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Rozdział XI: Nowy język władzy – sprawozdanie z badań tekstów 
o Funduszach Europejskich 

Tomasz Piekot, Marcin Poprawa (Uniwersytet Wrocławski) 

Wstęp 

Podstawowym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wniosków 
z badań nad tekstami o Funduszach Europejskich pisanych przez urzędników 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (lub na ich zlecenie), a adresowanych do 
ogółu społeczeństwa. W badanym korpusie (pół miliona słów) znalazły się wła-
ściwe administracji publicznej gatunki o charakterze kancelaryjnym i prawnym 
(instrukcje wypełniania wniosków, komunikaty i ogłoszenia, listy, broszury programo-
we), teksty skierowane do obywateli zainteresowanych polityką finansową rzą-
du (broszury informacyjne, ulotki reklamowe, foldery), a takŜe artykuły prasowe 
i wydawnictwa promujące programy społeczne finansowane przez UE lub pol-
ski rząd.  

Opisana sfera komunikacji jest reprezentatywnym przykładem kontaktu 
nowoczesnej władzy z obywatelami. Kontrolowane przez ministerstwo teksty 
o FE pełnią zarówno funkcję informacyjną, jak i perswazyjną. Z jednej bowiem 
strony – przekazują najwaŜniejsze informacje o unijnych dotacjach, z drugiej 
zaś strony – nakłaniają do składania wniosków oraz wytwarzają pozytywny 
obraz UE i polskiego rządu. 

Z przeprowadzonych przez nas badań wynika jeden wniosek, który powi-
nien się pojawić juŜ na początku niniejszego tekstu. Przedstawiamy go w for-
mie hipotezy wymagającej dalszej weryfikacji: 

Współczesne teksty urzędowe funkcjonują w nowym kontekście społeczno-  
-kulturowym, co moŜe utrudniać prowadzenie tradycyjnych badań styli-
stycznych. Interpretacja sposobu komunikacji nowej władzy z obywatelami 
moŜe wymagać włączenia do badań stylistycznych innych perspektyw meto-
dologicznych. 

PoniŜej przedstawiamy szczegółowe uzasadnienie naszego stanowiska.  

Ewolucja pojęcia biurokracji 

W powszechnym, zdroworozsądkowym odczuciu komunikację instytucjo-
nalną (prawno-urzędową) zestawia się zwykle z biurokracją. Słowo to często 
wywołuje skojarzenia negatywne, a współczesne słowniki języka polskiego 
rozpoczynają opis znaczenia leksemu biurokracja właśnie od wariantu pejora-
tywnego (np. ‘przerost formalistyki w działalności urzędów, bezduszne prze-
strzeganie przepisów w załatwianiu spraw urzędowych i interesantów’ – Słow-
nik języka polskiego PWN, red. Dubisz 2003). Co więcej, leksem ten przywołuje 
ludziom na myśl suchą i bezosobową formę kontaktu między instytucjami 
a obywatelami, a takŜe sztywność procedur i instrumentalność działań podmio-
tów publicznych. Tymczasem w tradycyjnej socjologii zarządzania biurokrację 
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uznaje się za idealny i skuteczny model ukształtowania grup, systemów i dzia-
łań społecznych (Sztompka 2007). Stworzona w duchu oświecenia biurokracja 
miała obrazować nową, poabsolutystyczną koncepcję władzy (por. Arendt 
2003) i doskonałą formę organizacji państwa racjonalnego. W zamierzeniu zwo-
lenników tej idei biurokracja wykształciła nowoczesny typ relacji między rzą-
dzącymi a rządzonymi, którego podstawy wyznaczają działania grup społecz-
nych oparte na wzorcowych instytucjach oraz powszechnym poszanowaniu 
norm (takŜe obowiązków) prawno-społecznych. Zasady funkcjonowania biu-
rokracji jako wytworu nowoczesnego społeczeństwa opisywał w swych pracach 
Max Weber [Sztompka 2007, takŜe Leksykon politologii 1999: 51–53]. Wbrew 
obiegowej opinii ten klasyk nauki o społeczeństwie uznawał biurokrację za 
najlepszy model zarządzania instytucjami i społeczeństwem.  

W koncepcji Webera nowoczesne organizacje społeczne, zasady porządku 
społecznego oraz podstawy funkcjonowania zbiorowości opierają się m.in. na 
takich wartościach, jak: 

• hierarchiczność stosunków społecznych – głównie dotycząca podziału ról 
społecznych według kryterium specjalizacji w zadaniach i obowiązkach, 
przestrzegania prerogatyw rządzących, ale takŜe korzystania z licznych 
przywilejów społecznych;  

• racjonalność komunikacji i jej strategiczny charakter; 

• instytucjonalizacja państwa (władzy) i rutynowość form komunikacji pu-
blicznej; 

• podporządkowanie działania społecznego literze prawa; 

• depersonalizacja stosunków między rządzącymi a rządzonymi (urzędni-
kami a obywatelami).  

[za: Sztompka 2007: 127–129] 

Warto zauwaŜyć, Ŝe  wskazane w socjologii zasady działalności administracyj-
nej – jak np. bezosobowość kontaktu, rutynowa forma tekstów, oparta na 
sztywnych wzorcach gatunkowych, instytucjonalny typ nadawcy, a przede 
wszystkim racjonalny obraz świata i człowieka – powszechnie uznawane są 
takŜe za cechy dystynktywne stylu administracyjno-prawnego. W językoznaw-
stwie polskim teksty, których nadawcami (zbiorowymi i indywidualnymi) są 
pracownicy urzędów, uznaje się za wytwory stylu administracyjnego, urzędowo-   
-kancelaryjnego, urzędowo-prawnego, urzędowego, oficjalnego regulująco-komuni-
kacyjnego  [patrz m.in. Wojtak 2001, Malinowska 2001b, Lizisowa 2006; takŜe 
najnowsza recepcja koncepcji badawczych autorstwa Choduń 2007]. Zwykle 
podkreśla się ich związek ze sferą biurokracji, w mniejszym jednak stopniu 
pokazując związek z kulturą polityczną, uwikłaniami ideologicznymi oraz kon-
cepcją władzy i rządzenia. Tymczasem te właśnie uwarunkowania komunikacji 
publicznej w demokratycznych społeczeństwach wpływają na zakres wiedzy 
o świecie oraz aksjologię zawartą w wypowiedziach nadawcy instytucjonalne-
go; co więcej, odsłaniają one związek z władzą ustawodawczą i wykonawczą.  
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Z czasem idealistyczna koncepcja biurokracji ustąpiła miejsca teoriom kry-
tycznym. Zwłaszcza w refleksji socjologicznej pojawiły się koncepcje (i badania) 
biurokracji, podkreślające jej patologiczność, a nawet opresyjność. Do nurtu 
krytycznego zaliczyć moŜna: 

• teorię dysfunkcji biurokracji R. Mertona [2002]; 

• koncepcję wyuczonej nieudolności [T. Veblena]; 

• prawo Parkinsona [zob. Encyklopedia PWN  2004]; 

• zasadę Petera [Peter 1970]; 

• zasadę Dilberta [2001]; 

• teorię błędnego koła biurokracji [Crozier 1967]. 

Osobną uwagę poświęcić naleŜy krytyce biurokracji w ujęciu Pierre’a Bo-
urdieu oraz Michaela Foucaulta. Bourdieu rekonstruuje genezę i strukturę pola 
biurokratycznego [Bourdieu 2009], przyjmując, Ŝe istotą władzy jest narzucanie 
ludziom myślenia o niej samej za pomocą przemocy symbolicznej (głównie 
prawnej). Foucault natomiast wprowadza pojęcie „rządomyślności” [CzyŜew-
ski 2010; Foucault 2010], które określa sposób, w jaki władza o sobie myśli 
i w jaki próbuje go narzucić obywatelom (por. ang. govermentality – ‘rząd’ + 
‘mentalność’).  

Koncepcja rządomyślności – obecna w nurcie pofoucaultowskiej analizy 
dyskursu od niedawna – wydaje się bardzo interesującą kategorią analityczną. 
W polskim kontekście trzeba bowiem mówić o wyraźnej cezurze – od roku 1989 
władza zmienia techniki rządzenia i myślenia o sobie, dostosowując się do sys-
temu demokracji liberalnej. Wywołuje to powaŜne następstwa w Ŝyciu publicz-
nym. Z jednej bowiem strony w sferze publicznej obecne są stare kody domina-
cji (jak nowomowa), z drugiej strony – pojawią się nowe i silne tendencje typowe 
dla komunikacji w zglobalizowanej kulturze rynkowej. Obie tendencje uwidacz-
niają się wyraźnie w polskim dyskursie dotacyjnym, który od roku 2004 wytwa-
rza zróŜnicowany gatunkowo strumień tekstów o Funduszach Europejskich. 

Nowa sytuacja – nowy język władzy 

Współczesna administracja publiczna (rządowa i samorządowa) – jak zosta-
ło to zasygnalizowane – poszukuje nowych form docierania do obywateli, po-
szerzając zakres komunikacji oraz otwierając się na inne gatunki dyskursu pu-
blicznego. Przyczyniły się do tego zmiany na poziomie kontaktowania się wła-
dzy z obywatelami po 1989 roku [por. m.in. Kamińska-Szmaj 2001; Bralczyk, 
Mosiołek-Kłosińska (red.) 2001], jak i przeobraŜenia w komunikacji publicznej.  

Największa zmiana polega na uwikłaniu władzy w nowe relacje, które 
wpływają na jej praktyki rządzenia i komunikowania. W szczególności chodzi 
nam tu o zaleŜność owych praktyk od trzech istotnie przemodelowanych po 
roku 1989 czynników:  

• systemu polityczno-ekonomicznego (demokracja rynkowa); 

• systemu medialnego; 

• działań public relations.  
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W systemie demokratycznym instytucje państwowe nie są jedynym źró-
dłem informacji. Obywatele czerpią wiedzę o świecie (i o samej władzy) z wielu 
niezaleŜnych źródeł. NajwaŜniejszym źródłem są jednak media, którym w doj-
rzałych społeczeństwach demokratycznych przypisywana jest funkcja kontroli 
nad biurokracją i elitami rządzącymi (por. mit czwartej władzy). Oznacza to, Ŝe 
społeczna ocena państwa i jego instytucji zaleŜy od obrazu konstruowanego 
przez media. Demokratyzacja obiegu informacji i mediatyzacja postrzegania 
władzy sprawia zaś, Ŝe funkcjonowanie instytucji publicznych podporządko-
wane zostaje kwestiom zarządzania wizerunkiem. W pewnym sensie głównym 
celem rządzenia staje się utrzymanie moŜliwości rządzenia. Z tego powodu 
techniki rządomyślności wzbogacają zjawiska znane z handlu, np. projektowa-
nie toŜsamości, kreowanie wizerunku i projektowanie komunikacji. Opisywane 
tu przeobraŜenia, a zwłaszcza rosnąca rola systemu medialnego, wywołują 
ostatecznie zmianę sposobu komunikacji z obywatelami. Media przestają być 
zwykłym pośrednikiem treści dyrektywnych i propagandowych, a stają się 
niezaleŜnym pośrednikiem czy nawet równoprawnym partnerem komunikacji. 
Z tego powodu w administracji publicznej pojawiają się rzecznicy prasowi, 
a urzędy i instytucje coraz bardziej przypominają korporacje. Poszerza się teŜ 
zakres obowiązków urzędników o kontakty z mediami (media relations). 

Owe trzy podstawowe tendencje w sferze publicznej (zob. ilustracja) 
sprawiły, Ŝe współczesna komunikacja władzy z obywatelami jest takŜe (a mo-
Ŝe przede wszystkim) komunikowaniem społeczeństwu wartości związanych 
z własną marką. 
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W teorii polityki powszechnie przyjmuje się, Ŝe słuŜba cywilna w demo-
kratycznym społeczeństwie polega nie tylko na wypełnianiu i egzekwowaniu 
procedur urzędowych, ale takŜe na obowiązku prowadzenia przez reprezen-
tantów administracji działalności menadŜerskiej [por. Jabłoński 1999: 24, 29; 
Leksykon politologii 1999: 11]. Wydaje się, Ŝe ta ostatnia tendencja szczególnie 
widoczna jest w działalności administracji państwowej po przystąpieniu Polski 
do Unii Europejskiej [2004]. Odzwierciedla ją bowiem zapoŜyczony z Komisji 
Europejskiej zbiór ról komunikacyjnych urzędników, przyrost gatunków i form 
komunikacji władzy z obywatelami, a takŜe  nowy społeczno-kulturowy typ 
porozumienia elit rządzących z rządzonymi [Malinowska 2001a; 2006].  

Prymarna funkcja komunikacji instytucjonalnej (administracyjnej) polega 
na regulowaniu stosunków społecznych (państwowych) oraz rozpowszechnia-
niu i utrwalaniu norm społecznego (publicznego) postępowania [por. Jabłoński 
1999]. Przyjmuje się powszechnie, Ŝe teksty powstałe w urzędach róŜnego 
szczebla ujawniają niesymetryczny model komunikacji: cechuje je zawsze nad-
rzędna rola nadawcy (urzędnika/organu administracji) względem bezpośred-
niego – pośredniego odbiorcy (obywatela/petenta). Hierarchiczność uczestni-
ków dyskursu okazuje się jednym z najwaŜniejszych symptomów instytucjona-
lizacji tej przestrzeni komunikacyjnej. Niesymetryczny typ relacji komunikacyj-
nych wynika zaś z właściwości pragmatycznych sytuacji, w której powstają. 
Typowe wypowiedzi administracyjne są takŜe głosem władzy wykonawczej 
lub ustawodawczej i zwykle przejawia się w nich nakazowo-zakazowy typ 
przekazu [Malinowska 2001b].  

Tradycyjna koncepcja stylu urzędowo-administracyjnego w świetle doko-
nujących się zmian jest niewystarczająca. Na skutek poszerzania się ról komu-
nikacji instytucjonalnej rewizji wymagają tradycyjne taksonomie stylistyczne. 
Obserwujemy bowiem złoŜone formy aktywności komunikacyjnej administracji 
państwowej,  polegające na zawiązywaniu się relacji urzędów z władzą oraz 
z innymi dziedzinami Ŝycia publicznego. Wynika to z faktu, Ŝe po pierwsze – w 
dyskursie urzędowym odbijają się aktualne koncepcje polityczne oraz stanowi-
ska ideologiczne; po drugie – administracja państwowa otwiera się na takie 
autonomiczne dyskursy, jak medialny, ekonomiczny czy wreszcie społeczno-
kulturowy. Konsekwencją tego jest nowa szata dokumentów i gatunków urzę-
dowych, które odzwierciedlają takie przeobraŜenia, jak: 

• współpraca urzędów z organizacjami państwowymi i prywatnymi odpo-
wiedzialnymi za ekonomię, finanse, gospodarkę, naukę czy kulturę  [por. 
Iwankiewicz-Rak 2006];  

• współpraca z instytucjami publicznymi i komercyjnymi (przedsiębior-
stwami, instytucjami biznesu) odpowiedzialnymi za obieg informacji (me-
diami, agendami reklamowymi oraz sferą public relations) [por. Knecht 
2006]; 

• ścisły związek prawno-finasowy i gospodarczy z instytucjami Unii Euro-
pejskiej (choćby na poziomie naśladownictwa i uniwersalizacji dekretów, 
uchwał, form obiegu informacji); 
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• doskonalenie wewnętrznych narzędzi informowania o zakresie działalno-
ści oraz zadaniach urzędów (przyrost wydawnictw reklamowych, ulotek, 
folderów z reklamą społeczną) oraz strategii kształtowania opinii publicz-
nej [Kozyra 2009: 150]. 

Zmiany sytuacji komunikacyjnej w obrębie administracji przyczyniły się 
przede wszystkim do powstania nowych ról komunikacyjnych urzędnika 
i obywatela korzystającego z usług administracji. Potrzeba dostosowania się 
polskiej administracji państwowej do oczekiwań społecznych wynika przede 
wszystkim z  chęci zmiany opresyjnej formy kontaktu z obywatelami  postrze-
ganej jako „syndrom petenta, urzędnika i zbiurokratyzowanej instytucji” 
[Bartmiński (red.) 2006]. Opresyjną i powszechnie negatywnie postrzeganą 
relację URZĘDNIK (DECYDENT/ REPREZENTANT WŁADZY) – OBYWA-

TEL zastępują często role URZĘDNIKA-DORADCY (wyjaśniającego zawiłości 
tekstów i procedur prawno-finansowych); EKSPERTA  czy RZECZNIKA (roz-
powszechniającego w mediach waŜne decyzje władzy ustawodawczej i wyko-
nawczej  oraz propozycje zmian społecznych). Nowe typy zachowań komuni-
kacyjnych ujawniają się szczególnie na poziomie takich działań urzędów, jak:  

• popularyzacja wiedzy finansowo-prawnej za pomocą wydawnictw, re-
klamy społecznej czy cyklicznych audycji telewizyjnych i radiowych oraz 
powszechnie dostępnych witryn internetowych; 

• opiniotwórczy głos reprezentantów administracji w debacie publicznej 
(najczęściej w róŜnych obszarach publicystyki dziennikarskiej); 

• strategie  grzecznościowe polegające na zaangaŜowaniu się urzędników 
w problemy obywateli oraz doraźną pomoc społeczną; 

• strategie wizerunkowe urzędnika jako osoby kompetentnej i otwartej na 
problemy petentów.  

Wymiernym efektem tych zmian jest pojawianie się w róŜnych tekstach admi-
nistracyjnych środków językowych wyraŜających funkcje perswazyjną, auto-
prezentacyjną, grzecznościową, fatyczną – poza typowym dla biurokracji za-
miarem informowania, opiniowania czy nakazywania/zakazywania.  

Polski dyskurs dotacyjny 

W opisanej wyŜej rzeczywistości społecznej rozwija się polski dyskurs do-
tacyjny. Terminem tym określamy „społeczną świadomość” (np. postawy, po-
glądy i ideologie polityczne, administracyjne, prawne, naukowe itp.), która 
powołuje do istnienia teksty o Funduszach Europejskich.  

Analiza sytuacji komunikacyjnej oraz zawartości leksykalnej badanych 
przez nas tekstów (na podstawie list frekwencyjnych i list słów kluczowych) 
pozwala stworzyć następujący model dyskursu dotacyjnego: 
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W naszym przekonaniu polskie teksty o Funduszach Europejskich są do-

brym przykładem opisanej wyŜej zmiany praktyk władzy. Z jednej strony 
w komunikacji o dotacjach Ŝywe są jeszcze dawne kody komunikacji totalitar-
nej i totalnej, z drugiej strony – widać juŜ nowe zjawiska i tendencje związane 
z marketingiem politycznym i społecznym (na rysunku oś pozioma). Istnieje 
jednak jeszcze jedna płaszczyzna, na której spotykają się róŜne punkty widze-
nia. Tematycznie przecieŜ teksty o FE zanurzone są w języku biurokracji UE 
zwanym potocznie euroŜargonem, euromową (eurospeak), a nawet eurobełkotem. 
Terminologia wspólnotowa jest głównym rdzeniem leksykalnym tworzonych 
tekstów. Warto jednak pamiętać, Ŝe ich odbiorcą jest „zwykły człowiek” – prze-
ciętny w sensie statystycznym obywatel. Rdzeniem jego światopoglądu i moŜ-
liwości komunikacyjnych jest styl potoczny (w sensie antropologiczno-kul-
turowym). Zderzenie euroŜargonu ze stylem potocznym jest w tekstach o Fun-
duszach Unijnych widoczne (na rysunku oś pionowa).  

W niniejszym tekście omawiamy wyłącznie wymiar horyzontalny modelu 
dyskursu dotacyjnego. Spróbujemy zatem pokazać, jak na teksty o FE i na  sam 
dyskurs dotacyjny wpływają dwa odległe czasowo i ideologicznie sposoby 
komunikacji społecznej: nowomowa i język public relations.  
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Język tekstów o FE a nowomowa 

Tak ukształtowany dyskurs dotacyjny odzwierciedla dwie waŜne maniery 
stylistyczne tekstów podejmujących tematykę finansowo-prawną Unii Europej-
skiej. Po pierwsze, odznacza się schematycznością i kancelaryzmem wypowie-
dzi, które powstały na skutek – nie zawsze właściwego – dostosowywania do 
polskich warunków wzorców administracji europejskiej (rozporządzeń Komisji 
Wspólnoty Europejskiej, decyzji Parlamentu Europejskiego oraz dyrektyw Ra-
dy Europy), czyli „wspólnotowego dorobku prawnego” (termin Jana Wojcie-
chowskiego, zapoŜyczony z pracy E. Malinowskiej 2001). Na płaszczyźnie języ-
kowej dotyczy to głównie środków językowych związanych z funkcją informa-
cyjną wypowiedzi, które odzwierciedlają nakazowo-zakazowy styl komunika-
cji, wysoki poziom formalizacji tekstu, a takŜe trudną w percepcji terminologię 
(takŜe z pogranicza stylu naukowego).  

Po drugie, wiele badanych tekstów powstało z zamiarem rozpowszech-
niania informacji o moŜliwościach pozyskania funduszy unijnych, a więc ko-
munikaty te zawierają typowe wyznaczniki funkcji perswazyjnej języka, jak 
choćby akty chwalenia nowych koncepcji finansowo-prawnych, sugestie doty-
czące korzyści społecznych i materialnych wynikających z wyboru oferty prze-
kładanej przez pracowników administracji (czyli reprezentantów władzy wy-
konawczej). Zderzenie dwóch domen stylistycznych: biurokratycznej maniery 
rozpowszechniania treści prawno-finansowych z reklamą administracji pu-
blicznej oraz przyjętą przez nią koncepcją ideologiczną (entuzjazm polityki 
europejskiej) – spowodowało, Ŝe w badanym dyskursie pojawiają się strategie 
komunikacyjne przypominające na poziomie językowym język „propagandy 
sukcesu”ostatnich dekad PRL-u (nazywany metaforycznie „nowomową” [por. 
Bralczyk 2001]). Podobieństwo tekstów o Funduszach Strukturalnych do języka 
władzy i administracji okresu PRL-u dotyczy głównie niefortunnie zastosowa-
nych środków stylistycznych, jak np.:  

• patetyczne sformułowania wychwalające ideę integracji europejskiej, od-
wołujące się do mitu budowy, przemiany czy kreowania nowego porząd-
ku świata (np.: cud funduszy europejskich; odmieńmy Polskę za europejskie pie-
niądze; Polska pięknieje dzięki unijnym dotacjom)1; 

• zdania zawierające dydaktyzm lub sformułowania wyraŜające kategorycz-
ność sądów (np.: Nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki za sukces działa-
nia; Nie pozostaje nic innego, jak tylko powiedzieć: tak trzymać!). 

W badanych tekstach nie pojawia się charakterystyczna figura wroga poj-
mowanego jako reprezentanci krajów nienaleŜących do Wspólnoty. Nie znaczy 
to jednak, Ŝe współczesnego odbiorcę nie raŜą sformułowania wyraŜające po-
wszechny entuzjazm i patos z powodu propozycji i dokonań  prawno-ekono-
micznych zaproponowanych przez rządzących: 

                                                             
1 Niektóre przykłady szerzej opisane w pracy zbiorowej: J. Miodek, M. Maziarz, T. Piekot, M. 

Poprawa, G. Zarzeczny, Jak pisać o Funduszach Europejskich?, Warszawa 2010.  
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Propozycja pozyskania środków, opatrzona skrótem składającym się z dwóch cyfr prze-
dzielonych kropką: 8.1., trafiła w oczekiwania przedsiębiorców młodych potrójnie: wie-
kiem oraz staŜem w prowadzeniu działalności gospodarczej, a niewątpliwie takŜe… 
duchem. 

czy teŜ rytualizm zachowań i reifikacja odczuć: 

Panuje duŜa przychylność społeczna dla reform, modernizujemy państwo, ale nie 
sprzyja nam sytuacja zewnętrzna […] Mimo to nieźle dajemy sobie radę – zdani w du-
Ŝej mierze na własną aktywność. „Twarde dostosowania” to jeszcze bardziej optymi-
styczna wizja.  

ŚcieŜka rowerowa wzdłuŜ Alei Wczasów w Rucianem–Nidzie to pierwsza zakończona 
inwestycja w regionie, dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego War-
mia i Mazury na lata 2007–2013. Trasa o długości ponad 1600 m kosztowała prawie 
450 tys. zł. 85 % tej kwoty pochodziło ze środków RPO WiM. Symboliczną wstęgę 
przecięli Urszula Pasławska – wicemarszałek województwa i Leszek Gryciuk – bur-
mistrz Rucianego–Nidy. 

Badane teksty odbijają jeszcze jedną kategorię symboliczną: ideologizację 
współczesnej biurokracji państwowej. Odbiorcę polskiego – wraŜliwego na 
język propagandy partyjno-państwowej – razić mogą niefortunne uŜycia styli-
styczne, zdradzające przejaskrawioną pochwałę europejskiego porządku praw-
nego (głównie elementów wspólnotowej kultury administracyjnej, instytucjo-
nalnej, finansowej,  której nie moŜna szybko i doraźnie przenieść do polskiego 
obiegu). Uwaga ta dotyczy rytuałów komunikacyjnych polegających na:   

• wyraŜaniu euroentuzjamu (za pomocą rozbudowanych systemów aksjo-
logiczno-metaforycznych, powielających unijne strategie komunikacyjne); 

• biernym naśladownictwie euroŜargonu (poprzez zbiurokratyzowany sys-
tem wypowiedzi i gatunków – nie zawsze zgodny z polskimi oczekiwa-
niami nadawczo-odbiorczymi). 

Fundusze Europejskie jako marka 

Ostateczna interpretacja opisanych wyŜej zjawisk językowych wymaga 
spojrzenia na teksty o Funduszach Europejskich ze zmienionej perspektywy. 
Właśnie w tym miejscu naleŜałoby poszerzyć tradycyjny opis stylistyczny 
o metody badań PR. Dzieje się tak, poniewaŜ nadawcy postrzegają FE jako 
markę, którą naleŜy promować. Analiza stylistyczna – skoncentrowana na opi-
sie cech systemowych tekstu nie będzie w stanie odpowiedzieć na pytanie 
o przyczyny uŜycia takich, a nie innych środków.  

Przykładem moŜe być opisywana wyŜej „propaganda sukcesu”. Uznali-
śmy wyŜej, na podstawie analizy stylistycznej, Ŝe cecha ta jest pozostałością po 
nowomowie. Wydaje się jednak, Ŝe część zjawisk znalezionych w tekstach o FE 
moŜna interpretować w kategoriach świadomej strategii wizerunkowej. Analiza 
taka wymaga jednak włączenia do opisu stylistycznego kategorii z dziedziny PR. 

W procesie zarządzania wizerunkiem wyróŜnia się trzy etapy: 
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1. Konstruowanie toŜsamości marki – czyli przypisywania marce 
określonych atrybutów, wartości i narracji; 

2. Projektowanie komunikacji – przygotowywanie strategii komuni-
kowania obmyślonej toŜsamości; 

3. Komunikowanie – przekazywanie treści intencjonalnie zgodnych 
z przyjętymi załoŜeniami. 

Na potrzeby badań wizerunkowych wyróŜnia się takŜe trzy odrębne poję-
cia: toŜsamość – obraz – wizerunek, które w językoznawstwie określa się łącznie 
terminem językowy obraz świata. ToŜsamość to zaplanowana narracja o podmio-

cie, na którą składają się tzw. idea przewodnia i komunikaty dominujące (zob. 
niŜej), obraz to reprezentacja toŜsamości w tekstach, wizerunek zaś to reprezenta-

cja toŜsamości/obrazu w umyśle odbiorców. 
Badania dodatkowych dokumentów (poza tekstami o FE) pozwoliły nam 

stwierdzić, Ŝe Fundusze Europejskie są postrzegane przez rząd i wszystkie insty-
tucje związane z zarządzaniem dotacjami w kategoriach marki, a przekazywanie 
informacji utoŜsamiane jest z konstruowaniem określonego wizerunku. 

Szczegółowe dane znaleźć moŜna w rządowym dokumencie pt. Strategia 
komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności 
na lata 2007–2013. Dokument ten ukazuje skomplikowany projekt toŜsamości 

nie tylko FE, ale takŜe samej UE. Celem strategicznym jest komunikowanie 
sukcesu na kaŜdym polu: sukcesu UE, sukcesu FE, sukcesu Polski, regionu 
i zwykłego obywatela: 

Podstawowym przedmiotem komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce 
będzie sukces Unii Europejskiej jako wspólnoty oraz sukces Polski jako człon-
ka UE osiągnięty dzięki wielu sukcesom Polaków oraz polskich regionów 
i miejscowości. Sukces ten rozumiany jest najpierw jako wspólny i udany wysi-
łek rozwojowy Polaków realizowany dzięki wykorzystaniu unijnych i polskich 
pieniędzy, ale złoŜony z tysięcy mniejszych sukcesów, następnie – jako osią-
gnięcie ambitnych celów rozwojowych całego kraju, takŜe w wymiarze lokal-
nym i osobistym – indywidualnym. 

[Strategia komunikacji..., s. 5 ] 

Wspomniany dokument definiuje teŜ najwaŜniejszy składnik toŜsamości kaŜdej 
marki – tzw. ideę przewodnią: 

Kwestią fundamentalną i nieodzowną dla prowadzenia spójnej polityki infor-
macyjnej w zakresie Funduszy Europejskich jest zrozumienie idei przewodniej, 
wyraŜającej ich istotę i stanowiącej podstawę wszelkich działań informacyj-
nych i promocyjnych, a takŜe podstawowych komunikatów wynikających 
z niej. 

Idea przewodnia jest elementem spajającym cały, wieloletni i wielowymiaro-
wy proces komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce, w którym uczestni-
czy łącznie ponad 100 instytucji zarządzających i pośredniczących, a takŜe inne 
podmioty i organizacje. Stanowi ona opis toŜsamości Funduszy, ich znaczenia, 
odmienności i wyjątkowości ich oferty na rynku. W okresie funkcjonowania 
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Funduszy idea przewodnia będzie względnie stała, choć stosownie do rozwoju 
sytuacji moŜliwa będzie modyfikacja wynikających z niej podstawowych ko-
munikatów, tak w warstwie językowej, jak wizualnej. 

[Strategia komunikacji…, s. 22] 

Najbardziej interesujący jest jednak fakt, Ŝe idea przewodnia Funduszy Euro-
pejskich została uzgodniona z ideą przewodnią marki Polska – creative tension 
(twórcza przekora, twórcze napięcia). Hasło FE brzmi bowiem: Fundusze Eu-
ropejskie = Napęd Twórczych Przemian (ortografia oryginalna). 

 

 

 

 

 

Strategia komunikacji opisuje teŜ tzw. komunikaty dominujące, czyli zestaw są-

dów i tematów, które mają powtarzać (moŜliwie najczęściej) wszyscy nadawcy 
tekstów dotacyjnych. Opis owych siedmiu komunikatów dominujących to do-
kumentacja intencji nakłaniających. Co ciekawe, w poniŜszym tekście znaj-
dziemy sporo klisz i schematów poznawczych typowych dla propagandy PRL: 

Idea przewodnia Funduszy Europejskich: 

Fundusze Europejskie = Napęd Twórczych Przemian 

Podstawowe komunikaty wynikające z idei przewodniej: 

1. Fundusze Europejskie istnieją po to, abyśmy mogli kształtować rzeczywi-
stość wokół nas. Są narzędziem zmian na lepsze, gotowym, aby z niego sko-
rzystać. Fundusze Europejskie są na wyciągnięcie ręki, a to, czy po nie się-
gniemy, zaleŜy wyłącznie od nas. Fundusze uwalniają nasz potencjał i zachę-
cają do zrobienia kroku, dzięki któremu otaczająca nas rzeczywistość stanie się 
taka, o jakiej marzymy. 

2. Efekty interwencji Funduszy Europejskich są widoczne na kaŜdym kroku, 
korzystają z nich wszyscy Polacy, bezpośrednio lub pośrednio. To jeden z naj-
istotniejszych dowodów na to, Ŝe Unia inwestuje w naszą przyszłość. 

3. Fundusze Europejskie to paliwo, które napędza rozwój społeczności lokal-
nych i całego społeczeństwa. To jeden z motorów przemian, katalizator na-
szych sił witalnych, pozytywnej energii, dzięki którym budujemy na nowo 
i ulepszamy nasze otoczenie. 

4. Umiejętne wykorzystanie Funduszy Europejskich to takŜe szansa na polep-
szenie obrazu Polski i Polaków jako wiarygodnych partnerów w relacjach 

IDEA PRZEWODNIA MARKI POLSKA 

 

IDEA PRZEWODNIA FE 
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z innymi krajami. To dowód, Ŝe potrafimy wykorzystać największą szansę, ja-
ką otrzymaliśmy od stuleci. 

5. Fundusze to sposób na dokończenie procesu, który rozpoczęliśmy w 1989 
roku, na dołączenie przez Polskę do grona krajów najwyŜej rozwiniętych. To 
lepsze drogi, nowoczesne szkoły, rozwój polskiej nauki i kultury, to dobrobyt 
i spokój lokalnych społeczności. To konkurencyjność naszych przedsiębiorstw 
i nowoczesne rolnictwo, wyrównywanie szans Polaków Ŝyjących w mieście 
i na wsi. 

6. Fundusze Europejskie to realna odpowiedź na realne problemy: kraju, re-
gionu, gminy – umiejętne korzystanie z nich to przejaw odnajdywania się 
w realiach zjednoczonej Europy. Fundusze to sposób na normalność i osią-
gnięcie poziomu rozwoju, o który zabiegaliśmy i na który czekaliśmy wiele lat. 
Dzięki twórczej energii, zapałowi i innowacyjności Polaków oraz Funduszom 
Europejskim mamy szanse dokonać przełomu. 

7. Fundusze Europejskie nie są abstrakcją, to pieniądze przeznaczone na roz-
wiązywanie problemów w naszym najbliŜszym otoczeniu. Dzięki nim moŜe-
my wziąć własne sprawy we własne ręce – twórcza energia, jaką mamy moŜe 
zostać uwolniona i nakierowana na budowanie wspólnych wartości. Praca, ja-
ką wykonujemy dzięki Funduszom pomoŜe nam, naszemu najbliŜszemu oto-
czeniu i całemu krajowi. Jej efekty poznamy my – jej bezpośredni autorzy 
i społeczności, w których Ŝyjemy oraz przyszłe pokolenia. Sięgając po Fundu-
sze i pomagając sobie, pomagamy teŜ innym, jesteśmy autorami naszej lepszej 
przyszłości.  

[Strategia komunikacji…, s. 23]. 

Jak się wydaje, dopiero uwzględnienie informacji kontekstowych pozwala 
w pełni zrozumieć istotę polskiego dyskursu dotacyjnego, a co za tym idzie       
– takŜe kaŜdego pojedynczego tekstu o FE pisanego na zamówienie rządu. 
Przekazy o środkach unijnych są bowiem podporządkowane nadrzędnej idei 
twórczych przeobraŜeń całego kraju i naszego najbliŜszego otoczenia. Obowią-
zek komunikowania takich treści sprawił, Ŝe wszystkie teksty zawierają bardzo 
podobne kategorie dyskursywne, np. szablonową metaforykę, „my” wspólno-
towe, patos, radość, hiperbolę itp. 

Interesująco wypada zwłaszcza analiza dotacyjnej metaforyki. Fundusze 
Europejskie ukazywane są najczęściej jako „zalewająca Polskę rzeka lub deszcz 
pieniędzy”. Skoro jednak potrzebujemy „twórczych przemian”, a środki unijne 
są ich „motorem” – w tekstach ministerialnych i prasowych pojawiają się meta-
fory mechaniczne – lokomotywy, koła zamachowe rozwoju itp. Z jednej strony owe 

schematy mentalne przypominają teksty prasowe w PRL, z drugiej jednak         
– zostały  niejako narzucone przyjęciem konkretnej strategii wizerunkowej.  

NajwaŜniejsze jednak wnioski dotyczą metaforyzacji Polski jako kraju ko-
rzystającego z pieniędzy UE. Okazuje się bowiem, Ŝe teksty rządowe przedsta-
wiają nasz kraj jako bierny, nieudolny przedmiot, a nie podmiot działań. Fun-
dusze Europejskie – twórczy napęd przemian – albo przemieszczają nas do 
przodu (FE to droga do sukcesu, paliwo rozwoju), albo przemieszczają nas do góry 
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(FE to katapulta, trampolina dla naszej gospodarki), albo zapewniają nam opiekę/ 
ochronę (parasol ochronny, płaszcz ochronny, poduszka powietrzna). PoniŜej przed-

stawiamy szczegółowe zestawienie metafor FE znalezionych w korpusie: 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 

przemieszczają Polskę/nas/firmę do 
przodu 

droga do sukcesu 
klucz do sukcesu 
koło napędowe gospodarki 
lokomotywa rozwoju 
motor rozwoju 
skok cywilizacyjny 

przemieszczają Polskę/nas/firmę do 
góry 

dźwignia rozwoju 
katapulta dla gospodarki 
stawiają na nogi 
trampolina dla gospodarki  

to istotny składnik czegoś witaminy przedsiębiorstwa 
droŜdŜe rozwoju Polski 

to cenny i duŜy zasób kopalnia pieniędzy 
niewysychające źródło 
skarbiec pomysłów 
worek pieniędzy 
źródło pieniędzy 
deszcz pieniędzy 
strumień pieniędzy 
rzeka pieniędzy z Brukseli 

łączą coś z czymś pomost 

ochraniają Polskę/nas/firmę parasol ochronny 
płaszcz ochronny 
poduszka powietrzna 

opiekują się Polską/nami/firmą Święty Mikołaj 
dobry wujek z Ameryki 
dobra wróŜka 

stanowią podporę czegoś podpora gospodarki 
filar rozwoju 

to pomoc dla Polski/dla nas/dla firmy kasa dla Ciebie 
mechanizm wsparcia 
pomoc z Unii 
nasze być albo nie być 
kropla w morzu potrzeb 

ratunek dla Polski/dla nas/dla firmy poŜyczka bezzwrotna 
tratwa ratunkowa 
zapasowe koło polskiej gospodarki 
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Podsumowanie 

Obserwacja dzisiejszej komunikacji urzędowo-administracyjnej pokazuje, 
Ŝe teksty instytucjonalne wymagają włączenia do analizy dodatkowych kontek-
stów uwzględniających kulturę polityczną, relację władzy, ideologie, a takŜe 
system medialny i cechy demokracji rynkowej. 

Najlepszym przykładem opisywanych tu zjawisk jest polski dyskurs dota-
cyjny, który z jednej strony narzuca typowe dla nowoczesnej biurokracji syste-
my znaczeń i relacje społeczne, z drugiej zaś – nieobecne w Polsce przed 1989 
rokiem techniki kreowania toŜsamości i zarządzania wizerunkiem. 

Dla współczesnej stylistyki oznaczać to moŜe konieczność włączenia do in-
strumentarium badawczego kategorii i narzędzi stosowanych w naukach spo-
łecznych czy nawet public relations. 
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