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Problem migracji na okładkach polskich
tygodników opinii
Streszczenie: Artykuł dotyczy społecznych reprezentacji problemu migracji w polskim dyskursie publicznym. Głównymi przedmiotami zainteresowania są sposoby zakotwiczania i obiektyfikacji stosowane w polskiej prasie. Analizie poddane zostały okładki głównych polskich tygodników opinii. Pozwoliło to na wyodrębnienie strategii argumentacyjnych stosowanych w badanych tygodnikach i wskazanie między nimi różnic
w sposobach opracowywania problemu migracji. Okładki tygodników konserwatywnych, takich jak „wSieci”,
czy „Do Rzeczy” przedstawiają i opisują migrantów negatywnie. Zakotwiczenia i obiektyfikacje konstruowane są z użyciem kategorii i pojęć budzących niepokój i strach przed obcymi. Ponadto jako odpowiedzialnych
za obecny kryzys migracyjny wskazuje się unijne i niemieckie elity polityczne. W innych tygodnikach przekaz
ma zdecydowanie bardziej neutralny charakter. Zakotwiczenia i obiektyfikacje dotyczą takich kategorii, jak:
pomoc potrzebującym, solidarność, odpowiedzialność za los innych. W zakończeniu artykułu znalazły się
wnioski podsumowujące oraz rozważania dotyczące przyszłych scenariuszy dotyczący polityki migracyjnej.
Słowa kluczowe: migracja, analiza danych wizualnych, społeczne reprezentacje, zakotwiczenie, obiektyfikacja.

Wstęp
Przemieszczanie się dużych grup ludzi w Europie, stało się obecnie w zasadzie trwałą cechą zachodzących tu zmian społecznych. Sytuacja ta dla wielu współczesnych państw, zwłaszcza tych,
które są docelowym miejscem migracji, urasta do rangi kluczowego politycznego problemu. Nie
dotyczy to jednak wyłącznie rozwiązań proponowanych w ramach kreowanego porządku proceduralnego i legislacyjnego, ale w dużej mierze odnosi się do problemów kulturowych i tożsamościowych i opracowywania tego problemu w ramach dychotomii „My” – „Oni”. Społeczeństwa Europy Zachodniej w wyniku przemian związanych z procesami migracji stały się tworami
wielokulturowymi. Programy polityczne adresowane do migrantów nie przyniosły jednak spodziewanych efektów, wśród których wymieniano między innymi postępującą asymilację przyjeżdżających z wartościami i normami kultury przyjmującej. W dyskursie publicznym zaczęła
dominować perspektywa „migranci jako problem”, a nie „migranci jako szansa”, co wiązało się
(i nadal wiąże) również ze zmianą stosunku europejskich społeczeństw do przybyszów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Problematyka ta pełni wielokrotnie rolę straszaka wykorzystywanego
przy okazji demokratycznych plebiscytów, gdzie w ten sposób obrazuje się zagrożenia związane
z funkcjonowaniem europejskich społeczeństw. Widoczne było to chociażby w kampanii referendalnej dotyczącej tzw. Brexitu, kampanii prezydenckiej w Austrii w 2016, czy kampaniach
wyborczych we Francji i w Niemczech.
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Richard Sennet pisząc o upadku człowieka publicznego ilustruje ten problem przekształceniami
sfery publicznej miasta, jednak jego uwagi w wielu miejscach mają charakter uniwersalny. Na
przykład wtedy, kiedy pisze on, że: „Zatraca się (…) idea, w myśl której, ludzie rozwijają się
tylko poprzez spotkania z nieznanym. Obce rzeczy i osoby mogą tylko podważyć dobrze znane
idee i prawdy objawione (…)” (Sennet 2009, s. 477). Stąd tendencje do zamykania się w bezpiecznych gettach i budowania gett dla tych, którzy to bezpieczeństwo chcą zakłócać.
Zjawisko migracji w polskim dyskursie publicznym można określić jako wciąż nierozpoznane,
a do pewnego momentu w zasadzie w nim nieobecne. Nie mieliśmy w Polsce do czynienia z procesami migracyjnymi na skalę, która pozwalałaby mówić o liczbie migrantów jako o w sposób
znaczący wpływającej na demograficzny (etniczny) skład ludności Polski, czy też o jej wpływie
na strukturę społeczną. Tym samym ta problematyka rzadko pojawiała się i była włączana w obszar dyskursu publicznego. Nasze społeczeństwo, zwłaszcza na tle zachodnioeuropejskich, jest
homogeniczne etnicznie z minimalnym udziałem mniejszości etnicznych. W ciągu ostatniego
roku problematyka migracyjna zyskała jednak rangę jednego z kluczowych problemów przed
jakim stanęły rządy i społeczeństwa europejskich państw, w tym również Polski. Można przyjąć,
że był to temat organizujący znaczące obszary dyskursu publicznego. Między innymi była to
kluczowa kwestia zarówno w prezydenckiej, jak i parlamentarnej kampanii wyborczej w 2015
roku. Europa (w tym państwa tworzące Unię Europejską) jako obszar bezpieczny, oferujący
godny standard życia, stała się celem dla wielu migrantów zmierzających w tę stronę z państw
azjatyckich i afrykańskich. Trwające w tych krajach konflikty i wojny (często o podłożu etnicznym i religijnym), zmieniający się klimat, czy fatalne warunki bytowe wpływały i wpływają na
decyzje mieszkańców tamtych państw o migrowaniu w kierunku Europy.

1. Założenia metodologiczne i procedura badawcza
Celem niniejszego artykułu jest odtworzenie strategii argumentacyjnych pojawiających się
w polskim dyskursie medialnym dotyczących problemu migracji, na przykład tego czy można
mówić o ich antymigracyjnej i promigracyjnej formie.
Przedmiotem analizy nie będą jednak artykuły prasowe, ale okładki tygodników opinii dotyczące tej problematyki. Okładka tygodnika nie tylko zapowiada główny temat numeru i zachęca
do zakupu tytułu. Jest ona również swoistą deklaracją programową redakcji, wizualizacją politycznej linii tygodnika. Nie ma zatem mowy o przypadkowości zawartego na okładce komunikatu. Można również mówić o pewnej prawidłowości w zakresie stosowanej symboliki, doboru
tematów, czy linii politycznej prezentowanej na okładkach. Dlatego, okładki tygodników opinii
traktuję jak komunikaty o charakterze politycznym. Brian McNair zauważa, że o polityczności
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komunikacji decyduje nie tyle charakter źródła ile rodzaj publikowanej treści oraz efekt jaki
w tej komunikacji chcemy osiągnąć (zob. McNair 2011). Wydawca tygodnika i jego redaktor naczelny (nadawca komunikatu) używa okładki jako intencjonalnie stworzonego przekazu celem
wywarcia określonej reakcji u odbiorcy, potencjalnego czytelnika. Zespoły redakcyjne, należące
do elit symbolicznych, odgrywają priorytetową rolę w organizowaniu dyskursu publicznego.
Ten rodzaj działania i wpływu może być uznany za przykład władzy ideologicznej (Poggi 2010).
Dziennikarze, publicyści, redaktorzy naczelni posiadają legitymację ekspercką, która czyni ich
wypowiedź uprzywilejowaną w dyskursie publicznym (zob. Bourdieu 2005). Dziennikarze wykorzystują rozmaite symboliczne środki interpretowania rzeczywistości (Kubala 2015). Działają
w sposób przemyślany i instrumentalny. Kierują naszą uwagę na istotne dla nich problemy, prezentując je ponadto w określonej konwencji (odwołującej się do afiliacji politycznych redakcji)
w sposób naturalny wykorzystując do tego okładki swoich tygodników (Kotras 2013). Tygodniki (czy ogólnie rzecz biorąc media zajmujące się polityką) nie są już źródłem poszukiwania
„newsów”, ale raczej miejscem, w którym poszukujemy potwierdzenia własnej interpretacji rzeczywistości, potwierdzenia naszych opinii i deklaracji politycznych. Odnosi się to również do
problematyki migracyjnej.
Należy też dodać, że dla wydawców równie istotny jak skutek polityczny jest również efekt
finansowy, czyli jak najwyższa sprzedaż czasopisma. Okładka nie tylko ma prezentować główny
temat i przekonywać odbiorcę do określonych racji, ale pełni także funkcję swoistej reklamy
czasopisma (jest „wabikiem”) mającej nakłonić odbiorców do zakupu danego tytułu. Staje się
w danym tygodniu swoistą wizytówką-reklamą tygodnika. Pełni również rolę zdjęcia profilowego danego tytułu na portalach społecznościowych. Pozwala to na szybkie docieranie do odbiorców, a także przyczynia się do tego, że okładki są komentowane i udostępniane.
Pierwszym zadaniem w procesie badania było zebranie materiału, a więc w tym przypadku identyfikacja i wybór okładek, na których prezentowane obrazy i treści odnosiły się do problemu
migracji. Wybór okładek do badania wiąże się z tym, że badacz nie ma wpływu na charakter zawartego na nich przekazu. Nie ingeruje w żaden sposób w jego formę bądź treść. Jego zadaniem
jest w tym przypadku wybór tych, które odwołują się (w sposób pośredni bądź bezpośredni) do
interesującej go problematyki. Okładki mają więc charakter naturalnie pojawiających się danych
(naturally occuring data) (Silverman 2007, s. 330).
Do analizy zakwalifikowane zostały wszystkie okładki, których tematyka dotyczyła problematyki związanej z uchodźcami i migracją w Europie. Pochodzą one z okresu od końca sierpnia 2015
do marca 2016. To okres, w którym zaobserwować można było wzmożone zainteresowanie mediów tym zjawiskiem. Zebrany materiał liczył dwanaście okładek z siedmiu różnych tygodników
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opinii (Polityka [2 okładki], Wprost [3], wSieci [3], Do Rzeczy [1], Tygodnik Powszechny [1],
Angora [1], Gość Niedzielny [1]). W zestawieniu nie znalazła się żadna okładka tygodnika
„Newsweek”. Tematyka migracyjna była zamieszczana bowiem jedynie na okładkach wersji
amerykańskiej tygodnika, nie znalazła się natomiast w wydaniach polskich.
Zebrane okładki zostały przeanalizowane zarówno w zakresie kompozycji, jak i ich modalności
społecznej. Jest to zgodne z założeniami analizy semantycznej prowadzonej z wykorzystaniem
materiałów wizualnych takich jak np. plakaty, czy okładki tygodników.
Analizę rozpoczynała skrócona diegeza okładek, czyli opis ich modalności kompozycyjnej,
sumy znaczeń zawartych w prezentowanej na nich symbolice. Istotne jest to, co zostało zaprezentowane na okładce (zdjęcie, grafika, fotomontaż, kolaż), jaki jest układ prezentowanych
treści i wizerunków, co znajduje się na pierwszym, a co na drugim planie. Przyjęto zasadę kodowania otwartego. Nie zakładano zatem na wstępie zdefiniowanych kategorii analitycznych, które
służyłyby za podstawę kwalifikowania poszczególnych okładek i prezentowanych na nich treści
i wizerunków do powstałych w ten sposób zbiorów. Istotnym było zatem odczytanie prezentowanej na okładkach symboliki i odniesienie jej do kontekstu związanego z problematyką migracji.
Prezentowane na okładkach treści i grafika wielokrotnie mają charakter znaku symbolicznego,
gdzie relacja między tym czym są, a do czego się odnoszą ma charakter skonwencjonalizowany,
opierający się na pewnej umowie i społecznych regułach. Możliwa jest naturalnie arbitralność
w odczytaniu takiego symbolu, ale prezentacja symbolu w odpowiednim kontekście ją minimalizuje. Każdorazowo przy dokonywanej egzegezie okładki traktowana ona była jako zdarzenie
komunikacyjne. Przyjęto bowiem założenie, że modalność kompozycyjna okładki narzuca określony sposób jej odczytania. Jeśli redakcja szykując publikację kolejnych numerów, jak również
projektując okładkę, przyjmuje że odbiorcą tytułu jest określony typ czytelnika (reciepient design), to będzie dostarczać takie treści, jakie mieszczą się w konwencji interpretacyjnej odbiorcy,
inaczej mówiąc wkomponowują się w jego uniwersum symboliczne. Analiza przybiera więc
po części charakter semiologicznej analizy obrazów, gdzie badacz stara się odpowiedzieć na
pytania: jak obrazy tworzą znaczenia oraz jak owe obrazy, wizerunki kreowane na okładkach
tygodników, wpisują się w systemy znaczeniowe o szerszym zasięgu (zob. Rose 2010, s. 103).
Do analizy zastosowane zostały postulaty metodologiczne zawarte w teorii społecznych reprezentacji Serge’a Moscovici (Moscovici 1984). W jej założeniach kwestie problematyczne,
a więc również te społecznie nierozpoznane, sprowadzane są do zrozumiałych kategorii. Będą
one bowiem wtedy zrozumiałe dla odbiorcy, gdy będą miały swe źródło w już istniejącym społecznym zasobie symbolicznym. Tym samym odbiorcy mediów współuczestniczą w kreowaniu
owych społecznych reprezentacji.
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Pojęciami, do których odwołuje się teoria społecznych reprezentacji są: zakotwiczenie (wykorzystujące klasyfikację i nazywanie) i obiektyfikacja. Pierwsze odnosi się do działania, za pomocą którego (często abstrakcyjne) pojęcia, czy idee sprowadzone są do „zwykłych” kategorii
i przedstawień. Służyć to ma zrozumieniu i dyskursywnemu przetworzeniu świata (Trutkowski
2000, s. 18). Zostają one „opracowane” w taki sposób, aby były społecznie zrozumiałe i możliwe
do odniesienia do zasobu „wiedzy podręcznej”. Dotyczy to zarówno prezentowanych na okładkach zdjęć i grafik, jak i zamieszczanego tam tekstu (będącego np. zapowiedzią przewodniego
tematu numeru, ale jednocześnie komentarzem do tego, co na okładce prezentowane). Pomaga
on, czy niekiedy wręcz pozwala, odbiorcy na właściwe (zgodne z intencją nadawcy) odczytanie
całego komunikatu (tekst i grafika) i zakotwiczenie go w określonym kontekście. Obiektyfikacja
natomiast to zabieg pozwalający na odtworzenie pojęcia w wizerunku (dopełniając tym samym
zakotwiczenie). Oba te zabiegi – zakotwiczenie i obiektyfikacja – czynią nieznane znanym.
Ta uwaga jest szczególnie istotna w przypadku zjawiska migracji i odniesienia go do Polski.
Powtórzę w tym miejscu, że nasz kraj jako homogeniczny etnicznie w okresie powojennym nie
ma w zasadzie doświadczeń charakterystycznych dla społeczeństw wielokulturowych, które od
wielu lat funkcjonują jako zróżnicowane, wieloetniczne społeczeństwa. Jeśli w ostatnich latach
pojawiał się temat migracji to dotyczył on głównie wyjazdu Polaków zagranicę do takich państw
jak Wielka Brytania, Niemcy, Belgia, czy USA. W tej sytuacji to Polacy byli migrantami poszukującymi lepszego losu w krajach, lepszego, zachodniego świata.

2. Rodzaje zakotwiczania i obiektyfikacji problemu migracji na okładkach tygodników
Wyraźnie negatywny wizerunek migrantów jest charakterystyczny dla prasy prawicowej, konserwatywnej, która w stosunku do siebie przed przejęciem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość używała przymiotnika „niepokorna”. Przykładem takiego przekazu jest okładka „wSieci”
(37/2015).
Na okładce widzimy trzech młodych mężczyzn (Zdjęcie 1). Ubrani są w stroje, które kojarzą
się z ubiorem muzułmanina. W ten sposób ubierają się Afgańczycy (topi, chusty), styl ten może
również przywodzić na myśl Talibów. Dwóch mężczyzn nosi brody, jeden nie ma zarostu. Stojący w środku mężczyzna w ustach ma papierosa, a w rękach trzyma karabinek AK-47, tzw.
Kałasznikowa. Mężczyźni stoją przy biało-czerwonym szlabanie, z którego jeden z nich próbuje zerwać godło Polski (szlaban jest więc szlabanem granicznym). Grafika ta jest naturalnie fotomontażem. Okładka odwołuje się do słynnego zdjęcia (jego autorstwo jest nieznane)
dokumentującego niemieckich żołnierzy odrywających godło Polski ze szlabanu granicznego.
Co ciekawe, również tamto zdjęcie było swego rodzaju inscenizacją (Zdjęcie 2). Widoczni na
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zdjęciach żołnierze to przebrani w mundury Wehrmachtu niemieccy milicjanci z Gdańska, którzy pozowali do zdjęć, udając żołnierzy, co było elementem niemieckiej kampanii propagandowej. Projekt okładki odwołujący się do historycznego zdjęcia przygotowany został z określoną
intencją, ukierunkowując sposób jej odbioru i interpretacji.

Zdjęcie 1.

Zdjęcie 2.
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Na okładce zwraca uwagę duży napis: „Nadchodzą” oraz mniejszy znajdujący się nad nim:
„Wrzesień 2015”. W ten sposób wrzesień 1939 został zestawiony z tym z 2015 roku. Nieznane
zagrożenie zrównane zostaje z tragicznymi wydarzeniami naszej historii. Wtedy, w 1939 roku,
mieliśmy do czynienia z regularną wojną i jednym z największych dramatów w historii Polski.
Problem migracji zakotwiczany jest w nadchodzącej agresji ze strony obcych, ich napaści
na nasz kraj. Takie „opracowanie” tego problemu ma zatem demaskować uchodźców (migrantów), pokazywać ich prawdziwą twarz. Nie są oni osobami pokrzywdzonymi i szukającymi
ratunku, ale agresorami, którzy podobnie jak hitlerowcy chcą nas zaatakować i podbić. Na dole
okładki widnieje również napis wskazujących winnych takiego stanu rzeczy: „Niemcy forsują
samobójczy plan – Tusk i Kopacz ulegają”. Migranci są więc elementem jakiegoś planu, który
realizują Niemcy. Czy są kimś w rodzaju tzw. piątej kolumny? Czy rękami migrantów Niemcy
chcą podbić nasz kraj, bądź też zniszczyć Europę i siebie? W czytelniku oglądającym okładkę,
przede wszystkim ma być wzbudzony lęk.
Problem migracji i uchodźctwa zostaje zatem zakotwiczony w historycznie znanej (i budzącej
lęk) napaści obcych na kraj i wiążącej się z tym zagrożonej suwerenności. Obiektyfikacja
odbywa się poprzez jego zestawienie z wrześniem 1939 roku i przedstawienie migrantów jako
Talibów-agresorów (ci z kolei przypominać mają niemieckich żołnierzy). Ponadto wydarzenia
te, podobnie jak przed II wojną światową, są konsekwencją niemieckiej polityki. O naszych
losach po raz kolejny próbuje się decydować poza naszymi granicami.

Zdjęcie 3.
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Podobną wymowę ma inna okładka tygodnika „wSieci” (7/2016), która wywołała wiele komentarzy nie tylko w Polsce, ale również zagranicą. „Islamski gwałt na Europie” – taki przewodni
temat zapowiadany jest na okładce (Zdjęcie 3). Napis jest wydrukowany dużą czcionką w dwóch
kolorach (białym i żółtym). Okładka została opublikowana po tym, gdy europejska opinia publiczna dowiedziała się o napaściach i molestowaniach, których doświadczyło blisko tysiąc kobiet w sylwestrową noc w niemieckiej Kolonii. Jako agresorzy i napastnicy wskazywani byli
mężczyźni o obcym, arabskim wyglądzie.
Na okładce widzimy postać kobiety, będącej jednocześnie personifikacją Europy (nawiązanie do
symboliki mitologicznej). Kobieta jest ubrana (owinięta) w flagę Unii Europejskiej, którą chcą
z niej zerwać napastnicy. Nie widzimy ich twarzy. Widać natomiast męskie, śniade ręce chwytające kobietę za nadgarstki, przytrzymujące ją i zdzierające z niej flagę. Skoro w zapowiedzi mowa
jest o „islamskim gwałcie na Europie” to ręce te symbolizują ręce imigrantów, obcych nam kulturowo agresorów, którzy niszczą nasze wartości i symbole, a także bezpośrednio zagrażają naszym
kobietom. Tego rodzaju obiektyfikacja wpisuje się w stereotypowe tezy o zderzeniu cywilizacji,
gdzie jedna jest tą dobrą, a druga tą złą. Wreszcie odnosi się też do tradycyjnego postrzegania
kobiecości, która narażona jest na brutalną siłę obcych i wrogo nastawionych mężczyzn.
Okładka ma w zasadzie charakter reprezentatywny dla strategii argumentacyjnej prasy konserwatywnej. Przekaz bazuje na retoryce strachu, w której zjawisko migracji i napływu uchodźców prezentowane są jako zagrożenia. Przybywający są dla nas groźni dlatego, że mogą nie tylko nas skrzywdzić
fizycznie, ale również odebrać nam nasz świat wartości. W przypadku tej okładki czytelnicy mogą
doświadczać jednak dysonansu poznawczego. W tygodniku „wSieci” polityczny kurs wobec Unii
Europejskiej można określić jako sceptyczny, z dominującą narracją odwołującą się Europy suwerennych państw jako modelu lepszego od silnej integracji politycznej. Jedna z narracji tygodnika prezentuje politykę Unii jako zagrażające naszej suwerenności nakazy płynących od brukselskich elit. Tym
razem jednak unijna symbolika potraktowana została instrumentalnie, na użytek przyjętej strategii
argumentacyjnej. Flaga Unii, jeden z jej podstawowych symboli, jest czymś z czym powinniśmy się
utożsamiać. Reprezentuje nasze wspólne wartości i dobra, na które czyhają imigranci.
Niżej na zamieszczonym na okładce tekście czytamy: „Nasz raport co media i brukselskie elity
ukrywają przed obywatelami Unii”. Po pierwsze, zdanie to sugeruje, że istnieje pewien rodzaj
zmowy między mediami (w domyśle liberalnymi, mainstreamowymi) a brukselskimi elitami.
Ukrywają oni przed „nami” obywatelami Unii jakieś ważne informacje (prawdę?)1. Zastosowano w tym przypadku tradycyjną dychotomię „My-Oni”. Gdzie „Oni” to stojące po przeciwnej
To również odniesienie się do sytuacji, w której opinia publiczna nie była od razu poinformowana o wydarzeniach
w Kolonii. Co więcej pojawiły się informacje mówiące o tym, że celowo ukrywano relacje z tamtych wydarzeń nie chcąc
wzbudzać złych emocji i agresji wymierzonych w migrantów.
1
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stronie niż „zwykli” obywatele unijne elity oraz usłużne wobec nich media. Co więcej, przekaz
ten sugeruje, że wiele decyzji podejmowanych jest za naszym plecami, bez naszej wiedzy i zgody. Godzi to w naszą suwerenności i jest wyrazem oderwania się elit od przekonań „zwykłych”
ludzi. W ten sposób nadawca tego typu komunikatów, w tym przypadku „wSieci”, prezentuje się
jako głos niepoprawny politycznie, zrywający ze zmową milczenia, ukazujący siebie w pozycji
mówiącego prawdę (tę prawdziwą i akceptowaną przez nie-elity).
Z zakotwiczeniem odwołującym się do migracji jako zagrożenia i najazdu obcych mamy również do czynienia na okładce „Do Rzeczy” (38/2015). Widać na niej tłum ludzi (jeśli się przyjrzymy, to zauważymy, że większość z nich ma ciemną karnację). Są ubrani w różny sposób,
który trudno skojarzyć jednoznacznie z jakąś jedną, narodową kulturą (Zdjęcie 4). Perspektywa
z jakiej zrobiono zdjęcie ma przede wszystkim wyeksponować ich dużą liczbę, nieistotne zaś są
w tym przypadku pojedyncze jednostki. Taki zabieg można traktować jako formę dehumanizacji
jednostek-migrantów, sportretowanie ich jako tłumu i tym samym spotęgowanie skali zjawiska.
Na okładce umieszczony jest napis: „Ziemkiewicz: To najeźdźcy, nie uchodźcy. Zamknijmy
przed nimi granice Polski”. Tym razem migranci zostają jednoznacznie sklasyfikowani jako „najeźdźcy” (przy jednoczesnej odmowie przypisania ich do kategorii uchodźców). Ponadto zwraca
uwagę użyta w zdaniu pierwsza osoba liczby mnogiej: „Zamknijmy”. To apel skierowany do
wspólnoty, narodu, Polaków. Autor tych słów (Rafał Ziemkiewicz) prezentuje się jako jeden
z nas, członek (narodowej) wspólnoty. Grożący nam zalew imigrantów można powstrzymać
poprzez zamknięcie granic i odizolowanie się od nadchodzącego niebezpieczeństwa.

Zdjęcie 4.
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Ten rodzaj strategii argumentacyjnej wykorzystany został również na okładce „wSieci”
(38/2015). Widzimy na niej kobietę ubraną w burkę (Zdjęcie 5). Lewą dłonią odsłania ona zasłonę twarzy, zaś w prawej trzyma bombę, będącą częścią założonego na strój pasu „szahida”,
zwanego również pasem samobójców. Na materiale wybuchowym umieszczony jest zegar, na
którym widać, że do wybuchu pozostała jedna sekunda (w zasadzie więc nie jesteśmy w stanie
już nic zrobić, nie da się powstrzymać tego, co ma nastąpić). W tle widzimy sięgające wysoko
płomienie. Bardzo istotne jest to, że kobieta ma twarz Ewy Kopacz (ówczesnej premier Polski).
W tym przypadku mamy do czynienia z zakotwiczaniem polegającym na przedstawieniu tego
problemu jako rozwiązań narzucanych nam przez elity, co więcej są to elity obce. Na okładce
znajduje się bowiem napis: „Ewa Kopacz urządzi nam piekło na rozkaz Berlina”. Przyłączenie
się Polski do unijnej polityki polegającej m.in. na solidarności w sprawie przyjmowania uchodźców przez kraje członkowskie UE, traktowane jest jako zamach na naszą suwerenność. Rząd
Ewy Kopacz poddaje się woli Niemiec „szykując nam piekło”. W szerszym kontekście mamy tu
do czynienia z zakotwiczeniem owych kategorii, jako walki i starcia cywilizacji, co powinno
w odbiorcach budzić lęk. Ikonicznym przedstawieniem staje się postać zamachowca samobójcy,
który nie cofnie się przed niczym, gotów poświęcić swe życie w imię świętej wojny. Tym zamachowcem jest prezentowana na okładce ówczesna premier polskiego rządu, ale w tym przypadku
znaczenie tego symbolu przenosi się na potencjalnych przybyszów do naszego państwa, którzy
stanowią dla nas śmiertelne zagrożenie. Mimo więc nieco odmiennego zakotwiczania problemu
migracji, strategia argumentacyjna jest podobna do tej obecnej na okładkach traktujących migrantów jako agresorów i najeźdźców.

Zdjęcie 5.
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Antyelityzm staje się jedną z głównych strategii argumentacyjnych i główną kategorią, która
służy zakotwiczaniu problematyki migracji. Kosmopolityczne, liberalne elity w myśl politycznej
poprawności narzucają „nam”, zwykłym ludziom, Polakom, taką wersję rzeczywistości, w której powinniśmy się czuć odpowiedzialni za los obcych, szukających u nas schronienia. Podczas
gdy ci przybysze to zagrażający nam i naszym wartościom ludzie. Elity ukrywają przed nami
rzeczywiste konsekwencje zjawiska migracji (które odsłania konserwatywna prasa), próbując
zgodnie z tzw. pedagogiką wstydu wzbudzić w nas poczucie winy, za grzechy, których dopuścił
się kosmopolityczny Zachód (zwłaszcza Niemcy)2. Co więcej, nasze elity poddają się polityce
i nakazom silniejszych (Niemiec) co działa na niekorzyść naszej suwerenności. Tego rodzaju
argumentacja jest charakterystyczna dla retoryki populistycznej (odrzucenie opiniotwórczej roli
elit, na rzecz gloryfikacji mądrości zwykłego człowieka), zwłaszcza zaś populizmu prawicowego (naród jako wspólnota ekskluzywna, obcy jako odpowiedzialny za nasz zły los).
Warte zauważenia jest też to, że przekaz na tych okładkach ma przede wszystkim zniechęcić
przyjmujących, a nie przybyszów (co jest jak najbardziej naturalne i zrozumiałe, bo trudno zakładać, by Syryjczycy, czy Erytrejczycy czytywali polskie konserwatywne tygodniki). Ponadto,
jeśli odniesiemy się do nastrojów społecznych i deklaracji Polaków dotyczących migracji, to
reprezentatywne badania pozwalają mówić o narastającej niechęci do przyjmowania migrantów,
zwłaszcza jeśli pochodzą oni z krajów afrykańskich, czy bliskowschodnich. W komunikacie
z badania CBOS nr 69/2016 z kwietnia 2016 roku, możemy przeczytać, że 61% Polaków jest
przeciwnych przyjmowaniu uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi (to o 40 punktów procentowych więcej niż w maju 2015 roku). Taką opinię najczęściej wyrażają wyborcy
Kukiz ’15 i Prawa i Sprawiedliwości oraz ci, którzy uważają, że zagrożenie terroryzmem w Polsce jest realne.
Okładka tygodnika „Wprost” (10/2016) w podobny sposób odnosi się do problemu migracji,
ale stosując nieco inną obiektyfikację. Tym razem na okładce widzimy młodą kobietę, która stoi
z założonymi rękoma (kobieta na okładce ma orientalny typ urody) (Zdjęcie 6). Jest ubrana w jasną bluzkę, a na szyi nosi łańcuszek z zawieszonym na niej krzyżem. Symbol ten ma w naszej
kulturze określone znaczenie. Oznacza mianowicie przynależność do chrześcijańskiej (najczęściej do katolickiej) wspólnoty. Poza kobiety, czyli uniesiona nieco do góry głowa, skrzyżowane
ręce poniżej klatki piersiowej i spojrzenie wprost w obiektyw aparatu, sugeruje że mamy do
czynienia z osobą pewną siebie i swoich racji. Z boku widzimy napis (zapowiedź wywiadu):
„Miriam Shaded o imigrantach. Zakazać islamu. Brońmy się, póki nie jest za późno”. Ważne
Tak w prasie konserwatywnej określa się wszelkie działania i debaty, w których Polacy wskazywani są jako współodpowiedzialni
za krzywdy doznane przez inne narody. Klasycznym przykładem pedagogiki wstydu, jest dla konserwatywnych publicystów
debata wokół książek Jana Tomasza Grossa, filmy Pokłosie, czy Ida.
2
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w tym przypadku jest również tło. W lewym górnym rogu widzimy krzyczących mężczyzn
(mają ciemną karnację i brody), pozostałą zaś część okładki wypełniają płomienie. Symbolizuje
to zbliżające się zagrożenie, agresywne nastawienie zmierzających do nas uchodźców, którzy
tak naprawdę dążą do kulturowego zderzenia reprezentowanego przez nich świata islamu z „naszym światem”. W tym przypadku wizerunek kobiety pełni funkcję symbolu – „insidera”. Przed
imigrantami ostrzega i źle się o nich wypowiada ktoś, kto jawi się jako kulturowo i etnicznie
związany jest z tamtym światem – światem obcych. Mamy zatem do czynienia z głosem kogoś
z wewnątrz, kto jednocześnie zna „ich”. W ten sposób komunikat staje się bardziej wiarygodny.

Zdjęcie 6.
Kobieta na okładce to Miriam Shaded, prezeska Fundacji Estera. Jest ona urodzoną w Warszawie Polką (jej ojciec jest Syryjczykiem, pastorem, a matka Polką). Shaded nigdy nie była
w Syrii. Popularność zyskała wtedy, gdy jej Fundacja doprowadziła do sprowadzenia do Polski
chrześcijańskich rodzin z Syrii.
Strategie argumentacyjne podejmowane przez polskie konserwatywne tygodniki są w dużej części kliszą tych uzasadnień, jakimi posługiwała się część mediów Europy Zachodniej od kilku
dekad. Również w tamtym dyskursie publicznym, podobnie jak w Polsce, zauważalna była tendencja do upraszczania istoty tego zjawiska – symplifikacji. Złożony problem został sprowadzany do jednowymiarowego konfliktu między cywilizacją europejską i islamską. I choć trudno
jest oczekiwać, że okładka czasopisma będzie miejscem prezentowania złożoności zjawisk społecznych oraz ich wieloprzyczynowości, to zwraca uwagę konsekwentnie budowana narracja

Pr oblem migracji na okładkach polskich tygodników opinii

69

koncentrująca się na wybranych (zgodnych z linią polityczną nadawcy) elementach danego zjawiska. Ponadto w zasadzie nie mamy do czynienia z różnicowaniem grup imigrantów. Traktuje
się ich najczęściej, jako jedną zbiorowość, etykietując ją kategoriami religijnymi (muzułmanie),
bądź tymi o pejoratywnych konotacjach (najeźdźcy).
Jeśli spojrzymy na procesy ludnościowe w Europie, to mniej więcej od połowy XX wieku można
mówić o stałym kierunku migracji z krajów islamskich do rozwiniętych państw europejskich.
Tym samym dialog międzyreligijny, odbywający się między chrześcijaństwem a islamem, przeniósł się również w granice Europy. Punktami docelowymi migracji do Europy początkowo były
właściwie wyłącznie kraje zachodnie, takie jak: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, czy kraje
skandynawskie słynące z permisywnej polityki dotyczącej migrantów.
Obecność uchodźców na Starym Kontynencie wielokrotnie wywoływała, debaty nie tylko na
temat ich losów i działań politycznych wobec nich podejmowanych, ale również dotyczące oceny zagrożeń, jakie proces ten miałby wywoływać w krajach przyjmujących uchodźców. Jednym
z problemów przywoływanych w tych dyskusjach była projektowana wizja „muzułmańskiej Europy” wraz ze zwiększającym się odsetkiem uchodźców wyznających islam, którzy osiedlając
się w krajach europejskich zmienialiby kulturowy charakter tych obszarów. Złożone zjawisko
migracji konsekwentnie sprowadzano do narracji o islamizacji Europy. Efektem tego rodzaju
przekazów było sukcesywne wzbudzanie w europejskich społeczeństwach lęku, który przeradzał się w dystans, niechęć, bądź też wrogość wobec obcych.
Źródłem wprowadzania do dyskursu publicznego problemów „islamizacji Europy” oraz „zalewu
Europy przez wyznawców islamu” był między innymi (obok dyskursu skrajnej, populistycznej
prawicy) dyskurs medialny. Odpowiedzialne za to nie były wyłącznie te tytuły, które uznać można za brukowce. Ten typ narracji pojawiał się również na łamach tzw. quality press. Przykładem
może być choćby tekst z „Le Figaro Magazine” z 1985, na którego okładce zamieszczono popiersie Marianny przybrane chustą (sam zaś artykuł nosił tytuł „Marianna w chuście”). W tekście
zapowiadano, że w ciągu czterdziestu lat wyznawcy islamu staną się we Francji większością. Podobne narracje można było również znaleźć w zachodnioeuropejskiej prozie. Temat kulturowej
otwartości Zachodu i związanych z nią konsekwencji poruszany był m.in. w książkach: Obóz
świętych Jeana Raspaila (2005) oraz Uległość Michela Houellebecqa (2015).
Zdaniem części zachodnioeuropejskich publicystów za zagrożenia kulturowe będące konsekwencją procesów migracji odpowiedzialne są elity społeczne, które bezrefleksyjnie przyjęły
formułę wielokulturowości jako najbardziej odpowiednią dla europejskich społeczeństw, trwale
w ten sposób zmieniając kształt struktury społecznej oraz reorganizując redystrybucję środków
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budżetowych poszczególnych państw. W dyskursie narracja o problemie migracji jako konsekwencji nieprzemyślanej i narzucanej społeczeństwom polityki elit jest jedną z dominujących.
W ten sposób do problemu migracji odnosił Daniel Pipes, traktując problematykę wielokulturowości jako element presji establishmentu na społeczeństwo. Podaje on między innymi przykład
Szwecji. Zauważa, że to kraj o „mentalności bezkryzysowej”. Także i Szwedzi zostali zmuszeni to zrewidowania swej polityki dotyczącej migrantów. Tym między innymi Pipes tłumaczy
sukces w szwedzkich wyborach parlamentarnych populistycznej prawicowej partii Szwedzcy
Demokraci3. Głównym punktem programu tej partii jest rewizja polityki Szwecji względem
uchodźców, co ma prowadzić do zahamowania napływu migrantów oraz przeciwdziałania negatywnym zjawiskom kulturowym (Pipes 2015).
Warto przywołać w tym miejscu pojęcie „Eurabia” – neologizm, który przez takich autorów jak
Oriana Fallaci, używany był na określenie negatywnych procesów zmieniających Europę. Miała
się ona stać kontynentem, na którym dominującą religią będzie islam, zaś demograficzną i kulturową większością staną się jego wyznawcy (zob. Fallaci 2006). Dziennikarka uzasadniała to
m.in. odnosząc się do tzw. polityki brzucha, czyli wyższego wskaźnika dzietności społeczności
muzułmańskiej. W tej narracji „rdzenni” Europejczycy, których jest coraz mniej zastępowani
są migrantami, którzy przybywają na kontynent, i wśród których rodzi się więcej dzieci. Stare
i kurczące się społeczeństwa europejskie ustąpią wobec naporu społeczności muzułmańskiej,
która w państwach tych stanie się dominującą kulturowo większością (zob. Pierzchała 2013).
Negatywne prognozy demograficzne dla Europy paradoksalnie stają się często argumentem
przeciwko migracji. Paradoksalnie, gdyż kryzys demograficzny określany obrazowo jako „starzenie się” Europy, równie dobrze mógłby sprzyjać pojawianiu się w dyskursie argumentów „za”
migracją. Według danych Eurostatu, w 2050 roku blisko 28% Europejczyków będzie miało 65
lat lub więcej. Taka sytuacja spowoduje, że dwie osoby (a nie cztery jak obecnie) będą pracować
na jednego Europejczyka. W opinii badaczy oznacza to, że w Europie do 2020 roku potrzebnych
będzie 42 miliony nowych obywateli, a do roku 2060 liczba powinna wynosić aż 257 milionów4.
Statystyki dokumentujące strukturę grup etnicznych i religijnych w Europie nie potwierdzają
jednak masowej skali rozprzestrzenienia się muzułmanów w Europie (choć należy zauważyć
jego rosnącą dynamikę i koncentrację w wybranych europejskich obszarach). W 2010 roku liczba muzułmanów mieszkających w Europie (wg Pew Global Research) wynosiła 43,5 miliona,
Szwedzcy Demokraci (Sverigedemokraterna) uzyskali w wyborach do szwedzkiego parlamentu 12,9% głosów zdobywając
49 miejsc w Riksdagu, stając się tam trzecią siła. Ugrupowanie ma wyraźnie antyislamski program W sierpniu 2015 w sondażu
wyborczym ugrupowanie zajęło pierwsze miejsce. Partia ma w swoim programie również elementy charakterystyczne dla
ugrupowań lewicowych i socjaldemokratycznych (polityka socjalna państwa).
4
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[dostęp: 24.06.2016].
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co stanowiło blisko 6% mieszkańców kontynentu. Należy w tym miejscu dodać, że ponad 17
milionów z tej liczby stanowią muzułmanie rosyjscy, nie migranci (pamiętać też należy o wyznawcach islamu mieszkających na Bałkanach). W Europie Zachodniej było to około 18 milionów muzułmanów. Prognoza w raporcie, z którego pochodzą te dane, zakładała, że w ciągu
20 lat, a więc do roku 2030 liczba muzułmanów w Europie Zachodniej zwiększy do około 30
milionów5. Można więc mówić o rosnącej dynamice zjawiska migracji do krajów rozwiniętych.
Obecnie liczbę muzułmanów w Europie szacuje się na około 57 milionów, co stanowi mniej więcej 7,6% ogółu mieszkańców Europy. W tej liczbie wciąż istotną liczbę stanowią muzułmanie
mieszkający w Rosji (około 27,5 miliona). Kraje europejskie, w których ludność muzułmańska
stanowi większość to: Kosowo (90% ludności to muzułmanie, mieszka ich w tym kraju około
1,62 miliona), Albania (80%, 2,25 miliona), Bośnia i Hercegowina (60%, 2,28 miliona). W pozostałych państwach muzułmanie stanowią mniejszość, bądź są wręcz znikomą częścią społeczeństw. Nawet w państwach, gdzie liczba muzułmanów wydaje się znacząca, jak np. Francja
(6,2 miliona), czy Niemcy (4,1 miliona) stanowi to odpowiedni 10 i 5% ogółu mieszkańców
tych państw6. Dotychczasowa dynamika zjawiska przyrostu ludności muzułmańskiej w Europie
wskazywała na jednoprocentowy wzrost ich obecności co rok. Szacuje się, że w Polsce mieszka
około 5 tysięcy muzułmanów (w tym Tatarzy), co stanowi około 0,13% mieszkańców naszego
kraju. Zwraca uwagę jednak to, że w opinii europejskich społeczeństw muzułmanie stanowią
zdecydowanie wyższy odsetek mieszkańców ich państw, niż jest to w rzeczywistości. Realna
liczba muzułmanów w Europie jest niższa od tej, jaką podają Europejczycy w badaniach7.
W inny sposób, niż miało to miejsce w analizowanych powyżej okładkach, problematyka migracji jest zakotwiczana i obiektyfikowana na okładce tygodnika „Angora” (37/2015). Widzimy
na niej zmierzający dokądś tłum (Zdjęcie 7). Na pierwszym planie została umieszczona kobieta
(jej strój, chusta, wskazują na to, że jest muzułmanką) idąca z trójką (być może swoich) dzieci.
Na zdjęcie naniesiony został duży czerwony napis: „Dramat uchodźców. Dramat Europy”. Na
górze okładki umieszczony jest inny napis: „Obcy pośród nas”. Nieco mniejszą czcionką posłużono się w zdaniu umieszczonym nad tym napisem: „Dzielą świat na wyznawców islamu i niewiernych”. Użyta w zapowiedzi kategoria „obcy” zakotwicza problem migracji w kategoriach
bliskości i dystansu kulturowego – „swój”, „obcy”, oraz w związanych z nimi odwołaniach
tożsamościowych. Obcy to ci, których najczęściej się lękamy. Przychodzą spoza naszego obszaru kulturowego. Ich „obcość” wynikać może z wychowania w odmiennej kulturze, z innego
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/11/17/5-facts-about-the-muslim-population-in-europe/
[dostęp: 24.06.2016].
6
http://www.pewforum.org/2011/01/27/table-muslim-population-by-country/ [dostęp: 24.06.2016].
7
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/01/daily-chart-2?fsrc=scn/fb/wl/bl/islamineurope
[dostęp: 24.06.2016].
5
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ethnos, z wyznawania innej religii. Obcy przybiera więc postać intruza, która może zakłócić
naszą europejską idyllę (Bauman 2008, s. 225). Przybywającym obcym odmawia się z reguły
możliwości uczestnictwa we wspólnocie dysponującej prawem do legitymizowania władzy. Nie
mieszczą się oni w granicach suwerennego ludu, który przybiera ekskluzywną, a nie inkluzyjną
formę (Canovan 2008, ss. 55–57).

Zdjęcie 7.
Na okładce wspomniane zostały dwa dramaty. Pierwszy to dramat uchodźców, drugi to towarzyszący mu dramat Europy. Dramatyczne położenie uchodźców niesie zatem za sobą negatywne konsekwencje dla europejskich państw i ich mieszkańców. To nie wprost wypowiedziana teza, że Europa nie jest gotowa na przyjęcie wielkich grup migrantów zmierzających w tym
kierunku. Ich migracyjny zryw w poszukiwaniu lepszego świata nie będzie miał szczęśliwego
zakończenia.
„Gość Niedzielny” (37/2015), a więc tygodnik związany z instytucją kościoła katolickiego, na
okładce zamieszcza natomiast zdjęcie tłumu ludzi idących po moście (Zdjęcie 8). Jest to tłum,
który zdaje się nie mieć końca. Ludzie na zdjęciu są dla odbiorców anonimowi. Nie wiadomo
kim są, skąd pochodzą i dokąd zmierzają. Na okładce zamieszczono również tekst: „Nowa wędrówka ludów”. Mniejszą czcionką poniżej zapisano: „Tysiące uchodźców zmierzają do Europy.
Spór o granice między otwartością, a troską o własny dom, czyli nasz kontynent”.
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Zdjęcie 8.
Użyte słowo „wędrówka” nie ma wymowy negatywnej, co znacząco tonizuje przekaz w porównaniu do tego z „wSieci”, czy „Do Rzeczy”. To samo dotoczy dalszej części wypowiedzi, gdzie
nie pisze się o „najeździe”, ale o „zmierzaniu do Europy”. Taki komunikat uznać można w zasadzie za neutralny. Kwestia migracji zostaje sprowadzona do poszukiwania swego miejsca,
nowego domu, ale i do formowania się nowego porządku we wspólnocie. To czy Europejczycy przyjmą wędrowców, wiąże się z dokonaniem wyboru między otwartością na przybyszów
(migrantów), a troską o własny dom. Wędrowiec stanowić może dla naszego domowego miru
zagrożenie.
Do refleksji na temat migrantów i uchodźców włączony zostaje istotny dylemat moralny. Dotyczy on konfliktu pomiędzy uniwersalnymi prawami człowieka, a prawami obywatela-członka
wspólnoty politycznej. Pisze o tym Seyla Benhabib, kiedy zastanawia się, jak pogodzić partykularne prawa obywatela państwa, z prawami przypisywanymi każdemu człowiekowi. Chodzi tu
np. o jego godność, prawo do wyboru miejsca do życia, ucieczki przed złymi warunkami życiowymi. Nie ma jasnej odpowiedzi, jak rozstrzygać te dylematy w momencie styczności z ludźmi
obcymi nam kulturowo (Benhabib 2015).
Okładka „Wprost” (36/2015) natomiast wykorzystuje symbolikę religijną (Zdjęcie 9). Widzimy
na niej kobietę trzymającą dziecko. Oboje mają ciemną karnację. Kobieta nosi na głowie chustę,
a dziecko jest owinięte kocem. Tłem dla tych postaci jest flaga Unii Europejskiej. Istotne jest
jednak to, że głowa kobiety otoczona jest unijnymi gwiazdkami, które układają się w aureolę. Na
okładce umieszczony jest również napis: „Imigranci. Męczennicy czy uchodźcy”. Ta nasycona
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symboliką okładka zachęca do odpowiedzi na to pytanie. Kim są imigranci? Zwraca uwagę fakt,
że w pytaniach typu „czy…?” mamy zazwyczaj do czynienia z dychotomią, gdzie przeciwstawia
się sobie dwie cechy, idee, propozycje, postawy, czy postaci. W ten sposób zestawiono ze sobą
„męczennika” i „najeźdźcę”. Sytuacja nie jest więc „szara”, ale raczej „czarno-biała”.

Zdjęcie 9.
Zamieszczony na okładce wizerunek kobiety z dzieckiem wprost odwołuje się do Matki Boskiej (co szczególnie istotne w kraju, gdzie w kościele powszechny jest kult Maryjny). Jednak
świętość prezentowanej postaci (męczennictwo) może być odbierane jako pozorne. Aureola
tworzona przez gwiazdki z unijnej flagi może być odczytywana jako swoista „fałszywa świętość”. Wizerunek męczennika nadawany jest bowiem imigrantom przez Unię, z jej polityczną
poprawnością i wiarą w konieczność przyjmowania nowych przybyszów. Prawda może okazać
się jednak inna. Ci, których bierzemy za męczenników, okazać się mogą najeźdźcami. Takie
opracowanie problemu również wzbudza w nas lęk i niepokój.
Na innej okładce „Wprost” (37/2015) wykorzystano zdjęcie leżących na brzegu morza zwłok
dziecka (Zdjęcie 10). Na pierwszym planie widnieje duży napis (litery są transparentne, ale nieco przesłaniają zwłoki): „Wysoka cena hipokryzji”. Zdjęcie przedstawia ciało rocznego, syryjskiego dziecka wyrzuconego przez morze na plaży w okolicach tureckiej miejscowości Budrum.
Z całej rodziny przeżył jedynie ojciec. Zdjęcie wykorzystało wiele redakcji i serwisów internetowych. Decyzja o publikacji tak drastycznego zdjęcia tłumaczona była koniecznością prezentacji tragedii, jaką przeżywają migranci oraz często dramatycznych konsekwencji wiążących
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się z decyzją o przeprawieniu się przez morze do Europy. W jakimś więc sensie zdjęcie i wizerunek dziecka potraktowane zostały instrumentalnie. W naszej kulturze dobro dziecka jest bardzo
wysoko cenione, o czym mogą świadczyć sukcesy przedsięwzięć charytatywnych, które koncentrują się przede wszystkim na pomaganiu dzieciom. Nie wiemy, jaka była w tym przypadku
intencja wydawcy „Wprost”, ale trudno jednak pozostać wobec tej okładki obojętnym.

Zdjęcie 10.
Hipokryzja to inaczej obłuda, bądź dwulicowość. Z okładki nie wynika wprost (sic!), kto w tym
przypadku jest owym hipokrytą. Możemy jednak się domyślać, znając linię polityczną pisma
(zwłaszcza od momentu kiedy redaktorem naczelnym został Tomasz Wróblewski), że hipokrytami są zachodnie państwa nie potrafiące rozwiązać problemu migracji. Państwa, które opowiadając się za otwartością kulturową forsują politykę otwartych przed imigrantami granic, co
skutkuje katastrofą humanitarną i dramatami, jak ten sportretowany na okładkowym zdjęciu.
Beztroska polityka elit skutkuje cierpieniem najsłabszych.
Na pierwszym planie okładki „Tygodnika Powszechnego” (37/2015), kolejnego tygodnika związanego z kościołem katolickim, widzimy mężczyznę niosącego (tulącego do siebie) dziecko
(trudno stwierdzić, czy to chłopiec czy dziewczynka) owinięte w koc (Zdjęcie 11). Oboje mają
ciemną karnację. Wyglądają na bliskie sobie osoby, być może jest to ojciec z synem. Na drugim
planie widać mężczyznę z pochyloną głową (wygląda na zmęczonego). Zdjęcie zostało wykonane
nocą, dlatego postaci wyraźnie odznaczają się na ciemnym, czarnym tle. Postaci nie patrzą wprost.
Ich wzrok skierowany jest w bok. Patrzą na coś innego, są zamyśleni, być może zawstydzeni,
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smutni, zmęczeni. Na okładce zamieszczono również tekst: „Byłem przybyszem, a przyjęliście
mnie”. To cytat z Ewangelii św. Mateusza. Są to słowa Jezusa Chrystusa: „Bo byłem głodny,
a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu,
a przyszliście do Mnie”. Moment (kontekst) publikacji okładki jednoznacznie naprowadza odbiorcę na prawidłowe jej odczytanie. Mężczyźni i dziecko to uchodźcy.

Zdjęcie 11.
Ten rodzaj modalności kompozycyjnej i społecznej uznać można za rodzaj retoryki wstydu. Jako
ludzie żyjący w bezpiecznej i zamożnej części świata, mamy zobowiązania wobec tych, którzy
cierpią. Stopień empatii i otwartości na potrzebujących, w tym przypadku „przybyszów”, jest
potwierdzeniem wypełnienia zobowiązania wobec naszych znaczących innych i uogólnionego
innego. Tym samym można mówić o zakotwiczeniu problemu migracji w odwołaniu do postulatu pomocy bliźniemu, pomocy potrzebującemu. Mamy tu również do czynienia z wyraźnym
moralizatorskim tłem bazującym na etyce chrześcijańskiej. Abstrakcyjny problem migracji zostaje zobrazowany jako udręka i trudny los konkretnych ludzi (dziecko i mężczyźni). W centrum
uwagi znajduje się już nie obcy, ale przybysz, który ma nadzieję stać się jednym z nas.
Można zatem dodać, że zakotwiczanie odwołuje się w tym przypadku również do kategorii
odpowiedzialnego i cywilizowanego narodu, czy wspólnoty. Chodzi o kulturowo określone
zobowiązania, które my – zarówno jako jednostki i wspólnota – mamy wobec innych. W odróżnieniu od prasy konserwatywnej, gdzie dominuje retoryka strachu (migrantów, obcych należy
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się bać, bo są oni zagrożeniem), tu natrafiamy na retorykę winy. Jesteśmy (do czego możemy
dojść na drodze refleksji, obserwacji) zobowiązani do tego, aby wspierać innych ludzi, kiedy ci
tego potrzebują. Dotyczą nas bowiem pewne zinternalizowane wartości ujawniające się w tego
typu sytuacjach w postaci sankcji sumienia. Ponadto możemy również zauważyć retorykę wstydu. Czymś niewłaściwym i w zasadzie wstydliwym dla cywilizowanego narodu jest odmawianie
pomocy i opieki tym, którzy jej wymagają. To uczucie wstydu potęgować może odmowa pomocy najbardziej bezbronnym – dzieciom. Mamy więc do czynienia z wyraźną zmianą konwencji
i typu narracji w porównaniu do tych obecnych na okładkach prasy konserwatywnej.
„Polityka” (39/2015) na jednej ze swych okładek wykorzystała logo „Solidarności”. Po bliższym przyjrzeniu się widać jednak, że kontury tzw. solidarycy, są wykonane z drutu kolczastego
(Zdjęcie 12). Nad logo widnieje pytanie: „Co nas obchodzą uchodźcy?” Niżej zaś zapowiedź
artykułów: „Polacy między solidarnością a strachem”. Symbol, jakim jest logo Solidarności,
wykracza poza słownikowe znaczenie tego słowa. Warto przypomnieć, że związek zawodowy
Solidarność określał swój zakres działania zarówno przez postulaty ekonomiczne, jak i te wolnościowe (polityczne). Można je, w pewnym uproszczeniu, określić jako postulaty godnościowe.
Logo, które zostało skrępowane drutem kolczastym przypomina nam o zasiekach, jakie stawiamy na granicach europejskich państw blokując tym samym drogę do naszego świata. Chodzi
również o pewien rodzaj „zasieków mentalnych”. Rozbudzony w Polakach strach, bazujący na
kulturowo kształtowanym lęku, jest silniejszą barierą niż próby fizycznej izolacji.

Zdjęcie 12.
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Istotne staje się zatem pytanie co jest obowiązkiem Europejczyków, a więc również Polaków?
Czy jest to spełnienie marzeń migrantów o lepszym świecie? Czy problem migracji powinien
być rozgrywany między bezgranicznym okazywaniem solidarności i bezwarunkowo inkluzyjnej polityce (jak postuluje część środowisk lewicowych), a obwarowaną obostrzeniami pomocą
i bronieniem naszego stylu życia (co charakteryzuje retorykę prawicowych ugrupowań) (Żiżek,
2015)? Są to trudne pytania, dotykające jednak istoty problemu.
Okładkę można uznać za próbę zakotwiczenia problemu migracji w odniesieniu do ogólnoludzkiej solidarności, jak i do kategorii odpowiedzialnej i cywilizowanej wspólnoty, szczególnie
wtedy, kiedy jedną ze stron tej relacji są reprezentanci bogatego i bezpiecznego świata. Solidarność nie powinna oznaczać wyłącznie szacunku, ale zasadne byłoby, aby tego rodzaju postawa
wiązała się z gotowością na przyjęcie innych w poczet własnej wspólnoty.
Do tego oczekiwania odwołuje się okładka tygodnika „Polityka” (38/2015) przedstawiająca trzy
osoby. Są na niej mężczyzna i kobieta trzymająca niemowlę (Zdjęcie 13). Ich ubiór wskazuje na
to, że są oni muzułmanami. Są uśmiechnięci, ich spojrzenia skierowane są w obiektyw aparatu. Zdjęcie przypomina te wykonywane w zakładach fotograficznych, na których portretowano
szczęśliwe rodziny. Nie jest to sytuacja naturalna, ale zaaranżowana. Tak też można odebrać
przekaz z okładki. Choć nie wiemy kim są sportretowane osoby, ani jakie łączą ich relacje, to
możemy założyć, że mamy przed sobą szczęśliwą rodzinę, opiekującą się dzieckiem. To ludzie
młodzi i atrakcyjni (uwagę przykuwają również wyeksponowane hollywoodzkie uśmiechy). Jak
wspomniano wcześniej, sposób zaprezentowania osób na okładce nie budzi w odbiorcy lęku.
Wręcz przeciwnie, uczuciem, które byłoby bardziej spodziewane jest sympatia.

Zdjęcie 13.
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Na okładce widzimy również napis: „Nowi Polacy?” Nie jest to stwierdzenie, ale pytanie. Komunikat nie przesądza, że są oni naszymi rodakami, ale sugeruje że mogą nimi się stać. W prawym górnym rogu okładki jest kolejny napis: „Raport: Muzułmanie z przydziału. Co zrobimy
jak przyjadą?” W tym przypadku nie pojawia się termin „uchodźca”, czy „imigrant”, ale odwołanie odnoszące się do grupy religijnej „muzułmanie”. Ponadto sformułowanie „z przydziału”,
można odebrać jako mające negatywny wydźwięk, a nawet dehumanizujące. „Przydział” dotyczy bowiem najczęściej rzeczy, towaru, jakichś dóbr, które są rozdysponowane i dystrybuowane.
W tym przypadku mamy zaś do czynienia z dystrybucją ludzi, muzułmanów, których część
„przydzielona” została Polsce. Jest to odniesienie do porozumień, jakie zawierały ze sobą kraje
członkowskie Unii Europejskiej, dokonując na ich podstawie dystrybucji migrantów przybywających do Europy.
Pytania na okładce mają prowokować nas, do zastanowienia się nad przyszłym losem przybywających do Polski. Co my, jako wspólnota, możemy im zaoferować, ale też i co zyskać na tym,
że staną się oni być może naszymi rodakami? Tego rodzaju refleksja przenosi rozważania na
temat migrantów na inne pole dyskursu odnoszące się do problemów demograficznych i ekonomicznych. W tym przypadku zakotwiczenie dotyczy formuły różnorodności, społeczeństwa
wieloetnicznego, wielokulturowego traktowanego jako szansa, a nie jako kryzys. Tym samym
przybysz, migrant, traktowany jest jako jeden z nas, „nowy Polak”, który nie zagraża nam, ale
staje się szansą (wyzwaniem?) dla zbudowania szerszej wspólnoty.
Strategia argumentacja, w której migranci stają się remedium na kryzys demograficzny Europy
i zasileniem potencjału ekonomicznego wspólnoty, pojawia się w polskim dyskursie niezwykle
rzadko. W okresie od października 2015 do kwietnia 2016 pojawiła się w zasadzie tylko raz
w artykule Łukasza Wójcika w „Polityce” (Wójcik 2015). Okładki takie jak ta, mogą jednak
kierować tematy dyskursu w stronę wyzwań demograficznych i ekonomicznych wiążących się
z przybywaniem migrantów do Polski.

Zakończenie
Najbardziej ogólna skala porządkująca dotycząca analizowanych okładek dotyczyłaby: pozytywnego, neutralnego bądź negatywnego stosunku do problemu migracji ujawnianego w sposobach zakotwiczania i obiektyfikacji, co z kolei przekłada się na narracje poszczególnych tytułów.
Najtrudniej wskazać te okładki, na których przekaz dotyczący problemu migracji ma charakter
pozytywny, wyraźnie opowiadający się za przyjmowaniem migrantów, czy wręcz zachęcający
do tego. Łatwiej mówić o jego neutralnej formie, kiedy sygnalizowany jest sam problem oraz
to, że w jakimś stopniu on nas dotyczy i nie powinniśmy pozostać wobec niego obojętni. Można
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natomiast wyraźnie wyodrębnić przekaz o charakterze negatywnym (nie należy przyjmować
obcych), w którym zjawisko migracji ma wzbudzać w odbiorcach lęk (prowadzący być może
w efekcie do uprzedzeń). Ten model narracji reprezentuje dyskurs radykalny i jest charakterystyczny dla tygodników „wSieci” i „Do Rzeczy” oraz dla niektórych okładek „Wprost”. Neutralny charakter przekazu obecnych jest u pozostałych wydawców.
Tabela. 1. Zakotwiczenia i obiektyfikacje problemu migracji.
Zakotwiczanie
Nadchodząca
agresja ze strony
obcych
Walka i starcie
cywilizacji
Rozwiązania
narzucane przez
elity

Obiektyfikacja
Agresorzy, najeźdźcy,
Talibowie, zamachowcy
gwałciciele, młodzi
mężczyźni o śniadej
skórze, muzułmanie,
wyznawcy islamu,
ludzie zagrażający
naszej kulturze,
napastujący nasze
kobiety, fałszywi
męczennicy

Poszukiwanie
nowego domu,
swojego miejsca

Narracja

Charakter
przekazu

Migranci to najeźdźcy dążący
do konfliktu. Zagrażają
naszemu bezpieczeństwu. Ich
obecność w Europie to rezultat
polityki prowadzonej przez
elity (brukselskie, niemieckie),
co jest niezgodne z wolą
Negatywny
zwykłych ludzi. Europejskie
elity same doprowadziły do
istniejącej sytuacji i przerzucają
rozwiązanie tego problemu
na państwa za tę sytuację
nieodpowiedzialne.

Migranci to osoby potrzebujące
pomocy. Powinniśmy się
Przybysze w potrzebie,
zastanowić, w jaki sposób ich
ofiary, męczennicy,
przyjąć i jak im pomóc, aby
Odpowiedzialność normalni ludzie,
mogli stać się członkami naszej Neutralny
cywilizowanej
normalna rodzina,
wspólnoty. Mamy zobowiązania
wspólnoty
kobiety z dziećmi,
wobec pokrzywdzonych.
dzieci
Migranci mogą być dla naszej
Ogólnoludzka
wspólnoty wartościowi.
solidarność

Tygodnik

„wSieci”
„Do Rzeczy”
„Wprost”

„Tygodnik
Powszechny”
„Gość
Niedzielny”
„Polityka”
„Wprost”

Źródło: Opracowanie własne

W większym stopniu w nastroje społeczne „trafia” narracja prowadzona w tygodnikach konserwatywnych. Potwierdza to chociażby cytowany wyżej sondaż CBOS, w którym Polacy są
w wyraźnej większości przeciwni przyjmowaniu uchodźców (to też istotne, że w badaniu użyto
tej właśnie kategorii, a nie np. określenie „imigrant”, czy innych etykiet etnicznych, czy religijnych). Linie programowe tygodników konserwatywnych podtrzymują więc aktualny stan opinii
i deklaracji Polaków dotyczących problematyki migracji.

Pr oblem migracji na okładkach polskich tygodników opinii

81

Na okładkach nie były prezentowane twarde dane, statystyki, czy infografiki wzmacniające
przekaz i czyniące go bardziej przekonującym. Tego rodzaju informacje znajdują się najczęściej
w samych tekstach odnoszących się do zapowiadanej na okładkach problematyki. Siłą rzeczy
więc przekaz ten ma charakter uproszczony, w niektórych przypadkach z tendencją do jego radykalizacji. Dlatego też dominują odniesienia do wartości, moralności i światopoglądu odbiorcy.
Apeluje się do jego emocji dążąc do wzbudzenia strachu, lęku, współczucia bądź solidarności.
W przypadku analizowanych okładek nie można mówić, że któryś z tytułów próbuje problem
migracji unieważnić. Niemniej w przypadku niektórych okładek („wSieci”, „Wprost”) można
mówić o praktykach sepizacji poprzez wskazywanie, że jest to nie „nasz” problem, a problem
elit, Brukseli, czy Niemiec. „Polityka”, czy „Tygodnik Powszechny” starają się uwrażliwiać
swojego odbiorcę (z pozycji „światłego obywatela”). Sposób zakotwiczania problematyki migracyjnej, jak i jej obiektyfikacje (zwłaszcza zaś prezentowane na okładkach wizerunki i estetyzacja migracji) każą natomiast myśleć odbiorcy o przybywających do Europy uchodźcach
w perspektywie kategorii „zobowiązania”.
Procesy globalizacyjne doprowadziły do rewizji części postulatów, na których zasadzała się idea
nowoczesnego państwa narodowego. Trudno dziś zakładać, aby tego rodzaju byty polityczne
mogły w sposób zupełnie suwerenny i skuteczny kontrolować swoje terytorium, przeliczać populację i opierać się na jasno zdefiniowanych i pewnych kategoriach, takich jak na przykład
suwerenność, bezpieczeństwo, czy narodowa tożsamość (Appadurai 2009, s. 16). Państwa przestały również kontrolować procesy i wydarzenia powodujące wzrost migracji, bądź chociażby
wzrost presji migracyjnej. Zmieniła się na przykład rola państwa w zakresie wypowiadania wojen i zaprowadzania pokoju. Wojna przestała być wyłącznie zespołem uregulowanych działań
podejmowanych przez podobnie uzbrojonych przeciwników. Dzisiejsze wojny prowadzone są
wedle innej „rozregulowanej” logiki. Co więcej, cywile cierpią nie tylko z powodu prowadzenia działań wojennych na terenach, gdzie mieszkają, ale stają się również obiektem prześladowań i zbrodni. Ich śmierć bywa zaś traktowana jako tzw. collateral damage (terminem tym
określa się straty wśród ludności cywilnej, będące wynikiem działań wojennych). Zacierają się
granice między wojną a terroryzmem, ponieważ przestała nim być wyłącznie działalność antypaństwowa, a stał się każdy akt przemocy wymierzony w niewinnych cywili. Zmiana formuły suwerenności i podmiotowości państwa, zdaniem Apparduraia wiązała się ze stopniowym
ograniczaniem narodowego charakteru gospodarek. Państwa przystąpiły więc do poszukiwania
innych narodowych zasobów kulturowych, z których najważniejszym miała być fikcja ethnosu
(tamże, s. 27). Dlatego też, jak twierdzi wspomniany wyżej autor, obserwujemy ogólnoświatowy
ludobójczy impuls skierowany przeciw mniejszościom. Tym, które nie są w stanie udokumentować właściwej etnicznej przynależności, bądź też są ucieleśnieniem: „jakiejś historii wzajemnej
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przemocy i nadużyć” (tamże, s. 41). W ten sposób przemoc wewnątrz państw zastąpiła tę między
państwami.
Dlatego kwestia migracji w Europie staje się jednym z najważniejszych politycznych problemów na kontynencie. Stworzenie spójnej i przemyślanej polityki migracyjnej jest podstawą planowania rozwoju poszczególnych europejskich państw, ale i Europy jako całości.
Jest to trudne zadanie, zwłaszcza jeśli spojrzy się na skalę lęków i uprzedzeń bazujących
na stereotypach „migrant – muzułmanin – terrorysta”. Potrzebna jest większa racjonalizacja
debaty o migracji w Europie. Choć artykuł dotyczy jedynie jej drobnego wycinka i koncentruje się na specyficznej jej części, jaką są okładki czasopism, to pokazuje, jak wygląda
w tej chwili rozpiętość strategii argumentacyjnych i gdzie zarysowują się podstawowe pola
konfliktu. Można mieć wątpliwości, czy faktycznie jest to dyskusja ad rem. Czy nie jest tak,
że problem migracji jest po prostu rozgrywany w ramach politycznej rywalizacji w ramach
systemu politycznego? Efektem owej rywalizacji (konfliktu) jest kulturowy charakter lęku
wobec obcych, który może stać się jednym z głównych czynników wpływających na poparcie programów politycznych i partii politycznych rywalizujących między sobą o schumpeterowską moc decydowania.
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Summary: The Migration Problem on Polish Weekly Opinion Magazines Covers. The article concerns the ways of
social representations of a migration problem in Polish public discourse. The main objects of interest were
the practices of anchoring and objectification, which are being used in Polish press. The Polish weekly magazines covers were analysed. This procedure enabled to recognise the argumentative strategies which had
been applied in researched weekly magazines and to describe the differences between them when it comes
to developing the migration problem. The conservative magazines covers, like “wSieci” or “Do Rzeczy”
present and describe migrants in a negative way. Anchorings and objectifications are being constructed
with categories and notions which arouse anxiety and fear of the migrants. Moreover, the European Union
and German political elites were identified as responsible for the migration crisis. In the other weekly
magazines the message is definitely more neutral. Anchorings and objectifications concern categories like:
help for those in need, solidarity, responsibility for the others’ fate. In the end of the article summarizing
assumptions were presented as well as some speculations about the future scenarios of migration’s politics.
Key words: migration, visual data analysis, social representations, anchoring, objectification.
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