
# 1-3
(326-328) 2020

VW\F]HÌ�ï�OXW\�ï�PDU]HF

3LVPR
8QLZHUV\WHWX
6]F]HFLÌVNLHJR

ISSN 1427-4736

#
1

-3
  (3

2
6

-3
2

8
) 2

0
2

0
3
5
=
(
*
/Â

'
��8

1
,:

(
5
6
<
7
(
&
.
,



�GU�.U]\V]WRI�)ODVLÌVNL

,QVW\WXW�/LWHUDWXU\�
L�1RZ\FK�0HGLµZ�86

Jak zmiany klimatyczne 
zmieniaj! media masowe?
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Potwierdzeniem rosn!cego trendu popularno"ci 
zmian klimatycznych jako tematu publikacji 

prasowych by#o przyznanie w$grudniu 2019 roku 
przez redakcj% ameryka&skiego tygodnika „Time” 
Grecie Thunberg miana Cz#owieka Roku (najm#od-
sza wyró'niona tym tytu#em w$ponad 90-letniej 
historii jego wr%czania). W$ok#adkowym artykule 
ostatniego numeru z$2019 roku dziennikarze pod-
kre"laj!, 'e dzia#aj!cej na pocz!tku w$pojedynk% 
szesnastolatce uda#o si% to, czego wcze"niej próbo-
wa#o wiele organizacji i$dzia#aczy – zwróci( uwag% 
na problemy klimatyczne1.

Wybór najbardziej istotnej osoby w$ 'yciu pu-
blicznym i$og#oszenie jej Cz#owiekiem Roku "wiad-
czy nie tylko o$wadze zwi!zanych z$ni! wydarze&. 
Tytu# ten jest równie' pot%'n!, chyba najbardziej 
rozpoznawaln! mark! „Time’a”. Ka'dorazowy wy-
bór wi!'e si% z$kreowaniem wizerunku nagrody 
oraz samego tygodnika, a$wizerunek w#a"nie jest 
jedn! z$najwa'niejszych warto"ci ka'dego tytu#u 
prasowego. Redakcja kieruje si% wi%c nie tylko oce-
n! dotychczasowych dzia#a&, ale równie' stara si% 
przewidywa( trendy i$wp#yw nominowanych osób 
na przysz#e wydarzenia.

Greta Thunberg sta#a si% bohaterk! mediów 
w$2018 roku, kiedy zapocz!tkowa#a szkolny strajk 
klimatyczny. Z$jej dzia#aniami #!czy si% równie' kolej-
ne wydarzenie, zwi!zane tematycznie ze zmianami 

klimatycznymi, a$w#a"ciwie seria wydarze&, które 
zyska#y szeroki odd)wi%k w$mediach.

„KLIMAT” S!OWEM ROKU
Atrakcyjne z$punktu widzenia mediów s! wydarze-
nia nosz!ce znamiona nowo"ci, ale z$drugiej strony 
potwierdzaj!ce ogólne nastroje odbiorców, pojawia-
j!ce si% cyklicznie i$daj!ce mo'liwo"( publikowania 
podsumowa& i$odes#a& do wcze"niejszych materia#ów 
umieszczonych na #amach gazety lub serwisu inter-
netowego. Te warunki wr%cz idealnie spe#niaj! kolej-
ne wybory w$plebiscytach na s#owa roku.

W$Polsce kapitu#a z#o'ona z$dziewi%ciu j%zyko-
znawców (w"ród nich znalaz#a si% prof. dr hab. Ewa 
Ko#odziejek z$Uniwersytetu Szczeci&skiego) s#owem 
roku og#osi#a „klimat”. „Wybór klimatu na$s#owo roku 
jest wymownym znakiem, sygna#em ostrzegawczym” 
– komentowa# wyniki prof. dr hab. Jerzy Bartmi&ski2.

Najbli'ej dzia#alno"ci Grety Thunberg jest zwrot 
„climate strike” (strajk klimatyczny), wybór dokonany 
przez leksykografów brytyjskiego Collins Dictionaries, 
którzy podkre"lali, 'e mimo i' fraza ma jedynie kilka 
lat, to w$2019 roku u'ywana by#a sto razy cz%"ciej ni' 
w$roku minionym, a$wp#yw na to mia#y m.in. media3.

Zespó# dzia#aj!cy dla wydawnictwa Oxford Uni-
versity Press przyzna# w$2019 roku tytu# The Oxford 
Word of the Year frazie „climate emergency” (zagro-
'enie klimatyczne). W$uzasadnieniu werdyktu pod-
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kre"lono, 'e „analiza danych j%zykowych 
zgromadzonych w$Oxford Corpus pokazu-
je gwa#town! zmian% pojmowania$»zagro-
'enia klimatycznego«:$od raczej niejasnego 
terminu do jednej z$najwa'niejszych – 
i$najbardziej dyskutowanych – fraz w$2019 
roku. U'ywanie wyra'enia »zagro'enie 
klimatyczne«$gwa#townie wzros#o w$2019 
roku, a$do wrze"nia by#o ponad 100 razy 
cz%stsze ni' w$poprzednim roku”4.

Redaktorzy z $ Oksfordu zwracaj! 
uwag% na szczególn! zmian% w$odbiorze 
i$stosowaniu przez u'ytkowników j%zy-
ka angielskiego s#owa „emergency”, które 
w$poprzednim roku pojawia#o si% g#ównie 
w$kontek"cie dramatycznych i$nag#ych 
wypadków zwi!zanych ze sprawami oso-
bistymi i$rodzinnymi, zdrowiem, pobytem 
w$szpitalu. Tymczasem w$minionym roku 
„zagro'enie klimatyczne” by#o u'yte trzy 
razy cz%"ciej ni' tradycyjne po#!czenie 
„zagro'enie zdrowia”. Brytyjscy j%zyko-
znawcy stwierdzili, 'e zagro'enie osobiste, 
prywatne zosta#o w$ten sposób rozszerzo-
ne na poziom globalny. Zmiana leksykal-
na wi!'e si% w$tym przypadku ze zmian! 
znaczenia i$nacechowania emocjonalnego. 
Omawiane wyra'enie nie #!czy si% ju' we 
wspó#czesnym j%zyku tylko ze sfer! pry-
watn!, ale jest przejawem troski o$przy-
sz#o"( w$znaczeniu globalnym.

Warto doda(, 'e na oksfordzkiej li"cie 
wyrazów wyst%puj!cych w$s!siedztwie 
s#owa „klimat” pojawia#y si% równie': 
„dzia#ania” (powi!zane z$zapobieganiem 
kryzysowi klimatycznemu), „kryzys”, „za-
przeczenie” (w$odniesieniu do odrzucania 
naukowych dowodów wskazuj!cych na 
realne zagro'enie wynikaj!ce ze zmian 
klimatycznych), „l%k”, „wygini%cie”, „glo-
balne ocieplenie”, „zero netto” (dotycz!-
ce redukcji do zera emisji szkodliwych 
gazów), „oparte na ro"linach” („plant-ba-
sed”, zwi!zane z$nawykami 'ywieniowy-
mi, maj!cymi na celu ograniczenie zmian 
klimatycznych), a$ tak'e, stworzone na 
wzór ju' funkcjonuj!cych wcze"niej kon-
strukcji j%zykowych: wstyd z$powodu po-
dró'owania samolotem („flight shame”) 
czy „ekobójstwo” lub „przyrodobójstwo” 
(„ecocide”).

S#owa roku wskazywa#y na klimat 
najcz%"ciej, lecz nie zawsze wprost. Przy-
k#adowo u'ytkownicy serwisu Instagram 

swoimi reakcjami na koncie prowadzo-
nym przez redakcj% Cambridge Dictiona-
ry sprawili, 'e tytu# Cambridge Dictiona-
ry’s Word of the Year$2019 dosta#o s#owo 
„upcycling” (tworzenie nowych przed-
miotów z$wykorzystaniem starych, znisz-
czonych lub u'ywanych rzeczy)5. Serwis 
dictionary.com natomiast odnotowa# 
– i$doceni# tytu#em S#owa Roku – wzrost 
wyszukiwa& s#owa „egzystencjalny”, ko-
reluj!cego z$kl%skami 'ywio#owymi, do 
których dochodzi#o w$2019 roku6. Towa-
rzysz!ce im medialne wypowiedzi poli-
tyków i$dziennikarskie relacje zawiera#y 
sformu#owania „existential crisis” oraz 
„existential threat” (kryzys i$zagro'enie dla 
istnienia, w$domy"le – ludzkiego gatunku).

KLIMAT WP!YWA NA MEDIA
Drastyczny wzrost cz%stotliwo"ci u'ycia 
fraz dotycz!cych klimatu ma bezpo"redni 
zwi!zek z$kolejnymi publikacjami dzien-
nikarskimi. Na korpus j%zykowy s#u'!cy 
do badania wspó#czesnego j%zyka sk#ada-
j! si% bowiem, w$ogromnej cz%"ci, teksty 
umieszczane w#a"nie w$mediach maso-
wych.

Oddzia#ywanie to ma równie' prze-
ciwny zwrot. Wszystkie opisane wy'ej 
wydarzenia – od dzia#a& Grety Thunberg 
do uznania przez leksykografów fraz 
zwi!zanych ze zmianami klimatycznymi 
jako s#ów roku – znajdowa#y swoje odbi-
cie w$publikacjach medialnych. Kolejne 
informacje przyczynia#y si% do budowy 
spirali czy te' fali newsów, do powstania 
sytuacji, w$której kolejne ukazuj!ce si% 
wiadomo"ci sprawia#y, 'e ros#a istotno"( 
danego wydarzenia, a$co za tym idzie, ca-
#ego tematu, którego dotyczy#y. Oczywist! 
konsekwencj! by# kolejny wzrost liczby 
publikacji. Udzia# w$tym procesie maj! za-
zwyczaj media najbardziej opiniotwórcze 
czy te' wiarygodne, czyli zazwyczaj tak'e 
jednocze"nie najcz%"ciej cytowane.

Wp#yw wzrostu istotno"ci zmian 
klimatycznych w$debacie publicznej na 
"wiat mediów wida( wyra)nie w$ewolucji 
polityki redakcyjnej brytyjskiego „The Gu-
ardian”. W$maju minionego roku dziennik, 
maj!cy swoje oddzia#y w$Stanach Zjedno-
czonych i$Australii, zapowiedzia# podawa-
nie w$prognozie pogody równie' wska)ni-
ka poziomu dwutlenku w%gla, mierzonego 

od 1958 roku w$obserwatorium meteoro-
logicznym Mauna Loa na Hawajach. Jak 
zaznaczy#a Katharine Viner, redaktor 
naczelna, pomys# pochodzi# od jednego 
z$czytelników7.

Miesi!c pó)niej gazeta zaktualizowa#a 
swój podstawowy dokument – Przewod-
nik po stylu. Redaktorzy uznali, 'e u'y-
wany do tej pory zwrot „climate change” 
(zmiana klimatu) jest zbyt ma#o wyrazisty 
i$nie oddaje powagi sytuacji – zalecili wi%c 
stosowa( w$jego miejsce okre"lenia „clima-
te emergency”$ (zagro'enie klimatyczne) 
lub$„climate crisis” (kryzys klimatyczny). 
Jednocze"nie zalecono pozostanie przy 
wcze"niejszych frazach, je"li s! one zwi!-
zane z$opisywaniem wyników bada& na-
ukowych lub terminologi! naukow!.

Cytowana ju' Katharine Viner uza-
sadnia#a, i' „chcemy mie( pewno"(, 'e 
jeste"my precyzyjni naukowo, a$jednocze-
"nie jasno komunikujemy si% z$czytelnika-
mi w$tej bardzo wa'nej kwestii. Wyra'e-
nie »zmiana klimatu«, na przyk#ad, brzmi 
raczej biernie i$ #agodnie, gdy naukowcy 
mówi! o$katastrofie gro'!cej ludzko"ci. 
Coraz cz%"ciej klimatolodzy i$organizacje 
od ONZ do [brytyjskiego] Biura Meteoro-
logicznego zmieniaj! terminologi% i$u'y-
waj! mocniejszego j%zyka do opisania 
obecnej sytuacji”8.

Do podobnej sytuacji dosz#o w$BBC. 
We wrze"niu 2018 roku ujawniono in-
strukcj% dla dziennikarzy tego brytyj-
skiego nadawcy radiowego, dotycz!c! 
sposobu prezentowania na antenie zmian 
klimatycznych. Jednym z$wiele mówi!-
cych fragmentów jest punkt zatytu#owa-
ny Uwa!aj na fa"szyw# równowag$ (false 
balance). Stwierdzono, 'e „poniewa' zmia-
ny klimatu s! akceptowane jako zacho-
dz!ce, nie potrzebujesz [ich] »zaprzecze-
nia«, aby zrównowa'y( debat%”9.$W$tym 
samym miejscu porównano oczywisto"( 
zachodzenia zmian klimatycznych do wy-
niku zako&czonego meczu pi#karskiego: 
„nikt nie zaprzeczy, 'e Manchester United 
wygra# 2:0 w$ubieg#! sobot%”.

Nale'y doda(, 'e wspomniana wy'ej 
sytuacja by#a pok#osiem wypowiedzi Ni-
gela Lawsona, wcze"niej cz#onka gabine-
tu$Margaret Thatcher, który w$sierpniu 
2017 roku stwierdzi# w$„Today”, najpopu-
larniejszym programie Radia 4 i$jednym 
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z$najliczniej s#uchanych w$ca#ym port-
folio BBC, m.in.: „»oficjalne dane« poka-
za#y, 'e "rednie temperatury na "wiecie 
«nieznacznie spad#y«”10. Na t% sytuacj% 
zareagowa# Ofcom (urz!d nadzoruj!cy 
media w$Wielkiej Brytanii), wskazuj!c na 
brak odpowiedniej reakcji prowadz!cego 
audycj% Justina Webba na s#owa go"cia. 
W$efekcie tej interwencji BBC przyzna#o 
si% do b#%du.

„The Guardian” podj!# jeszcze jed-
n! – w $ obecnej sytuacji tzw. mediów 
tradycyjnych chyba najbardziej istotn! 
– decyzj%. W$styczniu bie'!cego roku re-
dakcja og#osi#a, 'e nie b%dzie publikowa( 
reklam firm paliwowych. Przedstawi-
ciele wydawcy zapowiedzieli, 'e „zakaz 
b%dzie mia# zastosowanie do ka'dej fir-
my zajmuj!cej si% g#ównie wydobyciem 
paliw kopalnych, w$tym wielu najwi%k-
szych na "wiecie podmiotów zanie-
czyszczaj!cych "rodowisko”, przyznaj!c 
jednocze"nie, 'e decyzja ta wp#ynie na 
sytuacj% finansow! gazety11.

REKLAMY PALIWOWE  
MOG" ZNIKN"#
W$ redakcjach mediów newsowych, na 
wzór „New York Timesa” i$„Guardiana”, po-
wstaj! zespo#y dziennikarskie specjalizu-
j!ce si% w$tematyce ochrony "rodowiska. 
Równie' w"ród tygodników i$miesi%czni-
ków trudno odnale)( tytu#, który w$ci!-
gu dwóch ostatnich lat nie po"wi%ci#by 
ok#adki zmianom klimatycznym lub ich 
wp#ywowi na wspó#czesne 'ycie. Ame-
ryka&ska edycja „Newsweeka” w$nume-
rze z$5 pa)dziernika 2018 roku zamie"ci#a 
przera'aj!c! fotografi% zalewanych przez 
wzburzone fale domów. Ok#adk% „New-
sweek International” z$ 21 lutego 2020 
roku wype#nia grafika przedstawiaj!ca 
pn!ce si% w$gór%, przypominaj!ce wykre-
sy finansowe, strza#ki w$kolorze zielonym 
z$dopiskiem „Wzrost mo'e by( zielony”.

Temat zmian klimatycznych pojawia 
si% tak'e w$mediach innych ni' ogólnoin-
formacyjne. Ok#adkowym tematem nu-
meru technologicznego miesi%cznika „Wi-

red” ze stycznia 2019 roku by#y naukowe 
badania zmian klimatycznych.

Zagadnienia te cz%sto goszcz! równie' 
na #amach pism popularnonaukowych, 
a$nawet lifestylowych czy modowych. 
W$styczniu bie'!cego roku w$ameryka&-
skiej edycji „Vogue” zamieszczono, zapo-
wiedzian! na stronie ok#adkowej, list% 
warto"ci istotnych dla redakcji miesi%cz-
nika, w"ród których znalaz#o si% „zacho-
wanie planety dla przysz#ych pokole&” 
i$„szacunek dla "rodowiska naturalnego”12.

W$przypadku zmian klimatycznych 
interesuj!ce jest to, 'e dzia#ania mediów 
wida( nie tylko w$doborze tematyki publi-
kowanych materia#ów, ale równie' w$de-
cyzjach redakcyjnych, wizerunkowych, 
kadrowych, a$nawet biznesowych.

Naiwno"ci! by#oby twierdzenie, 'e 
wszystkie opisywane zmiany w$funkcjo-
nowaniu mediów masowych s! bezinte-
resown! reakcj! na zmiany klimatyczne. 
Oczywi"cie, gazety, magazyny, stacje ra-
diowe i$ telewizyjne dzia#aj! w$konkret-
nym otoczeniu gospodarczym – aby prze-
trwa(, musz! przynosi( dochody. Ka'dy 
model biznesowy przewiduje korzystanie 
z$ró'nych ich )róde#. Nawet managerowie 
„Guardiana”, który podkre"la przewag% 
wp#ywów od czytelników nad zyskami 
z$reklam, mówi! z$obaw! o$przysz#o"ci bez 
paliwowych og#oszeniodawców.

Z$jednej strony – ograniczanie obecno-
"ci firm, których dzia#alno"( szczególnie 
negatywnie wp#ywa na "rodowisko na-
turalne, promowanie trendów (np. w$mo-
dzie i$ stylu 'ycia) i$ innowacji (szczegól-
nie w$przemy"le), szersze informowanie 
o$problemach ekologicznych, tworzenie 
dodatkowych zespo#ów dziennikarskich 
– to wszystko kosztuje. Z$drugiej strony 
– media stoj! dzi" w$obliczu czytelników 
i$widzów podejmuj!cych decyzje o$wiele 
bardziej "wiadomie ni' kilkana"cie czy 
kilkadziesi!t lat temu. Nawet je"li czy-
telnictwo czy ogl!dalno"( nie przynosi 
bezpo"rednich zysków, to reklamodawcy 
sprawdzaj!cy te wyniki dysponuj! realn! 
gotówk!. Odej"cie odbiorców mediów b%-

dzie wi%c oznacza#o o$wiele wi%ksz! strat% 
ni' tylko tak!, która wynika bezpo"rednio 
ze zmniejszenia sprzeda'y.

Kolejnym czynnikiem wp#ywaj!-
cym na przysz#o"( mediów s! strategie 
wizerunkowe reklamuj!cych si% przed-
si%biorstw. Na fali popularno"ci dyskusji 
o$klimacie obecno"( marki w$s!siedztwie 
reklam firm z$bran'y uznanej za szczegól-
nie szkodz!c! "rodowisku naturalnemu 
mo'e okaza( si% wizerunkowo ryzykowna.

W$przysz#o"ci nale'y spodziewa( si% 
kolejnych ruchów zwi!zanych z$prób! 
wytworzenia przez poszczególne media 
wizerunku firm „przyjaznych "rodowi-
sku” – mimo powa'nego dla nich ryzyka 
finansowego. Najbli'sze lata przynios! od-
powied), na ile b%d! to dzia#ania pozoro-
wane, powodowane jedynie przej"ciow! 
mod! i$nadziej! na powrót do poprzednich 
modeli biznesowych, a$na ile realne zmia-
ny w$projektach wydawniczych. Decydu-
j!cy g#os b%d! mieli czytelnicy i$widzowie, 
którzy zag#osuj! portfelami przy kioskach 
i$pilotami przed telewizorami. �
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ODQJXDJH�LW�XVHV�DERXW�WKH�HQYLURQPHQW

�� /��+LFNPDQ��([FOXVLYH��%%&�LVVXHV�LQWHUQDO�JXLGDQFH�RQ�KRZ�WR�
UHSRUW�FOLPDWH�FKDQJH��ZZZ�FDUERQEULHI�RUJ�H[FOXVLYH�EEF�
LVVXHV�LQWHUQDO�JXLGDQFH�RQ�KRZ�WR�UHSRUW�FOLPDWH�FKDQJH

�� %%&�FOLPDWH�FKDQJH� LQWHUYLHZ�EUHDFKHG�EURDGFDVWLQJ�VWDQ-
GDUGV��ZZZ�EEF�FRP�QHZV�HQWHUWDLQPHQW�DUWV���������

���-��:DWHUVRQ��*XDUGLDQ�WR�EDQ�DGYHUWLVLQJ�IURP�IRVVLO�IXHO�ĆUPV��
ZZZ�WKHJXDUGLDQ�FRP�PHGLD������MDQ����JXDUGLDQ�WR�
EDQ�DGYHUWLVLQJ�IURP�IRVVLO�IXHO�ĆUPV�FOLPDWH�FULVLV

�� 7KH�9DOXHV�RI�9RJXH��ì9RJXHë��������QU����V�����
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