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Cel pracy i badania 

Celem pracy doktorskiej było udzielenie rekomendacji medialnego wizerunku Azji, który          

został nakreślony na podstawie materiału prasowego pochodzącego z tygodnika “The          

Economist”. Hipoteza główna mówiła o tym, że wizerunek ten jest niespójny, zaś hipotezy             

poboczne wskazywały na różny stopień zainteresowania poszczególnymi krajami kontynentu         

oraz opisywanie przez tygodnik głównie wydarzeń spektakularnych czy medialnych.  

Chcąc dowieść, czy powyższe założenia były prawdziwe, początkowo przeprowadzono         

badania posługując się najlepszą dla materiałów prasowych metodą badawczą, jaką jest analiza            

zawartości. Za materiał badawczy posłużyły artykuły opublikowane w tygodniku “The          

Economist” w anglojęzycznej wersji internetowej, w kolumnach zatytułowanych “Asia” oraz          

“China”. Pierwsza mieściła w sobie informacje na temat 28 państw, które wskazał tygodnik.             

Kontynent azjatycki nie ma bowiem wyraźnie wytyczonych granic, a więc lista jego państw jest              

umowna. Druga kolumna w całości poświęcona była Chińskiej Republice Ludowej. W           

badaniach posłużono się kluczem kodowym, który pozwolił na przeanalizowanie materiału z           

roku 2015 i roku 2016, a więc dwóch pełnych lat poprzedzających rozpoczęcie pracy badawczej.              

Analizę artykułów rozpoczęto w styczniu 2017 roku. Analiza ilościowa dostarczyła konkretnych           

liczb i danych świadczących o stopniu zainteresowania autorów poszczególnymi krajami Azji, a            

także m.in o gatunkach dziennikarskich, jakimi posłużono się do napisania artykułów czy ich             

objętościach Analiza jakościowa pozwoliła przyjrzeć się bliżej tematom, jakie poruszano na           

łamach tygodnika i dostarczyła wiedzy o opisywanych państwach. Wybór “The Economist” nie            

był przypadkowy. Jego globalny zasięg, apolityczny charakter i szerokie, perspektywiczne          

podejście do prezentowanych tematów czyni go ważnym graczem na międzynarodowym rynku           

prasowym. Świadczy o tym m.in. częste cytowanie tygodnika przez inne media.  

 

 

 

 

 



Literatura 

Literatura, na której oparto część teoretyczną pracy ma interdyscyplinarny charakter.          

Uwzględniono pozycje z zakresu politologii, socjologii, kulturoznawstwa i językoznawstwa. Z          

najważniejszych pozycji polskojęzycznych wymienić należy: „Nauka o komunikowaniu.        

Podstawowe orientacje teoretyczne” Bogusławy Dobek-Ostrowskiej, „Międzynarodowe      

Stosunki Kulturowe” Radosława Zenderowskiego i Mateusza Kryckiego, „Media globalne”         

Terry’ego Flew’a, „Perspektywy Nowego Ładu Światowego” Longin Pastusiaka, „Stosunki         

Międzynarodowe geneza struktura dynamika” Romana Kuźniara i Edwarda Haliżaka,         

„Współczesne tendencje w dziedzinie socjologii kultury” Antoniny Kłoskowskiej, „Zderzenie         

cywilizacji i nowy kształt ładu światowego” Samuela Huntington’a, „Bogactwo i nędza           

narodów” Davida Landesa i wiele innych. Literatura anglojęzyczna również stanowiła istotną           

część bibliografii, a najważniejsze publikacje to: „International Communication. Community and          

change” Daya Koshan Tussu, “Global Communication, Theories, Stakeholders, and Trends”          

Thomasa McPhail’a,  “Communication and cultural domination” Friedricha Schiller ‘a. 

 

Struktura pracy 

Dysertacja składa się z czterech rozdziałów, wstępu i zakończenia. We wprowadzeniu           

zawarto hipotezy i pytania badawcze oraz nakreślono cel pracy i metody służące do jego              

osiągnięciu opisane powyżej. Rolą pierwszego rozdziału jest zaprezentowanie zagadnień         

naukowych będących punktem wyjścia do dalszych rozważań. Przedstawia on przede wszystkim           

proces powstawania Nowego Światowego Ładu Informacyjnego i wydarzenia temu         

towarzyszące. Rozdział drugi opisuje rolę i znaczenie Azji we współczesnym świecie, zaś trzeci             

i czwarty obejmuje kolejno analizę ilościową i jakościową. Całość wieńczy zakończenie, w            

którym zawarto wnioski z pracy i dokonano weryfikacji hipotez. 

 

 

 



Rozdział pierwszy 

W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawy teoretyczne, na których opiera się          

praca. Część teoretyczna, która otwiera dysertację, została stworzona na podstawie literatury z            

różnych dyscyplin naukowych. To najlepszy dowód na interdyscyplinarny charakter pracy.          

Autorka skupiła uwagę na teoriach ekonomicznych poczynając od teorii Wallersteina opisującej           

świat w kategoriach centr, semi-peryferii i peryferii. Podział ten określa państwa wedle ich             

stopnia zaawansowania gospodarczego. Podobnie jak podział na pierwszy, drugi, trzeci, a nawet            

czwarty świat. Obecnie częściej używa się podziału na globalną Północ oraz globalne Południe.             

Pomiędzy nimi biegnie linia, zwana linią Brandta, dzieląca świat na bogaty i biedny. Teorie te               

pozwoliły zweryfikować pozycje państw Azji na globalnej mapie świata, po których nastąpił            

opis procesów jakie przez lata kształtowały jej współczesny obraz. I tak dominacja Zachodu, pod              

postacią chociażby imperializmu kulturowego, dotarła również na wschodni kontynent. Jako          

pierwsza procesowi okcydentalizacji poddała się Japonia, która wykorzystała przede wszystkim          

potencjał gospodarczy i technologiczny stając się wysoko rozwiniętym krajem. Jednakże owa           

dominacja Zachodu nie dotyczyła tylko gospodarki, ale przede wszystkim informacji, czyli           

towaru o ogromnej wartości. Dominacja “wielkiej czwórki” agencji informacyjnych, którą          

tworzyły państwa zachodnie, miała zostać zmniejszona na rzecz państw rozwijających się i            

nierozwiniętych. Nowy Światowy Ład Informacyjny miał doprowadzić do powstania         

zrównoważonego przepływu informacji, jednak, jak pokazuje obecna sytuacja na rynku          

medialnym, nadal prym wiodą media z Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i innych            

krajów europejskich. ONZ wspiera jednak państwa najbiedniejsze w dalszym rozwoju, co           

autorka dysertacji skrupulatnie opisuje w rozdziale pierwszym.  

Imperializm Zachodu nadal pozostaje siłą dominującą w stosunkach gospodarczych czy          

kulturalnych, ale od czasu pojawienia się internetu, w międzynarodowej przestrzeni medialnej,           

pojawiają się głosy pojedynczych twórców z najodleglejszych zakątków świata. Istnieje także           

możliwość interakcji ze strony odbiorców, co zdecydowanie zmieniło model komunikacji          

medialnej. W tej części pracy opisano nowe media, w tym społecznościowe, oraz procesy takie,              

jak: konwergencja, globalizacja i glokalizacja. Dużo uwagi poświęcono różnorodności         



kulturowej, hybrydyzacji i homogenizacji. Pokazano więc w jaki sposób kształtowały się           

współczesne kultury, także azjatycka.  

 

Rozdział drugi 

W rozdziale drugim ukazano pozycję Azji na geopolitycznej mapie świata oraz jej rolę             

we współczesnej kulturze, w tym także w globalnym przepływie informacji. W tej części pracy              

mowa jest o różnorodności kontynentu pod względem językowym, wyznaniowym, kulturowym,          

gospodarczym i politycznym. Na uwagę zasługuje fakt, iż niegdyś należąca do Trzeciego Świata             

Azja dokonała częściowej modernizacji, na mocy której zrodziły się Azjatyckie Tygrysy.           

Pierwsza dokonała tego Japonia, a następnie Korea Południowa, Tajwan, Hongkong, Singapur           

oraz Chiny, Indie i Indonezja. Pomimo ogromnego wzrostu gospodarczego, na kontynencie           

wciąż są państwa, w których ludzie żyją poniżej granicy ubóstwa. Sytuacji nie poprawiają liczne              

konflikty, w tym konflikty zbrojne, jakie od lat nękają Azję. To spory głównie na tle religijny lub                 

terytoralnym, ale znaczącą rolę zaczął odgrywać także terroryzm. Szczególnie o nim najczęściej            

wspominają światowego media.  

Zaprezentowano także produkty kulturowe Azji znajdujące się w globalnym obiegu, z           

których wiele na stałe zagościło w zachodnim świecie. Muzyka, kulinaria, elementy pochodzące            

z religii lub filozofii wschodniej to tylko niektóre dziedziny, jakie zafascynowały ludzi z innych              

części świata. 

Rozdział wieńczą doniesienia z najnowszych raportów dotyczących Azji takich         

organizacji jak: ONZ, (UNESCO), Freedom House, Reporterzy bez Granic, Międzynarodowa          

Federacja Dziennikarzy, Instytut Reutersa oraz IREX. Ich celem jest ukazanie roli wolnych            

mediów dla funkcjonowania demokracji oraz demokracji dla  rozwoju mediów.  

ONZ publikuje wiele raportów, z których dowiedzieć się można jak wyglądają media w             

poszczególnych krajach Azji. “International Program for Developing Countries (IPDC)” jest          

wiodącym projektem UNESCO wspierającym kraje rozwijające się na ich drodze do wolnych,            

niezależnych i zaawansowanych technologicznie mediów. Inny, odnoszący się do stworzenia          



sprawiedliwych społeczeństw, poprzez lepszy dostęp do informacji, program nosi nazwę          

“Information for All Programme (IFAP) , a raport za rok 2018 zatytułowano: “World Trends in              1

Freedom of Expression and Media Development. Global Report 2017/2018” . To z niego             2

dowiedzieć się można w jakim stopniu prześladowani są dziennikarze w Azji, jak wygląda             

propaganda i blokowanie informacji w Chinach, jak bardzo spada czytelnictwo prasy           

drukowanej na świecie i dlaczego w Azji to się nie dzieje. Te i inne informacje wyczytać można                 

z raportów ONZ publikowanych na stronie internetowej organizacji.  

Istotne dane płyną też z graficznej prezentacji mapy Azji zaprezentowanej przez dwie            

organizacje: Freedom House i Reporterzy bez granic. Ta pierwsza, co roku publikuje raport             

„Freedom of the Press” dotyczący wolności mediów dzieląc Azję na kraje „wolne”, „częściowo             

wolne” i „niewolne” oraz „Freedom of the Net” zajmujący się oceną wolności internetu na              3 4

świecie. Istotny był także raport ze strony Reporterów bez Granic, których mapa Azji             

pokolorowana na wiele barw pokazuje w jakim stopniu dane państwo jest wolne, czy jest              

państwem demokratycznym czy wręcz przeciwnie. Wnioski z raptorów są mało optymistyczne,           

bowiem ukazują kontynent jako niedemokratyczny, ograniczający prawa człowieka, w tym          

wolność prasy.  

W tym rozdziale zaprezentowano także dane pochodzące z Międzynarodowej Federacji          

Dziennikarzy, która raporty dedykuje konkretnym tematom, np konfliktowi w Kaszmirze czy           

propagandzie w Chinach . Reuters Digital i jego raport Digital News pokazuje stopień rozwoju             5

nowych mediów oraz ich skutki . W pracy posłużono się także “The Economist” i jego              6

“Democracy Index”, który w 2018 roku ukazał Azje i Oceanię jako region o najwyższym              

1 Information for All Programme (IFAP), UNESCO, https://en.unesco.org/programme/ifap, [dostęp:20.07.2018] 
2 World Trends in Freedom of Expression and Media Development. Global Report 
2017/2018, http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002610/261065e.pdf [dostęp:22.01.2019). 
3 Freedom of the world, Freedom House, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019,        
[dostęp: 29.06.2019). 
4 Freedom of the Net, Freedom House, https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2018,        
(dostęp:25.01.2019) 
5 Reports, International Federation of Journalists, http://www.ifj.org/press-room/publications-reports/,       
[dostęp:20.07.2018] 
6 Digital News Report, Overview, Reuter Digital, http://www.digitalnewsreport.org/, [dostęp:20.07.2018} 

https://en.unesco.org/programme/ifap
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002610/261065e.pdf
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2018
http://www.ifj.org/press-room/publications-reports/
http://www.digitalnewsreport.org/


wskaźniku w procesie demokratyzacji . Z raportu wynika także, że połowa ludności żyje w             7

zniewolonych krajach, a ponad 1/3 pod autorytarnymi rządami, z czego wielu w samych tylko              

Chinach. Sytuacja Azji nadal jest dużo gorsza niż w Europie czy Ameryce Południowej. Na              

koniec przedstawiono wyniki IREX z Indeksu Zrównoważonego Rozwoju (Media Sustainability          

Indeks MSI), który opisuje kraje rozwijające się i budujące ustrój demokratyczny. Spośród            

krajów Azji, w 2018 roku przeanalizowano jedynie byłe republiki ZSRR .  8

 

Rozdział trzeci i czwarty 

Obydwa rozdziały mieszczą w sobie analizę zawartości. Rozdział trzeci rozpoczyna          

wprowadzenie do badań, w którym opisano metodologię, metodę badawczą, klucz kodowy,           

kategorię jakie mieściła w sobie analiza ilościowa, a więc: kraj, którego dotyczy artykuł,             

tematyka, sfera życia, wielkość tekstu, rodzaj, rola i wielkość ilustracji, miejsce powstawania            

artykułu, gatunek dziennikarski, emocjonalizacja (język, środki stylistyczne i retoryczne),         

podmiot, skala oddziaływania na wizerunek medialny Azji. Obszernie opisano także przedmiot           

badań, czyli “The Economist”. W dalszej części rozdziału dokonano kodowania zebranych           

informacji i przedstawienia ich w formie graficznej.  

Rozdział czwarty w całości poświęcony został analizie jakościowej. Opisano ważniejsze          

tematy i wiodące wątki, które pojawiły się na łamach tygodnika w latach 2015-2016. Teksty              

podzielone zostały na kategorie, takie jak: polityka wewnętrzna i zewnętrzna, ekonomia i            

gospodarka, kwestie społeczne, terroryzm i sprawy kryminalne, katastrofy naturalne i sprawy           

bieżące, media i technologie. Dzięki tej części pracy dowiedzieć się można najwięcej o             

wydarzeniach w Azji, czyli o tym co działo się w latach 2015 i 2016, jakie tematy rozgrzewały                 

publikę, w tym tę międzynarodową, jakie osoby były na świeczniku Azji, a nawet świata. Na               

końcu rozdziału dokonano korelacji wniosków analizy z raportami światowych organizacji.          

Wyodrębniono informacje dotyczące demokracji, praw człowieka, wolności słowa, mediów i im           

7 The Economist Intelligence Unit, 
http://www.eiu.com/Handlers/WhitepaperHandler.ashx?fi=Democracy_Index_2018.pdf&mode=wp&campaignid=
Democracy2018 (dostęp:23.01.2018). 
8 Media Sustainability Index, IREX, https://www.irex.org/resource/media-sustainability-index-msi,      
(dostęp:25.01.2019).  

http://www.eiu.com/Handlers/WhitepaperHandler.ashx?fi=Democracy_Index_2018.pdf&mode=wp&campaignid=Democracy2018
http://www.eiu.com/Handlers/WhitepaperHandler.ashx?fi=Democracy_Index_2018.pdf&mode=wp&campaignid=Democracy2018
https://www.irex.org/resource/media-sustainability-index-msi


pokrewnych, aby móc zestawić je z informacjami zawartymi w raportach. Dzięki temu            

zweryfikowano informacje zawarte w artykułach, uzupełniono je o wnioski z raportów i ukazano             

w miarę pełny obraz Azji w oparciu o wyżej wymienione kategorie.  

 

Zakończenie 

W zakończeniu dokonano przede wszystkim podsumowania analizy zawartości. Badania 

ujawniły przede wszystkim różnorodność tematyczną. Po części wynikało to z dużej liczby 

państw różniących się między sobą historią, ustrojem politycznym, religią, kulturą, gospodarką i 

wieloma innymi aspektami. Z drugiej strony dziennikarze przedstawiali szerokie spektrum 

tematów od politycznych, ekonomicznych, czy też społecznych, aż po wątki bardziej trywialne. 

Trzy pierwsze kategorie zawarły w sobie najwięcej przeanalizowanych tekstów. W tematyce 

polityki międzynarodowej najwięcej uwagi poświęcając stosunkom krajów Azji ze Stanami 

Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Skrupulatnie przedstawiono też konflikt na Morzu 

Południowochińskim, który jest istotną sprawą wielu państw. Podnoszono kwestie imigrantów 

wewnętrznych i zewnętrznych, o wzajemnych stosunkach państw Azji oraz wewnętrznej sytuacji 

politycznej państw. Godne uznania jest zainteresowanie tygodnika sprawami takimi jak polityka 

rządu, wybory, strajki i demonstracje i wiele innych niszowych tematów, których próżno szukać 

w innych mediach o międzynarodowym zasięgu, szczególnie w mediach zachodnich. Autorzy 

artykułów pisali też o incydentalnych i szokujących wydarzeniach takich, jak ataki 

terrorystyczne czy katastrofy naturalne. Dwa szczególnie istotne artykuły dotyczyły zamachu na 

chrześcijan w parku w Lahore oraz trzęsieniach ziemi w Nepalu. Nie zabrakło bardzo istotnych 

artykułów, które stanowić mogą niejako zapis historii dla osób zainteresowanych daną tematyką 

dzięki rzetelnej relacji oraz odważnym komentarzom. Przykładem może być seria artykułów 

poświęconych przemianom ustrojowym w Birmie. Za pośrednictwem tygodnika, czytelnicy 

dowiadywali się o bieżącej sytuacji,  zaś zachodnia perspektywa i krytyczne podejście do tematu 

pozwalały im lepiej zrozumieć proces powstawania nowej demokracji w azjatyckiej 

rzeczywistości. 

 

 



 

Wnioski z analizy zawartości 

Biorąc pod uwagę wszystkie przeanalizowane artykuły, wyłaniają się dwa oto wnioski:           

według pierwszego najwięcej uwagi poświęcono Chinom, Indiom oraz Japonii. Wzmożone          

zainteresowanie akurat tą trójką ma swoje głębokie uzasadnienie w ich największym spośród            

wszystkich państw Azji znaczeniu regionalnym oraz dla spraw globalnych. Jednakże          

spowodowało to mniejszą liczbę opublikowanych artykułów, których bohaterami były         

pozostałe kraje. W materiałach, które ukazały się przez badane 2 lata, przy przyjętej próbie              

badawczej określającej ujęcie co drugiego wydania “The Economist”, policzono, że 9 państw            

doczekało się wyłącznie jednego artykułu,  zaś o Laosie i Bhutanie nie ukazał się ani jeden tekst. 

Drugi wniosek jest jednocześnie odkryciem badacza, bowiem dowiódł on poprzez          

dokonanie analizy ilościowej, że najwięcej artykułów traktowało o polityce (141 artykułów), nie            

zaś jak zakłada tygodnik, o ekonomii. Tych wyróżniono jedynie 33, co prawie równało się              

liczbie artykułów o tematyce społecznej. Świadczy to o tym, że “The Economist” z czasem uległ               

presji finansowej, a chcąc zwiększyć sprzedaż, zajął się tematami bardziej poczytnymi, uznając            

je za bliższe swoim czytelnikom. Nie jest to już tylko ekonomiczno-finansowa gazeta dla elit.  

 

Potwierdzenie hipotezy 

Rozważania zawarte w pracy ostatecznie potwierdziły hipotezę główną, a więc niespójny           

wizerunek medialny Azji. Wskazano na jej istotną pozycję na geopolitycznej mapie świata,            

niezwykły rozwój gospodarczy, jaki dokonał się dotychczas oraz o perspektywie dalszych           

postępów w bliskiej przyszłości. Zwrócono też uwagę na sytuację ludności żyjącej w ubóstwie,             

na kraje demokratyczne i totalitarne, na cenzurę i wolne media, na stale rozwijającą się              

technologię i największy na świecie rynek medialny. Na medialnym wizerunku Azji, co wynika             

także z analizy oraz indeksów demokracji i wolności mediów, ciąży zwłaszcza negatywny lub             

ambiwalentny wizerunek Chin, jako mocarstwo nr 1, które „rozdaje karty” nie tylko w Azji,              

autokratyczny obraz Korei Północnej pokazujący Azje jako kontynent bez demokracji. Z drugiej            

jednak strony jasnym światłem świeci Japonia, która odbudowała się po wojnie i doświadczyła             

jako pierwsza cudu gospodarczego, a także pozostałe„tygrysy”, których rozwój wprawia w           



zakłopotanie Zachód.. Przeanalizowane artykuły oraz raporty jednoznacznie pokazują stale         

rosnące znaczeczenie Azji, a jej sukcesy gospodarcze czy kulturalne wpływają na lepszą opinię             

w świecie, za czym stoi tzw soft power poszczególnych rządów.  

Ostatecznie uzyskano niespójny, bardzo złożony obraz kontynentu. Z publikacji         

tygodnika wyłania się obraz niezmiernie ciekawej i różnorodnej części świata, obfitującej w            

bogactwa materialne i niematerialne, ale także kontynentu pełnego skrajności, biedy i dobrobytu,            

skonfliktowanego i niezwykle uduchowionego.  

 

 


