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Na ta lya Ry a bin ska

Wstêp

Ni nie j sza pu b li ka cja jest po œwiê co na wi ze run ko wi Pol ski i Po la ków w me diach ukra i ñ skich.
Przed sta wio no w niej wy ni ki dwóch ba dañ – ana li zy ja ko œcio wej za wa r to œci dru ko wa nych i in ter -
ne to wych me diów ukra i ñ skich (ra port Jo an ny Fo mi ny) oraz ba da nia opi nii o Pol sce i Po la kach
 autorów wia do mo œci za gra ni cz nych w me diach ukra i ñ skich (ra port Na ta lyi Ry a bin skiej).

Zainte re so wanie me dia mi ukra i ñ ski mi w ra mach ba da nia wi ze run ku Pol ski i Po la ków na Ukra i nie
wy ni ka z tego, ¿e dla wiê kszo œci Ukra i ñ ców ob raz Pol ski jest w du ¿ym sto p niu zapo œred ni czo ny
– zbudo wa ny na pod sta wie prze ka zu me dia l ne go. Jak po ka zuj¹ wy ni ki ba dañ, ty l ko nie li cz ni Ukra i ñ cy
dys po nuj¹ do œwia d cze niem zwi¹za nym z oso bi stym wy ja z dem do Pol ski1. Nie wie lu mie sz ka ñ ców
tego kra ju ma ta k ¿e w Pol sce zna jo mych, przy ja ció³ lub kre w nych2. Oz na cza to, ¿e g³ów nym
Ÿród³em wie dzy o Pol sce i Po la kach w spo³ecze ñ stwie ukra i ñ skim s¹ œro d ki ma so we go prze ka zu.
Z te go po wo du bar dzo isto t ne jest usta le nie, jaki ob raz Pol ski kre uj¹ ukra i ñ skie me dia, a ta k ¿e to,
jak Pol skê i Po la ków post rze gaj¹ lu dzie me diów, gdy¿ to oni de cy duj¹, jaka in fo r ma cja o za gra ni cy
po ja wia siê w pro gra mach tele wi zy j nych czy na ³amach ga zet i – co ma szcze gó l nie du¿e zna cze nie
– ile in fo r ma cji o za gra ni cy, zw³asz cza o Pol sce, zna j du je siê w ukra i ñ skim dys ku r sie me dia l nym.

Przed le ktur¹ wspo mnia nych ra po r tów wa r to kró t ko przed sta wiæ ogó l ne ten den cje i pro ce sy za -
chodz¹ce w komu ni ko wa niu miê dzy naro do wym i dzien ni ka r stwie za gra ni cz nym na œwie cie, któ re 
w wiê kszym lub mnie j szym sto p niu mog¹ wp³ywaæ na spo sób przed sta wia nia in nych kra jów
(w tym Pol ski) w me diach ukra i ñ skich.

Pie r wszy z tych pro ce sów to kome rcja li za cja me diów i spo wo do wa na przez ni¹ tak zwa na mar -
ke ty za cja komu ni ko wa nia glo ba l ne go3. Po roz po czê tym ju¿ w la tach sze œ æ dzie si¹tych XX wie ku
pro ce sie po wsta wa nia im pe riów me dia l nych œro d ki ma so we go prze ka zu co raz czê œciej za czê³y
fun kcjo no waæ – jak twier dzi pro fe sor Roy Gre en s la de z City Uni ve r si ty Lon don – zgod nie z fi lo zo -
fi¹ w³aœci cie la jed nej z najpo tê¿ nie j szych œwia to wych ko r po ra cji pra so wej, tele wi zy j nej i wy da w ni -
czej, Ru pe r ta Mur do cha, któ ry uwa ¿a, ¿e to „ry nek de cy du je o spra wach za wa r to œci [prze ka zów
me dia l nych]”4. Uryn ko wie niu pod da no in fo r ma cje za rów no krajo we, jak i za gra ni cz ne. Co raz
 wiêcej mie j s ca w wia do mo œciach za gra ni cz nych za j muj¹ plo t ki ze œwia ta gwiazd po pku l tu ry, do -
nie sie nia o ka ta stro fach i kon fli ktach, skan da le i sen sa cje – a wiêc in fo r ma cje, któ re przy ci¹gaj¹ naj -
szersz¹ pu b li cz noœæ, z ko lei ma te ria³y ana li ty cz ne zo staj¹ ze pch niê te na ma r gi nes, po nie wa¿ gru pa
ich od bio r ców jest nie li cz na. Post rze ga nie two rze nia wia do mo œci jak bi z ne su orien to wa ne go na
zysk spo wo do wa³o dzia³ania, któ rych ce lem by³o ogra ni cze nie ko sztów pro du kcji (zmnie j sze nie
 liczby re po r te rów za gra ni cz nych i pra co w ni ków po szcze gó l nych re da kcji), cze go na stê p stwem jest
wiê ksze obci¹¿e nie dzien ni ka rzy, któ rzy maj¹ przy go to wy waæ co raz wiê cej ma te ria³ów info rma cy j -
nych w co raz kró t szym cza sie5. Pro wa dzi to do ob ni ¿e nia ja ko œci pre zen to wa nych wia do mo œci,

1  Por. J. Ko nie czna - Sa³ama tin, Ob raz Pol ski i Po la ków na Ukra i nie. Wy ni ki ba da nia ilo œcio we go In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych,
In sty tut Spraw Pu b li cz nych, Wa r sza wa 2011 – http://isp.org.pl/up lo ads/fi le ma na ger/pli ki/PE/Wi ze ru nek%20U kra i -
na%202010/Prezen tacjawy nikwilo cio wych.pdf [do stêp: 24 ma r ca 2011 roku].

2  Ibi dem.
3  D. Ki s han Thus su, From McBri de to Mur doch: the mar ke ti sa tion of glo bal com mu ni ca tion, „Ja v nost – The Pu b lic” 2005,

t. 12, nr 3, s. 47–60.
4  R. Gre en s la de, We can’t turn back clock on fo re ign news re po r ting, „Lon don Eve ning Stan dard”, 3 li sto pa da 2010 roku.
5  Por. R. Sa m bro ok, Are Fo re ign Cor re spon dents Re dun dant?, Re u ters In sti tu te for the Stu dy of Jo u r na lism, 2010.



 zarówno krajo wych, jak i za gra ni cz nych. Kome rcja li za cja me diów, któ ra szcze gó l nie do tknê³a
 Europê Za chod ni¹ w la tach osiem dzie si¹tych XX wie ku w zwi¹zku z ich li be ra li zacj¹ i de re gu lacj¹,
spra wi³a, ¿e w kra jach Eu ro py Œrodko wo- Ws chod niej – po oba le niu re ¿i mu komu ni sty czne go w la -
tach dzie wiê æ dzie si¹tych XX wie ku – na nowo po wsta³ym ryn ku me dia l nym do ko na no pry wa ty za -
cji i demo nopo li za cji fun kcjo nuj¹cych wcze œ niej mass me diów6.

Dru gi pro ces to po wsta nie no wych te ch no lo gii komu nika cy j nych i info rma cy j nych, któ re umo ¿ -
li wiaj¹ naty ch mia sto we roz po wszech nia nie in fo r ma cji (w tym dŸwiê ko wych i fi l mo wych) na ca³ym 
glo bie, a co za tym idzie – po wo duj¹ zmia ny w me to dach uzy ski wa nia in fo r ma cji za gra ni cz nych
przez me dia. Prze kaz sa te li tar ny i te ch no lo gie in ter ne to we po zwa laj¹ re da kcjom ma so wo re zy g no -
waæ z utrzy my wa nia w³as nych ko re spon den tów za gra ni cz nych lub wysy³ania ekip do in nych kra jów
na rzecz ko rzy sta nia z ma te ria³ów dzien ni ka r skich du ¿ych miê dzyna ro do wych agen cji info rma cy j -
nych, jak Re u ters, As so cia ted Press czy Agen ce Fran ce - Pres se7. Rela cjo no wa nie wy da rzeñ za gra ni -
cz nych przez krajo we me dia co raz po wszech niej spro wa dza siê do prze ka zy wa nia in fo r ma cji
agen cy j nych, któ re zdo mi no wa³y prze strzeñ komu ni ko wa nia miê dzyna rodo we go8. Wad¹ tego roz -
wi¹za nia jest ogra ni cza nie siê do te ma tów, re gio nów i kra jów, któ ry mi in te re suj¹ siê wspo mnia ne
agen cje info rma cy j ne – g³ów nie z myœl¹ o od bio r cach z Ame ry ki Pó³no c nej i Eu ro py Za chod niej9.
 Jeœliby spró bo waæ spo j rzeæ na ten pro blem z per spe kty wy Eu ro py Œrodko wo- Ws chod niej, mo ¿ na
by za³o¿yæ, ¿e kra je post komu nisty cz ne, któ re nie s¹ uz na wa ne za „wie l kich gra czy” po li ty ki œwia -
to wej, maj¹ nie wie l kie szan se na re gu la r ne po ja wia nie siê w se r wi sach miê dzyna ro do wych agen cji
info rma cy j nych, a co za tym idzie – ta k ¿e w pro gra mach info rma cy j nych w in nych pa ñ stwach oraz
w krajo wych œro d kach ma so we go prze ka zu. Po twier dzaj¹ to na przyk³ad ba da nia Yo u i chi Ito10,
z któ rych wy ni ka, ¿e do dzie siê ciu kra jów, ja kie naj czê œciej po ja wiaj¹ siê w wia do mo œciach za gra ni -
cz nych w me diach Eu ro py Œrodko wo- Ws chod niej, na le¿¹ prze de wszy stkim po li ty cz ne i eko no mi -
cz ne po tê gi spo za re gio nu, a ta k ¿e Ro sja11.

Roz wój In ter ne tu zna cz nie u³atwia obe c nie przy goto wy wa nie wia do mo œci o te ma ty ce miê dzy -
naro do wej, umo ¿ li wia bo wiem do stêp do ta kich Ÿró de³ in fo r ma cji za gra ni cz nych, jak se r wi sy info r -
ma cy j ne in nych kra jów (na przyk³ad wy da nia in ter ne to we ga zet i cza so pism, pro gra my on li ne sta cji
tele wi zy j nych i ra dio wych, po rta le info rma cy j ne), stro ny in ter ne to we in sty tu cji pu b li cz nych i spo -
³ecz nych, ar chi wa info rma cy j ne. Co raz wiê ksza do stê p noœæ in fo r ma cji w sie ci (w tym re la cji bez po œred -
nich œwia d ków wy da rzeñ lub ka ta strof) mo¿e jed nak – para do ksa l nie – po wo do waæ ogra ni cze nie
ofe r ty wia do mo œci miê dzyna ro do wych w pro gra mach info rma cy j nych po szcze gó l nych kra jów.
W wa run kach co raz inten syw niej sze go te m pa pra cy re da kcji pra so wych, ra dio wych czy tele wi zy j -
nych, na rzu ca ne go przez ry nek, za miast cze r paæ z tych Ÿró de³ i two rzyæ in te re suj¹ce, sze ro kie ujê cia
wa ¿ nych spo³ecz nie te ma tów, dzien ni ka rze naj czê œciej wy chwy tuj¹ w sie ci naj³atwie j sze do zdo by cia
i opra co wa nia ma te ria³y z wy szu ki wa rek, po pu la r nych po rta li i agen cji info rma cy j nych, a na stê p nie
do sta r czaj¹ swo im od bio r com za po ¿y czo ne i po wta rza ne w ró ¿ nych me diach tre œci12.

4 Wstêp

6  Por. B. Dobe k -O stro wska, M. G³owa cki, Cen tral Eu ro pe an Me dia Be twe en Poli ti ci za tion and Comme rcia li za tion, [w:]  Co m pa ring 
Me dia Sy stems in Cen tral Eu ro pe, red. B. Dobe k -O stro wska, M. G³owa cki, Wy daw ni c two Uni wer sy te tu Wroc³awskie go,
Wroc³aw 2008.

7  Por. R. Sa m bro ok, Are Fo re ign Cor re spon dents Re dun dant?, op. cit.
8  Por.: A. Srebe rny- Moham ma di, Glo bal News Me dia Co ver the World, [w:] Qu e stio ning the Me dia: A Cri ti cal In tro du c tion,

red. J. Do wning, A. Mo ham ma di, A. Srebe rny- Moham ma di, Sage Pu b li ca tions, Lon don 1995; Ch. Pa te r son, News Agen cy
Do mi nan ce in In ter na tio nal News on the In ter net, Cen tre for In ter na io nal Com mu ni ca tion Re se arch, Pa pers in In ter na tio nal
and Glo bal Com mu ni ca tions, 2006, nr 1.

9  Por.: Many Vo i ces, One World. To wards a New, More Just an dMo re Ef fi cient World In fo r ma tion and Com mu ni ca tion Or der,
Ma c Bri de Com mis sion, UNESCO, Pa ris 1980; A. Srebe rny- Moham ma di, Glo bal News Me dia Co ver the World, op. cit.

10 Y. Ito, The Grass be ne ath Two Be ars: News Flows in Ea stern and Cen tral Eu ro pe, „Glo bal Me dia Jo u r nal” 2004, t. 3.
11  Ibi dem.
12

 Por.: J. Red den, T. Wi t s ch ge, A New News Or der? On li ne News Con tent Exa mi ned, [w:] New Me dia, Old News: Jo u r na lism
and De mo c ra cy in the Di gi tal Age, red. N. Fen ton, Sage, Lon don–Wa s hin g ton 2010; Ch. Pa te r son, News Agen cy Do mi nan ce in
In ter na tio nal News on the In ter net, op. cit.



Na ta lya Ry a bin ska

Au to rzy wia do mo œci za gra ni cz nych w me diach ukra i ñ skich
o Pol sce, Po la kach i Unii Eu ro pe j skiej
– po zy ty w ne opi nie, sk¹pe in fo r ma cje

Ni nie j szy ra port sporz¹dzo no na pod sta wie ba da nia prze prowa dzo ne go w 2010 roku w ra mach
pro je ktu „Wi ze ru nek Pol ski i Po la ków na Ukra i nie”. Ce lem ba da nia by³o za po zna nie siê z wi ze run -
kiem Pol ski i Po la ków, a ta k ¿e z post rze ga niem eu ro pe j skich per spe ktyw Ukra i ny, w gru pie li de -
rów ukra i ñ skiej opi nii pu b li cz nej – re da kto rów i dzien ni ka rzy mie j s co wych me diów.

Ba da nie wi ze run ku Pol ski i Po la ków w œro do wi sku dzien ni ka rzy i re da kto rów ukra i ñ skich me -
diów zo sta³o zrea li zo wa ne w okre sie od paŸ dzie r ni ka do grud nia 2010 roku. W jego ra mach prze -
pro wa dzo no dwa dzie œcia piêæ wy wia dów pog³êbio nych z re da kto ra mi i dzien ni ka rza mi
ciesz¹cych siê popu la r no œci¹ me diów ukra i ñ skich, a ta k ¿e z eks per ta mi w dzie dzi nie ukra i ñ skich
me diów i dzien ni ka r stwa miê dzyna rodo we go (cy ta ty z ich wy po wie dzi s¹ oz na czo ne li ter¹ „E”
i nu me rem roz mów cy). Wy wia dy rea li zo wa no w li sto pa dzie i grud niu 2010 roku we Lwo wie, gdzie 
re spon den ta mi byli pra co w ni cy me diów re gio na l nych (cy ta ty z ich wy po wie dzi s¹ oz na czo ne li ter¹ 
„L” i nu me rem rozmów cy), i w Ki jo wie, gdzie roz mów ca mi byli przed sta wi cie le me diów ogólno -
u kra i ñ skich (cy ta ty z ich wy po wie dzi s¹ oz na czo ne li ter¹ „K” i nu me rem roz mów cy).

Przy do bo rze re spon den tów z re da kcji pra so wych oraz sta cji ra dio wych i tele wi zy j nych, w któ -
rych prze pro wa dza no wy wia dy, kie ro wa no siê, z jed nej stro ny, popu la r no œci¹ po szcze gó l nych me -
diów, z dru giej zaœ stro ny – rol¹ od gry wan¹ przez ich pra co w ni ków w wy bo rze i przy go to wa niu
wia do mo œci zagranicznych.

W ka te go rii me diów ogól nou krai ñ skich naj wiê cej uwa gi po œwiê co no sta cjom tele wi zy j nym
(o przy czy nach ta kie go wy bo ru bê dzie je sz cze mowa), z ko lei w ka te go rii me diów re gio na l nych
– ga ze tom i cza so pi s mom, po nie wa¿ (jak wy ni ka z ba dañ) wa ¿ nym Ÿród³em in fo r ma cji dla Ukra i ñ ców
jest prasa re gio na l na13, a ta k ¿e me diom in ter ne to wym – ze wzglê du na ich rosn¹c¹ po pu la r noœæ
w nie któ rych re jo nach Ukra i ny. Do ba da nia me diów re gio na l nych wy ty po wa no Ukra i nê Za chod -
ni¹, œci œlej zaœ Lwów, gdzie zna j duj¹ siê g³ówne re da kcje naj wiê kszych i najpo pular nie j szych me -
diów z tego re gio nu. Ze wzglê du na du¿e zró¿ ni co wa nie pogl¹dów po li ty cz nych na Ukra i nie,
do tycz¹cych miê dzy in ny mi krajo wej po li ty ki za gra ni cz nej14, na le ¿a³oby obok opi nii pre zen to wa -
nych w me diach zachod niou krai ñ skich zba daæ ta k ¿e pogl¹dy przed sta wi cie li pra sy, ra dia i te le wi -
zji z in nych re gio nów kra ju (zw³asz cza ze wscho du i z po³ud nia), ale ogra ni czo ny bu d¿et
oma wia ne go pro je ktu po zwo li³ prze pro wa dziæ wy wia dy ty l ko w jed nym re gio nie.

13  Jak wy ni ka z ba da nia zrea lizo wa ne go w 2009 roku na za mó wie nie ukra i ñ skie go In sty tu tu Po li ty ki Œwia to wej, dla
69% Ukra i ñ ców pod sta wo wym Ÿród³em in fo r ma cji po li ty cz nych jest te le wi zja, a dla 32,9% – ga ze ty lo ka l ne.
Por. ²íôîðìàö³éí³ ïðîãðàìè „²íòåðà” òà „1+1” – îñíîâí³ äæåðåëà ïîë³òè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ äëÿ óêðà¿íö³â, „Òåëåêðèòèêà”, 20 lu te go
2009 roku – http://www.te le kri ti ka.ua/news/2009-02-20/43953 [do stêp: 24 ma r ca 2011 roku].

14  Por. na przyk³ad isto t ne ró ¿ ni ce w opi niach mie sz ka ñ ców po szcze gó l nych re gio nów Ukra i ny w spra wie in te gra cji
z Uni¹ Eu ro pejsk¹ lub przyst¹pie nia do So ju szu Pó³nocno atlan tyc kie go – ²íôîðìàö³éíà ñêëàäîâà ªâðîïåéñüêî¿ íà

ªâðîàòëàíòè÷íî¿ ³íòåãðàö³¿: ãðîìàäñüêà, „Íàö³îíàëüíà áåçïåêà ³ îáîðîíà” 2008, nr 1 (95).



Wy bie raj¹c ucze st ni ków ba da nia z po szcze gó l nych me diów, po szu ki wa no prze de wszy st kim
tych osób, któ re de cy duj¹ o li cz bie i te ma ty ce wia do mo œci za gra ni cz nych uka zuj¹cych siê w ukra i ñ -
skich œro d kach ma so we go prze ka zu. Dla te go w me diach re gio na l nych re spon den ta mi naj czê œciej
byli re da kto rzy i re da kto rzy na cze l ni, a w me diach ogól no kra jo wych – re da kto rzy pro gra mów info -
rma cy j nych lub kie ro w ni cy dzia³ów za gra ni cz nych po szcze gó l nych re da kcji.

Uw z glêd niaj¹c wy mie nio ne kry te ria, jako ucze st ni ków ba da nia wy bra no przed sta wi cie li na stê -
puj¹cych me diów:

• me dia re gio na l ne (Ukra i na Za chod nia):
– ga ze ty: „Wy so kyj Za mok”, „Ex press”,
– sta cje te le wi zyj ne: ka nal 24,
– sta cje ra dio we: Lwi wska Chwy la,
– In ter net: za xid.net, zik.com.ua,

• me dia ogól nou krai ñ skie:
– ga ze ty: „Se god nia”, „Deñ”, „Dzer ka³o Ty ¿ nia”,
– sta cje te le wi zyj ne: UT-1, In ter, Ukra i na, Stu dio 1+1, STB, No vyi, ICTV, ka nal 5,
– cza so pi s ma: „Ukra i ñ ski Ty ¿ deñ”,
– In ter net: Gla w red.

Prze pro wa dzo no ta k ¿e wy wia dy z eks per ta mi, któ ry mi byli:

• Wo³ody myr Pa w liw (Ukrai ñsko- Po l ski Klub Dzien ni ka rzy „Bez Uprze dzeñ”),

• Igor Ba³yñ ski (Wy dzia³ Dzien ni ka r stwa Na ro do we go Uni wer sy te tu Lwo wskie go im. Iwa na
Fran ki, Ukra i ñ ski Uni we r sy tet Ka to li cki),

• An drij Paw³yszyn (Za hid na Ana li ty cz na Gru pa),

• Se r hij So³odky (In sty tut Po li ty ki Œwia to wej),

• Te tia na Si li na (zna na dzien ni kar ka tygo dni ka „Dzer ka³o Ty ¿ nia”, spe cja li zuj¹ca siê w te ma ty ce
za gra ni cz nej).

Ukra i ñ skie me dia – in fo r ma cje ogó l ne

Licz¹ca 46 mi lio nów mie sz ka ñ ców Ukra i na ma du¿y i dy na mi cz nie roz wi jaj¹cy siê ry nek
 mediów – w kra ju uka zu je siê oko³o 4 ty siê cy tytu³ów ga zet i cza so pism, dzia³aj¹ 524 sta cje ra dio we
i 647 sta cji tele wi zy j nych (wiê kszoœæ o za siê gu lo ka l nym)15.

W od ró ¿ nie niu od ta kich kra jów post komu nisty cz nych Eu ro py Œrodko wo- Ws chod niej, jak Cze -
chy, Wê gry czy Pol ska, na Ukra i nie nie zo sta³a za ko ñ czo na pry wa ty za cja me diów, któ re w cza sach
rz¹dów komu ni sty cz nych na le ¿a³y do pa ñ stwa. Z tego po wo du do dziœ fun kcjo nu je na dal 35 pa ñ -
stwo wych sta cji tele wi zy j nych i ra dio wych (w tym jed na sta cja te le wi zyj na – UT1 – i trzy sta cje
 radiowe – UT1, UT2 i UT3 – o za siê gu ogól no kra jo wym), a 815 sta cji ra dio wych i tele wi zy j nych oraz
700 tytu³ów pra so wych jest w³as no œci¹ w³adz lo ka l nych16, 17. Me dia pa ñ stwo we lub na le¿¹ce
do w³adz lo ka l nych utrud niaj¹ roz wój me diów pry wa t nych – utrzy my wa ne z bu d¿e tu pa ñ stwa, nie 
musz¹ wa l czyæ o prze trwa nie na ryn ku, sta no wi¹c nie ucz ciw¹ kon ku ren cjê dla pry wa t ne go se kto ra 
me dia l ne go.

6 Au to rzy wia do mo œci za gra ni cz nych w me diach ukra i ñ skich o Pol sce, Po la kach ...

15  Me dia Su stai nabi li ty In dex (MSI). Eu ro pe and Eu ra sia, 2010: Ukra i ne – http://www.irex.org/pro grams/msi_eur/2010/
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 Ïðèñÿæíà, Ë. (2008, Jan 8) Ðîçäåðæàâëåííÿ äåðæàâíèõ äðóêîâàíèõ ÇÌ²:ïîä³¿, ôàêòè, êîìåíòàð³ – http://imi.org.ua/ 
in dex.php?op tion=com_con tent&task=view&id=170772&Ite mid=42 [do stêp: 24 ma r ca 2011 roku]

17  The Konrad -Adenau er-Sti f tung (2008) KAS De mo c ra cy Re port 2008: Ukra i ne.



S³aba go spo dar ka Ukra i ny nie jest w sta nie wes przeæ roz wo ju pry wa t nych me diów na ryn ku
 reklamowym (w przed kry zy so wym 2008 roku do cho dy z re klam tele wi zy j nych wy no si³y na Ukra i nie
oko³o 500 mi lio nów do la rów ame ry ka ñ skich, czy li dwu kro t nie mniej ni¿ w Pol sce i czter dzie sto -
krot nie mniej ni¿ w Nie mczech18). Sto sun ko wo ma³e do cho dy me diów ukra i ñ skich po wo duj¹, ¿e
w re da kcjach osz czê dza siê na wszy stkim, zw³asz cza zaœ na wy na gro dze niach pra co w ni ków,
w tym dzien ni ka rzy19. Me dia na Ukra i nie na ogó³ cha ra kte ryzu je wy so ka p³yn noœæ kadr, co jest spo -
wo do wa ne czyn ni ka mi za rów no eko nomi cz ny mi, jak i poli ty cz ny mi20. Aby unikn¹æ p³ace nia wy so -
kich pen sji, me ne d¿e ro wie ga zet, cza so pism oraz sta cji ra dio wych i tele wi zy j nych za trud niaj¹
m³odych dzien ni ka rzy o ni skich kwa li fi ka cjach, któ rzy nie sta wiaj¹ wy gó ro wa nych ¿¹dañ fi nan so -
wych. Zja wi sko to by³o szcze gó l nie wy ra Ÿ ne pod czas osta t nie go kry zy su eko nomi cz ne go, kie dy
w³aœci cie le me diów ukra i ñ skich, chc¹c prze trwaæ, do ko na li ogro mnych ciêæ w fun du szach prze zna -
czo nych na wy na gro dze nia dzien ni ka rzy21.

Kon se k wencj¹ ni skich do cho dów me diów ukra i ñ skich jest rów nie¿ to, ¿e ty l ko nie li cz ne re da k -
cje mog¹ so bie po zwo liæ na utrzy my wa nie w³as nych ko re spon den tów za gra ni cz nych. Swo ich
przed sta wi cie li za gra nic¹ – g³ów nie w Sta nach Zjed no czo nych, Bru kse li (Unia Eu ro pe j ska), Nie m -
czech i Ro sji – maj¹ wiêc ty l ko naj wiê ksze agen cje pra so we (In ter fax i UNIAN) oraz jed na sta cja te le -
wi zyj na (In ter)22.

Na Ukra i nie uka zu je siê du¿o ga zet i cza so pism, ale li cz ba tytu³ów jest zna cz nie mnie j sza ni¿
w kra jach o roz wi niê tej de mo kra cji23. Naj bar dziej po pu la r ne dzien ni ki to ta b lo i dy „Fa kty i Kom -
men ta rii” (prze ciê t ny nak³ad 761 ty siê cy eg zem p la rzy) oraz „Se god nia” (prze ciê t ny nak³ad 170 ty -
siê cy eg zem p la rzy)24. Wœród ukra i ñ skich dzien ni ków bra ku je opi nio twó r czych tytu³ów,
po rów nywa l nych z ta ki mi pol ski mi ga ze ta mi, jak „Rze czpo spo li ta” czy „Ga ze ta Wy bo r cza”. Do ka -
te go rii pra sy po wa ¿ nej mo ¿ na za li czyæ dzien nik „Deñ” (prze ciê t ny nak³ad 62 tysi¹ce eg zem p la rzy)
i wp³ywo wy tygo dnik „Dzer ka³o Ty ¿ nia”, czy ta ny za rów no przez po li ty ków, jak i przez ukra iñsk¹
in te li gen cjê (prze ciê t ny nak³ad 52 tysi¹ce eg zem p la rzy)25.

Po do b nie jak mie sz ka ñ cy wie lu in nych kra jów Eu ro py Œrodko wo- Ws chod niej, ta k ¿e Ukra i ñ cy
s¹ na ro dem ma so wo ogl¹daj¹cym pro gra my te le wi zyj ne – wiê kszoœæ oby wa te li Ukra i ny do wia du je 
siê o wy da rze niach w kra ju i na œwie cie w³aœ nie z te le wi zji, nie zaœ ze stron ga zet i cza so pism26. Naj -
bar dziej po pu la r ne kana³y te le wi zyj ne – In ter, Ukra i na, Stu dio 1+1, No vyi, STB, ICTV, TRK Ukra i na 
– s¹ w³as no œci¹ pry watn¹27. Ry nek te le wi zyj ny na Ukra i nie obe j mu je piê t na œcie kana³ów o za siê gu
ogól no kra jo wym, z któ rych ty l ko je den – UT1 – nie jest pry wa t ny. Przy czyn¹ tak du ¿ej li cz by
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18  S. Ka li ni na, Bu si ness Sen se with Sve t la na Ka li ni na, „Kyiv Post”, 21 sie r p nia 2009 roku – http://www.ce t v - net.com/
en/pres s - cen ter/me dia/94.shtml [do stêp: 24 ma r ca 2011 roku].

19  Wy wiad z Igo rem Ba³yñ skim, li sto pad 2010 roku.
20  Por. na przyk³ad: Îñòàííº äåñÿòèë³òòÿ ÇÌ², „Òåëåêðèòèêà” 2009, nr 12 (70) –  http://www.te le kri ti ka.ua/ukra in ski_

zmi/print/50530 [do stêp: 24 ma r ca 2011 roku].
21  http://www.ae j -uk.org/su r vey.htm
22  Ju¿ po za ko ñ cze niu oma wia ne go ba da nia, w kwie t niu 2011 roku sta cja te le wi zyj na In ter, Ukra i na otwo rzy³a swo je

biu ro kore spon den c kie w Wa r sza wie. Oprócz niej, w³as nych ko re spon den tów w Pol sce maj¹ ta k ¿e agen cje info rma cy j ne
Ukrin form i UNIAN.

23  Obieg ga zet (ne wspa per ci r cu la tion) na tysi¹c mie sz ka ñ ców wy no si na Ukra i nie 74 eg zem p la rze, pod czas
gdy w  Niem czech – 375 eg zem p la rzy, we Fran cji – 190 eg zem p la rzy, a w Ho lan dii – 346 eg zem p la rzy – por.
http://www.pres sre fe ren ce.com.

24  Îðá³òè ïîë³òè÷íèõ ìåä³à: ñôåðà âïëèâó Ï³í÷óêà, Àõìåòîâà, Ïîðîøåíêà, Þùåíêà, „Óêðà¿íñüêà ïðàâäà”, 6 grud nia
2006 ro ku – http://www.pra vda.com.ua/news/2006/12/6/52006.htm [do stêp: 24 ma r ca 2011 roku].

25  Ibi dem.
26

 ª. Ãîëîâàõà, À. Ãîðáà÷èê, Í. Ïàí³íà, Óêðà¿íà òà ªâðîïà: ðåçóëüòàòè ì³æíàðîäíîãî ïîð³âíÿëüíîãî ñîö³îëîã³÷íîãî

äîñë³äæåííÿ, Ki jów 2006. 
27  Me dia Su stai nabi li ty In dex (MSI). Eu ro pe and Eu ra sia, 2010: Ukra i ne – http://www.irex.org/pro grams/msi_eur/2010/

EE_MSI_2010_Ukra i ne.pdf [do stêp: 24 ma r ca 2011 roku].



 konkuruj¹cych ze sob¹ kana³ów tele wi zy j nych jest to, ¿e dla ich w³aœci cie li te le wi zja jest nie ty l ko
Ÿród³em do cho du, ale prze de wszy stkim na rzê dziem wy wie ra nia wp³ywu na po li ty kê. Na stê p -
stwem ostrej kon ku ren cji na ryn ku tele wi zy j nym jest kome rcja li za cja i tab loi dy za cja prze ka zu. Aby
przy ci¹gn¹æ wi dza, sta cje te le wi zyj ne wype³niaj¹ ra mów ki se ria la mi, mnó stwem roz ma i tych show,
a w pro gra mach info rma cy j nych uni kaj¹ trud nych te ma tów lub ma te ria³ów ana li ty cz nych, pro po -
nuj¹c w za mian light news oraz in fo ta in ment.

Ina czej jed nak ni¿ w po zo sta³ych kra jach da w ne go blo ku wschod nie go, Ukra i na do dziœ nie
stwo rzy³a te le wi zji pu b li cz nej (i wzo r ca prze ka zu pub li cz ne go). Je dy na nie kome rcy j na sta cja o za -
siê gu ogól no kra jo wym – UT1 – zna j du je siê w rê kach pa ñ stwa i s³u¿y g³ów nie re a li za cji in te re sów
po li ty cz nych ekip rz¹dz¹cych. Jest ona s³abo fi nan so wa na i ma nie wielk¹ ogl¹da l noœæ w po rów na -
niu z pry wa t ny mi sta cja mi tele wizy j ny mi28.

Na Ukra i nie akty w nie roz wi jaj¹ siê me dia in ter ne to we – w li pcu 2010 roku z In ter ne tu ko rzy -
sta³o 34% mie sz ka ñ ców tego kra ju29, g³ów nie w du ¿ych mia stach30. Po pu la r ne po rta le in ter ne to we
– Gla w red i Ukra i ñ ska Pra wda oraz wi try ny ga zet i cza so pism „Ko re spon dent”, „Komer sant -Ukra i na”, 
„Le wyj Be reg” – s¹ Ÿród³em wia do mo œci dla co raz wiê kszej li cz by Ukra i ñ ców (naj czê œciej wpi sy wa -
ne s³owa w wy szu ki war kach to: „wia do mo œci” – pie r wsze mie j s ce w ran kin gu, „wia do mo œci
z Ukra i ny” – szó ste mie j s ce, „Ko re spon dent” – osiem na ste mie j s ce i „Ukra i ñ ska Pra wda” – dwu -
dzie ste pie r wsze mie j s ce)31. U¿y tko w ni cy In ter ne tu to prze de wszy stkim lu dzie m³odzi (65% osób
ko rzy staj¹cych z sie ci ma od czte r na stu do trzy dzie stu czte rech lat)32, wy kwa lifi kowa ni spe cja li œci,
stu den ci, urzêd ni cy i ka dra me ne d¿e r ska33.

Ukra i ñ s cy au to rzy wia do mo œci za gra ni cz nych o Pol sce i Po la kach

Pol ska jest bli sko

Dla re da kto rów i dzien ni ka rzy me diów re gio na l nych we Lwo wie Pol ska nie jest kra jem da le kim
i zupe³nie nie zna nym. Wie lu lwo wian ma pol skie po cho dze nie albo Po la ków wœród naj bli ¿ szej ro -
dzi ny czy przy ja ció³. W³aœci wie wszy s cy re spon den ci wy je ¿ d¿a li (czê sto wie lo kro t nie) do Pol ski
– i nie ty l ko do Wa r sza wy czy Kra ko wa, ale ta k ¿e do wie lu in nych pol skich miast. Zna cz na czêœæ
tych wy ja z dów by³a zwi¹zana z przy goto wy wa niem ma te ria³ów dzien ni ka r skich lub wy ni ka³a
z udzia³u w wy mia nie trans gra ni cz nej, re a li za cji pro je któw miê dzyna ro do wych albo od by wa nia
sta ¿y za wo do wych. Dla te go u wiê kszo œci roz mów ców Pol ska wywo³ywa³a bez po œred nie sko ja rze -
nia z w³as nym ¿y ciem, na przyk³ad: „Ja kie mam sko ja rze nia z Polsk¹? Mój oj ciec jest Po la kiem”
[L4], „Ja kie sko ja rze nia? By li œmy w Pol sce wie le razy, zna my ten kraj” [L1], „Moje sko ja rze nia
z Polsk¹ to Kra ków i Wroc³aw – mia sta, w któ rych by³am mnó stwo razy” [L3].

W re da kcjach lwo wskich me diów Pol ska nie jest tra kto wa na jako da le ki i nie zna ny kraj ta k ¿e
dla te go, ¿e w³aœci wie w ka ¿ dej z nich pra cuj¹ lu dzie, któ rzy albo byli na szko le niach czy sta ¿ach
w Po l s ce, albo ze wzglê dów ro dzin nych czy oso bi s tych znaj¹ jê zyk pol ski (na przyk³ad stu dio wa li
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28  Jak wy ni ka z da nych GfK Ukra i ne, najpo pular nie j sze ukra i ñ skie kana³y te le wi zyj ne – In ter Ukra i na, Stu dio 1+1,
ICTV, TRK Ukra i na – maj¹ ogl¹da l noœæ od 11 do 15%, pod czas gdy ogl¹da l noœæ kana³u UT1 wy no si oko³o 1%.

29  Dane In ter net World Stats – http://www.inter netwo rl d stats.com/euro/ua.htm [do stêp: 24 ma r ca 2011 roku].
30  Jak wy ni ka z da nych Ge mius, 59% u¿yt ko w ni ków In ter ne tu na Ukra i nie mie sz ka w mia stach po wy ¿ej 500 ty siê cy

mie sz ka ñ ców – http://os vi ta.te le kri ti ka.ua/ma te rial/1562 [do stêp: 24 ma r ca 2011 roku].
31  Ãëîáàëüíàÿ ñòàòèñòèêà óêðàèíñêîãî Èíòåðíåòà, BIG MIR -In ter net, 2009 rok – http://i.bi g mir.net/in dex/UA net_glo bal_

re port_012009.pdf [do stêp: 24 ma r ca 2011 roku].
32  Ge mius: â Óêðà¿í³ 11,3 ìëí êîðèñòóâà÷³â ³íòåðíåòó, â Êèºâ³ òà îáëàñò³ – ìàéæå 5 ìëí, „Òåëåêðèòèêà”, 3 lu te go 2011 roku

– http://os vi ta.te le kri ti ka.ua/ma te rial/1562 [do stêp: 24 ma r ca 2011 roku].
33  Ibi dem.



w Pol sce). Lu dzie ci maj¹ przy ja ció³ w Pol sce, czê sto ta k ¿e wœród pol skich dzien ni ka rzy. Siê ga nie
po in fo r ma cje do Ÿró de³ w Pol sce nie jest dla nich pro ble mem. Nie mal wszy s cy re spon den ci wy ka -
za li siê zna jo mo œci¹ naj wa¿ nie j szych me diów pol skich, w tym tych do stê p nych w In ter ne cie, a ta k -
¿e in nych Ÿró de³ wiadomoœci o Polsce.

Zda niem re da kto rów me diów lwo wskich, ta k ¿e przez mie sz ka ñ ców Ukra i ny Za chod niej Pol ska
jest post rze ga na jako kraj bli ski (wa r to do daæ, ¿e w³aœ nie z tego re gio nu Ukra i ny naj wiê cej osób wy -
je ¿ d¿a do pra cy w Eu ro pie, prze de wszy stkim w Pol sce). Za pe w ne dla te go u tych od bio r ców ist nie -
je zapo trze bo wa nie na in fo r ma cje o Pol sce, przy naj mniej te, któ re do tycz¹ wy ja z du i po by tu w tym
kra ju. Lu dzie chc¹ wie dzieæ, „ja kie s¹ tam prze pi sy do tycz¹ce pra cy obco kra jo w ców, jak pra co w ni -
cy z Ukra i ny czuj¹ siê w Pol sce, czy s¹ ube z pie cze ni. [...] Oczy wi œcie wa ¿ ne s¹ rów nie¿ kwe stie do -
tycz¹ce wiz” [L3]. „Spe cy fik¹ Ukra i ny Za chod niej jest to, ¿e [...] du¿o lu dzi tam [w Pol sce] by³o.
Je Ÿ dzi li tam [...] wie le osób ma zna jo mych, któ rzy tam pra cuj¹. To oz na cza, ¿e lu dzie tu [w tym re -
gio nie] maj¹ w Pol sce konkretne interesy do za³atwienia” [L1].

Ponad to, jak za uwa ¿a li roz mów cy, Ukra i nê Za chod ni¹ i Pol skê ³¹czy wie le ró ¿ nych wiê zi
–  historycz nych, ku l tu ro wych, han d lo wych, bi z ne so wych i edu ka cy j nych – co spra wia, ¿e mie sz ka -
ñ ców tego re gio nu in te re suj¹ in fo r ma cje o pol skich in wes ty cjach, o wspó³pra cy trans gra ni cz nej
oraz o wy da rze niach kul tu ra l nych (pol skich lub pol sko-u krai ñ skich) orga ni zo wa nych we Lwo wie
i w in nych mia stach.

Z piê t na stu re spon den tów re pre zen tuj¹cych me dia ogól nou krai ñ skie, z któ ry mi prze pro wa dzo -
no wy wia dy w Ki jo wie, ty l ko jed na oso ba ni g dy nie by³a w Pol sce. Po zo sta li roz mów cy wy je ¿ d¿a li
do Pol ski przy naj mniej raz lub ki l ka razy, g³ów nie na szko le nia i se mi na ria oraz w celu rela cjo no -
wa nia wa ¿ nych wy da rzeñ (wy bo rów lub im prez miê dzyna ro do wych). Ogó l nie wiêc wœród ukra i ñ -
skich dzien ni ka rzy Pol ska jest kra jem do brze zna nym, cze mu sprzy ja du¿a akty w noœæ pol skiej
am basa dy, co po twier dza li i dzien ni ka rze, i eks per ci. Jak twier dzi³a dzien ni kar ka tygo dni ka „Dzer ka³o
Ty¿nia”: „[...] pol ska am ba sa da naj czê œciej za pra sza [dzien ni ka rzy]. Do Pol ski, jak mi siê wy da je,
wy je ¿ d¿a³yœmy naj czê œciej”.

Je den z eks per tów za uwa ¿y³ jed nak, ¿e za ki l ka lat Pol ska prze sta nie byæ wa ¿ na dla dzien ni ka -
rzy ukra i ñ skich: „Je œli wte dy [dzie siêæ lat temu] dzien ni ka rze czy ta li po pol sku, inte re so wa li siê
tym kra jem, tra kto wa li go jak wzór, to wspó³cze œ ni dzien ni ka rze – nowa ge ne ra cja w me diach – nie
znaj¹ jê zy ka pol skie go, bo an gie l ska ku l tu ra zdo mi no wa³a ich spo j rze nie. Dzi siaj Pol ska po zo sta je
dla nich «dru go rzêd nym za chod nim wzo r cem»” [E1]. Atra kcy j noœæ Pol ski jako kra ju za chod nie go
za czy na wiêc s³abn¹æ w oczach dzien ni ka rzy ukra i ñ skich. Kra ja mi, do któ rych chc¹ oni je Ÿ dziæ na
szko le nia czy sta ¿e, s¹ te raz Sta ny Zjed no czo ne albo Wie l ka Bry ta nia. Wy jazd na de le ga cjê w³aœ nie
tam jest czymœ zna cz nie le p szym ni¿ wi zy ta w Wa r sza wie lub Po zna niu. Jed no cze œ nie – dziê ki roz -
wo jo wi te ch no lo gii info rma cy j nych, prze de wszy stkim In ter ne tu i powi¹za nej z nim do stê p no œci
roz ma i tych in fo r ma cji o in nych kra jach i kon ty nen tach – œwia to we po tê gi zna j duj¹ce siê da le ko na
za chód od Ukra i ny prze staj¹ byæ dla no we go po ko le nia dzien ni ka rzy czymœ co od stra sza, po nie -
wa¿ jest nie wia do me. Cy to wa ny eks pert twier dzi³, ¿e na le ¿y za dbaæ o to, aby wspó³pra ca
dziennikarska miêdzy Polsk¹ i Ukrain¹ zosta³a utrzymana.

Pol ska po zy ty w nie ko ja rzy siê ukra i ñ skim dzien ni ka rzom, szcze gó l nie tym, któ rzy mo gli
 odwiedziæ j¹ oso bi œcie. Do ce niaj¹ oni piê k ne i za dba ne pol skie mia sta, do bre – w po rów na niu
z  ukraiñskimi – dro gi oraz sprawn¹ ad mi ni stra cjê (zw³asz cza obe cnoœæ urzêd ni ków, któ rzy nie
wy mu szaj¹ ³apó wek). Pol ska, jak czê sto za uwa ¿a li re spon den ci, to kraj po do b ny do Ukra i ny,
 który – ina czej ni¿ ona – w³aœci wie wy ko rzy sta³ okres trans fo r ma cji ustro jo wej, aby staæ siê kra jem 
w pe³ni eu ro pe j skim.
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Pol ska – kraj, ja kim mog³aby byæ Ukra i na

Bar dzo czê sto re spon den ci pod kre œla li, ¿e Pol ska to kraj, ja kim mog³aby byæ Ukra i na, gdy by po -
tra fi³a pod¹¿yæ we w³aœci wym kie run ku po roz pa dzie ko mu ni z mu. „Dla wie lu Ukra i ñ ców Pol ska
jest przyk³adem tego, jak mog³aby wygl¹daæ Ukra i na – jest dla nich wzo r cem. £atwo zro zu mieæ,
dla cze go tak twierdz¹. Pod wzglê dem ob sza ru przy po mi na nasz kraj – ina czej ni¿ S³owe nia czy
Wê gry. Ponad to w po wszech nej œwia do mo œci ist nie je prze ko na nie, ¿e wa run ki pocz¹tko we pro ce -
su trans forma cyj ne go Pol ski i Ukra i ny w mo men cie roz pa du sy ste mu komu ni sty czne go by³y po do -
b ne, choæ w rze czy wi sto œci tak nie by³o. Pol ska jest przyk³adem tego, ¿e mo gli œmy osi¹gn¹æ
zna cz nie wiê cej, czy li mo gli œmy zbu do waæ no r ma l ne pa ñ stwo” [L1]. Mo tyw nor ma l no œci i euro pe j -
sko œci – upra g nio nej przez Ukra i ñ ców, ale na dal nie w pe³ni osi¹gniê tej w ich kra ju – re gu la r nie po -
ja wia³ siê w wy wia dach w od po wie dzi na py ta nie o sko ja rze nia z Polsk¹.

Pol ska jest Eu rop¹

Py ta ni o eu ro pe j skie per spe kty wy Ukra i ny, nie mal wszy s cy re spon den ci od po wia da li, ¿e pragn¹,
aby ich kraj pod¹¿a³ w kie run ku za chod nim, do Eu ro py, nie zaœ w kie run ku wschod nim, do Ro sji,
któ ry re a li zuj¹ – jak pod kre œla li – obe c ne w³adze ukra i ñ skie. Szcze gó l nie mo c no akcen to wa li to roz -
mów cy lwo ws cy. Dobr¹ ilu stracj¹ tego po dej œcia mo¿e byæ na stê puj¹ca wy po wiedŸ: „Uwa ¿a my, ¿e
mie j s ce Ukra i ny jest jed noz na cz nie w Eu ro pie. Nie je ste œmy Ro sja na mi, je ste œmy Euro pej czy ka mi.
Eu ro pa dla lwo wia ni na jest prze cie¿ czymœ tak bli skim, nie ty l ko dos³ow nie, mamy bo wiem mniej ni¿ 
100 ki lo me trów do gra ni cy z Polsk¹” [L6]. W jed nej z lwo wskich re da kcji stwier dzo no, ¿e Eu ro pa
i  Unia Eu ro pe j ska s¹ jed nym z prio ry te tów ca³ego ze spo³u reda kcy j ne go. Z ko lei w in nej mó wio no
o tym, ¿e Eu ro pa bu dzi szcze gó l ne zain tere so wa nie od bio r ców: „Z mo je go pun k tu wi dze nia, lu dzi
in te re su je to, co o nas my œli Eu ro pa, jaki ma do nas sto su nek i jak mo ¿ na z ni¹ wspó³pra co waæ” [L4].
W dzien ni ku „Ex press” o szcze gó l nym zain tere so wa niu kwe stia mi euro pe j ski mi œwia d czy pro wa -
dze nie dwóch ru bryk po œwiê co nych wia do mo œciom za gra ni cz nym – „Œwiat” i „Eu ro pa”.

Wed³ug lwo wskich dzien ni ka rzy, Pol ska jest dla nich i dla ich czy te l ni ków lub wi dzów Eu rop¹
w ca³ym zna cze niu tego s³owa. Je sz cze dzie siêæ lat temu by³o ina czej, po nie wa¿ wte dy post rze ga no
Pol skê jako je den z kra jów by³ego Uk³adu Wa r sza wskie go. W osta t nich la tach jed nak – pod
wp³ywem ogro mnych po stê pów, ja kie uczy ni³a Pol ska, i ze wzglê du na jej przyst¹pie nie do Unii
Eu ro pe j skiej – opi nia ta zupe³nie siê zmie ni³a i dziœ na Ukra i nie „Pol ska [...] jest niew¹tpli wie post rze -
gana jako czêœæ Eu ro py” [L4].

W re da kcjach ki jo wskich Pol ska rów nie¿ jest post rze ga na jako kraj w pe³ni eu ro pe j ski. Po zy ty w -
ny od biór Pol ski przez wiê kszoœæ dzien ni ka rzy i re da kto rów me diów cen tra l nych na le ¿y wi¹zaæ
z ich pra gnie niem, aby Ukra i na ta k ¿e zna laz³a siê w gro nie kra jów eu ro pe j skich. Jak pod su mo wa³
do œwia d czo ny i wp³ywo wy re da ktor jed nej z cen tra l nych ukra i ñ skich sta cji tele wi zy j nych, „œro do -
wi sko dzien ni ka r skie na Ukra i nie by³o nie mal w ca³oœci za wsze po zy ty w nie na sta wio ne wo bec Pol -
ski. Prze de wszy stkim dla te go, ¿e u nas lu dzie me diów s¹ ogó l nie na sta wie ni na in te gra cjê
z E u rop¹. Dla te go wie le osób post rze ga Pol skê przez pry z mat jej wa l ki o nie za le ¿ noœæ, demo kra ty -
za cjê i in te gra cjê eu ro pejsk¹. [...] To dla te go dzien ni ka rze pozytywnie oceniaj¹ Polskê” [K13].

Bie r na po sta wa me diów w spra wie in te gra cji Ukra i ny z Uni¹ Eu ro pejsk¹

Wa r to za uwa ¿yæ, ¿e wy ka zy wa ne przez dzien ni ka rzy zain tere so wa nie eu ro pejsk¹ per spe ktyw¹
dla Ukra i ny nie by³o w wiê kszo œci wy pa d ków po³¹czo ne z akty w nym dzia³aniem na rzecz in te gra -
cji z Uni¹ Eu ro pejsk¹. Nie li cz ni re spon den ci po twier dza li, ¿e ce lo wo za po znaj¹ od bio r ców z ide¹
wspó l nej Eu ro py, a ta k ¿e in fo r muj¹ o wa run kach, któ rych spe³nie nie jest nie zbêd ne do przyst¹pie -

10 Au to rzy wia do mo œci za gra ni cz nych w me diach ukra i ñ skich o Pol sce, Po la kach ...



nia do Unii Eu ro pe j skiej, ko rzy œciach, ja kie od nosz¹ kra je s¹sied nie (Pol ska, Wê gry, S³owa cja) z in -
te gra cji ze stru ktu ra mi uni j ny mi, oraz o ewen tu a l nym ry zy ku przy nale ¿ no œci do Unii Eu ro pe j skiej.
„Na Ukra i nie po wszech ne jest prze ko na nie, ¿e przy go to wa nia do przyst¹pie nia do Unii Eu ro pe j -
skiej dla ka ¿ de go kra ju s¹ zwi¹zane z wie l ki mi ko szta mi. Ma³o kto jed nak wie, ¿e pó Ÿ niej ko szty te
mo ¿ na w du ¿ej mie rze zre kom pen so waæ. [...] Na Ukra i nie opi nia pu b li cz na nie wie o tym, ¿e
w ci¹gu sie d miu lat od przyst¹pie nia do Unii Eu ro pe j skiej Pol ska otrzy ma³a 70 mi liar dów euro na
ró ¿ ne pro gra my” [L1]. Co in te re suj¹ce, opi niê tê wy ra zi³ re da ktor wp³ywo we go me dium re gio nal -
ne go, któ ry jed no cze œ nie nie wska za³, w jaki spo sób jego re da k cja wype³nia podobne luki w wiedzy
swoich czytelników o Unii Europejskiej.

Od tej regu³y s¹ jed nak wyj¹tki. Na przyk³ad tygo dnik „Dzer ka³o Ty ¿ nia” – je den z naj bar dziej
opi nio twó r czych ukra i ñ skich tytu³ów pra so wych – wie le uwa gi po œwiê ca po li ty ce miê dzy naro do -
wej, w tym kwe stiom zwi¹za nym z Uni¹ Eu ro pejsk¹. Jak po wie dzia³ czo³owy dzien ni karz dzia³u
za gra nicz ne go tego tygo dni ka, „to jest na sze we wnê trz ne prze ko na nie, ¿e kraj [nasz] ma zna leŸæ siê 
w Eu ro pie [...]. Dla te go dru ku je my doœæ du¿o ar ty ku³ów na te mat in te gra cji eu ro pe j skiej”. Rów nie¿
tygo dnik „Ukra i ñ ski Ty ¿ deñ” uwa ¿ nie œle dzi wy da rze nia w Unii Eu ro pe j skiej i kra jach cz³on ko w -
skich, szcze gó l nie w Pol sce. Je den z pro je któw rea li zo wa nych przez dzia³ za gra ni cz ny tego pi s ma
zak³ada pub li ko wa nie re po r ta ¿y o okre sie trans fo r ma cji kra jów Eu ro py Œrodko wo- Ws chod niej,
 redakcja uwa ¿a bo wiem, ¿e do œwia d cze nie demo kra ty za cji i in te gra cji z Eu rop¹ na by te przez
 zachodnich s¹sia dów Ukra i ny, prze de wszy stkim przez Pol skê, musi byæ zna ne i wyko rzy sty wa ne
na Ukra i nie. Wie le uwa gi kwe stiom in te gra cji z Eu rop¹ po œwiê ca ta k ¿e dzien nik „Deñ”, któ ry
„w aspe kcie miê dzy naro do wym jest zo rien to wa ny na przyst¹pie nie Ukra i ny do Unii Eu ro pe j skiej.
Po ka zu je my przyk³ady sku te cz nej in te gra cji kra jów s¹sied nich [...]. Akcen tu je my stan dar dy Eu ro -
pe j skie, pra gnie my bo wiem, ¿eby zo sta³y one wpro wa dzo ne na Ukra i nie”.

Na le ¿y jed nak pod kre œliæ, ¿e re spon den ci nie ko ja rzy li eu ro pe j skich sta rañ Ukra i ny z istotn¹
rol¹, jak¹ mog¹ ode graæ me dia w przy goto wy wa niu spo³ecze ñ stwa do mo ¿ li wej zmia ny mie j s ca ich 
kra ju na geo poli ty cz nej ma pie Eu ro py. Przyst¹pie nie do Unii Eu ro pe j skiej by³o tra kto wa ne jako
wy da rze nie abs tra kcy j ne, ode rwa ne od wysi³ków ró ¿ nych in sty tu cji, w tym me diów, pro wa -
dz¹cych do osi¹gniêcia tego celu.

Zde cy do wa na wiê kszoœæ re spon den tów py ta na o to, ja kie ma te ria³y do tycz¹ce za gra ni cy pro po -
nu je swo im od bio r com, od po wia da³a: „Ta kie, któ re s¹ dla nich cie ka we”, do daj¹c, ¿e prze ciê t ny
Ukra i niec, któ ry w³aœci wie nie wy je ¿ d¿a z kra ju, nie mo¿e byæ spe cja l nie zain tere so wa ny tym, co le¿y
poza ho ry zon tem jego do œwia d czeñ i jest je dy nie ode rwan¹ od rze czy wi sto œci ide¹: „Py ta nie o wa -
run ki przyst¹pie nia do Unii Eu ro pe j skiej – ze wszy stki mi przy wi le ja mi eko nomi cz ny mi i do ta cja mi
– jest mo¿e i wa ¿ ne, ale na po zio mie zwyk³ego cz³owie ka jest abs trakcj¹, któ rej on nie jest w sta nie
 doœwiadczyæ. Je œli ktoœ po mie sz ka w Unii Eu ro pe j skiej, na przyk³ad w Pol sce, i do wie siê, sk¹d siê
bior¹ pie ni¹dze na te wszy stkie dro gi i inne in wes ty cje, to mo¿e wte dy zro zu mie, ¿e to jest do bra
spra wa. Ale gdy cz³owiek mie sz ka na Ukra i nie, to tego nie od czu wa i nie jest mu to po trze b ne” [L2].

Po wy ¿sza opi nia jed ne go z re da kto rów wp³ywo we go pi s ma re gio nal ne go we Lwo wie nie brzmi 
jed nak zbyt prze ko nuj¹co, je œli we Ÿmie siê pod uwa gê, ¿e zo sta³a wyg³oszo na przez re pre zen tan ta
Ukra i ny Za chod niej – re gio nu o du ¿ej li cz bie osób po dej muj¹cych pra cê za gra nic¹ i w ogó le czê -
œciej wy je ¿ d¿aj¹cych z kra ju34. By³aby ona w pe³ni uza sa d nio na w wy pa d ku mie sz ka ñ ca wschod niej 
lub pó³no c nej Ukra i ny, sk¹d lu dzie – je œli zde cy duj¹ siê opu œciæ oj czy z nê – wy je ¿ d¿aj¹ ra czej do
Ro sji35, a Unia Eu ro pe j ska jest dla nich abs tra kcy j nym by tem.
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34  A¿ 57,4% ukra i ñ skich mi gran tów za ro b ko wych po cho dzi w³aœ nie z Ukra i ny Za chod niej, z tego oko³o 60% to mi gran -
ci do kra jów eu ro pe j skich (18,7% mi gran tów za ro b ko wych po cho dzi z Ukra i ny Wschod niej, z tego pra wie 82% wy je ¿ d¿a
do Ro sji) – http://ope nu kra i ne.org/doc/BK-MIGR-END.pdf [do stêp: 24 ma r ca 2011 roku].

35  Ibi dem.



Pol ska przy ja cie lem Ukra i ny

Re spon den ci w Ki jo wie i we Lwo wie zgod nie pod kre œla li, ¿e wspa r cie oka zy wa ne Ukra i nie przez
Pol skê ma wy miar za rów no po li ty cz ny (po ziom w³adz pa ñ stwo wych), jak i ogól no lu dz ki (po ziom
spo³ecze ñ stwa). Czê sto wspo mi nan¹ po sta ci¹ by³ pre zy dent Ale ksan der Kwa œ nie wski, któ ry naj czê -
œciej ko ja rzy³ siê re spon den tom ze wspa r ciem Ukra i ny na are nie miê dzy naro do wej – i w okre sie pre -
zy den tu ry Le o ni da Ku cz my, i w okre sie tzw. „poma ra ñ czo wej re wo lu cji”36. Re da ktor jed nej ze sta cji
tele wi zy j nych na stê puj¹co opi sa³ udzia³ Ale ksan dra Kwa œ nie wskie go w ure gu lo wa niu kon fli ktu
poli ty cz ne go na Ukra i nie pod czas wy bo rów pre zy den c kich w 2004 roku: „[Ale ksan der] Kwa œ nie wski 
za cho wa³ siê jak nie zaan ga¿o wa ny ar bi ter – wszy s cy wie dzie li, ¿e ma z [Le o ni dem] Kuczm¹ re la cje
przy ja cie l skie, ale to nie wp³ynê³o na jego za cho wa nie w tra kcie roz wi¹zy wa nia kon fli k tu. Cho cia¿
dla post komu nisty cz nych po li ty ków, do któ rych na le ¿a³, by³o to zupe³nie nie ty po we. [...] W oczach
Ukra i ñ ców on by³ za wsze po li ty kiem zo rien to wa nym na Eu ro pê, po noæ bar dziej  europejskim ni¿ jest
w opi nii Po la ków. Tu taj jest on post rze ga ny jako Eu ro pe j czyk do szpi ku ko œci” [K19].

Inni re spon den ci wspo mi na li ta k ¿e Po la ków, któ rzy pod czas „poma ra ñ czo wej re wo lu cji”
przy je ¿ d¿a li spe cja l nie do Ki jo wa, aby wspie raæ Ukra i ñ ców walcz¹cych o swo je pra wa. Z pun ktu
wi dze nia kie ro w ni ka dzia³u za gra nicz ne go jed nej z ga zet, by³ to mo ment zwro t ny w post rze ga niu
Po la ków przez Ukra i ñ ców: „Bar dzo przy je m nie by³o wi dzieæ, ¿e na Ma j dan wcho dzi li m³odzi lu -
dzie z fla ga mi pol ski mi. To wspa r cie by³o czymœ bar dzo po zy ty w nym i w pe w nym sen sie nie ocze -
ki wa nym. Ono prze³amy wa³o ste reo typ, któ ry przez d³ugi czas by³ na rzu ca ny lu dziom w cza sach
Zwi¹zku Ra dzie c kie go, ¿e Po la cy s¹ ra czej wro ga mi ni¿ przy ja ció³mi. W³aœci wie ten czyn [Po la ków] 
w pe w nym sen sie zmie ni³ sto su nek do nich Ukra i ñ ców” [K9].

„Osta t nio Pol ski jest mniej na Ukra i nie”

Czê œci re spon den tów, szcze gó l nie na Ukra i nie Za chod niej, ciep³ym wspo mnie niom o po pa r ciu
przez Po la ków ukra i ñ skiej wa l ki o nie pod leg³oœæ i de mo kra cjê to wa rzy szy jed nak zma r twie nie, ¿e
„osta t nio Pol ski jest mniej na Ukra i nie”. Pod tym stwier dze niem kry je siê oba wa o re gres w pol sko -
-u krai ñ skich re la cjach – za rów no na po zio mie w³adz, jak i na po zio mie spo³eczeñstw. „Mo ¿ li we, co
by³oby lo gi cz ne, ¿e ich [Po la ków] poci¹g ju¿ ru szy³ da lej. Osta t nio szczy tem ukrai ñsko- pol skie go
zain tere so wa nia by³a „poma ra ñ czo wa re wo lu cja”. To po trwa³o przez pe wien czas, a pó Ÿ niej zmie -
ni³o siê na go r sze. Na wet wspó l ny pro jekt EURO 2012 nie po wo du je, jak mi siê wy da je, o¿y wie nia
sto sun ków. Obe c nie s¹ one w pun kcie nie mal ze ro wym. [...] Co pra wda i na Ukra i nie nie od czu wa
siê wiê ksze go zain tere so wa nia Polsk¹. [Wi ktor] Ja nu ko wycz po zwy ciê stwie w wy bo rach pre zy -
den c kich nie uda³ siê z wi zyt¹ do Wa r sza wy. Za to do Mo sk wy po je cha³ ju¿ trzy albo na wet wiê cej
razy. To samo [Bro nis³aw] Ko mo ro wski – przy je ¿ d¿a³, owszem, do Char ko wa, ale to prze cie¿ co in ne -
go ni¿ ofi cja l na wi zy ta. To bar dzo do brze cha ra kte ryzu je stan sto sun ków ukrai ñsko- po l skich” [L1].

Pol ska jest (a mo¿e by³a?) ad wo ka tem Ukra i ny w Unii Eu ro pe j skiej

Mówi¹c, z czym ko ja rzy im siê Pol ska, re spon den ci – ukra i ñ s cy re da kto rzy i dzien ni ka rze – bar -
dzo czê sto pos³ugi wa li siê wy ra ¿e niem „ad wo kat Ukra i ny w Eu ro pie”. Stwier dze nie to po ja wia³o
siê jed nak w ró ¿ nych wy mia rach:

•  ki l ko ro roz mów ców, prze wa ¿ nie z Ki jo wa, twier dzi³o, ¿e Pol ska by³a i na dal jest ad wo ka tem ich
kra ju w Unii Eu ro pe j skiej,

12 Au to rzy wia do mo œci za gra ni cz nych w me diach ukra i ñ skich o Pol sce, Po la kach ...

36  Poma ra ñ czo wa re wo lu cja – (ukr. Ïîìàðàí÷åâà ðåâîëþö³ÿ) – wy da rze nia, któ re mia³y mie j s ce na Ukra i nie od 21 li sto -
pa da 2004 roku do 23 sty cz nia 2005, czy li od za ko ñ cze nia dru giej tury wy bo rów pre zy den c kich, w któ rych zmie rzy li siê
kan dy dat obo zu w³adzy, ów cze œ nie urzê duj¹cy pre mier Wi ktor Ja nu ko wycz oraz kan dy dat opo zy cy j nej Na szej Ukra i ny,
by³y pre mier Wi ktor Ju sz czen ko, do cza su z³o¿e nia przy siê gi pre zy den c kiej przez Wi kto ra Ju sz czen kê.



• wiê kszoœæ re spon den tów me diów re gio na l nych, a ta k ¿e wie lu re da kto rów i dzien ni ka rzy
ki jo wskich, za uwa ¿a³a, ¿e wcze œ niej (za pre zy den tu ry Ale ksan dra Kwa œ nie wskie go i Le cha
Ka czy ñ skie go) Pol ska rze czy wi œcie lob bo wa³a w Eu ro pie na rzecz Ukra i ny, ale obe c nie sy tu a cja
wygl¹da ina czej: „W tym mo men cie trud no tak po wie dzieæ [¿e Pol ska jest am ba sa do rem Ukra i ny 
w Unii Eu ro pe j skiej], po nie wa¿ kra je uni j ne, w tym Pol ska, sta raj¹ siê roz wi¹zy waæ ra czej w³asne
pro ble my” [K1]. Dzien ni ka rze i re da kto rzy pra sy opi nio twó r czej oraz nie któ rych sta cji
tele wi zy j nych do da wa li, ¿e Ukra i na w du ¿ej mie rze sama po no si odpo wie dzia l noœæ za to, ¿e
Pol ska nie chce da lej jej bro niæ na are nie eu ro pe j skiej, gdy¿ „ad wo kat nie jest w sta nie po móc
oska r ¿o ne mu, który Ÿle siê zachowuje” [K15],

• w jed nym wy wia dzie – bêd¹cym jed nak ilu stracj¹ pogl¹dów euros cep ty cz nych me diów
ukra i ñ skich – pod kre œlo no, ¿e „Pol ska jest na szym s¹sia dem, któ ry ci¹gnie Ukra i nê do Unii
Eu ro pe j skiej. [...] Je sz cze nie je stem pe w na, czy to [przyst¹pie nie do Unii Eu ro pe j skiej] jest nam
w ogó le po trze b ne. [...] Po ten cja³ Ukra i ny jest bar dzo wie l ki, mu si my siê za sta no wiæ, czy
na pra wdê wa r to w tym kie run ku d¹¿yæ. Byæ mo¿e je ste œmy samo wysta rczal ni. To zna czy, ¿e
je ¿e li Ukra i na zwa l czy pro ble my z ko rupcj¹ i z³od zie j stwem [urzêd ni ków], po wszech ne w kra jach
Wspól no ty Nie pod leg³ych Pañstw, to mo ¿ li we, ¿e bê dzie mog³a radziæ sobie sama” [K9].

O Pol sce ne ga ty w nie: wizy i gra ni ce, spo r ne ele men ty hi sto rii

W¹tek wiz i sy tu a cji na gra ni cy by³ po ru sza ny nie mal we wszy stkich wy wia dach, co oz na cza, ¿e
sta no wi³ te mat nie obo jê t ny roz mów com. Dzien ni ka rze lwo ws cy, dla któ rych – ze wzglê du na bli -
skoœæ gra ni cy – mo ¿ li woœæ wy ja z du do Pol ski by³a bar dziej do stê p na ni¿ dla ich ko le gów z Ki jo wa,
na rze ka li, ¿e trud no œci z uzy ska niem wizy zna cz nie ogra ni czaj¹ ich pod ró ¿e s³u¿ bo we. Zda rza siê
bo wiem, ¿e aby re la cjo no waæ wy da rze nia w Pol sce, re da k cja de le gu je nie oso bê, któ ra zna te mat
i mó wi do brze po pol sku, ale ko goœ, kto ma po pro stu wizê (sy tu a cje ta kie nie s¹ po do b no rza d ko -
œci¹). Z ¿a lem mó wio no ta k ¿e o ko le j kach na gra ni cy i o nie grze cz nym za cho wa niu s³u¿b gra ni cz -
nych. Po wszech nie pod kre œla no, ¿e po wej œciu Pol ski do stre fy Schen gen roz wój re la cji miê dzy
orga ni za cja mi, in sty tu cja mi i spo³ecze ñ stwa mi obu kra jów ogra ni cza nowa i trud na do po ko na nia
prze szko da. Re da ktor jed ne go z me diów in ter ne to wych, któ ry akty w nie wspó³pra cu je z orga ni za -
cja mi po zarz¹do wy mi w Pol sce i wspó³or ga ni zu je wy ja z dy dzien ni ka rzy ukra i ñ skich do Pol ski, po -
wie dzia³: „Z jed nej stro ny, Pol ska jest bli sko nas. Z dru giej, na prze szko dzie do Pol ski stoi na sza
œcia na, nasz mur be r li ñ ski – na sza gra ni ca. To jest coœ, co naj bar dziej wstrzy mu je wspó³pra cê. [...]
kie dy po ta m tej stro nie gra ni cy cze ka na nas pol ski pa r t ner, a nas re gu la r nie po ki l ka go dzin trzy -
maj¹ na gra ni cy, to kiedyœ ta wspó³praca musi przestaæ byæ dla niego atrakcyjna” [L5].

Re spon den ci z Ki jo wa rów nie czê sto po ru sza li tê kwe stiê, na rze kaj¹c, ¿e kon su la ty od ma wiaj¹
wiz dzien ni ka rzom albo wy ma gaj¹ od nich op³at wi zo wych, choæ dzien ni ka rze ci maj¹ pra wo do
bezp³at nych wiz. Poza tym dzien ni ka rzom dzia³ów za gra ni cz nych od ma wia siê wiz d³ugo ter mi no -
wych, mimo ¿e cha ra kter ich pra cy wy ma ga czê s tych pod ró ¿y (wy da nie wizy d³ugo ter mi no wej
ukra i ñ skie mu dzien ni ka rzo wi za gra nicz ne mu zda rza siê bar dzo rzadko).

Utrud nie niem w wy ja z dach ekip tele wi zy j nych do Pol ski jest to, ¿e ope ra to rzy nie s¹ uz na wa ni
za dzien ni ka rzy, dla te go z za³o¿e nia od ma wia siê im wiz bezp³at nych. Obe c nie, gdy z po wo du kry -
zy su w me diach osz czê dza siê na wszy stkim, kwe stia ta do da t ko wo ogra ni cza mo ¿ li woœæ rela cjo -
no wa nia wy da rzeñ w Polsce.

Zna cz nie rza dziej re spon den ci wspo mi na li o ne ga ty w nych sko ja rze niach z Polsk¹, któ re s¹
zwi¹zane z pol sko -u kra iñsk¹ hi sto ri¹. W¹tek ten po ja wia³ siê czê œciej pod czas wy wia dów w re da -
kcjach lwo wskich ni¿ ki jo wskich. Roz mów cy przy zna wa li, ¿e ich s³ucha cze lub czy te l ni cy na dal
uwa ¿ nie œledz¹ in fo r ma cje o tym, ¿e ktoœ w Pol sce lub na Ukra i nie pod no si kwe stiê upa miê t nia nia
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ofiar kon fli któw pol sko-u krai ñ skich. Jed no cze œ nie odno to wy wa li, ¿e m³ode po ko le nie nie prze j mu -
je siê da w ny mi kon fli kta mi i w post rze ga niu Pol ski kie ru je siê prze wa ¿ nie jej hi sto ri¹ naj nowsz¹.
Pró by nawo³ywa nia do wro go œci budz¹ w m³odych Ukraiñcach raczej niesmak.

Wia do mo œci za gra ni cz ne w me diach ukra i ñ skich

– czy Pol ska to te mat prio ry te to wy?

Py ta ni o kry te ria wy bo ru wia do mo œci za gra ni cz nych, re da kto rzy i sze fo wie dzia³ów za gra ni cz -
nych me diów ukra i ñ skich zgod nie twier dzi li, ¿e in fo r ma cje z kra jów s¹sied nich, w tym z Pol ski, s¹
tra kto wa ne prio ry te to wo. W re da kcjach me diów re gio na l nych we Lwo wie do da wa no, ¿e ich czy tel -
ni cy lub wi dzo wie – mie sz ka ñ cy Ukra i ny Za chod niej – s¹ szcze gó l nie zain tere so wa ni tym, co siê
dzie je w Pol sce, ze wzglê du na bli skoœæ gra ni cy pol sko-u krai ñ skiej i in ten sywn¹ mi gra cjê do kra jów 
za chod nich, w tym do Pol ski. Jed no cze œ nie re da kto rzy lwo ws cy byli prze ko na ni, ¿e ich od bio r cy ra -
czej nie ocze kuj¹ od nich ogó l nych spra wo z dañ z wy da rzeñ w Pol sce (któ re – jak mó wi li – s¹ po do b -
no pre ro ga tyw¹ me diów ogól nou krai ñ skich), ale kon kre t nych in fo r ma cji do tycz¹cych wiz,
wa run ków pod ró ¿o wa nia, mo ¿ li wo œci zna le zie nia pra cy i in nych pra kty cz nych kwe stii zwi¹za -
nych z wy ja z da mi do Pol ski. W me diach ogól nou krai ñ skich Pol ska zo sta³a za li czo na do kra jów
szcze gó l nie in te re suj¹cych opi niê pu b liczn¹. Od po wia daj¹c na py ta nie o to, ja kie kra je naj czê œciej
trafiaj¹ do wia do mo œci za gra ni cz nych w ich re da kcjach, re spon denci wy mie nia li na stê puj¹ce gru py:
kra je s¹sie dz kie (prze de wszy stkim Pol ska i Ro sja oraz nie któ re inne kra je by³ego Zwi¹zku Ra dzie c -
kie go), „wie l cy gra cze” – Sta ny Zjed no czo ne, Ja po nia i Chi ny, oraz eu ro pe j skie po tê gi – Nie mcy,
Wie l ka Bry ta nia i Fran cja, a ta k ¿e kra je, w któ rych nast¹pi³y wy da rze nia bez po œred nio do tycz¹ce
Ukra i ñ ców (na przyk³ad w grud niu 2010 roku w cen trum uwa gi me diów ukra i ñ skich chwi lo wo
zna laz³ siê Egipt – ze wzglê du na po gry zie nie tu ry sty z Ukra i ny przez re ki na).

Nie wszy stkie wy da rze nia w kra jach uz na wa nych za prio ry te to we tra fiaj¹ jed nak do pro gra -
mów info rma cy j nych lub na pie r wsze stro ny ga zet. Jak wy ni ka z wy po wie dzi re spon den tów, na
umie sz cze nie w se r wi sach zas³uguj¹ g³ów nie ne wsy, czy li wia do mo œci o naj wiê kszym od dŸwiê ku
w Eu ro pie lub na œwie cie (na przyk³ad szczyt przy wó d ców pañstw cz³on ko wskich Or ga ni za cji Bez -
pie cze ñ stwa i Wspó³pra cy w Eu ro pie w grud niu 2010 roku), a ta k ¿e „wia do mo œci wa r te opub li ko -
wa nia” (ne ws wor t hy) – ka ta stro fy, skan da le, cie ka wo stki (na przyk³ad na ro dzi ny pan dy w zoo
w Ma dry cie). Wœród osta t nich wia do mo œci o Pol sce roz mów cy wy mie nia li naj czê œciej ka ta stro fê
smo leñsk¹ i pro ble my z ba da niem jej przy czyn, ods³oniê cie naj wiê ksze go na œwie cie pos¹gu Je zu sa
i wy darze nia zwi¹zane z pi³ka r ski mi Mi strzo stwa mi Eu ro py EURO 2012. Ko men tuj¹c spo sób
wy bo ru wia do mo œci za gra ni cz nych przez me dia ukra i ñ skie, je den z re spon den tów po wie -
dzia³: „Polska jest spo ko j nym kra jem, wy da rze nia w ro dza ju aktów terro ry sty cz nych czy krwa -
wych wy pa d ków zda rzaj¹ siê tam bar dzo rza d ko. Dla te go jest o niej nie wie le w wia do mo œciach
ukra i ñ skich” [L5-2].

Po zy tyw ne mu na sta wie niu re spon den tów do Pol ski nie za wsze to wa rzy szy wie dza na te mat
roz gry waj¹cych siê w kra ju wy da rzeñ i jego ogó l nej we wnê trz nej lub ze w nê trz nej sy tu a cji po li ty cz -
nej. Jak po wie dzia³ re da ktor jed nej z ogól no kra jo wych sta cji tele wi zy j nych: „Pro szê za py taæ do wo l -
ne go dzien ni ka rza na Ukra i nie, kto jest pre zy den tem Pol ski, a on nie bê dzie w sta nie od po wie dzieæ. 
Ró ¿ ni ce miê dzy Ka czy ñ skim i Ko mo ro wskim, a na wet Ka czy ñ skim i Kwa œ nie wskim, dla wie lu
z nich nie s¹ ja s ne. Ist nie je Pol ska, któ ra dla wie lu dzien ni ka rzy jest ide a l nym ob ra zem: Pol ska
– kraj na Za cho dzie, któ re go mie sz ka ñ cy s¹, w pe w nym sen sie, bar dziej Euro pej czy ka mi ni¿
Ukra i ñ cy i po pie raj¹ Ukra i nê. Oto ze staw ste reo ty pów o Pol sce dla zna cz nej czê œci dzien ni ka rzy
ukra i ñ skich” [K19].
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Wœród przed sta wi cie li me diów ukra i ñ skich, z któ ry mi prze pro wa dzo no wy wia dy, lepsz¹ orien -
ta cjê w osta t nich wa ¿ nych wy da rze niach w Pol sce i w ogó l nej sy tu a cji po li ty cz nej, a ta k ¿e w pol -
skich Ÿród³ach in fo r ma cji o kra ju (ga ze ty, sta cje ra dio we i te le wi zyj ne, po rta le in ter ne to we), mie li
dzien ni ka rze me diów re gio na l nych z Ukra i ny Za chod niej. W me diach ogól no kra jo wych znaczn¹
wiedz¹ w tym za kre sie wy ka za li siê prze de wszy stkim przed sta wi cie le wp³ywo wych me diów dru -
ko wa nych i in ter ne to wych („Dzer ka³o Ty ¿ nia”, „Deñ”, „Ukra i ñ ski Ty ¿ deñ”, Gla w red) i – w pe w -
nym sto p niu – ta k ¿e ta b lo i dów („Se god nia”) oraz ki l ku info rma cy j nych sta cji tele wi zy j nych (ICTV,
UT-1, In ter, Ukra i na, STB, kanal 5).

Źród³a bie¿¹cych in fo r ma cji o Pol sce w me diach ukra i ñ skich

Ukra i ñ s cy dzien ni ka rze i re da kto rzy cze r pi¹ wie dzê o wy da rze niach za gra ni cz nych, w tym
 polskich, prze de wszy stkim z ukra i ñ skich se r wi sów info rma cy j nych i me diów ogól no kra jo wych,
a ta k ¿e z ukrai ñsko jêzy cz nych stron in ter ne to wych BBC, De ut s che We lle i Ra dia Swo bo da oraz
– cza sa mi – z ro sy j skich po rta li in ter ne to wych. Z ko lei przed sta wi cie le me diów we Lwo wie twier -
dzi li, ¿e cen nym Ÿród³em in fo r ma cji s¹ dla nich stro ny in ter ne to we w³adz mia sta i za gra ni cz nych
kon su la tów. Re spon den ci przy zna wa li jed no cze œ nie, ¿e Ÿród³a pol skie (in ter ne to we wy da nia „Ga ze ty
Wy bo r czej” i „Rze czpo spo li tej”, po rta le Onet.pl, Wir tual naPo l ska.pl) nie s¹ przegl¹dane na bie¿¹co, 
a ko rzy sta siê z nich je dy nie wte dy, gdy ni g dzie in dziej nie mo ¿ na od na leŸæ lub uzu pe³niæ in fo r ma -
cji na dany te mat.

O tym, co wy da rzy³o siê w Pol sce, dzien ni ka rze i re da kto rzy me diów ogól nou krai ñ skich do wia -
duj¹ siê prze de wszy stkim z prze ka zów miê dzyna ro do wych agen cji pra so wych (Re u ters, AP,
CNN). Je sz cze jed nym wa ¿ nym Ÿród³em in fo r ma cji za gra ni cz nych s¹ dla nich ro sy j skie po rta le
in ter ne to we. Ani pol skie se r wi sy info rma cy j ne, ani pol skie tra dy cy j ne me dia czy po rta le in ter ne to -
we nie s¹ re gu la r nym Ÿród³em in fo r ma cji dla re da kcji me diów w Ki jo wie37.

Oz na cza to, ¿e in fo r ma cje o Pol sce tra fiaj¹ do me diów ukra i ñ skich naj czê œciej wte dy, gdy s¹ rela -
cjo no wa ne przez miê dzy naro do we agen cje pra so we (jak Re u ters) czy me dia ro sy j skie. Bar dzo rza d -
ko dzien ni ka rze ukra i ñ s cy zwra caj¹ siê po po moc do me diów pol skich (zwy kle wte dy, gdy prze kaz 
miê dzy naro do wy i ro sy j ski s¹ sprzeczne).

In fo r ma cje do tycz¹ce Pol ski tra fiaj¹ do me diów ukra i ñ skich ta k ¿e w zwi¹zku z wy ja z da mi ukra iñ -
skich dzien ni ka rzy na za pro sze nie pol skiej am ba sa dy lub pol skie go Mi ni ste r stwa Spraw Za gra ni cz -
nych, a ta k ¿e pod ró ¿a mi stu dy j ny mi orga nizo wa ny mi przez pu b li cz ne i nie pub li cz ne or ga ni za cje
z obu kra jów. Re da kcje ki jo wskie pre zen tuj¹ spo ro ma te ria³ów o Pol sce ta k ¿e na sku tek zain tere so -
wa nia siê tym kra jem przez po szcze gó l nych dzien ni ka rzy.

Sprze cz noœæ miê dzy post rze ga niem a pre zen to wa niem Pol ski

W ra mach oma wia ne go ba da nia In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych po sta no wio no ta k ¿e spra w dziæ,
jak spo sób post rze ga nia Pol ski i Po la ków przez ukra i ñ skich dzien ni ka rzy i re da kto rów przek³ada
siê na przy goto wy wa ne przez nich ma te ria³y do tycz¹ce wy da rzeñ za gra ni cz nych. W me diach na
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Ukra i nie uka zu je siê nie wie le in fo r ma cji o Pol sce, jak po ka za³y bo wiem wy ni ki ba da nia prze prowa -
dzo ne go przez Wo³ody my ra Ku³yka w 2008 roku, li cz ba ar ty ku³ów pra so wych o kra jach s¹sied nich
(oprócz Ro sji) za mie sz cza nych w dzia³ach za gra ni cz nych dzien ni ków ukra i ñ skich wy no si od 1,7
do 16% wszy stkich pub li ko wa nych ma te ria³ów38. Je œli siê uw z glêd ni, ¿e te ma ty ka za gra ni cz na
 stanowi od 15 do 25% za wa r to œci prasy ukra i ñ skiej, to bê dzie mo ¿ na za sad nie stwier dziæ, ¿e o Pol -
sce pi sze siê rze czy wi œcie bar dzo ma³o. W pro gra mach info rma cy j nych sta cji tele wi zy j nych ma te -
ria³y o Eu ro pie i œwie cie oraz o re la cjach miê dzy Ukra in¹ a in ny mi kra ja mi obe j muj¹ co pra wda
od 28,7 do 51,7% cza su an te no we go, ale wia do mo œci do tycz¹ce kra jów s¹sied nich (oprócz Ro sji)
 zajmuj¹ ju¿ ty l ko do 20–23%39 cza su an te no we go.

O bra ku od po wie d nio du ¿e go zain tere so wa nia spra wa mi pol ski mi przez ukra i ñ skie me dia
œwia d czy ta k ¿e to, ¿e ponad 45% Ukra i ñ ców na rze ka na zbyt sk¹p¹ iloœæ in fo r ma cji o Pol sce40. Nie
saty sfa kcjo nu je ich ta k ¿e ofe r ta info rma cy j na do tycz¹ca Eu ro py i Unii Eu ro pe j skiej – a¿ 34,2% ba da -
nych Ukra i ñ ców uwa ¿a, ¿e me dia ofe ruj¹ im za ma³o ta kich in fo r ma cji, a 43% s¹dzi, ¿e pre zen to wa -
ne in fo r ma cje s¹ nie pe³ne41.

Py ta ni o trud no œci i prze szko dy w sporz¹dza niu od po wied niej ja ko œci in fo r ma cji za gra ni cz nych, 
w tym wia do mo œci o Pol sce i Po la kach, re da kto rzy i sze fo wie dzia³ów za gra ni cz nych, z któ ry mi
prze pro wa dzo no wy wia dy, naj czê œciej wska zy wa li brak œro d ków fi nan so wych. Wiê kszoœæ re da kcji 
ukra i ñ skich me diów – za rów no re gio na l nych, jak i ogól no kra jo wych – nie mo¿e so bie po zwo liæ na
utrzy my wa nie ko re spon den tów za gra ni cz nych i czê ste wy ja z dy dzien ni ka rzy za gra ni cê, to zaœ
zna cz nie za wê ¿a ich do stêp do in fo r ma cji o in nych kra jach. Rela cjo no wa nie wy da rzeñ za gra ni cz -
nych spro wa dza siê wiêc do prze ka zy wa nia in fo r ma cji do sta r cza nych przez miê dzy naro do we
agen cje info rma cy j ne i inne se r wi sy me dia l ne, które ³atwo jest znaleŸæ w Internecie.

Re gio na l ne re da kcje pra so we, ra dio we i te le wi zyj ne oraz se r wi sy info rma cy j ne i inne me dia nie
mog¹ so bie po zwo liæ na za trud nia nie dzien ni ka rzy spe cja li zuj¹cych siê w in fo r ma cjach za gra ni cz -
nych, dla te go w wie lu z nich wia do mo œci za gra ni cz ne przy go to wuj¹ ci sami re da kto rzy i dzien ni -
ka rze, któ rzy za j muj¹ siê spra wa mi krajo wy mi i lo ka l ny mi, zwy kle nie znaj¹cy jê zy ka ob ce go
i nie o rien tuj¹cy siê w sy tu a cji po li ty cz nej in ne go kra ju. Cza sa mi do przy goto wy wa nia in fo r ma cji
za gra ni cz nych re da kcje za trud niaj¹ jedn¹ oso bê, któ ra zna jê zyk an gie l ski, nie wy ma gaj¹ jed nak
zna jo mo œci in nych jê zy ków ob cych (oprócz jê zy ka ro sy j skie go42) czy sze r szej wie dzy na przyk³ad
o po li ty ce miêdzynarodowej.

W re da kcjach lwo wskich zdo by wa nie in fo r ma cji do tycz¹cych Pol ski i Po la ków nie jest pro ble -
mem, gdy¿ nie mal w ka ¿ dej z nich pra cuj¹ oso by znaj¹ce jê zyk pol ski. Umie jê t noœæ ta jed nak na
ogó³ nie jest wyko rzy sty wa na w pe³ni, g³ów nie ze wzglê du na du¿e te m po pra cy i ogra ni czo ne za -
so by lu dz kie (wy da w cy nie chc¹, ¿eby dzien ni ka rze tra ci li czas na t³uma cze nie de pesz info rma cy j -
nych czy ma te ria³ów pra so wych z Polski).

Brak od po wied nich œro d ków fi nan so wych w re da kcjach re gio na l nych spra wia, ¿e osz czê dza siê
na za trud nie niu, a nie li cz ni dzien ni ka rze maj¹ bar dzo ma³o cza su na po szu ki wa nie in fo r ma cji, jej
ana li zê i przy goto wy wa nie ma te ria³ów. W re zu l ta cie po wsta je nie wie le te kstów ana li ty cz nych do -
tycz¹cych wy da rzeñ za gra ni cz nych, wiê kszoœæ sta no wi¹ bo wiem kró t kie notki informacyjne.
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 Â. Êóëèê, Äèñêóðñ óêðà¿íñüêèõ ìåä³é: ³äåíòè÷íîñòî³, ³äåîëîã³¿, âëàäí³ ñòîñóíêè, Êðèòèêà, Ki jów 2010, s. 240.

39  Ibi dem, s. 247. 
40  J. Ko nie czna - Sa³ama tin, Co raz da l si s¹sie dzi? Wi ze ru nek Pol ski i Po la ków na Ukra i nie, In sty tut Spraw Pu b li cz nych, Wa r -

sza wa 2011 – http://isp.org.pl/pu b li ka cje,1,460.html [do stêp: 11 maja 2011 roku].
41  ²íôîðìàö³éíà ñêëàäîâà ªâðîïåéñüêî¿ íà ªâðîàòëàíòè÷íî¿ ³íòåãðàö³¿: ãðîìàäñüêà äóìêà, op. cit., s. 53
42  Jê zyk ro sy j ski jest po wszech nie zna ny na Ukra i nie, a dla mie sz ka ñ ców wschod nich i po³ud nio wych re gio nów kra ju

jest on jê zy kiem oj czy stym – por. http://www.ukr cen sus.gov.ua.



Re da kcje re gio na l ne nie sta wiaj¹ zreszt¹ przed sob¹ am bi t nych za dañ zwi¹za nych z przy goto -
wy wa niem wia do mo œci za gra ni cz nych, uwa ¿aj¹c, ¿e szcze gó³owe za po zna nie Ukra i ñ ców z wy da -
rze nia mi na œwie cie (w tym w Pol sce) jest rol¹ me diów ogól nou krai ñ skich. Dla od bio r ców
z U kra i ny Za chod niej – jak twierdz¹ re da kto rzy i dzien ni ka rze lwo ws cy – naj wa¿ nie j sze s¹ in fo r -
ma cje do tycz¹ce wiz, wspó³pra cy trans gra ni cz nej i mo ¿ li wo œci wy ja z dów do krajów s¹siednich.

Za nie zwyk³e na le ¿y uz naæ to, ¿e w me diach ogól no kra jo wych (g³ów nie w te le wi zji) wia do mo œci 
za gra ni cz ne nie s¹ mile wi dzia ne. Nie mal ka ¿ dy re spon dent, któ ry re pre zen to wa³ ogól no u kra iñsk¹
sta cjê te le wi zyjn¹, uwa ¿a³ za ko nie cz ne wy po wie dzieæ siê na te mat spa d ku ogl¹da l no œci pro gra mu
pod czas rela cjo no wa nia wy da rzeñ za gra ni cz nych. Je den z roz mów ców, re da ktor pro gra mów info r -
ma cy j nych w trzech sta cjach tele wi zy j nych, po wie dzia³: „W³aœci wie wszy stkie ogól nou krai ñ skie
sta cje te le wi zyj ne bar dzo nie chê t nie w³¹czaj¹ do pro gra mów info rma cy j nych wia do mo œci za gra nicz -
ne. Nie ma na nie po py tu. Pod czas blo ku in fo r ma cji za gra ni cz nych w wia do mo œciach na stê pu je
spa dek ogl¹da l no œci. Wszy s cy re da kto rzy te le wi zyj ni skra j nie ostro ¿ nie pod chodz¹ to wia do mo œci
z za gra ni cy. Szcze gó l nie w po wa ¿ nych spra wach. Na przyk³ad w te le wi zji ukra i ñ skiej wyj¹tko wo
rza d ko re la cjo nu je siê oœwia d cze nia [pre zy den ta Ba ra cka] Oba my czy inne ofi cja l ne wy da rze nia.
To  nie prze cho dzi, wi dzo wie nie s¹ tym zain tere so wa ni. Oczy wi œcie je œli coœ nad zwy czaj ne go zda -
rzy siê w œwie cie, to taki news tra fi do wia do mo œci. Ale bie¿¹ce wy da rze nia, szcze gó l nie po li ty cz ne,
schodz¹ na dru gi plan i s¹ rela cjo no wa ne rza d ko” [K19]. Do ta kich „nad zwy cza j nych wy da rzeñ”
re spon den ci za li cza li skan da le, ka ta stro fy i cie ka wo stki (jak po rzu ce nie przez ma t kê ze zo wa te go
lwi¹tka w be r li ñ skim zoo), twierdz¹c, ¿e fo r ma prze ka zu tele wizy j ne go nie po zwa la re la cjo no waæ
powa ¿ nie j szych wy da rzeñ za gra ni cz nych, po nie wa¿ – z bra ku cza su – naj czê œciej nie mo ¿ na sze ro -
ko wy ja œ niæ ich oko li cz no œci.

In ne go zda nia byli dzien ni ka rze i sze fo wie dzia³ów miê dzyna ro do wych sta cji tele wi zy j nych,
któ rzy pod kre œla li, ¿e wia do mo œci za gra ni cz ne mog¹ byæ in te re suj¹ce, je œli za dba siê o ich ja koœæ.
Przy ta cza li ta k ¿e przyk³ady pro gra mów, któ re przy ci¹ga³y wie lu wi dzów: Mi ¿ na rod ni no wy ny sta cji 
UT-1 (za mkniê ty w 2009 roku w wy ni ku ciê cia ko sztów), Wi k na w swit sta cji STB (emi to wa ny od
1995 do 2003 roku), Wi k no w Eu ro pu sta cji ka nal 5 (pro du ko wa ny w ra mach gran tu Unii Eu ro pe j skiej,
za wie szo ny po wy ko rzy sta niu œro d ków uni j nych). Su kces tych pro gra mów opie ra³ siê na tym, ¿e
na rela cjo no wa nie in fo r ma cji za gra ni cz nych prze zna cza no wy sta r czaj¹c¹ iloœæ œro d ków fi nan so -
wych i za pe w nia no od po wie d nio du¿o cza su, aby zro zu mia le dla wi dzów opo wie dzieæ o wy da rze -
niach w Eu ro pie i na œwie cie. Ponad to czê sto po rów ny wa no ró ¿ ne aspe kty ¿y cia na Ukra i nie i za
gra nic¹ (jak pra cuj¹ urzê dy, jak siê p³aci po da t ki, jak dzia³a sy stem ochro ny zdro wia), co jest za wsze 
in te re suj¹ce dla wi dzów. Dziê ki temu œwiat (na przyk³ad Pol ska) prze sta wa³ byæ dla Ukra i ñ ca abs -
trakcj¹, do da t ko wo zaœ zwiê ksza³a siê œwia do moœæ tego, ¿e rów nie¿ za gra nic¹ s¹ po do b ne pro ble -
my jak na Ukra i nie i ¿e mo ¿ na zna leŸæ przyk³ady ich sku te cz ne go roz wi¹zy wa nia.

Czêœæ re spon den tów ta k ¿e pod kre œla³a, ¿e ma te ria³y o za gra ni cy, w któ rych wy da rze nia i pro -
ble my w in nych kra jach s¹ po rów ny wa ne z sy tu acj¹ na Ukra i nie, zwiê kszaj¹ ogl¹da l noœæ. Roz mów -
cy ci wspo mi na li, ¿e ich re da kcje or ga ni zuj¹ cza sem wy ja z dy re po r te rów za gra ni cê w celu
przy go to wa nia ma te ria³ów po rów na w czych, na przyk³ad o pro ble mach go spo dar ki ko mu na l nej na 
Ukra i nie i w in nych kra jach (Stu dio 1+1, STB, ka nal 5). Py ta ni o to, dla cze go pro gra my ta kie s¹ doœæ
rza d kim zja wi skiem w te le wi zji ukra i ñ skiej, za zwy czaj wska zy wa li brak œro d ków fi nan so wych.
Na  pod sta wie wy wia dów mo ¿ na jed nak od nieœæ wra ¿e nie, ¿e re da kto rzy nie s¹ zain tere so wa ni
przy goto wy wa niem po do bnych ma te ria³ów. Jak po wie dzia³ re da ktor pro gra mów info rma cy j nych
jed ne go z te le ka na³ów: „Moim zda niem, ta kich ma te ria³ów [w któ rych Ukra i na by³aby po rów ny -
wa na z kra ja mi s¹sied ni mi, w tym z Polsk¹] jest w na szym pro gra mie wy sta r czaj¹co du¿o. Nie
 widzê ko nie cz no œci, ¿eby by³o ich wiê cej. W pro gra mie info rma cy j nym mamy za wsze do sta teczn¹
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li cz bê in fo r ma cji o ró ¿ nych wy da rze niach. Ta kie ma te ria³y – po rów na w cze – s¹ mi³ym do da t kiem.
Jest do brze, kie dy s¹. Gdy ich jed nak nie ma, nie bra ku je mi tego” [K19] 43.

W nie któ rych dru ko wa nych i in ter ne to wych me diach ukra i ñ skich ce lo wo pro wa dzi siê jed nak
tak¹ po li ty kê in fo r ma cyjn¹, ¿eby to, co siê dzie je na Ukra i nie, re la cjo no waæ w powi¹za niu z tym, co
siê dzie je na œwie cie – i na od wrót. Na przyk³ad zna ny dzien ni karz „Dzer ka³o Ty ¿ nia” mówi, ¿e
 redaktorka tygo dni ka, Ju lia Mo sto wa, nie mal na ka ¿ dym spo t ka niu re da kcy j nym pod kre œla, ¿e
dzien ni ka rzy trze ba odu czaæ ty po wo ukra i ñ skie go zwy cza ju „go to wa nia siê we w³as nym so sie”.
Dla te go w tygo dni ku czê sto mo ¿ na zna leŸæ pu b li ka cje, w któ rych na przyk³ad de cy zje w³adz ukra iñ -
skich s¹ ze sta wia ne z de cy zja mi do tycz¹cymi po do bnych pro ble mów w in nych kra jach. Ta k ¿e ten -
den cje w po li ty ce miê dzy naro do wej s¹ ana li zo wa ne przez pry z mat in te re sów ukra i ñ skich.
Po do b ne po dej œcie jest rów nie¿ pra kty ko wa ne w cza so pi œmie „Ukra i ñ ski Ty ¿ deñ”, któ re go re da k -
to rzy uwa ¿aj¹, ¿e „Ukra i na nie ist nie je od dzie l nie od œwia ta, tam zaœ ju¿ zna le zio no wie le od po wie -
dzi na py ta nia, któ re stoj¹ te raz przed nami. Mo ¿ li we, ¿e nie trze ba wy my œlaæ ro we ru od nowa, ale
wy sta r czy przy sto so wy waæ me to dy opra co wa ne w in nych kra jach do w³as nych wa run ków”.
W tygo dni ku wie le uwa gi po œwiê ca siê in fo r ma cjom za gra ni cz nym, któ re cza sa mi sta no wi¹ na wet
po³owê za wa r to œci nu me ru. Oprócz te kstów w³as nych dzien ni ka rzy za gra ni cz nych pi s mo dru ku je
ma te ria³y, któ re za ma wia u zna nych ko re spon den tów i fe lie to ni stów z me diów za gra ni cz nych (bry -
ty j skich, nie mie c kich, ro sy j skich i pol skich). W li sto pa dzie 2010 roku „Ukra i ñ ski Ty ¿ deñ” pod pi sa³
umo wê z opi nio twó r czym bry ty j skim tygo dni kiem „The Eco no mist”, dziê ki któ rej re da k cja ma pra -
wo prze dru ko wy waæ za mie sz cza ne w nim ma te ria³y. Tygo dnik pu b li ku je rów nie¿ wie le te kstów
o Pol sce oraz in ten sy w nie wspó³pra cu je z dzien ni ka rza mi „Ga ze ty Wy bo r czej”, „No wej Eu ro py
Wschod niej” i in nych tytu³ów.

Rów nie po wa ¿ nie s¹ tra kto wa ne in fo r ma cje za gra ni cz ne w ga ze cie „Deñ”, któ ra oprócz co dzien -
nej ru bry ki „Œwiat” dru ku je w we ekend ru bry kê „Œwia to we dys ku sje”, po œwiê con¹ ana li zom i dys -
ku sjom na te mat wy da rzeñ, pro ce sów i ten den cji za chodz¹cych w œwie cie. Po dobn¹ po li ty kê
in fo r ma cyjn¹ pro wa dzi se r wis in ter ne to wy Gla w red, któ ry re a li zu je ki l ka pro je któw miê dzyna ro -
do wych, w tym pro jekt Ino Z MI (t³uma cze nia ar ty ku³ów o Ukra i nie z me diów za gra ni cz nych,
w tym z „Rze czpo spo li tej”, „Ga ze ty Wy bo r czej” i „Nowej Europy Wschodniej”).

Wnio ski

Akty w noœæ Am ba sa dy Rze czypo spo li tej Pol skiej oraz in nych pol skich in sty tu cji i or ga ni za cji na
Ukra i nie po wo du je, ¿e wie le osób ze œro do wi ska ukra i ñ skich me diów, któ re dziœ de cy duj¹ o tre œci
prze ka zy wa nych opi nii pu b li cz nej wia do mo œci za gra ni cz nych, ma oso bi ste do œwia d cze nia
zwi¹zane z Polsk¹ (wy ja z dy w celu rela cjo no wa nia wy da rzeñ, se mi na ria, szko le nia i sta ¿e). Sko ja -
rze nia zwi¹zane z tymi wy ja z da mi i ogó l nie z Polsk¹ s¹ bar dzo do bre, Pol skê post rze ga siê bo wiem
jako czêœæ Eu ro py, przyk³ad uda nej trans fo r ma cji spo³eczno -go spoda r czej, pa r t ne ra Ukrainy na
arenie miêdzynarodowej.

Wiê kszoœæ re spon den tów re pre zen tuj¹cych ukra i ñ skie me dia nie kry³a pra gnie nia, ¿eby ich kraj
zna laz³ siê wœród pañstw cz³on ko wskich Unii Eu ro pe j skiej, nie wi dzia³a ta k ¿e przysz³oœci w in te -
gra cji Ukra i ny z Rosj¹ czy two rze niu z ni¹ jaki ch ko l wiek bli ¿ szych so ju szy. Pol ska by³a przez nich 
wi dzia na jako przyk³ad re a li za cji ku r su inte gra cyj ne go z Eu rop¹ i – przy naj mniej do nie da w na
– ad wo kat Ukra i ny na fo rum Unii Eu ro pe j skiej.

18 Au to rzy wia do mo œci za gra ni cz nych w me diach ukra i ñ skich o Pol sce, Po la kach ...

43  Przy czy ny ni skie go zain tere so wa nia re da kto rów Ukra i ñ skich ma te ria³ami o za gra ni cy cie ka wy mi dla wi dza nie da
siê wy ja œ niæ w fo r ma cie da ne go ra po r tu. Jest to za da niem dla po da l szych ba dañ.



Czêœæ roz mów ców pod kre œla³a jed nak, ¿e Pol ska osta t nio zre zy g no wa³a z lob bo wa nia na rzecz
Ukra i ny w Eu ro pie i nie jest ju¿ ad wo ka tem swo je go wschod nie go s¹sia da w Unii Eu ro pe j skiej. Nie
bu dzi to op ty mi z mu, choæ dzien ni ka rze zdaj¹ so bie spra wê, ¿e li de rzy ukra i ñ s cy po nosz¹ du¿¹
czêœæ odpo wie dzial no œci za och³od ze nie sto sun ków miê dzy Ukra in¹ a Polsk¹. Dla wie lu re spon -
den tów ne ga ty w nie ko ja rzy siê z Polsk¹ ta k ¿e kwe stia re ¿i mu wi zo we go (wy da wa nie wiz ty l ko na
ki l ka dni, czê ste od rzu ca nie wnio sków wi zo wych dla dzien ni ka rzy, brak sta³ych wiz dla ko re spon -
den tów obs³uguj¹cych wy da rze nia w Pol sce) i trud no œci z prze kro cze niem gra ni cy ukrai ñsko- po l -
skiej. Naj rza dziej wœród ne ga ty w nych cech wy mie nia no spra wy spo r ne z bu rz li wej wspó l nej
hi sto rii pol sko-u krai ñ skiej. Roz mów cy twier dzi li, ¿e na post rze ga nie Pol ski przez m³od sze po ko le -
nie wp³ywa raczej teraŸniejszoœæ ni¿ przesz³oœæ.

Nie wia do mo, czy m³od sze po ko le nie dzien ni ka rzy po dzie la ogó l nie bar dzo po zy ty w ne na sta -
wie nie do Pol ski sta r szych ko le gów, z któ rych wie lu ma oso bi ste do œwia d cze nia wy ja z dów do za -
chod nie go s¹sia da. Zda niem jed ne go z eks per tów, któ ry wzi¹³ udzia³ w ba da niu, zain tere so wa nie
Polsk¹ w œro do wi sku dzien ni ka r skim na Ukra i nie ma le je i na le ¿y podj¹æ œwia do me wysi³ki, ¿eby
po wstrzy maæ tê ne ga tywn¹ ten den cjê.

Ukra i ñ s cy re da kto rzy i dzien ni ka rze rza d ko ko rzy staj¹ z pol skich me diów w In ter ne cie, ¿eby
zdo byæ in fo r ma cje za gra ni cz ne, w tym ta k ¿e do tycz¹ce Pol ski i Po la ków, zwy kle bo wiem do wia -
duj¹ siê o wy da rze niach w Pol sce i na œwie cie z ma te ria³ów miê dzyna ro do wych agen cji pra so wych, 
ta kich jak Re u ters, AP czy CNN, a ta k ¿e z me diów ro sy j skich, któ re s¹ po pu la r ne miê dzy in ny mi
dla te go, ¿e nie wy ma gaj¹ do dat ko we go t³uma cze nia (wi¹¿e siê z tym jed nak mo ¿ li woœæ nie œwia do -
me go za po ¿y cza nia ze Ÿró de³ ro sy j skich nie ty l ko in fo r ma cji o Pol sce, ale ta k ¿e ich in ter pre ta cji
z per spe kty wy ro sy j skich in te re sów, stereotypów i klisz kulturowych).

Do bre na sta wie nie dzien ni ka rzy do Pol ski nie przek³ada siê, nie ste ty, na prze ka zy wa nie po zy -
tyw ne go wi ze run ku Pol ski w me diach. Nie oz na cza to jed nak, ¿e ob raz ten jest ne ga ty w ny – in fo r -
ma cji o Pol sce jest po pro stu bar dzo ma³o. Re spon den ci t³umacz¹ to bra kiem œro d ków
fi nan so wych na przy goto wy wa nie do brej ja ko œci ma te ria³ów za gra ni cz nych, a ta k ¿e wiê kszym
zain tere so wa niem od bio r ców te ma tyk¹ krajow¹ ni¿ miê dzy na ro dow¹. W prze ciw ie ñ stwie do
ogó³u me diów ukra i ñ skich, w któ rych wia do mo œci o wy da rze niach za gra ni cz nych (w tym pol -
skich), s¹ ra czej rza d ko œci¹, w kilku opi nio twó r czych pi s mach i se r wi sach in ter ne to wych, jak
„Deñ”, „Dzer ka³o Ty ¿ nia”, „Ukra i ñ ski Ty ¿ deñ” czy Gla w red, pi sze siê o Pol sce du¿o, wni kli wie
i z wie l kim zain tere so wa niem.
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Wi ze ru nek Pol ski w pra sie ukra i ñ skiej – ana li za ja ko œcio wa

Ce lem ni nie j sze go ra po r tu jest od two rze nie i prze anali zo wa nie wi ze run ku Pol ski pre zen towa -
ne go na ³amach pra sy ukra i ñ skiej44. Jak po ka zuj¹ wy ni ki ba dañ son da ¿o wych45, bez po œred nie kon -
tak ty z Polsk¹ i Po la ka mi ma sto sun ko wo nie wie l ka czêœæ ukra i ñ skie go spo³ecze ñ stwa. Oz na cza to,
¿e dla wiê kszo œci Ukra i ñ ców ob raz Pol ski jest w du ¿ym sto p niu zapo œred ni czo ny – zbu do wa ny na
pod sta wie prze ka zu me dia l ne go. Tym bar dziej wiêc wa r to przy j rzeæ siê temu, w ja ki spo sób Pol ska
jest przed sta wia na w me diach ukra i ñ skich.

Jak za uwa ¿a Ma ciej Mro zo wski, pisz¹c o ob ra zie imi gran ta w pra sie pol skiej, „spe cy fik¹ dzien -
nika r skie go wi dze nia rze czy wi sto œci jest tra kto wa nie opi su po sta ci jako ele men tu rela cjo nowa ne go
zda rze nia, a nie sa mo ist ne go prze ka zu”46. In ny mi s³owy, w cen trum uwa gi re la cji pra so wych s¹
wy da rze nia, nie zaœ ce chy ró ¿ nych pod mio tów – osób, or ga ni za cji czy kra jów. Ba da nie wi ze run ku
po le ga za tem na ana li zo wa niu oko li cz no œci, w ja kich po ja wia siê ob ser wo wa ny pod miot, oraz spo -
so bu rela cjo no wa nia od gry wa nych przez nie go ról czy pod jê tych prze zeñ dzia³añ i de cy zji (lub ich
bra ku). Na le ¿y jed nak pod kre œliæ, ¿e ob raz ten w³aœ nie dla te go ni g dy nie bê dzie ca³oœcio wy (nie
 bêdzie obe j mo wa³ wszy stkich aspe któw i dzie dzin ¿y cia pub li cz ne go), ¿e jest tak mo c no pod -
porz¹dko wa ny roz wo jo wi wy da rzeñ w okre œlo nym mo men cie – temu, co jest post rze ga ne jako wa -
¿ ne i re le wan t ne. Je œli wiêc na wet – co pod kre œla w ra po r cie Na ta lya Ry a bin ska47 – me dia
ukra i ñ skie pisz¹ ogó l nie nie wie le o Pol sce, o jej sy tu a cji eko no mi cz nej i po li ty cz nej czy o wy da rze -
niach kul tu ra l nych, to ju¿ na pod sta wie sa mych ty l ko re la cji do tycz¹cych bie¿¹cych wy da rzeñ
 mo¿na od two rzyæ wi ze ru nek Pol ski, z ja kim spotykaj¹ siê Ukraiñcy na ³amach prasy wydawanej
w swo im kraju.

Me to do lo gia ba dañ

W ra po r cie Na ta lyi Ry a bin skiej przed sta wio no szcze gó³ow¹ ana li zê ukra i ñ skie go ryn ku me dia l -
ne go, tu taj ogra ni czy my siê do wy ja œ nie nia kwe stii po dzia³ów po li ty cz nych. Pod wzglê dem orien -
ta cji po li ty cz nej wszy stkie ga ze ty ukra i ñ skie (poza tytu³ami ro sy j ski mi, któ re s¹ rów nie¿ do stê p ne
na ryn ku ukra i ñ skim, ale któ re nie by³y ob jê te ba da niem) mo ¿ na po dzie liæ na pro za chod nie i tak
zwa ne wie lowe kto ro we48. Jako pro za chod nie okre œla my ga ze ty jed noz na cz nie opo wia daj¹ce siê za
in te gracj¹ Ukra i ny z Uni¹ Eu ro pejsk¹ i ogó l nie po pie raj¹ce sta ra nia o cz³on ko stwo tego kra ju
w  Sojuszu Pó³nocno atlan ty c kim, a przy naj mniej nie post rze gaj¹ce wspó³pra cy z NATO jako pro ce su 

44 Au to rka ser de cz nie dziê ku je  mgr Ju lii Do mi trak z Uni wer sy te tu Na ro do we go w Ka mie ñ cu Po do lskim za po moc
w zbie ra niu ma te ria³ów pra so wych i prze pro wa dze niu wstê p nej ana li zy ilo œcio wej.

45  J. Ko nie czna - Sa³ama tin, Co raz da l si s¹sie dzi? Wi ze ru nek Pol ski i Po la ków na Ukra i nie, op. cit.
46  M. Mro zo wski, Ob raz imi gran ta na ³amach pra sy pol skiej, „Pra ce Mi gra cy j ne”, nr 1, In sty tut Stu diów Spo³ecz nych

Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go, Wa r sza wa 1997.
47  N. Ry a bin ska, Au to rzy wia do mo œci za gra ni cz nych w me diach ukra i ñ skich o Pol sce, Po la kach i Unii Eu ro pe j skiej – po zy ty w ne

opi nie, sk¹pe in fo r ma cje [w ni nie j szym to mie].
48  „Wielo we kto ro woœæ” jest te r mi nem spopu lary zo wa nym za cza sów pre zy den tu ry Le o ni da Ku cz my, któ ry okre œla

(czê sto sprze cz ne ze sob¹) dzia³ania w³adz ukra i ñ skich, na sta wio ne na wspó³pra cê za rów no z Uni¹ Eu ro pejsk¹, jak
i Rosj¹.



sprze cz ne go z ukra iñsk¹ racj¹ sta nu. S¹ to tytu³y, dla któ rych pun ktem od nie sie nia – mo de lem
cywi liza cy j nym – s¹ kra je za chod nie. Swe go cza su me dia te po par³y „po ma ra ñ czow¹ re wo lu cjê”,
a o be c nie s¹ w opozycji do w³adzy.

Z ko lei ga ze ty i tygo dni ki „wie lowe kto ro we” – cho cia¿ nie wy klu czaj¹ cz³on ko stwa Ukra i ny
w U nii Eu ro pe j skiej (a przy naj mniej s¹ prze ko na ne, ¿e Ukra i na ma pra wo sta raæ siê o cz³on ko stwo
we Wspól no cie) i ogó l nie po pie raj¹ wspó³pra cê z kra ja mi euro pe j ski mi – s¹ prze ciw ne wej œciu kra ju 
do stru ktur So ju szu Pó³nocno atlan tyc kie go i mo c no akcen tuj¹ zna cze nie sto sun ków z Rosj¹. Me dia
te nie od rzu caj¹ rów nie¿ mo ¿ li wo œci utwo rze nia sto wa rzy sze nia pañstw po ra dzie c kich, jed no cze œ -
nie zaœ po pie raj¹ ideê po zo sta nia Ukra i ny poza jaki mi ko l wiek blo ka mi poli ty cz ny mi, szcze gó l nie
w za kre sie bez pie cze ñ stwa. Po dej œcie to nie jest do ko ñ ca spó j ne lo gi cz nie, od zwie rcie d la jed nak
pogl¹dy zna cz nej czê œci ukra i ñ skie go spo³ecze ñ stwa49.

Ob jê cie ba da niem prze ka zu tele wizy j ne go po zwo li³oby za pe w ne bar dziej pre cy zy j nie od two -
rzyæ ob raz Pol ski w me diach ukra i ñ skich, ale nie by³o to mo ¿ li we w ra mach oma wia ne go pro je ktu,
g³ów nie ze wzglê du na ogra ni czo ny do stêp do ma te ria³ów ar chi wa l nych i ogromn¹ cza soch³on -
noœæ. Uz na li œmy jed nak, ¿e ana li za re la cji pra so wych – szcze gó l nie ujê tych w sze ro ko za kro jo nych
ra mach cza so wych – umo ¿ li wi w mia rê dok³adne od two rze nie wi ze run ku Pol ski na Ukra i nie.
Do ba da nia wy bra li œmy szeœæ ga zet i tygo dni ków, tak aby uw z glêd niæ ró ¿ no rod noœæ ukra i ñ skie go
ryn ku pra so we go – za rów no pod wzglê dem sym pa tii po li ty cz nych i stru ktu ry w³as no œci, jak i cha -
ra k te ru (roz ró ¿ nie nie na pra sê po pu larn¹, czy li tak zwa ne ta b lo i dy, i po wa¿n¹ pra sê opi nio twórcz¹, 
czyli tytu³y z tak zwanej wy¿szej pó³ki).

„Ôàêòû è êîììåíòàðèè” („Fa kty i Kom men ta rii”) to rosyj skojê zy cz ny ogól nou krai ñ ski dzien -
nik po pu la r ny (ta b lo id) o naj wiê kszym nak³ad zie, wy nosz¹cym prze ciê t nie 761 ty siê cy eg zem p la -
rzy. Nie dys po nu je my da ny mi do tycz¹cymi li cz by ods³on wer sji ele ktro ni cz nej tego dzien ni ka.
W³aœci cie lem tytu³u jest Wi ktor Pin czuk. Ga ze ta uka zu je siê co dzien nie, oprócz nie dziel i po nie -
dzia³ków. Re da k cja zna j du je siê w Ki jo wie.

„Ñåãîäíÿ” („Se god nia”) to ko le j ny rosyj skojê zy cz ny dzien nik ukra i ñ ski – najpo pular nie j szy
w Ki jo wie i dru gi pod wzglê dem popu la r no œci na Ukra i nie. Nak³ad wy no si 130 ty siê cy eg zem p la -
rzy, nie s¹ do stê p ne dane do tycz¹ce li cz by ods³on wer sji ele ktro ni cz nej ga ze ty. Dzien nik jest
zwi¹zany z oli garch¹ Ri na tem Ach me to wem i po pie ra obe c ny rz¹d. Jest to ga ze ta o orien ta cji wie -
lowe kto ro wej. Re da k cja zna j du je siê w Ki jo wie.

„Äçåðêàëî òèæíÿ” („Dzer ka³o Ty ¿ nia”) jest wp³ywo wym (opi nio twó r czym) tygo dni kiem
spo³eczno -poli ty cz nym wy da wa nym w dwóch wer sjach jê zy ko wych (ukra i ñ skiej i ro sy j skiej).
Nak³ad wy no si 57 ty siê cy eg zem p la rzy, nie dys po nu je my da ny mi do tycz¹cymi li cz by ods³on wer sji 
ele ktro ni cz nej tygo dni ka. Re da k cja zna j du je siê w Ki jo wie. Tytu³ ten – o wy ra Ÿ nie pro za chod nich
sym pa tiach – jest kry ty cz ny wo bec obe cnej w³adzy.

„Ëåâûé áåðåã” („Le wyj Be reg”) jest opi nio twó r czym tygo dni kiem pu b li kuj¹cym te ksty
w dwóch jê zy kach (ukra i ñ skim i ro sy j skim – w za le ¿ no œci od jê zy ka au to ra ar ty ku³u). Ba da niem ob -
jê to jego wy da nie in ter ne to we, któ re nie jest dok³ad nym od wzo ro wa niem wer sji dru ko wa nej, za -
wie ra bo wiem ma te ria³y nie pub liko wa ne w wy da niu pa pie ro wym. Nie dys po nu je my da ny mi
do tycz¹cymi li cz by ods³on wer sji ele ktro ni cz nej tytu³u. Tygo dnik, co su ge ru je ju¿ sam jego tytu³,
pró bu je upo wsze ch niaæ punkt wi dze nia Ukra i ny Le wo brze ¿ nej – po³udnio wo- ws chod niej, tra dy -
cy j nie bar dziej pro ro sy j skiej czê œci kra ju. Sama re da k cja okre œla „Le wyj Be reg” jako „tygo dnik su -
bie ktyw ne go dzien ni ka r stwa”. Tytu³ ten za li czy li œmy do pra sy o orien ta cji wie lowe kto ro wej.
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49  Wie lu Ukra i ñ ców pra g nie, ¿eby ich kraj na le ¿a³ za rów no do Unii Eu ro pe j skiej, jak i do kon fe de ra cji Zwi¹zek Bia³oru si
i Ro sji – por. J. Ko nie czna - Sa³ama tin, Co raz da l si s¹sie dzi? Wi ze ru nek Pol ski i Po la ków na Ukra i nie, op. cit.



„Äåíü” („Deñ”) to opi nio twó r czy dzien nik wy da wa ny w trzech wer sjach jê zy ko wych (ro sy j -
skiej, ukra i ñ skiej i an gie l skiej). Nak³ad wy no si prze ciê t nie 65 ty siê cy eg zem p la rzy, nie dys po nu je -
my da ny mi do tycz¹cymi li cz by ods³on wer sji ele ktro ni cz nej ga ze ty. Jest to tytu³ o pro za chod niej
orien ta cji, ra czej kry ty cz ny wo bec obe cnej w³adzy. Re da k cja zna j du je siê w Ki jo wie.

„Óêðà¿íñüêà ïðàâäà” („Ukra i ñ ska Pra wda”) jest ga zet¹ in ter ne tow¹ pu b li ko wan¹ w trzech
wer sjach jê zy ko wych. Œred nia li cz ba ods³on wy no si 167 ty siê cy dzien nie. Jest to ga ze ta o orien ta cji
pro za chod niej, kry ty cz na wobec obecnej w³adzy.

Ba da niem ob jê to okres od maja do li sto pa da 2010 roku. Po nie wa¿ nie wszy stkie ana li zo wa ne ga -
ze ty i tygo dni ki pro wadz¹ ele ktro ni cz ne ar chi wa wy dañ pa pie ro wych, ar ty ku³y do ba da nia zo sta³y
wy bra ne na pod sta wie ma te ria³ów umie sz czo nych na ich stro nach in ter ne to wych na pod sta wie
s³ów klu czy w jê zy ku ro sy j skim i ukra i ñ skim. Wy ni ki ana li zy ilo œcio wej na le ¿y jed nak tra kto waæ
jako nie w pe³ni mia ro da j ne, gdy¿ ma te ria³y pub li ko wa ne na stro nach in ter ne to wych ba da nych
tytu³ów w ró ¿ nym sto p niu po kry waj¹ siê z za wa r to œci¹ ich wy dañ dru ko wa nych. W wy pa d ku
tygo dni ka „Dzer ka³o Ty ¿ nia” zbie ¿ noœæ miê dzy wersj¹ in ter ne tow¹ a pa pie row¹ jest bar dzo du¿a,
z ko lei wy da nia in ter ne to we tygo dni ka „Le wyj Be reg” fun kcjo nuj¹ w pe w nym sen sie rów no le gle
z wersj¹ dru ko wan¹ i s¹ bar dziej roz bu do wa ne. Ponad to, jak ju¿ wspo mnia no, dzien nik „Ukra i ñ -
ska Prawda” nie ukazuje siê drukiem.

W ra mach oma wia ne go ba da nia prze pro wa dzo no ana li zê ilo œciow¹ i ja ko œciow¹ wy bra nych ga -
zet i tygo dni ków uka zuj¹cych siê na Ukra i nie, przy czym ana li za ilo œcio wa – ze wzglê du na me to dê
po zy ski wa nia ma te ria³u ba da w cze go – zo sta³a zna cz nie ogra ni czo na i s³u¿y je dy nie jako t³o ana li zy
jakoœcio wej. W wy pa d ku ana li zy ilo œcio wej za jed no stkê ana li zy przy jê to po je dyn czy ar ty ku³.
Ba da nie ja ko œcio we prze pro wa dzo no me tod¹ ana li zy ra mo wej (fra me ana ly sis)50. Fra ming oz na cza
– w ujê ciu Kir ka Hal la ha na – do bór przez au to ra (dzien ni ka rza) „pe w nych aspe któw pre zen to wa -
nej rze czy wi sto œci oraz na da wa nie im wiê ksze go zna cze nia i wy ra zi sto œci w prze ka zie komu nika -
cy j nym, w ten spo sób uwy pu klaj¹c okre œlon¹ de fi ni cjê pro ble mu, in ter pre ta cjê jego przy czyn,
oce nê mo raln¹ i (lub) ocze ki wa ne roz wi¹za nia opi sy wa ne go pro ble mu”51. In ny mi s³owy, fra ming

w me diach po le ga na na da wa niu sen su rela cjo no wa nym wy da rze niom za po moc¹ od po wied nie go
spo so bu opi sy wa nia da ne go zja wi ska (pod kre œla nie wy bra nych aspe któw przy ig no ro wa niu po zo -
sta³ych). Za da niem ba da cza jest od kry cie i od two rze nie tych ram52. Po nie wa¿ in te re su je nas wi ze ru -
nek Pol ski w me diach ukra i ñ skich, w ni nie j szym ba da niu sku pi my siê na ro lach, w ja kich
wy stê pu je Pol ska w ana li zo wa nych re la cjach pra so wych.

Dys po nuj¹c wiedz¹ na te mat re la cji pol sko-u krai ñ skich oraz wy ni ka mi ba dañ opi nii pu b li cz nej
– po ka zuj¹cych, z czym Ukra i ñ com ko ja rzy siê ich za chod ni s¹siad (od po wie dzi na py ta nie otwa r te
w ba da niu opi nii pu b li cz nej)53 – mo ¿e my prze wi dzieæ nie któ re ele men ty ogó l ne go wi ze run ku Pol ski. 
In ny mi s³owy, mo ¿e my z góry za³o¿yæ, jaki bê dzie fra ming ról, w ja kich Pol ska bê dzie siê po ja wia³a
w ukra i ñ skich re la cjach pra so wych. Jest to po dej œcie de du kcy j ne54, ró ¿ ni¹ce siê od bar dziej po wszech ne go 
po dej œcia indu kcy j ne go, któ re zak³ada, ¿e do pie ro po (wstê p nej) ana li zie ma te ria³u ba da w cze go mo ¿ na
two rzyæ klucz kate go ry cz ny. Po dej œcie in du kcy j ne po zwa la ustru ktu ry zo waæ ana li zê (od po cz¹tku
 wiemy, cze go szu ka my), wy ma ga jed nak ci¹g³ej ree wa lu a cji przy da t no œci utwo rzo nych ka te go rii.

22 Wi ze ru nek Pol ski w pra sie ukra i ñ skiej – ana li za ja ko œcio wa

50  Por. K. Hal la han, Se ven mo dels of fra ming: im p li ca tions for pu b lic re la tions, „Jo u r nal of Pu b lic Re la tions Re se arch” 1999,
t. 11, nr 3, s. 205–242.

51  R.M. En t man, Fra ming: To wards a cla ri fi ca tion of a fra c tu red pa ra digm, „Jo u r nal of Com mu ni ca tion” 1993, t. 43, s. 55.
52  Por. N. Ry a bin ska, Au to rzy wia do mo œci za gra ni cz nych w me diach ukra i ñ skich o Pol sce, Po la kach i Unii Eu ro pe j skiej – po zy -

ty w ne opi nie, sk¹pe in fo r ma cje, op. cit.
53  J. Ko nie czna - Sa³ama tin, Co raz da l si s¹sie dzi? Wi ze ru nek Pol ski i Po la ków na Ukra i nie, op. cit.
54  Y. Zhang, B.M. Wi l de muth, D.L. Al t he i de, Qua li ta ti ve Me dia Ana ly sis, Sage, Tho u sand Oaks 1996 – http:// www.ils.

unc.edu/~yanz/Con tent_ana ly sis.pdf [do stêp: 24 ma r ca 2011 roku].



Na pod sta wie ogó l nej wie dzy na te mat re la cji pol sko-u krai ñ skich, ana li zy roz wo ju wy da rzeñ
w ba da nym okre sie i wy ni ków ba da nia opi nii pu b li cz nej mo ¿e my przy pu sz czaæ, ¿e Pol ska w ukra iñ -
skich re la cjach pra so wych bê dzie wy stê po wa³a w na stê puj¹cych ro lach:

• ad wo ka ta Ukra i ny w re la cjach z Uni¹ Eu ro pejsk¹,

• kra ju s¹sie dz kie go,

• pa r t ne ra,

• alternatywê wobec Ro sji,

• ucze st ni ka wspó l nych dzie jów,

• mo de lu trans fo r ma cji.

Ka te go rie te tworz¹ ramy kon cep tua l ne, któ re mo ¿e my do pre cy zo waæ, do daj¹c pary prze ciw sta -
w nych okre œleñ. Wa r to spra w dziæ, czy trans fo r ma cja ustro jo wa w Pol sce jest przed sta wia na jako
su kces, czy te¿ uz na wa na za po ra ¿ kê, oraz czy mo del ten jest mo ¿ li wy do za sto so wa nia na Ukra i nie.
Po do b nie jak swe go cza su Nie mcy w sto sun ku do Pol ski, obe c nie ta k ¿e Pol ska jest czê sto przed sta -
wia na jako ad wo kat Ukra i ny w re la cjach z kra ja mi za chod ni mi, szcze gó l nie w za kre sie  integracji
eu ro pe j skiej (ad wo kat mo¿e byæ prze de wszy stkim sku te cz ny lub nie sku te cz ny oraz lo ja l ny lub
 nielojalny wo bec swo je go klien ta). W roli kra ju s¹sie dz kie go Pol ska mo¿e byæ post rze ga na jako
otwa r ta lub za mkniê ta na mie sz ka ñ ców wschod nie go s¹sia da, a ta k ¿e jako s¹siad przy ja z ny lub nie -
przy ja z ny. W wy pa d ku wspó l ne go dzie dzi c twa hi sto rycz ne go in te re suj¹ce bê dzie spra w dze nie,
czy re la cje hi sto ry cz ne ra czej psuj¹ sto sun ki miê dzy obu kra ja mi, czy te¿ mo¿e jest od wro t nie – s¹
post rze ga ne jako coœ, co ³¹czy oba na ro dy (czy dwa kra je s¹ od wie cz ny mi wro ga mi, czy na le¿¹ do
wspól no ty nie do li i wa l ki z in nym wspó l nym wro giem). Geo gra fi cz nie Ukra i na le¿y miê dzy dwo -
ma pa ñ stwa mi o od mien nych mo de lach cywi liza cy j nych, a w uk³ad zie tym Pol ska jest al te r na tyw¹
dla Ro sji. Wa r to za daæ so bie py ta nie, czy za cie œ nie nie re la cji z jed nym kra jem jest wiêc post rze ga ne
na Ukra i nie jako za prze cze nie rów nie bli skich re la cji z dru gim kra jem (mo del anta goni sty cz ny), czy 
te¿ mo ¿ na, a na wet trze ba, jed no cze œ nie zbli ¿aæ siê z Polsk¹ (i in te gro waæ siê z pa ñ stwa mi Unii
Eu ro pe j skiej) oraz bu do waæ mo c ne wiê zi go spo da r cze i po li ty cz ne z Rosj¹ (mo del har moni j ne go
wspó³ist nie nia). Pol skê i Ukra i nê ³¹cz¹ rów nie¿ par t ne r skie re la cje eko no mi cz ne, spo³ecz ne i kul tu -
ra l ne (miê dzy in ny mi oba kra je wspó l nie or ga ni zuj¹ pi³ka r skie Mi strzo stwa Eu ro py EURO 2012).
Par t ne r ska wspó³pra ca z Polsk¹ mo¿e byæ post rze ga na za rów no jako ko rzy st na, jak i nie ko rzy st na
dla Ukra i ny, a samo par t ne r stwo mo¿e byæ wi dzia ne jako stra te gi cz ne (d³ugo ter mi no we, wa ¿ ne ze
wzglê du na wspó l ne cele i wa r to œci) lub ta kty cz ne (na sta wio ne na osi¹gniê cie do ra Ÿ nych ce lów).

Ramy po mo c ni cze:

• mo del trans fo r ma cji (uda ny lub nie uda ny, od po wied ni lub nie od po wied ni),

• ad wo kat (lo ja l ny lub nie lo ja l ny, sku te cz ny lub nie sku te cz ny),

• kraj s¹sie dz ki (otwa r ty lub za mkniê ty, przy ja z ny lub nie przy ja z ny),

• al ter na ty wa dla Ro sji (har mo ni j ne wspó³ist nie nie lub an ta go nizm),

• pa r t ner (ko rzy st ny lub nie ko rzy st ny, stra te gi cz ny lub ta kty cz ny),

• ucze st nik wspó l nych dzie jów (od wie cz ny wróg lub wspól no ta nie do li).

Jako jed no stkê ana li zy ram przy jê li œmy za rów no po szcze gó l ne w¹tki (spo so by ujê cia roli Pol ski
w opi sy wa niu ró ¿ nych wy da rzeñ), jak i jed no stki ling wi sty cz ne (wy ra zy, zda nia lub aka pi ty), któ re 
ta k ¿e mog¹ wy ra ¿aæ (lub su ge ro waæ) kon kretn¹ ramê kon ce p tu aln¹55. Nie bê dzie my siê wiêc za j -
mo waæ wnio sko wa niem na pod sta wie czê stot li wo œci wy stê po wa nia okre œlo nych s³ów (co jest
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chara ktery sty cz ne dla ilo œcio wej ana li zy tre œci), ale sku pi my siê na po szu ki wa niu ogó l ne go wy ra zu 
pe w nej idei, spo so bu uj mo wa nia rze czy wi sto œci56.

Ogó l na cha ra kte ry sty ka i ana li za ilo œcio wa

Ta be la 1. Li cz ba ana li zo wa nych ar ty ku³ów z po dzia³em na ba da ne tytu³y pra so we

„Fa kty i
Kom men ta rii” 

„Dzer ka³o
Ty ¿ nia”

„Se god nia”
„Le wyj
Be reg”

„Deñ”
„Ukra i ñ ska

Pra wda”
Ogó³em

49 58 82 68 72 64 394

W re la cjach pra sy ukra i ñ skiej na te mat Pol ski do mi nuj¹ ar ty ku³y po œwiê co ne bie¿¹cym wy da -
rze niom. Naj czê œciej po ru sza ny mi te ma ta mi w ba da nym okre sie (od maja do li sto pa da 2010 roku)
by³y wy bo ry pre zy den c kie w Pol sce, na stê p stwa ka ta stro fy lo t ni czej w Smo le ñ sku, list mi ni strów
spraw za gra ni cz nych Pol ski i Szwe cji do Wy so kiej Przed sta wi ciel Unii Eu ro pe j skiej do spraw Za -
gra ni cz nych i Po li ty ki Bez pie cze ñ stwa Ca t he ri ne As h ton i uni j ne go ko mi sa rza do spraw roz sze rze -
nia i po li ty ki s¹sie dz twa Štefana Fülego, wa l ka z po wo dzi¹ oraz przy go to wa nia do EURO 2012.

W za kre sie ob sza rów te ma ty cz nych naj wiê cej ar ty ku³ów, w któ rych wspo mi na siê o Pol sce, do -
ty czy³o po li ty ki, w tym ukra i ñ skiej po li ty ki we wnê trz nej i re la cji z s¹sia da mi, naj mniej zaœ – ku l tu -
ry. Na ki l ka set ana li zo wa nych ma te ria³ów pra so wych za le d wie ki l ka na œcie by³o po œwiê co nych
pol skiej ku l tu rze, przy czym wy mie nia no w nich zwy kle sztan da ro we na zwi ska pol skie go œwia ta
arty sty cz ne go, jak An drzej Wa j da, Je rzy Hof f man czy Czes³aw Mi³osz. Wa r to jed nak wspo mnieæ
o ki l ku ob sze r nych i bar dzo entu zja sty cz nych re po r ta ¿ach na te mat atra kcji kul tu ra l nych wo je wódz -
twa œwiê to krzy skie go. Re po r ta ¿e te uka za³y siê w trzech tytu³ach ob jê tych ba da niem, a po wsta³y
w ra mach wy ja z du zor gani zowa ne go dla ukra i ñ skich dzien ni ka rzy przy wspó³udzia le Pol skie go
Oœro d ka In fo r ma cji Tu ry sty cz nej w Ki jo wie. Po twier dza to wy ni ki ba dañ Na ta lyi Ry a bin skiej, któ re 
wska zuj¹, ¿e nie wie l ka li cz ba ar ty ku³ów o Pol sce w pra sie ukra i ñ skiej wi¹¿e siê w du ¿ej mie rze
z bra kiem œro d ków na wy ja z dy dzien ni ka rzy za gra ni cê (dzien ni ka rze, któ rzy otrzy ma li tak¹ mo ¿ li -
woœæ, pisz¹ o Pol sce, w tym o pol skiej ku l tu rze, ob sze r nie i bar dzo przy chy l nie).

Za in te re suj¹ce na le ¿y rów nie¿ uz naæ to, ¿e – wbrew ocze ki wa niom – uka za³o siê nie wie le ar ty -
ku³ów do tycz¹cych wspó l nej hi sto rii. Trze ba przy tym od no to waæ, ¿e na wet je œli ar ty ku³y te tra k -
tuj¹ o trud nych kwe stiach wspó l nej pol sko-u krai ñ skiej hi sto rii (prze sie d le nie lud no œci
ukra i ñ skiej na Zie mie Od zy ska ne, wo j na pol sko- bol szewi cka, ze r wa ny so jusz miê dzy Jó ze fem
Pi³su d skim a Sy mo nem Pe t lur¹), to ich wy dŸwiêk jest doœæ ne u tra l ny, po zba wio ny re sen ty men tów
i oska r ¿eñ oraz nad mie r nych emo cji. Wy da rze nia te s¹ opi sy wa ne z dys tan sem jako przyk³ady
wspól no ty do œwia d czeñ dwóch kra jów, któ ra je ra czej zbli ¿a do sie bie ni¿ od da la.

W okre sie ob jê tym ba da niem opub li ko wa no nie wie le ar ty ku³ów po œwiê co nych aspe ktom ¿y cia
spo³ecz ne go w Pol sce. Naj czê œciej uka zy wa³y siê ar ty ku³y ana li zuj¹ce sy tu a cjê na Ukra i nie lub
odwo³uj¹ce siê do przyk³adu Pol ski w celu po rów na nia lub zi lu stro wa nia okre œlo nych zja wisk.
Do pu b li ka cji z za kre su eko no mii za li czy li œmy wiê kszoœæ ar ty ku³ów o wspó³pra cy w ra mach przy -
go to wañ do EURO 2012 (oprócz te kstów do tycz¹cych na przyk³ad libe ra li za cji re ¿i mu wi zo we go
lub afe ry ko ru pcy j nej), choæ bo wiem wi¹¿¹ siê one z ki l ko ma ob sza ra mi tema ty cz ny mi, w tym prze -
de wszy stkim ze spo r tem, to – jak siê wy da je – naj bar dziej wy ra zi sty jest w nich wymiar wspó³pracy 
gospodarczej.
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56  Aby daæ wy ob ra ¿e nie o tym, w ja kich ro lach Pol ska naj czê œciej wy stê pu je na ³amach pra sy ukra i ñ skiej, przy wo³ania
g³ów nych ram zo stan¹ pod li czo ne (co do za sa dy, nie bê dzie my pod li czaæ wska zañ ram do da t ko wych, do okre œlaj¹cych
g³ówne ramy, gdy¿ pra wdo podo b nie nie bêd¹ to je dy ne spo so by ujê cia okre œlo nych ról).



Re la cje pra sy po pu la r nej ce chu je du¿y po ziom sen sacy j no œci. Wœród ar ty ku³ów do tycz¹cych
Pol ski zna laz³o siê wie le in fo r ma cji na te mat klêsk ¿y wio³owych, prze stê pczo œci trans gra ni cz nej,
ka ta strof trans po rto wych, ta k ¿e cie ka wo stek (na przyk³ad naj wy ¿sza rze Ÿ ba Je zu sa). Rów nie¿
 powa¿ne te ma ty spo³eczno -poli ty cz ne nie raz by³y uj mo wa ne jako za ba w ne no win ki z Za cho du
(tak usta wa o prze ciw dzia³aniu prze mo cy w ro dzi nie by³a opi sa na jako „za kaz da wa nia kla p sów
dzie ciom”, pró by wa l ki z pe do fi li¹ – jako „plan ka stra cji pe do fi lów”). Ponad to za uwa ¿a l na jest ten -
den cja do na da wa nia dra ma ty cz nych tytu³ów te kstom o sto sun ko wo ne u tra l nej za wa r to œci (o czym 
bê dzie je sz cze mowa).

Wœród ogó³u ar ty ku³ów wyró ¿ ni li œmy czte ry ka te go rie (ry su nek 2):

•  (PL) – ar ty ku³y po œwiê co ne w g³ów nej mie rze Pol sce (we wnê trz ne wy da rze nia po li ty cz ne, na
przyk³ad wy bo ry pre zy den c kie w Pol sce, na stê p stwa ka ta stro fy smo le ñ skiej, wy da rze nia
kulturalne),

•  (PL+UA) – ar ty ku³y do tycz¹ce w rów nym sto p niu Pol ski i Ukra i ny, naj czê œciej poœwiêcone re la cjom
pol sko-u krai ñ skim (na przyk³ad Pol ska jako ad wo kat Ukra i ny w Unii Eu ro pe j skiej, EURO 2012),

•  (PL+) – ar ty ku³y do tycz¹ce za rów no Pol ski, jak i in nych kra jów (re la cje spo r to we, re po r ta ¿e
z ki l ku sto lic eu ro pe j skich, fe sti wa le miê dzy naro do we, ana li zy po rów na w cze),

•  (UA) – ar ty ku³y po œwiê co ne g³ów nie spra wom ukra i ñ skim, w któ rych przyk³ad Pol ski jest
oma wia ny naj czê œciej po to, aby le piej na œwie t liæ ana li zo wa ne wy da rze nie (sy tu a cja or ga ni za cji
po zarz¹do wych na Ukra i nie, re fo r ma edukacyjna).

Wa¿n¹ cech¹ pra sy ukra i ñ skiej ob jê tej ba da niem jest ukra i no cen tryzm, czy li zde cy do wa na
orien ta cja „do wewn¹trz”, kon cen tra cja na we wnê trz nych spra wach w³as ne go kra ju. Wa r to od no -
to waæ, ¿e ze wszy stkich ar ty ku³ów, w któ rych wspo mi na siê o Pol sce, je dy nie mniej ni¿ jed na trze -
cia jest po œwiê co na prze de wszy stkim spra wom pol skim. Jak wy ni ka z wy kre su zapre zento wa ne go 
na ry sun ku 2, w ga ze tach po pu la r nych wiê kszy od se tek ar ty ku³ów by³ po œwiê co ny g³ów nie spra -
wom pol skim (w sto sun ku do ogó³u ar ty ku³ów, w któ rych zo sta³a wspo mnia na Pol ska). Je œli na
przyk³ad w opi nio twó r czym dzien ni ku „Deñ” je dy nie w nie co ponad 20% ar ty ku³ów g³ów nym
 tematem by³a Pol ska, to w ga ze cie „Fa kty i Kom men ta rii” od se tek ten by³ dwu kro t nie wiê kszy.
 Nale¿y jed nak do daæ, ¿e prze wa ¿aj¹ca czêœæ ar ty ku³ów, któ re siê zna laz³y w dzien ni ku „Fa kty
i Kom men ta rii”, to in fo r ma cje o cha ra kte rze sen sa cy j nym. Co wiê cej, na wet gdy ga ze ty pisa³y na
przyk³ad o wy bo rach pre zy den c kich w Pol sce, zmia nach w fun kcjo no wa niu zwi¹zków za wo do wych 
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Ry su nek 1. Ob sza ry te ma ty cz ne ana li zo wa nych ar ty ku³ów



lub ocie p le niu siê sto sun ków pol sko- rosy j skich, py ta nie prze wod nie, ja kie so bie wów czas sta wia -
no, brzmia³o: „Co to oz na cza dla Ukra i ny?”. Jed no cze œ nie jed nak ana li zo wa nie wy da rzeñ w Pol sce
pod k¹tem ich zna cze nia dla Ukra i ny œwia d czy o tym, ¿e Pol ska po zo sta je wa ¿ nym pa r t ne rem
Ukra i ny. Ponad to dla pra sy zde cy do wa nie pro za chod niej – szcze gó l nie by³o to wi do cz ne na
przyk³ad zie tygo dni ka „Dzer ka³o Ty ¿ nia” – Pol ska s³u¿y jako punkt od nie sie nia ana li zy i (na ogó³
kryty cz nej) oce ny ró ¿ nych aspe któw we wnê trz nej sy tu a cji w³as ne go kra ju. Mo ¿ na tu taj mó wiæ
o swo i stej  têsknocie za nor ma l no œci¹, przyk³ad z Pol ski jest bo wiem po da wa ny jako ilu stra cja tego,
jak  okreœlone zja wi ska mog³yby wygl¹daæ na Ukra i nie (z wy ra Ÿ nym wska za niem, ¿e – nie ste ty
– wci¹¿ jest ina czej).

Ponad to chara ktery sty cz ne jest – szcze gó l nie w pra sie po pu la r nej – przed sta wia nie in fo r ma cji
bez ko men ta rza dzien ni ka rza czy eks per ta, naj wy ¿ej z zacy to wa ny mi wy po wie dzia mi po li ty ków
po zy ska ny mi z in nych Ÿró de³ (inne tytu³y pra so we, agen cje info rma cy j ne) lub bez po da nia Ÿród³a.
Zda rzaj¹ siê rów nie¿ ar ty ku³y za czer p niê te z pra sy za gra ni cz nej, ale „opo wie dzia ne swo i mi s³owa -
mi”. Jed no cze œ nie ga ze ty ukra i ñ skie czê sto powo³uj¹ siê na pol skie me dia, co mo¿e œwia d czyæ
o nie wy sta r czaj¹cej li cz bie w³as nych ko re spon den tów za gra ni cz nych i o ogra ni czo nych œro d kach.
Nie mniej jed nak wa r to od no to waæ, ¿e ar ty ku³y do tycz¹ce Pol ski za wie raj¹ wie le cy ta tów z wy po -
wie dzi pol skich po li ty ków, eks per tów i przed sta wi cie li ró ¿ nych in sty tu cji. Mniej wa ¿ ny jest tu taj
spo sób po zy ska nia tych cy ta tów – czy zo sta³y zdo by te dziê ki bez po œred nim kon ta ktom dzien ni ka -
rzy z Po la ka mi, czy te¿ po chodz¹ z in nych (w tym pol skich) me diów – bar dziej li czy siê bo wiem to,
¿e ukra i ñ ski czy te l nik od cza su do cza su spo ty ka siê na ³amach pra sy nie ty l ko z pol skim pre zy den -
tem czy pre mie rem, ale rów nie¿ ze zna ny mi pol ski mi dzien ni ka rza mi, ekspertami lub
przedstawicielami œwiata kultury czy polityki.
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Ana li za ram: Pol ska jako...

Ta be la 2. Wy ró ¿ nio ne ramy i ich obe cnoœæ w ana li zo wa nych tytu³ach pra so wych

Uda ny mo del
trans fo r ma cji

(do bry przyk³ad)
Pa r t ner S¹siad

Ry wal
Ro sji

Ucze st nik
wspó l nych 

dzie jów

Ad wo kat
Ukra i ny w Unii

Eu ro pe j skiej

„Deñ” 17 11 8 13 18 12

„Dzer ka³o Ty ¿ nia” 21  6 7  3  6  9

„Ukra i ñ ska Pra wda”  7 10 3  4  7 11

„Se god nia”  2  9 9 24  2 10

„Le wyj Be reg”  3 16 10  7  4  4

„Fakty i Kom men ta rii”  2  5 6  4  1  4

Ogó³em 52 57 43 55 48 50

Wszy stkie g³ówne ramy zna laz³y swo je od zwier cied le nie w ba da nej pra sie ukra i ñ skiej, ale nie
wszy stkie ramy po mo c ni cze by³y tra f ne, nie któ re z nich w ogóle nie by³y obe c ne, na to miast od no to -
wa no inne ramy, któ re nie by³y wcze œ niej wy ró ¿ nio ne, na przyk³ad „pra gma tyzm”. Dla te go w ta be -
li 2 przed sta wio no je dy nie g³ówne ramy ról (szcze gó³owa ana li za ich wy stê po wa nia zo sta nie
prze pro wa dzo na w da l szej czê œci ni nie j sze go opra co wa nia). £atwo za uwa ¿yæ, ¿e po szcze gó l ne
ramy po ja wiaj¹ siê w ana li zo wa nych tytu³ach pra so wych z ró¿n¹ czê stot li wo œci¹, co wy ni ka nie ty l -
ko z od mien nej li cz by ar ty ku³ów, w któ rych wspo mi na siê o Pol sce, ale ta k ¿e z cha ra kte ru ga ze ty
lub tygo dni ka. W wy pa d ku dzien ni ka „Fa kty i Kom men ta rii” do mi no wa³y na przyk³ad kró t kie in -
fo r ma cje, któ re nie by³y opa trzo ne ko men ta rzem lub in ter pre tuj¹cym œród ty tu³em.

Ist nie je za uwa ¿a l na ró ¿ ni ca miê dzy pras¹ pro za chod ni¹ a „wie lo we kto row¹”. W tytu³ach
o sym pa tiach pro za chod nich, szcze gó l nie w tygo dni ku „Dzer ka³o Ty ¿ nia” i w dzien ni ku „Deñ”,
bar dzo czê sto po wta rza siê w¹tek Pol ski jako kra ju, któ ry sku te cz nie wdro ¿y³ mo del trans fo r ma cji,
oraz jako do bre go przyk³adu dla Ukra i ny w ró ¿ nych dzie dzi nach ¿y cia pub li cz ne go. Odwo³ania
 takie pra wie nie wy stê puj¹ w pra sie „wie lowe kto ro wej”. Rów nie¿ wspóln¹ hi sto ri¹ za j muj¹ siê
prze wa ¿ nie ga ze ty pro za chod nie, prze de wszy stkim „Deñ” (od no to wa no tê ramê w ba da nym okre -
sie osiem na œcie razy). Co wa ¿ ne, w re la cjach tego dzien ni ka do tycz¹cych hi sto rii prze wa ¿a rama
wspól no ty nie do li (od no to wa no je de na œcie razy), sta wia nia czo³a wspó l nym wro gom i cie r pie nia
z ich po wo du lub po pro stu wspó l nych do œwia d czeñ hi sto ry cz nych ze wzglê du na s¹sie dz two
( odnotowano sie dem razy). Rama odwiecznego wroga jest w³aœciwie nieobecna.

„Le wyj Be reg” zwra ca szcze góln¹ uwa gê na par t ne r stwo Pol ski i Ukra i ny, sku piaj¹c siê g³ów nie
na bie¿¹cych wy da rze niach (bar dziej par t ne r stwo ta kty cz ne ni¿ par t ne r stwo stra te gi cz ne). Naj wiê -
cej mie j s ca tygo dnik ten po œwiê ca wspó³pra cy w ra mach wspó l ne go prze pro wa dze nia pi³ka r skich
Mi strzostw Eu ro py EURO 2012 i wspó l nym dzia³aniom na rzecz za pe w nie nia bez pie cze ñ stwa
ener gety cz ne go. Zde cy do wa nie mniej uwa gi tygo dnik po œwiê ca roli Pol ski jako ad wo ka ta Ukra i ny
w jej d¹¿e niach do in te gra cji z Uni¹ Eu ro pejsk¹. Po do b nie sy tu a cja wygl¹da w dzien ni ku „Fa kty
i Kom men ta rii”. W ga ze cie „Se god nia” do mi nuj¹c¹ ram¹ by³y zmia ny w re la cjach Pol ski i Ro sji,
szcze gó l nie po ka ta stro fie smo le ñ skiej. Przy czym dzien nik ten rów nie czê sto pisa³ o na stê p stwach
ka ta stro fy smo le ñ skiej jako akcie po jed na nia miê dzy Rosj¹ a Polsk¹, jak i o eska la cji kon fli ktu w wy -
ni ku oska r ¿eñ ze stro ny Ja ros³awa Ka czy ñ skie go i przed sta wi cie li jego za ple cza poli ty cz ne go.
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Pol ski mo del trans fo r ma cji – Ukra i ñ ców tê sk no ta za nor ma l no œci¹

Wspo mnie li œmy ju¿ o pe w nych ró ¿ ni cach w przed sta wia niu Pol ski w pra sie zde cy do wa nie pro -
za chod niej (szcze gó l nie na ³amach tygo dni ka „Dzer ka³o Ty ¿ nia” i dzien ni ka „Deñ”) i w tytu³ach
o orien ta cji wie lowe kto ro wej, któ re pró buj¹ po go dziæ eu ro pe j skie d¹¿e nia Ukra i ny z za cie œ nia niem
re la cji z Rosj¹. Naj bar dziej wy ra Ÿ nie wi daæ to na przyk³ad zie ró ¿ nic w post rze ga niu pol skich do ko -
nañ po 1989 roku. Rama „Pol ska jako uda ny mo del trans fo r ma cji” i zbli ¿o na do niej rama „Pol ska
jako do bry przyk³ad dla Ukra i ny” po ja wiaj¹ siê naj czê œciej w pra sie pro za chod niej (ta be la 2). Dla
tytu³ów z tej gru py Pol ska sta no wi punkt od nie sie nia, któ ry po zwa la oce niæ sy tu a cjê wewnêtrzn¹
na Ukra i nie. Nie mal za wsze wy nik ta kich po rów nañ jest nie ko rzy st ny dla Ukra i ny. Su kce sy
 Polski s¹ prze ciw sta wia ne nie po wo dze niom Ukra i ny i s³u¿¹ prze de wszy stkim kry ty ko wa niu
dwu dzie stole t nich dzia³añ w³adzy, zw³asz cza zaœ do ko nañ obe cne go rz¹du. Mimo ¿e wiê kszoœæ
ana li zo wa nych ar ty ku³ów jest po œwiê co na sy tu a cji na Ukra i nie, to jed nak obe cnoœæ Pol ski jest tak
za uwa ¿a l na, a jej ob raz – tak wy ra zi sty, ¿e nie mo ¿e my ich po min¹æ. Z ko lei dla pra sy „wie lo -
wektorowej” Pol ska nie jest pun ktem od nie sie nia w za kre sie dzia³añ polity czno-go spoda r czych
i spo³ecz nych.

Pol ska jest przyk³adem sku te cz nej trans fo r ma cji ustro jo wej i po stê pu euro pe i za cji, wy prze dza -
j¹c Ukra i nê w wie lu dzie dzi nach. Pol ska przed sta wia na w pra sie pro za chod niej jest demo kra ty cz -
nym, sta bi l nym eko no mi cz nie kra jem rz¹dów pra wa, któ ry dba o swo ich oby wa te li i prze strze ga
ich praw, w tym pra wa do w³as no œci pry wa t nej i swo bo dy s³owa, ponad to nie od rzu ca praw mnie j -
szo œci, jed no cze œ nie troszcz¹c siê o jed noœæ na ro dow¹. W kra ju tym wszy stko do brze dzia³a – przy -
naj mniej zna cz nie le piej ni¿ na Ukra i nie. Odwo³ania do przyk³adów z Pol ski po ja wiaj¹ siê
w a r ty ku³ach do tycz¹cych ró ¿ nych aspe któw ¿y cia poli ty cz ne go, spo³ecz ne go i eko nomi cz ne go na
Ukra i nie, w tym re fo r my ad mi ni stra cji, sy ste mu s¹do we go, sy ste mu ban ko we go, prze strze ga nia
pra wa do tycz¹cego swo bo dy in fo r ma cji oraz pra wa do pry wa t no œci, sy ste mu ochro ny zdro wia,
 finansowania kine ma to gra fii, po zio mu biu ro kra cji. Cza sem Pol ska jest wy mie nia na wraz z ki l ko ma 
in ny mi kra ja mi, z regu³y za chod ni mi, aby na ta kim przyk³ad zie mo ¿ na by³o dok³ad niej prze ana li -
zo waæ sy tu a cjê w da nej dzie dzi nie ¿y cia pub li cz ne go na Ukra i nie. Pol ska nie jest idea li zo wa na
w pra sie pro za chod niej. Ra czej jest przed sta wia na jako no r ma l ny kraj za chod ni, któ ry ma swo je
k³opo ty i wy zwa nia, ale dba o swo ich oby wa te li, wpro wa dza po trze b ne re fo r my i ci¹gle siê roz wi ja
– cze go nie mo ¿ na po wie dzieæ o Ukra i nie. W³aœ nie za tak¹ nor ma l no œci¹ tê sk ni¹ Ukra i ñ cy. In ny mi
s³owy, z per spe kty wy Ukra i ny trans fo r ma cja ustro jo wa w Pol sce zde cy do wa nie siê po wiod³a.
 Obecnie Pol ska mo¿e s³u¿yæ Ukra i nie jako wzór do naœladowania.

Pol ska – co szcze gó l nie pod kre œla pra sa pro za chod nia – to prze de wszy stkim kraj pra wdzi wej
de mo kra cji: „Pol ska to kraj demo kra ty cz ny, gdzie nikt nie od wa ¿y siê na ci skaæ na opo zy cjê lub
ogra ni czaæ wol no œci wy po wie dzi” („Deñ”, 11 sie r p nia 2010 roku). W Pol sce – nie zwa ¿aj¹c na
tocz¹ce siê spo ry po li ty cz ne czy sprze cz ne wi zje przysz³oœci kra ju – pa nu je pe³na zgo da co do ko -
nie cz no œci po sza no wa nia demo kra ty cz nych stan dar dów i ochro ny nie pod leg³oœci kra ju przez
wszy stkich ucze st ni ków ¿y cia pub li cz ne go57. Z ko lei sy tu a cja na Ukra i nie wci¹¿ jest da le ka od ta -
kie go sta nu rze czy, ze wzglê du na brak poli ty cz ne go zde cy do wa nia: „Nie po szli œmy za
przyk³adem kra jów ba³ty c kich lub Pol ski, ale wy bra li œmy jak¹œ pe³zaj¹c¹ dro gê w kie run ku de mo -
kra cji” („Dzer ka³o Ty ¿ nia”, 23 sie r p nia – 3 wrze œ nia 2010 roku).
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57  „Pol ska eli ta da w no ju¿ wy bra³a kurs roz wo ju kra ju i nie zba cza z nie go od wie lu lat. Nie jest on przed mio tem sprze -
czek. Mo ¿ na dys ku to waæ, wa l czyæ o w³adzê, upra wiaæ in try gi po li ty cz ne, ³¹czyæ siê i roz sta waæ siê w za le ¿ no œci od ko -
niun ktu ry po li ty cz nej [...] lecz nie pod leg³oœci pa ñ stwa, jego inte gra l no œci i su we ren no œci nikt ni g dy nie na ra zi na za gro ¿e -
nie. Pol ska eli ta wre sz cie wyci¹gnê³a w³aœci we wnio ski p³yn¹ce z jej trud nej hi sto rii. To w³aœ nie de mon stru je jej doj rza³oœæ
po li tyczn¹. W³aœ nie dla te go fun da men tal ne wa r to œci nie pod le gaj¹ zmia nom, nie za le ¿ nie od tego, kto zdo bê dzie w³adzê
w wy ni ku wy bo rów” („Deñ”, 7 li pca 2010 roku).



Ponad to, szcze gó l nie w opi nii pro za chod niej pra sy ukra i ñ skiej, pol skie spo³ecze ñ stwo ce chu je
po czu cie so li da ryz mu, pa trio ty z mu i wspó³odpo wie dzial no œci. Po la cy maj¹ wy ra zist¹ i siln¹ to ¿ sa -
moœæ na ro dow¹, a swój pa trio tyzm wzma c niaj¹ przez ce le bro wa nie dzie dzi c twa hi sto rycz ne go
i kul tu ro we go58. Pa trio tyzm i so li da ryzm Po la ków przek³ada siê na zain tere so wa nie spra wa mi
pub li cz ny mi, zaan ga ¿o wa nie w dzia³al noœæ dla do bra ogó l ne go, umie jê t noœæ orga ni zo wa nia siê na
rzecz wspó l ne go do cho dze nia swo ich spraw. Po la cy czy ni li tak zreszt¹ od da w na, cze go
przyk³adem mo¿e byæ su kces „Soli da r no œci”59.

Tego, nie ste ty – zda niem pu b li cy stów – nie mo ¿ na po wie dzieæ o Ukra i nie, gdzie wci¹¿ ró ¿ ne
dzie dzi ny ¿y cia spo³ecz ne go nie fun kcjo nuj¹ tak, jak po win ny. Jed nym z przyk³adów jest dzia³al -
noœæ mie sz ka ñ ców w ra mach wspól not mie sz ka nio wych, któ ra spo wo do wa³a, ¿e po ziom œwia d -
czo nych us³ug ko mu na l nych w Pol sce jest zna cz nie wy ¿szy ni¿ na Ukra i nie:

Przy oka zji – w³aœ nie po sta wy mie sz ka ñ ców ra dy ka l nie siê ró ¿ ni¹ w Wa r sza wie i w Ki jo wie. Na
Ukra i nie mie sz ka ñ cy blo ku s¹ by tem zupe³nie amo r fi cz nym, bez kszta³tnym. Pró by utwo rze nia wspól -
not w³aœci cie li mie sz kañ przez lata nie za ko ñ czy³y siê po wo dze niem. [...] A dla Pol ski to ju¿ przesz³oœæ 
– spó³dzie l nie i wspól no ty od gry waj¹ de cy duj¹c¹ rolê na ryn ku us³ug ko mu na l nych [„Dzer ka³o
Ty ¿ nia”, 19–25 cze r w ca 2010 roku].

Pol ska jest rów nie¿ kra jem, któ ry dba o prze strzeñ pu b liczn¹, sztu kê i ku l tu rê, za so by na tu ra l ne
i eko lo giê (tak, jak po wi nien czy niæ kraj za chod ni). Na przyk³ad w ar ty ku le o sy tu a cji do tycz¹cej le œ -
ni c twa i par ków na ro do wych na Ukra i nie czy ta my: „Na Ukra i nie po win no siê zmie niæ po dej œcie do 
par ków na ro do wych. [...] Jak na ra zie w tej dzie dzi nie – mnó stwo pra cy. [...] Na przyk³ad dla Po la -
ków par ki na ro do we s¹ kwe sti¹ dumy na ro do wej” („Dzer ka³o Ty ¿ nia”, 10 lipca 2010 roku).

Jed nym z przyk³adów kon kre t nych roz wi¹zañ, czê sto przy ta cza nych przez pra sê ukra iñsk¹, jest
pol ska re fo r ma admi ni stra cyj na, uwa ¿a na za pod sta wê trans fo r ma cji ustro jo wej Pol ski. Jej su kces,
zda niem pra sy, by³ uwa run ko wa ny sta nem œwia do mo œci Po la ków, od po wie d nio przy go to wa nych
na pla no wa ne reformy:

S¹sia duj¹ca [z Ukra in¹] Pol ska zro bi³a ten krok. Re fo r ma admi ni stra cyj na trwa³a tu taj przez dzie siêæ
lat i zo sta³a za ko ñ czo na w 1999 roku. I je œli na pocz¹tku lat dzie wiê æ dzie si¹tych [XX wie ku] bu d¿et
Ukra i ny by³ trzy kro t nie wiê kszy w po rów na niu z bu d¿e tem Pol ski (wte dy Po la cy ku po wa li u nas
wszy stko, ³¹cz nie z myd³em i pro szkiem do pra nia), to obe c nie nasz bu d¿et wy no si 20% bu d¿e tu na -
sze go s¹sia da. Wszy stko siê za czy na od zmia ny œwia do mo œci [„Deñ”, 21 wrze œ nia 2010 roku].

Zda niem au to ra cy to wa ne go ar ty ku³u, Pol ska u pro gu zmian ustro jo wych by³a na s³ab szej po zy -
cji w po rów na niu z Ukra in¹, ale dziê ki pod jê tym od wa ¿ nym re fo r mom dzi siaj cie szy siê zna cz nie
lepsz¹ sy tu acj¹ pod wzglê dem eko no mi cz nym ni¿ jej wschod ni s¹siad. Sta bi l noœæ eko no miczn¹ Pol -
ski od no to wa no w li cz nych ar ty ku³ach, szcze gó l nie pod kre œlaj¹c to, ¿e Pol ska jako je den z nie li cz -
nych kra jów wysz³a ob ronn¹ rêk¹ z osta t nie go kry zy su go spo dar cze go.

W kwe stii oce ny sy tu a cji wyj œcio wej Ukra i ny wzglê dem Pol ski na pocz¹tku lat dzie wiê æ dzie -
si¹tych XX wie ku opi nie dzien ni ka rzy i ko men ta to rów s¹ jed nak po dzie lo ne. Czêœæ au to rów uwa ¿a, 
jak au tor za cy to wa ny po wy ¿ej, ¿e Ukra i na by³a na wet w le p szej sy tu a cji ni¿ Pol ska, czêœæ au to rów
twier dzi, ¿e Pol ska i Ukra i na mia³y ta kie same szan se na su kces, ale ty l ko Pol ska je wy ko rzy sta³a:
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58  Tytu³ ar ty ku³u po œwiê co ne go ob cho dom Roku Cho pi na: Wy two r ny, me lan cho lij ny ge niusz Cho pi na Po la cy prze ku waj¹
na trwa³y pa trio tyzm („Deñ”, 29 paŸ dzie r ni ka 2010 roku).

59  „Rze czy, któ re za wschod ni¹ gra nic¹ PRL ze smu t kiem by³y od bie ra ne jako ele ment rze czy wi sto œci, w pol skim na ro -
dzie wywo³ywa³y zupe³nie inn¹ re a kcjê. Za miast prze³kn¹æ ko le j ne pod nie sie nie cen i da lej «ko m bi no waæ», w ra dzie c kim
ro zu mie niu tego s³owa [w ory gi na le âåðòåòüñÿ – J.F.]: gdzieœ coœ ukraœæ, gdzieœ daæ ³apów kê, gdzieœ coœ za mie niæ po zna jo -
mo œci, Po la cy po wsta li. Za chwy caj¹ca hi sto ria tego opo ru, do tej pory ma³o zna na u nas, zo sta³a dok³ad nie przed sta wio na
na [wy sta wie] «Dro gi do wol no œci»” („Deñ”, 19 paŸ dzie r ni ka 2010 roku).



[...] nasi byli „wspó³obo zo wi cze”: Pol ska, Cze chy, S³owa cja, oraz inne kra je, któ re mia³y ta kie same lub 
na wet go r sze wa run ki wyj œcio we, obe c nie ¿yj¹ zna cz nie le piej. Na to miast Ukra i na sto czy³a siê na
przed osta tnie mie j s ce w Eu ro pie pod wzglê dem po zio mu ¿y cia [„Ukra i ñ ska Pra wda”, 25 li sto pa da
2010 roku].

Czêœæ z ko lei pod kre œla, ¿e wbrew po wszech ne mu prze ko na niu o po rów nywa l nej sy tu a cji wyj -
œcio wej obu kra jów, Pol ska mia³a jed nak wiê ksze szan se na su kces, prze de wszy stkim ze wzglê du
na stan œwia do mo œci swo ich oby wa te li. Na przyk³ad w wy wia dzie dla „Ukra i ñ skiej Pra wdy” Œwia -
tos³aw Wa ka r czuk, by³y de pu to wa ny ukra i ñ skie go pa r la men tu i li der ze spo³u „Oke an Elzy”,
t³uma czy:

Nie któ rzy twierdz¹, ¿e na pocz¹tku lat dzie wiê æ dzie si¹tych utra ci li œmy swoj¹ szan sê, a mo gli œmy staæ
siê tacy, jak Pol ska oraz kra je Eu ro py Œro d ko wej. Nie po wie dzia³bym tak. Uwa ¿am, ¿e tam by³
zupe³nie inny po ziom spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go, dla te go im wy sta r czy³o dzie siêæ, piê t na œcie lat.
Po ziom roz wo ju spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go na Ukra i nie by³ pod sta wo wy, czy li o wie le ni ¿ szy
[„Ukra i ñ ska Pra wda”, 10 wrze œ nia 2010 roku].

Prze wa ¿a jed nak prze ko na nie, ¿e pol ski mo del trans fo r ma cji jest nie ty l ko sku te cz ny, ale ta k ¿e
od po wied ni dla Ukra i ny, któ ra mo¿e za sto so waæ pol skie do œwia d cze nia i wie le siê od Pol ski na -
uczyæ. Szcze gó l nym sza cun kiem cie szy siê w pra sie ukra i ñ skiej pol ska „So li da r noœæ”. O ro cz ni cy
po wsta nia zwi¹zku przy po mnia³y wszy stkie ga ze ty, z ko lei pra sa pro za chod nia pod kre œla³a, ¿e
„So li da r noœæ” by³a rów nie¿ in spi racj¹ dla „poma ra ñ czo wej re wo lu cji”: „Pie r wszy, niew¹tpli wie
uda ny krok do soli da r no œci zro bi li œmy w 2004 roku [«poma ra ñ czo wa re wo lu cja»]. Có¿, bê dzie my
siê uczyæ iœæ da lej” („Deñ”, 19 paŸdziernika 2010 roku).

Pod su mo wuj¹c, na le ¿y za uwa ¿yæ, ¿e Pol ska jest wa ¿ nym pun ktem od nie sie nia w re la cjach pro -
za chod niej pra sy ukra i ñ skiej do tycz¹cych ró ¿ nych aspe któw sy tu a cji we wnê trz nej na Ukra i nie, któ -
ry nie ty l ko po zwa la kry ty ko waæ obe c ny stan rze czy, ale ta k ¿e s³u¿y jako przyk³ad do
na œla do wa nia, Ÿród³o po zy ty w nych wzo rów dla Ukra i ny. Pol ski mo del trans fo r ma cji mo ¿ na za sto -
so waæ na Ukra i nie, a do œwia d cze nia Pol ski s¹ bar dzo przy da t ne. To, co ró ¿ ni oba te kra je, to stan
œwia do mo œci spo³ecze ñ stwa i elit po li ty cz nych. Prze pro wa dze nie re form w Pol sce by³o ³atwie j sze,
po nie wa¿ spo³ecze ñ stwo polskie rozumia³o ich cel i je popiera³o.

Pol ska jako ad wo kat Ukra i ny – czy nim po zo sta nie?

Tak jak kie dyœ Nie mcy by³y post rze ga ne jako ad wo kat Pol ski w Unii Eu ro pe j skiej, tak dziœ
 Polska jest tra kto wa na jako ad wo kat Ukra i ny w jej sta ra niach o cz³on ko stwo we Wspól no cie. Nie
jest to jed nak ob raz jed noz na cz ny. Z ana li zy wy bra nych tytu³ów pra so wych wy ni ka, ¿e cho cia¿ naj -
czê œciej po ja wia siê rama „lo ja l ny ad wo kat”, szcze gó l nie w pra sie pro za chod niej, to ta k ¿e rama
„oba wy przed zmia na mi na go r sze” oka zu je siê bar dzo wa ¿ na (nie by³a uwz glê d nio na wcze œ niej
jako rama po mo c ni cza). Dzien ni ka rze i ko men ta to rzy mie li w¹tpli wo œci, czy tan dem Nie mcy i Pol -
ska jest rze czy wi œcie po rów nywa l ny z tan de mem Pol ska i Ukra i na, zw³asz cza w aspe kcie zmian
 politycznych, w tym wy bo rów pre zy den c kich w Pol sce i „no we go otwa r cia” w sto sun kach Pol ski
z Rosj¹. W ar ty ku³ach do tycz¹cych roli Pol ski w kszta³to wa niu re la cji Ukra i ny z Uni¹ Eu ro pejsk¹
sta wia siê czê sto py ta nia o to, czy Pol ska po zo sta nie lo ja l na wo bec Ukra i ny, czy te¿ ze wzglê du na
roz ma i te czyn ni ki po li ty cz ne lub eko no mi cz ne os³abi swo je zaan ga ¿o wa nie na jej rzecz. Prze wa ¿aj¹ 
opty mi sty cz ne od po wie dzi. Ukra i ñ cy wierz¹, ¿e te raz Pol ska ich nie opu œci, nie os³abi swo ich
dzia³añ na rzecz euro pe i za cji Ukra i ny. Ale nie pe w noœæ co do przysz³ej roli Polski jest wyraŸnie
widoczna w re la cjach prasowych.

Na stê p stwa ka ta stro fy smo le ñ skiej, szcze gó l nie zaœ zna cze nie wy ni ków przy spie szo nych wy bo -
rów pre zy den c kich w Pol sce, by³y jed nym z g³ów nych za gad nieñ oma wia nych w pra sie ukra i ñ skiej 
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w okre sie ob jê tym ba da niem. We wszy stkich ga ze tach sta wia no py ta nie, któ re pre cy zy j nie sfo r -
mu³owa³ tygo dnik „Lewyj Bereg”:

Pre zy dent Pol ski Lech Ka czy ñ ski, któ ry zgin¹³ w ka ta stro fie lo t ni czej, by³ uwa ¿a ny za wie l kie go przy -
ja cie la Ukra i ny, sta le bro ni¹cego nas przed cz³on ka mi Unii Eu ro pe j skiej sce p ty cz nie na sta wio ny mi
wo bec na sze go kra ju. Kto te raz bê dzie na szym ad wo ka tem? [„Le wyj Be reg”, 25 maja 2010 roku].

Od po wie dzi by³y ró ¿ ne – od za pe w nieñ, ¿e Pol ska na za wsze po zo sta nie ad wo ka tem i naj bli ¿ -
szym pa r t ne rem Ukra i ny (miê dzy in ny mi dla te go, ¿e jest to w in te re sie sa mej Pol ski), po t³uma cze -
nia, ¿e kli mat po li ty cz ny jest ju¿ tak inny, ¿e nie za le ¿ nie od tego, kto bê dzie g³ow¹ pa ñ stwa
w Po l s ce, sto sun ki pol sko-u krai ñ skie na pewno siê zmieni¹.

Za rów no w pra sie pro za chod niej, jak i w pra sie „wie lowe kto ro wej” po ja wi³y siê opi nie, ¿e wy -
nik wy bo rów pre zy den c kich nie przy nie sie ra dy ka l nych zmian w poli ty ce za gra ni cz nej Pol ski.
 Polityka wschod nia bê dzie wci¹¿ jed nym z prio ry te tów Pol ski, któ ra po zo sta nie pa r t ne rem Ukra i -
ny na sce nie miê dzy naro do wej: „W któr¹ko l wiek stro nê prze chy li siê wa had³o wy bo r cze w dru giej, 
de cy duj¹cej tu rze [wy bo rów pre zy den c kich w Pol sce – J.F.], ani Unia Eu ro pe j ska, ani Ukra i na nie
ma pod staw do nie po ko ju: Pol ska nie roz cza ru je” („Deñ”, 30 cze r w ca 2010 roku).

Jed no cze œ nie w pra sie pub li ko wa no g³osy eks per tów, któ rzy byli prze ko na ni o tym, ¿e ukra i ñ ski 
we ktor po li ty ki ze w nê trz nej Pol ski ule g nie zmia nom nie za le ¿ nie od wy ni ku wy bo rów, na wet je œli
zmia ny te bêd¹ bar dziej za uwa ¿a l ne w wy pa d ku wy gra nej Bro nis³awa Ko mo ro wskie go. Opi niê
tak¹ pre zen to wa³a miê dzy in ny mi, wie lo kro t nie cy to wa na w ró ¿ nych ukra i ñ skich me diach, dy re k -
tor In sty tu tu Po li ty ki Œwia to wej Ole na He t ma ñ czuk, któ ra w jed nym z wy wia dów wy ja œ nia³a:
„Pro blem w tym, ¿e po prze d ni mo del w sto sun kach Ki jo wa i Wa r sza wy tra fi³ w œle py zau³ek i wy -
ma ga re wi zji. Przez osta nie lata mo gli œmy do strzec obu stron ne roz cza ro wa nie” („Le wyj Be reg”,
21 cze r w ca 2010 roku). W wiê kszo œci re la cji pra so wych na te mat pol skich wy bo rów pre zy den c kich
pod kre œla no jed nak pe w ne ró ¿ ni ce miê dzy obo ma kan dy da ta mi, na wet je œli osta te cz nie stwier dza -
no, ¿e wy nik g³oso wa nia nie bê dzie mia³ wiê ksze go zna cze nia dla re la cji polsko-ukraiñskich i za -
anga ¿o wa nia Polski na rzecz Ukrainy.

I w pra sie „wie lowe kto ro wej”, i w pra sie pro za chod niej oce na przysz³ej po li ty ki za gra ni cz nej Pol -
ski pod rz¹dami jed ne go z dwóch kan dy da tów na pre zy den ta by³a doœæ ambi wa len t na. Ja ros³aw
Ka czy ñ ski by³ przed sta wia ny jako po li tyk jed noz na cz nie pro ukra i ñ ski (w wy pa d ku jego wy gra nej
Ukra i na wci¹¿ mia³aby pra wdzi we go ad wo ka ta w swo ich sta ra niach o wej œcie do Unii Eu ro pe j -
skiej), jed no cze œ nie jed nak by³ on oce nia ny jako po li tyk anty ro sy j ski i pro ame ryka ñ ski, co nie by³o
zbyt do brze od bie ra ne przez pra sê „wie lo we kto row¹”. Ponad to przysz³e zaan ga ¿o wa nie siê
rz¹dzo nej przez nie go Pol ski na rzecz Ukra i ny mog³oby sku t ko waæ nad mie r nym wtr¹ca niem siê
w jej spra wy we wnê trz ne i po li ty cz ne (aspekt ten szcze gó l nie pod kre œla³a pra sa wie lowe kto ro wa).
Za ra zem spo dzie wa ne sk³óce nie rz¹du z pre zy den tem mog³oby os³abiaæ po zy cjê Pol ski wewn¹trz
Unii Eu ro pe j skiej, ogra ni czaj¹c sku te cz noœæ sta rañ Pol ski na rzecz Ukra i ny60. Pol ska pod rz¹dami
Ja ros³awa Ka czy ñ skie go by³a wiêc wi dzia na jako po ten cja l nie bar dziej lo ja l ny, ale mniej sku te cz ny
ad wo kat Ukra i ny.

Z ko lei Bro nis³aw Ko mo ro wski by³ opi sy wa ny jako po li tyk pro euro pe j ski, w zna cz nie mnie j -
szym sto p niu pro ame ryka ñ ski, któ re mu ponad to za le ¿y na zbli ¿e niu Pol ski z Rosj¹. Wy bór Bro -
nis³awa Ko mo ro wskie go oz na cza³by dla Ukra i ny mnie j sze zaan ga ¿o wa nie Pol ski na rzecz Ukra i ny, 
co ra czej nie by³oby dla niej ko rzy st ne (aspekt ten szcze gó l nie pod kre œla³a pra sa pro za chod nia).
Jed no cze œ nie, zda niem nie któ rych pu b li cy stów, dziê ki wy zby ciu siê po dej œcia anta goni stycz ne go
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60  „Bro nis³aw Ko mo ro wski nie po wi nien re zy g no waæ z akty w no œci na wschód od Buga, cho cia¿ móg³by tro chê ina czej
roz sta wiæ akcen ty. Mo¿e siê oka zaæ bar dziej sku te cz ny w po rów na niu ze swo im po prze dni kiem dziê ki har mo ni j nej
wspó³pra cy z rz¹dem oraz rea li sty cz nie zde fi nio wa nym ce lom” („Deñ”, 1 wrze œ nia 2010 roku).



i ocie p le niu sto sun ków z Rosj¹ Pol ska by³aby w sta nie bar dziej sku te cz nie dbaæ o in te re sy Ukra i ny.
Ponad to, co by³o bar dzo wa ¿ ne dla pra sy wie lowe kto ro wej, Pol ska pod rz¹dami Bro nis³awa Ko mo -
ro wskie go zre zy g no wa³aby z wpy cha nia Ukra i ny na si³ê do So ju szu Pó³nocno atlan tyc kie go. Dzien -
nik „Se god nia” za pe w nia³ o tym swo ich czy te l ni ków: „W wy bo rach pre zy den c kich w Pol sce
li de rem jest po li tyk, któ ry nie bê dzie zbyt mo c no ci¹gn¹³ Ukra i ny do NATO” („Se god nia”, 15 czerw -
ca 2010 roku). Pol ska z pre zy den tem Bro nis³awem Ko mo ro wski by³a za tem wi dzia na jako mniej lo -
ja l ny (w za kre sie na tê ¿e nia zaan ga ¿o wa nia), ale bar dziej sku te cz ny w swo ich dzia³aniach ad wo kat
Ukra i ny.

Wa r to zwró ciæ szcze góln¹ uwa gê na am bi wa len cjê w post rze ga niu przez pra sê „wie lo we kto -
row¹” zaan ga ¿o wa nia Pol ski na rzecz euroa tlan ty c kiej in te gra cji Ukra i ny. Z jed nej stro ny, we wszy -
stkich ob jê tych ba da niem tytu³ach z tej gru py po ja wia³y siê g³osy wy ra ¿aj¹ce za nie poko je nie
mo ¿ li wym os³abie niem zaan ga ¿o wa nia siê Pol ski na rzecz in te re sów Ukra i ny, w tym jej cz³on ko -
stwa w Unii Euro pe j skiej. Z dru giej jed nak stro ny, pub li ko wa no rów nie¿ opi nie kry ty cz ne wo bec
nad mie r ne go zaan ga ¿o wa nia Pol ski w spra wy ukra i ñ skie, któ re jest prze ja wem „po staw ko lo nia l -
nych” Pol ski i tra kto wa nia za chod niej czê œci Ukra i ny jako hi sto ry cz nie pol skie go te ry to rium61. Ta -
kie w³aœ nie po dej œcie – zda niem ukra i ñ skie go dzien ni ka rza – wy ja œ nia aktywn¹ dzia³al noœæ Pol ski
na rzecz Ukra i ny. W ana li zo wa nych tytu³ach pra so wych, czy li w ga ze tach i tygo dni kach g³ów ne go
nu r tu, jest to co pra wda rza d ka opi nia, ale trze ba do strzec ist nie nie ta kich re sen ty men tów, daj¹ im
bowiem wyraz tak¿e media.

Po wy bo rach pre zy den c kich w Pol sce pra sa ukra i ñ ska ra czej uspo ka ja³a swo ich czy te l ni ków,
pod kre œlaj¹c, ¿e nowa g³owa pa ñ stwa pol skie go nie za mie rza re zy g no waæ z wspie ra nia Ukra i ny
i jej eu ro pe j skich d¹¿eñ oraz ¿e Ro sja nie za j mie po zy cji Ukra i ny jako jed ne go z naj wa¿ nie j szych
pa r t ne rów Pol ski. Pol ski Pre zy dent nie zre zy g nu je z Ukra i ny – brzmia³ tytu³ ar ty ku³u w „Ukra i ñ skiej
Pra wdzie” z 1 wrze œ nia 2010 roku. Ponad to co raz czê œciej pra sa za czê³a pod kre œlaæ rolê, jak¹ ma do
ode gra nia sama Ukra i na – nie za le ¿ nie bo wiem od tego, jak in ten sy w nie Pol ska bê dzie siê sta ra³a
po móc Ukra i nie, to bez od po wied nie go zaan ga ¿o wa nia w³adz ukra i ñ skich, bez „od ro bie nia pra cy
do mo wej” przez Ukra i nê, nie wie le bê dzie mog³a zro biæ: W Pol sce nie chc¹ za mie niæ Ukra i ny na Ro sjê

– g³osi³ tytu³ ar ty ku³u w dzien ni ku „Se god nia”, w któ rym in for mo wa no: „Zwy ciê z ca wy bo rów
w  Polsce, Bro nis³aw Ko mo ro wski, jest «ma ksy ma l nie otwa r ty» na wspó³pra cê z Ukra in¹. Roz wój
 relacji bê dzie jed nak w du ¿ym sto p niu za le ¿a³ od po li ty ki ukra i ñ skie go pre zy den ta Wi kto ra Ja nu -
ko wy cza” („Se god nia”, 7 li pca 2010 roku).

Pod su mo wuj¹c, na le ¿y za uwa ¿yæ, ¿e mimo wy ra ¿a nia ró ¿ nych w¹tpli wo œci i wy stê puj¹cej cza -
sem am bi wa len cji pogl¹dów, ogó l ne na sta wie nie pra sy ukra i ñ skiej wo bec przysz³ej roli Pol ski jako
ad wo ka ta Ukra i ny jest opty mi sty cz ne – wci¹¿ do mi nu je prze ko na nie, ¿e rów nie¿ po wy bo rach pre -
zy den c kich Pol ska nie zre zy g nu je z Ukra i ny, ale da lej bê dzie dzia³aæ na rzecz jej in te re sów na sce nie 
miê dzy naro do wej. In ny mi s³owy, Pol ska po zo sta nie lo ja l nym ad wo ka tem Ukra i ny. Opi nie ba da -
nych ga zet i tygo dni ków ró ¿ ni³y siê co do przysz³ej sku te cz no œci Pol ski jako ad wo ka ta w za le ¿ no œci
od wy gra nej jed ne go z dwóch kan dy da tów na pre zy den ta (rama „sku te cz ny ad wo kat” po ja wia³a
siê rza d ko w po rów na niu z ramami dotycz¹cymi zmiany i lojalnoœci).

Par t ne r stwo Wschod nie – pro gram okre œlaj¹cy wschod ni wy miar po li ty ki za gra ni cz nej Unii Eu -
ro pe j skiej – zo sta³ przy jê ty na Ukra i nie z du¿¹ ostro ¿ no œci¹, a na wet nie uf no œci¹. Od pocz¹tku oba -
wia no siê bo wiem, ¿e bê dzie to je dy nie na mia stka cz³on ko stwa w Unii Eu ro pe j skiej,
nie bez po œred nie wska za nie, ¿e mie j s ce Ukra i ny jest jed nak poza Eu rop¹. Wspó l ny list mi ni strów
spraw za gra nicznych Pol ski i Szwe cji do Wy so kiej Przed sta wi ciel Unii Eu ro pe j skiej do spraw
Za gra ni cz nych i Po li ty ki Bez pie cze ñ stwa Ca t he ri ne As h ton oraz uni j ne go ko mi sa rza do spraw roz -
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61  Por. pod roz dzia³ Pol ska jako ucze st nik wspó l nych dzie jów – pol sko-u krai ñ ska wspól no ta nie do li.



sze rze nia i po li ty ki s¹sie dz twa Štefana Fülego z 6 paŸ dzie r ni ka 2010 roku do tycz¹cy Par t ne r stwa
Wschod nie go zo sta³ ode bra ny przez wiê kszoœæ ba da nych tytu³ów pra so wych bar dzo kry ty cz nie, co 
nad sza r p nê³o wi ze ru nek Pol ski jako pra wdzi we go ad wo ka ta Ukra i ny w jej sta ra niach o cz³on ko -
stwo w Unii Eu ro pe j skiej. Wy da je siê jed nak, ¿e ¿a den dzien ni karz nie prze czy ta³ tego do ku men -
tu62, wszy stkie ga ze ty i cza so pi s ma sku pi³y siê na rze ko mej de kla ra cji mi ni strów, ¿e w ci¹gu na stê p -
nych dzie siê ciu lat roz sze rze nie Unii Eu ro pe j skiej, któ re objê³oby ta k ¿e Ukra i nê, nie nast¹pi. Tytu³
ar ty ku³u w „Ukra i ñ skiej Pra wdzie” brzmia³: Unia Eu ro pe j ska nie wpu œci do sie bie Ukra i ny je sz cze przez 

dzie siêæ lat63, co zo sta³o zin ter pre towa ne przez pra sê jako za mkniê cie przed Ukra in¹ drzwi do Unii
Eu ro pe j skiej. W tym sa mym ar ty ku le au tor ko men to wa³: „Kon ce p cja Bi l d ta i Si ko r skie go [...] rze -
czy wi œcie za my ka przed kra ja mi na wschód od dzi sie j szych gra nic Unii Eu ro pe j skiej per spe kty wê
wej œcia do Wspól no ty” („Ukra i ñ ska Pra wda”, 24 paŸ dzie r ni ka 2010 roku). Rów nie¿ dzien nik
„ Fakty i Kom men ta rii”, powo³uj¹c siê na opi niê eks per ta, doœæ jed noz na cz nie oce ni³ zna cze nie li stu: 
„Po zy cja Pol ski i Szwe cji mo¿e mieæ ne ga ty w ny wp³yw na per spe kty wy Ukra i ny w Unii Eu ro pe j -
skiej” („Fa kty i Kom men ta rii”, 2 li sto pa da 2010 roku). Po do b ne ko men ta rze i in ter pre ta cje uka za³y
siê we wszy stkich ana li zo wa nych tytu³ach pra so wych.

Nie mniej jed nak pra sa ukra i ñ ska wci¹¿ pok³ada wie l kie nad zie je w Pol sce jako ad wo ka cie Ukra -
i ny w jej sta ra niach o cz³on ko stwo w Unii Eu ro pe j skiej. Przysz³a pol ska Pre zy den cja w Ra dzie Unii
Eu ro pe j skiej jest wi dzia na jako okres szcze gó l nej akty w no œci Pol ski na rzecz in te re sów Ukra i ny we
Wspól no cie. Jak pisa³a „Ukra i ñ ska Pra wda”: „Pol ska bê dzie po py chaæ Ukra i nê do Unii Eu ro pe j -
skiej, kie dy sta nie u ste ru” („Ukra i ñ ska Pra wda”, 2 li pca 2010 roku). Rok 2011 jest wiêc ro kiem wie l -
kich nad ziei dla Ukra i ny: „Na stê p ny rok [2011] og³oszo no w Unii Eu ro pe j skiej ro kiem wschod niej
wspó³pra cy, k³ad¹c akcent na Ukra i nê – prze wod nicz¹ Wê gry i Pol ska. Przed tymi pa ñ stwa mi stoj¹
kon kre t ne za da nia wdro ¿e nia no wo cze s nych pro je któw w³aœ nie na Ukra i nie” („Dzer ka³o Ty¿nia”,
12 czerwca 2010 roku).

Oba wy Ukra i ñ ców do tycz¹ nie ty l ko os³abie nia zaan ga ¿o wa nia Pol ski. Jak pod kre œlaj¹ bo wiem
ukra i ñ skie me dia, zmie ni³ siê kli mat w Eu ro pie – na wet je œli Pol ska na dal bê dzie bar dzo akty w nie
po pie raæ Ukra i nê w jej sta ra niach o cz³on ko stwo w Unii Eu ro pe j skiej, nie zmie nia to fa ktu, ¿e w Eu -
ro pie wzra sta nie chêæ wo bec da l sze go roz sze rze nia Wspól no ty. Ponad to, co pod kre œla ukra i ñ ska
pra sa, Pol ska lub inne kra je Eu ro py Œrodko wo- Ws chod niej nie maj¹ ta kiej si³y prze bi cia, jak kra je
Eu ro py Za chod niej, na przyk³ad Nie mcy lub Fran cja64. Dla te go sta ra nia Ukra i ny o cz³on ko stwo
w U nii Eu ro pe j skiej s¹ zna cz nie wiê kszym wy zwa niem, ni¿ swe go cza su by³y sta ra nia Pol ski. Rama 
do tycz¹ca sku te cz no œci po ja wia siê wiêc bar dzo rza d ko, ale jest wa ¿ na. Pol ska nie jest sta wia na na
rów ni z naj wiê kszy mi i naj sta r szy mi pa ñ stwa mi cz³on ko wski mi Unii Eu ro pe j skiej, co zreszt¹ po -
twier dzaj¹ wy ni ki ba dañ ukra i ñ skiej opi nii pu b li cz nej65.
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62  Spro sto wa nie uka za³o siê w ga ze cie „Kom me r sant”, nie ob jê tej oma wia nym ba da niem. Dzien ni ka rze ga ze ty do ta r li
do ory gina l ne go te kstu li stu, w któ rym nie by³o ¿ad nej in fo r ma cji o ewen tu a l nym blo ko wa niu wej œcia Ukra i ny do Unii
Eu ro pe j skiej w ci¹gu naj bli ¿ szych dzie siê ciu lat. Jak usta lo no, plo t ka w pra sie ukra i ñ skiej po ja wi³a siê na pod sta wie ma te -
ria³ów ro sy j skiej agen cji pra so wej (por. Pol ska i Szwe cja nie za mknê³y eu ro pe j skiej per spe kty wy dla Ukra i ny, „Kom me r sant”,
27 paŸ dzie r ni ka 2010 roku).

63  „Roz sze rze nia Unii Eu ro pe j skiej przez przy jê cie do niej no wych kra jów cz³on ko wskich w ci¹gu naj bli ¿ szych dzie siê -
ciu lat nie bê dzie. Na pi sa li o tym w li œcie mi ni stro wie spraw za gra ni cz nych Szwe cji Carl Bildt oraz Pol ski Ra dos³aw Si ko r -
ski, jak po daj¹ «Wie sti». Jed no cze œ nie Szwe cja i Pol ska pro po nuj¹ zmie niæ ist niej¹c¹ fo r mê po li ty ki s¹sie dz twa i par t ne r -
stwa Unii Eu ro pe j skiej, prze de wszy stkim wy ró ¿ niæ gru pê kra jów, któr¹ tworz¹ Azer be j d¿an, Ar me nia, Bia³oruœ, Gru zja
oraz Ukra i na” („Ukra i ñ ska Pra wda”, 24 paŸ dzie r ni ka 2010 roku).

64  „Na wet je œli wschod ni Euro pe j czy cy z rów nym samo za pa r ciem bêd¹ wspie raæ idee cz³on ko stwa Ukra i ny w Unii
Eu ro pe j skiej, jak swe go cza su czy ni li to Nie mcy lub Fran cu zi w wy pa d ku Pol ski, to po ten cja³ ich wp³ywu nie jest tak po tê¿ -
ny, ¿eby mieæ zna cz ny wp³yw na ogó l ne, co raz bar dziej ne ga ty w ne wo bec roz sze rze nia po dej œcie w Unii Eu ro pe j skiej”
(„Dzer ka³o Ty ¿ nia”, 22 maja 2010 roku).

65  Por. J. Ko nie czna - Sa³ama tin, Co raz da l si s¹sie dzi? Wi ze ru nek Pol ski i Po la ków na Ukra i nie, op. cit.



Pod su mo wuj¹c, trze ba za uwa ¿yæ, ¿e w pra sie ukra i ñ skiej – za rów no zde cy do wa nie pro za chod -
niej, jak i „wie lowe kto ro wej” – po ja wia siê wie le obaw do tycz¹cych przysz³ej roli Pol ski jako ad wo -
ka ta Ukra i ny na are nie miê dzy naro do wej, szcze gó l nie zaœ w dzia³aniach na rzecz jej cz³on ko stwa
w U nii Eu ro pe j skiej. Na le ¿y pod daæ w w¹tpli woœæ szcze roœæ tego za nie poko je nia ze stro ny me diów 
o orien ta cji wie lowe kto ro wej, któ re chê t nie kry ty kuj¹ sce p ty cyzm Unii Eu ro pe j skiej wo bec cz³on ko -
stwa Ukra i ny, same jed nak nie de mon struj¹ prze ko na nia, ¿e Ukra i na po win na staæ siê czê œci¹
Wspól no ty, zw³asz cza gdy by mia³o to ne ga ty w nie wp³yn¹æ na re la cje z Rosj¹. Choæ w aspe kcie ró ¿ -
nych wy da rzeñ po li ty cz nych post rze ga nie po zy cji Pol ski nie jest tak jed noz na cz ne, me dia ukra i ñ -
skie pod kre œlaj¹, ¿e Pol ska jest wci¹¿ mo c no zaan ga ¿o wa na na rzecz in te re sów Ukra i ny w Unii
Eu ro pe j skiej i nie za mie rza re zy g no waæ z poparcia dla europejskiego wyboru Ukrainy.

Pol ska jako pa r t ner Ukra i ny – rze czy wi sty i po ten cja l ny

Pol ska jest post rze ga na jako wa ¿ ny pa r t ner Ukra i ny na ró ¿ nych p³asz czy z nach66, choæ w pra sie
ukra i ñ skiej wy stê pu je w tej roli g³ów nie na p³asz czy Ÿ nie eko no mi cz nej. Jak ju¿ wspo mnia no, me dia 
na Ukra i nie kon cen truj¹ siê prze de wszy stkim na wy da rze niach bie¿¹cych, nie jest wiêc za sko cze -
niem, ¿e w okre sie ob jê tym ba da niem pol sko-u krai ñ skie re la cje eko no mi cz ne nie mal w ca³oœci spro -
wa dza³y siê do dwóch wy mia rów: wspó³pra cy przy or ga ni za cji pi³ka r skich Mi strzostw Eu ro py
EURO 2012 i bez pie cze ñ stwa ener gety cz ne go, szcze gó l nie mo ¿ li wo œci, ja kie za pe w nia wy do by cie
gazu zie mne go. Rza dziej po ja wia³y siê re la cje na te mat wspó³pra cy kul tu ra l nej lub trans gra ni cz nej.
Wy ró ¿ nio ne na pocz¹tku po mo c ni cze ramy „pa r t ner ko rzy st ny lub nie ko rzy st ny” oraz „pa r t ner
stra te gi cz ny lub ta kty cz ny” wy stê po wa³y w ana li zo wa nych ar ty ku³ach spo ra dy cz nie. Wa ¿ nym ujê -
ciem oka za³a siê rama „po ten cja l ny pa r t ner”: 

Pol ska i Ukra i na s¹ naj wiê kszy mi par t ne ra mi han d lo wy mi wœród kra jów Eu ro py Œro d ko wej
i Wschod niej. £¹cz¹ je rów nie¿ g³êbo kie wiê zi hi sto ry cz ne i ku l tu ro we. Nikt nie ma w¹tpli wo œci, ¿e
dzi siaj na le ¿y daæ nowy im puls do bar dziej dyna mi cz ne go roz wo ju sto sun ków pol sko-u krai ñ skich.
Nowa era wspó³pra cy nie po win na opie raæ siê je dy nie na de kla ra cjach, któ re s³ysze li œmy ju¿ wie le
razy [„Deñ”, 7 wrze œ nia 2010 roku].

Cy tat ten po cho dzi ze wspó l ne go ar ty ku³u Ana to lija Ki nacha, by³ego pre miera i mi nistra go spo -
dar ki Ukra i ny, oraz Paw³a Za le wskiego, pol skiego pos³a do Pa r la men tu Euro pe j skie go.

Oprócz po dej mo wa nia za gad nieñ tocz¹cej siê ju¿ wspó³pra cy zwi¹za nej z or ga ni zacj¹
EURO 2012 pra sa ukra i ñ ska pisa³a wie le o mo ¿ li wo œci i go to wo œci do wspó³dzia³ania, za któ ry mi to
za po wie dzia mi nie ko nie cz nie id¹ czy ny. Ponad to w zakresie wspó³pracy miê dzy dwo ma kra ja mi
„pa r t ner pra gma ty cz ny” by³ doœæ czê sto wystêpuj¹c¹ ram¹.

W okre sie ob jê tym ba da niem naj wiê cej uwa gi w zwi¹zku ze wspó³prac¹ pol sko -u kra iñsk¹ po -
œwiê co no przy go to wa niom do pi³ka r skich Mi strzostw Eu ro py EURO 2012. Oprócz ogó l nych in fo r -
ma cji do tycz¹cych libe ra li za cji re ¿i mu wi zo we go po ja wia³y siê rów nie¿ spe ku la cje, czy oba kra je
zd¹¿¹ zre a li zo waæ wszy stkie pro je kty na czas, i roz wa ¿a nia o mo ¿ li wej dzia³al no œci ko ru pcy j nej
obu orga ni za to rów im pre zy. Wiê kszoœæ ana li zo wa nych ar ty ku³ów mia³a cha ra kter info rma cy j ny,
a ich g³ów nym przes³aniem by³o pod kre œla nie ko rzy œci ze wspó³dzia³ania i zbli ¿e nia s¹sia duj¹cych
pañstw (z tre œci nie wy ni ka³o wprost, czy Pol ska jest do brym czy z³ym partnerem Ukrainy).

Pol sko -u kra iñsk¹ wspó³pra cê nie za wsze jed nak przed sta wia no w po zy ty w nym œwie t le. Czêœæ
ar ty ku³ów do tycz¹cych EURO 2012 by³a po œwiê co na oska r ¿e niom cy pry j skie go dzia³acza UEFA
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66  Ana li zuj¹c ramê „pa r t ner”, sku pia li œmy siê na wspó³pra cy dwóch kra jów jako rów nych so bie pod mio tów, nie zaœ
zaan ga ¿o wa nia jed ne go na rzecz dru gie go, co zo sta³o ujê te w ra mie „ad wo kat”. Za rów no rama „ad wo kat”, jak i opi sa na
ni ¿ej rama „s¹siad” czê sto za wie raj¹ rów nie¿ ele men ty wspó³pra cy. Rama „pa r t ner” by³a odno to wy wa na w sy tu a cji,
w któ rej wy ra Ÿ nie pod kre œla no wspó³dzia³anie, wspól no tê in te re sów dwóch (rów nych so bie) kra jów.



o prze ka za nie ³apów ki w wy so ko œci 11 mi lio nów euro w za mian za wy bór Pol ski i Ukra i ny jako
kra jów or ga ni zuj¹cych pi³ka r skie Mi strzo stwa Eu ro py. Na przyk³ad „Ukra i ñ ska Pra wda” pyta³a w ty -
tu le ar ty ku³u z 23 paŸ dzie r ni ka 2010 roku: Ukra i na i Pol ska prze ku pi³y urzêd ni ków UEFA za 11 mi lio nów

euro?. Jed no cze œ nie jed nak ukra i ñ skie me dia nie pró bo wa³y od po wie dzieæ na to py ta nie, prze pro -
wa dzaj¹c dzien ni ka r skie œle dz two. W jed nej z ob jê tych ba da niem ga zet uka za³ siê za to ar ty ku³ do -
tycz¹cy sta nu przy go to wa nia Pol ski do EURO 2012, któ ry, jak wy ni ka ze s³ów au to ra, zna cz nie
od bie ga³ od jego ocze ki wañ:

Szcze rze po wie dzia wszy, kie dy szy ko wa³em siê do wi zy ty w Pol sce, ¿eby zo ba czyæ, jak s¹sie dzi przy -
go to wuj¹ siê do EURO 2012, by³em prze ko na ny, ¿e u nich spra wy maj¹ siê do brze. W rze czy wi sto œci
oka za³o siê jed nak, ¿e spra wy maj¹ siê «pra wie do brze». Mó wi li tak za rów no wy so cy urzêd ni cy, jak
i z wy kli Po la cy [„Se god nia”, 7 wrze œ nia 2010 roku].

Dzien ni karz pod kre œla³ w da l szej czê œci ar ty ku³u, ¿e sy tu a cja w Pol sce wygl¹da go rzej ni¿ na
Ukra i nie, gdy¿ ¿a den sta dion nie jest tam je sz cze go to wy, pod czas gdy Ukra i na ma ju¿ dwa nowe
sta dio ny. Oprócz oma wia ne go ar ty ku³u w ga ze cie uka za³ siê rów nie¿ wy wiad z przed sta wi cie lem
pol skie go ze spo³u za j muj¹cego siê ko or dy nacj¹ dzia³añ na EURO 2012, któ re go wy po wiedŸ ta k ¿e
za czy na siê od stwier dze nia, ¿e w Pol sce – w od ró ¿ nie niu od Ukra i ny – nie uko ñ czo no bu do wy
¿ad ne go sta dio nu. Co pra wda pol ski roz mów ca pó Ÿ niej t³uma czy, ¿e ju¿ we wrze œ niu 2010 roku
nast¹pi otwa r cie sta dio nu w Po zna niu, a po zo sta³e zo stan¹ od da ne do u¿y t ku w po³owie 2011 roku, 
ale wy dŸwiêk obu ma te ria³ów pra so wych jest jed noz na cz ny – Pol ska jest zna cz nie go rzej przy go to -
wa na do mi strzostw ni¿ Ukra i na. Byæ mo¿e mamy tu taj do czy nie nia z pra wdzi wym za nie poko je -
niem dzien ni ka rza, a byæ mo¿e z prób¹ od wró ce nia uwa gi od pro ble mów ukra i ñ skich – przez
po ka za nie, ¿e pa r t ner ra dzi so bie z za da niem je sz cze go rzej. Przes³anie, ja kie do cie ra do czy te l ni ka,
nie jest jed nak jed noz na cz ne. Wa r to przy tym pod kre œliæ, ¿e ar ty ku³ i wy wiad uka za³y siê w ga ze cie
prorz¹do wej.

Mo ¿ li wo œci wspó³pra cy pol sko-u krai ñ skiej w za kre sie bez pie cze ñ stwa ener gety cz ne go – g³ów -
nie wy do by cia gazu ³up ko we go i przysz³oœci ru ro ci¹gu Ode ssa– Bro dy – s¹ te ma tem czê sto po dej -
mo wa nym przez ukra i ñ skie me dia. Wspó³pra ca ta jest jed nak roz pa try wa na bar dziej w ka te go riach 
po ten cja l nej ko o pe ra cji ni¿ rze czy wi ste go wspó³dzia³ania, ga ze ty pisz¹ bo wiem ra czej o pla nach,
obie t ni cach i za pe w nie niach, nie zaœ o kon kre t nych dzia³aniach. „Ukra i na i Pol ska mog¹ wspó l nie
roz wi jaæ wy do by cie gazu ³up ko we go na ob sza rze le¿¹cym w re gio nie przy gra ni cz nym” („Le wyj
Be reg”, 12 sie r p nia 2010 roku).

Co wa ¿ ne, pra sa ukra i ñ ska pra g nie po ka zaæ, ¿e oba kra je s¹ rów no pra wny mi par t ne ra mi, Ukra i na 
zaœ nie wy stê pu je tu taj w roli pe ten ta czy m³od sze go bra ta, ale jest akty w nym pod mio tem, od któ re -
go de cy zji rów nie¿ za le ¿y przysz³oœæ wspó l nych pro je któw. To Ukra i na ma coœ, na czym Pol sce
 bardzo za le ¿y. Pol ska na ma wia Ukra i nê do bu do wa nia ru ro ci¹gu Ode ssa–Bro dy – brzmia³ tytu³ ar ty ku³u
o wspó³pra cy ener ge ty cz nej, opub liko wa ne go 30 li sto pa da 2010 roku w tygo dni ku „Le wyj Be reg”.
W ar tyku le tym wy ja œ nio no ta k ¿e, ¿e Ukra i na nie za mie rza re zy g no waæ z re a li za cji tego pro je ktu.

W¹tek Pol ski jako pra gma tycz ne go pa r t ne ra o spre cy zo wa nych in te re sach czê sto po wra ca w re -
la cjach na te mat wspó³pra cy eko no mi cz nej obu kra jów. Wa run ki pro wa dze nia in wes ty cji za le¿¹
jed nak g³ów nie od kli ma tu poli ty cz ne go na Ukra i nie, co za uwa ¿y³a na przyk³ad prorz¹dowa ga ze ta 
„Fa kty i Kom men ta rii”: „Wi ce mi ni ster pod kre œli³, ¿e pol ski bi z nes jest przy go to wa ny do in wes ty cji
na Ukra i nie i ocze ku je od rz¹du na sze go kra ju akty w nych dzia³añ w tym kie run ku” („Fa kty i Kom -
men ta rii”, 1 paŸdziernika 2010 roku).

Zde cy do wa nie opo zy cy j ny tygo dnik „Dzer ka³o Ty ¿ nia” jed noz na cz nie jed nak stwier dzi³, ¿e
 inwestycje za gra ni cz ne, w tym pol skie, s¹ wy co fy wa ne z Ukra i ny ze wzglê du na nie sprzy jaj¹cy
 klimat eko no mi cz ny:
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In wes to rzy, je den po dru gim, za ko ñ czy li swoj¹ dzia³al noœæ w re gio nie. Jak za zna czy³ na pocz¹tku tego 
roku am ba sa dor Pol ski na Ukra i nie Ja cek Klu cz ko wski: „Kli mat in wes tycy j ny na Ukra i nie jest doœæ
nie ko rzy st ny. Co wiê cej, zda niem in wes to rów, w osta t nim cza sie siê po go r szy³” [„Dzer ka³o Ty ¿ nia”,
29 maja 2010 roku].

We wszy stkich tytu³ach pra so wych ob jê tych ba da niem Pol ska jest przed sta wia na jako pa r t ner
chê t ny i otwa r ty na wspó³pra cê z Ukra in¹. Pod kre œla siê jed no cze œ nie rów no rzêd ny cha ra kter
wspó³pra cy eko no mi cz nej, szcze gó l nie na przyk³ad zie przy go to wañ do pi³ka r skich Mi strzostw
Eu ro py EURO 2012. Nie bra ku je jed nak opi nii o tym, ¿e oba kra je maj¹ w³asne pro ble my (Pol ska nie 
jest wy³¹cz nie wzo r cem dla Ukra i ny), a in te re sy Pol ski za le¿¹ w du ¿ej mie rze od de cy zji i dzia³añ
stro ny ukra i ñ skiej.

Pol ska jako prze ciw wa ga dla Ro sji – po ro zu mie nie jest mo ¿ li we

Ro sja jest nie ty l ko wschod nim s¹sia dem Ukra i ny, ale ta k ¿e kon ku ren cyj nym – wo bec pol skich
roz wi¹zañ – mo de lem roz wo ju. Ukra i na od lat nie jest w sta nie jed noz na cz nie wska zaæ, w ja kim kie -
run ku tak na pra wdê zmie rza. Z obo ma s¹sia duj¹cymi pa ñ stwa mi ³¹cz¹ j¹ re la cje eko no mi cz ne, po -
li ty cz ne i ku l tu ro we, a ta k ¿e wspó l ne dzie dzi c two hi sto ry cz ne, nie po win no za tem dzi wiæ, ¿e stan
re la cji pol sko- rosy j skich jest ba cz nie ob ser wo wa ny przez pra sê ukra iñsk¹.

W ana li zo wa nych ga ze tach i tygo dni kach Pol ska by³a przed sta wia na jako kraj w pe³ni eu ro pe j -
ski i jako so ju sz nik Sta nów Zjed no czo nych, choæ w okre sie ob jê tym ba da niem zwra ca no uwa gê na
zmia nê kli ma tu poli ty cz ne go i zwi¹zan¹ z tym re o rien ta cjê prio ry te tów po li ty cz nych. Z ba dañ wy -
ni ka jed nak, ¿e Pol ska na dal po zo sta je wy raŸn¹ al te r na tyw¹ dla Ro sji, przy czym ga ze ty pro za chod -
nie s¹ bar dziej sce p ty cz ne w oce nie po jed na nia pol sko- rosyj skie go. Wa r to w tym aspe kcie
po rów naæ opi nie dwóch ukra i ñ skich ga zet o od mien nych sym pa tiach po li ty cz nych, w któ rych naj -
czê œciej po ja wia³a siê rama „Pol ska jako prze ciw wa ga dla Ro sji”. Je œli w „Se god nia” rama po mo c ni -
cza „har mo ni j ne wspó³ist nie nie” oraz jej od mia na „po jed na nie” wyst¹pi³a pra wie tyle samo razy
(je de na œcie), ile rama po mo c ni cza „an ta go nizm” oraz „brak po jed na nia” (trzy na œcie razy), to
w „Deñ” wy ra Ÿ nie do mi no wa³a rama „an ta go nizm” (u¿y to jej dzi ewiêæ razy na trzy na œcie wypa d -
ków wyst¹pie nia g³ównej ramy „przeciwwaga dla Ro sji”).

Rama „Pol ska jako prze ciw wa ga dla Ro sji” wi¹¿e siê z euro pe j sko œci¹ – jed nym z pod sta wo -
wych ele men tów wi ze run ku Pol ski w pra sie ukra i ñ skiej. Aby byæ sku te cz nym ad wo ka tem Ukra i ny 
w Unii Eu ro pe j skiej, Pol ska po win na sama byæ mo c no za ko rze nio na w Eu ro pie. Eu ro pe j skoœæ
 Polski w pra sie pro za chod niej jest uto ¿ sa mia na z mo de r ni zacj¹ i roz wo jem oraz prze ciw sta wia na
sy tu a cji w Ro sji: „Oto jest ró ¿ ni ca miê dzy eu ro pe j skim œwia tem a «ru skim mi rem»: po stêp wo bec
za sty g niê cia, dy na mi ka wo bec ca³ko wi tej spo³ecz nej ma r twi cy” („Deñ”, 17 wrze œ nia 2010 roku).
Z ko lei je den z pu b li cy stów ko men tuj¹cych wy bo ry pre zy den c kie w Pol sce okre œli³ zwy ciê stwo
Bro nis³awa Ko mo ro wskie go jako „œwia de c two tego, jak bar dzo kom fo r to wo i pe w nie czuj¹ siê
 Polacy w Unii Eu ro pe j skiej. [...] Wiê kszoœæ – jak siê wy da je – ca³kiem kom fo r to wo” („Dzer ka³o Ty ¿ -
nia”, 10 li pca 2010 roku). Wed³ug pra sy ukra i ñ skiej, Unia Eu ro pe j ska ode gra³a wa¿n¹ rolê w po pra -
wie sy tu a cji w Po l s ce. Stru ktu ry uni j ne pe³ni¹ obe c nie pod wójn¹ fun kcjê – celu, do któ re go Pol ska
mo¿e d¹¿yæ (dziê ki cze mu nie cie r pi – jak Ukra i na – na swo i ste roz dwo je nie jaŸni), oraz Ÿród³a
wsparcia, przede wszystkim finansowego.

Ponad to Pol ska jest post rze ga na na Ukra i nie jako akty w ny gracz, któ ry – na wet je œli nie mo¿e
w pe³ni kon ku ro waæ z najpo tê¿ niej szy mi cz³on ka mi Unii Eu ro pe j skiej – po tra fi po sta wiæ na swo im
w sy tu a cjach, kie dy w grê wchodz¹ ¿y wo t ne in te re sy kra ju. Cy to wa ny wcze œ niej autor zauwa¿a:

To, ¿e Pol ska jest w sta nie w³o¿yæ kij w szpry chy naj sta r szym krajom cz³on ko wskim Unii Eu ro pe j skiej
(na wet tak po tê ¿ nym, jak Nie mcy), sta³o siê oczy wi ste ki l ka mie siê cy temu, kie dy z ini cja ty wy
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 ministra [Ra dos³awa] Si ko r skie go za blo ko wa no przy zna nie Ro sji tak zwa nej ka r ty dro go wej do -
tycz¹cej re ¿i mu bez wi zo we go [„Dzer ka³o Ty ¿ nia”, 10 li pca 2010 roku].

Jak ju¿ wspo mnia no, pra sa ukra i ñ ska wie lo kro t nie prze ciw sta wia³a wyj œcio we po zy cje Pol ski
i U kra i ny, ta k ¿e w za kre sie tra kto wa nia obu kra jów jako pañstw eu ro pe j skich. Zda niem nie któ rych
ko men ta to rów, Pol ska – w od ró ¿ nie niu od Ukra i ny – za wsze by³a le piej post rze ga na przez Za chód
i u z na wa na za in te graln¹ czêœæ Eu ro py, a jej cz³on ko stwo w Unii Eu ro pe j skiej by³o je dy nie kwe sti¹
cza su. Ilu stracj¹ tych ró ¿ nic jest na przyk³ad po li ty ka wi zo wa Unii Eu ro pe j skiej – Pol ska mog³a siê
cie szyæ re ¿i mem bez wi zo wym za le d wie ki l ka lat po og³osze niu upa d ku ko mu ni z mu, z ko lei Ukra i -
na ju¿ trze ci¹ de ka dê bez sku te cz nie cze ka na otwa r cie gra nic67.

Na re la cje pol sko- rosy j skie niew¹tpli wie maj¹ rów nie¿ wp³yw sto sun ki miê dzy Polsk¹ a Sta na -
mi Zjed no czo ny mi, szcze gó l nie wspó³pra ca w dzie dzi nie ob ron no œci. W ana li zie tego za gad nie nia
przy daj¹ siê zw³asz cza ramy „har mo ni j ne wspó³ist nie nie” i „an ta go nizm”. Wa r to pod kre œliæ, ¿e
pro blem ten na le ¿y roz pa try waæ zna cz nie sze rzej – nie ty l ko w aspe kcie mo ¿ li wo œci bli skiej
wspó³pra cy miê dzy Rosj¹ a Polsk¹, ale ta k ¿e miê dzy Rosj¹ a Za cho dem, któ re go czê œci¹ jest obecnie
Polska.

Par t ne r stwo pol sko-a mery kañ skie sta no wi dra ¿ li wy te mat dla pra sy o orien ta cji wie lowe kto ro -
wej, któ ra w tej dzie dzi nie przy j mu je prze wa ¿ nie punkt wi dze nia Ro sji i post rze ga mi li ta r ne zaan -
ga ¿o wa nie Sta nów Zjed no czo nych w œro d ko wej i wschod niej Eu ro pie jako za gro ¿e nie lub
przy naj mniej jako bez pod stawn¹ obe cnoœæ ob cych si³. Jak ju¿ wspo mnia no, ar ty ku³y ana li ty cz ne
rza d ko s¹ pub li ko wa ne w ukra i ñ skiej pra sie po pu la r nej, o re la cjach pol sko- rosy j skich naj czê œciej
do wia du je my siê wiêc z kró t kich ar ty ku³ów info rma cy j nych. Na le ¿y jed nak pod kre œliæ, ¿e po zo sta -
wie nie bez ko men ta rza na przyk³ad oœwia d cze nia stro ny ro sy j skiej mo¿e byæ przez ukra i ñ skie go
czy te l ni ka odczytane jako poparcie stanowiska Rosji:

„Roz mie sz cze nie ame ry ka ñ skich ra kiet typu Pa triot w Pol sce nie sprzy ja wzmo c nie niu wspó l ne go
bez pie cze ñ stwa oraz roz wo jo wi za ufa nia i prze widy wal no œci w re gio nie” – oœwia d czy³ ro sy j ski re sort
ob ro ny. Wcze œ niej Ro sja wie lo kro t nie pod kre œla³a, ¿e nie wi dzi pod staw roz mie sz cze nia ra kiet typu
Pa triot w Pol sce [„Le wyj Be reg”, 19 li sto pa da 2010 ro ku].

Wy dŸwiêk ar ty ku³u jest doœæ jed noz na cz ny – ame ry ka ñ ska in ge ren cja w Eu ro pie Œro d ko wo -
-Wschodniej (w by³ych stre fach wp³ywu Ro sji) jest nie do przy jê cia. Jest to ujê cie anta goni sty cz ne
– po jed na nie miê dzy Rosj¹ a Polsk¹ nie jest mo ¿ li we do pó ty, do pó ki Pol ska stoi po stro nie in te re -
sów po li ty cz nych i wo j sko wych Sta nów Zjed no czo nych.

Oce na tej sy tu a cji w pra sie pro za chod niej nie jest jed noz na cz na, po ja wiaj¹ siê bo wiem ko men ta -
rze, ¿e wbrew zapo wia da ne mu ocie p le niu sto sun ków pol sko- rosy j skich Ukra i na i Pol ska wci¹¿ po -
do b nie de fi niuj¹ po li ty cz nych wro gów i przy ja ció³. Wed³ug ga zet i tygo dni ków o sym pa tiach
pro za chod nich, za gro ¿e nie po cho dzi ra czej ze Wscho du ni¿ z Za cho du. Me dia te po tra fi¹ daæ temu
wy raz na wet w kró t kich ar ty ku³ach info rma cy j nych. Na przyk³ad omó wie nie wy ni ków ba dañ,
z któ rych wy ni ka³o, ¿e dzie wiêæ kra jów cz³on ko wskich Unii Eu ro pe j skiej (dwa z Eu ro py Za chod -
niej, a po zo sta³e, w tym Pol ska – z Eu ro py Œrodko wo- Ws chod niej) upa tru je w Ro sji jed no ze
wspó³cze s nych za gro ¿eñ dla ich bez pie cze ñ stwa, opa trzo no w dzien ni ku „Ukra i ñ ska Pra wda”
z 25 pa Ÿ dzie rni ka 2010 roku tytu³em o mo c nym i jed noz na cz nym wy dŸwiê ku: Eli ta po li ty cz na Unii
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67  „A tak przy oka zji, skan dal wi zo wy jest œwietn¹ ilu stracj¹ tego, jak bar dzo uni j ni po li ty cy mi jaj¹ siê z prawd¹, kie dy
mówi¹, ¿e po zy cja sta r to wa Ukra i ny w pro ce sie in te gra cji eu ro pe j skiej by³a taka sama jak, po wie dz my, Pol ski. Ni g dy nie
by³a taka sama – z tego pro ste go po wo du, ¿e sto su nek do Ukra i ñ ców ni g dy nie by³ taki sam, jak sto su nek do wschod nich
Euro pe j czy ków. Przy po mnê, ¿e swe go cza su Nie mcy wpro wa dzi³y jed no stron nie, jako gest przy ja Ÿ ni, re ¿im bez wi zo wy
z Polsk¹. [...] W sto sun kach z Ukra in¹ naj drob nie j sze po lu zo wa nie re ¿i mu wi zo we go do pro wa dzi³o do naj wiê ksze go
skan da lu poli ty cz ne go w po wo jen nej hi sto rii Nie miec i do odwo³ania rz¹du. Jak to siê mówi, mo ¿ na od czuæ ró ¿ ni cê”
(„Dzer ka³o Ty ¿ nia”, 28 sie r p nia 2010 roku).



Eu ro pe j skiej wi dzi w Ro sji za gro ¿e nie dla bez pie cze ñ stwa re gio nu. Tym za pe w ne na le ¿y t³uma czyæ,
wspo mnian¹ wcze œ niej, am bi wa len cjê w in ter pre towa niu zna cze nia wy ni ków wy bo rów pre zy den -
c kich w Pol sce – w wy mia rze re la cji pol sko-u krai ñ skich Pol ska rz¹dzo na przez zde cy do wa nie
 proukraiñskiego i proa mery kañ skie go, a jed no cze œ nie anty rosy j skie go Ja ros³awa Ka czy ñ skie go
wy da wa³a siê co naj mniej rów nie atra kcy j nym pa r t ne rem, jak Pol ska rz¹dzo na przez Bro nis³awa
Ko mo ro wskie go, sta no w czo proeu rope j skie go, ale jednoczeœnie mniej proamerykañskiego i bar -
dziej otwartego na Rosjê.

Po wy bo rach pre zy den c kich w Pol sce szcze gó l nie wiêc pod kre œla no zmia nê w jej po li ty ce za gra -
ni cz nej, prze ja wiaj¹c¹ siê re zy g nacj¹ z mi sy j no œci na rzecz wiê ksze go pra gma ty z mu. Jak pisa³
dzien nik „Deñ”, bez gra ni cz na lo ja l noœæ wo bec Sta nów Zjed no czo nych cza sa mi szko dzi³a Pol sce
w re a li za cji w³as nych in te re sów po li ty cz nych i ekonomicznych:

Dla te go nie wa r to siê dzi wiæ, ¿e obe c nie Pol ska wy bra³a bar dziej pra gma ty cz ne po dej œcie. Prze sta³a
ju¿ bez cie nia kry ty ki wie l biæ Ame ry kê. Po la cy nie uwa ¿aj¹ siê ju¿ za zba wi cie li Eu ro py, któ rym hi sto -
ria przy dzie li³a za da nie wy zwo liæ Ro sjê od cze ki stów, wy drzeæ Bia³oruœ z pa zu rów £uka szen ki,
wpro wa dziæ Gru zjê do NATO, po raz ko le j ny stwo rzyæ uniê pol sko - li tewsk¹ oraz roz bu do waæ siln¹,
woln¹ i pro spe ruj¹ca Ukra i nê. Tak jak w in nych kra jach eu ro pe j skich, ta k ¿e si³¹ na pê dow¹ po li ty ki za -
gra ni cz nej Pol ski sta³y siê in te re sy na ro do we [„Deñ”, 23 li sto pa da 2010 roku].

Pod su mo wuj¹c, w pu b li ka cjach pra sy ukra i ñ skiej po œwiê co nych re la cjom miê dzy Polsk¹ a Rosj¹ 
z pun ktu wi dze nia in te re sów Sta nów Zjed no czo nych prze wa ¿a rama „an ta go nizm”. Z ko lei rama
„har mo ni j na wspó³pra ca” wy stê pu je w dwóch ujê ciach: dla me diów pro za chod nich wa run kiem
jest ogra ni cze nie w re jo nie Eu ro py Wschod niej wp³ywów Ro sji, a dla pra sy „wie lowe kto ro wej”
– Sta nów Zjed no czo nych i Unii Europejskiej.

Ponad to, wed³ug ukra i ñ skich me diów – w na stê p stwie tra ge dii smo le ñ skiej oraz w wy ni ku wy -
bo rów pre zy den c kich w Pol sce – kli mat po li ty cz ny na tyle siê zmie ni³, ¿e po jed na nie pol sko- rosy j -
skie sta³o siê bar dziej mo ¿ li we ni¿ kie dy ko l wiek wcze œ niej. Choæ oba kra je wci¹¿ musz¹ roz wi¹zaæ
wie le po wa ¿ nych pro ble mów, któ re utrud niaj¹ wza je m ne re la cje, to rz¹dy obu pañstw wy ra Ÿ nie
d¹¿¹ do prze³omu w obu stron nych sto sun kach. Ukra i ñ ska pra sa po tra kto wa³a uchwa³ê ro sy j skiej
Dumy o uz na niu winy NKWD za za mor do wa nie pol skich ofi ce rów w Ka ty niu za jed no z wa ¿ nie j -
szych dzia³añ s³u¿¹cych ocie p le niu re la cji pol sko- rosy j skich. Re a kcje pol skich w³adz na tê de cy zjê
by³y czê sto cy to wa ne w ana li zo wa nych ga ze tach i tygo dni kach. Naj czê œciej wy po wie dzi pol skich
po li ty ków po zo sta wia no bez ko men ta rza reda kcy j ne go, ale wy dŸwiêk ta kich ar ty ku³ów by³ jed -
noz na cz ny – uz na nie winy przez stro nê ro syjsk¹ otwie ra now¹ ka r tê w hi sto rii Polski i Rosji:

Bro nis³aw Ko mo ro wski wy ra zi³ wdziê cz noœæ i za de kla ro wa³, ¿e pod jê te przez Ro sjê dzia³ania mog¹
byæ dobr¹ pod staw¹ roz wo ju sto sun ków dwu stron nych. „Zbrod nia ka ty ñ ska by³a ka mie niem ob ra zy
miê dzy na szy mi pa ñ stwa mi” – po wie dzia³ Bro nis³aw Ko mo ro wski, pod kre œlaj¹c, ¿e pra wda o Ka ty niu
jest wspó l nie prze ¿y tym do œwia d cze niem na ro dów pol skie go i ro sy j skie go [„Se god nia”, 8 maja
2010 ro ku].

Na stê p stwa ka ta stro fy smo le ñ skiej opi sy wa no z dwóch pun któw wi dze nia – czêœæ ar ty ku³ów
pod kre œla³a pol sko - ro syjsk¹ wspó³pra cê, czêœæ zaœ kon cen tro wa³a siê na za rzu tach Pol ski wo bec
Ro sji (do ty czy³o to za rów no pra sy pro za chod niej, jak i pra sy „wie lowe kto ro wej”). Na ogó³ au to rzy
do strze ga li ró ¿ ni cê sta no wisk miê dzy rz¹dem i pre zy den tem z Pla t fo r my Oby wa te l skiej a pre ze -
sem Pra wa i Spra wied li wo œci i jego za ple czem pa r ty j nym. Bro nis³aw Ko mo ro wski by³ przedsta -
wia ny jako po li tyk, któ ry pra g nie po jed na nia pol sko- rosyj skie go, do strze ga dobr¹ wolê i chêæ
wspó³pra cy ze stro ny ro sy j skiej, z ko lei Ja ros³aw Ka czy ñ ski – jako po li tyk, któ ry utrud nia pol sko -
-rosyjskie po jed na nie przez swoj¹ po dej rzli woœæ, oska r ¿e nia wo bec Mo sk wy i os³abia nie po zy cji
pol skie go rz¹du.

38 Wi ze ru nek Pol ski w pra sie ukra i ñ skiej – ana li za ja ko œcio wa



Ar ty ku³y do tycz¹ce re la cji pol sko- rosy j skich ce cho wa³a sen sa cy j noœæ prze ka zu. Szcze gó l nie
w pra sie po pu la r nej czê sto siê zda rza³o, ¿e tytu³em o doœæ ne ga ty w nym za ba r wie niu opa try wa no
ar ty ku³ o ne u tra l nej lub na wet po zy ty w nej tre œci. Na przyk³ad pod nag³ów kiem Pol ska oœwia d czy³a

Ro sji, ¿e po jed na nie z ni¹ nie bê dzie ³atwe przy to czo no s³owa Bro nis³awa Ko mo ro wskie go, któ ry pod -
kre œli³, jak wa ¿ ne jest wy ko rzy sta nie po zy tyw ne go ka pi ta³u emo cjo nal ne go, jaki po wsta³ w wy ni ku
wspó l nie do œwia d czo nej tra ge dii – ka ta stro fy pol skie go sa mo lo tu na ro sy j skiej zie mi68.

Ponad to zbli ¿e nie miê dzy Rosj¹ a Polsk¹ jako kra jem eu ro pe j skim jest zna cz nie ³atwie j sze ni¿
zbli ¿e nie miê dzy Rosj¹ a Polsk¹ jako so ju sz ni kiem Sta nów Zjed no czo nych, co do strzeg³a rów nie¿
pra sa ukra i ñ ska, uz naj¹c tak¹ po li ty kê za wy raz pra gma tycz ne go myœlenia:

Sto sun ki miê dzy Uni¹ Eu ro pejsk¹ a Rosj¹ nie s¹ gr¹ zero - je dyn kow¹. Unia Eu ro pe j ska jest zain tere so -
wa na tym, ¿eby Rosj¹ siê bo ga ci³a, ¿eby da lej wy do by wa³a ropê i gaz. Eu ro pa jest zain tere so wa na
wspa r ciem mode r ni za cji w Ro sji, dla te go Pol ska po pie ra wej œcie Ro sji do Œwia to wej Or ga ni za cji Han d lu,
u³atwie nia w pro ce du rze re ¿i mu wi zo we go i wy mia nê edu ka cyjn¹ [„Deñ”, 22 cze r w ca 2010 roku].

Zna cze nie pol sko- rosyj skie go po jed na nia dla Ukra i ny nie jest jed noz na cz nie post rze ga ne w pra -
sie ukra i ñ skiej. Z jed nej stro ny, pod kre œla siê, ¿e u³o¿e nie sto sun ków miê dzy Polsk¹ a Rosj¹ po zwo -
li na nor ma li za cjê re la cji trój stron nych – Ukra i na nie bê dzie mu sia³a ju¿ wy bie raæ miê dzy jed nym
a dru gim s¹sia dem czy pa r t ne rem. Z dru giej jed nak stro ny, wy ra ¿a siê oba wê, ¿e za cie œ nie nie sto -
sun ków miê dzy Polsk¹ a Rosj¹ mo¿e spra wiæ, ¿e Pol ska za cz nie przygl¹daæ siê spra wom ukra i ñ -
skim przez „ro sy j skie oku la ry” i mniej chê t nie bê dzie siê an ga ¿o waæ na rzecz Ukra i ny, nie chc¹c
wywo³aæ nie zado wo le nia wie l kie go wschod nie go s¹sia da. Pra sa „wie lowe kto ro wa” prze wa ¿ nie
pod kre œla³a wiêksz¹ ostro ¿ noœæ Pol ski w kszta³to wa niu jej po li ty ki za gra ni cz nej, szcze gó l nie w ob -
sza rach, któ re Ro sja tra dy cy j nie uz na je za swoj¹ stre fê wp³ywów: „Obe c ny pol ski rz¹d sta ra siê po -
wstrzy my waæ przed dzia³ania mi wo bec swo ich wschod nich s¹sia dów, któ re mog³yby obu rzyæ
Kreml” („Le wyj Be reg”, 27 sie r p nia 2010 roku). Na po twier dze nie swo ich s³ów au tor ar ty ku³u przy -
wo³uje dwa wy da rze nia po li ty cz ne: ini cja ty wê Par t ne r stwa Wschod nie go, któ re „nie wspo mi na
o cz³on ko stwie kra jów be ne fi cjen tów w Unii Eu ro pe j skiej”, oraz pu b li cz ne dys tan so wa nie siê pol -
skie go pre mie ra Do na lda Tu ska od „g³oœ niej mi sji Le cha Ka czy ñ skie go w Tbi li si”.

Z ko lei w pra sie o orien ta cji pro za chod niej nie bra ko wa³o opty mi sty cz nych opi nii, ¿e nowy
 pragmatyzm w po li ty ce za gra ni cz nej Pol ski po zwo li jej za rów no zbli ¿yæ siê z Rosj¹, jak i da lej za cie œ -
niaæ sto sun ki z Ukra in¹ i pro pa go waæ jej in te gra cjê z Uni¹ Eu ro pejsk¹. Zda niem wie lu ko men ta to -
rów, Pol ska bê dzie siê te raz kie ro wa³a g³ów nie swo i mi in te re sa mi na ro do wy mi, do któ rych
z pe w no œci¹ nie na le ¿y utrzy my wa nie na piê cia w re la cjach z Rosj¹, choæ w spra wach do tycz¹cych
¿y wo t nych in te re sów kra ju ra czej nie bê dzie siê ogl¹daæ na Ro sjê:

Kie dy cho dzi o na rodowe in te re sy Pol ski (a kon kre t nie o re a li za cjê roz po czê te go wraz ze Szwecj¹
Par t ne r stwa Wschod nie go), wów czas si³y po li ty cz nie s¹ nie zbyt sk³onne do ogl¹da nia siê na nowe
otwa r cie w sto sun kach z Rosj¹. To jest od po wiedŸ na opi niê, jak¹ wy ra ¿aj¹ nie któ rzy eks per ci, ¿e
pod obe cny mi rz¹dami Pol ska bê dzie pa trzy³a na Ukra i nê przez „ro sy j skie oku la ry” [„Dzer ka³o
Ty ¿ nia”, 10 li pca 2010 roku].

Ta k ¿e „Ukra i ñ ska Pra wda” pod kre œla³a, ¿e wiê ksza otwa r toœæ na Ro sjê nie bê dzie oz na cza³a re -
zy g na cji z zaan ga ¿o wa nia na rzecz Ukra i ny:

Nowe pra gma ty cz ne po dej œcie w re gio nie jest w³aœci wie sym bo lem tego, ¿e czymœ za rów no mo ¿ li -
wym, jak i no r ma l nym jest po zo sta wa nie par t ne ra mi stra tegi cz ny mi i pra wdzi wy mi przy ja ció³mi,
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a jed no cze œ nie od rzu ca nie kli ma tu na piê cia, no r ma li zuj¹c sto sun ki Pol ski z Rosj¹ oraz Ukra i ny
z Rosj¹. Ale nie ko sztem re la cji ukrai ñsko- po l skich [„Ukra i ñ ska Pra wda”, 16 wrze œ nia 2010 roku].

Ina czej mówi¹c, nowy opty mi sty cz ny wi ze ru nek Pol ski zak³ada, ¿e po tra fi ona zrê cz nie go dziæ
ró ¿ ne in te re sy geo poli ty cz ne, po zo staj¹c bli skim pa r t ne rem Ukra i ny, a jed no cze œ nie nie szkodz¹c
re la cjom miê dzy Ukra in¹ i Rosj¹.

Pol ska jako kraj s¹sie dz ki – „okno na Eu ro pê”

Pol ska i Ukra i na maj¹ d³ug¹ wspóln¹ gra ni cê oraz bo gat¹ hi sto riê mi gra cji i przep³ywu lud no œci. 
Na pocz¹tku lat dzie wiê æ dzie si¹tych XX wie ku mi gra cje te mia³y cha ra kter obu stron ny – Po la cy
ma so wo je Ÿ dzi li na Ukra i nê, a Ukra i ñ cy przy je ¿ d¿a li do Pol ski, bar dzo czê sto w ce lach han d lo -
wych. W dru giej po³owie lat dzie wiê æ dzie si¹tych przep³yw lud no œci sta³ siê wy ra Ÿ nie jed no stron ny 
– Ukra i ñ cy na dal przy je ¿ d¿a li han d lo waæ i (na ogó³ nie le ga l nie) pra co waæ w Pol sce, pod czas gdy
Po la cy je Ÿ dzi li na Ukra i nê zna cz nie rza dziej i prze wa ¿ nie w ce lach tu ry sty cz nych. Dla wie lu Ukra iñ -
ców wy ja z dy do Pol ski by³y je dy nym spo so bem na utrzy ma nie ro dzi ny. Ponad to Pol ska ko ja rzy³a
siê z lu ksu sem i za mo ¿ no œci¹, by³a „Za cho dem dla mas” – zna cz nie ³atwiej by³o siê do staæ do Pol ski
ni¿ do Nie miec czy Fran cji. Przyst¹pie nie Pol ski do stre fy Schen gen oz na cza³o za ostrze nie re ¿i mu
wi zo we go, ale jed no cze œ nie umo ¿ li wia³o pod ró ¿o wa nie do in nych kra jów eu ro pe j skich, szcze gó l -
nie w Eu ro pie Za chod niej, na pod sta wie wizy uzy ska nej w pol skim kon su la cie.

W re la cjach pra so wych do tycz¹cych tej pro ble ma ty ki prze wa ¿a³a rama „s¹siad otwa r ty i przy ja -
z ny”, cho cia¿ po ja wia³y siê rów nie¿ do nie sie nia o za my ka niu siê Pol ski przed Ukra i ñ ca mi. Ogó l nie
jed nak w pra sie ukra i ñ skiej Pol ska wci¹¿ jest przed sta wia na jako „okno na Eu ro pê” lub „miêk ki
filtr Schen gen” (okre œle nie z tygo dni ka „Dzer ka³o Ty ¿ nia”). Szcze gó l nie du¿o uwa gi po œwiê ca siê
roli Pol ski w libe ra li za cji re ¿i mu wi zo we go miê dzy Ukra in¹ a Uni¹ Eu ro pejsk¹. Ponad to Pol ska jest
pre zen to wa na jako je den z naj wa¿ nie j szych kra jów mi gra cji za ro b ko wej dla Ukra i ñ ców, dla te go
pró by ogra ni cze nia tej mi gra cji przez Po la ków (na wet je œli de fa c to oz na czaj¹ wa l kê z nie le galn¹ mi -
gracj¹) s¹ od bie ra ne bar dzo ne ga ty w nie i opi sy wa ne emo cjo na l nie. Wspó l na gra ni ca sta no wi jed -
nak cza sem Ÿród³o pro ble mów, w ana li zo wa nych ar ty ku³ach po ja wi³y siê bo wiem rów nie¿ re la cje
na te mat prze stêpstw trans gra ni cz nych (choæ bez jed noz nacz ne go wskazywania winnych tej
sytuacji po jednej ze stron).

Wie le uwa gi w ga ze tach i tygo dni kach ob jê tych ba da niem po œwiê co no pra cy pol skich kon su la -
tów na Ukra i nie, miê dzy in ny mi pu b li kuj¹c in fo r ma cje o otwa r ciu no wych pla có wek kon su la r nych
(w ̄ yto mie rzu i Se wa sto po lu), no mi na cjach na kon su lów, li cz bie wy da nych wiz czy uru cho mie niu
no wych pro gra mów pra cy dla Ukra i ñ ców. Pol ska jest uz na wa na za kraj ra czej otwa r ty na przy jazd
Ukra i ñ ców, rów nie¿ w ce lach za ro b ko wych, któ ry nie pró bu je siê przed nimi za my kaæ jak re szta
Eu ro py, szcze gó l nie pa ñ stwa za chod nie. Zna ny ukra i ñ ski ana li tyk O³eks andr Su sz ko na ³amach
tygo dni ka „Dzer ka³o Ty ¿ nia” na pi sa³, ¿e Pol ska dla Ukra i ny – tak jak Fin lan dia dla Ro sji – od gry wa
rolê „miêk kie go fi l tra Schen gen”. Okre œle nie to jest w pe³ni upra w nio ne, jak bo wiem po da wa³y ga -
ze ty ukra i ñ skie, 40% wszy stkich wiz wy da nych Ukra i ñ com w 2009 roku po cho dzi³o z pol skich kon -
su la tów. Ponad to wa r to za uwa ¿yæ, ¿e kon su lat Pol ski we Lwo wie nie ty l ko wy da je naj wiê cej wiz
spo œród in nych kon su la tów za gra ni cz nych na Ukra i nie, ale rów nie¿ wy da je naj wiêksz¹ li cz bê wiz
spo œród wszy stkich pol skich kon su la tów na œwie cie (no ta be ne Polska ma najwiêcej konsulatów
w³aœnie na Ukrainie).

Jak ju¿ wspo mnia no, wy ra Ÿ na zmia na kli ma tu poli ty cz ne go w re gio nie i wy bo ry pre zy den c kie
w Pol sce pro wo ko wa³y py ta nia o to, czy Pol ska wci¹¿ bê dzie wspie ra³a Ukra i nê w jej d¹¿e niach do
in te gra cji z Eu rop¹, w tym zw³asz cza w sta ra niach o libe ra li za cjê re ¿i mu wi zo we go. Anty cy puj¹c
za nie poko je nie Ukra i ñ ców mo ¿ li wym wy co fa niem siê Pol ski z jej wcze œ nie j szej roli ad wo ka ta
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Ukra i ny w pro ce sie ³ago dze nia eu ro pe j skiej po li ty ki wi zo wej, pra sa ukra i ñ ska na ogó³ sta ra³a siê
roz wiaæ w¹tpli wo œci, powo³uj¹c siê na opi nie pol skich po li ty ków i eks per tów. Ga ze ty czê sto przy -
ta cza³y wy po wie dzi mi ni stra spraw za gra ni cz nych Ra dos³awa Si ko r skie go i pre zy den ta Bro -
nis³awa Ko mo ro wskie go oraz pol skich ko men ta to rów, na przyk³ad Ma r ci na Woj cie cho wskie go,
¿eby po twier dziæ za pe w nie nia o zaan ga ¿o wa niu Pol ski na rzecz upro sz cze nia re ¿i mu wi zo we go
lub ca³ko wi te go znie sie nia wiz dla oby wa te li Ukra i ny pod ró ¿uj¹cych na Za chód. Miê dzy in ny mi
w ga ze cie „Se god nia” z 5 cze r w ca 2010 roku przy to czo no ob szern¹ wy po wiedŸ pol skie go ko men ta -
to ra, któ ry za pe w nia³, ¿e nowy pre zy dent Polski bêdzie wspiera³ ukraiñsk¹ stronê w rozmowach
o z nie sie niu wiz.

Nag³ówki wiê kszo œci ar ty ku³ów pra so wych by³y jed noz na cz nie po zy ty w ne: Pol ska obie cu je po -

móc Ukra i nie uzy skaæ re ¿im bez wi zo wy z Uni¹ Eu ro pejsk¹ – „Se god nia” z 24 maja 2010 roku, Nowy

pre zy dent Pol ski po mo ¿e nam w ne go cja cjach o znie sie niu wiz eu ro pe j skich – „Se god nia” z 5 cze r w ca
2010 ro ku, Pol ska og³asza do bre wia do mo œci dla Ukra i ny – „Ukra i ñ ska Pra wda” z 17 li sto pa da 2010 ro -
ku. Co in te re suj¹ce, na wet prorz¹dowy rosyj skojê zy cz ny dzien nik „Se god nia” wie le mie j s ca po -
œwiê ci³ kwe stii libe ra li za cji re ¿i mu wi zo we go. Mo ¿ li woœæ swo bod ne go pod ró ¿o wa nia na Za chód
wy da je siê nie zwy kle isto t na dla Ukra i ñ ców, nie za le ¿ nie od orien ta cji po li ty cz nej, Pol ska jest zaœ
post rze ga na jako bar dzo wa ¿ ny pod miot w pro ce sie u³atwia nia mo ¿ li wo œci mi gra cy j nych.

Du¿o uwa gi po œwiê co no rów nie¿ znie sie niu obo wi¹zku wi zo we go dla Ukra i ñ ców na okres
pi³ka r skich Mi strzostw Europy EURO 2012. Dzien nik „Fa kty i Kom men ta rii” w ty tu le ar ty ku³u
z 1 paŸ dzie r ni ka 2010 roku za cy to wa³ ukra i ñ skie go wi ce pre mie ra: Bo ris Ko le s ni kow: „Py ta nie o znie -

sie nie pol skich wiz na ro do wych dla Ukra i ñ ców na czas EURO 2012 jest dys ku to wa ne i zna j dzie my de cy zjê

ko m pro mi sow¹.

Zaan ga ¿o wa nie Pol ski na rzecz wiê ksze go otwa r cia gra nic, libe ra li za cji re ¿i mu wi zo we go oraz
roz wo ju wspó³pra cy trans gra ni cz nej miê dzy Polsk¹ a Ukra in¹ nie jest przed sta wia ne je dy nie jako
ro man ty cz na mi sy j noœæ czy bez inte reso w ne spe³nie nie hi sto rycz ne go zo bo wi¹za nia wobec
Ukrainy:

Dla Pol ski bar dzo wa ¿ ne s¹ do brej ja ko œci dro gi i prze j œcia na jej gra ni cach z Ukra in¹. Szcze góln¹ uwa -
gê, wed³ug pol skie go wi ce mi ni stra roz wo ju re gio nal ne go Krzy szto fa He t ma na, zwra ca siê na roz wój
trans gra ni cz nych przejœæ w naj mniej roz wi niê tych ob sza rach Ukra i ny. Wi ce mi ni ster za pro po no wa³
Ukra i nie przy go to wa nie wspó l nych z Polsk¹ pro je któw, na któ re Unia Eu ro pe j ska prze zna czy 180 mi -
lio nów euro. Nie trze ba byæ wie l kim eks per tem eko no mi cz nym, ¿eby ro zu mieæ, ¿e w³aœ nie tymi dro -
ga mi pol ski bi z nes po wie zie do Ukra i ny swoj¹ pro du kcjê. Po zo sta je jed nak py ta nie: Co Ukra i na mo¿e
za pro po no waæ swo im s¹sia dom? Czy wci¹¿ bê dzie to ta nia si³a ro bo cza i su ro w ce? [„Dzer ka³o Ty ¿ nia”,
16–22 paŸ dzie r ni ka 2010 roku].

Pra sa ukra i ñ ska nie ma w¹tpli wo œci, ¿e Pol ska (po do b nie jak Ro sja) ma w tym za kre sie kon kre t -
ne in te re sy, któ re w³aœ nie w ten spo sób re a li zu je.

Mi gra cje za ro b ko we to bar dzo wa ¿ ny ele ment re la cji pol sko-u krai ñ skich, do ty czy bo wiem ¿y cia
wie lu mie sz ka ñ ców Ukra i ny. Pra sa ukra i ñ ska naj czê œciej przed sta wia Pol skê jako kraj otwa r ty na
mi gra cje Ukra i ñ ców, nie po win no wiêc dzi wiæ, ¿e za chod ni s¹siad jest jed nym z g³ów nych pañstw
do ce lo wych ukra i ñ skich wy ja z dów za ro b ko wych. W opi nii me diów ukra i ñ skich, robi to prze de
wszy stkim we w³as nym in te re sie: „W 2007 roku Pol ska u³atwi³a [Ukra i ñ com] do stêp do ryn ku pra -
cy w zwi¹zku z nie wy sta r czaj¹c¹ liczb¹ pra co w ni ków, spo wo do wan¹ ma sow¹ mi gracj¹ eko no -
miczn¹ Po la ków do in nych kra jów Unii Eu ro pe j skiej, do któ rej Pol ska wesz³a w 2004 roku”
(„Se god nia”, 24 maja 2010 roku). In ny mi s³owy, mi gra cje eko no mi cz ne z Ukra i ny do Pol ski przy -
nosz¹ obu stro nom zna cz ne ko rzy œci: Ukra i ñ cy mog¹ za ro biæ wiê cej ni¿ w swo im kra ju, Po la cy zy -
skuj¹ zaœ pra co w ni ków, któ rych bar dzo po trze buj¹. Pol ska jest jed nym z g³ów nych pañstw
do ce lo wych mi gra cji za ro b ko wej Ukra i ñ ców, a Ukra i ñ cy s¹ w Pol sce naj li cz niejsz¹ grup¹ mi gran tów
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eko no mi cz nych: „[…] na Ukra i ñ ców zare je stro wa no 95% wszy stkich po dañ o pra cê w u³atwio nym
sy ste mie, któ ry dzia³a od 20 cze r w ca 2007 roku rów nie¿ dla oby wa te li Ro sji, Bia³oru si i Mo³dowy
(od lu te go 2009 roku)” („Se god nia”, 24 maja 2010 roku). Pod kre œla siê ponad to, ¿e Pol sce za le ¿y na
obe cno œci ukra i ñ skich pra co w ni ków na krajo wym ryn ku pra cy, dla te go pa ñ stwo to akty w nie sprzy ja
mi gra cjom eko no mi cz nym Ukra i ñ ców, po dej muj¹c miê dzy in ny mi dzia³ania lo ka l ne. Na przyk³ad
tygo dnik „Le wyj Be reg” z 29 li sto pa da 2010 roku in fo r mo wa³, ¿e pol ski kon su lat za mie rza wpro wa -
dziæ spe cja l ny pro gram, któ ry umo ¿ li wi mie sz ka ñ com Ode ssy pod jê cie le ga l nej pra cy w Pol sce.

Choæ Ukra i ñ cy mog¹ przy je ¿ d¿aæ do pra cy w Pol sce wed³ug upro sz czo ne go sy ste mu, to jed nak
wy jazd taki na dal siê wi¹¿e z ko nie cz no œci¹ spe³nie nia wie lu wa run ków fo r ma l nych, z cze go nie
wszy s cy s¹ w sta nie siê wywi¹zaæ, a co na ogó³ sku t ku je nie wpu sz cze niem na te ry to rium Pol ski lub
wy da le niem z kra ju tym cza so we go po by tu. Przyk³ady wa l ki pol skich s³u¿b z nie le galn¹ mi gracj¹ s¹ 
rela cjo no wa ne w pra sie ukra i ñ skiej bar dzo emo cjo na l nie, sta no wi¹c po twier dze nie opi nii o nie -
przy chy l nym na sta wie niu Po la ków do Ukra i ñ ców. Dzie je siê tak czê œcio wo ze wzglê du na zbyt
du¿e ocze ki wa nia wo bec Pol ski w za kre sie libe ra li za cji re ¿i mu wi zo we go, czê œcio wo zaœ ze wzglê -
du na re sen ty men ty i uprze dze nia (choæ nie bez zna cze nia jest wa lor sen sacy j no œci pra so wych do -
nie sieñ – re la cje typu „bij¹ na szych” sprze daj¹ siê na ryn ku me dia l nym zna cz nie le piej ni¿
obiektywnie przedstawiane informacje).

Emo cjo na l nie za ba r wio ny prze kaz jest chara ktery sty cz ny dla tygo dni ka „Le wyj Be reg”, któ ry
kil ka kro t nie w okre sie ob jê tym ba da niem do no si³ o nie wpu sz cze niu ukra i ñ skich nie le ga l nych mi -
gran tów na te ry to rium Polski:

Pol ska nie wpu œci³a do kra ju 29 Ukra i ñ ców. Jak po in for mo wa³ rze cz nik pra so wy pol skiej stra ¿y gra nicz -
nej, Ukra i ñ cy pra co wa li w cie p la r niach na po³ud niu Pol ski bez ofi cja l ne go ze z wo le nia na pra cê i nie
mie li zare je stro wane go oœwia d cze nia o za mia rze po wie rze nia pra cy przez pol skie go pra co da w cê. [...]
Przy po mni j my, ¿e w zesz³ym tygo dniu 26 Ukra i ñ com od mó wio no wja z du do Pol ski dla te go, ¿e ich
pra co da w ca nie za re je stro wa³ oœwia d cze nia o za mia rze po wie rze nia pra cy [„Le wyj Be reg”, 29 li pca
2010 roku].

Au tor cy to wa ne go ar ty ku³u pod kre œla, ¿e wina nie le¿y wy³¹cz nie po stro nie Ukra i ñ ców, któ rzy
pró bo wa li prze kro czyæ gra ni cê, nie maj¹c wy ma ga nych do ku men tów, gdy¿ to pol ski pra co da w ca
nie dope³ni³ wszy stkich for ma l no œci. Czy li, pa ra fra zuj¹c zna ne po wie dze nie: „Po lak za wi ni³,
a Ukra i ñ ca nie wpu œci li”.

Re la ty w na ³atwoœæ pod ró ¿o wa nia miê dzy Polsk¹ a Ukra in¹, szcze gó l nie dla Po la ków, któ rzy
mog¹ wje ¿ d¿aæ na Ukra i nê bez wiz, ma rów nie¿ swo je cie m ne stro ny – prze de wszy stkim u³atwia
pope³nia nie prze stêpstw trans gra ni cz nych, w tym zw³asz cza han d lu na rko ty ka mi i œro d ka mi
 odurzaj¹cymi oraz han d lu lu dŸ mi. Co in te re suj¹ce, na ru sze nia pra wa s¹ opi sy wa ne jako wy nik
wspó³pra cy pol skich i ukra i ñ skich prze stê pców, bez jed noz nacz ne go wska za nia stro ny, po której
le¿y wina:

W grud niu ubieg³ego roku mê ¿ czy z na przy je cha³ z ro dzin ne go Wroc³awia do Ta r no po la, udaj¹c...
 misjonarza. To masz po ro zu mia³ siê z ukra iñsk¹ chrze œci jañsk¹ or ga ni zacj¹ do bro czynn¹, otrzy ma³ po -
zwo le nie na pra cê i bez pro ble mu prze kro czy³ gra ni cê. Oczy wi œcie nie mia³ naj mnie j sze go za mia ru
spe³niæ obie t ni cy da nej or ga ni za cji i do sta r czaæ Ukra i ñ com po moc hu ma ni tarn¹, pro du kty spo ¿y w cze
i leki. Za miast tego Po lak wy naj¹³ mie sz ka nie i zna laz³ so bie trzech wspó³to wa rzy szy dzia³al no œci
prze stê pczej – trzy dzie stodwu let nich mie sz ka ñ ców Ta r no po la [„Fa kty i Kom men ta rii”, 5 sie r p nia
2010 roku].

Inne zda rze nia kry mi na l ne opi sy wa ne w ukra i ñ skiej pra sie, miê dzy in ny mi prze stê p stwa han d -
lu lu dŸ mi, prze bie gaj¹ wed³ug po do bne go sce na riu sza.

Do nie sie nia pra so we na te mat pol sko-u krai ñ skiej wspó³pra cy trans gra ni cz nej pre zen tuj¹ op ty kê 
no we go pra gma ty z mu – Pol ska wspie ra d¹¿e nia Ukra i ñ ców do swo bod ne go pod ró ¿o wa nia w gra -
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ni cach ca³ej Unii Eu ro pe j skiej i mo ¿ li wo œci mi gra cji za ro b ko wych ze wzglê du na w³asne we wnê trz -
ne in te re sy, nie zaœ z po wo du hi sto ry cz nych za¿y³oœci czy sym bo li cz nych zobowi¹zañ.

Pol ska jako ucze st nik wspó l nych dzie jów – pol sko-u krai ñ ska wspól no ta nie do li

W 2010 roku ob cho dzo no ro cz ni ce ki l ku wa ¿ nych wy da rzeñ w dzie jach Pol ski i Ukra i ny, co zo -
sta³o do strze ¿o ne przez pra sê ukra iñsk¹, choæ wspó l na hi sto ria ode gra³a zna cz nie mniejsz¹ rolê
w do nie sie niach pra so wych do tycz¹cych Pol ski, ni¿ mo ¿ na siê by³o tego spo dzie waæ. Zna cz na
czêœæ ar ty ku³ów z tego za kre su, w któ rych wspo mi na no o Pol sce, by³a po œwiê co na prze de wszy st -
kim wy da rze niom z dzie jów Ukra i ny. Rama „ucze st nik wspó l nych dzie jów” wy stê po wa³a rza dziej
ni¿ inne wy ró ¿ nio ne w ba da niu ramy, choæ nie zna laz³a siê na osta t nim mie j s cu za spraw¹ li cz -
nych pub li ka cji w dzien ni ku „Deñ”, g³ów nie dziê ki au to ro wi, któ ry na ³amach tej ga ze ty czê sto
 podejmuje w¹tki wspó l nej hi sto rii Pol ski i Ukra i ny.

W ana li zo wa nych re la cjach pra so wych na te mat dzie jów pol sko-u krai ñ skich do mi no wa³a rama
po mo c ni cza „wspól no ta nie do li” lub po pro stu wspól no ta dzie jo wa. Jak wspo mnia no wcze œ niej,
wspó l na hi sto ria nie by³a przed mio tem re sen ty men tów, oska r ¿eñ, pre ten sji czy ata ków. Na wet
w wy pa d ku wyj¹tko wo dra ¿ li wej kwe stii – re a kcji Pa r la men tu Euro pe j skie go na na da nie Ste pa no -
wi Ban de rze tytu³u Bo ha te ra Ukra i ny – au tor ar ty ku³u wy ra zi³ je dy nie ¿al, ¿e po pol skiej stro nie za -
brak³o wiê kszej wy ro zu mia³oœci, jed no cze œ nie jed nak akcen to wa³ pol sko-u krai ñ skie po jed na nie
(sto no wan¹ re a kcjê mo ¿ na ta k ¿e t³uma czyæ cza sem na re fle ksjê – ar ty ku³ uka za³ siê pó³ roku po re -
zo lu cji Pa r la men tu Euro pe j skie go). W pra sie pro za chod niej wspó l na hi sto ria by³a tra kto wa na prze -
de wszy stkim jako do œwia d cze nie, dziê ki któ re mu obie stro ny mog¹ bu do waæ wspóln¹ przysz³oœæ.
W tytu³ach o orien ta cji wie lowe kto ro wej historii poœwiêcono bardzo ma³o uwagi.

We wszy stkich ga ze tach i tygo dni kach ob jê tych ba da niem uka za³y siê przy naj mniej wzmian ki
o ro cz ni cy pod pi sa nia umo wy wa r sza wskiej miê dzy Jó ze fem Pi³su d skim a Sy mo nem Pe t lur¹.
Dzien nik „Deñ” po œwiê ci³ temu wy da rze niu szcze gó l nie du¿o uwa gi, pu b li kuj¹c ki l ka ar ty ku³ów
okoli cz no œcio wych, a ta k ¿e prze druk de ba ty pol skich i ukra i ñ skich hi sto ry ków, któ rej do brym
pod su mo wa niem s¹ s³owa Iho ra Siun diu ko wa, re da kto ra dzia³u „Historia i ja”:

Uwa ¿am, ¿e bar dzo nie bez pie cz na dla pod staw ideo lo gi cz nych ukra i ñ skiej pa ñ stwo wo œci jest teza
o wspó l nej hi sto rii je dy nie z na szym wschod nim s¹sia dem [...]. Te ma tem dzi sie j szej de ba ty jest aku rat je -
den z wy ra Ÿ nych przyk³adów wspó l nej hi sto rii Ukra i ny i Pol ski o bo ga tej tre œci po zytyw nej, wbrew
nieza prze cza l nej am bi wa len cji umo wy wa r sza wskiej. Nie jest to mo ment hi sto ry cz ny, któ ry zas³ugu je na
dy ty ra m by lub upro sz cze nia. Nie mniej jed nak w³aœ nie umo wa wa r sza wska jest œwietn¹ ilu stracj¹ tego,
¿e na sze kra je po tra fi¹ wspó³pra co waæ [„Deñ”, 21 maja 2010 roku].

Za zna mien ne na le ¿y uz naæ to, ¿e choæ pu b li cy œci dzien ni ka „Deñ” pod kre œla li w ar ty ku le
z 14 ma ja 2010 roku, ¿e umo wa wa r sza wska nie by³a w pe³ni par t ne r ska, to jed nak akcen to wa li
g³ów nie pod jê te wów czas wspó³dzia³anie oraz wspó l ne do œwia d cze nia hi sto ry cz ne, któ re mo ¿ na
i wa r to prze kuæ na ka pi ta³ sto sun ków do bros¹sie dz kich. W in nych ana li zo wa nych tytu³ach pra so -
wych uka zy wa³y siê albo kró t kie ar ty ku³y info rma cy j ne o wspó³pra cy miê dzy Jó ze fem Pi³su d skim
a Sy mo nem Pe t lur¹, albo ma te ria³y ana li ty cz ne, w któ rych po do b nie akcen to wa no po zy ty w ne do -
œwia d cze nia wspó l nych dzia³añ.

Re zo lu cja Pa r la men tu Euro pe j skie go do tycz¹ca na da nia Ste pa no wi Ban de rze tytu³u Bo ha te ra
Ukra i ny wywo³a³a gor¹ce re a kcje i pro te sty w pra sie ukra i ñ skiej69. Oma wia ne w ni nie j szym opra co -
wa niu ba da nie nie obe j mo wa³o co pra wda okre su bez po œred nio po og³osze niu re zo lu cji, ale ju¿ pó³
roku pó Ÿ niej sta no wi sko Pa r la men tu Euro pe j skie go w spra wie Ste pa na Ban de ry by³o w ukra i ñ -
skich me diach przed sta wia ne jako przyk³ad kon for mi z mu, ule ga nia ma ni pu la cjom Ro sji, bra ku
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wra ¿ li wo œci i wie dzy hi sto ry cz nej. G³ównym ad wer sa rzem uczy nio no w tym wy pa d ku Ro sjê, któ ra 
pró bu je na rzu caæ swoj¹ wi zjê dzie jów in nym krajom, ale do Pol ski Ukra i ñ cy wy ra ¿a li szcze gó l ny
¿al w³aœ nie ze wzglêdu na wspólne doœwiadczenia historyczne:

Nie ste ty, po staæ [Ste pa na] Ban de ry sta³a siê pa pier kiem la k mu so wym, któ ry po raz ko le j ny po œwia d -
cza pod wó j ny wy miar stan dar dów pa nuj¹cych w „sta rej” Eu ro pie. Czêœæ parla men ta rzy stów pod da³a
siê na stro jom pro woka cy j nym, ale re szta za de mon stro wa³a swój obo jê t ny sto su nek do hi sto rii i pro -
ble mów Eu ro py Wschod niej. [...] Dla cze go jed nak wy, Po la cy, oraz „sta ra, do bra” Eu ro pa, po no w nie
ig no ru je cie za gro ¿e nie, któ re nie sie „od no wio na” Ro sja? Któ ra nie pró bu je siê zmie niæ, ka jaj¹c siê za
prze stê p stwa ra dzie c kiej przesz³oœci, ale sta ra siê wy bie liæ i re sta u ro waæ sta li nizm oraz pod sy ca na -
stro je impe riali sty cz ne w spo³ecze ñ stwie ro sy j skim?! [„Ukra i ñ ska Pra wda”, 25 cze r w ca 2010 roku].

Wa r to raz je sz cze pod kre œliæ brak ar gu men ta cji od po wia daj¹cej ra mie „od wie cz ny wróg”.
 Zamiast tego jest pod kre œla na wspól no ta dzie jo wa, tym wiêc na le ¿y t³uma czyæ wiê ksze ocze ki wa -
nie od stro ny pol skiej zro zu mie nia dla ra cji stro ny ukra i ñ skiej:

Po jed na nie Ukra i ñ ców i Po la ków jest drog¹, któr¹ mu si my pod¹¿aæ, je œli bê dzie my wza je m nie to le ro -
waæ swoj¹ hi sto ryczn¹ przesz³oœæ. Lecz po jed na nie to po win no siê od byæ bez zwie rz ch noœci i wza je m -
nej po gar dy. Prze cie¿ w³aœ nie Pol ska by³a wzo r cem po jed na nia dla Ukra i ny, kie dy Po la cy z Ar mii
Krajo wej oraz z Ar mii Lu do wej po da li so bie rêce [„Ukra i ñ ska Pra wda”, 25 cze r w ca 2010 roku].

Po wy ¿sze cy ta ty do brze ilu struj¹ spo sób, w jaki – po opad niê ciu pie r wszych emo cji – s¹ opi sy -
wa ne nie wyja œ nio ne do ko ñ ca i bo le s ne do œwia d cze nia wspó l nej hi sto rii w ukra i ñ skiej pra sie pro -
za chod niej, po pie raj¹cej swe go cza su „obóz poma ra ñ czo wy”. Zwo len ni cy tej opcji po li ty cz nej na
Ukra i nie widz¹ w Pol sce prze de wszy stkim swo je go naj wiê ksze go so ju sz ni ka, dla te go sta raj¹ siê
uni kaæ za og nia nia spo r nych kwe stii hi sto ry cz nych, choæ jed no cze œ nie ocze kuj¹ wiê kszej wy ro zu -
mia³oœci.

Dla pra sy „wie lowe kto ro wej” (zde cy do wa nie na sta wio nej na tera Ÿ nie j szoœæ) hi sto ria Pol ski oraz 
wspó l ne dzie je Pol ski i Ukra i ny nie sta no wi¹ te ma tów przy ku waj¹cych uwa gê pu b li cy stów. Na
przyk³ad je dy nie w me diach o orien ta cji pro za chod niej uka za³y siê ar ty ku³y nawi¹zuj¹ce do ju bi le -
u szu po wsta nia „Soli da r no œci” i ro cz ni cy œmie r ci Je rze go Gie dro y cia – w tygo dni ku „Dzer ka³o Ty ¿ -
nia” za mie sz czo no d³ugi wy wiad z Je rzym Lan ge rem70, a w dzien ni ku „Deñ” opub li ko wa no du¿y
ar ty ku³ po œwiê co ny wy sta wie o hi sto rii „Soli da r no œci”. Do œwia d cze nia „Soli da r no œci” s¹ przed sta -
wia ne jako wa¿na lekcja dla Ukrainy.

Jak ju¿ wspo mnia no, zaan ga ¿o wa nie Pol ski na rzecz in te gra cji Ukra i ny z Eu rop¹ wi¹¿e siê – zda -
niem pra sy ukra i ñ skiej – za rów no z in te re sem w³as nym Pol ski, któ ra chcia³aby utwo rzyæ swo i sty
bu for od stro ny Ro sji, jak i z po czu ciem wspó³odpo wie dzial no œci za losy wschod nie go s¹sia da
i du¿¹ sym pa ti¹, z jak¹ jest tra kto wa ny na ród ukra i ñ ski. Wa r to jed nak od no to waæ sy tu a cjê, kie dy
zaan ga ¿o wa nie Pol ski na rzecz Ukra i ny by³o przed sta wio ne w pra sie ukra i ñ skiej w szcze gó l nie ne -
ga ty w nym œwie t le – jako wy raz jej kolonizatorskich zapêdów:

W pol skiej œwia do mo œci li nia Cu rzo na to zupe³nie sztu cz na gra ni ca, a zie mie na wschód od niej s¹
„rdzen nie pol skie”, hi sto ry cz nie na le¿¹ce do pol skich i spo loni zo wa nych zie mian. Na co dzieñ rza d ko
„uœwia do mio ny” Po lak przy z na, ¿e Lwów i Ki jów nie s¹ pol ski mi mia sta mi. Dla te go w ci¹gu osta t nich 
dwu dzie stu lat ma szy na ideo lo gi cz na zwy ciê z ców „zi mnej wo j ny” (od ró ¿ nych wspó l nych pro je któw
³uku ba³tycko- czarno mor skie go a¿ po zna ny film Je rze go Hof f ma na Og niem i mie czem) ce gie³ka po
 cegie³ce od bu do wy wa³a od Ba³tyku do Mo rza Cza r ne go wer sjê post mode r ni styczn¹ szes nasto wie cz -
nej idei „po spo li tej” – z jej ro man ty cz nym mi tem o ogó l nej to le ran cji miê dzy Po la ka mi, Li twi na mi,
Bia³oru si na mi i Ukra i ñ ca mi w ra mach „Wie l kiej Sa r ma cji”. Tak przy oka zji, „poma ra ñ czo wa re wo lu -
cja” jest uwa ¿a na za etap tego pro ce su. Jed no cze œ nie w wa r sza wskich krê gach inte le ktua l nych pa nu je
prze ko na nie, ¿e Ukra i ñ cy sami nie bêd¹ w sta nie ob ro niæ „zdo by czy re wo lu cji” (co te¿ zak³ada³y
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 obecne wy bo ry pre zy den c kie), z cze go wy ni ka, ¿e Pol ska musi kon ty nu o waæ swoj¹ po li ty kê „pa tro no -
wa nia” [„Le wyj Be reg”, 27 sie r p nia 2010 roku].

Cy to wa ny ar ty ku³ – opub li ko wa ny w tygo dni ku „Le wyj Be reg” – jest mo c no pro ro sy j skim
i anty za chod nim pun ktem wi dze nia, bar dzo kry ty cz nym wo bec „poma ra ñ czo wej re wo lu cji”, od -
bie ra nej jako wy nik spi sko wej dzia³al no œci kra jów za chod nich, zw³asz cza zaœ Pol ski. Ukra i ñ cy nie
po win ni mieæ za ufa nia do Pol ski, po nie wa¿ od za wsze d¹¿y ona do pa no wa nia na ukra i ñ skich te ry -
to riach, a jej zaan ga ¿o wa nie na rzecz euro pe i za cji Ukra i ny jest ty l ko ko lejn¹ prób¹ zwa sali zo wa nia
tego kra ju, zda je siê g³osiæ au tor. Jest to g³os wa ¿ ny, lecz mar gi na l ny – przy naj mniej w ana li zo wa -
nych tytu³ach pra so wych.

Pod su mo wuj¹c, na le ¿y za uwa ¿yæ, ¿e wspó l ne do œwia d cze nia hi sto ry cz ne s¹ wa ¿ ne je dy nie dla
pra sy pro za chod niej, przy czym akcen tu je siê g³ów nie wspól no tê do œwia d czeñ hi sto ry cz nych i ist -
nie nie wspó l ne go ad wer sa rza – Ro sji. Wie dza na te mat wspó l nych dzie jów, zda niem ukra i ñ skich
dzien ni ka rzy i ko men ta to rów, uchro ni przed pope³nia niem ko le j nych b³êdów we wza je mnych sto -
sun kach. Przy czym pol sko-u krai ñ skie po jed na nie wy ma ga du ¿ej otwa r to œci i wy ro zu mia³oœci od
obu stron. Hi sto ria Pol ski, wed³ug pra sy pro za chod niej, jest rów nie¿ dla Ukra i ny Ÿród³em wie dzy
o bu do wa niu so li dar ne go, zin te gro wane go, pa trio ty cz nie na sta wio ne go spo³ecze ñ stwa. Pra sa
„wie lowe kto ro wa” po œwiê ca pol sko-u krai ñ skiej hi sto rii bar dzo ma³o uwa gi, uka zuj¹c Pol skê je dy -
nie w tle wydarzeñ dotycz¹cych Ukrainy.

Pod su mo wa nie

Ukra i ñ ska pra sa nie po œwiê ca du¿o uwa gi Pol sce. Jest ona wy ra Ÿ nie ukrai nocen try cz na i prze de
wszy stkim za j mu je siê spra wa mi do tycz¹cymi bez po œred nio sy tu a cji we w³as nym kra ju. Ukra i ñ s cy
czy te l ni cy nie do wiedz¹ siê wie le o spo³ecz nych, ku l tu ro wych i go spo da r czych spra wach Pol ski,
na to miast wy da rze nia po li ty cz ne s¹ ana li zo wa ne prze de wszy stkim pod k¹tem ich zna cze nia dla
Ukra i ny. Z dru giej stro ny, fakt ¿e wy da rze nia bie¿¹ce w Pol sce s¹ tak mo c no ³¹czo ne z roz wo jem
spraw na Ukra i nie oz na cza, ¿e Pol ska jest wa¿nym krajem dla Ukrainy.

Ana li za ram po ka zu je, ¿e do g³ów nych ele men tów wi ze run ku Pol ski na le¿¹: uda ny mo del trans -
fo r ma cji; kraj s¹sie dz ki; prze ciw wa ga wo bec Ro sji; pa r t ner; ucze st nik wspó l nych dzie jów. Wi ze ru -
nek Pol ski nie jest jed noz na cz ny i w du ¿ym sto p niu za le ¿y od po li ty cz nej orien ta cji tytu³ów
pra so wych. Szcze gó l nie wy ra Ÿ na ró ¿ ni ca po miê dzy pras¹ o orien ta cji pro za chod niej a orien ta cji
„wie lowe kto ro wej” ist nie je, je ¿e li cho dzi o post rze ga nie wspó l nej hi sto rii oraz zna cze nia do œwia d -
cze nia trans fo r ma cji ustro jo wej Pol ski dla Ukra i ny. Ramy „uda ny mo del trans fo r ma cji” oraz „ucze -
st nik wspó l nych dzie jów” wy stê puj¹ nie mal wy³¹cz nie w pra sie pro za chod niej. W pra sie
pro za chod niej prze wa ¿a jed nak prze ko na nie, ¿e pol ski mo del trans fo r ma cji jest nie ty l ko sku te cz -
ny, ale ta k ¿e od po wied ni dla Ukra i ny, któ ra mo¿e za sto so waæ pol skie do œwia d cze nia i wie le siê od
Pol ski na uczyæ. Pol ska s³u¿y te¿ jako wa ¿ ny punkt od nie sie nia, któ ry nie ty l ko po zwa la kry ty ko -
waæ obe c ny stan rze czy, ale ta k ¿e s³u¿y jako przyk³ad do naœladowania, Ÿród³o pozytywnych
wzorów dla Ukrainy. 

Re la cje pra so we zdo mi no wa ne s¹ przez bie¿¹ce wy da rze nia, na to miast ma³o uwa gi po œwiê ca siê 
zasz³oœciom hi sto ry cz nym. Co wiê cej, wspó l na hi sto ria prze wa ¿ nie jest oma wia na z dys tan sem, bez 
re sen ty men tów oraz bez bez po œred nie go prze³o¿e nia siê na dzi sie j sze re la cje po miê dzy dwo ma
 pañstwami. W pra sie pro za chod niej wspó l na hi sto ria by³a tra kto wa na prze de wszy stkim jako do -
œwia d cze nie, dziê ki któ re mu obie stro ny mog¹ bu do waæ wspóln¹ przysz³oœæ. „Wspól no ta nie do li”
jest naj czê œciej u¿y wan¹ ram¹. Ta kie po dej œcie mo ¿ na t³uma czyæ tym, ¿e pra sa pro za chod nia,
 która  po par³a swe go cza su „obóz poma ra ñ czo wy”, upa tru je w Pol sce prze de wszy stkim swo je go
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naj wiê ksze go so ju sz ni ka, dla te go sta ra siê uni kaæ za og nia nia spo r nych kwe stii hi sto ry cz nych, choæ
jed no cze œ nie ocze kuje wiêkszej wyrozumia³oœci ze strony Polski.

Ko le j nym wa ¿ nym ele men tem wi ze run ku Pol ski w pra sie ukra i ñ skiej jest by cie Pol ski „ad wo ka -
tem” Ukra i ny w jej d¹¿e niach eu ro pe j skich. Wa r to tu taj od no to waæ za nie poko je nie i nie pe w noœæ co
do przysz³ej roli Pol ski, wy ra ¿a ne przez pra sê ukra iñsk¹, w zwi¹zku z sze re giem zmian za rów no na 
sce nach po li ty cz nych obu kra jów jak i w wy mia rze œwia to wej po li ty ki. Jed nak, mimo ró ¿ nych
w¹tpli wo œci i wy stê puj¹cej cza sem am bi wa len cji pogl¹dów, ogó l ne na sta wie nie pra sy ukra i ñ skiej
wo bec przysz³ej roli Pol ski jako ad wo ka ta Ukra i ny jest opty mi sty cz ne – wci¹¿ do mi nu je prze ko na -
nie, ¿e rów nie¿ w przysz³oœci Pol ska nie zre zy g nu je z Ukra i ny, ale da lej bê dzie dzia³aæ na rzecz jej
interesów na scenie miêdzynarodowej. 

W od ró ¿ nie niu od wy mia ru poli ty cz ne go, gdzie re la cje po miê dzy dwo ma kra ja mi nie s¹
zupe³nie rów no rzêd ne – Pol ska wy stê pu je albo jako ad wo kat, albo jako na uczy ciel, Ÿród³o do brych
pra ktyk dla Ukra i ny – w wy mia rze eko no mi cz nym pod kre œla siê rów noœæ oby d wu pa r t ne rów. Pra -
sa ukra i ñ ska pra g nie po ka zaæ Ukra i nê jako akty w ny pod miot, od któ re go de cy zji rów nie¿ za le ¿y
przysz³oœæ wspó l nych pro je któw. Pod kre œla siê rów nie¿ pra gma tyzm obu kra jów w tej dzie dzi nie.
Ponad to, du¿y na cisk sta wia ny jest na po ten cjaln¹ przysz³¹ wspó³pracê.

Polska, jako kraj rdzen nie eu ro pe j ski, wci¹¿ jest post rze ga na jako prze ciw wa ga wo bec Ro sji.
Je ¿e li cho dzi o pol sko- rosy j skie po jed na nie, jest ono bar dziej mo ¿ li we te raz ni¿ kie dy ko l wiek wcze -
œ niej, zda niem pra sy ukra i ñ skiej, cho cia¿ jego zna cze nie dla Ukra i ny nie jest jed noz na cz nie post rze -
ga ne. Z jed nej stro ny, pod kre œla siê, ¿e u³o¿e nie sto sun ków miê dzy Polsk¹ a Rosj¹ po zwo li na
nor ma li za cjê re la cji trój stron nych – Ukra i na nie bê dzie mu sia³a ju¿ wy bie raæ miê dzy jed nym a dru -
gim s¹sia dem czy pa r t ne rem. Z dru giej jed nak stro ny, wy ra ¿a siê oba wê, ¿e za cie œ nie nie sto sun ków 
miê dzy Polsk¹ a Rosj¹ mo¿e spra wiæ, ¿e Wa r sza wa za cz nie przygl¹daæ siê spra wom ukra i ñ skim
przez „ro sy j skie oku la ry” i mniej chê t nie bê dzie siê an ga ¿o waæ na rzecz Ukra i ny, nie chc¹c
wywo³aæ nie zado wo le nia wie l kie go wschod nie go s¹sia da. Ge ne ra l nie, nowy opty mi sty cz ny wi ze -
ru nek Pol ski zak³ada, ¿e po tra fi ona zrê cz nie go dziæ ró ¿ ne in te re sy geo poli ty cz ne, po zo staj¹c bli -
skim pa r t ne rem Ukra i ny, a jed no cze œ nie nie szkodz¹c re la cjom miê dzy Ukra in¹ i Rosj¹.

Pol ska jest wyj¹tko wo wa ¿ na dla Ukra i ny jako „okno na Eu ro pê” oraz post rze ga na jako przy ja z -
ny i otwa r ty s¹siad. Co cie ka we, do nie sie nia pra so we na te mat pol sko-u krai ñ skiej wspó³pra cy
trans gra ni cz nej pre zen tuj¹ op ty kê no we go pra gma ty z mu – Pol ska wspie ra d¹¿e nia Ukra i ñ ców do
swo bod ne go pod ró ¿o wa nia w gra ni cach ca³ej Unii Eu ro pe j skiej i mo ¿ li wo œci mi gra cji za ro b ko wych 
ze wzglê du prze de wszy stkim na w³asne we wnê trz ne in te re sy, nie zaœ z po wo du hi sto ry cz nych
za¿y³oœci czy sym bo li cz nych zo bo wi¹zañ. Pra sa ukra i ñ ska nie ty l ko do strze ga otwa r toœæ Pol ski,
lecz rów nie¿ ocze ku je ¿e Pol ska po zo sta nie „miêk kim fi l trem schen ge ñ skim” dla Ukra i ny.
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własny Polaków w Wielkiej Brytanii” w książce „Dyskusja o integracji”. 

dr  Natalya  Ryabinska,  adiunkt, Katedra Socjologii,  Wyższa  Szkoła Nauk  Społecznych 
im. Ks. Józefa Majki. Członek Zespołu Studiów Europejskich, Instytut Filozofii i Socjologii 
Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania naukowe: badania porównawcze nad 
systemami medialnymi, media międzynarodowe, transformacja mediów w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Wybrane publikacje: Book Review „The Ukrainian Media 
Discourse: Ideologies, Identities, Power Relations” (z O. Popovych), w: Polish Sociological 
Review, 3(171) 2010; „Komunikowanie globalne jako sfera publiczna”,  
w: Wirtual. Czy nowy  wspaniały świat?, red. Olcon Marta, Scholar, 2009; „Disengaging 
News Framing in Ukrainian Press”. Polish Sociological Review. Nr. 3(163), 2008; „Analiza 
ram interpretacyjnych w porównawczym badaniu przekazów medialnych w Polsce i na 
Ukrainie”, w: A. Horolets (ed.) Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii. Marszalek, 
Warszawa, 2008. „Media and Accountability in Post-Communist  States”,  
w: J.  Niżnik,  N.Ryabinska (eds.) Political  Accountability. Conceptual, Theoretical, and 
Empirical Dimensions. IFiS Publishers, Warszawa, 2007; „Media Framing and Citizens' 
Engagement in Public Life: the Case of the Polish and Ukrainian Press”,  w: Józef  Niżnik  
(ed.) Multilevel  Governance: Patterns and Degrees of Political Integration, IFiS 
Publishers, Warszawa, 2006. 
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