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Kolejny tom pisma zatytu³owany jest Jêzyk propagandy a kreacje rzeczywistoci.
Wspó³czesny wiat to wiat niczym nieograniczonego rynku równolegle
funkcjonuj¹cych róde³ informacji, których istnienie wspomagaj¹ nowe technologie. Punktem wyjcia rozwa¿añ prezentowanych w tym tomie jest za³o¿enie, ¿e media kreuj¹ obrazy równoleg³ych rzeczywistoci a fakt medialny pojmowany jako kreacja rzeczywistoci przek³ada siê na spo³eczny,
pojmowany jako wydarzenie, w reakcji na które jednostka podejmuje decyzje
dotycz¹ce dzia³ania. Mo¿emy wiêc wyobraziæ sobie wiat spo³eczny jako zbiór
jednostek zanurzonych w ró¿nych rzeczywistociach spo³ecznych w zale¿noci od wyboru ród³a informacji. Jest to wizja spo³eczeñstwa zatomizowanego, spo³eczeñstwa z³o¿onego z jednostek niepotrafi¹cych osi¹gn¹æ tak
po¿¹danego w demokracji konsensusu odnosz¹cego siê do celów i wartoci,
poniewa¿ wymaga³oby to uprzedniego uzgodnienia wersji rzeczywistoci.
Czy rzeczywicie media s¹ zdolne do odgrywania tak du¿ej roli w konstruowaniu obrazu rzeczywistoci spo³ecznej? Czy jêzyk pojmowany jako zbiór
symboli, znaczeñ i zwi¹zanych z nimi pojêæ mo¿e  poprzez proces kodowania symbolicznego rzeczywistoci  konstruowaæ jej spo³eczny wizerunek?
Teksty zamieszczone w tomie s¹ g³osami w dyskusji o problemie kreacji rzeczywistoci przez jêzyk, przede wszystkim jêzyk propagandy politycznej.
Dyskusja redakcyjna Societas/Communitas powiêcona jest kwestii jêzyka nienawici. Tak zwana mowa nienawici jest szczególnym rodzajem jêzyka, jak to okrelaj¹ niektórzy autorzy, jêzykiem, który zabija. Zaprosi³am
autorów wypowiedzi zawartych w tej czêci do odpowiedzi na pytanie, czy
i jak dalece tekst, jakim jest mowa nienawici (jêzyk nienawici), mo¿e byæ
traktowany jako przemoc, w jakim stopniu mowa nienawici mo¿e kogo do
owej przemocy przekonaæ i uwolniæ od brzemienia winy z powodu jej zastosowania, czyni¹c j¹ czêsto powodem do chwa³y i pozytywnego wyró¿nienia
spo³ecznego. Rozwa¿ania dotycz¹ce tego problemu prezentuj¹ Jerzy Bralczyk, Marek Czy¿ewski, Miros³aw Karwat, Kazimierz Krzysztofek i Jacek
Kurczewski.
Dzia³ Artyku³y i studia powiêcono kreacji rzeczywistoci przez jêzyk.
Zebrane tam teksty podzielone s¹ na dwie czêci: zagadnienia teoretyczne i analizy. W czêci pierwszej znalaz³y siê cztery teksty. Iwona Jakubowska-Branicka rozwa¿a problem, na ile zasadne jest za³o¿enie, i¿ media kreuj¹ obrazy
równoleg³ych rzeczywistoci, a fakt medialny pojmowany jako kreacja rze11
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czywistoci przek³ada siê na fakt spo³eczny, pojmowany jako wydarzenie,
w reakcji na które jednostka podejmuje decyzje dotycz¹ce dzia³ania. Krystyna Skar¿yñska poddaje analizie mechanizmy, które, z jednej strony, wp³yw
mediów maksymalizuj¹, z drugiej za  rodz¹ zarzuty wobec mediów jako
kreatorów sztucznego, skrzywionego wiata, traktuj¹c jednoczenie percepcjê medialnej rzeczywistoci jako zmienn¹ zale¿n¹. Gra¿yna Woroniecka powiêca tekst rozwa¿aniom z zakresu socjologicznej teorii polityki. Omawia
problem usuwania jednostek i racjonalnego dyskursu z dziedziny sprawczoci politycznej oraz kwestiê przestrzeni, w której figura podmiotu odzyska³aby racjê swojego istnienia. Marek Zaleski prezentuje rozwa¿ania dotycz¹ce
uzale¿nienia od eksterioryzowanego z³a uosobionego w postaci z³owrogiego
Innego, tego, co budzi lêk i obrzydzenie, a co jest trwale wpisane w nasz
jêzyk poprzez ustanawianie fantazmatu z³owrogiej innoci. Tekst stanowi
próbê odpowiedzi na pytanie, kiedy i jak  przy tak rozumianej genealogii
mowy nienawici  mo¿liwe jest jej wyeliminowanie z dyskursu publicznego.
Czêæ druga  analizy  obejmuje szeæ tekstów. Micha³ G³owiñski analizuje dyskurs prezentowany na ³amach Naszego Dziennika, rekonstruuj¹c
tworzon¹ przez tê gazetê rzeczywistoæ. Kajetan Mojsak poddaje analizie
wspó³czesny dyskurs antysemicki, Hanna wida-Ziemba za  jêzyk demagogii we wspó³czesnej Polsce. Deformacja struktury poznawczej ludzi, bêd¹ca konsekwencj¹ demagogicznego przekazu propagandowego, jest zjawiskiem
szczególnie szkodliwym w kontekcie oczekiwañ wynikaj¹cych z paradygmatu wspó³czesnej demokracji liberalnej. Marek Tabin, analizuj¹c propagandê PRL, konkluduje, ¿e stworzy³a ona obraz wiata, który pozosta³ nawet po
zmianie systemu i odrzuceniu peerelowskiej ideologii, co wp³ywa na postrzeganie i definiowanie rzeczywistoci wspó³czesnej. Kolejne dwa teksty powiêcone s¹ analizie jêzyka wspó³czesnej propagandy politycznej. Jacek Wasilewski analizuje struktury narracyjne u¿ywane przez premierów w narracjach
o Polsce. Tomasz Olczyk opisuje i poddaje analizie ramy  schematy stosowane w debatach przeprowadzonych przed wyborami w 2007 roku.
Gdy prace nad tym numerem Societas/Communitas dobiega³y koñca,
10 kwietnia 210 roku dosz³o do katastrofy pod Smoleñskiem. Okolicznoæ
ta doprowadzi³a do wykszta³cenia siê specjalnego rodzaju ¿a³obnej retoryki.
Dlatego te¿ w tomie tym jest czêæ wykraczaj¹ca poza strukturê pisma zatytu³owana Katastrofa Smoleñska. Polska narracja ¿a³obna. Sonda. W sondzie wziêli udzia³ Albert Jaw³owski, Miros³aw Karwat, Tomasz Olczyk, Jacek Wasilewski i Andrzej Wróbel.
Teksty zebrane w czêci Z warsztatów badawczych prezentuj¹ problemy bêd¹ce przedmiotem prowadzonych badañ. Joanna migielska przedstawia za³o¿enia badañ z zakresu antropologii kultury, dotycz¹ce wiêta Bo¿ego
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Cia³a w £owiczu, Joanna Górska  za³o¿enia i wyniki badañ poczucia wstydu w kontekcie wspó³czesnoci, £ukasz Goryszewski za  badania dotycz¹ce stylów ¿ycia klasy wy¿szej.
W kolejnej czêci Recenzje i polemiki, przedstawiamy recenzje piêciu
wydanych niedawno ksi¹¿ek, w czêci Informacje bie¿¹ce i sprawozdania
z konferencji zdajemy relacje z trzech konferencji.
W czêci Wspomnienia i po¿egnania z wielkim ¿alem ¿egnamy pomys³odawczyniê i Redaktor Naczeln¹ Societas/Communitas profesor Aldonê Jaw³owsk¹. Znakomit¹ uczon¹ i wspania³ego cz³owieka o wielkiej wra¿liwoci.
Wspominaj¹ j¹ przyjaciele i wspó³pracownicy. ¯egnamy równie¿ naszego kolegê, socjologa i badacza Andrzeja Mokrzyszewskiego. Pozostan¹ w naszej
pamiêci.
Mamy nadziejê, ¿e zawartoæ tego numeru zainteresuje Czytelników i pobudzi do dyskusji. Problemy w nim omawiane s¹ nie tylko inspiruj¹ce teoretycznie. W odniesieniu do za³o¿enia kreacji rzeczywistoci przez jêzyk, teoria przek³ada siê na rzeczywistoæ.
Zapraszamy do lektury.
Iwona Jakubowska-Branicka
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