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AGENDA SETTING, PRIMING,
NEWS FRAMING.

Analiza porownawcza telewizyjnych audycji
informacyjnych TVN i TVP1 w okresie kampanii
przedwyborczych w Polsce 2005 i 2007 r.

System medialny jest jednyrn z najistotniejszych elementow systemu po-
litycznego. Jego funkcje i sila oddziafywania penetruja^ swiat polityki
w stopniu na tyle istotnym, iz media traktowane 53. przez wielu autorow ja-
ko czwarta wiadza, a przez innych klasyfikowane sajako cos zdecydowanie
wazniejszego — podmiot, ktory definiuje pole polityki. I wlasnie ta ostatnia
funkcja mediow jest w sposob szczegolny wyeksponowana w tej czejici ba-
dan nad komunikowaniem spoleczno-politycznym, ktora dotyczy koncepcji
tzw. agenda setting,, news framing i priming, czyli ustalania porza^dku
dziennego, nadawania ram interpretacyjnych i budowania hierarchii wazno-
sci wydarzen oraz podmiotow politycznych przez i poprzez media.

Przez funkcje agenda setting, priming i news framing media ustalaja^ hie-
rarchi? tematow zajmuja^cych opini^ publiczna^ i nadaja^ im ramy interpreta-
cyjne. Niniejsza analiza stanowi prob$ wykorzystania wspomnianych
trzech koncepcji, a zarazem modeli eksplanacyjnych do zinterpretowania
zachowan mediow podczas kampanii przedwyborczych (2005 i 2007).
Analiza oparta jest na metodzie porownawczej, ktora^ zastosowano do zbio-
ru serwisow informacyjnych dwoch stacji telewizyjnych o potencjalnie naj-
wi^kszej sile oddziaiywania — TVP1 i TVN.

Podstawy teoretyczne

Badania nad zdolnosciq. mediow do konstruowania listy najwazniejszych
wydarzen zapocza^tkowano juz w latach 20. XX wieku1. Byfy one naste^pnie
kontynuowane przez P. Lazarsfelda, P. Mertona, C. Cohena i cale generacje

1 Zob. W. L i p p m a n n : Public Opinion, Nowy York 1921.
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kolejnych badaczy. Teoria agenda setting zostala ostatecznie sformulowana
w latach 70. XX wieku2. Podstaw tego kierunku badawczego mozna si^ do-
szukiwac rowniez w pracach H. Lasswella, ktory na podstawie analizy kil-
ku spektakularnych kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych,
przedstawil linearny model komunikowania, zakiadaj^cy biernosc wyborcy
reaguja^cego na propagandowe zabiegi nadawcy - tzw. paradygmat trady-
cyjny, dominuja^cy. W pozniejszych badaniach pojawil si^ rowniez para-
dygmat alternatywny, odrzucaja_cy transmisyjny model komunikowania.

Podstawq. niniejszej analizy sa_ zaiozenia b^d^ce kombinacja_ tzw. para-
dygmatu dominuj^cego i alternatywnego, a wiqc sklada si^ na nia^ krytycz-
ny pogla^d na mozliwosci percepcyjne odbiorcow mediow, a zarazem odrzu-
cenie tezy o neutralnosci samych mediow. Jednoczesnie zaklada si^
ograniczone mozliwosci odbiorcow w zakresie percepcji obiektywnego sta-
nu rzeczywistosci spoleczno-politycznej, zwlaszcza w okresie przedwybor-
czym, a szczegolnie w relacji do skomplikowanych procesow spolecznych,
co do ktorych z natury rzeczy odbiorcy - i w duzym stopniu rowniez sami
nadawcy - nie funkcjonujq. w warunkach petnego (ba^dz zblizonego do
peinego) poinformowania3. Niniejsza analiza bierze zatem pod uwage_
przede wszystkim zalozenie, ze media niosa^ odbiorcom nie tylko przekazy,
ale nadaJ3_ im tez sens i znaczenie4.

Budowanie porza^dku dziennego w mediach (agenda setting) i w konse-
kwencji w dyskursie publicznym, nadawanie dyskutowanym tresciom wla-
snych interpretacji (framing) oraz ustalanie ich hierarchii waznosci (pri-
ming) - hipotezy te znajduja^ swoje uzasadnienie w kazdym wymiarze
komunikowania medialnego, jednak ich szczegolna waga ujawnia siq
w przypadku komunikowania politycznego. Te same mechanizmy uzyskujq.
fundamentalne znaczenie w ramach komunikowania przedwyborczego.

Agenda setting, framing i priming stanowi^. okreslon^. calosc, bqd^.ca_
skutecznym instrumentem wladzy w rqkach tych, ktorzy dysponuj^. media-
mi, a media z kolei maja_ znaczny wpiyw na to, kto, kiedy i w jaki sposob
dzierzy wladzq5. Z badan empirycznych wynika, ze prasa i telewizja odgry-
wajq. znaczny rolq w formowaniu porza^dku dziennego w przestrzeni poli-
tycznej, przy czym prasa uzyskuje wie_kszy wplyw pomi^dzy wyborami,
podczas gdy oddzialywanie telewizji jest sirniejsze bezposrednio przed wy-
borami6.1 mirno iz w okresie wyborczym staj^. siq media nadawcy wtornym
(posrednicz^. w komunikowaniu pomiqdzy politykami lub kandydatami na
politykow a wyborcami), a takze podlegaja_ znacznie silniejszemu wplywo-

2 Zob. M . M c C o m b s , D. S h a w (red): The Emergence of American Political Issues: The Agenda-
-Setting Function of the Press, St Paul 1977.
3 Zob. rownicz: T. G o b a n - K l a s : Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, te-
lewizji i Internetu,Warszawa 2006, s. 102.
4 To zalozenie obecne jest rownicz w klasyczncj tcorii komunikowania masowego.
5 R.M. E n t m a n, F. B i a s: Media in the Distribution of Power, Journal of Communication 2007, nr 1,
s. 163.
6 S. Wa 1 g r a v c, P. van A c 1 s t: The Contingency of the Mass Media's Political Agenda Setting Po-
wer: Toward a Preliminary Theory, Journal of Communication 2007, nr 1, s. 89.
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wi pochodza^cemu ze strony sztabow wyborczych, to ich rola w ksztaltowa-
niu preferencji obywateli nie maleje, aprzesuwa siejedynie z funkcji agen-
da setting, w strong priming, a jeszcze bardziej framing. Nie przestajq. bye
jednoczesnie nadawcy pierwotnym, samodzielnie dokonuja_cym selekcji in-
formacji, a jedynie - w okresie przedwyborczym - 53. nim w mniejszym
stopniu.

Dodatkowo — w przedstawionym kontekscie — interesuja^cym zagadnie-
niem pozostaje rowniez kwestia relacji systemu medialnego i systemu
wladzy, a w szczegolnosci odpowiedz na pytanie: w jakim stopniu to swiat
polityki jest w stanie narzucic mediom swoje tematy, a na ile mamy do czy-
nienia z procesem w odwrotna^ strong. Odpowiedz jest oczywiscie ziozona
i wymaga podsumowania wnioskow zbudowanych na bazie dotychczaso-
wych badan empirycznych, jest takze rozna w zaleznosci od takich czynni-
kow, jak m.in. z jakim systemem medialnym i politycznym mamy do czy-
nienia, a nawet od kwestii personalnych, np. charyzmy liderow partyjnych7.
Nalezy rowniez pamiqtac, ze istnieja_ takie tematy, ktore bez mediow naj-
prawdopodobniej by nie zaistnialy (np. sprawa korupcji wsrod politykow).
W takich przypadkach nalezy postrzegac media jako dominuj^ce, z ograni-
czona^ rolct politykow w konstruowaniu agenda setting. Wreszcie kwestia ta
jest uzalezniona od momentu, w ktorym podejmujemy analizq. W okresie
przedwyborczym, czyli wzmocnionej aktywnosci sztabow wyborczych, ro-
la mediow w konstruowaniu porza^dku dziennego slabnie, co nie oznacza,
ze media ja^ traca^ - moga^ blizej, dokladniej relacjonowac wydarzenia po
stronie jednych kandydatow i poswie_cac mniej uwagi innym. Nadawcy
mog^byc takze pozytywnie nastawieni do jednych politykow i negatywnie
do innych, co pozostaje jednakze w sferze badan framing lub priming.

Funkcja agenda setting odnosi siq do korelacji pomiqdzy naciskiem, jaki
klada. media na konkretny fragment rzeczywistosci8 (mierzony iloscick cze_-
stotliwosci^. i ekstensywnoscia^ przekazu) ajego istotnoscia^ ktora^ identyfi-
kuja_ odbiorcy danego przekazu9. Typowe podejscie agenda setting™ odnosi
sie_ do porownania zestawow tematow branych pod uwagq przez media oraz
przez spoleczenstwo11. Duza cz^stotliwosc i intensywnosc pojawiania si^
tematu w mediach powoduje, ze bardziej prawdopodobna staje si$ ocena te-
go tematu jako waznego przez opinie_ publiczn^. W klasycznych badaniach
nad agenda setting zmierrnq. zalezna^ jest percepcja danego problemu - na
ile jest ona oceniana jako istotna przez danq. publicznosc, nast^pnie - w ko-

7 Tamzc, s 90-91.
8 W literarurze nicmieckojqzycznej uzywa siq zblizoncj koncepcji tcmatyzacji, czyli Themenstrukturie-
nmg.
9 D.A. S c h c u f 1 c, D. Tcwksbury: Framing, Agenda Setting and Priming. The Evolution of Three Me-
dia Effects Models, Journal of Communication 2007, nr 1, s. 11.
10 Spokrcwniony tcrmin agenda building dotyczy z kolci agcndy, ktora nickoniccznie wynika z ustala-
nia porza^dku przez media, ale jest pochodna. oddziafywania politykow, ba_dz instytucji danego systemu
politycznego [S.J. B a r a n, D. K. D a v i s: Teorie komunikowania masowego, thim: A. Sadza, Krakow
2007, s. 366].
1 ] Szerzej zob. rownicz: W. S c h u 1 z: Komunikacja poliryczna. Konccpcje tcoretycznc i wyniki badan
empirycznych na temat mediow masowych w polityce, Krakow 2006, s. 116.
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lejnych badaniach - ocene_ rozciqgano rowniez na konkretnych politykow,
jak rowniez badano sile_ danej postawy12.

Niektorzy autorzy13 uwazaja^, ze same badania agenda setting nie sa_ wy-
starczaja^ce, a w skrajnych wypadkach ich wyniki moga^ bye wre_cz myla_ce.
W badaniach oceny, jaka^ wage_ respondenci przywia_zujq. do danego wyda-
rzenia, wazniejszy od samej cze_stotliwosci pojawiania sie, w mediach danej
kwestii jest ewaluacyjny ton komentarzy14. Maxwell McComb, klasyk ba-
dan nad agenda setting., w swojej pracy z 2004 r, twierdzi nawet, ze priming
\g stanowia^ gale_zie agenda setting, Badaczy interesuje coraz bar-
dziej nie to, co media chca^ zeby opinia publiczna myslala, ale raczej jak
media probuja^ wpfyna^c na to, jak opinia publiczna be_dzie o danej kwestii
myslala. Ten kierunek badan stawia rowniez hipoteze_, ze juz sama funkcja
agenda setting wplywa na kryteria, ktorymi kierujX sie_ obywatele w ocenia-
niu politykow, partii i wydarzen. Przykladowo, jesli kwestie ekonomiczne
33. uznane przez media za istotne i media wypowiadaja^ sie_ na ternary ekono-
miczne w duchu liberalnym, to wlasnie ta perspektywa staje sie, dominuja_ca
w ocenie dzialan rza^du czy prezydenta. Framing z kolei opiera sie, na
zalozeniu, ze to, w jaki sposob dana kwestia jest relacjonowana przez me-
dia, wpfywa rowniez na sposob, w jaki jest ona odbierana przez publicz-
nosc.

Korzeni analizy framing nalezy sie, doszukiwac zarowno w psychologii,
jak i socjologii. Psychologiczne zrodla framing wywodza^ si$ z prac Kahne-
mana i Tversky'ego z 1979 r. Przez fimk.cj§ framing media promuja^ kon-
kretna^ defmicje, problemu, bieza^ interpretacje,. Narze_dziami dla mediow
sa_ tutaj schematy, symbole, slowa klucze, frazy, charakterystyczne przykla-
dy, metafory15. Opinia publiczna w duzym stopniu zalezy od tego, jakie eli-
ty nadaj^. danemu wydarzeniu ramy interpretacyjne16. Mamy wi^c tutaj do
czynienia z narracja^ interpretacyjna^ ktora sklada si^ zazwyczaj z czterech
komponentow: definiowanie problemu, bieza^ca analiza (i konteksrualiza-
cja), moralna ocena, zalecenie rozwiajzania17.

Przez funkcj§ framing media stanowia_ zrodlo interpretacji rzeczywisto-
sci, prornuja_ wi^c okreslona^ definicj^ danego problemu, dokonuja^ jej inter-
pretacji, moralnej ewaluacji, a w niektorych przypadkach nawet pozwalajq.
sobie na rekomendacje_ pewnych zachowan18. Z tego punktu widzenia agen-
da setting stanowi wlasciwie pierwszy element fimkcji framing. Jak ujmuje

12 N.J. Stroud, K. Kcnsk i : From Agenda Setting to Refusal Setting, Public Opinion Quarterly
2007, nr 4, s. 542 -544.
13 Np. Tamir S h e a f e r [zob.:] T. S h e a f c r: How to Evaluate It: The Role of Story-Evaluative Tone
in Agenda Setting and Priming, Journal of Communication 2007, nr 1, s. 21-39.
14 D.H. Weaver: Thoughts on Agenda Setting, Framing and Priming, Journal of Communication
2007, nr 1, s. 142-147.
15 Tamze, s. 143.
16 D. Chong , J. N. D r u c k m a n : A Theory of Framing and Opinion Formation in Competitive Elite
Environments. Journal of Communication 2007, nr 1, s. 99.
17 R.M. E n t m a n: tamze, s. 164.
18 H.A. Semetko: Political Communication, [w:] R. Dalton, H. D. Klingeman: The Oxford Hand-
book of Political Behavior, Oxford 2007, s. 133.
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to Anna Kozlowska: ,,To media 53. dominuj^cym zrodlem znaczen i defini-
cji rzeczywistosci spolecznej, tworza^, gromadza_ i publicznie przedstawiaja_
wartosci kulturowe i spoleczne [...] sa_ zrodlem publicznego systemu zna-
czen, ktory dostarcza kryteriow i miar osa^dzania tego, co jest normalne,
a co odbiega od oficjalnego oraz publicznie uznanego standardu norrnalne-
go zachowania i opinii, zarowno w wymiarze spolecznym, jak i normatyw-
nym"19. Wiadomosci przekazywane w mediach nie tyle zatem odtwarzaja^
rzeczywistosc, ale ja^w duzym stopniu wytwarzaja^, rola_ odbiorow jest jedy-
nie ich uchwycenie, zrozumienie i (optymalnie) zapami^tanie.

Zalozenia teoretyczne funkcji framing wskazuja^ na pi^c typow ram in-
terpretacyjnych, wykorzystywanych w analizach komunikatow medial-
nych. Znalazly one jednoczesnie istotne odzwierciedlenie w cz^sci empi-
rycznej niniejszego opracowania20, a 33. to: rama konfliktu, rama
koncentracji na czlowieku, rama konsekwencji ekonomicznych, rama mo-
ralnosci, rama odpowiedzialnosci.

W przypadku analizy funkcji priming mamy do czynienia z roznorod-
nym jej rozumieniem przez poszczegohiych badaczy. Najcze_stsze rozumie-
nie priming odnosi sie_ do zmian standardow, ktore stosuja^ odbiorcy w do-
konywaniu politycznych ewaluacji. Istota priming — wediug tego uj^cia -
przejawia sie_ w tych wszystkich sytuacjach, kiedy media probuj^. swojej
publicznosci zasugerowac swego rodzaju benchmark, punkt odniesienia,
wzgl^dem ktorego powinni dokonywac swojej oceny dzialalnosci podmio-
tow politycznych.

W nieco innym uj^ciu priming polega na nadawaniu statusu wydarze-
niom, politykom, partiom, tematom. Media nadaj^. rang^ okreslonym infor-
macjom, korzystaja_c z ugruntowanego wsrod szerokich mas spoleczenstwa
przeswiadczenia, ze to, co istotne, pojawia sie, w mediach. Relacja np. w te-
lewizji jest swego rodzaju aktem uwierzytelniaj^cym istotnosc danego wy-
darzenia, ba_dz osoby21.

Przyj^te w niniejszym opracowaniu rozumienie kategorii priming odnosi
si$ do analizy agenda setting oraz framing i koreluje z nimi w ten sposob,
ze oprocz dopuszczenia danego tematu, polityka, partii do czasu antenowe-
go i nadania im odpowiedniej narracji interpretacyjnej, zaproponowana
analiza bada rowniez ich miejsce w hierarchii wiadomosci dostarczanych
przez media, dhigosc poswi^conego im czasu, jak rowniez kontekstualizuje
je w ogolnym tonie relacji. Budowanie statusu przez media nadaje danyrn
wydarzeniom etykietk^ kluczowych. Odpowiada to w duzym stopniu po-
trzebie odbiorcow obejmuja^cej porz^dkowanie i hierarchizowanie informa-
cji. Chronologiczny uklad wiadomosci (w przypadku telewizji i radia)
wplywa na percepcj^ wydarzen22. Te, ktore prezentowane 33. jako pierwsze,

19 A. Koz lowska : Oddzialywanie mass mediow, Warszawa 2006, s. 108.
20 H. A. S e m e t k o, P. M. Va 1 k e n b u r g: Framing European politics: A content analysis of press and
television news, Journal of Communications 2000, 50(2), s. 93-109; za: W. C w a l i n a , A. F a l -
k o w s k i: Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdansk 2005, s. 274.
21 Zob. rowniez: A. K o z l o w s k a , op. cit., s. 75.
22 Zob. rowniez: H.A. S e m e t k o , tamze.
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mogst zostac z wi^kszym prawdopodobienstwem uznane za wazne przez
odbiorcow.

Priming odnosi siq rowniez do sposobu prezentacji danego polityka
w mediach. Jego potencjalni wyborcy nie majq. - w warunkach wspolcze-
snych demokracji - szans na bliskie i precyzyjne, a co najwazniejsze bezpo-
srednie, poznanie jego walorow, zalet i wad. W zwiqzku z tym zmuszeni 33.
do opierania si$ na wyselekcjonowanych przez media informacjacli na jego
temat. Proces tej selekcji, a w szezegolnosci jej jakosciowe aspekty (np. czy
dany polityk jest prezentowany w pozytywnym kontekscie, czy komentarze
na temat jego dzialan sa^bardziej lub mniej agresywne)23, jest w samej swej
istocie procesem politycznym i dlatego podlega analizie politologicznej.
Cz$sto priming jest wi$c okreslany jako second level agenda setting, czyli
drugi poziom analizy, weryfikacji hipotezy porz^dku dnia, ktora sama w so-
bie ogranicza siq raczej do analizy ilosciowej, podczas gdy priming to kom-
binaqja analizy ilosciowej i jakosciowej.

Anoliza empirvczna

Przedstawione ponizej wyniki analiz material empirycznego szj. rezulta-
tem operacjonalizacji koncepcji agenda setting, priming i framing. Majzj.
one charakter proby, ktora zostaJa podjeja w celu praktycznej weryfikacji
ustalen teoretycznych dotycza^cych prawidlowosci i mechanizmow komu-
nikowania politycznego. Autorzy zdaj^ sobie sprawe., ze wykorzystana
metodologia moze zostac uznana jedynie za przyczynek do dyskusji nad
paradygmatem badan medioznawczych w zakresie komunikowania wy-
borczego.

Glowne wydania ,,Faktow" (TVN) i ,,Wiadomosci" (TVP1) naleza^ do
ciesza^cych siq najwi^ksza_ popularnoscia^ codziennych telewizyjnych audy-
cji informacyjnych (dziennikow), ktorych zadaniem jest przedstawienie
najwazniejszych wydarzefi z danego dnia24. Strukturs omawianych audycji
tworza^materialy (newsflesh\e si? zidentyfikowac jako spojna calosc,
a obejmuja^ce realia, nagrania filmowe, reportaze, zdj^cia i animacje, kto-
rym towarzyszy odpowiednia oprawa graficzna i komentarz dziennikarza.
Wspomniane materialy, jako podstawowy element struktury wymienionych
audycji, byfy podstawowy jednostka. dokonanej analizy empirycznej. Kry-
terium wyboru programu informacyjnego dla celow analiz przeprowadza-
nycri w niniejszym opracowaniu stanowila zarowno ogla^dalnosc (,,Wiado-
mosci"), jak i stopien dost^pnosci archiwizowanych materialow (,,Fakty")-

W tab. 1. operacjonalizacji koncepcji news framing dokonano przez za-
stosowanie czterech typow ram interpretacyjnych25. T^metod^przeanalizo-

23 I. M c A11 i s t e r: The Personalization of Politics, [w:] R. D a 11 o n, H.D. K1 i n g e m a n: op. cit.,
s. 581-582.
24 For. A. B o y d: Dzicnnikarstwo radiowo-telewizyjne. Techniki tworzenia programow informacyj-
nych, Krakow 2006, s. 183.
25 Wewn^trz ramy moralnosci po%zono interpretacjq w kategoriach rnoralnej oceny (dobro-zlo) pre-
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Tabela 1. Analiza news framing - ,,Wiadomosci" z 2005 r.

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Liczba zastosowan*

Pozytywnie dla PO

Pozytywnie dla PiS

Po2ytywnic dla SLD

Negatywnic dla PO

Negatywnie dla PiS

Negatywnie dla SLD

Rama
koncentracji na

cziowieku

19

-

5

6

-

-

-

Rama
moralnosci

7

-

2

-

2

-

3

Rama
konfliktu

14

-

4

-

1

-

1

Rama
konsckwencji

ekonomicznych

1

-

-

-

1

-

-

Zrodlo: Opracowanic wlasnc na podstawie informacyjnych audycji telewizyjnych TVP1 ,,Wiadomosci"
z okresu 14-23 wrzcsnia 2005 r.
* Liczba zastosowan nic pokrywa sie_ z liczba,pozytywnych/negatywnych wymiarow dla wymienionych
partii, ze wzglqdu na neutralnosc czqsci zastosowan poszczegolnych ram interpretacyjnych.

wano 41 ze 103 nadanych w badanym okresie materialow. Analiza doty-
czyla jedynie tych materialow, ktore bezposrednio lub posrednio wiqza-ly
sie^ z wyborami i polityk^. i co do ktorych mozliwe bylo wyodre_bnienie
standardowych ram interpretacyjnych, a co za tym idzie, ich klasyfikacja.
Ponadto wprowadzono dodatkowa^ kategorie^ ram interpretacyjnych - pozy-
tywnie/negatywnie dla danego podmiotu politycznego, ale wyodrejmiono
je jedynie w takich wypadkach, gdy dany komunikat byl w sposob daja_cy
si$ wzgle^dnie latwo zauwazyc korzystny dla danej partii lub jej lidera.

Oglaji tak sporza^dzonego zestawienia wskazuje, ze ,,Wiadomosci" sto-
sowaly przede wszystkim rame^ koncentracji na czlowieku oraz ram^ kon-
fliktu, co potwierdza ogolna^tendencj^ do personalizacji kampanii, ale takze
fakt ten jest rezultatem strategii wyborczej i medialnej partii politycznych,
ktore wykorzystywaty przede wszystkim swoich kandydatow do fotela pre-
zydenckiego do promocji oferty politycznej zwiajzanej z wyborami parla-
mentarnymi.

Zastosowane w omawianym okresie ramy interpretacyjne faworyzowaly
PiS i SLD. Nie pojawil si? ani jeden material jednoznacznie pozytywny dla
PO. Na negatywny obraz PO wplyne_lo m.in. pokazywanie forsowanego
przez PiS sporu pomie_dzy ,,Polska^ liberahia^ a solidarnaj", ktory rozstrzyga-
ny byl poprzez selekcje_ obrazow i wypowiedzi na korzysc PiS. Emitowano
wypowiedzi dziennikarzy i politologow, ktorzy uznali, ze taki spor jest ade-
kwatny do rzeczywistej sytuacji na rynku wyborczym. Takze rama moral-
nosci dostarczala korzysci wyborczych tej samej partii z powodu ideowego
i programowego zaangazowania na rzecz zwalczania przest^pczosci i ko-

zentowanych zdarzen oraz zwiajzanej z nimi moralnej i polityczncj odpowiedzialnosci podmiotow za
konsekwcncjc ich dziaJan i decyzji.
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rupcji, a takze w zwiajzku z informacja^ ze zwia^zkowcy NZSS ,,Solidar-
nosc" oraz rolniczej ,,Solidarnosci" popierajq. kandydature^ L. Kaczynskiego
na prezydenta.

Tabela 2. Agenda setting \ - tematy kampanii - ,,Wiadomosci" z 2005 r.

Micjsce

1.

2.

3.

4.

5.

5.

6.

7.

8.

9.

Temat

Konflikt PO - PiS

Kampania wyborcza (ogolnie,
rozni lidcrzy i partic)

Rczygnacja Cimoszcwicza

Rozliczenia (SLD i PRL-ow-
ska przcszlosc politykow)

Wybory w Niemczcch

Sondazc

Huragan Rita i Katrina w USA

Szczyt ONZ (A. Kwasniewski)

Kampania SLD

Poparcic "Solidarnosci" dla
Lecha Kaczynskiego

Liczba
punktow
l3_cznie
(1+2)

64

58

39

32

26

23

16

13

12

7

1 . Punkty za
micjsca w
hicrarchii
tematow*

24

22

15

15

11

10

5

4

5

3

2. Liczba
punktow za

ilosc
poswiqconego

czasu**

40

36

24

17

15

13

11

9

7

4

Zrodlo: Opracowanic wiasne na podstawie 10 informacyjnych audycji tclcwizyjnych TVP1 ,,Wiadomo-
sci" z okresu 14-23 wrzcsnia 2005 r.
* Liczba punktow zalczy od tcgo jak wysoko w hierarchii i ilc razy dany temat zostal wycmitowany: 5
punktow za 1 miejsce; 3 punkty za 2 micjsce; 2 punkty za 3 micjscc; 1 punkt za kazde kolcjne.
** Ilosc czasu oznacza dhlgosc materiaru, ktory tworzy} ustrukturalizowana. calosc (news); zazwyczaj
dlugosc newsow na ternary bczposrcdnio zwia,zanc z polityka. i wyborami wahala siq do 2 do 7 minut
(srcdnio ok. 3 minut) i byfy to najdluzsze i najwyzej hicrarchizowane ternary. Liczba punktow za ilosc
czasu zalczy liczby minut poswiqconych danemu tcmatowi (,,dhigosci" newsa) z nastejmja_cymi ograni-
czcniami: 5 minut i wiqccj - 5 punktow; 4 minuty - 4 punkty; 3 minuty - 3 punkty; 2 minuty - 2 punkty;
1 minuta i mnicj - 1 punkt.

Tabela 2. zawiera analizq typu agenda setting, prezentuj^c zestaw tema-
tow, ktore najcze_sciej powtarzaly sie. w ,,Wiadomosciach" w okresie dzie-
si^ciu dm przed wyborami parlamentarnymi w 2005 r. Jednoczesnie na tej
samej podstawie udaje si$ wskazac, przez jaki pryzmat postrzegano polity-
k? i wybory (priming), jakim sprawom dawano pierwszenstwo, uwzgl^d-
niaja^c, ze w czasie kampanii wyborczej media skupiaja. sie_ na pewnych
aspektach zycia politycznego kosztem innych problemow26, co moze miec
wpfyw na sam wynik wyborow.

26 S. J. B a r a n, D. K. D a v i s: op. cit., s. 365.
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Zestaw dziewi^ciu tematow zostal wyodrejmiony na podstawie cze^stotli-
wosci ich pojawiania sie, w cia^gu dziesi^ciu dni przed cisza^ wyborcza^. Naj-
wyzej w hierachii znajduja^ si? tematy, ktore prezentowano najczejiciej i na
najwyzszych pozycjach (zazwyczaj 1, 2, 3) w porza,dku danego wydania
audycji, a najnizej te, ktore pojawily si^ co najmniej dwa razy. Dominuja^ te-
maty polityczne - intensywny polityczny priming praktycznie wyelimino-
wal w emitowanych programach problemy spoieczne, ekonomiczne, miej-
dzynarodowe i inne istotne publicznie tematy. Prawidlowosc ta jest
w zakresie analizy agenda setting i priming problemem rnetodologicznyrn,
gdyz narzuca ocen^ polityki przez pryzmat samej polityki. Do istotnych
wnioskow moze zatem prowadzic jedynie bardziej szczegolowe spojrzenie
na wymowQ i zawartosc poszczegolnych materialow, a w szczegolnosci
wnioskowanie na temat konsekwencji ich struktury dla przebiegu procesow
politycznych.

Konflikt pomie_dzy dwoma glownymi partiami zdominowal wi^kszosc
politycznych materialow ,,Wiadomosci" w 2005 r., co nie moze dziwic ze
wzgl^du na jego atrakcyjny mediahiy wymiar, ale takze budzi refleksje, co
do konsekwencji takiego sty hi budowania kornunikatow politycznych dla
pozniejszych wydarzen i kryzysow politycznych. W zakresie ustalania
porza^dku dziennego szczegolna^ uwagq powinien zwrocic fakt wysta^pienia
w wybranym zestawie az trzech tematow zwiajzanych z SLD i jej liderami -
rezygnacja W. Cimoszewicza, kampania SLD jako samodzielny temat oraz
szczyt ONZ, z ktorego relacje w znacza^cej cz^sci dotyczyly kandydarury
A. Kwasniewskiego na sekretarza generahiego. Materialy te mialy najcze^-
sciej wymiar pozytywny, jednakze rodzaj przeciwwagi stanowi dla nich te-
mat 4. - Rozliczenia - SLD i PRL-owska przeszlosc politykow.

Tabela 3. Analiza news framing — ,,Fakty" z 2005 r.

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Liczba zastosowan*

Pozytywnic dla PO

Pozytywnic dla PiS

Pozyrywnie dla SLD

Ncgatywnic dla PO

Ncgatywnic dla PiS

Ncgatywnie dla SLD

Rama
koncentracji na

cztowicku

6

1

-

2

-

1

1

Rama
moralnosci

6

-

-

-

1

-

2

Rama
konfliktu

16

5

-

-

1

-

1

Rama
konsekwencji

ckonomicznych

3

-

-

-

-

-

1

Zrodlo: Opracowanie wiasne na podstawie informacyjnych audycji telewizyjnych TVPI ,,Fakty"
z okresu 14-23 wrzesnia 2005 r.
* Liczba zastosowan nic pokrywa sie_ z liczba. pozytywnych/ncgatywnych wymiarow dla wymicnionych
partii, zc wzgle_du na neutralnosc czqsci zastosowan poszczegolnych ram interprctacyjnych.
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Ograniczenia zwia^zane z dost?pnosci3: materialow z TVN spowodowaly,
ze w wypadku ,,Fakt6w" mozliwe bylo jedynie przeprowadzenie analizy
news framing11. Zbadano 46 materialow z okresu kampanii wyborczej
2005 r., dla 31 wyodr?bniono ramy interpretacyjne. Byly one najcz?sciej
pozytywne lub negatywne dla wyrnienionych partii. Jako sposob interpreta-
cji dominowala rama konfliktu, rzadziej, inaczej niz w ,,Wiadomosciach",
stosowano ram? koncentracji na czlowieku, w takim samym stopniu wyko-
rzystywano ram? moralnosci, a tylko sporadycznie ram? konsekwencji eko-
nomicznych. Dorninuja^ca rama konfliktu wyst?puje w formie intensywnej,
ale poz^danej w porza_dku demokratycznym rywalizacji, a nie ostrego sporu
(tak jak w ,,Wiadomosciach"), co jest wyznaczane nieco Izejsza^ rozryw-
kowzj. konwencj^. audycji, ale takze daja^ca^ si? zauwazyc tendencjg. do inter-
pretacji sporu w ducnu dajzenia do kompromisu pomi?dzy PiS a PO. Cha-
rakterystyk? komunikatow dotycza^cych wyborow i polityki tworza^ dwa
poziomy percepcji. Poziom pierwszy, bardziej powierzchowny, ktory do-
brze oddaje okreslenie ,,pierwsze wrazenie", daje widzowi przekonanie, ze
,,Fakty" stosunkowo obiektywnie i neutralnie przedstawiaja^ i oceniajzj. wy-
darzenia na scenie politycznej. Poziom drugi - analityczny, dost?pny by-
strym i spostrzegawczym obserwatorom mediow i polityki, niesie ze sobq.
informacje i wskazowki pozwalaja^ce rozstrzygac polityczne spory na ko-
rzysc jednej ze stron, a najcz^sciej jest to PO. Negatywne rozstrzygnie_cia
ramy konfliktu, ale takze wszystkich pozostalych, w szczegolnosci ramy
nioralnosci, dotycza_najcze_sciej SLD, cojestnaturalna^konsekwencja^obec-
nych w spolecznym dyskursie tego okresu dajzen do alternacji wladzy
i glosowania retrospektywnego.

Tabela 4. Analiza news framing- ,,Wiadomosci" z 2007 r.

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Liczba zastosowan

Pozytywnie dla PO

Pozytywnic dla PiS

Pozytywnie dla LiD

Negatywnie dla PO

Negatywnie dla PiS

Negatywnie dla LiD

Rama
koncentracji na

czlowieku

10

-

2

-

-

-

-

Rama
moralnosci

16

-

8

-

4

-

2

Rama
konfliktu

15

-

1

-

2

-

-

Rama
konsekwencji

ckonomicznych

8

-

3

-

1

-

-

Zrodlo: Opracowanic wlasnc na podstawic informacyjnych audycji telewizyjnych TVPI ,,Wiadomosci"
z okresu 10-19 pazdzicrnika 2007 r.
* Liczba zastosowan nic pokrywa sie. z liczba, pozytywnych/negatywnych wymiarow dla wymicnionych
partii, zc wzgle_du na neutralnosc cze_sci zastosowan poszczegolnych ram intcrprctacyjnych.

27 Zgodnie z informacjami uzyskanyrni z Biura Rcklamy TVN zarchiwizowane i udostejmiane sajedy-
nic fragmenty materialow wycmitowanych w audycji informacyjnej ,,Fakty" TVN w 2005 r.
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Analizy framing glownego wydania ,,Wiadomosci" z 2007 r. dokonano
na podstawie 78 materialow. Dla 49 newsow mozliwe bylo okreslenie ram
interpretacyjnych, w tym wie_kszosc interpretacji miala kienmek pozytyw-
ny. Dominacja ramy moralnosci i ramy konfliktu byla spowodowana cha-
rakterem wydarzen, ktore mialy status punktow zwrotnych w kampanii
(m.in. sprawa Sawickiej), oraz znacznego stopnia negatywizmu kampanii,
ktora jest uwazana za jedna^ z najbardziej ,,czarnych" po 1989 r.

Dajqca^ si? zauwazyc tendencja^ interpretacyjna^ bylo faworyzowanie PiS.
Jest to widoczne zwlaszcza w obr^bie ramy moralnosci, ze wzgl^du na
sprawe. B, Sawickiej i zwia^zanej z nia^ kampanii PiS przeciwko prywatyza-
cji szpitali (spot reklamowy bazuja^cy na negatywnych emocjach i strachu
pacjentow przed blokowaniem dost?pu do bezplatnej sluzby zdrowia). Po-
dobnie jak w 2005 r. nie pojawil si? zaden material, ktory moglby zostac
zinterpretowany na korzysc PO, to samo dotyczy LiD. Materialy nieko-
rzystne dla LiD byly najcz?sciej poswie_cone klopotom A. Kwasniewskiego
ze zdrowiem (alkoholem). Inne partie byly prezentowane sporadycznie,
prawie w ogole nie pokazywano przedstawicieli partii, ktore w sondazach
nie przekraczaly progu wyborczego, co nakr?calo spiral? milczenia na ich
temat, przekreslaja^c praktycznie szanse wejscia do parlamentu.

Z analizy agenda setting ,,Wiadomosci" z 2007 r. wynika, ze najwi?cej
uwagi poswi?cono tematom kampanii wyborczej, a bezposrednio z nia^

Tabela 5. Agenda setting i priming - tematy kampanii - ,,Wiadomosci" z 2007 r.

Micjsce

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Temat

Kampania wyborcza

Sprawa Sawickiej

Kosciol i religia

Walka z przestqpczosci^

Sprawa eksmisji betanek

Problemy A. Kwasnicwskiego
z alkoholem

Most energetyczny Polska -
Litwa

Stosunki Rosja - Niemcy

Sprawa rnafii WQglowej

1 . Liczba
punktow
ia_cznic
(2+3)*

113

25

21

20

15

14

7

7

6

2. Punkty
za miejsca

w hicrarchii
tematow

53

11

8

9

7

7

4

2

3

3. Liczba punktow
za ilosc

poswiqconcgo
czasu

60

14

13

11

8

7

3

5

3

Zrodlo: Opracowanie wlasnc na podstawie informacyjnych audycji telewizyjnych TVPI ,,Wiadomoscf
z okresu 10-19 pazdzicrnika 2007 r.
* Liczba punktow na zasadach jak w tabeli 2.
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zwiqzana byia sprawa B. Sawickiej, ktorej medialnosc (emocje i kontro-
wersje wokoi ocen postawy samej poslanki, jak i agentow CBA) dawala
dose dhigim relacjom wysokie miejsca w hierachii tematow. ,,Wiadomosci"
nadafy sprawie Sawickiej rang? supernewsa, ktorego nakre_canie (media
spinning)2* bylo okazjg, do zaprezentowania sukcesow i bezkompromisowo-
sci rza_du J. Kaczynskiego w walce z korupcja_. Oprocz dominacji tematow
politycznych zwiajzanych z kampania_ wyborcza^, dose istotna byla obecnosc
materialow poswie_conych sprawom religii i Kosciola, a takze walce z prze-
ste_pczoscia_ (w szczegolnosci chodzi o sukcesy w walce z korupcja^ i pre-
zentacje_ ich beneficjenta ministra Z. Ziobry) oraz sprawie mafii we_glowej.
Ternary te nie zostafy prawie w ogole uwzgl^dnione przez ,,Fakty" lub po-
swi?cono im uwage_ jedynie w sposob marginalny, przy okazji prezentacji
innych problemow lub w reakcji na newsy ,,Wiadomosci". Podobne propor-
cje zainteresowania i czasu dla ,,Wiadomosci" i ,,Faktow" dotycza^ tematu
eksmisji betanek, ale obydwie audycje potraktowafy ten problem w sposob
sensacyjny. Komentarze nie zawierafy klarownego wyjasnienia, dlaczego
temat ten jest spolecznie wazny i jakie istotne konsekwencje moga_ miec
prezentowane wydarzenia. Nieco mniej miejsca niz w 2005 r. ,,Wiadomo-
sci" poswie_cify sprawom polityki zagranicznej i wydarzen mi^dzynarodo-
wych, choc w hierarchii tematow zajmuja^ one podobne pozycje.

Analizy framing glownego wydania ,,Faktow" z 2007 r. dokonano na
podstawie 89 materialow. Dla 51 newsow mozliwe bylo okreslenie ram in-

Tabela 6. Analiza framing — ,,Fakty" z 2007 r.

Lp.

1.

2.

3. '

4.

5.

6.

7.

Liczba zastosowan

Pozytywnie dla PO

Pozytywnic dla PiS

Pozytywnie dla LiD

Negatywnie dla PO

Negatywnie dla PiS

Negatywnie dla LiD

Rama
koncentracji
na czlowieku

13

1

-

1

-

3

2

Rama
moralnosci

23

3

1

-

-

8

2

Rama
konfliktu

12

7

-

-

-

2

2

Rama
konsekwencji

ekonomicznych

3

-

1

-

-

1

-

Zrodio: Opracowanie wiasne na podstawie infonnacyjnych audycji telewizyjnych TVN ,,Fakry" z okre-
su 10-19 pazdziernika 2007 r.
* Liczba zastosowan nie pokrywa sie. z liczba_pozytywnych/negatywnych wymiarow dla wymienionych
partii, ze wzglqdu na neutralnosc cze,sci zastosowan poszczegolnych ram interpretacyjnych.

28 W. J a b 1 o n s k i: Public relations - implikacja w praktyce, [w:] J. 01 e. d z k i, D. T w o r z y d i o:
Public Relations. Znaczenie spolcezne i kicrunki rozwoju, Warszawa 2007, s. 244-245.
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terpretacyjnych, w tym zdecydowana wiejkszosc miala wymiar zdecydowa-
nie korzysmy lub niekorzystny dla trzech glownych podmiotow politycz-
nych: PiS, PO lub LiD. Decyduja.ce znaczenie dla oceny prezentowanych
wydarzen miala rama moralnosci, podobnie jak w ,,Wiadomosciach" z tego
samego roku, choc ,,Fakty" stosowaly ja_ duzo cz^sciej, rezygnuj^c zazwy-
czaj np. z- ramy konsekwencji ekonomicznych. Poprzez ram$ moralnosci
negatywnie oceniano PiS w tej samej sprawie B. Sawickiej, w ktorej ,,Wia-
domosci" negatywnie oceniaiy PO. Kategorie oceny moralnej zdaniem
dziennikarzy ,,Faktow" deprecjonowaly dzialania rz^du i CBA. Okreslano
je jako brudna, gr§ polityczna^, w ktorej wykorzystano ludzkie slabosci przez
zaplanowan^. prowokacj?, a nawet naklanianie do przest^pstwa. W analizo-
wanym przypadku ujawnienie sprawy B. Sawickiej i wyemitowanie w tym
samym okresie reklamy PiS na temat prywatyzaeji szpitali tworza^ przyklad
zlozonej strategii prornocyjnej, opartej na manipulacji relacjami w srodkach
masowego przekazu29.

Tabela 7. Agenda setting \ — tematy kampanii — ,,Fakty" z 2007 r.

Miejsce

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Temat

Kampania wyborcza

Sprawa B. Sawickiej

Problemy Aleksandra Kwas-
niewskiego z alkoholem

Konflikt PO-PiS

Sprawa eksmisji betanek

Zdrowic i shizba zdrowia

Wojsko i obronnosc

Udzial Polakow w wojnie
na Bliskim Wschodzic

Polityka zagraniczna

Liczba
punktow
i^cznie
(1+2)

121

38

22

27

22

20

16

15

14

1 . Punkty za
miejsca

w hierarchii
tematow*

49

17

9

11

8

6

4

8

5

3. Liczba punktow
za ilosc

poswiqconego
czasu**

72

21

12

16

14

15

12

7

9

Zrodlo: Opracowanie wiasne na podstawie informacyjnych audycji telewizyjnych TVN ,,Fakty" z okre-
su 10-19 pazdziernika 2007 r.
* Liczba punktow na zasadach jak w tabeli 2.

Analiza agenda setting i priming w warstwie samych tematow wpisuje
si? w atmosferQ kampanii parlamentarnej z 2007 r. w sposob zblizony do
,,Wiadomosci" - przewazaja^ materialy zwiajzane z sama. kampania_. ,,Fakty"

29 Por. model wspoizawodnictwa - interakcyjny model wplywu mediow [W. Cwalina, A. Falkowski:
Marketing polityczny..., s. 254—255].
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polozyly natomiast wie_kszy nacisk na konflikt pomie_dzy PiS i PO oraz
atrakcyjne z punktu widzenia inforozrywki (Infotainment) problemy
A. Kwasniewskiego. Temat ten potraktowano w sposob rozrywkowo-sen-
sacyjny, co mimo negatywnego wymiaru sklanialo widza do poblazliwosci
i wybaczenia ,,niedoskonalosci" byiemu prezydentowi. Stosunkowo duzo
miejsca poswi^cono takze betankom (kontekst sensacyjny) oraz sprawom
obronnosci, zdrowia i shizby zdrowia, a takze polityce zagranicznej.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonej analizy empirycznej przy wykorzystaniu
struktury teoretycznej, ktora^ oferuja^ konceptualizacje agenda setting, pri-
ming i framing mozna zaobserwowac nastejmja_ce prawidlowosci:

Dominacja ramy koncentracji na czlowieku i ramy konfrontacyjnej za-
rowno w 2005 jak i 2007 roku. O ile wysoce spersonalizowana natura kam-
panii przedwyborczej jest charakterystyczna dla wyborow prezydenckich
(czejic kampanii 2005), o tyle taka cecha kampanii przed wyborami parla-
mentarnynii prowadzi do konkluzji, ze miejsce programu (issue voting} za-
jejy konfrontacje liderow konkuruja^cych obozow politycznych30. Jest to
zrozumiate w kontekscie poszczegolnych aspektow jakosciowych kultury
politycznej w Polsce, dotycza^cych zarowno elit rza_dza^cych, jak i samych
obywateli (wyborcow - odbiorcow przekazow medialnych).

Konflikt PO - PiS i relacje z samej kampanii wyborczej byly najczejsciej
pokazywanymi i relacjonowanymi w mediach fragmentami rzeczywistosci
spoleczno-politycznej, co pozytywnie weryfikuje roboczg. tez$, iz w okresie
kampanii przedwyborczej media stajq. si$ w pewnym stopniu nadawca^
wtornym, znajdujq.cym si$ pod naciskiem (swego rodzaju presja_ informa-
cyjnaj aktorow politycznych - sztabow wyborczych, partii, samych kandy-
datow.

Zmiana wladz w TVP w 2006 i 2007 roku (w zwia^zku z nowelizacjq.
ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji) oraz skladu rad nadzor-
czych i w konsekwencji skladow zarza^dow mediow publicznych, jako po-
chodna nominacji politycznych - PiS, Samoobrona, LPR mialy wpfyw na
zawartosc materialow serwisow infomiacyjnych, zarowno co do wyboru te-
matow, jak i nadawanych im ram interpretacyjnych, sprzyjaja^cych rzq.-
dza^cemu establishmentowi i dyskredytuja^cych oponentow politycznych31.

Ponadto, do najbardziej interesuja^cych, a zarazem najtrudniejszych za-
gadnien wsrod przedstawionych tematow nalezy odpowiedz na zasadnicze
pytanie: kto wywiera wi^kszy wplyw i ostatecznie decyduje o tym, jakie te-

30 Zob. rowniez: M. K o l c z y n s k i , M. M a z u r : Wojna na wrazenia, Warszawa 2007, s. 135-220.

31 Wyniki badari przcprowadzonych przcz CBOS tuz po zakoiiczeniu kampanii wyborczej w 2007 r.
wskazuja^ ze stronniczosc i sprzyjanic okresloncj partii najczqsciej przypisywano telewizji publiczncj -
28 proc,, w mnicjszym stopniu dotyczy to TVN-u - 13 proc. i Polsatu - 10 proc. (Rola tclcwizji w czasic
kampanii wyborczej, Centrum Badania Opinii Publicznej, Komunikat z badaii BS/171/2007, Warszawa,
listopad 2007, s. 3).
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maty i jakie interpretacje znajdq. najszersze odzwierciedlenie w najwazniej-
szych dla przebiegu procesow politycznych przekazach medialnych? O ile
politycy sq. w stanie wplywac i ,,zarz^dzac" (w sposob dla nich korzystny)
relacjami w mediach, o ile same media decyduja^ o porza^dku dziennym, sta-
tusie najwazniejszych problemow i manipuluja^przekazem przez nadawanie
interpretacji, a o ile o strukturze i wymowie przekazu decyduje dost^pna
poprzez prowadzone sondaze i badania opinia publiczna oraz koniecznosc
zaspokajania potrzeb i sprzyjania gustom publicznosci. Na podstawie prze-
prowadzonej analizy empirycznej oraz odwofuj\ sie_ do teoretycznych
ustalen nauki o komunikowaniu - jako uzasadnione nalezy uznac nast$-
puj^ce konkluzje:

Rola elit politycznych w czasie kampanii wyborczej polega na podejmo-
waniu intensywnych prob ,,przedostania" si^ do mediow, a warunkiem suk-
cesu jest dysponowanie szeroka_ oferta^ wizerunkow popularnych i cie-
sz^cych sie. sympati^. i zaufaniem (ba^dz bardzo kontrowersyjnych) liderow
politycznych.

Rola mediow, ktore wsrod analizowanych podmiotow zajmuj^. pozycjq
uprzywilejowanq. w czasie kampanii wyborczych, polega na korzystaniu
z szerokiej oferty informacyjnej i wizerunkowej dostarczanej przez polity-
kow oraz selekcjonowaniu i interpretowaniu tematow; metody selekcji,
oprocz zastosowania kryteriow newsa, sa_ oparte z jednej strony na poczuciu
odpowiedziamosci za rzetelne informowanie, zas z drugiej strony na da^ze-
niu do zapewnienia odbiorcom atrakcyjnych przekazow, a co za tym idzie,
odpowiedniego poziomu ogla^dalnosci, z zastrzezeniem, ze ta ostatnia mo-
tywacja uzyskuje tendencJQ do dominacji (model spolecznej odpowiedzial-
nosci mediow vs model liberalny);

Rola odbiorcow (widzow) koncentruje si^ na identyfikowaniu spraw
maja_cych status punktow zwrotnych kampanii oraz obdarzaniu bqdz pozba-
wianiu elit politycznych swojej legitymacji, a takze na reagowaniu na inter-
pretacyjne zabiegi mediow; wyrazanie opinii przez publicznosc odbywa si^
jednak za posrednictwem sondazy opinii publicznej oraz samych mediow,
co w zwi^zku z nikfym ogolnym poziomem aktywnego udziahi obywateli
w debacie publicznej ogranicza rzeczywisty wplyw obywateli i wyborcow
na przebieg procesow informacyjnych w mediach i wyborczych w ramach
systemu politycznego.

Funkcje mediow uj^te w konceptualizacjach aged a setting, priming, fra-
ming nie wyczerpuja^ wszystkich funkcji mediow, jednak - ze wzgl^du na
swoja^ skutecznosc perswazyjna_- sq. one szczegolnie istotne w systemic ko-
munikowania politycznego - i przede wszystkim w okresie kampanii
przedwyborczej. Pojawiajg. si$ jednoczesnie we wszystkich istotnych typo-
logicznych ujqciach roli i funkcji wspolczesnych mediow32, niekoniecznie
zawsze okreslane tymi samymi terminami. Te trzy podejscia analityczne
podlegaj^. istotnym wplywom i wzajemnemu oddzialywaniu. Funkcje te
powoduja, ze media nie sa^jedynie przekaznikiem wyrezyserowanych przez

32 Zob. np. D. M c Q u a i 1: McQuail's Mass Communication Theory, London 2000, passim.
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politykow pseudowydarzen i artefaktow, ale to sami dziennikarze nadajajm
ramy interpretacyjne, serwowane nast?pnie odbiorcom. Oczywiscie me
gwarantuje to, iz do konsumenta mediow ostatecznie dostarczone zostana^
rzetelnie, a nie subiektywnie zinterpretowane komunikaty. Mozna nawet
zalozyc, iz cz?sc komunikatow wyprodukowanych w sztabach wyborczych
nie tylko nie zostanie ,,zneutralizowana" w redakcji - w procesie obiektyw-
nej analizy dziennikarskiej, ale wr?cz ich sila oddziatywania zostanie
wzmocniona przez uwiarygodnienie jej przez komentarz dziennikarski
zgodny z intencjonalnym przekazem lub go wzmacniaja^cy.

Sil? agenda setting, priming i framing wzmacniaja^ te same motywy, kto-
rymi kieruja_ si? odbiorcy mediow, kiedy decydujq. si? na korzystanie z nich.
D. McQuail33 wskazuje - obok potrzeb uzyskiwania informacji i porady,
uczenia si? o spoleczenstwie i swiecie - rowniez takie motywy, jak potrze-
b? zmniejszenia osobistej niepewnosci czy znajdowanie poparcia dla wla-
snej wartosci. Interpretacja przekazu medialnego odbywa si? jednak w zde-
cydowanym stopniu po stronie samych mediow, a nie po stronie odbiorcy.
Oczywiscie komunikowanie, b?daj; procesem spolecznym, odbywa si?
rowniez w spolecznym kontekscie, czyli Hczy si? z interpretacja^ tego od-
bioru determinowana^ przez zestaw zalozen i oczekiwan, ale mimo wszyst-
ko ten kierunek badawczy uznaje dominuja^rol? rnediow w tym procesie,
realizowana^ nie tylko poprzez funkcj?g#fe keeper a czy agenda setting., ale
rowniez przez nadawanie ram interpretacyjnych (framing) oraz hierarchizo-
wania i priorytetyzowanie (priming) komunikatow. Zanalizowane w niniej-
szym opracowaniu (na podstawie materialow empirycznych) funkcje me-
diow ujawniaja^, ze media nie 53. tylko i wyla^cznie dystrybutorem informacji
istotnych politycznie, ale czynia^ z mediow aktywnego aktora gry politycz-
nej - podmiot sceny politycznej.
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