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Wiadomo�sci sfa lszowane
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Terminologia

Fake news = wiadomo�s�c sfa lszowana? (nowo�s�c, nowina?)

• s lownik Collinsa: fake news to ½fa lszywa, cze�sto sensacyjna
informacja rozpowszechniana w formie przekazu wiadomo�sci�1

• 1805�15; ze slangu w l�ocze�g�ow: ½zniszczy�c, zrujnowa�c,
obrabowa�c, zabi�c (kogo�s), ukszta ltowa�c (co�s)�2

• podr�obka, fa lszerstwo, sfabrykowanie, udawanie, �ngowanie

1www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fake-news
2�to do for, rob, kill (someone), shape (something)�,

www.dictionary.com/browse/fake
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Terminologia

• fa lszywa wiadomo�s�c (fejk) vs. fa lszywe (fejkowe) konto
(multikonto)

• agitacja (dzia lanie dora�zne) vs propaganda (d lugofalowe)
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W kre�gu genologii

• plotka, pog loska

• przesa�d, legenda miejska

• kaczka dziennikarska, chochlik drukarski

• tabloid, 
z�o lta prasa

• hoax (cz lowiek z Piltdown, 1912; sprawa Sokala, 1996)

• humbug

• fa lszywa wiadomo�s�c (fejk)

• klik-przyne�ta (clickbait)
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Dzieje fa lszu od antyku do epoki

post-industrialnej
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Z dziej�ow wiadomo�sci sfa lszowanych

• Rzym, 64 n.e. � Neron: po
zar wzniecili chrze�scijanie

• Europa, wiek VII � donacja Konstantyna

• Dover, 1814 � Napoleon Bonaparte nie 
zyje

• USA, 1938 � Orson Welles: inwazja Marsjan

• Kielce, 1946 � 
Zydzi przetrzymywali dziecko

• Belgia, 2006 � rozpad Belgii
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Tekstualna forma fa lszu

• Edgar Allan Poe: The Balloon Hoax (1844, �The Sun�)

• zysk ekonomiczny

• zainspirowa ly Julesa Verne'a ½80 dni dooko la �swiata�, ½Pie��c
tygodni w balonie�

• faktyczny przelot Atlantyku: Double Eagle II, 1978, 137h
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Akustyczna forma fa lszu

• Orson Welles, ½Wojna �swiat�ow�, audycja radiowa

• oparta na powie�sci George'a H. Wellsa

• fa lsz ½w oczach patrza�cego�
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Przyk lady
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Polityka

1. ataki na konkretnych polityk�ow

2. uchod�zcy roznosza� choroby tropikalne (2015)

3. Ukrai�ncy przywo
za� bro�n do Polski (2017)
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Polityka

Punkt widokowy w Radzikach, koszt 146.776 PLN
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Polityka � Szwecja

1. strefy szariatu w Szwecji (no-go) (2015)

2. wzrastaja�ca przeste�pczo�s�c w Szwecji

3. wzrastaja�ca liczba gwa lt�ow (nie ma dnia bez gwa ltu; �swiatowa
stolica gwa ltu)

4. Szwecja zdelegalizowa la seks ma l
ze�nski (permission for sex)

5. wojna cywilna w Szwecji

6. szwedzki naukowiec popularyzyje kanibalizm (Europa chce
zalegalizowa�c pedo�lie�, zoo�lie�, kanibalizm)

14 / 40



Polityka � Norwegia

• Komentarz: �This looks really scary�, �Should be banned. You
can't tell who's underneath. Could be terrorists�, �Ghastly.
This should never happen�, �Islam is and always will be a
curse�, �Get them out of our country � frightening times we
are living in�, �I thought it would be like this in the year 2050,
but it is happening NOW�

• fa lsz ½w oczach patrza�cego� 15 / 40



Polityka � USA

1. Rosyjski agent w Bia lym Domu

2. Obama obra
za Trumpa (video � deepfake)

3. Melania Trump ma sobowt�ora
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Polityka � Francja

1. Konta Macrona w rajach podatkowych

2. Kampania Macrona �nansowana przez Arabie�
Saudyjska�/Rotszyld�ow

3. Francja legalizuje pedo�lie�
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Polityka � Rosja

W ladimir Putin gra polski hymn
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Polityka � UK

Muzu lmanka nie zwraca uwagi na atak terrorystyczny
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Polityka

Papie
z popiera LGBT
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Spo lecze�nstwo

Toalety na dworcu w Sosnowcu
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Spo lecze�nstwo

Dla uczczenia 100-lecia niepodleg lo�sci Polski
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Spo lecze�nstwo

Orangutan zgwa lci l Irlandczyka

• TV podaje wiadomo�s�c za czasopismem satyrycznym
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Spo lecze�nstwo

Ameryka�nska blogerka szuka Wojtka z Polski
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Spo lecze�nstwo

Niebieski Wieloryb (2017)
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S lawy

1. fa lszywe �smierci (Sylvester Stallone, Michael J. Fox, Benedykt
XVI, Tina Turner, Swiet lana Aleksijewicz, Jan Pietrzak, Janusz
Gajos, Tadeusz Sznuk)

2. fa lszywe cia�
ze (Princes Kate, Selena Gomez, Miley Cyrus)

3. Gal Gadot w �lmie porno (deepfake)
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Natura

Wieloryb na brzegu Wis ly
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Motywacje ludyczne, parodystyczne i satyryczne

½ 
Z�o l�c. Pom�owienia i insynuacje� (2007-2009)3

3http://zolc.blox.pl/
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Motywacje ludyczne, parodystyczne i satyryczne

½ASZ:Dziennik� (2011-?)4

4https://aszdziennik.pl/
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Teoria, �lozo�a i antropologia fa lszu
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Epoka partycypacji i jej skutki dla dziennikarstwa

• kultura uczestnictwa (Henry Jenkins)

• infotainment

• post-prawda

• bullshit5

• ba�nka �ltruja�ca (Eli Pariser)

5Harry Frankfurt, On Bullshit (2005)
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Patologie post-partycypacji

• fabryki trolli

• farmy stron (Veles)

• sieci bot�ow (bot-nety)
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Kwestie etyczne

• znies lawienie (Prokopiusz z Cezarei, Historia sekretna; Pietro
Aretino, tw�orca paszkwilu; Larry Flynt, �Hustler� )

• walka polityczna (Jonathan Swift, ½The Art of Political Lying�,
fake news campaign of Donald Trump),

• zysk ekonomiczny (farmy troli)

• Kant o k lamstwie

• prawo do k lamstwa6

6David O. Klein, Joshua R. Wueller, Fake News: A Legal Perspective,
"Journal of Internet Law Vol. 20, No. 10, April 2017, p. 10
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Strategie dezinformacji wg Clarie Wardle

1. fa lszywe po la�czenie (nag l�owek nie odpowiada tre�sci)

2. fa lszywy kontekst

3. zmanipulowana tre�s�c

4. satyra lub parodia

5. zwodnicza tre�s�c (zwodnicze u
zycie tre�sci na czyja��s niekorzy�s�c)

6. tre�s�c oszuka�ncza (impostor content, gdy oszust podszywa sie�
pod informatora)

7. tre�s�c ca lkowicie sfabrykowana7

7Claire Wardle, Fake news. It's complicated, https:
//medium.com/1st-draft/fake-news-its-complicated-d0f773766c79
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Przyczyny i motywacje wg Clarie Wardle

1. kiepskie dziennikarstwo

2. parodiowanie

3. prowokacja, strategia skandalu (�punk�)

4. pasja, namie�tno�s�c (passion)

5. stronniczo�s�c (partisanship)

6. wp lyw polityczny/w ladza

7. propaganda8

8Claire Wardle, Fake news. It's complicated, https:
//medium.com/1st-draft/fake-news-its-complicated-d0f773766c79
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Funkcje

G l�owne funkcje wiadomo�sci sfa lszowanych

1. polityczne

2. ekonomiczne

3. ludyczne (celebryci)

4. nieporozumienie (orangutan, polska �aga w Los Angeles, etc.)
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Motywacje

• brak: chochlik drukarski, plotka, pog loska, przesa�d, legenda
miejska

• rozrywka: hoax, kaczka dziennikarska

• w ladza: plotka, pog loska, fake-news

• pienia�dze: click-bait, tabloidy

• prawda: hoax
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Remedium: BHL (Bezpiecze�nstwo i Higiena

Lektury)
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Podstawy Bezpiecznej i Krytycznej Lektury

1. Rozwa
zy�c �zr�od lo (rozumie�c cele i intencje)

2. Czyta�c tre�s�c, nie tylko nag l�owek (aby zrozumie�c ca ly materia l)

3. Sprawdzi�c autor�ow, aby zwery�kowa�c, czy sa� oni wiarygodni

4. Oceni�c pomocnicze �zr�od la (upewni�c sie�, 
ze podaja� te same
informacje)

5. Sprawdzi�c date� publikacji (aby zobaczy�c czy informacje sa�
trafne i aktualne)

6. Upewni�c sie�, czy nie jest to 
zart, aby okre�sli�c, czy nie mamy do
czynienia z satyra�

7. Przemy�sle�c w lasne uprzedzenia (aby zobaczy�c, czy nie
wp lywaja� one na nasz osa�d)

8. Zapyta�c ekspert�ow (uzyska�c potwierdzenie od niezale
znych
ludzi dysponuja�cych wiedza�)9

9Mie�dzynarodowa Federacja Stowarzysze�n i Instytucji Bibliotekarskich, za:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fake_news
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