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Psychospołeczne aspekty tworzenia 
i odbioru informacji1 

Niespełna rok temu na zaproszenie Biura Programowego Telewizji Pol
skiej S.A. pełniłem funkcję jurora w ogólnopolskim konkursie na najlep
szy regionalny program informacyjny TVP. Moim zadaniem było nie tylko 
uważne obejrzenie kilkuset nadesłanych wydań lokalnych programów infor
macyjnych i wskazanie na zdobywcę Grand Prix, ale również krótkie skomen
towanie swojego werdyktu. Kiedy ksiądz profesor Leon Dyczewski zapropo
nował mi, abym podzielił się swoimi refleksjami na temat psychospołecznych 
aspektów tworzenia i odbioru informacji, przyszedł mi do głowy pomysł, aby 
wrócić do tamtego uzasadnienia. Napisałem je wówczas w formie listu. Był to 
list do Newsowca, czyli dziennikarza, który przygotowuje lub - jak kto woli 
- kreuje materiał do telewizyjnego programu informacyjnego, moją intencją 
zaś było zwrócenie uwagi na kilka ważnych aspektów odbioru jego dzieła. Słu
chacze, do których kierowałem wówczas te słowa, stanowili dość hermetyczną 
grupę dziennikarzy i praktyków telewizyjnych. Dzisiaj chciałbym powrócić do 
tamtych myśli i w nieco okrojonej wersji je przedstawić. 

List brzmiał tak: 
Drogi Newsowcu, 
Niedawno obejrzałem całkiem sporo telewizyjnych programów informa

cyjnych przygotowanych przez regionalne ośrodki TVP i chciałbym podzielić 
się z Tobą kilkoma refleksjami na ich temat. Nie chcę jednak zajmować Twojego 
czasu roztrząsaniem szczegółów warsztatowych lub wskazywaniem na to, co 
moim zdaniem było w nich dobre, a co złe, i wyjaśnianiem - dlaczego. Chciał
bym natomiast postawić Ci kilka pytań, na które łatwo możesz odpowiedzieć. 

1 Obszerne fragmenty zmieszczonego w niniejszym tekście „Listu do Newsowca" zostały 
przedstawione podczas 14. Przeglądu i Konkursu Dziennikarskiego Oddziałów Terenowych 
TYP S.A. (Gdańsk, 20-23.06.2007; kategoria Grand Prix: najlepszy program informacyjny). 
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Czy chciałbyś zatem, żeby odbiorca Twoich wiadomości był dzięki nim 
trochę mądrzejszy, czy raczej wolałbyś, żeby był głupszy, bardziej czy mniej 
szczęśliwy? Czy zależy Ci na tym, żeby dobrze Cię rozumiał, czy też jest Ci 
wszystko jedno? Czy chciałbyś, żeby po obejrzeniu Twojego newsa trafniej ro
zumiał kawałek świata, o którym mu opowiadasz, czy lepiej, żeby miał w głowie 
zamęt i niepokój? Czy chciałbyś, żeby był bardziej świadomy i odpowiedzialny 
za swoje wybory, czy też odwrotnie, by z dnia na dzień stawał się coraz bar
dziej zalęknionym niewolnikiem? A może szczególnie zależy Ci na tym, żeby 
angażował się w budowanie dobrych relacji z innymi ludźmi i był nastawiony 
na przyszłość, niż żeby wyalienowany pogrążał się w mrocznym świecie katów 
i ich ofiar? Krótko mówiąc, jaką wizję świata chciałbyś, żeby miał ten, któremu 
codziennie opowiadasz swoje historie w Kurierze, Teleskopie, Panoramie czy 
w Aktualnościach? 

Zacznę od tego, że oczywiście byłbym szczerze zaniepokojony, gdybyś nie 
chciał, żeby Twój odbiorca był mądrzejszy, bardziej odpowiedzialny i dobrze 
Cię rozumiał. Niewykluczone jednak, że te pytania mogą Ci się również wydać 
nieco dziwne. Telewizyjny program informacyjny nie jest przecież perswazyjną 
reklamówką lub propagandową tubą (w każdym razie bardzo chcemy wierzyć 
w to, że nie jest). Przede wszystkim jest po to, by informować o tym, co się 
właśnie wydarzyło lub najprawdopodobniej wydarzy w nieodległej przyszłości, 
a nie po to, by kształtować czyjąkolwiek wizję świata. I z pewnością masz rację, 
ale refleksja nad funkcjonowaniem ludzkiego umysłu prowadzi do wniosku, 
że wiele przebiegających w nim procesów dzieje się automatycznie, mimo woli 
i żadną miarą nie można tego ignorować. 

W interesującym nas tutaj kontekście kreowania i odbioru programów in
formacyjnych chciałbym zwrócić Twoją uwagę na umysłowy mechanizm lub, 
jak wolą Anglosasi - urządzenie (mental device), które służy do kształtowa
nia poznawczej reprezentacji rzeczywistości. Każdy z nas ma „w swojej głowie" 
takie urządzenie. W największym skrócie, jego zadaniem jest gromadzenie 
i uogólnianie wszelkich informacji docierających do człowieka, niezależnie od 
tego, czy pochodzą one z osobistego doświadczenia nabytego, np. podczas za
granicznej wycieczki, wizyty w teatrze, czy przed telewizorem. Jednym z waż
niejszych procesów wykonywanych przez to urządzenie jest monitorowa
nie źródła informacji. To dzięki tej umysłowej procedurze możemy różnico
wać nasze wspomnienia na te, które pochodzą z doświadczenia „na własnej 
skórze", od tych, o których tylko słyszeliśmy od znajomych lub przeczytaliśmy 
w gazecie. 

I nie byłoby problemu, gdyby nie fakt, że - jak wszystko na tym świecie 
- tak też i ludzki umysł nie jest doskonałą maszynką. W ciągu minionych 
20 lat badań psychologicznych wiele dowiedzieliśmy się na temat zjawiska ko
dowania w pamięci tzw. fałszywych wspomnień. Fałszywość fałszywego wspo-
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mnienia polega na tym, że mylnie interpretujemy źródło posiadanych informa
cji dotyczących rzeczywistości. W latach 80. i 90. XX wieku temat ten budził 
bardzo żywe zainteresowanie zarówno psychologów, jak i dziennikarzy. Pre
tekstem były głośne sprawy wnoszone na wokandę najczęściej przez dorosłych 
już ludzi, którzy oskarżali swoich rodziców lub opiekunów o ich seksualne mo
lestowanie w dzieciństwie. Wyniki tych badań ujawniły zaskakującą słabość 
mechanizmu monitorowania rzeczywistości, którego działanie - jak się okazuje 
- można bardzo łatwo zakłócić. Czasem wystarczy tylko kilkukrotne powtó
rzenie jakiejś informacji, a ta - czy tego chcemy, czy nie - zostanie włączona do 
naszej wiedzy o świecie. Teraz pozostaje już tylko poczekać, a pamięć o źródle 
tej informacji ulegnie częściowej lub całkowitej dysocjacji, czyli rozpadowi. 
W rezultacie przestajemy trafnie orientować się, czy to, co wiemy, wiemy, po
nieważ sami braliśmy udział w wydarzeniu, czy też wiemy o tym np. z mediów. 
Tę słabość naszego systemu poznawczego doskonale znają twórcy skutecznych 
kampanii reklamowych. 

Wróćmy jednak do naszych newsów. 
Wielu analityków mediów zgadza się co do tego, że rzeczywistość pre

zentowana w prasie, radiu lub telewizji w znacznym stopniu kształtuje obraz 
świata realnego ich odbiorców, którzy na ogół nie mają wątpliwości, że fakty, 
0 których donoszą media, wydarzyły się naprawdę, a te, o których media nie 
informują - po prostu się nie wydarzyły. I coś w tym jest. Ale jest również 
i taka prawda, że świat, który nosimy „w głowie", w znacznym stopniu wyzna
cza granice naszego zainteresowania rzeczywistością, w tym również rzeczy
wistością medialną. Między umysłem człowieka a medium (np. telewizją) za
chodzi więc szczególny rodzaj interakcji, opartej na sprzężeniach zwrotnych. 
1 tak informacja podana w telewizyjnym programie informacyjnym jest coraz 
bardziej taka, jakiej poszukują odbiorcy, odbiorcy zaś coraz wyraźniej widzą 
sprawy tak, jak prezentują im to media. Błędne koło. Skąd się ono bierze? Otóż 
jednym z ważnych powodów jest właśnie to, że zbyt często zawodzi nas mecha
nizm monitorowania rzeczywistości. W umyśle to, co wirtualne (lub jak wolisz 
- medialne), i to, co realne, znacznie się częściej zaciera, czyli homogenizuje jak 
serek, niż się nam to wydaje. 

Podsumowując, mam nadzieję, że rozumiesz już teraz, dlaczego zapytałem, 
„jaką wizję świata chciałbyś, żeby miał Twój odbiorca?" W przedstawionym 
świetle media są równie odpowiedzialne za wizję świata swoich odbiorców, jak 
odbiorcy odpowiadają za akceptowaną wizję świata prezentowaną w mediach. 

Pójdźmy krok dalej. 
Nieraz zastanawiałem się nad tym, co tak naprawdę wynika z następują

cych trzech przesłanek. Pierwsza dotyczy zawartości medium, druga - zainte
resowania nim, a trzecia - kondycji ludzkiego umysłu. I tak, po pierwsze, tele
wizyjne programy informacyjne zawsze są o czymś, tzn. dotyczą jakiegoś wy-
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darzenia lub sprawy, i zawsze są jakieś, czyli mają określoną formę. Po drugie, 
ludzie wprost uwielbiają oglądać programy informacyjne w telewizji; badania 
telemetryczne stale nas o tym przekonują. I wreszcie po trzecie, umysł człowie
ka jest szczególnie wrażliwy na odbiór tych informacji, które albo potwierdzają 
jego wizję świata, albo stanowią dla niej zagrożenie. 

Przyjrzyjmy się tym trzem przesłankom nieco uważniej. 
Pierwsza mówi nam coś o zawartości i konstrukcji programu informacyj

nego. Kiedy w krótkim czasie masz do obejrzenia prawie 500 newsów, szybko 
dojdziesz do wniosku, że jedyną szansą na przetrwanie jest podjęcie próby 
systematyzacji tej audiowizualnej masy informacyjnej. Mnie ułożyła się ona 
w cztery kategorie, które grupują newsy podobne zarówno ze względu na po
dejmowaną tematykę, jak i ze względu na formę realizacji. Oczywiście najtrud
niej jest o typy czyste, ale w każdym przekazie można znaleźć jakąś wyraźnie 
dominującą nutę. 

1. News detektywistyczny. Autorami tego rodzaju newsów są dzienni
karze tropiciele prawdy. Najczęściej koncentrują oni swoją uwagę na niepra
widłowościach życia społecznego, politycznego lub ekonomicznego. Bystrym 
okiem kamery i zgrabnym tekstem off-owym i stand-upowym ogłaszają fakt 
odkrycia prawdy, niezależnie od tego, komu ta prawda jest potrzebna i w jaki 
sposób odbiorca może ją spożytkować. Tropiciele chętnie sięgają do archiwów. 
Bardziej cieszy ich samo ujawnianie ciekawostek i paradoksów niż szokowanie 
sensacją. 

2. News interwencyjny. To zdecydowanie mocniejsza wersja newsa detek
tywistycznego. Nie chodzi w nim już tylko o wskazanie na nieprawidłowości, 
ale przede wszystkim idzie o napiętnowanie winowajcy. Najpierw więc wy
ostrza się różnicę między tym, jak jest, a jak być powinno, a następnie zadaje 
się retoryczne lub prowokacyjne pytanie i (w domyśle) czeka się na odpowiedź 
publicznie oskarżonych. Dziennikarz filantrop najczęściej staje po stronie po
szkodowanych. Działa szybko i profesjonalnie i przynajmniej pozoruje, że jest 
live, choć dość często po prostu odgrzewa stare sprawy. 

3. News sensacyjny. Istotą newsa sensacyjnego bynajmniej nie jest aktual
ność czy nietypowość. Raczej jest nim szokowanie. To tabloidowa kronika kry
minalna, której bohaterami są przede wszystkim śmierć i zniszczenie. Dzien
nikarz „pasjonat" wyznaje starą zasadę, że „im gorzej, tym lepiej", a przede 
wszystkim „bez znieczulenia" - prawda bywa przecież także brutalna. 

4. News budujący więzi między ludźmi. Typowy dla newsów tego rodzaju 
jest optymizm: próbuje się w nich dostrzegać raczej dobre strony, choć nie 
omija się tematów trudnych. Dziennikarze na ogół nie zajmują się poszukiwa
niem, a tym bardziej publicznym piętnowaniem winnych. Jeśli już omawiają 
sprawę przykrą lub wstydliwą, przede wszystkim starają się podkreślać płynące 
z niej wnioski. Są nastawieni na przyszłość. W programach, w których dominu-
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ją newsy budujące więzi między ludźmi, jest najwięcej zapowiedzi innych pro
gramów telewizyjnych i zaproszeń na pozatelewizyjne imprezy, które właśnie 
się rozpoczęły. 

Każdy z omówionych rodzajów newsów generuje nieco inną wizję świata 
w umysłach oglądających je telewidzów. 

Świat, w którym odkrywaniem prawdy zajmują się detektywi, jawi się jako 
pełen niejasności, zagadek, ukrytych motywów i pozorów. Absurd i brak logiki 
to zasady, które trafnie opisują zachodzące w nim relacje między ludźmi i in
stytucjami. Dobrze, że w tym świecie są dziennikarze, którzy mają odpowied
nie narzędzia i szczerą chęć do odkrywania prawdy. W świecie detektywów nie 
ma jednak miejsca dla telewidzów. W najlepszym razie, półleżąc przez telewi
zorem, mogą z satysfakcją rzucić coś w rodzaju: „ale idioci" lub „co za drań-
stwo i marnotrawstwo", po czym przejść do następnego newsa. 

0 ile świat przedstawiony w newsach detektywistycznych jest raczej pełen 
głupców, o tyle świat przedstawiony w newsach interwencyjnych to świat spry
ciarzy. Jest w nim wielu ludzi, którzy tylko czyhają na to, żeby kogoś oszukać 
lub okraść. Musimy się bronić: wróg czai się wszędzie, a jego zamiary są niecne. 
Trzeba więc go zidentyfikować, a następnie społecznie napiętnować, czyli wy
rzucić poza nawias życia publicznego. Lubujący się w tego rodzaju newsach 
odbiorcy mają wiele okazji do satysfakcji. Wszak oglądanie publicznych egze
kucji na ogół nieco podnosi poziom adrenaliny, a nadto pozwala odreagować 
frustrację. „To w końcu ten łobuz jest odpowiedzialny również za moją niedolę! 
Dobrze mu tak!" 

Z kolei świat sensacyjnych newsów jest pełen zła, nienawiści, perwersji 
i kłamstwa. To smutny świat poranionych ludzi (winnych i niewinnych) i po
gruchotanych samochodów. Pozbawiony nadziei obraz ludzkiej nędzy i pato
logii; krajobraz po bitwie. Ciekawe, kto lubi żyć w takim świecie? W każdym 
razie dziennikarze „pasjonaci" czują się w nim jak u siebie w domu i raczej 
nie wyglądają na cierpiących. To zaprawione w bojach nieustraszone kobiety 
i mocni faceci, którzy nie boją się spojrzeć śmierci w oczy. Najlepiej są przy
stosowani do stanu wojny. Wielu telewidzów spogląda na ten świat z lękiem, 
wstydem lub obrzydzeniem. Wielu (o zgrozo!) nie ma nic przeciwko temu. 
Wręcz przeciwnie. 

1 wreszcie świat kreowany przez newsy budujące więzi między ludźmi. Jest 
interesujący i choć wiele się w nim dzieje, to nie tak gwałtownie, jak w świecie 
sensacji. Warto go poznawać i ciszyć się nim, a najlepiej na żywo, poza medium. 
Zasadniczo nie budzi lęku, choć nie jest to świat naiwniaków. Tu także jest 
miejsce na wydarzenia przykre. Ale z nich także warto wyciągać pozytywne 
wnioski. Świat ma przecież różne oblicza, i nic na to nie poradzimy, że nie 
brakuje w nim szarości i bylejakości. To niemal codzienne doświadczenie. 
Ludzie robią sobie świństwa, często nie szanują ani siebie, ani innych, inicjują 
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gry pozorów, są obłudni i zawistni. To wszystko prawda, ale czy nie warto tego 
zmieniać? Jasne, że warto. W świecie wykreowanym w newsach budujących 
więzi między ludźmi najważniejszymi osobami są ich odbiorcy i ich sąsiedzi 
zza miedzy. To oni są gośćmi programu, a program jest dla nich i ze względu 
na nich. „Świat nie jest taki zły!" 

Tyle na razie na temat przesłanki dotyczącej zawartości newsów. 
Druga z przesłanek głosi, że ludzie bardzo chętnie oglądają telewizyjne pro

gramy informacyjne. Jeśli telewidzowie robią coś bardzo chętnie, to bez wąt
pienia musi być ku temu jakiś powód, musi tkwić w tym jakaś tajemna moc. 

Odpowiedź na pytanie, dlaczego tak wielu ludzi niemal codziennie ogląda 
po kilka wydań telewizyjnych programów informacyjnych, tkwi w trzeciej 
przesłance. Zgodnie z podanym wcześniej sformułowaniem chodzi w niej o to, 
że umysł człowieka jest szczególnie wrażliwy na odbiór tych informacji, które 
albo potwierdzają jego wizję świata, albo stanowią dla niej zagrożenie. Można 
zatem powiedzieć, że ludzie chętniej angażują się w oglądanie tych wiadomości, 
których treści i forma są im bliskie, rozumieją je i które dobrze pasują do ich 
własnej wizji świata pozamedialnego. Paradoks polega jednak na tym, że nie 
mniej silnie są zainteresowani tymi newsami, które właśnie nie pasują do ich 
wizji świata, ponieważ zawierają one ważną dla nich informację o charakterze 
adaptacyjnym. „Jeżeli jest inaczej, niż sądzę, że jest, to koniecznie muszę wie
dzieć, czy nic mi nie zagraża albo czy nie grozi moim bliskim". Niestety, ani te
lemetria i ani tym bardziej deklaracje ankietowanych w badaniach opinii pub
licznej nie są w stanie zróżnicować tego niuansu motywacyjnego. Są to metody 
zbyt prymitywne i mało subtelne. Jeśli więc wiesz, że masz dużą widownię, to 
możesz czuć się usatysfakcjonowany, ale sądzę, że nie od rzeczy byłoby także 
odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką wizję świata reprezentuje ta widownia. 

Jeśli bowiem dajesz w programie sporą dawkę sensacji, to po drugiej stronie 
ekranu możesz oczekiwać albo tych, którzy usiłują ochronić swój inny, lepszy 
świat, albo tych, którym satysfakcję sprawia przyglądanie się złu. Pierwszych 
jest mi żal, bo jeśli będziesz konsekwentny, to w końcu Ci uwierzą i wprowadzą 
odpowiednią korektę do swojej wizji świata, a drugich po prostu się obawiam, 
choć na pierwszy rzut oka niełatwo jest ich od siebie odróżnić. 

Jeśli z kolei najczęściej produkujesz newsy detektywistyczne, to po drugiej 
stronie ekranu usatysfakcjonujesz raczej lekko sfrustrowanych, a jeśli inter
wencyjne - to najprawdopodobniej poziom ich frustracji jest znacznie wyższy. 
W tym kontekście nietrudno się domyślić, jaką wizję świata mają telewidzowie, 
którzy z przyjemnością obejrzą Twoje newsy budujące relacje między ludźmi. 
A jeśli i wtedy masz dużą widownię, to jest to naprawdę dobra wiadomość. 
Być może po części stanowią ją również ci średnio lub mocno sfrustrowani, 
a niewykluczone, że przypadkiem wśród nich znajdą się również i ci z potrzebą 
mocnych wrażeń. Prawdę mówiąc, w tym właśnie upatruję pewną szansę, po-
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nieważ zgodnie z zasadą, że im częściej masz kontakt z jakąś rzeczywistością, 
tym silniej włączasz ją do własnej reprezentacji świata, po cichu można liczyć 
na pewne korekty również w drugą stronę. 

Podsumowując, z pewnością domyślasz się, że najbardziej odpowiadają mi 
newsy budujące więzi między ludźmi. Moim zdaniem, po prostu szkoda czasu, 
wysiłku i pieniędzy przeznaczonych na regionalne programy informacyjne, by 
w małych ojczyznach promować wizję świata pełnego zalęknionych lub sfru
strowanych mieszkańców. 

Kończąc ten list (a zapewniam Cię, że zaledwie musnęliśmy istotę problemu 
zależności zachodzących między nadawcą, medium i odbiorcą telewizyjnych 
programów informacyjnych), chciałbym przypomnieć Ci starą, choć często 
skrywaną prawdę o mediach. 

Otóż większość ludzi naiwnie wierzy w to, że media komunikowania spo
łecznego powstały ze względu na odbiorców. Że stanowią one coś w rodzaju 
globalnego Hyde Parku, współczesną agorę, która pozwala ludziom na nieogra
niczone przekazywanie sobie wzajemnie informacji na każdy temat. Nic bar
dziej mylnego. Media nie powstały ze względu na odbiorców, ale ze względu na 
nadawców. Podobnie jak mównica nie jest dla wszystkich, ale dla tych, którzy ją 
postawili, oraz dla tych, którzy zostali do niej dopuszczeni. Ty, drogi newsow-
cu, reprezentujesz właśnie nadawców. Masz więc pełnię władzy, rząd umysłów, 
ale nie zapominaj, że po drugiej stronie telewizora siedzą ludzie, którym fun
dujesz swoją wizję świata. Czy jesteś pewien, że w tym świecie telewidzowie 
mogą poczuć się trochę mądrzejsi i bardziej szczęśliwsi? 

Pozdrawiam Cię serdecznie 
Piotr Francuz 




