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Nikt nie zastanawia siê nad moralno�ci¹ wyko-
rzystywanych w polityce technik czarnego PR.
Jest to makiawelizm w czystej formie. - W poli-
tyce mo¿na mówiæ tylko o narzêdziach, które
pomog¹ w osi¹gniêciu celu. Wówczas zapomi-
namy o ich znaczeniu etycznym � podkre�la Ser-
gej Marcelew, koordynator projektów miêdzy-
narodowych Fundacji Edukacji Europejskiej
im. Okrzei. Fundacja organizowa³a treningi dla
ukraiñskiej opozycji. Dzia³a³a te¿ we wspó³pracy
z jugos³owiañskim �Otporem�, przygotowuj¹c
ukraiñsk¹ organizacjê �Pora� do spektakular-

nych akcji, zwo³ywania konferencji prasowych
i unikania aresztowañ w warunkach ostrych
represji. Dla ukraiñskiej opozycji PR sta³ siê
narzêdziem walki o prezydenturê Juszczenki.
Rozwój public relations w Rosji i na Ukrainie
jest uwarunkowany historycznie. W wyniku prze-

wagi polityki nad gospodark¹ powsta³ olbrzymi
rynek us³ug konsultingu politycznego. O PR
zaczêto mówiæ w 1993 roku. Z kolei okre�lenie
czarny PR sformu³owano w 1996 roku, po kam-
panii prezydenckiej Borysa Jelcyna. Galina
Gribanowa, rosyjski politolog, okre�la te dzia³a-
nia jako �techniki, które negatywnie wp³ywaj¹ na

Czarne narzêdzia
Nasi lobby�ci pope³nili grzech zanie-
chania. Byæ mo¿e warto skorzystaæ   
z do�wiadczeñ wschodnich s¹siadów, 
by PR-u w Polsce nie postrzegano
przez pryzmat czarnego public relations. Dla ukraiñskiej opozycji
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spo³eczeñstwo, wspomagaj¹ destrukcjê organi-
zmu spo³ecznego, powoduj¹ nihilizm prawny, nie-
moralno�æ, apatiê polityczn¹. Doprowadzaj¹
tak¿e do utraty kontroli�.
Trudno stwierdziæ, która gazeta pierwsza u¿y³a
tego terminu. Intensywnie promowa³y
go Nowaja Gazeta i Moskiewskij Komsomolec.
- Autorami pojêcia czarny PR byli dziennikarze,
którzy � nie zastanawiaj¹c siê � zaliczyli
wszystko, co wi¹¿e siê z wyborami, do public
relations � wyja�nia W³adimir Ganin, wydawca
Sovetnika, pierwszego w Rosji pisma o public
relations. - Podejrzewam, ¿e przyczyna dyfuzji
pojêæ le¿y w niskim poziomie kultury zawodo-
wej dziennikarzy, wyró¿niaj¹cej rosyjskie dzien-
nikarstwo na pocz¹tku i w po³owie lat 90.
�Dzia³ania specjalne� ju¿ dawno by³y znane pra-
cownikom odpowiednich s³u¿b. Dywersje, szan-
ta¿, pomówienia, dezinformacja itd., nie maj¹
nic wspólnego z PR. Jego podstawê tworz¹
komunikowanie i dialog, a celem jest � osi¹-
gniêcie zrozumienia pomiêdzy uczestnikami tych
procesów � dodaje. Powy¿sza teza wyja�nia
pojawienie siê w rosyjskich sztabach wybor-
czych �wywiadu� i �wewnêtrznej s³u¿by bez-
pieczeñstwa�.
Sytuacja w Rosji poprawia siê od 2000 roku,
w efekcie zaistnienia PR korporacyjnego. Pro-
wadzenie biznesu wymaga³o wiêkszej przejrzy-
sto�ci i spokoju. Budowanie d³ugotrwa³ych,
pozytywnych relacji znalaz³o siê na pierwszym
miejscu.
Na Ukrainie czarny PR zastosowano pod koniec
lat 90. - Klasycznym przyk³adem stosowania
brudnych technik by³y wybory mera Kijowa
w czerwcu 1999 roku � wspomina Vadim Wid-
nianski, PR-coordinator Euro RSCG Kiev.
- Czarny PR na Ukrainie jest mocno upolitycz-
niony. Dodatkowo, stosuje siê toporne techniki,
poniewa¿ brakuje do�wiadczonych specjalistów
w tej dziedzinie � wyja�nia.
Techniki dyskredytacji konkurencji politycznej,
podobnie jak w Rosji, zastosowano g³ównie
w kampaniach wyborczych. Najczê�ciej spoty-
kan¹ opini¹ ukraiñskich specjalistów o czarnym
PR jest porównanie go do serii materia³ów
i publikacji maj¹cych zdyskredytowaæ konkretn¹
osobê lub firmê. Metody te w krajach by³ego
ZSRR nosz¹ miano �czernucha� albo �zakazu-
cha�, czyli artyku³u na zamówienie.
Popyt na wykwalifikowanych pracowników
w sztabach wyborczych zaspokojono rosyjskimi
specjalistami. Zespó³ doradców Janukowycza
sk³ada³ siê g³ównie z Rosjan. Co ciekawe,
w sztabie jego rywala � Juszczenki � stanowili
oni 75 proc. wszystkich konsultantów. - Czarny
PR w Rosji jest bardziej profesjonalny, wszyst-
kie kroki s¹ dobrze przemy�lane, a drobiazgi

uwzglêdnione � uwa¿a Anna Jastrebowa,
PR executive Euro RSCG Kiev.
Nasilenie czarnego PR wywo³a³o negatywne
nastawienie spo³eczeñstwa do okre�lenia public
relations. W takich warunkach zaczêto kwe-
stionowaæ istnienie czarnego PR. - Nie ma go
w ogóle, jest to be³kot wymy�lony przez dzien-
nikarzy. Istniej¹ chamstwo, oszustwo, k³amstwo
i pomówienia, ale czarny PR to wymys³
� powiedzia³a na ³amach �Popularnej Psychologii�
Jekaterina Jegorowa, za³o¿ycielka agencji konsul-
tingu politycznego Nikkolo M. Rosyjska prasa
bran¿owa równie¿ rezygnuje z tego sformu³o-
wania. Rozumiej¹c negatywne znaczenie PR-u,
Rosjanie zaczêli aktywnie promowaæ nowe
� �rozwój stosunków ze spo³eczeñstwem�. Tym
bardziej, ¿e pozwala im na to luksus posiadania
w³asnego pojêcia, okre�laj¹cego public relations.
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Podstaw¹ informacji o pejoratywnym zabar-
wieniu jest zasada kontrastu. Czarno � bia³e
postrzeganie za pomoc¹ pojêæ, koloru,
d�wiêku i formy stanowi podstawê budo-
wania przekazu o charakterze negatywnym.
Do najbardziej rozpowszechnionych metod
zalicza siê:

podkre�lenie wad � zwracanie uwagi
na negatywne cechy opisywanego podmiotu,

przegran¹ � prezentacjê podmiotu
w sytuacji, która jednoznacznie sugeruje
jego przysz³¹ pora¿kê,

negatywne porównania � zestawienie
podmiotu z cechami zwierz¹t lub rzeczy,
wywo³uj¹cymi negatywne skojarzenia,
np. ma³pa, pies,

przedstawienie zale¿no�ci podmiotu
� prezentacja relacji polegaj¹cej na podpo-
rz¹dkowaniu podmiotu, np. papuga,
manekin,

parodiowanie � eksponowanie sposobu
zachowania podmiotu, budz¹ce komiczne
skojarzenia,

tworzenie wydarzeñ � które poprzez
swoj¹ konstrukcjê dostarczaj¹ w �naturalny
sposób� informacje o negatywnym zabar-
wieniu.


