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MEDIA JAKO PRZESTRZEŃ
DELIBERACJI NA PRZYKŁADZIE

DYSKURSU MEDIALNEGO
WOKÓŁ WYBRANYCH WĄTKÓW

ENERGETYCZNYCH —
PODSUMOWANIE

Przedstawione w niniejszym tomie analizy dostarczają podstaw do próby 
sformułowania diagnozy dyskursu mediów głównego nurtu jako przestrzeni 
dla deliberacji publicznej. Przestrzeń tę postrzegamy normatywnie, przez 
pryzmat dyskutowanych powyżej cech, takich jak inkluzywność, różnorod-
ność punktów widzenia, dialogiczność, siła argumentacji, poszukiwanie 
punktów styczności oraz mapowanie różnic pomiędzy grupami aktorów, 
tworzenie przez nich swoistych koalicji i opozycji. Ma to służyć identy i-
kacji problemów społecznych oraz wytycznych do ich rozwiązania, które 
następnie stają się przedmiotem polityk publicznych. Ważne jest tu transpa-
rentne przedstawianie interesów przy jednoczesnym prymacie interesu 
publicznego – zarówno w rozumieniu dobra większości, jak i korzystnego 
rozwiązywania problemów dla grup defaworyzowanych. Przestrzeń deli-
beracji w odniesieniu do dyskursów medialnych traktowana jest więc jako 
normatywny ideał symbolicznej przestrzeni, w którym dyskursy różnych 
wspólnot epistemicznych mogą zaistnieć, są dla siebie widoczne oraz odnoszą 
się do siebie nawzajem. Co więcej, mają szanse stać się widoczne także dla 
tych, którzy pozostają niezaangażowani czynnie w owe wspólnoty – dla wi-
dzów, czytelników, słowem: audytoriów. To jednak nie wszystko, przestrzeń 
owego współistnienia dyskursów – polifoniczna i intertekstualna – stwarza 
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w założeniu warunki do kolektywnego namysłu nad istotnymi społecznie 
kwestiami (deliberacja). Konfrontacja różnych punktów widzenia ma więc 
służyć wypracowaniu lepszego (od wyjściowych propozycji grup interesu) 
rozwiązania, nie zaś uzyskaniu przewagi określonego punktu widzenia (np. 
dzięki zabiegom erystycznym) i dominacji jednej wspólnoty nad inną. Jedno-
cześnie te normatywne kryteria służą krytycznej analizie i ocenie procesów 
komunikacyjnych zachodzących w przestrzeni medialnej. 

Oczywiste pęknięcie pomiędzy sferą idealnych założeń a praktyką funk-
cjonowania dyskursów w mediach nie ma akcentować patologii tych ostat-
nich, lecz wskazywać potrzebę i sposoby działań na rzecz reorganizacji tej 
praktyki; poddawać krytycznej analizie nie tylko proces de iniowania celów 
i instrumentów służących ich osiągnieciu, ale także norm, według których 
owe procesy przebiegają w sferze publicznej. Dyskursy medialne nie są więc 
traktowane przez autorów jako jedyne dyskursy publiczne, lecz jako te, które 
są w przestrzeni medialnej widoczne. 

Analizowane dyskursy medialne, dotyczące poszczególnych wątków, 
wiele dzieli. Pomimo tych różnic, szczegółowo omówionych w poprzednich 
rozdziałach, wyraźnie jednak widać pewne podobieństwa. Problemom ener-
getycznym przysługuje w przedstawieniach medialnych prymat ważności. 
Jeśli już energetyka pojawia się w mediach, jest traktowana jako temat ważny, 
przede wszystkim ze względów gospodarczych i politycznych. Roszcze-
nie ważności znajduje swój wyraz w częstym anonsowaniu informacji na 
pierwszych stronach gazet, funkcjonowaniu jako temat główny audycji czy 
wypowiedzi (obok poruszania kwestii związanych z energetyką także przy 
okazji innych istotnych tematów), angażowaniu w dyskusję osób zajmujących 
wysokie pozycje w strukturach państwowych i biznesowych utożsamianych 
z władzą (decydenci). Temat ten jest określany przez głównych aktorów 
dyskursu jako ważny, kluczowy dla obywateli, gospodarki, kraju. Dobro 
wspólne – tak istotne w procesach deliberacji – zostaje tu zde iniowane 
w kategoriach interesu geopolitycznego (czemu mają służyć wielkie interesy 
ekonomiczne). Konkurowanie gospodarek światowych i walka o dynamikę 
wzrostu gospodarczego wyznaczają horyzont myślenia o pozyskiwaniu oraz 
wykorzystywaniu energii, trudno jednak mówić o perspektywie globalnej, 
gdyż wszelkie decyzje rozpatruje się na poziomie krajowym i to interesy 
państwa są tu prymarne. W dyskursie próżno szukać wyraźnie zarysowanej 
globalnej perspektywy postrzegania problemów energetycznych, na przykład 
ich znaczenia dla planety czy nierówności w skali świata.

Pomimo przypisanej i niepodważalnej „ważności”, problematyka ta różni 
się jednak stopniem popularności. Popularność rozumiemy tu dwojako. Po 
pierwsze, odnosi się ona do częstości, z jaką poruszany jest dany wątek na 
łamach medialnych. O tej popularności decyduje dynamika wydarzeń poli-
tycznych i ekonomicznych. Podawane do publicznej wiadomości plany, decy-
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zje, spotkania kluczowych aktorów stają się pretekstem do przedstawiania 
i dyskutowania problemów energetycznych. W analizowanym okresie gorą-
cymi tematami były budowa elektrowni atomowej w Polsce oraz poszukiwa-
nie gazu łupkowego. O energetyce wiatrowej dyskutowano rzadziej i raczej 
w mediach lokalnych niż ogólnokrajowych. Idzie to w parze z nadawaniem 
poszczególnym inwestycjom politycznych priorytetów. Ten ostatni typ ener-
getyki jest najrzadziej przedstawiany jako strategicznie ważny dla państwa.

Po drugie, popularność może się także odnosić do sposobu, w jaki wątki 
energetyczne są przedstawiane czytelnikom. Popularne treści prezentuje się 
w sposób uproszczony, niewymagający specjalistycznej wiedzy ani też uważ-
nego śledzenia tematu, często okraszone sensacją – jak skandale korupcyjne 
wokół inwestycji czy burzliwe protesty. Zazwyczaj adresowane są one do 
tak zwanego „ogółu czytelników”, bez ich wyraźnego pro ilowania, podczas 
gdy treści mniej popularne publikuje się z myślą o konkretnych grupach 
odbiorców. I tak obserwujemy, że media, adresujące swoje przekazy do osób 
zainteresowanych sprawami gospodarczymi (np. „Rzeczpospolita” czy „Puls 
Biznesu”), częściej poruszają kwestie energetyki niż media o pro ilu społecz-
no-kulturalnym. Temat energetyki rzadko też bywa przedstawiany w kate-
goriach związanych z codziennością obywateli: pracą, funkcjonowaniem 
gospodarstw domowych, jakością życia, sprawami lokalnymi. Najbliżej tego 
ostatniego wymiaru codzienności jest może energetyka wiatrowa, bardziej 
niż pozostałe analizowane tematy zakorzeniona w realiach gmin i powiatów. 
Wiatraki opisuje się w kategoriach sąsiedztwa, zdrowia, komfortu życia, ale 
też lokalnych napięć i kon liktów, choć nawet tutaj wspomniane kategorie 
są po prostu obecne, nie zaś dominujące. 

Charakterystyczna dla przedstawiania wątków energetycznych ekono-
mizacja dyskursu stanowi element relacji władzy. Służy realizowaniu intere-
sów politycznych – wzmacnianiu lub osłabianiu pozycji rządzących. Władzę 
legitymizuje specjalistyczna wiedza ekspercka, przy czym jest to wiedza 
w znacznym stopniu makroekonomiczna. Interesujące wydaje się to, że wy-
raźnie zarysowane we wszystkich analizowanych wątkach obszary niewiedzy 
i niepewności nie zawsze są traktowane przez aktorów jako przeszkody 
w podejmowaniu działań. Wręcz przeciwnie, czasem, jak w przypadku gazu 
łupkowego, luki w stanie wiedzy stają się wyraźnym bodźcem do działania 
przedstawianego jako jedyny sposób pozyskania wiedzy praktycznej. Na pod-
stawie tego rodzaju wiedzy mogą następnie powstać kalkulacje ekonomiczne.  

Wątki konsultacji społecznych są w dyskursach medialnych bardzo nie-
liczne, a re leksja nad partycypacyjnymi sposobami radzenia sobie z ob-
szarami niepewności jest w zasadzie całkowicie pominięta. Media nie tylko 
nie kreują świadomie norm dyskursywnych sprzyjających deliberacji, ale 
także nie promują samej idei, nie edukują w zakresie możliwości i narzędzi 
jego prowadzenia, sporadycznie upominają się o szersze konsultacje, bar-
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dzo rzadko informują o procesach dialogu społecznego – odbywających się 
spotkaniach i ich rezultatach, jeszcze rzadziej o możliwościach partycypacji. 

Choć dyskursy medialne wokół energetyki cechuje różny stopień inklu-
zywności i różnorodności wyrażanych stanowisk, także badania prowadzone 
w innych krajach wskazują na dominację perspektywy ekonomicznej. Pomi-
mo rosnącej widoczności problematyki zmian klimatycznych i postulowa-
nego przejścia do gospodarki niskoemisyjnej, dyskursy te zawsze mieszczą 
się w ramach aktualnie istniejących struktur ekonomicznych (Uusi-Rauva, 
Tienari 2008). Wygląda na to, że nie są w stanie ani zainicjować radyklanych 
zmian, koniecznych zdaniem naukowców do rozwiązania kryzysu ekolo-
gicznego (Dryzek 1997; Prasad, Elmes 2005), ani też skutecznie otworzyć 
przestrzeni komunikacyjnej na alternatywne perspektywy i wartości.

W polskich mediach struktury te modelują dyskurs według kategorii opła-
calności ekonomicznej, ryzyka ekonomicznego, korzyści i strat. Mają swo-
ich wpływowych w sensie komunikacyjnym, bardzo widocznych medialnie 
rzeczników. Pozostali aktorzy, reprezentujący organizacje pozarządowe czy 
nieformalne grupy obywateli, są w dyskursie obecni, lecz jak wynika z przed-
stawionych analiz, trudno im zająć samodzielne pozycje. Stanowią oni raczej 
punkt odniesienia dla aktorów dominujących. Asymetria tych pozycji jest 
wyraźnie odczuwalna i legitymizowana przez (dość arbitralne) odwołanie do 
dobra wspólnego. Aktorzy systemowi (reprezentujący silne pola polityki i eko-
nomii) często występują w roli rzeczników interesu państwa (utożsamianego 
z interesem ogólnym obywateli), podczas gdy aktorzy spoza tych systemów 
są przedstawiani w kategoriach interesów mniejszości, partykularnych grup 
czy nawet rzeczników interesów konkurencyjnych wobec państwa polskiego.

Z perspektywą ekonomiczną wyrażaną kodem opłacalne–nieopłacalne 
jest spleciona perspektywa polityczna. Ten sposób mówienia i myślenia 
o energetyce zdecydowanie dominuje we wszystkich wątkach tematycz-
nych. Rozwój gospodarczy, ceny energii oraz koszty inwestycji wyznaczają 
horyzont rozważań na temat przyszłości energetycznej kraju, na poziomie 
państwa, ale także na poziomie lokalnym – województw i gmin. Sama idea 
rozwoju oraz postępu cywilizacyjnego jest silnie utożsamiana ze wzrostem 
gospodarczym. To przyrost PKB ma zapewniać dobrobyt i bezpieczeństwo 
obywatelom. Spowolnienie wzrostu stanowi zagrożenie dla przyszłości Po-
laków, stawia pod znakiem zapytania ich bezpieczeństwo ekonomiczne. Al-
ternatywne ujmowanie postępu w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju, 
jakości życia, ekorozwoju ma charakter hasłowy i marginalny. Idee te pojawią 
się często jako element komunikacji wizerunkowej, nie są jednak szerzej 
dyskutowane. Funkcjonują zazwyczaj albo jako slogany w deklaratywnych 
wypowiedziach polityków i przedsiębiorców, albo też jako etykiety dla zary-
sowanych ruchów kontestujących dominujący paradygmat myślenia o przy-
szłości energetycznej. W ani jednym, ani drugim przypadku nie towarzyszy 
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im pogłębiona re leksja, rozbudowana argumentacja czy choćby zarysowa-
nie przestrzeni dla debaty. Co ciekawe, choć kwestie związane z aspektami 
zmian klimatycznych, emisji CO2 i polityki klimatycznej UE pojawiają się 
we wszystkich wątkach, nie stanowią one zasadniczego punktu odniesienia 
czy głównej kwestii organizującej dyskursy. Nawet w przypadku energetyki 
wiatrowej, gdzie nawiązania do ekologii, ochrony środowiska i technologii 
niskoemisyjnych są najbardziej wyraźne, dominują nad nimi sprawy lokalne, 
związane z konkretnymi projektami inwestycyjnymi czy przyszłością gmin. 
Badania nad dyskursem medialnym wokół energetyki wiatrowej w USA, 
mimo rosnącego znaczenia i mocy farm wiatrowych po 2007 roku w tym 
kraju, wykazały podobną tendencję (Stephens, Rand, Melnick 2009). 

Medialny dyskurs energetyczny ma w Polsce charakter elitarystyczny 
i raczej ekskluzywny. Towarzyszy mu przekonanie, że to temat trudny i wy-
magający specjalistycznej wiedzy. Próg kompetencji, którego przekroczenie 
uprawnia do zabierania głosu, we wszystkich wątkach okazuje się wysoki. 
I jest to podkreślane przez aktorów aktywnie zabierających głos. Obywate-
lom przypisywane są pozycje niewiedzy i braku zainteresowania, co bywa 
ilustrowane wynikami sondaży. Zdecydowanie wyraźniej rysują się tu me-
chanizmy wykluczania niż włączania. We wszystkich wątkach dominują te 
same kategorie aktorów (choć mamy do czynienia z różnymi podmiotami 
w ich ramach): politycy, przedsiębiorcy i wspierający ich eksperci, głównie 
z dziedziny ekonomii. We wszystkich trzech dyskursach istotną rolę odgrywa-
ją aktorzy instytucjonalni: państwa, rządy, ministerstwa i urzędy, organizacje 
biznesowe (banki, przedsiębiorstwa, agencje konsultingowe). W tle pojawiają 
się organizacje pozarządowe, partie polityczne i ośrodki badawcze. 

O ile, jak już zaznaczono, pewne grupy aktorów obecne w dyskursie są wy-
raźnie marginalizowane (NGO, liderzy i aktywiści społeczni, politycy lokalni, 
mieszkańcy), o tyle wielu w ogóle nie ma. Jeśli porównamy aktywność ko-
munikacyjną w obszarze środowiskowo-energetycznym Polski i na przykład 
Niemiec, w polskich mediach uderza brak lub bardzo ograniczona obecność 
organizacji konsumenckich, związków zawodowych, szkół i nauczycieli, arty-
stów i naukowców reprezentujących nauki społeczne (poza ekonomistami). 

Pomimo zróżnicowania dyskursów w wielu wymiarach, na co wskazują 
poprzednie rozdziały, w przestrzeni medialnej brakuje radykalnych, alterna-
tywnych wobec dominującego paradygmatu dyskursów. Nawet przestrzeń 
Internetu, która mogłaby się stać obszarem rozwijania i komunikowania 
odmiennych poglądów i wizji odnoszących się do energetyki, nie spełnia 
tych oczekiwań. Analizowane obszary komunikacji internetowej nie są prze-
strzenią deliberacji. Cechują je tendencje podobne do mediów tradycyjnych 
– prasy, radia, telewizji – a więc przede wszystkim dominacja perspektywy 
ekonomicznej, instrumentalne wykorzystywanie wiedzy technologicznej 
(dane naukowe wspierają cele ideologiczne), niewielki stopień dialogiczności. 
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Różni je większy stopień rozproszenia treści, ich fragmentaryczność oraz to, 
że treści, choć często są powiązane z innymi wypowiedziami, nie wskazują 
z jakimi. Stanowią komentarz, czasem luźno związany z meritum. Nie znaczy 
to oczywiście, że Internet nie daje możliwości komunikacyjnych grupom 
czy jednostkom kontestującym dominujące struktury i perspektywy. Są one 
jednak słabo widoczne w przestrzeni publicznej. Mechanizmy kapitalistycz-
ne, związane z marketingiem, pozycjonowaniem rynkowym, dostępem do 
kosztownych technologii komunikacyjnych, profesjonalizacją komunikacji 
sieciowej, sprawiają, że silni, zorganizowani aktorzy dysponujący kapitałem 
ekonomicznym, a więc bene icjenci obecnego systemu, uzyskują o wiele lepsze 
warunki organizowania wokół siebie przestrzeni dyskursywnej, w sposób 
zauważalny dla innych. Stanowi to pierwszy warunek realnej możliwości 
wpływu na to, co dzieje się w komunikacyjnej przestrzeni publicznej.

Autorzy niniejszej książki, przyglądając się poszczególnym wątkom te-
matycznym, szczegółowo analizują zasoby, z których korzystają aktorzy, 
by zbudować i utrzymać swoją wpływową pozycję, ale także mechanizmy 
decydujące o tym, kto w ramach dyskursu jest dopuszczany do zabierania 
głosu, a kto nie. Kolejną kwestią okazuje się nadanie owym dyskursom rosz-
czenia ważności i zapewnienie im zasięgu szerszego niż własna wspólnota 
epistemiczna. Jak twierdzi Majone, najważniejszą „funkcją zarówno debaty 
publicznej, jak i formułowania polityk, jest ustalanie norm, które określają, 
kiedy pewne warunki należy uznać za problemy polityki” (Majone 2004: 
98). Co więcej, jego zdaniem niepewność przyszłości jest tak wszechobecna 
w formułowaniu polityk, że to właśnie wartości osób odpowiedzialnych 
za ich kształtowanie mają tu wielkie znaczenie (Majone 2004: 101). Gdy 
rzeczywistość cechuje wysoki stopień zmienności i ryzyka związanego z po-
dejmowaniem decyzji, jednym z mechanizmów uzasadniania określonych 
kierunków działania jest odwołanie do wartości. Kryteria słuszności, ade-
kwatności i ważności są więc wyprowadzane z systemu aksjonormatywnego. 
Tłumaczy to częste odwoływanie się aktorów analizowanych dyskursów do 
wartości – rozwoju i postępu, bezpieczeństwa, patriotyzmu, wolności, choć 
pola semantyczne tych pojęć – jak się okazuje – są zróżnicowane (np. bez-
pieczeństwa). Wykorzystywanie tej ostatniej wartości (na różnych polach
i w różnych kontekstach) stanowi dobrze już rozpoznaną strategię sekury-
tyzacji dyskursu służącą legitymizacji działań i decyzji politycznych (por. 
Fischhendler, Boymel, Boykoff 2014).

Warto zwrócić uwagę, że w dyskursach medialnych – co wyraźnie akcen-
tują przedstawione analizy – istnieją białe plamy. Kreowana w komunikacji 
medialnej sfera publiczna nie jest reprezentatywna dla tego, co dzieje się poza 
ich granicami. Zaznacza wprawdzie istnienie kontrowersji czy osi kon liktów, 
lecz nie stanowi mapy różnorodnych stanowisk i poglądów. Dopuszczani do 
głosu aktorzy zajmują pozycje nierównorzędne, a istniejące pomiędzy nimi 
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relacje można określić jako relacje dominacji i dyskryminacji, choćby ze 
względu na przypisywane tym pozycjom zasoby symboliczne (np. wiedza 
i niewiedza, ważność i nieważność itp.). Wiele argumentów czy stanowisk, 
artykułowanych w przestrzeni pozamedialnej, nie znajduje miejsca w prze-
kazach medialnych, a część aktorów w ogóle w nich nie istnieje.

Autorzy przedstawionych analiz zwracają uwagę na racjonalny charak-
ter prowadzonych debat, przy czym racjonalność wyraża się na przykład 
w opieraniu mechanizmów perswazyjnych na tak zwanych twardych danych 
liczbowych. Nie sprzyja to deliberacji. Emocje, przypisywane zazwyczaj mar-
ginalizowanym aktorom i konfrontowane z chłodnym rozumem podających 
wyliczenia ekspertów, nie służą lepszemu wzajemnemu zrozumieniu, lecz 
etykietowaniu zachowań i deprecjonowaniu stanowisk kontestujących domi-
nujący ekonomiczno-technokratyczny porządek. Racjonalność przybierająca 
maskę kwanty ikowalności, jest iluzoryczna. Dane, często szacunkowe lub 
dokumentujące na przykład rozkłady opinii, są pozbawione pogłębionego 
komentarza pozwalającego zrozumieć ich specy ikę. Bywają prezentowane 
wycinkowo. W dyskusji często mamy do czynienia z przerzucaniem się da-
nymi statystycznymi czy innymi danymi ekonomicznymi, a aktorzy konstru-
owane w ten sposób dowody przedstawiają jako fakty. Tymczasem dowody są 
zawsze kontekstualne, ich znaczenie wynika z konkretnej sytuacji i wymaga 
odpowiedniej oprawy (Majone 2004). Doskonałym przykładem jest wyko-
rzystanie jako dowodów (prezentowanych jako fakty) danych odnoszących 
się do prognozowanych zasobów gazu łupkowego w Polsce. Dane te cecho-
wała w dyskursie ogromna zmienność. Wymierne i obiektywne liczby służą 
subiektywnym i ideologicznym interpretacjom, stanowią też często rodzaj 
zasobów, do których inni aktorzy (poza przywołującymi je) w danej sytuacji 
(wywiad, audycja) nie mają dostępu, trudno jest więc im z nimi dyskutować. 

Kwanty ikacji podlega także ryzyko związane z planowaniem przyszłych 
działań. Wszystkie analizowane dyskursy są w większym stopniu preskryp-
tywne lub proskryptywne niż deskryptywne, a więc częściej odnoszą się 
do tego, co nastąpi lub nastąpić powinno niż do zaistniałych już faktów. 
Tym sposobem dyskursy konstruują wizje przyszłości obarczone znacznym 
stopniem niepewności (choć aktorzy dokonują niekiedy kolonializacji owej 
przyszłości, przedstawiając ją językiem nie prognoz, lecz faktów). Jednym ze 
sposobów redukcji owej niepewności jest jej transformowanie w kwanty i-
kowalne ryzyko. Jest to ryzyko najczęściej ekonomiczne. W innych obszarach 
przyszłość służy czasem odraczaniu problemów, usuwaniu ich z horyzontu 
spraw bieżących (np. rozwiązanie problemu odpadów radioaktywnych czy 
skutków środowiskowych technologii wydobycia łupków). W tych przypad-
kach mechanizmem redukcji niepewności jest zaufanie do państwa, służb 
administracyjnych, nauki czy prawa. Aktorzy popierający daną inwestycję za-
kładają, że podjęcie działań przyniesie w przyszłości rozwiązanie kontrower-
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syjnych kwestii (wiemy, czego nie wiemy i jak zdobyć brakującą wiedzę). Ich 
oponenci zwracają zaś uwagę na niepewność potęgowaną dodatkowo przez 
podjęcie działań, których skutki są obecnie trudne do przewidzenia (nie wie-
my, czego nie wiemy). Gdyby odwołać się do pojęć futuryzacji i defuturyzacji 
w znaczeniu, jakie nadał im Niklas Luhmann (1976), można stwierdzić, że 
w przeanalizowanym dyskursie wokół wybranych problemów energetyki 
aktorzy dążą raczej do zawężania opcji przyszłości do jednego pożądanego 
scenariusza (defuturyzacja) niż „otwierają przyszłość”, dopuszczając kon-
struowanie różnorodnych scenariuszy w celu ich dalszego dyskutowania 
(futuryzacja). Pomimo rozbieżności w preferencjach poszczególnych grup 
aktorów i ich wizjach systemu energetycznego, z interpretacji przeszłości 
(własnej oraz innych państw) wyprowadzany jest wspólny dla wszystkich 
priorytet rozwoju technologicznego i ekonomicznego. Choć politycy pod-
kreślają, że poszczególne źródła energii uzupełniają się i nie wykluczają się, 
aktorzy dyskursu traktują je często jako konkurencyjne.

Podsumowując dyskursy medialne na tematy energetyczne, stwierdzam, 
że dominuje w nich pozytywny stosunek do dyskutowanych technologii 
i rozwiązań kwestii energetycznych. Jeśli nie entuzjastyczny, to oparty na 
wyrażanej mniej lub bardziej bezpośrednio akceptacji planowanych dzia-
łań. Stanowiska przeciwne i dyskursy kontestujące mają znacznie mniejszą 
widoczność medialną. Ponadto dyskurs dominujący w mediach jest ubogi 
w analizy aspektów społecznych, które uwzględniałyby perspektywę różnych 
grup obywateli. Przykładowo: trudno znaleźć w dyskursie kwestie związane 
z nierównościami – partycypacją poszczególnych grup obywateli w ryzyku 
i w spodziewanych korzyściach, czy też konsekwencji industrializacji terenów 
pierwotnie wiejskich. Ekonomizacja i prowadzenie dyskursu w odniesieniu 
do poziomu państwa czyni problemy abstrakcyjnymi dla większości odbior-
ców mediów, a korzyści wyrażane są często językiem ideologii. Pretekstem 
do poruszania zagadnień energetycznych okazują się najczęściej decyzje 
polityczne lub inwestycje gospodarcze, a wypowiedzi kluczowych aktorów 
są wówczas wyraźnie perswazyjne.

Warto zestawić tę obserwację z wynikami badań na temat stosunku spo-
łeczeństw europejskich do różnych technologii energetycznych (elektrowni 
atomowej czy szczelinowania hydraulicznego), według których Polaków 
cechuje zazwyczaj większy niż w innych krajach poziom ich akceptacji (por. 
badania Eurobarometr). Dyskursy medialne, w uprzywilejowany sposób 
traktujące projekty biznesowo-polityczne, prowadzone na poziomie makro, 
przedstawiające problemy energetyczne jako problemy abstrakcyjne dla 
przeciętnego obywatela, za to w sposób perswazyjny i często ideologiczny, 
nie są tu bez znaczenia.

Zadane w tej książce pytanie o charakter przestrzeni medialnej w kon-
tekście deliberacji, o reguły w niej obowiązujące, domaga się odpowiedzi.
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Z przedstawionych analiz wyłania się obraz daleki od dialogicznej przestrzeni 
poszukującej szerokiego i dojrzałego porozumienia. Wydawać by się więc 
mogło, że opisywane tak wyraźnie mechanizmy wykluczenia i dominacji 
będą sprzyjać postrzeganiu owej przestrzeni jako areny, na której ścierają 
się partykularne interesy i różne perspektywy aktorów. Walka, która się 
tu toczy, rzadko jest jednak walką uzbrojonych w argumenty rzeczników 
różnych światów. Do zasadniczego starcia dochodzi raczej przy wejściu, na 
samej arenie muskuły prężą już tylko najsilniejsi. W przestrzeni medialnej 
dominują więc kluczowi aktorzy sektora ekonomicznego i politycznego. 
Pomimo pojawiających się rozbieżności interesów (np. polityka klimatyczna 
i cele gospodarcze) czy wzajemnej nieprzewidywalności partnerów (z jednej 
strony chwiejność decyzji politycznych jako element ryzyka ekonomicznego, 
z drugiej strony wahania koniunktury) tworzą oni rodzaj koalicji wspieranej 
symbolicznie przez przywoływanych ekspertów z kręgów nauki i doradztwa 
gospodarczego. Całość obwarowana jest takimi wartościami, jak niezależność 
energetyczna, stabilność dostaw i bezpieczeństwo obywateli. Od czasu do 
czasu, z pozostającego poza areną tłumu, przywoływany jest inny aktor, nie 
zawsze obeznany z regułami gry. Pozbawiony pozycji wzmocnionej sym-
bolicznymi zasobami uznanej wiedzy i statusu, zgromadzonej publiczności 
wydaje się słaby i bezradny lub odwrotnie – pobudzony i agresywny, gdy 
z determinacją walczy o uwagę. W tym znaczeniu dyskursy medialne wy-
dają się bliższe logice habermasowskiego działania dramaturgicznego niż 
komunikacyjnego.
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