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PODRĘCZNIK 
KOMUNIKACJI 
POLITYCZNEJ

Otfried Jarren i Patrick Donges: POLI-
TISCHE KOMMUNIKATION IN DER 
MEDIENGESELLSCHAFT, EINE EIN-
FÜHRUNG. Verlag für Sozialwissenschaf-
ten, Wiesbaden 2011. S. 283 (wydanie trzecie 
zmienione i zaktualizowane). 

Wzrost zainteresowania problematyką 
komunikacji politycznej, który można ob-
serwować od początku lat 20. XX wieku, 
ma dwie zasadnicze przyczyny. Po pierw-
sze, dyktują go potrzeby praktyki politycz-
nej zorientowanej na wypracowanie wzorów 
polityki. Po drugie, wynika z rozwoju samej 
dyscypliny, której celem jest tworzenie teo-
rii mających szersze znaczenie. O rozwoju 
teoretycznego nurtu komunikacji politycz-
nej w Polsce świadczy m.in. systematycznie 
rosnąca liczba badaczy tej problematyki, 
coraz powszechniejsze włączanie jej w za-
kres studiów na kierunkach politologicznych 
i dziennikarskich oraz coraz większy wybór 
publikacji omawiających dorobek, strukturę 
i perspektywy badawcze dyscypliny4. 

Na polskim rynku czytelniczym ukazują 
się także tłumaczenia prac autorów obcoję-
zycznych, którzy przyczynili się do jej roz-
woju. Wśród nich warto wymienić książki 

4 M.in. B. Dobek-Ostrowska: Komu-
nikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 
2007; B. Dobek-Ostrowska: Media maso-
we i aktorzy polityczni w świetle studiów nad 
komunikowaniem politycznym, Wrocław 2004; 
J. Fras: Komunikacja polityczna. Wybrane
zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi,
Wrocław 2005; A. Hess , A. Szymańska: Po-
most medialny. Międzynarodowa komunikacja
polityczna na przykładzie relacji polsko-niemie-
ckich, Kraków 2009; S. Michalczyk: Komu-
nikowanie polityczne, Katowice 2005. Na rynku 
wydawniczym ukazuje się także coraz więcej
prac zbiorowych, które w znacznym stopniu
systematyzują obszar badań nad komunikacją
polityczną w Polsce.

angielskiego medioznawcy Briana McNaira5 
czy też niemieckiego politologa i medio-
znawcy Winfrieda Schulza6. 

Recenzowana pozycja jest istotnym 
wkładem szwajcarskich naukowców w roz-
wój dyscypliny – i miejmy nadzieję, że rów-
nież zostanie przetłumaczona na język pol-
ski. Pierwsze wydanie książki ukazało się 
w 2002 roku, w roku 2006 pozycja doczekała 
się ponownej, poszerzonej edycji. W roku 
ubiegłym wyszło wydanie trzecie, grun-
townie przebudowane i zaktualizowane. To 
swoisty podręcznik do studiów nad komuni-
kacją polityczną, o znaczeniu podobnym do 
książek Tomasza Gobana-Klasa w obszarze 
teorii i analiz komunikowania masowego7. 
Autorzy nie tylko uzupełniają rozważania 
na temat obecnego stanu wiedzy o mechani-
zmach procesu decyzyjnego, ale także rewi-
dują niektóre swoje koncepcje i poglądy z lat 
wcześniejszych. Dlatego przy recenzowaniu 
tego wydania warto pamiętać o treściach za-
wartych w ostatnich dwóch8. 

O. Jarren i P. Donges analizują istotę
i charakter procesu komunikacji politycz-
nej, jego dynamikę rozwojową i powiązania 
z innymi rodzajami komunikowania, za cel 
stawiają sobie określanie mechanizmów, 
prawidłowości, tendencji i przyczyn gene-
rowania decyzji politycznych w zmediatyzo-
wanym społeczeństwie. W publikacji przyję-

5 B. McNair : Wprowadzenie do komu-
nikowania politycznego, przekł. D. Piontek, 
Poznań 1998. Jest to jeden z pierwszych prze-
kładów w obszarze tej dyscypliny na polskim 
rynku czytelniczym.

6 W. Schulz: Komunikacja polityczna. 
Koncepcje teoretyczne i wyniki badań empi-
rycznych na temat mediów masowych w polity-
ce, przekł. A. Kożuch, Kraków 2006.

7 Pierwszą książką – podręcznikiem doty-
czącym komunikowania masowego autorstwa 
Tomasza Gobana-Klasa była publikacja: Media 
i komunikowanie masowe. Teorie i analizy pra-
sy, radia i telewizji i Internetu, Warszawa–Kra-
ków 1999. 

8 O. Jarren, P. Donges: Politische Kom-
munikation in der Mediengesellschaft, Eine 
Einführung, Verlag für Sozialwissenschaften, 
Wiesbaden 2006 (wydanie drugie poszerzone). 
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ta została trójstronna perspektywa rozważań 
nad komunikacją polityczną: od strony struk-
tur, aktorów i procesu. 

W pierwszej części (rozdziały 1 i 2) au-
torzy operacjonalizują pojęcie komunikacji 
politycznej, przedstawiają, dyskutują i kry-
tycznie odnoszą się do systemowych i funk-
cjonalnych teorii komunikowania polityczne-
go. Bardzo ważnym elementem najnowszego 
wydania książki jest podrozdział dotyczący 
teorii organizacji, wokół którego zbudowa-
na, a raczej przebudowana została struktura 
treści pozostałych części publikacji. Autorzy 
dużo miejsca poświęcają zjawisku mediaty-
zacji organizacji; stoją na stanowisku, że po-
ziom mezoorganizacyjny pozostaje dominu-
jący w procesie komunikacji politycznej we 
współczesnych demokracjach. 

Jarren i Donges zakładają, że procesy 
komunikacji politycznej zachodzą w otwar-
tych systemach politycznych, w których 
prawo reguluje stosunki w społeczeństwie. 
Na konceptualizację szwajcarskich polito-
logów z pewnością wpłynęły doświadcze-
nia systemowych rozwiązań podejmowania 
decyzji politycznych w Szwajcarii oraz sto-
sowane w tym kraju z sukcesem mechani-
zmy demokracji bezpośredniej, do których 
uczeni odwołują się w różnych fragmentach 
książki. Autorzy odnoszą się jednak także 
do bardziej „podskórnych” przemian proce-
su komunikacji politycznej, zachodzących 
we współczesnych demokracjach pod wpły-
wem poszerzających się zarówno możliwości 
komunikowania się, jak i form wyrażania 
interesów różnych grup społecznych. Zja-
wiska te są dzisiaj wyzwaniem dla aktorów 
politycznych, biorących udział w procesach 
decyzyjnych zachodzących w różnych fazach 
komunikowania politycznego. 

Komunikacja polityczna analizowana 
jest w ramach systemu politycznego oraz 
w kontekście i w obszarze sfery publicznej. 
Omówienie struktur systemu politycznego, 
sfery publicznej i mediów stanowi zatem ko-
lejną część pracy. Następnie Jarren i Donges 
przedstawiają typy aktorów biorących udział 
w procesie komunikacji politycznej, wśród 
których aktorom politycznym i dziennikar-
skim (niem. Journalistische Akteure) poświę-

cają szczególną uwagę. Osobny podrozdział 
dotyczy dziennikarstwa politycznego w per-
spektywie mikro, mezo i makro. Media i ich 
struktury traktowane są jako ramy negocjacji 
dotyczących generowania decyzji politycz-
nych. Przy czym Jarren i Donges przyjmują 
założenie, że treści na temat polityki w prze-
kazie mediów powinno się analizować rów-
nocześnie jako efekty tych negocjacji i wynik 
wewnętrznej logiki mediów. W kolejnych 
rozdziałach omówione zostały strategie, na-
rzędzia i formy politycznego public relations. 

Nie jest możliwe w tak krótkim tekście 
streszczenie całości treści zawartych w re-
cenzowanej publikacji. Chciałabym jednak 
zwrócić uwagę czytelników na – moim zda-
niem – kluczowy element zawartych w niej 
rozważań. W rozdziale dziesiątym autorzy 
przedstawiają własny fazowy model procesu 
politycznego (niem. Phasenmodell des poli-
tischen Prozesses)9, którego podstawą jest 
przyjęcie założeń: 
1) o dynamice i zmieniającym się charakte-

rze procesu politycznego,
2) o zróżnicowanym oddziaływaniu me-

diów, opinii publicznej i komunikowania
masowego w każdej z jego faz,

3) o różnych funkcjach aktorów biorących
w nim udział na różnych jego etapach10.
W modelu wyróżniono następujące fazy:

artykulacji problemu, defi niowania proble-
mu, defi niowania polityki, rozwoju problemu, 
implementacji polityki i ewaluacji polityki. 
Model Jarrena i Dongesa nabiera szczegól-
nego znaczenia w dyskusji na temat kształtu 
i funkcjonowania współczesnych demokracji, 
w której coraz bardziej popularne stają się 
koncepcje deliberatywne. Autorzy dają temu 
wyraz, poszerzając treści zawarte w książce 
o zagadnienia dotyczące obszaru governance.

9 O. Jarren, P. Donges: jw., s. 207–211.
10 Po raz pierwszy koncepcja ta została 

przedstawiona w 1996 roku przez Otfrieda Jar-
rena, Patricka Dongesa i Hartmuta Weβlera; 
zob. tychże: Medien und politischer Prozess, 
[w:] O. Jarren, H. Schatz , H. Weβler  (red.): 
Medien und politischer Prozess, Opladen 1996. 
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Podsumowując, jest kilka kluczowych po-
wodów, dla których warto tę książkę polecić 
politologom, medioznawcom i socjologom. 
– Po pierwsze, systematyzuje ona wiedzę

z zakresu komunikacji politycznej, po-
rządkuje siatkę pojęć z obszaru komuni-
kowania politycznego i marketingu poli-
tycznego, ale także wiedzy o mediach.

– Po drugie, autorzy podejmują w niej dys-
kusję na temat mechanizmów warunku-
jących i wpływających na procesy decy-
zyjne we współczesnych demokracjach,
odnosząc się także do praktycznych przy-
kładów.

– Po trzecie, przedstawiają oni własną pro-
pozycję konceptualizacji i sposobów ana-
lizy procesu komunikacji politycznej.
Co więcej, chociaż treści zawarte w książ-

ce mieszczą się w teoretycznym nurcie rozwa-
żań nad procesem komunikacji politycznej, to 
jednak wnosi ona istotny walor aktualności, 
dotyka nowych zjawisk i wprowadza nowe 
kategorie pojęciowe. Nie bez znaczenia jest 
także spójna konstrukcja wewnętrzna i kla-
rowny podział zawartości publikacji. Ułatwia 
to lekturę całości i jednocześnie umożliwia 
odnajdywanie fragmentarycznych zagadnień. 
Recenzowana pozycja, przetłumaczona na ję-
zyk polski, mogłaby się stać przydatnym pod-
ręcznikiem dla studentów politologii, dzien-
nikarstwa i komunikacji społecznej, a także 
socjologii i innych nauk społecznych. 

Agnieszka Hess 




