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 Konrad Niklewicz 

 

 POPULIZM NISZCZY ZAUFANIE  

 

 

Populizm niszczy zaufanie 

Truizm –  świat dziennikarski  jest zmuszony współpracować z politykami. Oba 

środowiska – zarówno dziennikarskie,  jak  i polityczne – są tak bogate  indywi‐

dualnościami, że nie sposób  jest wyznaczyć  jednego wzorca relacji między  ich 

członkami.  Inaczej wyglądają kontakty ministra  i  znanego publicysty  z długim 

stażem, a  inaczej depeszowca dużej agencji prasowej  i/lub reportera stacji ra‐

diowej. Wielu polityków  i dziennikarzy zna się od dekad. Na wizji zwracają się 

do siebie per „Pani redaktor”, „Panie pośle”, przy wyłączonej kamerze mówią 

do siebie po  imieniu –   bo tak dobrze się znają. Ba, na wizji  i na łamach prasy 

mogą toczyć ostre spory, a po godzinach pracy mile spędzają czas przy kawie, 

dyskutując np. o rosyjskiej literaturze. Jak dobrzy znajomi, może nawet przyja‐

ciele. 

Nie sposób sformułować uogólnień, które całościowo  i ostatecznie de‐

finiowałyby zarówno formę,  jak  i treść relacji media – politycy. Można  jednak 

zaryzykować kilka ogólnych stwierdzeń, odnoszących się nie  tylko do  sytuacji 

w   Polsce, ale  i – zdaniem piszącego te słowa – do wszystkich zachodnich de‐

mokracji. Bo w każdej z nich coraz wyraźniejsze jest napięcie między dziennika‐

rzami a politykami. Kilkoro diabłów na to pracuje.   
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1. 

Pierwszym  i  największym  zagrożeniem,  jakie wpływa  na  relacje  dziennikarzy 

i polityków,  jest populizm. Widać go po obu stronach. Przemożna chęć schle‐

bienia własnemu odbiorcy  (czytelnikowi  i widzowi w przypadku mediów, wy‐

borcy w przypadku polityków) powoduje, że łatwo – zbyt łatwo! – wypowiada‐

ne są krzywdzące sformułowania w stylu „dziennikarze  to  ignoranci, nie wie‐

dzą, o czym piszą”, albo „wszyscy politycy to złodzieje”. Takie słowa są mocne, 

dobrze wybrzmiewają w uchu  i mogą się podobać przynajmniej części poten‐

cjalnych odbiorców –  choć  z  gruntu  są  kłamliwym  stereotypem. A ponieważ 

mogą się podobać, padają. 

 

2.  

W polskich (ale zapewne nie tylko) realiach grzech populizmu  jest dodatkowo 

wzmocniony  polaryzacją  debaty.  To  samonakręcający  się mechanizm,  który 

promuje plemienną argumentację:  jesteś „za” albo „przeciw”, popierasz „po‐

marańczowych” albo „niebieskich”. W dyskusji widać nie tyle dążenie do prze‐

konania odbiorcy, ile intencję mniej lub bardziej ewidentnego poniżenia rywa‐

la. Przeciwnik, nawet  jak ma  rację,  to  jej nie ma, bo  jest przecież przeciwni‐

kiem.  To dotyczy  zarówno polityków,  jak  i dziennikarzy. Nie wszystkich  i nie 

w takim samym stopniu – ale ta skaza jest powszechna. Im więcej plemiennej 

agresji w debacie publicznej, tym silniej ona działa. Nawet osoby łagodne, wa‐

żące słowa, mogą wpaść w tę pułapkę. Cios za cios, wet za wet. Polityk, który 

ośmieli się w  rozmowie z dziennikarzem przyznać do pomyłki, niewłaściwego 

osądu, odsłania gardę i może tylko liczyć na lawinę kolejnych ciosów, a nie me‐

rytoryczną dyskusję o tym, w jaki sposób błąd można naprawić. 

 



Populizm niszczy zaufanie 

 

253 

 

 

3. 

Efekty populizmu w polityce są dobrze znane  i opisane. Rzadziej zdaje się być 

analizowany  efekt  populizmu w mediach.  Szkoda,  bo  populizm  zniekształca 

pojęcie  „czwartej władzy”. Ona  zaczyna być dziś  rozumiana dosłownie. Przy‐

najmniej część środowiska dziennikarskiego – karkołomnym zadaniem byłoby 

precyzyjne określenie jak duża – rości sobie prawo do wpływania na rzeczywi‐

stość publiczną (nie tylko polityczną!), nie ponosząc przy tym jakiejkolwiek od‐

powiedzialności. Coraz częściej w mediach można spotkać się z poglądem, któ‐

remu świadomie i celowo nadaje się walor faktu, jest tak, a nie inaczej, bo my 

tak  uważamy.  Tak  wykreowana  pararzeczywistość  miesza  się  w   przekazie 

z relacjonowaniem  zdarzeń, w  trudnych  do  precyzyjnego  zmierzenia  propor‐

cjach. Efekt finalny jest dla przeciętnego widza (odbiorcy) nie do odcyfrowania, 

nie wie  on,  co  jest  zdarzeniem,  a  co  opinią. Określenie  „fakt  prasowy”  jest 

oczywiście  równie  stare  co  sama  prasa  –  kłopot  polega  jednak  na  tym,  że 

w rozdygotanej  rzeczywistości medialnej, w  pościgu  za  „newsem”,  „ekskluzi‐

wem”,  „wiadomością  na  wyłączność”  tej  pararzeczywistości  przybywa  

a nie ubywa. 

Polityk,  forsujący kontrowersyjny pomysł  lub bezpardonowo atakujący 

swojego rywala, musi brać pod uwagę, że jego działanie spotka się z odrzuce‐

niem wyborców i doprowadzi go do zejścia ze sceny politycznej, często nagłe‐

go, ze wszystkimi tego konsekwencjami (materialnymi, osobistymi itp.).  

W  przypadku  dziennikarzy  takiej  groźby  nie ma,  bezpardonowe  ataki 

wydają się raczej sprzyjać oglądalności lub poczytności. Napisać można wszyst‐

ko, potem najwyżej sprostuje się własne słowa. Miesiąc później, małą czcionką 

na dole strony. Oczywiście przedstawiciele mediów mogą twierdzić, że  ich sę‐
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dziami są czytelnicy/widzowie, tak samo jak sędziami polityków są wyborcy. Co 

jednak,  jeśli  czytelnicy/widzowie oczekują od mediów  jeszcze większej dawki 

populizmu?  Doświadczenia  25  lat  polskiej  transformacji  pozwalają  postawić 

tezę,  że  skrajności  i  radykalizmy w  polityce  nie  gwarantują  na  dłuższą metę 

sukcesu. Ale czy to samo możemy powiedzieć o mediach? I tu znów piszący te 

słowa ma poważne wątpliwości, oparte choćby o porównanie wielkości nakła‐

dów brukowców i dzienników opiniotwórczych. 

 

4. 

Wymuszone przez populizm zachowania prowadzą do erozji wzajemnego zau‐

fania dziennikarzy i polityków. Jedni i drudzy coraz częściej stoją przed pokusą 

instrumentalnego  traktowania  drugiej  strony.  Niektórzy  dziennikarze  mogą 

podtrzymywać znajomość z politykami, bo liczą na newsa, który może się prze‐

łożyć  na  głośną  publikację, wiadomość  cytowaną  przez media  elektroniczne. 

Z kolei niektórzy politycy podtrzymują znajomości z dziennikarzami (nadając im 

pozory zażyłości) nie dlatego, że są przekonani, że taka znajomość posłuży do‐

bru  publicznemu,  ale  dlatego,  że  liczą  na  przychylność  dziennikarza,  którą 

spróbują zdyskontować w krytycznym dla siebie, partii, rządu itp. momencie. 

Czy może być inaczej? Na pewno. Polityka to przecież suma działań i za‐

chowań  jej uczestników. Nie ma  jednej wajchy, którą można przestawić  i  za‐

gwarantować, że z dnia na dzień i politycy, i dziennikarze wyrzekną się populi‐

zmu. Skoro  jednak razem przez  lata konsekwentnie wchodzili do tej rzeki, ra‐

zem  powinni  spróbować  wyjść.  Jak  tego  dokonać  –  to  już  temat  na  

osobny esej. 



 

255 

 

 

 RECENZJE 

 

 Bartłomiej Biskup  

 

 Sergiusz Trzeciak, „Drzewo kampanii wyborczej 

 czyli jak wygrać wybory”, Sopot 2014, s. 284  

 

 

 

 

Książka Sergiusza Trzeciaka  jest  już kolejną z serii, w której prezentuje 

on porady dla polityków i kandydatów w wyborach. Tym razem, posługując się 

metaforą  drzewa,  opisuje  poszczególne  etapy  kampanii  wyborczej.  Książka 

koncentruje się na kampanii  indywidualnej  i z pewnością może posłużyć  jako 

przewodnik dla kandydatów na radnych gminnych, posłów czy kandydatów na 

inne stanowiska w  mniejszych okręgach wyborczych.  

Autor rozpoczyna podróż po kampanii wyborczej od sprawy najważniej‐

szej,  a  często  pomijanej  przez  twórców  poradników  i  kampanii wyborczych, 

a  mianowicie od określenia misji publicznej polityka czy też kandydata na poli‐

tyka. Misja w  działalności publicznej oraz wizja tego, czego kandydat chce do‐

konać po wygranych wyborach,  to podstawa późniejszej działalności politycz‐

nej. Z podobną atencją potraktowana jest analiza sytuacji wyjściowej (nazwana 

w książce częściowo czynnikami  sprzyjającymi  lub niesprzyjającymi kampanii) 

oraz  postawienie  sobie  właściwych  celów  kampanii  wyborczej.  Autor  uczy 

przyszłych  adeptów  polityki  dokonania  analizy  SWOT  czy  stosowania  zasad 

SMART.  Ma  to  na  celu  dogłębne  i  jednoznaczne  zdiagnozowanie  sytuacji, 


