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0 GOSPODARCE KONTROLOWANEJ
1 WOLNORYNKOWEJ NA MATERIALE
t y g o d n ik a  „P o l it y k a ”

Temat mojego tekstu  mieści się w zakresie badań nad kom unikow aniem  m aso
w ym . W  klasycznej wersji (nie biorąc pod uwagę tzw. nowych mediów) m ożna m ó
w ić o sześciu podstaw owych w yznacznikach tego typu kom unikow ania, ch a rak te
ryzujących nadawcę, odbiorcę, relacje m iędzy nimi, przekaz, kanał oraz otoczenie. 
Szczególnie istotne w kontekście konferencyjnego tem atu w ydaje się zagadnienie 
funkcjonow ania gatekeeperów  -  je s t to jeden  z w spom nianych w yznaczników  ko
m unikow ania masowego. Pojęcie to zostało w prow adzone w  latach 50. na określenie 
instytucji i osób, które kontrolują, stym ulu ją bądź m odyfikują przepływ  inform acji 
m iędzy nadaw cą a odbiorcą. Instytucje m edialne każdego dnia o trzym ują ogrom ną 
liczbę inform acji różnego rodzaju, w iadom ości te w żaden sposób (choćby ze w zglę
du na ograniczenia czasowe czy techniczne) nie m ogą być przekazane odbiorcom . W 
tym  kontekście naturalna wydaje się potrzeba w ybierania, selekcjonow ania inform acji 
przez poszczególne jednostki czy instytucje. W ybór taki musi być uzależniony od 
wielu różnorodnych czynników , choćby tak istotnych jak  rodzaj m edium  (i zm ysłów  
w ykorzystyw anych przy okazji odbioru inform acji płynących z takiego m edium ), sto 
pień zaaw ansow ania środków technicznych w ykorzystyw anych w kom unikacji czy 
profil określonego m edium. „Osoby dysponujące m ożliw ościam i dokonyw ania takich 
selekcji nazyw a się w łaśnie gate-keeperami', czyli „odźw iernym i”, „b ram karzam i”; 
w odniesieniu do mediów są  to zatem selekcjonerzy, którzy „ rządzą  podróżą infor
m acji w kanałach kom unikacyjnych”. W iadom ości prasowe, radiowe i telew izyjne, 
k tóre docierają do odbiorców, są  rezultatem  ich działalności; oni decydują o w yborze 
tematów, jak ie  należy uwzględnić, w jak im  miejscu lub kolejności, jak  w iele m iejsca 
im poświęcić, jak i nacisk m a na nich spoczyw ać. N ie m a obiektyw nych norm  tych 
w yborów  -  są  tylko zw yczaje i konwencje” [Filipiak 2003:33]. W łaśnie ze w zględu na 
brak obiektyw nych kryteriów  selekcji inform acji trudno ustalić zam knię tą  listę pod
miotów, tak ą  selekcją się zajmujących. „M ogą być nim i wydawcy, osoby zarządzające 
m ediam i, ich w łaściciele itp., podejm ujący decyzje dotyczące tego, co i jak  je s t ko-

1 Pisownia wg cytowanego tekstu; w swym tekście przyjmuję pisownię bez łącznika.
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m unikow ane odbiorcom . Szczególną odm ianą insty tucjonalną gatekeeperów , k tórzy 
działa ją poza s tru k tu rą  samych mediów, są  regulatorzy. [...] Zaliczyć m ożna do nich 
sądy, kom isje rządowe, organizacje zawodowe, społeczne grupy nacisku itd.” [Piontek 
2001: 128]. W arto zauważyć, iż zarów no zjaw isko cenzury  instytucjonalnej w PRL 
(choćby funkcjonow anie pow stałego w 1945 roku G łów nego U rzędu K ontroli Prasy, 
Publikacji i W idowisk), jak  i cenzura  ekonom iczna po 1989 roku (tu w ażne w yznacz
n ik i funkcjonow ania mediów na w olnym  rynku) w pisują się doskonale w zagadnienie 
selekcji. O czyw ista przepaść pom iędzy tym i form am i ingerow ania w inform acje nie 
likw iduje jed n ak  potrzeby przyjrzenia się przejawom  funkcjonow ania m ediów  zarów 
no w  układzie kontrolow anym , ja k  i w olnorynkow ym . Z m iana system u politycznego 
pociągnęła za sobą ogrom ne przekszta łcenia gospodarcze, rów nież język  tekstów  o 
tym  traktujących m usiał ulec m etam orfozie. Czy dem okratyzacja języka  oznacza je d 
nak, że nie podlega on cenzurze?

D ziś rzeczyw istość m edialna przestaje być alternatyw ą św iata realnego: odbiorca 
często styka się jedynie z przekazem  m edialnym . W tym  kontekście pytanie o funkcje 
publicystyki prasowej nabiera nowego sensu. N adm iar treści bądź nieprzystępność. 
n iekom unikatyw ność tekstów  m oże pow odow ać zagubienie, bezradność, a w reszcie 
zniechęcenie odbiorcy. Coraz częściej sensu nabiera znane spostrzeżenie M. M cLuha- 
na „m edium  jest przekazem ”. Jakie skojarzenia zw iązane z problem ami ekonom icz
nymi w yw ołu ją u odbiorcy teksty publicystyki ekonom icznej? Jak redakcja kształtuje 
m yślenie czytelników , form uje ich opinie o gospodarce? By się tego dow iedzieć, ana
lizie poddane zostały pola w yrazow e, zw iązane z pojęciem ‘gospodarka’.

Podstaw ą m ateriałow ą szkicu b ęd ą  teksty o tem atyce gospodarczej, pochodzące 
z tygodnika „Polityka” z lat 1958, 1968, 1978, 1998 oraz 2003. W ybór uw arunkow a
ny został kilkom a istotnym i założeniam i: tygodnik  „Polityka” należy do grupy pism 
ogólnopolskich, opiniotw órczych, je s t często cytow anym , w iarygodnym  źródłem  pra
sow ym . Ponadto czasopism o ukazuje się od 1957 roku, co pozw ala nie ty lko na ana
lizę w spółczesnych zjawisk w publicystyce, ale rów nież na zestaw ienie, porów nanie 
sposobów  analizow ania problem atyki ekonom icznej w państw ie niedem okratycznym  
oraz w  dem okracji.

Badanie pól sem antycznych w celu w skazania na to, ja k  redakcja kształtow ała i 
kształtu je orientację czyteln ików  w sferze gospodarki m ożna uznać za zasadne, gdy 
w eźm ie się pod uwagę choćby spostrzeżenia tw órcy pierwszej koncepcji pola, Josta 
Triera. O bserw ację, że pole w yrazow e m a struk tu rę  m ozaikow ą, w której znaczenie 
każdej cząstki zależy od układu i tylko w nim może zostać odczytane potw ierdzają 
rów nież słowa W. Pisarka: „w spólną cechą w szystkich teorii [...] je s t założenie, że w 
każdym  języku  poszczególne jednostk i leksykalne są nawzajem od siebie uzależnione, 
że znaczenie każdej -  czy praw ie każdej -  jednostki leksykalnej zależy od obecno
ści innych jednostek. W skutek tego nie m ożna badać znaczenia jednego  w yrazu  bez
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uw zględnienia innych w yrazów ” [Pisarek 1967: 495]. W arto zauw ażyć, że podział 
na pola i podpola stanowi próbę uporządkow ania leksyki, odbijającej przeobrażenia 
dokonujące się w otaczającej rzeczyw istości pod w pływ em  różnych czynników  poza- 
językow ych. Co w ażne, układy te nie są  nazw am i fragm entów  obiektyw nie istnieją
cej rzeczyw istości, a jedynie odzw ierciedlają sposoby interpretacji tej rzeczyw istości 
przez konkretnego nadawcę, w tym  w ypadku przez redakcję tygodnika „Polityka”. W 
kontekście w cześniejszych ustaleń należy zapytać, jak  na podstaw ie analizy tekstów  
zam ieszczonych w  dziale ekonom icznym  tygodnika „Polityka” kształtow ać się bę
dzie pole w yrazow e pojęcia 'gospodarka’. Ze w zględu na w stępny charakter szkicu 
zajmę się w yodrębnieniem  k ilku  najbardzie j rep rezen ta tyw nych  pól tem atycznych , 
będących polam i para tak tycznym i (tzn. sk ładające się na nie w y razy  na leżą  do 
jednej części m ow y [P isarek 1967: 496-497], w tym  w ypadku  są  rzeczow nikam i). 
Isto tne przy budow aniu  pól sta ło  się założen ie , że pow inny  się one cechow ać p o 
rów nyw alnym  stopniem  szczegółow ości. L eksem y p rzyporządkow ane do pól są 
słow nictw em  w spólnym  dla analizow anych  artyku łów , w ybrane zosta ły  w yrazy  
po jaw iające się najczęściej. N azw y pól zosta ły  sform ułow ane w ten  sposób, by od
zw iercied lić  specyfikę tem atu , k tó rym  się zajm uję, p rzy ję te  p rzeze m nie o k reśle 
nia pól o raz podpól są  w ykorzystyw ane  przy  cha rak te ry zo w an iu  podstaw ow ych 
zagadn ień  z dz iedz iny  gospodark i.

Porów nanie pól pozwolę sobie przeprow adzić niechronologicznie, tzn. w yjść od 
w yników  badań artykułów  pochodzących z lat 90., by na ich tle pokazać rezultaty 
analiz tekstów  sprzed roku 89., gdyż za zasadne i bardziej funkcjonalne uważam  od
noszenie się do zakresów  znanych dobrze w spółczesnem u odbiorcy, a w yjście od go
spodarki w olnorynkowej znacznie lepiej w skaże specyfikę kontrolowanej.

Pierw sze w yróżnione przeze m nie pole to ‘C zynności gospodarcze’. P rzew ażająca 
grupa słów składających się na to pole w tekstach z lat 90. to rzeczow niki odczasow ni- 
kowe. N ajliczniejsza grupa zaw iera w yrazy  odnoszące się do cyklu życia określonego 
produktu  (np. projektowanie, produkcja/produkowanie, dystrybucja, transportowa
nie, sprzedaż, zakup, zamawianie, promowanie). Ponadto m ożna w skazać czynności 
zw iązane z działa lnością pieniężną (np. finansowanie, inwestowanie, oszczędzanie, 
kalkulacja) oraz takie, które znaczeniowo pow iązane są  z rynkiem  pracy (np. za
trudnianie, zwalnianie, monitorowanie). W  tym  polu znalazły  się rów nież określenia 
czynności nielegalnych i w  zw iązku z tym negatyw nie w artościow anych (przemyca- 
nie/przemyt, szmuglowanie). Inne podobnie w artościow ane, a często się pojaw iają
ce określenia (o dość dużym  stopniu ogólności), będące odpow iednikiem  czynności 
gospodarczej, to interes, biznes. Są one w yraźnie w wielu kontekstach nacechow ane 
potocznością. w ystępują najczęściej w tekstach dotyczących czynności powiązanych 
z tzw. szarą strefą.

O m aw iane pole w tekstach sprzed 1989 roku je s t znacznie uboższe. O dnaleźć m oż
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na niew ielką liczbę rzeczow ników  odczasow nikow ych, najczęściej nacechow anych 
kancelaryjnością: nabywanie, zbywanie, wydatkowanie. Często autorzy tekstów  sto
su ją określenie działanie gospodarcze, będące hiperonim em  dla w szystkich pozosta
łych konstrukcji należących do tej grupy. Nie w pływ a to jednak  na przybliżenie czy
telnikow i om awianych problem ów ekonom icznych, w ręcz przeciw nie -  uzm ysław ia 
odbiorcy jego niedoinform ow anie i sugeruje jednocześnie, że zagadnien ia zw iązane 
z gospodarką s ą  trudne do zrozum ienia i w yjaśnienia. Podobny cel m ają najpew niej 
stosowane często konstrukcje analityczne, opisowe, np.: wyrównywanie bilansów 
płatniczych czy kompleks posunięć techniczno-agronomicznych. U ogólnianie i stoso
w anie om ów ień nie sprzyja kom unikacji nadaw ca-odbiorca, nie zak łada dialogu czy 
refleksji, raczej nudzi, usypia, zniechęca do poznaw ania dalszych treści.

N astępne w yróżn ione  pole ‘O sobow e podm io ty  g o sp o d a rc ze ’ w tek stach  
w spó łczesnych  obejm uje nazw y  zw iązane  ze słu żb o w ą h ie ra rc h ią  (np. szef, dy
rektor, prezes, pracownik, podwładny), nazw y do tyczące sto su n k u  w łasności czy 
s tanu  p o siad an ia  (np. właściciel, współwłaściciel, ubogi, biedny, bogaty). O so b n ą  
g ru p ę  ok reśleń  tw o rzą  kupujący  (np. klient, nabywca, konsument, kontrahent, 
kupiec) o raz  sp rzed ający  (np. handlowiec, handlarz, sprzedawca, producent). 
P o jaw ia ją  się rów n ież nazw y n ieozn acza jące  zaangażow an ia  danej osoby w  kon
k re tne  czynnośc i gospodarcze , a  je d y n ie  w sk azu jące  na to , że osoba ta k a  d z ia ła , 
je s t  ak ty w n a  na ry n k u  (np. biznesmen, przedsiębiorca). P odobną  rolę p e łn ią  tak 
że leksem y w arto śc iu jące , n iek tó re  nazw y  osób w sk az u ją  na o s iąg an ie  p rzez te 
osoby sukcesów  gospodarczych  (np. lider, potentat). W om aw ianym  polu  nazw a 
w skazu jąca  na żeńskość podm io tu  po jaw ia się ty lko  k ilk a  razy  i zaw sze je s t  to 
o k reślen ie  właścicielka. M ożna rów nież w skazać  g ru p ę  podm io tów  pow iązanych  
w procesie  gosp o d a ro w an ia  z państw em  (np .fiskus, podatnik).

Teksty traktujące o gospodarce zarządzanej centralnie w ykazują niew ielkie zróż
nicowanie w yrazów  w om aw ianym  polu ‘O sobow ych podm iotów  gospodarczych’. 
W yraźnie uw idaczniają się dwie tendencje: pierw sza w ynika z podziału na „m y-oni”. 
w yrażen ia są  najczęściej aksjologicznie w yraziste: z jednej strony je s t w ięc kapitalista 
handlowy, burżuazja przemysłowa, społeczeństwo burżuazyjne czy ludzie interesu, z 
drugiej zaś klasa robotnicza czy robotnik. Uwagę zw raca w ielość określeń odnoszą
cych się do grupy, klasy, często w ręcz do całego społeczeństw a. Podziały dychoto- 
m iczne najw yraźniej ujaw niają się w  w ym iarze, który m ożna nazw ać m iędzynaro 
dow ym : z jednej strony stoją pań stw a socjalistyczne, kraje socjalistyczne, państwa 
borykające się z problemami dewizowymi, kraje słabo rozwinięte gospodarczo, kraje 
nierozwinięte, z drugiej odnaleźć m ożna państwa kapitalistyczne, świat kapitalistycz
ny, kraje wysoko rozwinięte, świat zachodni, kraje EWG. N ierzadko spotkać m ożna 
sform ułow ania w yraźnie nacechowane: możni tego świata, bogacze, mocarstwa im
perialistyczne, klub bogatych. D ruga, obok dychotom icznej, tendencja ujaw niająca się
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przy okazji analizy ‘osobow ych podm iotów  gospodarczych’ to wielość nazw  w ynika
jących ze stosunku pracy, np. zatrudniony, pracujący, personel, załoga, robotnik, pra
cownik -  i tu k ilka pow tarzających się połączeń w yrazow ych -  niewykwalifikowany, 
umysłowy, fizyczny. Brakuje jakichkolw iek określeń w skazujących na żeńskość pod
miotów, nie odnajdziem y również grupy nazw pow iązanych z czynnością nabyw ania 
-  k ilkakrotnie pojawiło się jedynie słowo konsument.

Pole ‘Instytucjonalne podm ioty gospodarcze’ w tekstach po 1989 zaw iera nazw y 
m iejsc zw iązanych zarów no z obrotem  pieniędzm i (np. bank, giełda), jak  i z w ytw a
rzaniem  czegoś (np. fabryka, wytwórnia), ze sp rzedażą (np. sklep, hurtownia, hiper
market), a także nazw y miejsc nieokreślające bezpośrednio, jak ie  czynności są  w nich 
w ykonyw ane (np. koncern, spółka, zakład, firma, przedsiębiorstwo). Rejestr w  teks
tach w cześniejszych, sprzed roku 1989, je st niezw ykle ubogi, obok najczęściej w ystę
pujących trzech określeń fabryka, zakład i kopalnia pojawia się w wielu kontekstach 
kolejny hiperonim : przedsiębiorstwo kapitalistyczne. Uwagę zw raca częste stosow a
nie w yrażen ia bank emisyjny, będącego sw oistym  w ytrychem , m ającym  stanowić 
odpow iedź na w szelkie wątpliwości zw iązane z przepływ em  pieniądza, dew izam i i 
trudnościam i finansow ym i.

W polu ‘Skutki działa lności gospodarczej’ w yróżnić m ożna leksem y m ów iące o 
pozy tyw nych  (np. rozwój, dobrobyt, stabilizacja, koniunktura, dochód, zysk) oraz 
negatyw nych (np. stagnacja, dekoniunktura, dług, inflacja, bankructwo) nas tęp 
stw ach gospodarow ania. Co ciekawe, określen ia skutków  pozytyw nych  są  podobne 
w tekstach  obu epok, natom iast efekty negatyw ne w artyku łach  sprzed 1989 roku 
op isyw ane są  przy użyciu zw rotów  o zdecydow anie w iększym  stopniu ogólności 
(np. problemy rynku, problemy pieniężno-kredytowe) lub za pom ocą w yrażeń  o na
cechow aniu  term inologicznym , np. degresja gospodarcza. Część nazw  w tym  polu 
do tyczy  jedyn ie  skutków  finansow ych (np. deficyt, dochód, dług, przebicie, obrót).

Pole ‘P ien iądz’ należy w  tekstach z lat 90. do jednego z najbogatszych ilościo
wo, w yróżnić w nim  m ożna następujące podgrupy: nazw y ogólne (np. waluta, zło
tówka), w yrazy  określające w pływ y (np. zysk, dochód, przychód) o raz w ypływ y 
(np. wydatek, koszt, wypłata), nazw y miejsc (np. bank, bankomat, kasa), nazw )' 
czynności zw iązanych z obrotem  finansam i (np. wydawanie, obciążanie, przelanie, 
oszczędzanie, kalkulowanie) oraz skutków  tych czynności (np. przelew, oszczędności, 
kalkulacja, składka), nazw y form w ynagrodzenia (np. pensja, płaca, gaża, zasiłek, 
odszkodowanie, premia, należność, stypendium, renta, emerytura). W yróżnić m ożna 
także nazw y przedm iotów  zw iązanych z pieniądzem  (np. banknot, karta, moneta) czy 
nazw y określające w artość p ieniężną czegoś czy zm ianę tej w artości (np. podwyżka, 
obniżka, drożyzna, taniocha). O sta tn ią g rupę w yróżnia duży stopień nacechow ania 
em ocjonalnego, m ożna w niej także odnaleźć określenia w skazujące na ironiczną po
stawę nadaw cy (określenie danina oznaczające jeden z typów  podatku). N ieco inaczej



340 Agnieszka Kula

kształtu je się w spom niane pole w tekstach dotyczących gospodarki kontrolow anej 
-  tutaj napotkać m ożna wiele nazw  walut, poza tym  d u żą  frekw encją charak teryzuje 
się określenie kapitał, rów nież w połączeniach typu kapitał bankowy, kapitał mono- 
polistyczno-finansowy itd. Kapitał traktuje się jako  synonim  określenia pieniądze, a 
w arto  zauw ażyć, że w ekonom ii oznacza on jeden  z kilku podstaw ow ych zasobów  
gospodarczych, w ystępujących obok ziemi, pracy i technologii, a w  tym  znaczeniu  nie 
je s t bezpośrednio pow iązany z pieniądzem .

W dość licznie reprezentow anym  polu ‘Państw o jako  podm iot gospodarczy’ o dna
leźć m ożna rów nież określenia zw iązane z pieniężnym i zobow iązaniam i obyw atela 
w obec państw a (np. VAT, akcyza, podatek, CYT, PIT). Obok nich w yróżnić m ożna 
w tym  polu nazw y określające zobow iązania państw a wobec obyw atela (np. renta, 
emerytura, odszkodowanie, zasiłek). w yrazy  zw iązane ze stanow ieniem  praw a (np. 
ustawa, przepis) oraz nazw y osób w skazujących na udział państw a w procesie gospo
darow ania (np. fiskus, ustawodawca, obywatel, podatnik).

Na koniec w arto  zw rócić uwagę na pole, które zw iązane je s t z pojęciam i i m e
chanizm am i ekonom icznym i. Co ciekawe i w arte odnotow ania, jedyn ie  w artykułach  
sprzed 1989 pojaw iają się określenia zw iązane z teorią ekonomii o raz z h isto rią  myśli 
ekonom icznej. W starej „Polityce” odnaleźć m ożna wiele tekstów  dotyczących teorii 
gospodarow ania, natom iast żaden z przebadanych artykułów  pisanych w w arunkach 
wolnego rynku  nie zawierał określeń będących term inam i z tego zakresu. W polu 
‘m echanizm y gospodarcze’ um ieścić m ożna określenia typu pierwotna akumulacja, 
podział pracy, cyrkulacja, inflacja kredytowa, w polu formy działalności odnaleźć 
m ożna monopol wielkokapitalistyczny, monopol kapitalistyczny, konkurencję nie
doskonałą, oligopol, a także kartel, koncern, trust, artykuły  po 1989 zaw ierają naj
częściej pojęcia popyt, podaż. Co ciekawe, w żadnym  z kontekstów użyte określenia 
nie zostały  w jakikolw iek sposób w yjaśnione. To w łaśnie w artykułach dotyczących 
gospodarki kontrolowanej napotkać m ożna term iny, które w yjaśniane są  szczegółow o 
jedyn ie  w  podręcznikach do ekonomii: krańcowa produktywność, maksymalizacja 
wielkości ekonomicznych, teoria popytu, dochodowa elastyczność popytu, elastycz
ność podaży, funkcja redystrybucyjno-drenażowa, poprawa terms of trade. In teresu
jące, że rów nież teksty z tego okresu trak tu ją  ekonom ię jako naukę, pojaw ia się wiele 
połączeń w yrazow ych zawężających to pojęcie: ekonomia polityczna, burżuazyjna. 
klasyczna, marksistowska, marginalistyczna.

W nioski p łynące z wstępnych analiz pól sem antycznych są  następujące:
1. państw o jako  jeden z podm iotów  gospodarczych zajmuje wiele m iejsca w tekstach 

dotyczących gospodarki rynkowej, natom iast jako jedyny liczący się i legalnie dzia
łający podm iot gospodarki kontrolowanej raczej nie ujawnia się w zróżnicow anym  
słow nictw ie w tekstach publicystyki ekonomicznej tego okresu,

2. w tekstach obu epok pojaw iają się potocyzmy, jednak  w zdecydow anie zróżn ico
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wanych funkcjach tekstow ych,
3. duża liczba w yrazów  w polu dotyczącym  czynności gospodarow ania w skazuje na 

zasadność pojm ow ania gospodarki po 1989 jako  system u pow iązań w ujęciu dyna
m icznym ,

4. zdecydow aną przew agą treści teoretycznych, a co za tym  idzie -  określeń te rm ino
logicznych dotyczących teorii, praw, m echanizm ów  ekonom icznych charak teryzu
ją  się teksty publicystyczne w starej „Polityce’".

Dalsza, dokładniejsza analiza porównaw cza pozwoli na pew no na w yodrębnienie 
podstaw owych cech stylowych badanych tekstów  oraz pow iązanych z tym i cecham i 
funkcji środków  językow ych, w skaże na zależności nadaw czo-odbiorcze oraz powie 
więcej o roli odbiorcy w kom unikow aniu masowym .
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