
Media a demokracja 

 

 

Pop-demokracja, teledemokracja, mediokracja, sondażokracja, tablokracja, 

demokracja medialna – to jedne z wielu określeń charakteryzujące ustrój panujący w wysoko 

rozwiniętych, a także niektórych rozwijających się państwach naszego globu. Państwo 

demokratyczne cechuje pluralizm poglądów i wolność słowa.  

Nie ma jednak zgody wśród badaczy co do jednej, powszechnej definicji tego ustroju 

politycznego. Sam termin demokracja nie ma jasnego i sprecyzowanego znaczenia. Jak 

zauważa Robert Dahl, znaczy zarazem wszystko i nic1. Jego zdaniem termin ten funkcjonuje 

jako bliżej niesprecyzowana idea2. Utrudnieniem w zdefiniowaniu demokracji jest po 

pierwsze rozpiętość czasowa, przez którą ewoluowała, po drugie duża ilość rodzajów 

definicji. Demokracja jako ustrój polityczny wywodzi się z Aten, natomiast sam termin 

pochodzi ze starogreckiego słowa demokratia ( δημοκρατία) oznaczającego rządy ludu 

(demos – lud; kratos – władza). Pojęcie to zostało rozpowszechnione m.in. przez Demokryta z 

Abdery, Platona oraz Arystotelesa, choć ci dwaj ostatni byli jej poważnymi krytykami. Sam 

ustrój został najszerzej rozwinięty między 508 a 322 rokiem p.n.e. 

Najprostsza z  definicji określa demokrację jako typ rządów, w którym członkowie społeczeń-

stwa biorą udział w procesie rządzenia3. Demokracja to ustrój, w którym działają grupy 

interesów, liczne instytucje oraz partie polityczne. Liczba aktorów politycznych na scenie 

demokracji jest duża, ale nie każdy z nich odgrywa taką samą rolę. 

Adam Jamróz zauważa, iż termin demokracja należy do takich haseł, które w życiu 

społecznym są często wykorzystywane, lecz nie ma jednoznacznej zgody co do jej 

rzeczywistego znaczenia. Słowu temu nadaje się z reguły czysto intuicyjny sens, co z reguły 

rodzi poważne problemy interpretacyjne. Jego zdaniem demokracja nie może być rozumiana 

jako od dawna sprecyzowany i jasny cel. Demokracja ukazuje nam się jako zespół wartości i 

zasad odnoszonych do funkcjonowania społeczeństwa i państwa (…) współcześnie rozumiana 

demokracja jest bezpośrednim rezultatem kilku wieków ewolucji cywilizacji europejskiej 

                                                           
1R. Dahl, Demokracja i jej krytycy, Kraków 1995, s. 8.   
2Ibidem, s. 8.   
3I. Morley, Democracy, [w:] Encyclopedia of Politics, The Left and The Right, red. R. P. Carlise, Thousand Oaks, Londyn, New Delhi 2005, 
s. 123.   
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(włącznie z północno‑amerykańską) w epoce nowożytnej (...). Można więc mówić dzisiaj o 

kanonie (wzorcu) demokratycznego społeczeństwa oraz o kanonie (wzorcu) demokratycznego 

państwa4. 

Zdaniem Josepha Aloisa Schumpetera demokracja to Metoda demokratyczna jest tym 

rozwiązaniem instytucjonalnym dochodzenia do decyzji politycznych, w którym jednostki 

uzyskują moc decydowania poprzez walkę konkurencyjną o głosy wyborców5. Według Johna 

Calhouna, to nie rządy większości: demokracja to podział władzy, reprezentacja interesów 

oraz uznanie mniejszości6. Raymond Aron demokracje definiuje jako pokojowa rywalizacja o 

sprawowanie władzy funkcjonuje w oparciu o konstytucję7. Leopold S. Amery stwierdza 

natomiast Nasz system jest demokracją, ale demokracją opartą o przyzwolenie, nie zaś o 

delegację. Jest on systemem rządów ludu, dla ludu i z ludem, ale nie przez lud. Odwołuje się 

tym samym do słynnej Mowy Gettysburskiej Abrahama Lincolna z 1863 roku, kiedy 

stwierdził, iż ustrój ten to rządy ludu, przez lud i dla ludu8. 

Zauważyć należy, iż fundamenty współczesnej demokracji zostały zbudowane nie tylko na 

doświadczeniach systemu politycznego Aten, ale także tradycji republikańskiej starożytnego 

Rzymu oraz włoskich państw‑miast średniowiecza9. Nic dziwnego więc, że temat ten 

poruszali już myśliciele średniowieczni, w tym m.in. św. Tomasz z Akwinu. Nie był on 

jednak zwolennikiem demokracji. Twierdził, iż jest niesprawiedliwa, ponieważ polega na 

wykorzystywaniu biednych przez bogatych10. 

 

W drugiej połowie XX wieku w Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych i Japonii 

mieliśmy do czynienia z dynamicznymi przemianami społeczeństw industrialnych w nowy 

twór zwany później społeczeństwem informacyjnym11. 

Po raz pierwszy terminu tego użyto w połowie lat sześćdziesiątych w Japonii, która dzięki 

rozwojowi mikroelektroniki, będącej podstawą techniki cyfrowej, przodowała w tych 

przemianach. Pojawił się nawet termin johoka shakai, który oznacza społeczeństwo 

komunikujące się poprzez komputery. Autorem terminu użytego po raz pierwszy w 1963 

roku, w artykule na temat ewolucyjnej teorii społeczeństwa opartego na informacji, jest Tadao 

Umesao. Nazwę tę spopularyzował Yonei Masuda na początku lat 70. XX wieku w publikacji 

                                                           
4 A. Jamróz, Demokracja, Białystok 1995, s. 4‑5. 
5 J.A. Schumpeter, Kapitalizm. Socjalizm. Demokracja, Warszawa 1995, s. 336‑337. 
6 J. Roper, Democracy and Its Critics: Anglo‑American Democratic Thought in the Nineteenth Century, Winchester 1989, s. 63. 
7 R. Aron, Democracy and Totalitarianism, New York 1969, s. 41. 
8 J. Bartyzel, Demokracja, s. 14. 
9 R.A. Dahl, Demokracja i jej krytycy, s. 22. 
10 J. Bartyzel, Demokracja, s. 50. 
11 L. Porębski, Elektroniczne oblicze polityki. Demokracja, państwo, instytucje polityczne w okresie rewolucji informacyjnej, Kraków 2001, 
s. 22‑28. 
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na temat przemian społecznych w powiązaniu z rozwojem sektora informacji i 

telekomunikacji12. 

Całościowej analizy przemian zachodzących we współczesnym świecie podjął się również 

Manuel Castells w koncepcji społeczeństwa sieciowego13. Uznaje on, iż źródłem jego 

powstania są trzy niezależne od siebie procesy: rewolucja informatyczna, gospodarczy kryzys 

kapitalizmu oraz radzieckiego komunizmu i rozwój kulturowych ruchów społecznych. Na tej 

podstawie tworzy się, jego zdaniem, nowoczesny model społeczeństwa, którego podstawą jest 

sieć14. Należy mieć na uwadze, iż w centrum tych przemian znajduje się człowiek, co 

nakazuje postrzegać prezentowaną koncepcję z perspektywy kulturowej i antropologicznej. 

Stąd zjawiska takie jak: społeczeństwo sieciowe, społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo 

wiedzy, społeczeństwo postindustrialne, kultura cyberprzestrzeni czy kultura Internetu. Są to 

atrybuty przemian związanych z nowymi mediami, określamy je jako „kultury 2.0” lub 

„kultury Web 2.0”15. 

Jak pisze Manuel Castells, szybki rozwój połączeń cyfrowych doprowadził do gwałtownego 

rozpowszechnienia się Internetu po jego prywatyzacji w latach dziewięćdziesiątych XX 

wieku16. Autor ten zauważa, że choć Internet to stara technologia, uruchomiona w 1969 roku, 

dopiero 20 lat później upowszechnił się na większą skalę. Głównie wpłynęły na to większa 

przepustowość łączy telekomunikacyjnych, przyjazne dla użytkowników oprogramowanie 

oraz rosnące społeczne zapotrzebowanie na usieciowienie wszystkiego17. Takiemu procesowi 

uległa również komunikacja publiczna związana ze sferą polityki. 

 

Denis McQuail sytuuje media w centralnym punkcie komunikowania politycznego18. 

Brytyjski badacz twierdzi, że [...] przypadek polityki jest ewidentnym przykładem adaptacji 

instytucji społecznej do rozwoju środków masowego przekazu, zwłaszcza zważywszy na fakt, 

że media stały się głównym (jeżeli nie jedynym) źródłem informacji i opinii na tematy 

polityczne19. Poznawanie polityki przez wyborców od lat odbywa się w głównej mierze dzięki 

odbieraniu przekazów masowych z telewizji, radia, prasy i coraz częściej Internetu. Jak 

                                                           
12 Y. Masuda,. The information society as post‑industrial society, Washington 1983. 
13 M. Castells, The Information Age: Economy, Society and Culture, tom I: The Rise of the Network Society 1996, Kraków 2003, s. 183‑191. 
14 J.St. Nowak, Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje 
15 A. Borasińska, Marketing polityczny, semioza i Internet w perspektywie psycho‑antropologicznej, 
[w:] M. Jeziński (red.), Nowe media w systemie komunikowania. Polityka, Toruń 2011, s. 75. 
16 M. Castells, Władza komunikacji, tłum. J. Jedliński, P. Tomanek, Warszawa 2013, s. 72. 
17 17 M. Castells, Władza komunikacji, tłum. J. Jedliński, P. Tomanek, Warszawa 2013, s. 72. 
18 S. Michalczyk, Komunikowanie polityczne, Katowice 2005, s. 17. 
19 D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, tłum. M. Bucholc, A. Szulżycka, Warszawa 2012, s. 514. 
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podkreśla Jakub Żurawski, polityka uległa mediatyzacji20. Winfried Schulz określa 

mediatyzację jako: 

1) w podejściu politologicznym: pośredniczenie mediów, umożliwienie kontaktu między 

politykami a społeczeństwem; 

2) przetwarzanie informacji przez media masowe, co wiąże się z ich zniekształcaniem i 

naznaczaniem „specyficzną logiką”, czego rezultatem może być wpływanie na postrzeganie 

rzeczywistości, prowadzone działania oraz podejmowane przez polityków i obywateli 

decyzje. 

 

W literaturze pojawia się również pojęcie „medializacji polityki”. Pojęcie to  określa zjawiska 

polegające na prowadzeniu działalności politycznej praktycznie za pośrednictwem mediów 

(między innymi kontakt z obywatelami, ogłaszanie decyzji, kontakt z konkurentami, 

zwracanie uwagi na publicystykę, wykorzystywanie mediów w kampaniach politycznych i 

wyborczych, odpowiedzi na krytykę medialną, stosowanie technik marketingowych).  

Innym, pokrewnym hasłem wartym zaznaczenia jest „widoczność medialna”, definiowana 

jako [...] zjawisko polegające na ciągłym upublicznianiu przez media informacji o aktorach 

politycznych21. Niektórzy badacze twierdzą, że media uważane są nie tylko za źródło 

informacji, ale także swego rodzaju instytucje polityczne czy pełnoprawnego uczestnika 

procesów politycznych, z taką samą wagą głosu jak rząd czy partie22. Społeczeństwo 

medialne w większości krajów funkcjonuje w ramach systemu demokratycznego. Wolne 

media i demokracja warunkują się nawzajem23. Zdaniem Karola Jakubowicza demokracji 

najpełniej służy system medialny zawierający dwa sektory mediów: media konfliktu (tak 

zwane media monologu) i media konsensu (tak zwane media dialogu i porozumienia). Badacz 

przywołuje uwagi Keesa Brantsa i Yaela de Haana, którzy twierdzą, że rolę mediów w 

dzisiejszej demokracji kształtują następujące procesy: 

1) rosnąca konkurencja między mediami oraz komercjalizacja samych mediów; maleje 

lojalność publiczności wobec nadawców, rynek sprzedawcy zamienia się w rynek 

konsumenta, którego potrzeby/preferencje decydują o ofercie; 

2) nowe technologie, które stwarzają nowe możliwości wchodzenia w interakcję: serwisy 

społecznościowe, user-generated content (UGC) i ich wpływ na zapotrzebowanie na treści 

medialne; 
                                                           
20 J. Żurawski, Internet jako współczesny środek elektronicznej komunikacji wyborczej, Kraków 2010, s. 24. 
21 M. Molęda-Zdziech, Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Warszawa 2013, s. 101. 
22 E. Nowak, Rola mediów informacyjnych w ustanawianiu ważności kwestii w agendzie publicznej w Polsce w latach 2009 2012, Lublin 
2014, s. 107. 
23 J. Zdański, Demokracja w dobie społeczeństwa medialnego, w: Mediatyzacja kampanii politycznych, Katowice 2009, s. 52. 
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3) słabnąca lojalność wyborców wobec partii politycznych, rozłamy w partiach, malejąca 

frekwencja wyborcza, spadek zaufania obywateli do władz skutkują ewolucją demokracji 

partyjnej w demokrację spektaklu; nacisk na osobowości niż całe ugrupowania, populizmowi 

społeczeństwa odpowiada tabloidyzacja mediów; 

4) racjonalny dyskurs społeczny zastąpiony roszczeniami o „wysłuchanie głosu ludu” 

wyrażonego często w serwisach społecznościowych, gdzie ujście znajdują emocje społeczne 

coraz poważniej traktowane przez polityków; brak tradycyjnej debaty demokratycznej24. 

 

Castells uważa, że komunikaty, organizacje i przywódcy nieobecni w mediach nie istnieją w 

świadomości publicznej. Hiszpański socjolog pisze, że [...] tylko ci, którzy mogą dotrzeć ze 

swoim komunikatem do ogółu obywateli, mają szansę wpłynąć na ich decyzje w sposób, dzięki 

któremu nadawcy wiadomości zyskują dostęp do pozycji władzy albo zachowują kontrolę nad 

instytucjami politycznymi25. 

Jedna z agencji prasowych – Associated Press, nadaje 400 tysięcy słów i około 1 000 depesz 

dziennie26. Na nośnikach pamięci, w formie drukowanej i elektronicznej, zapisano pięć 

eksabajtów27 nowych informacji. Ta niewyobrażalna liczba odpowiada wszystkim słowom 

wypowiedzianym kiedykolwiek przez człowieka28. Do przeciętnego obywatela dociera ogrom 

informacji, których nie jest on w stanie efektywnie przyswoić. Ludzie są zdezorientowani ich 

natłokiem. Zmienił się przez to również sposób użytkowania ludzkiego mózgu. Priorytetem w 

procesach myślowych współczesnego obywatela krajów wysokorozwiniętych jest 

odpowiednie selekcjonowanie oraz segregowanie informacji. Człowiekowi towarzyszy ciągły 

niepokój i napięcie, czy nie pominie ważnej informacji, czy to, co zapamiętuje, jest ważne29 . 

Nowe media łączą komunikację interpersonalną z masową, ponieważ odbiorca przestał być 

tylko biernym podmiotem oddziaływania. Dzięki technologii zyskał możliwość reagowania 

na przekaz. Jak pisze Marta Dorenda-Zaborowicz, nowy typ przekazywania informacji jest 

związany ze zmianami społeczno-kulturowymi, które powodują wzrost wiedzy posiadanej 

przez odbiorców. 

 

Internet jest ważnym narzędziem w świecie polityki. Wykorzystuje się go jako 

dodatkowy kanał upowszechniania treści.  

                                                           
24 K. Jakubowicz, Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza, Warszawa 2011, s. 238. 
25 M. Castells, The Information Age: Economy, Society and Culture, tom I: The Rise of the Network Society 1996, Kraków 2003 s. 199. 
26 K. Mroziewicz, Dziennikarz w globalnej wiosce, Warszawa 2004, s 143.   
27 Eksabajt (skrót EB) – jednostka używana w informatyce stosowana do określenia zasobów pamięci masowych, oznaczająca trylion 
(dokładniej 1.152.921.504.606.846.976 ~ 1018 = 1.000.000.000.000.000.000) bajtów.   
28 F. Schirrmacher, Stan odmóżdżenia, „Forum” 2010, nr 7.   
29 Ibidem. 
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Media społecznościowe stały się alternatywą dla mediów mainstreamowych30. Nazywane są 

mediami alternatywnymi, ponieważ mogą proponować informacje różne od tych, które 

proponują media tradycyjne. Takie informacje często przedstawiane są w sposób 

nieprofesjonalny i nieefektywny. Zyskują natomiast coraz większe znaczenie w przestrzeni 

publicznej. Nie ma w ich przypadku pośrednika w osobie dziennikarza. Użytkownicy 

rozwiązują problemy sami, nawiązując bezpośredni kontakt. Takie rozwiązania często 

wybierają też politycy czy instytucje państwowe tworzące własne kanały dystrybucji treści.  

Już wcześniej politycy nauczyli się omijać dziennikarzy. Tworzą własne kanały komunikacji. 

Bezceremonialnie wyjmują telefon z kieszeni i na Twitterze nadają impet informacjom31. 

 

Przez ostatnie lata takim miejscem do nadawania komunikatów były wspomniane portale, 

Facebook i Twitter, które stały się oficjalnymi kanałami komunikacji polityków ze 

społeczeństwem. 

Z raportu firmy Sotrender zatytułowanego Aktywność polityków na Facebooku  z 

października 2014 roku wynika, że trudno znaleźć jeden wspólny mianownik dla aktywności 

polityków w tym serwisie. Służy on zarówno kandydatom na prezydentów dużych miast, jak i 

radnym ubiegającym się o mandaty na kolejną kadencję, szczególnie w okresach kampanii 

wyborczych. Konta zakładają tu także mniejsze i większe ugrupowania polityczne. Niektórzy 

politycy i niektóre partie traktują Facebooka nie tylko jako narzędzie promowania swoich 

treści, ale także narzędzie umożliwiające bezpośredni kontakt z odbiorcami. W tym 

wykorzystaniu Facebooka przodują mniejsze ugrupowania polityczne. W przypadku 

polityków sytuacja jest bardziej zróżnicowana – w zestawieniu firmy Sotrender znajdziemy 

zarówno polityków z pierwszych stron gazet ogólnopolskich, jak też znanych bardziej w 

środowisku lokalnym32. Zdaniem Mateusza Puszczyńskiego eksperta w dziedzinie mediów 

społecznościowych: Przez lata politycznym królem polskiego internetu był Janusz Korwin-

Mikke. Kiedy na dobre zadomowiły się u nas social media, wiele się w tym względzie nie 

zmieniło. To wciąż najbardziej popularny […] i jeden z najlepiej angażujących polityków na 

Facebooku33 . 

Serwis społecznościowy Twitter zajmuje na polskiej scenie politycznej również ważne 

miejsce. Zarówno politycy szczebla lokalnego, jak i ministrowie, premier oraz wysocy 

urzędnicy administracji publicznej chętnie używają go do codziennej komunikacji ze 
                                                           
30 O. Guedes Bailey, B. Cammaerts, N. Carpentier, Media alternatywne, Kraków 2012, s. 39–40. 
31 E. Mistewicz, Politycy przejmują media, a media się cieszą, „Tygodnik Do Rzeczy” 2013, nr 32. 
32 Sotrender, Aktywność polityków na Facebooku, październik 2014, http://tajnikipolityki. pl/raport-sotrender-aktywnosc-politykow-na-
facebooku-pazdziernik 
33 M. Puszczyński, Czy doczekaliśmy się polskiego Obamy?, http://tajnikipolityki.pl/ czy-doczekalismy-sie-polskiego-obamy 
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światem. Ich wpisy – tweety – są chętnie cytowane przez media, którym podoba się 

bezpośredniość wyrażanych sądów i prędkość pozyskania informacji34. Dzięki mass mediom 

władze: wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza znajdują się pod ciągłą obserwacją 

dziennikarzy i opinii publicznej. Mediatyzacja polityki powoduje więc stałą kontrolę 

społeczną wielu sfer życia. Powszechność i dostępność komunikacji spowodowała 

zmniejszenie dystansu między politykiem a obywatelem35. W opinii Adama Bielana media 

społecznościowe [...] zwielokrotniły nacisk na to, aby rozstrzygnięcia zapadały natychmiast36. 

Poseł zauważa, że dzieje się to często kosztem rozsądku i jednocześnie podkreśla, iż polityka 

przyspieszyła, tracąc na jakości37. Nowe media niewątpliwie w znaczący sposób 

przyspieszyły obieg informacji. Brak pośrednika w osobie dziennikarza eliminuje zarzut, że 

przekaz mógł ulec zniekształceniu. Polityk ma możliwość bezpośredniego kontaktu z 

wyborcą. Z jego przekazów często korzystają też tradycyjne media, tworząc newsy na bazie 

wpisów. Dziś na Facebooku czy Twitterze codziennie mają miejsce dyskusje o aktualnych 

wydarzeniach z kraju czy ze świata. Z drugiej strony nowe media wymagają od polityków 

uwagi. Często pojawiają się przykłady nieumiejętnego ich użycia: błędnego wpisu, 

powtórzenia niesprawdzonej informacji czy publikacji niewłaściwego zdjęcia. Siła 

społeczeństwa w Sieci jest ogromna, a jego kontrolna rola wciąż się powiększa. Czasami 

skutkiem takiej kontroli są wpisy „przepraszające”, które mają za zadanie uchronić polityków 

od internetowego hejtu lub zminimalizować jego zasięg. Inną kwestią jest to, że nie zawsze 

wiadomo, kto za publikację odpowiada, gdy urząd udostępnia jakiekolwiek treści w 

Biuletynie Informacji Publicznej, musi podać, kto przetworzył informację lub odpowiada za 

jej treść. 

Na Facebooku czy Twitterze nie ma takiego obowiązku. Nie wiadomo zatem, czy wpisy 

polityków/instytucji państwowych są efektem pracy PR-owca, czy stanowią autorski wpis 

polityka. Fundacja ePaństwo opisała wspomniany problem w 2014 roku na przykładzie konta 

@PremierRP, które należało wówczas do kancelarii premiera Donalda Tuska. Na podstawie 

uzyskanych informacji udało się ustalić, że dostęp do konta @PremierRP miały trzy osoby, 

pracownicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Co ciekawe: dostępu do tego konta nie miał 

sam Donald Tusk. 

 

                                                           
34 Raporty publikowane przez Instytut Monitorowania Mediów pozwalają na wysnucie wniosku, że rola mediów społecznościowych w 
dziennikarstwie wciąż wzrasta. 
35 J. Zdański, Demokracja w dobie społeczeństwa medialnego, w: Mediatyzacja kampanii politycznych, s. 52. 
36 A. Bielan, Nowe media wymuszają w polityce zmianę generacyjną, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/adam-bielan-nowe-media-
wymuszaja-w-polityce-zmiane-generacyjna 
37 Ibidem. 



8 
 

Anthony Wilhelm wyróżnia trzy postawy wobec możliwości kształtowania demokracji 

2.0 przez nowoczesne technologie: neofuturyzm, dystopię i technorealizm38. Pierwsza z nich 

optymistycznie odnosi się do budowania wirtualnej rzeczywistości za pomocą nowych 

narzędzi informatyczno-komunikacyjnych. Neofuturyści twierdzą, że nowe technologie mogą 

rozwiązać problemy obecnej formy ustroju. Ich zdaniem komunikacja poprzez Internet 

przyczynia się do odnowienia bezpośredniego uczestnictwa obywateli w kształtowaniu życia 

publicznego. Sceptycznie do tych wizji odnoszą się przedstawiciele drugiego kierunku – 

dystopii, którzy obawiają się zjawiska „przeciążenia informacyjnego” spowodowanego 

użytkowaniem nowych technologii. W ich opinii polityka cyfrowa jest narzędziem 

niszczącym zrównoważony rozwój społeczeństwa. Najbardziej zrównoważonym kierunkiem 

jest – technorealizm – dostrzega możliwości Internetu, ale także jego ograniczenia. 

Zwolennicy tego kierunku twierdzą, że dostęp do Sieci nie rozwiąże problemów 

demokracji39. Monika Sadlok pisze, że wiele przemawia za tym, iż media oparte na nowych 

technologiach informatycznych i komunikacyjnych nie będą określane mianem „czwartej”, 

lecz „pierwszej” władzy. Badaczka powtarza za Brucem Bimberem, że […] komunikacja w 

polityce zmierza ku całkowitemu zaufaniu internetowi40. Jednym z najbardziej dostrzeganych 

następstw wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu 

politycznym współczesnych państw jest pojawienie się terminu „demokracja elektroniczna” 

(„e-demokracja”), które wiąże się bezpośrednio ze zmianami demokracji będącymi wynikiem 

zastosowań nowych mediów41.  

 

 

Szef „Wydarzeń” Polsatu Jarosław Gugała zauważa, że dzisiaj na bieżąco możemy 

zdobywać informacje (…) Więc programy informacyjne pełnią dziś inną rolę niż kiedyś. 

Zwraca on też uwagę, że zmienił się język przekazów, nie mówi się dziś językiem depesz. J. 

Gugała twierdzi również, że programy informacyjne zmienią się w rozrywkowe. Jak piszą 

Piotr Legutko i Dobrosław Rodziewicz, unifikacja programu medialnego polega na tym, że 

praktycznie każdy program, audycja czy tekst muszą być i ku zabawie, i ku nauce zarazem, 

lekkie i zasadnicze, obiektywne, ale jednocześnie z wyraźnie zarysowaną osobowością 

dziennikarza lub prezentera, łatwe w konsumpcji, ale ze znamionami prestiżu. Z natury 

postmodernistyczne, media muszą hołdować zwielokrotnionej zasadzie «dwa w jednym», tak 
                                                           
38 M. Sadlok, Demokracja 2.0, czyli wpływ mediów interaktywnych na kształtowanie nowej rzeczywistości politycznej, w: Mediatyzacja 
kampanii politycznych, s. 218–219 
39 Ibidem, s. 219–222. 
40 Ibidem, s. 223. 
41 Demokracja w obliczu nowych mediów, red. M. Musiał-Karg, Toruń 2013, s. 4. 
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by jak najwięcej konsumentów znalazło w danym produkcie coś dla siebie. Komercjalizacja 

medialna powoduje, że polityczna komunikacja w coraz większym stopniu zaczyna 

przypominać programy rozrywkowe i staje się „politykorozrywką”42. Programy informacyjne 

nabierają cech programów rozrywkowych. Nawet główne wydania „Wiadomości”, 

„Wydarzeń” czy „Faktów” mają dziś w sobie sporą dawkę rozrywki. Infotainment wypiera 

twarde newsy. Obecnie niemożliwym jest, aby wieczorne wydanie informacji odbyło się bez 

„michałków”. Potencjalnym zagrożeniem w demokracji medialnej jest jednak dominacja 

informacji błahych i drugorzędnych nad istotnymi. T. Olczyk używa stwierdzenia 

politykorozrywka (politainment).  

Peter Dallgren twierdzi, że Polityka już nie istnieje jako rzeczywistość mająca miejsce poza 

mediami, a jedynie jako relacjonowana przez dziennikarzy. Polityka jest raczej w coraz 

większym stopniu organizowana jako fenomen medialny, planowana dla mediów i wy-

konywana we współpracy z nimi43. 

 

Należy natomiast pamiętać, że demokracja nie jest celem. Demokracja jest tylko drogą 

do osiągnięcia założonego celu. Demokracja ma służyć ludziom, a ludzie demokracji. 

Dziennikarze są natomiast przedstawicielami społeczeństwa i ich zadaniem nie jest kreowanie 

rzeczywistości, tylko przekazywanie informacji w służbie społeczeństwu i dobru państwa. 

Jest to ogromna odpowiedzialność spoczywająca na dziennikarzach, stacjach telewizyjnych, 

rozgłośniach radiowych czy prasie. Na politykach natomiast spoczywa obowiązek rozeznania 

granicy korzystania z owych mediów. 

 

Eryk Milarski 

                                                           
42 T. Olczyk, Politrozrywka, s. 97.   
43 Ibidem, s. 95.   


