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Zideologizowanie przekazu prasy
radykalnych ruchów spo³ecznych

w kontekœcie tabloidyzacji mediów
(przyk³ad prasy ruchu anarchistycznego)

Wspó³czesne przemiany spo³eczne cechuje globalnoœæ, kompresja
czasu i przestrzeni oraz wzrost ich szybkoœci. Jednym z ich ele-

mentów s¹ przekszta³cenia w systemie komunikowania masowego, który
cechuje wielka skala rozpowszechniania odbioru, przep³yw jednokierun-
kowy, asymetrycznoœæ relacji, depersonalizacja i anonimowoœæ, relacje
manipulacyjne i rynkowe oraz standaryzacja treœci przekazu1. Szybkoœæ,
konsumpcjonizm, wieloœæ i skomplikowanie stosunków spo³ecznych
wp³ywaj¹ na coraz powszechniejsze tendencje ku zaspokajaniu wiedzy
w sposób nietrudny oraz poszukiwanie rozrywki o charakterze bezre-
fleksyjnym. Obejmuj¹ one obszar polityki, spraw spo³ecznych, czêsto
ekonomii i kultury. Jawi¹ siê jako postrzegane jednostkowo, bez wyraŸ-
nych powi¹zañ przyczynowo-skutkowych, bez funkcjonowania w tle
skomplikowanych procesów zachodz¹cych w stosunkach spo³ecznych.
Ich obraz kreowany jest przez „tabloidy”, czyli „tytu³y operuj¹ce zwiêk-
szon¹ liczb¹ ilustracji (dochodz¹c¹ do po³owy ogólnej objêtoœci) oraz
skomprymowan¹ dawk¹ informacji (podawan¹ czytelnikowi w pigu³kach),
³atwe do przyswojenia dla odbiorcy nie maj¹cego dot¹d kontaktu z pra-
s¹”2. Tabloidyzacja jest wiêc upowszechnianiem siê cech tabloidów
w prasie nietabloidowej oraz w innego rodzaju œrodkach komunikowa-
nia, co spowodowane jest planowanym zyskiem (finansowym, niemate-
rialnym lub wywiedzionym z ideologii – o czym dalej), a bezpoœrednio

1 D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, przek³. M. Bucholc, A. Szul-
¿ycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 73.

2 Encyklopedia PWN, Prasa, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3961726/prasa.html,
17.02.2012.



m.in. spo³ecznymi gustami, poszukuj¹cymi mo¿liwie szybkiego, st¹d
prostego dostêpu do wiedzy jednostkowej3.

Celem poni¿szej analizy jest wskazanie przyczyn tabloidyzacji me-
diów radykalnych ruchów spo³ecznych na przyk³adzie œrodków przekazu
ruchu anarchistycznego, jej przejawów i form oraz okreœlenie zwi¹zków
tabloidyzacji z motywacj¹ ideologiczn¹. Analiza zawiera tak¿e próbê
prognozy kierunków wykorzystania zjawiska tabloidyzacji w zakresie
realizacji postulatów programowych grup ruchu anarchistycznego. Hi-
potez¹ badawcz¹ jest za³o¿enie, ¿e preferencje spo³eczne odbiorców
przekazu œrodków komunikowania ruchu anarchistycznego wp³ywaj¹ na
ich treœci i formê, ale s¹ one nasycone wyznacznikami ideologicznymi.
Ponadto anarchiœci w celu realizacji swoich celów (np. likwidacja insty-
tucji pañstwa) obecnie i w przysz³oœci bêd¹ sk³onni d¹¿yæ do wykorzy-
stania prostoty przekazu opartego na has³owoœci i obrazie, a nie s³owie
drukowanym. Celem rozwi¹zania hipotezy pos³u¿ono siê metod¹ syste-
mow¹, leksykaln¹ i ekstrapolacji. G³ównym materia³em badawczym by³a
prasa ruchu anarchistycznego, wydawana w Polsce w latach 1989–2012
oraz innego rodzaju publikacje (internetowe, plakatowe, broszurowe).

Badacze ruchów spo³ecznych wskazuj¹ dwa sposoby ich definiowa-
nia: pierwszy ujmuje ruch jako proces powoduj¹cy zmiany w myœleniu,
postawach, czy te¿ rozwi¹zaniach instytucjonalnych, drugi polega na
analizowaniu ruchu jako grupy o szczególnych cechach4. Pierwszy
sposób odzwierciedla wyjaœnienie Piotra Sztompki, który definiuje ru-
chy spo³eczne jako „akcje zbiorowe zmierzaj¹ce do wywo³ania lub po-
wstrzymania zmiany spo³ecznej”5. Równie¿ Edward Olszewski uznaje
ruch spo³eczny za œwiadome zbiorowe d¹¿enie i zespo³ow¹ dzia³alnoœæ
ludzi, którzy zmierzaj¹ do osi¹gniêcia wspólnego celu6. W odniesieniu
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3 Zob. szerzej nt. tabloidyzacji oraz o sposobach jej definiowania: Tabloidyza-
cja jêzyka i kultury, red. I. Kamiñska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw 2010.

4 G. Ulicka, Nowe ruchy spo³eczne. Niepokoje i nadzieje wspó³czesnych spo³e-
czeñstw, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1993, s. 5.

5 P. Sztompka, Socjologia. Analiza spo³eczeñstwa, Wydawnictwo Znak, Kraków
2005, s. 176.

6 E. Olszewski, Ruch spo³eczny, w: Encyklopedia politologii, red. M. ¯mi-
grodzki, t. IV; Myœl spo³eczna i ruchy polityczne wspó³czesnego œwiata, red.
M. Marczewska-Rytko, E. Olszewski, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków
2000, s. 331.



do poni¿szej analizy, stosowane bêdzie pojêcie ruchu jako ludzi, których
zrzeszenie jest wynikiem okreœlonych procesów, procesy s¹ tak¿e noœni-
kiem i skutkiem ich aktywnoœci.

Ruch anarchistyczny, wystêpuj¹c przeciwko ka¿dej formie w³adzy,
„dotyka” sfery polityki. Nie d¹¿¹c do zdobycia w³adzy, nie uczestnicz¹c
wewn¹trz polityki pañstwowej, stanowi ruch spo³eczny o zasiêgu poli-
tycznym. Cechuje go radykalizm interpretowany jako skrajna postawa
i krañcowa krytyka, metody walki oraz cele okreœlane w stosunku do
demokratycznego systemu politycznego, systemu gospodarki rynkowej
i dominuj¹cych wzorów kultury. Anarchiœci, jako ruch radykalny, d¹¿¹
do ich totalnej zmiany, poprzez zniszczenie systemu dominuj¹cych war-
toœci i zast¹pienie ich innymi, na nowo okreœlaj¹cymi zasady stosunków
spo³ecznych, gospodarczych i kulturowych.

Radykalizm anarchizmu przejawia siê w poszczególnych warstwach
jego ideologii, którymi s¹:
– okreœlenie wartoœci bêd¹cych fundamentem dzia³añ grupy,
– diagnoza i ocena zastanej rzeczywistoœci spo³ecznej, wynikaj¹ca

z przeœwiadczenia o aksjomatycznoœci wyznawanych wartoœci,
– d¹¿enia ujête w formie wizji przysz³oœci (okreœlonej szczegó³owo lub

nieskonkretyzowanej, bêd¹cej zaprzeczeniem teraŸniejszoœci) lub ogól-
nikowych celów,

– drogi, metody prowadz¹ce do realizacji wyznaczonych celów7.
Nadrzêdn¹, pierwotn¹ i autoteliczn¹ wartoœci¹, stanowi¹c¹ istotê

anarchizmu jest wolnoœæ. Nie jest ona jednak interpretowana w sposób
tradycyjny, tzn. w ramach pañstwa i z jednoczesn¹ akceptacj¹ jej „natu-
ralnych” ograniczeñ. Jest to idea rozumiana maksymalistycznie, w spo-
sób mo¿liwie pe³ny. Wtórne wobec niej s¹ takie wartoœci, jak: równoœæ,
pluralizm, sprawiedliwoœæ, tolerancja.

W odniesieniu do propagowanych wartoœci anarchiœci poddaj¹
diagnozie i ocenom zastan¹ rzeczywistoœæ. St¹d odrzucaj¹ wszelk¹
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7 Zob.: R. Tokarczyk, Wspó³czesne doktryny polityczne, Wolters Kluwer Pol-
ska, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006, s. 26; J. J. Wiatr, Socjologia
polityki, Wydawnictwo Naukowe Scholar Spó³ka z o.o., Warszawa 2002, s. 196–197;
W. Kostecki, Pojêcie ideologii i jej funkcje spo³eczne, w: Nauka o polityce, red.
A. Bodnar, Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984, s. 254; M. Chmaj,
M. ¯migrodzki, Wprowadzenie do teorii polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Sk³odowskiej, Lublin 2001, s. 76; B. Cywiñski, Myœl polityczna Edwarda
Abramowskiego, w: Polska myœl polityczna XIX i XX wieku, red. H. Zieliñski, t. II,
Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich, Wroc³aw 1978, s. 34.



w³adzê, w tym instytucje, w których ona przejawia siê: pañstwo, go-
spodarka (kapitalistyczna i socjalistyczna), religia, wojsko, system
edukacji, dominuj¹ca kultura. Ich zdaniem ograniczaj¹ one wolnoœæ
ludzk¹.

W opozycji do œwiata opisanego przez nich anarchiœci tworz¹ dale-
kosiê¿ne wizje doskona³ej przysz³oœci albo d¹¿¹ do realizowania celów
bliskich, krótkoterminowych i bie¿¹cych. Te ostatnie s¹ prób¹ podwa¿e-
nia zasadnoœci istnienia wspó³czesnych systemów politycznych i gospo-
darczych oraz dominowania tradycyjnych wzorów kultury. Natomiast
wizje przysz³oœci s¹ z regu³y nieszczegó³owymi wyobra¿eniami realiza-
cji wartoœci anarchizmu, które w swej ogólnoœci s¹ zaprzeczeniem teraŸ-
niejszoœci i przesz³oœci, a ich istot¹ jest wolnoœæ.

Istotn¹ warstw¹ ideologii anarchistycznej jest okreœlenie dróg osi¹g-
niêcia propagowanych celów. W istocie s¹ to metody, wœród których
szczególn¹ rolê odgrywa koncepcja rewolucji lub insurekcji. Anarchiœci
propaguj¹ tak¿e inne metody, zmierzaj¹ce najczêœciej do osi¹gniêcia
celów bie¿¹cych.

Przekaz odbywaj¹cy siê w tworzonym przez ten ruch systemie ko-
munikowania, odzwierciedla wymienione warstwy, co decyduje o jego
zideologizowaniu. Cechuj¹ go treœci determinowane ideologi¹ – wartoœ-
ciami, krytyk¹ rzeczywistoœci, wizj¹ przysz³oœci i propagowanymi me-
todami zmian. S¹ one przedmiotem przekazu tworzonego przez
anarchistów.

W XIX wieku przekaz ruchu anarchistycznego cechowa³ siê schema-
tycznoœci¹ treœci, bêd¹cych w istocie prostym „przekazaniem” ideologii
do grupy docelowej. Odwo³ywa³ siê w szczególnoœci do pozycji spo-
³ecznej i po³o¿enia materialnego upoœledzonych warstw spo³eczeñstwa.
Na nich, choæ nie tylko, bazowa³, do nich by³ kierowany i na nich budo-
wana by³a iloœciowa si³a ruchu. Na prze³omie XX i XXI wieku, na sku-
tek zmian w systemie gospodarczym, wzrostu poziomu materialnego
spo³eczeñstwa w porównaniu z okresem sprzed ponad 100 lat, poszerzenia
wachlarza mo¿liwoœci edukacji, iloœciowego poszerzenia grup spo³ecz-
nych o œrednim statusie materialnym, zmniejszenia znaczenia wielko-
przemys³owej klasy robotniczej na rzecz grup zawodowych zajmuj¹cych
siê handlem i innego rodzaju dzia³alnoœci¹ wytwórcz¹, zmieni³ siê cha-
rakter przekazu ruchu anarchistycznego. Wartoœci materialne i konsump-
cjonizm dominuj¹cy coraz czêœciej wœród m³odzie¿y spowodowa³y zanik
zainteresowania anarchizmem. Przesta³ on byæ jedn¹ z dominuj¹cych ra-
dykalnych ideologii.
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Powy¿sze procesy spowodowa³y zmiany zasad komunikowania
w ruchu anarchistycznym i przekazu treœci ideologicznych do jego oto-
czenia. Jeœli zmienia siê charakter grupy docelowej ruchu anarchistycz-
nego, a nawet jeœli zmienia siê sam ruch, to znaczy to, ¿e zmienia siê
jego system komunikowania, którego kody s¹ odzwierciedleniem pozio-
mu intelektualnego ludzi go tworz¹cych i jego odbiorców, a tak¿e wyz-
nawanych przez nich wartoœci i realizowanych stylów ¿ycia. Jeœli zatem
intelektualizacja przekazu nie jest skuteczn¹ form¹ pozyskiwania sym-
patyków ruchu, a ponadto jest sama niezrozumia³a dla jego uczestników,
przekaz ulega procesowi deintelektualizacji. Jeœli postmaterialne war-
toœci, jak wolnoœæ, równoœæ, sprawiedliwoœæ, nie s¹ przedmiotem zain-
teresowañ spo³ecznych (ewentualnie pozostaj¹ w polu zainteresowañ
w sensie ich obrony jako naturalnie istniej¹cych), przekaz ulega ukie-
runkowaniu na wartoœci materialne. Upraszczaj¹c – jeœli spo³eczeñstwo
nie jest zainteresowane s³owem pisanym, a kultura duchowa w przeka-
zie drukowanym ulega zdominowaniu przez kulturê obrazkow¹, tak¿e
przekaz prasowy opiera siê nie na treœciach, ale na formie przekazu. To
decyduje o tabloidyzacji komunikowania ruchu anarchistycznego, która
nie jest powszechna, ale coraz wyraŸniej rozszerzaj¹ca siê na systemy
komunikowania radykalnych ruchów spo³ecznych, w tym ruchu anar-
chistycznego.

Nale¿y jednak¿e podkreœliæ, ¿e system komunikowania radykalnych
ruchów spo³ecznych cechuje siê dwuzakresowoœci¹. Jest to bowiem sys-
tem ukierunkowany do wnêtrza ruchu i system ukierunkowany na odbior-
ców zewnêtrznych. Drugi z nich ma mniejsze znaczenie, szczególnie dla
ruchu anarchistycznego. Ruch ten jest bowiem hermetyczny i posiada
wyraŸne granice wyznaczone ideologi¹ w wymienionych wy¿ej war-
stwach. St¹d przemiany (w tym tabloidyzacja) w komunikowaniu pomiê-
dzy anarchistami, jak i anarchistami a œwiatem zewnêtrznym, powodowane
s¹ ró¿nymi charakterystykami podmiotów komunikowania: anarchistów
lub anarchistów i ich otoczenia.

Cechy prasy typu tabloidowego to m.in.: nastawienie na „mniej wy-
magaj¹cych odbiorców”, teksty krótkie, przystêpne, dotycz¹ce spraw
bliskich tzw. zwyk³ym ludziom, tematycznoœæ sensacyjna, szokuj¹ca,
kontrowersyjna, ingerowanie w prywatne ¿ycie osób znanych, drastycz-
noœæ i emocjonalnoœæ treœci, tematyka aferalna (wykryta lub wykreowana),
swobodne traktowanie zasady dziennikarskiej rzetelnoœci, bezstronnoœci
i obiektywizmu, tworzenie plotek i tzw. faktów medialnych, uproszczony
i czarno-bia³y obraz œwiata, bezrefleksyjnoœæ, obrazowoœæ, wyrazistoœæ
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i ekspresyjnoœæ przekazu, jêzyk potoczny, czêsto dosadny, agresywny,
nacechowany negatywnie, bliski wulgarnemu8. Pe³en wykaz cech prasy
tego typu uzupe³nia odwo³ywanie siê do obrazu, jako formy przekazu
niewymagaj¹cej wysi³ku percepcyjnego.

Choæ tabloidyzacja nie obejmuje zasiêgiem ca³ej prasy radykalnych
ruchów spo³ecznych, a i byæ mo¿e stanowi zaledwie margines przemian
zachodz¹cych w ich systemach komunikowania, to jednak jej przejawy
s¹ wyraŸnie dostrzegalne. Niech za dowód tej tezy pos³u¿¹ ni¿ej przyto-
czone przyk³ady.

W „Maæ Pariadce” z 2000 roku relacjonowano protest ruchu antyglo-
balizacyjnego w Pradze. Wœród wieloœci publikacji dotycz¹cych tematy-
ki antyglobalizacyjnej uwagê zwracaj¹ nastêpuj¹ce tytu³y i œródtytu³y
publikacji: Z³odzieje z lepszych sfer (okreœlenie Miêdzynarodowego
Funduszu Walutowego i Banku Œwitowego), Bandyci w garniturach, No
justice, no peace, fuck the police9. „Free Punk” w 1994 roku na pierw-
szej stronie publikowa³ artyku³y: Green Anarchist aresztowani, Zieloni
anarchiœci atakuj¹, Atak Na Rozbrat10. Ich treœci¹ by³y walki uczestni-
ków ruchu anarchistycznego z innymi grupami i policj¹. Potêgowanie
emocji by³o celem tytu³ów informacji publikowanych w czasopiœmie
„Inny Œwiat”: Nie dla militaryzmu!, Przeciwko Europejskiej fortecy, Eu-
ropejskie w³adze przeciwko squattingowi i autonomistom11. W anarcho-
syndykalistycznej „Akcji Bezpoœredniej” z 2004 roku tytu³ publikacji na
pierwszej stronie zajmowa³ wiêcej ni¿ 30% powierzchni ca³ego artyku-
³u12. Inne anarchosyndykalistyczne czasopisma zwraca³y uwagê czytel-
ników emocjonalnoœci¹, sensacyjnoœci¹, ekspresyjnoœci¹ i obrazowoœci¹
tytu³ów: Robotniku! Nie daj siê zastraszyæ!, Doœæ ja³mu¿ny za skradzio-
ne pieni¹dze, Bojkot wyborów!, Otworzyæ granice – zamkn¹æ rz¹dy!13,
Solidarnie w obronie FAU (skrót nazwy niemieckiego anarchosyndyka-
listycznego zwi¹zku zawodowego), Powrót Balcerowicza?, Gigantyczne
kolejki w urzêdach pracy, Walka w Cegielskim trwa14, Zwolnieni pra-

298 Pawe³ Malendowicz SP 1 ’13

8 D. Szczepañczyk, Tabloidyzacja mediów, czyli dziennikarstwo na opak,
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9 „Maæ Pariadka” 2000, nr 4.
10 „Free Punk” 1994, nr 4.
11 „Inny Œwiat” b.d.w. ok. 1998, nr 9, s. 6–7.
12 „Akcja Bezpoœrednia” 2004, nr 7, s. 1.
13 „Zmowa Robotnicza” 2000, nr 5.
14 „Inicjatywa Pracownicza” 2010, nr 27.



cownicy z Cegielskiego wygrywaj¹ w s¹dach, Bezkarnoœæ pracodawcy
w DAD, ¯abka ³amie prawa pracownicze15.

W artykule wstêpnym czasopisma „Maæ Paridaka” z 1995 roku
stwierdzono: „Wyluzowaliœmy siê. W tym numerku mniej tekstów za to
jakieœ g³upawe komiksy, rysuneczki. Ale w lecie trudno byæ normalnym.
Faceci chc¹, by dziewczêta hula³y im na kiszce i pij¹ piwo. Dziewczêta
siê opalaj¹ i te¿ pij¹ piwo”16.

W piœmie „A-tak” z 2002 roku relacjonowano udzia³ anarchistów
w gdañskich obchodach wydarzeñ z sierpnia 1980 roku: „Na 2 tygodnie
przed ca³¹ akcj¹ zdecydowaliœmy siê »wejœæ w temat« i spróbowaæ na-
mieszaæ w szykach organizatorom, czyli AWS-owi i jego zwi¹zkowej
przybudówce czyli »Solidarnoœci«”17. W 1993 roku na ³amach „Maæ Pa-
riaski” relacjonowano demonstracje z okazji Œwiêta Pracy. Poza jednym
zdaniem: „W wyst¹pieniach koncentrowano siê na sprawach niszczonej
i rozkradanej gospodarki, mówiono o szkolnictwie, o braku perspektyw dla
ludzi m³odych i o sprawach lokalnych”, czytelnik nie pozna³ istoty i przy-
czyn demonstracji, pomimo, ¿e artyku³ sk³ada³ siê z kilkudziesiêciu zdañ18.

W tym¿e piœmie czytelnik móg³ natomiast ujrzeæ dwustronicowy ob-
raz zatytu³owany Maciowy poradnik biznesmena, w którym postaæ mê¿-
czyzny odwróconego ty³em, w d³ugim p³aszczu mówi: „nie mam g³owy
do interesu…”, zaœ na kolejnej stronie ta sama postaæ odwrócona przo-
dem, niemal naga, z rozchylonym p³aszczem ekshibicjonisty, radoœnie
krzyczy: „lecz mam interes do g³owy!!!”19. W piœmie „A-tak” nie po-
wi¹zuj¹c zamieszczonej treœci z innymi, opublikowano has³o: „Jedz
gówno. 6 miliardów much nie mo¿e siê myliæ”20. Alternatywna „LaBe-
stia” to w niemal po³owie przekaz obrazowy, a nie s³owo pisane21. Ob-
raz by³ istotnym elementem przekazu pisma „A Cappella”. W jednym
z jej wydañ przedstawiona zosta³a postaæ genera³a Wojciecha Jaruzel-
skiego, jako MONa Lisa, MONstrum i MONter, z zaznaczeniem skrótu
MON (minister obrony narodowej)22.
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Podwa¿aj¹ce rzetelnoœæ przekazu oficjalnych œrodków przekazu, a za-
tem odwo³uj¹ce siê do emocji nastawionych przeciwko ideologicznemu
wrogowi anarchistów, by³y doniesienia o procesie Unabombera w Sta-
nach Zjednoczonych, opublikowane w „Innym Œwiecie”: „12.11.1997 r.
rozpocz¹³ siê w Sacramento proces przeciwko Tedowi Kaczynskiemu.
Temu 55 letniemu Amerykaninowi polskiego pochodzenia zarzuca siê
jakoby to on by³ Unabomberem i by³ odpowiedzialny za wiele aktów
terroru wymierzonych przeciwko technokratycznemu spo³eczeñstwu”23.
Szczególnie zwraca uwagê u¿yte wy¿ej s³owo „jakoby”, w sytuacji, kie-
dy zbrodnia Kaczynskiego okaza³a siê byæ niepodwa¿aln¹. Wzbudza-
j¹ce w¹tpliwoœci czytelnika wolnego od wp³ywu ideologii anarchizmu
by³y tak¿e doniesienia tego¿ pisma o werdykcie s¹du (brak informacji
– jakiego), w sprawie wytoczonej przez firmê McDonald’s cz³onkom
londyñskiego Greenpeace. Wed³ug relacji pisma firma ta uznana zosta³a
za odpowiedzialn¹ za okrucieñstwa wobec zwierz¹t, niskie p³ace swych
pracowników, wykorzystywanie dzieci w reklamie, przyczynianie siê do
pogarszania warunków ¿ycia i przyczynianie siê jej produktów do roz-
woju chorób serca24. W¹tpliwoœci w zakresie rzetelnoœci przekazu budzi
fakt, ¿e to firma ta wytoczy³a proces, a wyrok obci¹¿a j¹. Nadto przed-
miot wyroku jest nieadekwatny do materii prawnej, jak¹ zajmuj¹ siê
s¹dy. Z kolei pismo „Viva Zapata” nie tylko nieobiektywnie przekazy-
wa³o treœci dotycz¹ce ruchu zapatystów dzia³aj¹cych w stanie Chiapas
w Meksyku, ale wrêcz demonizowa³o jego znaczenie i zasady jego funk-
cjonowania. Bazuj¹c na prostocie, a zarazem ekspresyjnoœci i agresywno-
œci, sympatycy zapatystów oceniali przemiany globalizacyjne, przytaczaj¹c
s³owa ich deklaracji: „Przez ostatnie lata potêga pieni¹dza prezentuje
now¹ maskê na swym przestêpczym obliczu. Lekcewa¿¹c granice, nie
bacz¹c na rasê czy kolor, Potêga Pieni¹dza upokarza godnoœæ, obra¿a
uczciwoœæ i morduje nadziejê. Nazwana »neoliberalizmem« historyczna
zbrodnia koncentracji przywilejów, bogactwa i bezkarnoœci, demokraty-
zacja nêdzy i beznadziei. Nowa wojna œwiatowa trwa – teraz przeciwko
ca³ej ludzkoœci”25.

Nie by³ natomiast przejawem tabloidyzacji przekaz czasopism sytu-
acjonistycznych, jak np. „Monada”. Sytuacjonizm to nurt myœlowy
i ruch spo³eczny, którego treœci¹ jest zakwestionowanie dominuj¹cej
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23 „Inny Œwiat” b.d.w. ok. 1998, nr 9, s. 11.
24 Ibidem.
25 „Viva Zapata” 1999, nr 1, s. 2.



kultury jako autorytarnej i ograniczaj¹cej wolnoœæ, w tym swobodê for-
my przekazu. Jeœli zatem treœci¹ pism tego typu by³a absurdalnoœæ, ob-
razowoœæ, szydzenie, satyra i wulgarnoœæ, to nie tyle wynika³y one
z ideologii, ile by³y jej realizacj¹. Podobnie przejawem tabloidyzacji nie
by³ przekaz ruchów subkulturowych. Prasa tych ruchów (tzw. ziny lub
fanziny) to realizacja idei subkultur, a wiêc kultur odmiennych od domi-
nuj¹cych. Zarówno sytuacjonizm, który mo¿e byæ ujmowany jako nurt
anarchizmu, jak i subkultury, bêd¹ce niekiedy wprowadzeniem do anar-
chizmu, obejmuj¹ sferê kultury. Ich przekaz ma zatem charakter konte-
stacji kulturowej.

Tabloidyzacja objê³a Internet. Wœród tysiêcy publikacji tytu³ jednej
z 2008 roku zwraca szczególn¹ uwagê, bêd¹c potwierdzeniem powy¿szej
tezy. Jej treœæ brzmi: „W kokpitach samolotów F-16 znaleziono truj¹c¹
substancjê, która mo¿e wywo³ywaæ raka. Feraln¹ substancj¹, któr¹ od-
naleziono w kokpitach wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych
myœliwców, jest formaldehyd, nazywany inaczej aldehydem mrówko-
wym. To substancja stosowana do produkcji w³ókien chemicznych, ¿y-
wic syntetycznych i barwników. Ma silne w³aœciwoœci rakotwórcze”.
Stosuj¹c uproszczone wnioskowanie treœæ tê zatytu³owano: Myœliwce
F-16 wywo³uj¹ raka?26. Podobny schemat wnioskowania zastosowany
zosta³ w tworzeniu tytu³u nastêpuj¹cej informacji: „W miniony czwar-
tek, 18-letni ch³opak zosta³ zastrzelony przez policjantów w nowojor-
skiej dzielnicy Bronx. By³ goniony przez policjê za posiadanie skrêta
z marihuany. Przed funkcjonariuszami uciek³ do domu swojej babci. [...]
Kilku funkcjonariuszy kopniakami wywa¿y³o drzwi od mieszkania 58-let-
niej Patricii Hartley [...] i wbieg³o z wyci¹gniêtymi pistoletami do œrod-
ka. Zanim kobieta zorientowa³a siê o co chodzi, us³ysza³a tylko strza³
i zobaczy³a jak jej postrzelony w klatkê piersiow¹ wnuk osuwa siê na
pod³ogê”. Wiadomoœæ tê w serwisie informacyjnym polskich anar-
chistów zatytu³owano: Policja zabija za skrêta27.

Powy¿sze przyk³ady dowodz¹, ¿e treœæ przekazu ruchu anarchistycz-
nego jest uzasadniana ideologi¹, a form¹ jej prezentacji mo¿e byæ sta-
bloidyzowanie. Treœci publikacji obejmuj¹ zwykle wrogów anarchistów
albo metody walki, co jest odzwierciedleniem warstw ideologii. Jednak-
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26 Centrum Informacji Anarchistycznej, 21.03.2008, http://cia.bzzz.net/mysliw-
ce_f_16_wywoluja_raka, 29.07.2010.

27 Centrum Informacji Anarchistycznej, 13.02.2012, http://cia.media.pl/strzela-
ja_za_skreta, 17.02.2012.



¿e forma przedstawiania przejawiaæ siê mo¿e w streszczeniu treœci, jej
kontrowersyjnoœci, uproszczeniu, nadmiernym obrazowaniu, pozbawie-
niu obiektywizmu i rzetelnoœci. To cechy tabloidyzacji. Treœci te nie
obejmuj¹ zwykle prywatnego ¿ycia osób znanych.

Rysuj¹c œwiat przez pryzmat ideologii, media anarchistów tworz¹
jego nieprawdziwy obraz. To œwiat nie tylko uproszczony, ale i zafa³szo-
wany nieobiektywizmem widzenia. Nie jest to jednak przekaz populi-
styczny28, choæ elementy populizmu s¹ mu w³aœciwe. W dzia³alnoœci
propagandowej anarchiœci u¿ywaj¹ bowiem hase³ odwo³uj¹cych siê do
idea³ów wolnoœci, równoœci i sprawiedliwoœci spo³ecznej. Kieruj¹ siê ku
ludowi w jego obronie przed „z³¹ w³adz¹”. Has³a ruchu oparte s¹ na
prostocie oraz niezadowoleniu ludu i mog³yby nawet byæ uznane za
chwytliwe, jednak¿e ruch ten nie zyskuje wsparcia znacz¹cej czêœci
wspó³czesnych spo³eczeñstw. Nie d¹¿y te¿ do zdobycia w³adzy w opar-
ciu o propagowane cele krytyczne. Nie posiada lidera cechuj¹cego siê
charyzm¹. Niemniej jednak anarchiœci w aktywnoœci publicystycznej
nierzadko stosuj¹ demagogiê, manipulowanie przekazem, wzmaganie
emocji odbiorców. Jednak¿e zasiêg ich oddzia³ywania ogranicza siê
zwykle do adresatów wewn¹trz ruchu, zaœ w przypadku odbiorców spo-
za niego napotyka na opór, spowodowany istnieniem granicy percepcji
ideologii anarchizmu. Tak¿e czynniki zewnêtrzne (otoczenie spo³eczne)
w wybiórczy sposób oddzia³uj¹ na komunikowanie wewnêtrzne ruchu
anarchistycznego. Do systemu komunikowania docieraj¹ tylko te infor-
macje, które s¹ zgodne z za³o¿eniami ideologicznymi i w systemie ule-
gaj¹ dalszej transformacji do formy po¿¹danej – zgodnej z ideologi¹.
Przytoczony przyk³ad m³odzieñca „zabitego za skrêta” jest tego ilustra-
cj¹. Mo¿na bowiem z du¿ym prawdopodobieñstwem domniemywaæ, ¿e
jego œmieræ zosta³a spowodowana nie posiadaniem narkotyku, ale innymi
przyczynami, np. ucieczk¹ i poœcigiem lub stawianiem oporu. Z pe³nej
informacji „przepuszczone” przez filtry systemu komunikowania i „od-
cedzone” zostaj¹ te, które „konieczne” s¹ dla w³aœciwego sformu³owania
przekazu w systemie. Czynniki obiektywne, czyli uzupe³niaj¹ce, wyjaœ-
niaj¹ce lub koryguj¹ce prosty przekaz anarchistów, nie docieraj¹ do sys-
temu komunikowania wewn¹trz ruchu. Tam natomiast prosta informacja
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28 Zob. szerzej: M. Marczewska-Rytko, Populizm. Teoria i praktyka polityczna,
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, Lublin 1995; R. Tokarczyk,
Cechy konstytutywne myœli populizmu, http://rtokarcz.nazwa.pl/antrpl/cechy.htm,
18.10.2011.



(niepe³na), powziêta spoza systemu, podlega konwersji wewn¹trzsyste-
mowej, tzn. zideologizowaniu. W analizowanym przyk³adzie faktem
jest œmieræ m³odzieñca spowodowana strza³em policjanta, ale nie musi
byæ faktem wina stró¿a prawa, na co wskazuje przekaz sporz¹dzony
przez anarchistów, oskar¿aj¹cy policjê, jako ideologicznego wroga. Ob-
razuje to schemat 1.

Przekaz tworzony w systemie komunikowania ruchu anarchistyczne-
go cechuje siê brakiem oddzielenia informacji od komentarza. Wœród
wieloœci i szybkoœci przekazów, ich sensacyjnoœci i nierzetelnoœci, agre-
sywnoœci i wulgaryzmu, czytelnik nie jest zdolny do oddzielenia faktu
od jego interpretacji zw³aszcza, ¿e ta druga jest zawarta na samym
pocz¹tku wypowiedzi, a wiêc w tytule. Interpretacja sama w sobie jest
nacechowana b³êdem, gdy¿ jest wywiedziona z informacji niepe³nej
i uproszczonej oraz znajduj¹cej siê pod wp³ywem „wymogów” ideolo-
gicznych w procesie jej konwersji. Ilustruje to schemat 2.
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Schemat 1. Wp³yw otoczenia spo³ecznego na tworzenie informacji i formu³owanie
wniosków w systemie komunikowania ruchu anarchistycznego

�ród³o: Opracowanie w³asne.



Powy¿sze schematy ilustruj¹ tak¿e jednostronny i wybiórczy wp³yw
informacji z otoczenia spo³ecznego do systemu komunikowania ruchu
anarchistycznego. Informacja tam skonwertowana, czyli zideologizowa-
na, nie wyp³ywa jednak z systemu wewnêtrznego. Jest informacj¹ adre-
sowan¹ do anarchistów i wy³¹cznie przez nich odbieran¹. Anarchizm
okazuje siê byæ nieatrakcyjny dla odbiorców zewnêtrznych. Tabloidyzo-
wanie jego przekazu jest zaledwie marginesem form komunikowania,
a i natê¿enie tabloidyzacji mog³oby przynieœæ skutek odwrotny dla anar-
chistów, tzn. odejœcie samych uczestników ruchu od anarchistycznych
tabloidów i zanik tych¿e wœród tabloidów innego rodzaju, nadto tañ-
szych, niezideologizowanych i prostszych w percepcji. Schemat komu-
nikowania tradycyjnych œrodków przekazu masowego ilustruje schemat 3,
który przedstawia zwrotny wp³yw czynników zewnêtrznych na systemy
komunikowania w grupach spo³ecznych (lokalnych, regionalnych, kra-
jowych, a tak¿e œrodowiskach zawodowych, bran¿owych, grupach
z³¹czonych wspólnym zainteresowaniem, losem, pogl¹dami polityczny-
mi funkcjonalnymi w systemie demokratycznym).
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Schemat 2. Tworzenie informacji i wniosków w systemie komunikowania
ruchu anarchistycznego i w otoczeniu czynników obiektywnych

�ród³o: Opracowanie w³asne.



W odró¿nieniu od tradycyjnego komunikowania masowego, prasie
anarchistycznej w³aœciwe jest czêste, choæ nie powszechne, nieprze-
strzeganie norm sporz¹dzania publikacji, zarówno norm ortograficznych
i gramatycznych (co uwidocznione zosta³o w przyk³adowych tekstach
i tytu³ach cytowanych wy¿ej), jak i okreœlonych w prawie prasowym. To
jednak raczej przejaw subkulturowoœci tego rodzaju prasy. Cechuje j¹
tak¿e jêzyk niesubtelny, agresywny, a nawet wulgarny. To z kolei mo¿e
byæ wynikiem zarówno subkulturowoœci prasy, braku stosownego wy-
kszta³cenia jej redakcji, celowego buntu anarchistycznego, wynika-
j¹cego z wyznawanej ideologii, jak i zamiaru pozyskania czytelników
wœród m³odzie¿y kontestuj¹cej zastan¹ rzeczywistoœæ.

Taki przekaz mo¿e byæ jednak¿e, podobnie jak tabloidyzacja, powo-
dowany chêci¹ osi¹gniêcia zysku. Zysk jest jednak mierzony inaczej
przez redakcje tradycyjnych tabloidów i redakcje prasy anarchistycznej.
Dla pierwszych zysk przybiera formê materialn¹, finansow¹. Dziêki
zwiêkszeniu liczby czytelników oraz nak³adów gazet i czasopism nastê-
puje wzrost dochodu ze sprzeda¿y. Przyczyn¹ tego jest schlebianie nis-
kim preferencjom spo³ecznym i gustom popularnym. Prasa mo¿e zatem
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Schemat 3. Przep³yw informacji, wnioskowanie i zwrotny wp³yw otocznia spo³ecznego
w procesie komunikowania

�ród³o: Opracowanie w³asne.



dostosowywaæ formê przekazu do wymagañ odbiorców w celu osi¹gniê-
cia zysku. Tabloidyzacja jest zatem sprzeczna z pe³nieniem przez prasê
funkcji edukacyjnej i kulturalnej. Przynosi jednak¿e zyski.

Osi¹ganie zysku jest tak¿e jednym z celów prasy anarchistycznej,
kierowanej poza granice systemu komunikowania w ruchu. To jednak¿e
pomniejsza funkcja tej¿e prasy. Zysk polega tu nie na profitach finanso-
wych, ale pozyskiwaniu sympatyków i uczestników ruchu. Tabloidyzo-
wanie przekazu anarchistycznego kierowanego do otoczenia spo³ecznego,
powodowane tego rodzaju zyskiem, jest raczej domen¹ pism nielicznych
i wydawanych poza Polsk¹. Przyk³adem mo¿e byæ brytyjska „Class
War”, ukazuj¹ca siê od 1983 roku. Twórcy czasopisma tak charakteryzo-
wali jego specyfikê: „Nasz¹ gazetê [...] wyró¿niaj¹ trzy cechy: humor,
populizm29 i przemoc. Ktoœ mo¿e powiedzieæ, ¿e takie wydawanie pis-
ma to dzia³alnoœæ pod publiczkê. To bzdura, gdy¿ wielu robotników jest
w stanie czytaæ powa¿ne materia³y – Class War jest wiêc tak¿e i dla
nich, nie tylko dla tych, którzy lubi¹ rzeczy proste. Humor jest dla gaze-
ty niezwykle wa¿ny. Przede wszystkim sprawia, i¿ ludzie chc¹ j¹ czytaæ.
Poza tym jest idealnym sposobem na przedstawienie okreœlonych idei.
Ludzie zawsze bêd¹ pamiêtali celny nag³ówek i powiedz¹ o nim kole-
gom. Humor to potê¿na broñ. Sprawia, ¿e nasi wrogowie wydaj¹ siê byæ
s³abi – polepsza to morale. [...] Ludzie lubi¹ rzeczy proste nie dlatego,
¿e s¹ durniami lecz dlatego, i¿ potrzebuj¹ czasem czegoœ lekkiego i pros-
tego. Gazeta, która jest w swej wymowie prosta i ³atwa w czytaniu, staje
siê najlepsz¹ form¹ pisanej propagandy”30.

Innego rodzaju cechy posiada przekaz anarchistyczny wewn¹trz sys-
temu ruchu. Pe³ni funkcje edukacyjno-ideologiczne i kulturalne. Jego
tabloidyzowanie ma wymiar uzupe³niaj¹cy, choæ wykazuje tendencjê
rosn¹c¹. Sprzyjaj¹ temu materialne i konsumpcyjne postawy spo³eczne,
które wprawdzie nie s¹ w³aœciwe uczestnikom ruchu anarchistycznego,
ale przenikaj¹ doñ i wp³ywaj¹ na jego funkcjonowanie. Utrzymanie sta-
nu liczebnego aktywnych uczestników ruchu, przy postêpuj¹cej inercji
spo³ecznej, mo¿e byæ tak¿e odczytane jako zysk.
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29 Termin „populizm” zosta³ u¿yty przez brytyjskich anarchistów w kontekœcie
emocjonalnego przekazu skierowanego do ludu, jako grupy odniesienia przeciwsta-
wionej w³adzy, nie odpowiada jednak¿e wszystkim cechom w³aœciwym definicji
tego pojêcia.

30 Class War, „Fraternité” b.d.w. ok. 1990, nr 3, s. 30.



Nie tylko jednak postawy konsumpcyjne i materialne, ideologia, chêæ
osi¹gniêcia zysku (pozyskania sympatyków), a st¹d schlebianie niskim
gustom, sprzyjaj¹ jeszcze niepowszechnej tabloidyzacji prasy ruchu
anarchistycznego. Jest ona bowiem tak¿e, a mo¿e przede wszystkim, po-
wodowana skomplikowaniem stosunków spo³ecznych i rozproszeniem
w³adzy (politycznej, ekonomicznej, kulturowej), przy jednoczeœnie po-
dejmowanych próbach poszukiwania przez anarchistów prostych odpo-
wiedzi na pytania o wroga, metody walki i wizje przysz³oœci. W XIX
wieku wrogiem anarchistów by³a w³adza. Jej personifikacj¹ by³ w³adca
(prezydent, premier, król), urzêdnik pañstwowy, fabrykant i policjant.
Eksplanacja przedmiotu sprzeciwu, metod walki i wizji przysz³oœci
opiera³a siê na nieskomplikowanych schematach walki rz¹dzonych
z rz¹dz¹cymi i wyzyskiwanych z wyzyskuj¹cymi. Wspó³czeœnie rozpro-
szenie w³adzy powoduje skomplikowanie i rozbudowanie odpowiedzi
na pytania o przedmiot anarchistycznego sprzeciwu. Odpowiedzi te przy-
bieraj¹ formê analiz tworzonych przy zastosowaniu powszechnie niezro-
zumia³ego sytemu pojêæ, zarówno pod wzglêdem zakresu (politologia,
socjologia, ekonomia, kulturoznawstwo), jak i zasiêgu (globalizacja).
Maj¹ one charakter ezoteryczny, zaœ skutki tabloidyzacji bli¿sze s¹ wie-
dzy egzoterycznej, ale uproszczonej i niepe³nej, a nawet zafa³szowanej.
Poprzez prostotê i ³atwoœæ percepcji tabloidowe postrzeganie œwiata po-
woduje wra¿enie koherentnoœci faktów, zjawisk oraz procesów z³o¿onych
i trudnych, albo ich rzeczywiste postrzeganie jako odseparowanych
i jednostkowych.

Przekaz z elementami tabloidyzacji jest interpretowany przez jeden
z nurtów anarchizmu jako metoda kierowania siê ku w³aœciwym, z per-
spektywy anarchizmu, rozwi¹zaniom – formom walki i wizjom przy-
sz³oœci. Jego wykorzystanie, a œciœlej wykorzystanie przekazu opartego
na obrazie i dŸwiêku w dzia³alnoœci anarchistycznej, proponuje pocho-
dz¹cy z W³och myœliciel i dzia³acz anarchistyczny Alfredo M. Bonanno
(ur. 1937). Jego koncepcja, z uwagi na odmiennoœæ interpretacji œwiata
na tle innych kierunków myœli politycznej oraz za spraw¹ silnego akcen-
towania znaczenia procesów komunikowania spo³ecznego, wymaga bar-
dziej szczegó³owej deskrypcji.

Bonanno w swej refleksji nad kierunkami wspó³czesnych i przy-
sz³ych przemian spo³ecznych postrzega wspó³czesny mu œwiat jako sys-
tem, w którym sprzecznoœci kapitalizmu zosta³y przezwyciê¿one przez
zaszczepienie proletariatowi konsumpcjonizmu. Dzieli œwiat spo³eczny
na w³¹czonych i wy³¹czonych. Kategorie te okreœlaj¹ stosunek ludzi do
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czerpania, lub nie, korzyœci z nowego systemu ekonomicznego, opartego
jednak nie na posiadaniu dóbr, ale na kapitale intelektualnym i technolo-
giach komputerowych. W³¹czeni ¿yj¹ w systemie opartym o wolnoœæ,
któr¹ Bonanno porównuje do wolnoœci w zamku krzy¿ackim. Jego zda-
niem to wolnoœæ „otoczona murami, uzbrojona po zêby, a wewn¹trz pa-
nuje spokój jak na cmentarzu”. Wy³¹czeni natomiast to ludzie, którzy
nie tyle egzystuj¹ na marginesie materialnym ¿ycia spo³ecznego, ile
poza rzeczywistym dostêpem do informacji. Wed³ug niego podobnie,
jak wprowadzenie maszyn do produkcji spowodowa³o niezdolnoœæ do
samodzielnego podejmowania decyzji przez pracowników, niszcz¹c kul-
turê ch³opsk¹ i daj¹c kapita³owi si³ê robocz¹ niezdoln¹ do zrozumienia
zmechanizowanego œwiata, tak rewolucja komputerowa wszczepiona
w naprawê sprzecznoœci kapitalizmu odda proletariat fabryczny nowej
maszynerii, uzbrojonej w jêzyk zrozumia³y dla nielicznych. Pozosta³a
czêœæ bêdzie ¿y³a w getcie. Procesy edukacyjne zdewaluuj¹ siê, zredu-
kuj¹ treœæ, stan¹ siê towarem. Nowe getto wy³¹czonych, okreœlone zasa-
dami nowego jêzyka, bêdzie biernie korzystaæ z nowych technologii.
Ludzie w nim ¿yj¹cy bêd¹ nawet wytwarzaæ produkty z³o¿one, reklamo-
waæ je w atmosferze ekskluzywnoœci i kupowaæ. Nie osi¹gn¹ jednak do-
stêpu do œwiata w³¹czonych, nie bêd¹ mogli wejœæ do wspomnianego
zamku krzy¿ackiego. Dla jego mieszkañców wy³¹czeni nie bêd¹ ludŸmi,
tylko rzeczami, czy te¿ obiektami, które mog¹ byæ sprzedawane i kupo-
wane. Granice getta wy³¹czonych nie bêd¹ jednak okreœlone murem,
p³otem i zasiekami. Granic¹ bêdzie jêzyk. Niedostêpnoœæ jêzyka pa-
nuj¹cego stanie siê, wed³ug Bonanno, du¿o skuteczniejszym narzêdziem
segregacji ludzi, ni¿ tradycyjne dawne getta. Jako ¿e jêzyk w³¹czonych
z czasem stanie siê ca³kowicie inny, zniknie on z zakresu potrzeb wy-
³¹czonych. W³¹czeni i wy³¹czeni stan¹ siê dla siebie inni, jak inni s¹ dla
siebie ludzie i psy. Pies szczeka, a nie mówi jêzykiem ludzi. Cz³owiek
mo¿e go lubiæ, bo jest pos³uszny, ale jest jednak inny. Tak¿e i przysz³a
w³adza mo¿e stworzyæ jêzyk skierowany wy³¹cznie do wykluczonych,
oparty na zmniejszeniu u¿ycia s³owa pisanego oraz zast¹pieniu ksi¹¿ek
i gazet obrazami, kolorami i muzyk¹. Ci bêd¹ mogli tworzyæ nawet twór-
cze œrodki reprodukcji jêzyka, ale zawsze z w³asnym kodem. Wy³¹czeni
bêd¹ mo¿e nawet ¿yli w lepszym materialnie œwiecie, bez konfliktów
ekonomicznych, ale wzroœnie, jak prognozuje Bonanno, napiêcie irra-
cjonalne. Dostarczanie przez w³¹czonych wy³¹czonym prefabrykatów
jêzyka, umo¿liwiaj¹cych czêœciowe wykorzystanie dominuj¹cej techno-
logii, czy te¿ redukcja trudnoœci ekonomicznych, nie wp³yn¹ jednak na
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wybuchy nieracjonalnej przemocy, pojawiaj¹cej siê w wyniku bezu¿y-
tecznoœci, znudzenia i martwej atmosfery œwiata wy³¹czonych31.

Zdaniem Bonanno sytuacjê tê nale¿y wykorzystaæ w celu obalenia
duetu „kapita³/pañstwo” i osi¹gniêcia pe³nej wolnoœci jednostek ludz-
kich. To ³¹czy jego koncepcjê z przemianami w komunikowaniu, opar-
tymi na prostocie, muzyce i obrazie. To wreszcie ³¹czy jego myœl
z tabloidyzacj¹ dyskursu jako takiego. Dla Bonanno, który jednak nie
nazywa jej wprost, ma ona wymiar pozytywny w kontekœcie zrealizo-
wania zak³adanych anarchistycznych celów. Stanowi narzêdzie ataku
w³¹czonych na wy³¹czonych, które to winno zostaæ wykorzystane jako
broñ wy³¹czonych przeciwko w³¹czonym. Podczas wyk³adu w Mediola-
nie w 1985 roku wzywa³: „My, anarchiœci, wci¹¿ jesteœmy przywi¹zani
do progresywnej koncepcji, mówi¹cej, ¿e jesteœmy w stanie wprowadziæ
zmiany za pomoc¹ s³ów. Jednak jeœli kapita³ odetnie s³owo, sytuacja sta-
nie siê ca³kowicie odmienna. Wszystkim z nas znane jest zjawisko, ¿e
wielu m³odych ludzi obecnie nie czyta niczego. Mo¿na do nich dotrzeæ
przez muzykê i obraz (telewizja, kino, komiksy). Techniki te, co mog¹
wyjaœniæ bardziej kompetentni w tej dziedzinie, dysponuj¹ jedn¹ istotn¹
mo¿liwoœci¹ w rêkach w³adzy – docieraj¹ do irracjonalnych uczuæ
bêd¹cych w ka¿dym z nas. Innymi s³owy, znaczenie racjonalnoœci jako
œrodka perswazji i rozwoju samoœwiadomoœci, który móg³by prowadziæ
nas do ataku na wroga klasowego, zmniejszy siê mo¿e nie ca³kowicie,
ale znacznie”32.

Pogl¹d o ró¿nicach jêzykowych w systemie komunikowania, jako
stanowi¹cych Ÿród³o konfliktu spo³ecznego, sta³ siê przedmiotem zainte-
resowañ nauki. W opinii Romana Bäckera we wspólnocie politycznej
istnieje sta³e napiêcie pomiêdzy dominuj¹c¹ kultur¹ centraln¹, która jest
reprezentowana przez szczyty hierarchii spo³ecznej, a kultur¹ lub kultu-
rami peryferyjnymi. Jednym z wyró¿ników tego konfliktu, obok odle-
g³oœci geograficznej, któr¹ Bonanno ignoruje, czy mobilnoœci pionowej
spo³eczeñstwa, jest dystans komunikacji spo³ecznej. W sytuacji, gdy
kultury peryferyjne pos³uguj¹ siê innymi znaczeniami pojêæ ni¿ po-
wszechnie przyjête i nadaj¹ im wartoœæ moraln¹, mo¿liwoœæ wzajemne-
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go zrozumienia kultur jest ograniczona. Napiêcie mo¿e byæ rozwi¹zane
z u¿yciem przemocy33.

Ruch anarchistyczny funkcjonuj¹cy w koñcu XX i na pocz¹tku XXI
wieku negatywnie odnosi siê do roli œrodków masowego przekazu w za-
kresie przekazu informacji, rzetelnej edukacji i pe³nienia funkcji upo-
wszechniania kultury. W cytowanej ju¿ „Maæ Pariadce” z 2000 roku
skrytykowane zosta³y media relacjonuj¹ce protest ruchu antyglobaliza-
cyjnego w Pradze: „Gazety przeœciga³y siê w krzykliwych tytu³ach nad-
u¿ywaj¹c wojennej terminologii, a stacje telewizyjne do znudzenia
pokazywa³y zdjêcia z ma³ej uliczki nieopodal centrum kongresowego,
na której rozegra³a siê najbardziej zaciêta bitwa. Bonusy stanowi³y wy-
bijane szyby w kilku bankach, dwóch McDonald’sach i jednym KFC.
Taka jest natura mediów, ¿e goni¹c za sensacj¹ czêsto gubi¹ ca³y sens
opisywanych wydarzeñ”34.

W opinii anarchistów media „g³ównego nurtu” nie realizuj¹ misji
kszta³towania spo³eczeñstwa obywatelskiego i postaw aktywnoœci spo-
³ecznej w pañstwie demokratycznym. Ich celem jest osi¹ganie zysków
finansowych, do czego œrodkiem jest zwiêkszona liczba osób kupuj¹cych
prasê oraz czytelników, czy raczej – osób „odwiedzaj¹cych” witryny in-
ternetowe. Metod¹ wp³ywaj¹c¹ na zwiêkszenie liczby „czytelników” jest
tabloidyzacja. Wspó³czeœnie nie tylko tabloidy wykorzystuj¹ charaktery-
styczny dla nich przekaz i zwiêkszaj¹ swoje nak³ady wydawnicze. Tablo-
idyzacja jest bowiem procesem coraz bardziej widocznym we wszystkich
rodzajach mediów komercyjnych. Nie omija jednak tak¿e mediów pu-
blicznych. Sam proces dyskursu publicznego równie¿ przybiera cechy
tabloidowe, a charakteryzuje go p³ytkoœæ, sensacyjnoœæ, obrazowoœæ i za-
fa³szowanie wizerunku œwiata rzeczywistego. Przyczyny tego zjawiska
tkwi¹ w coraz wiêkszym przyspieszeniu przemian spo³ecznych, oddzie-
laniu siê w³adzy od spo³eczeñstwa i jej rozproszeniu, konsumpcjonizmie
i supremacji wartoœci materialnych nad duchowymi, utowarowieniu oraz
reifikacji edukacji i kultury, a tak¿e transmisji w³adzy od pañstwa ku
korporacjom komercyjnym. S¹ to cechy charakteryzuj¹ce wspó³czesne
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przemiany spo³eczne i wchodz¹ce w zakres definicyjny pojêcia globali-
zacji. S¹ jednak¿e tyle¿ przyczynami, co skutkami przyspieszonych
zmian ostatnich dekad.

W takim otoczeniu funkcjonuj¹ radykalne ruchy spo³eczne. Wed³ug
Thomasa R. Rochona „zadaniem ruchów spo³ecznych i politycznych
jest przedstawienie drêcz¹cego dan¹ spo³ecznoœæ problemu jako powa-
¿nego zaburzenia, które zwróci uwagê mediów”35. W tym kontekœcie
uzasadniana mo¿e byæ ograniczona tabloidyzacja mediów ruchu anar-
chistycznego. Nie mo¿e ona jednak¿e przynieœæ zak³adanego efektu
(zysku niematerialnego) z powodu „giniêcia” mediów anarchistycznych
wœród tradycyjnych tabloidów i nietabloidowych, ale podlegaj¹cych temu
procesowi, mediów g³ównego nurtu. St¹d funkcje prasy w ruchu anar-
chistycznym, ukierunkowane na zewn¹trz, do otoczenia spo³ecznego, s¹
ograniczone.

Innego rodzaju zadania spoczywaj¹ na prasie ruchu anarchistycznego
w zakresie wewnêtrznych interakcji systemu grupowego. Nale¿¹ do nich
informowanie, edukowanie i mobilizowanie. Informowanie opieraj¹ce
siê na cechach tabloidów ma wymiar zideologizowany, bowiem do syste-
mu komunikowania „wpuszczone” zostaj¹ tylko te fakty, które s¹ koniecz-
ne dla ideologicznego uzasadniania okreœlonych procesów. Edukowanie
wymaga g³êbszych analiz, choæ tak¿e nie mo¿e byæ wolne od ideologii.
Z kolei mobilizowanie jest funkcj¹ realizowan¹ przez media anarchi-
styczne tak¿e z wykorzystaniem cech tabloidalnoœci podlegaj¹cej zideo-
logizowaniu. Zatem preferencje spo³eczne odbiorców przekazu œrodków
komunikowania ruchu anarchistycznego wp³ywaj¹ na ich treœci i formê,
ale s¹ one nasycone wyznacznikami ideologicznymi.

Pomimo krytyki tabloidyzacji mediów g³ównych, bezzasadnoœci kie-
rowania siê jej cechami w procesie komunikowania z otoczeniem spo-
³ecznym oraz ograniczonego jej wp³ywu na kszta³towanie przekazu
wewn¹trz ruchu, anarchiœci podejmuj¹ próby teoretycznego uzasadnie-
nia dzia³añ o charakterze zamieszek, a nastêpnie insurekcji, w celu rady-
kalnej zmiany spo³ecznej – zniszczenia duetu „kapita³/pañstwo”, jak go
nazwa³ Alfredo M. Bonanno. Œrodkiem ku temu winno byæ wykorzysta-
nie przekazu opartego na dŸwiêku i obrazie, którym kieruj¹ siê w co-
dziennym ¿yciu ludzie, których to Bonanno nazywa wykluczonymi.
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Taka forma przekazu jest jedyn¹ mo¿liw¹, poniewa¿ wykluczeni znaj¹
jêzyk (kody) oparty w³aœnie na dŸwiêku i obrazie. Granica pomiêdzy
klasami spo³ecznymi, zbudowana na jêzyku i dostêpie do informacji,
mo¿e zatem zostaæ zburzona poprzez wykorzystanie jej samej w proce-
sie rewolucyjnym.

Kierowanie siê anarchistów ku nurtowi uzasadniaj¹cemu wspó³czesne
zamieszki i przysz³¹ insurekcjê nie jest powszechne, ale coraz powszech-
niejsze staje siê, a i w przysz³oœci stawaæ siê bêdzie, ich uczestnictwo
w zamieszkach, w tym jako element szerokiego i pluralistycznego prote-
stu antyglobalizacyjnego. Na tak¹ prognozê pozwala stwierdzenie udzia³u
anarchistów greckich w zamieszkach spo³ecznych, nasilaj¹cych siê po
2000 roku, szczególnie zaœ w dobie kryzysu finansowego i groŸby ban-
kructwa Grecji w latach 2011–2012. Istotne znaczenie maj¹ w tym
wzglêdzie przejawy aktywnoœci anarchistów w³oskich skupionych w Fe-
derazione Anarchica Informale – FAI (Nieformalna Federacja Anarchi-
styczna). W latach 2003–2010 FAI doprowadzi³a do wysadzenia bomb
w okolicy domu Romano Prodiego, ówczesnego przewodnicz¹cego Ko-
misji Europejskiej, ataków na obiekty policji, wojska i instytucji euro-
pejskich36. Prognozowaæ w tym kierunku pozwala tak¿e stwierdzenie
udzia³u anarchistów w zamieszkach wywo³anych w ramach protestów
przeciwko Anti-Counterfeiting Trade Agreement – ACTA (Umowa han-
dlowa o zwalczaniu obrotu towarami podrabianymi). Wreszcie nurt propa-
guj¹cy zamieszki sta³ siê przedmiotem zainteresowañ prasy anarchistycznej
w Europie, w tym w Polsce, i wytworzy³ w³asne œrodki komunikowania.
Czynnikiem niesprzyjaj¹cym tego typu aktywnoœci mo¿e byæ to, ¿e w epo-
ce globalizacji, jak uzna³ Wojciech Józef Burszta, spontaniczne zrywy ludo-
woœci staj¹ siê niemo¿liwe, gdyby jednak¿e zdarza³y siê, natychmiast bêd¹
wykorzystane przez przemys³ rozrywkowy, który bêdzie chcia³ zarobiæ na
modzie, a nastêpnie „podkrêci j¹”, sp³yci i odeœle do lamusa37. Paradoksal-
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„Gazeta Wyborcza” 2008, nr 58.5669, s. 11.



nie dotyczyæ to mo¿e tak¿e samej idei zamieszek, skierowanych przeciwko
kapita³owi w rozumieniu przemys³u rozrywkowego, a propagowanych
przy pomocy przekazu opartego na prostym obrazie i dŸwiêku, które
rozrywkê cechuj¹.

The ideologization of the message conveyed by the published media
of radical social movements in the context of media tabloidization

(based on the example of the anarchist movement press)

Summary

The anarchist movement, aiming to remove all ruler – ruled relations, is a radical
social movement. The movement has its own means of communication. The phe-
nomenon of tabloidization, understood as the propagation of properties typical of
tabloid media, concerns the anarchist press as well, but only marginally. It is mani-
fested by the ideologization of the content of this press.

The communications of the anarchist movement are directed at its social sur-
roundings and also occur within the movement. Tabloidization is an ineffective
means of achieving an intangible benefit (winning supporters for the movement).
The tabloidization of the message aimed at obtaining a benefit is only meaningful in
the internal communications, where it helps maintain the headcount on account of
the ideologization, simplification and sensational character of the message.

While criticizing the tabloidization of traditional media, anarchists have devel-
oped their concepts using simplified messages for the purpose of social mobiliza-
tion, riots and future insurrections. In these concepts, shallow messages referring to
irrational human emotions become a source of revolutionary attitudes.
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