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Problematyka pracy 

 Postprawda, którą zdefiniowano i opisano wiele lat temu, w 2016 roku została 

ogłoszona słowem roku1. Wpłynęło to w znaczący sposób na postrzeganie tego zjawiska, a 

przede wszystkim na zainteresowanie się nim przez środowiska medialne i naukowe. 

Rozpoczęło także dyskusję na temat zagadnienia prawdy w mediach, manipulacji opinią 

publiczną oraz wartości informacji, szczególnie tych o charakterze doniesień „z ostatniej 

chwili” czyli newsów. Na skutek zmian zachodzących we współczesnym świecie, takich jak 

rozpowszechnienie internetu, konieczne stało się dostosowanie mediów do wyzwań, jakie 

wymusił na nich postęp technologiczny. Idąca w ślad za nim przemiana kulturowa 

spowodowała, że internet, który miał być kluczowym narzędziem poprawiającym komunikację 

masową, zaczął stawać się dla niej zagrożeniem. Media tradycyjne takie jak prasa, radio czy 

telewizja nie tylko musiały wejść w sferę online ale przede wszystkim zmierzyć się z 

konkurencją w postaci drobnych nadawców oraz zwykłych użytkowników internetu, którzy 

rolę nadawców i dystrybutorów zaczęli przejmować szczególnie poprzez aktywność na 

platformach społecznościowych. Brak regulacji i nadzoru nad publikacjami jakie pojawiają się 

w sieci doprowadził do szumu informacyjnego przejawiającego się problemami z odróżnieniem 

treści prawdziwych od fałszywych2. Te ostatnie ujęto w zbiorcze pojęcie fake newsa, będącego 

dezinformacją, zawierającą w sobie prawdziwą część, jednak często przeinaczoną lub wyrwaną 

z kontekstu3. Podszywanie się pod prawdziwe informacje przyczynia się do wprowadzania w 

błąd odbiorców, w tym także dziennikarzy, przez co fake newsy rozpowszechniane są przez 

wszystkie rodzaje mediów, niezależnie od źródła ich powstania. Ich tempo rozprzestrzeniania 

się powoduje, że w krótkim czasie od publikacji docierają do bardzo dużej liczby odbiorców a 

brak kontroli często uniemożliwia zdementowanie lub sprostowanie informacji, powodując tym 

samym widoczne zmiany postaw społecznych oraz ich radykalizację. 

Powodem podjęcia problematyki fake newsa w dysertacji jest intensyfikacja tego 

zjawiska na przestrzeni ostatnich lat oraz wzrost jego znaczenia w dyskursie publicznym. 

Walka z fałszywymi wiadomościami, którą podjęły instytucje wielu krajów a także same 

media, skłania do rozważań nad definicją prawdy w mediach oraz kierunkiem dalszej 

                                                      
1 R. Kneitner, Post-truth and its consequences: What a 25-year-old essay tells us about the current moment, 

https://www.thenation.com/article/post-truth-and-its-consequences-what-a-25-year-old-essay-tells-us-about-the-

current-moment/ (dostęp: 11.03.2018) 
2 N. Silver, The signal and the noise. Who so many predictions fail – but some don’t, USA 2012, s. 21. 
3 J. Gillin, Fact-checking fake news reveals how hard it is to kill pervasive nasty weed online, 

http://www.politifact.com/punditfact/article/2017/jan/27/fact-checking-fake-news-reveals-how-hard-it-kill-p/ 

(dostęp: 11.03.2018) 
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transformacji środków przekazu. Bez poznania fake newsa, określenia jego cech 

charakterystycznych, sposobu rozprzestrzeniania się, nie będzie możliwa próba jego eliminacji 

czy chociaż ograniczenia w przestrzeni medialnej. Ważne także jest stanowisko środowiska 

dziennikarskiego wobec fake newsa, znajomość opinii wydawców i redaktorów 

przygotowujących publikacje. Stosunek mediów do zagadnienia jest o tyle kluczowy, że są one 

często obarczane całkowitą odpowiedzialnością za dystrybucję fałszywych wiadomości. One z 

kolei przenoszą te odpowiedzialność na platformy społecznościowe, twierdząc, że fake newsy 

produkują użytkownicy tychże platform, a nie dziennikarze. Ważne jest zatem aby wiedzieć 

jak media traktują fake news, jak go postrzegają, a także, w przypadku kiedy go publikują, w 

jaki sposób i dlaczego to robią. 

Jednym z popularnych fake newsów, które obiegły świat w ostatnich latach, wybranym 

jako studium przypadku do dysertacji, jest historia gry internetowej pod nazwą Niebieski 

Wieloryb. Miała ona opierać się na wykonywaniu zadań, doprowadzających nastolatki do 

samobójstwa. To co ciekawe, pomimo iż tekst źródłowy, który rozpoczął medialną panikę, 

posiadał liczne niedociągnięcia w weryfikacji faktów, a istnienie gry szybko zostało 

wykluczone, nie przeszkodziło w rozprzestrzenieniu się fake newsa na cały świat. W ten sposób 

powstała globalna fałszywa informacja, która w bardzo wyraźny sposób zaznaczyła się na 

różnych obszarach życia społecznego: od reakcji środowiska oświatowego, poprzez medyczne, 

aż do najważniejszych osób w państwie i organy ścigania.  

W dysertacji przedstawiono analizę materiałów medialnych z mediów polskich i 

zagranicznych pod kątem ich zawartości, w celu przedstawienia sposobu przekazywania 

informacji o Niebieskim Wielorybie, wykazania poziomu zgodności publikacji z faktami a 

także odniesienia do informacji o tym, że gra nie istnieje. Zaprezentowano także różne postawy 

wobec zjawiska fake newsa w różnych krajach, sposób opisywania go oraz stosunek do 

doniesień z innych ośrodków medialnych. Zwrócono uwagę na istotę zjawiska oraz jego 

oddziaływanie. Analiza została wykonana na materiałach z 30 krajów świata, z różnych 

kontynentów, co nadaje analizowanemu przypadkowi globalny charakter. Podjęcie tytułowego 

zagadnienia pokazało również zbieżność pomiędzy cechami charakterystycznymi dla fake 

newsa a kategorią produktu medialnego.  

Przypadek Niebieskiego Wieloryba stał się przedmiotem rozważań ze względu na 

wyjątkowo szerokie oddziaływanie, tempo rozprzestrzeniania się, a także na charakter 

informacji publikowanych na jego temat. To dotychczas jeden z niewielu przypadków fake 

newsa o zasięgu globalnym, który nie został jeszcze opisany w literaturze. Dostępne publikacje 

naukowe dość szeroko traktują o teorii fake newsa oraz jego obecności w obszarze polityki, 
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głównie za sprawą głośnej kampanii wyborczej Donalda Trumpa. Ciągle jednak pozostaje 

niedosyt badań na temat sposobu przedstawiania fake newsa w mediach oraz jego przykładów 

z obszaru życia społecznego, co wynika z krótkiej historii fałszywych informacji o tak szerokim 

zasięgu, jaki można obserwować w XXI wieku. Jest to wyjątkowo istotny aspekt, ze względu 

na szerokie oddziaływanie fake newsa. Fake news o Niebieskim Wielorybie to informacja, 

która może dotyczyć każdego, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie czy preferencje 

polityczne. Porusza tak ważny problem jakim jest samobójstwo, a więc jej szczegółowa analiza 

ma duże znaczenie w aspekcie nie tylko medialnym ale i ogólnoludzkim. 

 

Teza i cele pracy 

Zmiany w obszarze mediów wymuszają weryfikację istniejących rodzajów produktów 

medialnych a także determinują powstawanie nowych. Głównym celem badań 

przeprowadzonych na potrzeby pracy było sprawdzenie czy fake news stał się na tyle istotnym 

elementem ekosystemu medialnego, aby dołączyć go do klasyfikacji.  

Na przestrzeni ostatnich lat, postrzeganie mediów jako źródła informacji uległo 

zmianie. W badaniach publikowanych przez międzynarodowe instytuty badawcze zauważyć 

można niewielki spadek popularności mediów tradycyjnych takich jak telewizja czy prasa przy 

wyraźnie wzrastającym zainteresowaniu internetem jako źródłem informacji. Znacznie częściej 

w stosunku do lat poprzednich, użytkownicy czerpią informacje także z mediów 

społecznościowych, czyli tam, gdzie nie ma żadnych filtrów, każdy może umieścić dowolną 

informację jeśli tylko nie łamie standardów. Pamiętać jednak należy, że proces konwergencji 

mediów, doprowadził do wymieszania gatunków. Prawie każda telewizja ma swój portal 

internetowy, na którym publikuje newsy znacznie częściej niż na tradycyjnej antenie. Podobnie 

stacje radiowe czy redakcje prasowe. Odbiorca nie zawsze jest świadomy skąd pochodzi 

oglądany lub czytany przez niego materiał. To co widzi w internecie, mogło zostać 

przygotowane w telewizji, a to co jest emitowane w telewizji, może opierać się na materiałach 

pochodzących z internetu. W przypadku fake newsa, którego źródła często nie da się ustalić ze 

względu na mnogość publikacji, trudno wskazać jeden kanał dystrybucji czy rodzaj mediów za 

nią odpowiedzialną. Często jedynym kluczem jest temat, którego dotyczy fake news.  

Sformułowana w pracy doktorskiej teza główna objęła nie tylko zbieżność cech fake 

newsa i produktu medialnego ale także cechy charakterystyczne zjawiska fałszywych 

informacji takie jak wirusowy charakter, brak możliwości ustrukturyzowania sposobu 

rozchodzenia się fake newsa, jego dynamika oraz oddziaływanie na odbiorców. 
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Wraz z pojawieniem się i upowszechnieniem internetu oraz jego najważniejszej cechy czyli 

anonimowości użytkowników, powielanie niesprawdzonych oraz często nieprawdziwych 

wiadomości, pozbawione zostało kontroli. Wobec tak idealnego w swojej różnorodności i 

szybkości systemu informacyjnego jakim stał się internet, odbiorca może błyskawicznie 

zaspokoić swoją ciekawość bez konieczności sprawdzania czy informacje, które otrzymał i 

które przekazuje dalej, są prawdziwe. Ze względu na brak mechanizmów kontroli treści, sfera 

online przyśpiesza także rozchodzenie się fake newsa w porównaniu do czasu, kiedy istniały 

tylko media tradycyjne, a on sam stał się elementem kultury klikbajtu. 

 

Struktura pracy i metodyka badań 

Praca została podzielona na siedem części. We wstępie omówiona została tematyka 

pracy, motywy jej wyboru, hipotezy badawcze, a także cel rozprawy, obrana metodologia i 

techniki badawcze. Zaprezentowano podstawy teoretyczne przyjętych w pracy założeń oraz 

kluczowe pojęcia stosowane w rozprawie. Wstęp ponadto zawiera główne pozycje 

bibliograficzne i teksty źródłowe oraz ogólną strukturę pracy.  

 Rozdział drugi obejmuje zagadnienie prawdy w mediach a także charakterystykę 

zjawiska postprawdy. Rozważaniom poddane zostały klasyczne i nieklasyczne koncepcje 

prawdy opisane w filozofii a także próby zdefiniowania zarówno prawdy jak i kłamstwa. 

Analizą objęto również kategorię prawdy medialnej, pokazano jak na przestrzeni dziesiątek lat 

budował się wpływ środków przekazu na życie społeczne a także w jaki sposób media 

wykorzystywane były przez środowiska wpływowe do osiągania swoich celów. 

W rozdziale trzecim przedstawiono definicję produktu medialnego, który jest terminem 

bardzo szerokim, postrzeganym poprzez zbiór korzyści, jakie ma finalnie otrzymać jego 

odbiorca. Podjęto także zagadnienie selekcji informacji oraz polityki informacyjnej, która 

determinuje funkcjonowanie przedsiębiorstw medialnych i jest realizowana różnie w 

zależności od rodzaju mediów oraz założeń nadawcy. Jako jeden z produktów medialnych 

został przedstawiony news czyli treść podawana przez media do wiadomości publicznej. 

Zdefiniowano go zgodnie z formułą Laswella, jako aktualną informację, uznaną przez nadawcę 

za ciekawą. Te nieostre i dość nieprecyzyjne ramy znaczeniowe przyczyniają się do zatarcia 

granic gatunku oraz uznaniowego charakteru newsa. 

Rozdział czwarty dysertacji traktuje o fake newsie, jego cechach, klasyfikacjach oraz 

zjawiskach towarzyszących. Już sama jego definicja nastręcza badaczom wiele problemów, 

ponieważ są różne jej warianty. Od określania fake newsa jako narzędzia propagandy, poprzez 

przyczynę powstawania trendów politycznych i społecznych aż po część wojny 
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psychologicznej. Wyodrębnić można także kilka jego klasyfikacji, spośród których 

najpopularniejszą jest ta oparta na kryterium treściowym, charakteryzująca siedem typów 

fałszywych informacji. Duże znaczenie w opisywaniu fake newsa mają zjawiska, które 

pozwalają mu gruntować się w świadomości odbiorców i obejmować swoim działaniem coraz 

większą przestrzeń. Chodzi tu o bańkę informacyjną, opartą na tendencji konsumenta mediów 

do wybierania treści zgodnych z jego przekonaniami, a także związanymi z nią efektem komory 

pogłosowej i spiralą milczenia. 

Rozdział piąty w całości poświęcony jest studium przypadku fake newsa o Niebieskim 

Wielorybie z zastosowaniem metody jakościowej. Obejmuje ona tekst źródłowy, który 

rozpoczął medialną historię gry, materiały z mediów polskich o najwyższym zasięgu i wybrane 

materiały medialne z trzydziestu krajów świata. Analizie poddane zostały tytuły materiałów, 

elementy składowe treści, komponenty wizualne oraz wydźwięk. Dodatkowo przeanalizowano 

skutki publikacji, które skategoryzowano jako oświatowe oraz te pochodzące ze strony władz 

lub służb. Chodzi tu o konkretne decyzje organów państwa, wywołane doniesieniami 

medialnymi o Niebieskim Wielorybie. Sprawdzono także czy, i jeśli tak, to w ilu publikacjach 

pojawiła się informacja o tym, że historia gry jest fake newsem. 

W rozdziale szóstym przedmiotem badań jest świadomość zjawiska fake newsa wśród 

polskich dziennikarzy, a także ich poziom wiedzy na ten temat. Badanie obejmuje stosunek 

środowiska dziennikarskiego do zjawiska fake newsa, jego tworzenia i dystrybuowania, w 

oparciu o ankiety przeprowadzone wśród pracowników redakcji różnych mediów. Ważne jest 

jak definiują oni fałszywe wiadomości, kogo uważają za głównego ich twórcę i dystrybutora 

oraz jaką widzą rolę dla siebie w obszarze neutralizowania ich oddziaływania.  

 Ostatnią, siódmą część pracy stanowi zakończenie zawierające podsumowanie 

wyników badań. Podjęta została także próba oceny fake newsa oraz sposobu jego 

funkcjonowania w mediach i przestrzeni publicznej. 

 

Zestawienie wyników 

 Połączenie analiz źródeł wtórnych (literatury, badań, raportów) z częścią empiryczną 

(studium przypadku) pozwoliło na potwierdzenie głównej tezy rozprawy, mówiącej o tym, że 

fake news jest produktem medialnym w dobie postprawdy.  

 Wyniki badań jakościowych pokazały, że stworzenie fake newsa o globalnym zasięgu 

jest zabiegiem stosunkowo prostym. Pomimo rażących niedociągnięć w sztuce dziennikarskiej 

podczas przygotowywania materiału medialnego, potwierdzonych konsekwencjami natury 

prawnej, fałszywa wiadomość może wzbudzać zainteresowanie oraz rozprzestrzenić się po 
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całym świecie. Pokazała to analiza materiału źródłowego, od którego rozpoczęła się historia 

jednego ze znanych fake newsów.  

Można wyróżnić klika czynników, warunkujących powodzenie fake newsa i jego 

międzynarodowe oddziaływanie. Przede wszystkim jest to temat publikacji, który w 

analizowanym przypadku dotyczy znacznej części społeczeństwa i jest w stanie wzbudzić 

zainteresowanie szerokiej rzeszy odbiorców. Tytuły materiałów odsuwają na dalszy plan 

zdroworozsądkowe podejście, którego wynikiem mogłaby być weryfikacja faktów, przez co 

rysuje się kolejny czynnik warunkujący popularność fake newsa. Jest nim wysoki poziom 

oddziaływania emocjonalnego na odbiorców. Wyraźna sugestia dotycząca zagrożenia, jakie 

niesie ze sobą przedstawiane w publikacjach zdarzenie, zmusza odbiorcę do zapoznania się z 

treścią. Element jakim jest konstrukcja zapowiedzi materiału, umożliwia wysnucie wniosków, 

bez konieczności wnikania w szczegóły. Dobór słów nie tylko od razu przedstawia głównego 

bohatera ale przede wszystkim definiuje go, determinując narrację. Wszystkie wymienione 

czynniki pokazują, że fake news odpowiada na potrzeby odbiorców, nakierowany jest na 

zaspokajanie ciekawości czy głodu sensacyjnych informacji. Sprzyja to jego popularności, co 

z kolei warunkuje szybkie tempo rozchodzenia się fake newsa.  

Dynamikę rozprzestrzeniania się niesprawdzonej, fałszywej wiadomości, pokazała 

analiza zawartości materiałów medialnych. Brak spójności informacji oraz rozbieżność faktów 

stały się mniej istotne w obliczu pojawiających się coraz to nowszych doniesień na ten sam 

temat. Pomimo iż w czasie powstawania materiałów potwierdzono, że wiadomość jest fake 

newsem, można odnieść wrażenie, że nic nie było w stanie zatrzymać pojawiania się kolejnych 

publikacji. Ich daty mijają się z chronologią zdarzeń, zdają się w ogóle do niej nie odnosić. 

Rozchodzenie się fake newsa przypomina cykl życia wirusa, który pojawia się nie wiadomo 

skąd, bardzo szybko rozprzestrzenia, po czym znika, tak samo szybko jak się pojawił. 

Niemożliwe jest ustalenie drogi przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi krajami, poza 

określeniem punktu początkowego. Można więc stwierdzić, że fake news rozchodzi się w 

sposób trudny czy wręcz niemożliwy do ustrukturyzowania.  

Nie sposób wskazać jeden rodzaj mediów, który odpowiada za dystrybucję fake newsa. 

Analizowane publikacje pochodzą bowiem ze wszystkich typów środków przekazu. Większość 

z materiałów jest dostępna w internecie, jednakże nie zostały one stworzone tylko przez 

redakcje internetowe. Znajdują się na portalach konkretnych telewizji, stacji radiowych czy 

redakcji prasowych. Badania w obszarze mediów polskich pokazały, że za publikacje fake 

newsa odpowiadają również media o najwyższym zasięgu, od których oczekuje się wyższego 

poziomu weryfikacji treści. Pomimo iż badanie jakościowe ograniczone było do jednego fake 
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newsa, wykazało jak wyraźnie zaznacza on swoją obecność w ekosystemie medialnym. Jego 

pojawienie się, przyciągnęło uwagę mediów z całego świata w stosunkowo krótkim czasie.  

Niezależnie od obszaru kulturowego czy kontynentu, fałszywa informacja odcisnęła swoje 

piętno nie tylko na odbiorcach mediów ale na całym społeczeństwie. Oddziaływanie fake newsa 

na rzeczywistość pokazują opisane w analizowanych materiałach reakcje władz na doniesienia 

medialne. 

W ankietach przeprowadzonych wśród dziennikarzy, daje się zauważyć 

powierzchowność traktowania przez nich zagadnienia fałszywych wiadomości. Wysoka 

świadomość istnienia zjawiska, znajomość terminu fake news, nie idzie w parze z poczuciem 

odpowiedzialności oraz możliwymi konsekwencjami, jakie ono wywołuje. W aspekcie 

produkowania fake newsów środowisko medialne jest wyraźnie podzielone. Są dziennikarze, 

którzy przyznają się do tworzenia fałszywych wiadomości, robią to celowo i nie uważają 

swoich działań za nieetyczne, tak jak i są tacy, którzy samo pytanie o tworzenie fake newsów 

uważają za obraźliwe, podkreślając wiodącą rolę prawdy w zawodzie, który wykonują. Wyniki 

badań ilościowych pokazują, że brak w polskich mediach wystandaryzowanych procedur 

sprawdzania prawdziwości informacji. Dziennikarze nie wiedzą jak w prawidłowy sposób 

weryfikować otrzymane wiadomości czy przekazy. Posiłkują się w większości internetem, 

jednocześnie przyznając, że to w nim znajduje się najwięcej fake newsów. Brak jest wspólnego 

klucza, który pomógłby jednoznacznie definiować wiadomość jako prawdziwą lub fałszywą. 

Ta niewystarczająca dbałość o weryfikację źródeł może przyczyniać się do zwiększonej liczby 

fake newsów w środkach przekazu.  

 

Podsumowanie 

Postprawda stała się znakiem czasów, w jakich przyszło żyć współczesnemu 

człowiekowi. Ogromny postęp cywilizacyjny oraz osiągnięcia techniczne, które usprawniły 

przepływ informacji dzięki nowoczesnym narzędziom, szybko stały się zagrożeniem dla 

systemów społecznych i politycznych. Niskie (a często zerowe) koszty wejścia na rynek 

medialny, anonimowość gwarantująca brak poczucia odpowiedzialności za słowo, 

rozprzestrzenianie się fałszywych wiadomości oraz idąca za tym nieufność wobec szeroko 

pojętych środków przekazu, doprowadziły do zmian, z którymi należy się zmierzyć. Burzliwe 

dyskusje i debaty toczą się w wielu krajach i instytucjach, ponieważ wspomniane zjawiska 

przestały być domeną branży medialnej, a stały się ważną kwestią dla całego świata. W obliczu 

konieczności radzenia sobie z kryzysami: gospodarczym, migracyjnym czy militarnym, należy 

opracować strategie, których wdrożenie na szeroką skalę, pomogłoby zapobiec destrukcji 
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społeczeństw. Może ona mieć miejsce, jeśli nie zahamuje się tych wszystkich procesów, które 

pogłębiają dezinformację. Nie jest to zadanie proste lecz niezbędne do tego, aby świat mógł 

funkcjonować w uporządkowany sposób. Jednak żeby tego dokonać, konieczne jest poznanie i 

zrozumienie zjawisk, z którymi mierzy się współczesny człowiek. Kryzys często staje się 

szansą do wprowadzenia korzystnych zmian, przewartościowania dotychczasowych zasad i 

wypracowania nowych.  

Rozważania podjęte w dysertacji pokazały, że próba walki z fake newsami może być 

działaniem nie tylko sensownym ale przede wszystkim skutecznym. Zarówno środki przekazu, 

jak i konsumenci medialnych treści są w stanie zadbać o jakość informacji a co za tym idzie, 

eliminować te fałszywe. Media przede wszystkim powinny ustanowić standardy weryfikacji, 

które będą opierały się na jasnych kryteriach, możliwych do zastosowania przez każdego 

dziennikarza. Muszą one uwzględniać zarówno zasady działania redakcji, jak i specyfikę pracy 

reportera czy redaktora, którzy obarczeni są dużą ilością zadań koniecznych do wykonania w 

krótkim czasie. A zatem nie mogą być to procedury trwające zbyt długo, ponieważ ich 

wdrożenie będzie niemożliwe. Należy ustalić jakie źródła są najbardziej wiarygodne, jaką 

drogę powinna przebyć informacja od momentu otrzymania jej przez dziennikarza do czasu 

przygotowania na jej podstawie materiału.  

O ograniczenie liczby fałszywych wiadomości zadbać może także sam odbiorca. Na 

pierwszy plan wysuwa się tu postulat racjonalnego myślenia, które wyklucza bezrefleksyjne 

przyjmowanie medialnych treści. Korzystanie z poradników takich jak ten przygotowany przez 

Międzynarodową Federację Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich ułatwia poruszanie się 

w gąszczu informacji. Sprawdzanie źródeł czy autorów publikacji nie obarcza odbiorcy 

czasowo ani logistycznie, może wykonać te czynności z poziomu komputera czy smartfona. 

Także czytanie tekstów oraz oglądanie materiałów w całości, zamiast krótkiego zerknięcia na 

nagłówek, pozwala na dokładne zapoznanie się z tematem. 

Edukacja i dyskusja publiczna są podstawą do skutecznej profilaktyki dezinformacji. 

Świadome i aktywne podejście do zagadnienia fałszywych informacji, zarówno mediów jak i 

odbiorców, może w przyszłości owocować nie tylko podniesieniem poziomu publikowanych 

treści ale powiększeniem ogólnego zasobu wiedzy i wzrostem poziomu intelektualnego. 

 

 

 

 

 


