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HIPOKRYZJA I NARRACJA SYMBOLICZNA W POLITYCE
Uznanie wspó³czesnej rzeczywistoci politycznej za schy³kow¹, wieszczenie
koñca polityki czy  nowej jakociowo, bo narracyjnej  postpolityki, wydaje siê
wskazywaæ na kolejny prze³omowy moment historii. Jednak w³aciwie wskazuje
jedynie na, zdiagnozowany ju¿ szeroko, problem z radzeniem sobie z dynamik¹
przemian. Po epoce industrialnej opartej na cis³ych danych, która wymusi³a mylenie linearne odwo³uj¹ce siê do sprawnoci technicznych cz³owieka, nastêpuje
epoka organiczna, w której podstawow¹ sprawnoci¹ staje siê twórcza zdolnoæ
³¹czenia ze sob¹ faktów w nowy, nieoczekiwany, ale generuj¹cy sensy, sposób.
Podstawow¹ sprawnoci¹ jest tak¿e zdolnoæ do refleksji i nadzwyczajna wiadomoæ dokonuj¹cych siê wokó³ procesów. S¹ to kompetencje, których miniony
wiek rozwoju technologicznego, w³aciwie cz³owieka pozbawi³. St¹d dowiadczamy tego momentu zagubienia, nieumiejêtnego reagowania na zmianê, które
dodatkowo potêguje zagubienie. W ci¹gu ostatnich dwudziestu lat historii Polski
wielokrotnie dowiadczalimy problemów z narracj¹ symboliczn¹ na poziomie
pañstwowym. Nie bêd¹c pewni swojej opowieci, godzilimy siê na to, aby nasz¹
historiê reinterpretowali inni zgodnie ze swoimi potrzebami  w myl zasady, ¿e
kto opanuje przesz³oæ, z ³atwoci¹ zaw³adnie przysz³oci¹1. Jak zauwa¿a Eryk
Mistewicz, propagator marketingu narracyjnego: Wyzwaniem wspó³czesnoci
sta³a siê zamiana informacji w wiedzê. Wyzwaniem, do którego nie przygotowuje
ani system kszta³cenia, ani media, same pogubione w wiecie szybkich zmian.
Rewolucja XXI wieku nie przebiega w informacji, ale w komunikacji2.
1. NOWA CZY STARA NARRACJA
Okazuje siê, ¿e istotnie czasy wymagaj¹ nowych narracji, ale sama narracja,
a wiêc tworzenie i opowiadanie historii i mitów, nie jest w polityce niczym no1 Por. E. Mistewicz, Marketing narracyjny. Jak budowaæ historie, które siê sprzedaj¹, HELION,

Gliwice 2011, s. 197.
2 Tam¿e, s. 18.
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wym. G³osz¹c koniecznoæ opowiadania tu i teraz historii o sobie, o partii, o regionie, o wiecie, zagubilimy ci¹g³oæ na poziomie metateoretycznym. Zaabsorbowani nag³¹ zmian¹ przestalimy ³¹czyæ przesz³oæ z przysz³oci¹, poniewa¿ w
ogromnej dynamice teraniejszoci przesz³oæ sta³a siê niewa¿na, a przysz³oæ
jeszcze bardziej niewiadoma. To w³anie szeroka, wrêcz metateoretyczna perspektywa daje szansê takiego ³¹czenia dowiadczeñ, które nada im kszta³t p³ynnego przejcia, stanie siê naturaln¹ i jak¿e potrzebn¹ narracj¹ miêdzy minionym
a nadchodz¹cym. Warto wiêc dostrzec w tej szerokiej perspektywie, ¿e tak naprawdê wspó³czesna polityka nie koñczy siê, a wraca do swoich korzeni.
Polityczna organizacja przestrzeni publicznej zawsze wymaga³a i wymaga
u¿ywania odpowiednich narzêdzi. Od swych staro¿ytnych pocz¹tków polityka
korzysta³a z ró¿nego rodzaju narracji, najczêciej mitycznych i symbolicznych,
a politycy jako aktorzy w politycznej grze przywdziewali stosowne maski. To
naturalne rodowisko polityczne. S³owa hipokryta, hipokryzja, w swym wspó³czesnym, negatywnie wartociuj¹cym znaczeniu, doæ czêsto pojawiaj¹ siê w komentarzach politycznych, natomiast mechanizmy kszta³tuj¹ce dzia³ania polityczne trwale kojarzone s¹ z manipulacj¹, k³amstwem czy ob³ud¹. Polityka zamiast
(jak w swym modelu idealnym) konstytuowaæ i troszczyæ siê o dobro wspólne,
przekszta³ci³a siê w sztukê (technikê) zdobywania i utrzymania w³adzy. Bieg³oæ
za w tej sztuce ma polegaæ na kamuflowaniu jej podstawowego celu, czyli przedstawianiu w³asnego dobra  rozumianego jako utrzymanie siê przy w³adzy  jako
dobra wspólnego. W ten sposób techne politiké uto¿samiona zosta³a z hipokryzj¹
i k³amstwem. Takie negatywne pojmowanie techne politiké próbuje siê neutralizowaæ, g³ównie poprzez rehabilitacjê samego pojêcia techniki, wskazuj¹c m.in.
na jej komunikacyjne czy marketingowe mo¿liwoci3. Problem wiêc kszta³towania narracji symbolicznej polega na takim opowiedzeniu osobistej historii, aby
odbiorcy (wyborcy) chcieli pomóc politykowi w realizacji jego celów w przewiadczeniu, ¿e te cele s¹ to¿same z ich dobrem osobistym, które wspó³czenie
ma wiêksz¹ moc oddzia³ywania ni¿, do niedawna, dobro wspólne. W tak spersonalizowanym modelu polityki w³aciwie chodzi o wpisanie historii ¿ycia polityka
w historiê ¿ycia jego wyborców. O ich szczególne emocjonalne uto¿samienie.
2. HIPOKRYZJA CZY AKTORSTWO
Ten rodzaj racjonalnoci politycznej czêsto naturalnie bywa konfrontowany
z hipokryzj¹ czy z koniecznoci¹ zak³adania masek. Jak zauwa¿a³ Niccolò Machiavelli, konieczne jest umieæ dobrze upiêkszaæ naturê oraz byæ dobrym k³amc¹
3

Por. B.A. Markiewicz, Co to znaczy byæ politykiem zawodowym?, w: Etyka i polityka, red.
E.M. Marciniak, T. Mo³dawa, K.A. Wojtaszczyk, ASPRAJR, Warszawa 2001, s. 18.
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i ob³udnikiem, poniewa¿ ludzie s¹ tak proci i tak naginaj¹ siê do chwilowych
koniecznoci, ¿e ten, kto oszukuje, zawsze znajdzie takiego, który da siê oszukaæ.
Nie jest wiêc konieczne posiadanie zalet, ale jest potrzebne, aby wydawa³o siê, ¿e
siê je posiada4. Czêste porównania polityków do aktorów, za przestrzeni ich dzia³alnoci zawodowej do sceny (w skrajnych przypadkach dla podkrelenia silnie
pejoratywnego znaczenia  areny) nie s¹ bezzasadne. W rzeczywistoci otaczaj¹cej Sokratesa, polis i ca³a dziedzina polityki stanowi³y stworzon¹ przez cz³owieka
przestrzeñ zjawisk, w której ludzkie uczynki i s³owa by³y wystawione na widok
publiczny (co mia³o weryfikowaæ ich realnoæ i oceniaæ wartoæ), w zwi¹zku z tym
mog³o siê tam pojawiaæ co takiego jak zdrada, k³amstwo i oszustwo. Dzia³o siê
tak wówczas, gdy ludzie, zamiast siê ukazywaæ i ods³aniaæ, tworzyli fantomy
i zjawy, by z ich pomoc¹ oszukaæ innych obywateli. Te zamierzone iluzje, mityczne narracje, przes³ania³y prawdziwe zjawiska.
Jednak¿e hipokryzja nie jest zwyk³ym oszustwem, a ob³uda hipokryty to nie
to samo, co dwulicowoæ k³amcy. Jak bowiem wskazuje samo s³owo  po grecku
oznaczaj¹ce aktora  hypokritčs, czyli pozoruj¹cy cnotê, odgrywa sw¹ rolê tak
samo konsekwentnie, jak aktor w sztuce, który równie¿ musi identyfikowaæ siê
z odtwarzan¹ postaci¹, jeli chce j¹ uczyniæ sugestywn¹. Tote¿ ob³uda hipokryty
zwraca siê przeciwko niemu samemu i hipokryta pada ofiar¹ w³asnego udawania,
podobnie jak ci, których zamierza³ wprowadziæ w b³¹d. Z psychologicznego punktu
widzenia mo¿na by powiedzieæ, ¿e hipokryta jest zbyt ambitny. Chce bowiem
przekonaæ o swej cnotliwoci nie tylko innych ludzi, ale i samego siebie. W sytuacji skrajnie odrealnionych wizji wiata usuwa siê jedyne ród³o cnoty: prawdê
o sobie, swoje w³asne, niek³amliwe ja, z którego mog³yby braæ pocz¹tek prawdziwe zjawiska i sensowne narracje5. Hipokryzj¹ nie jest wiêc samo maskowanie
swoich przekonañ i uczuæ, bowiem istotn¹ rolê odgrywa tu intencja ukazania siê
w korzystnym wietle, by na tym co zyskaæ6.
Hipokryta udaje, ¿e jest odtwarzan¹ przez siebie postaci¹ i kiedy wchodzi
w grê ze spo³eczeñstwem, nie ma tu ju¿ ¿adnego aktorstwa. Innymi s³owy, tym,
co czyni hipokrytê tak bardzo odra¿aj¹cym, jest fakt, ¿e pozuje on nie tylko na
szczeroæ, lecz i na naturalnoæ. Hipokryzja, czyli ob³uda, dwulicowoæ, nieszczeroæ pojawia siê w polu semantycznym udawania wród takich pojêæ, jak: fingowanie, czyli zmylanie, fa³szowanie, pozorowanie, symulacja czy imitowanie, czyli naladowanie, podrabianie czego, branie wzoru z kogo lub czego,
a tak¿e poza, czyli nienaturalna maniera, sztuczna postawa, przesada w zachowaniu oraz maskowanie, czyli ukrywanie, zas³anianie cech sobie w³aciwych,
zastêpowanie ich cechami postulowanymi czy mistyfikacja, czyli wprowadze4

Por. N. Machiavelli, Ksi¹¿ê, t³um. W. Rzymowski, Alfa, Warszawa 1993, s. 6869.
Por. H. Arendt, O rewolucji, t³um. M. Godyñ, Czytelnik, Warszawa 2003, s. 126.
6 Por. M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji, PWN, Warszawa 1970, s. 121.
5
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nie w b³¹d, zwodzenie kogo przez nadanie np. wypowiedzi pozoru prawdy7. Tym
za, co czyni hipokrytê tak niebezpiecznym na zewn¹trz reprezentowanego przezeñ, zdegenerowanego spo³eczeñstwa, jest instynktowna zdolnoæ do zak³adania
ka¿dej maski w teatrze politycznym, umiejêtnoæ przyjmowania ka¿dej roli sporód dramatis personae. Tyle tylko, ¿e maski swej hipokryta nie u¿ywa, jak nakazuj¹ regu³y gry politycznej, jako instrumentu do g³oszenia prawdy, lecz  wrêcz
przeciwnie  jako narzêdzia oszustwa8.
Seneka zwraca³ uwagê, ¿e ¿ycie wiêkszoci ludzi jest zak³amane i obrachowane na poklask uznania. Dostrzega³ on w tym ród³o troski i niepokoju, jeli
postêpuje siê z tak¹ ob³ud¹, ¿e nikomu nie ods³ania siê szczerze prawdziwego
oblicza. Jak¹¿ udrêkê musi sprawiaæ wieczne czuwanie nad sob¹ i nieustanna
obawa, ¿eby siê nie daæ przypadkiem zaskoczyæ w innej roli, ni¿ jak¹ z regu³y
odgrywamy! I nigdy nie opuszcza nas tego rodzaju troska, ( ) ¿e ka¿de czyje
spojrzenie jest przenikaniem naszego wnêtrza, tym bardziej, ¿e i tak zachodzi
mnóstwo przypadków, które nas, wbrew naszej woli, ukazuj¹ w prawdziwym
wietle, a jeli nawet takie dozorowanie siebie przyniesie upragnione wyniki, to
jednak, jak¹ przyjemnoæ i spokój mog¹ mieæ ludzie, którzy swe ¿ycie wiecznie
prowadz¹ pod mask¹?9. Wspó³czenie tego rodzaju napiêcie etyczne rozmywa
siê czêsto w medialnym szumie i w³aciwie, ostatecznie, w spo³ecznym przyzwoleniu na korzystanie z masek.
Dla Blaise Pascala maska to stygmat ¿ycia urojonego. Nie zadowalamy
siê ¿yciem, jakie mamy w sobie i we w³asnej naszej istocie; chcemy ¿yæ w pojêciu drugich ¿yciem urojonym i silimy siê dlatego na pokaz. Pracujemy bez ustanku nad tym, aby upiêkszyæ i zachowaæ nasze istnienie urojone, a zaniedbujemy
prawdziwe10. Pod mask¹ ukrywamy twarz. Istnieje wiêc co, co stanowi fundament, co nie poddaje siê w³adzy iluzji. Jest to jednak rzeczywistoæ zdyskredytowana. Specyfikê dzia³ania politycznego wyra¿a wszechobecnoæ maski; re¿im
twarzy nie odgrywa ¿adnej istotnej roli11. B. Pascal pisa³: ¯ycie ludzkie jest jeno
nieustann¹ z³ud¹; ludzie oszukuj¹ siê wzajem i karmi¹ pochlebstwami. Nikt w naszej przytomnoci nie mówi o nas tak, jak poza oczami. Zwi¹zki ludzi opieraj¹ siê
jedynie na tym wzajemnym oszukañstwie. ( ) Cz³owiek jest tedy jeno mask¹,
jeno k³amstwem i ob³ud¹; i w sobie i wobec drugich. Nie chce, aby mu mówiono
prawdê, stara siê jej nie mówiæ innym12.
7

Por. E.M. Marciniak, O udawaniu w polityce, w: Etyka i polityka , s. 208.
Por. H. Arendt, O rewolucji , s. 131.
9 L.A. Seneka, O pokoju ducha, w: ten¿e, Dialogi, t³um. L. Joachimowicz, IW PAX, Warszawa 1998, s. 583.
10 B. Pascal, Myli, t³um. T. ¯eleñski, IW PAX, Warszawa 1997, s. 81.
11 Por. S. Filipowicz, Twarz i maska, Znak, Kraków 1998, s. 30.
12 B. Pascal, Myli..., s. 78.
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3. SYMBOLE W POLITYCE
Maska postrzegana jest jako prototyp twarzy  znak symboliczny umo¿liwiaj¹cy identyfikacjê. Jako znak to¿samoci maska, podobnie jak twarz, jest w istocie antropologicznym imperatywem  okrela sposób istnienia. Problem antropologicznego imperatywu musi rozwi¹zaæ ka¿da kultura. Podstawowym warunkiem
bezpiecznego trwania jest zdefiniowanie dopuszczalnych sposobów dzia³ania.
Ka¿da kultura musi odwo³ywaæ siê do pewnych niepodwa¿alnych zasad, ka¿da
musi zaoferowaæ pewne symbole i wzorce postêpowania. Spo³eczne tworzenie
rzeczywistoci dokonuje siê w³anie dziêki artykulacji takich wzorców. Kulturze
potrzebny jest symbol, totem, który stanowi nadrzêdny znak to¿samoci. Maska
jest jednym z emblematów rzeczywistoci totemicznej13. Instynkt sceny jest ostatecznie jednym z najwa¿niejszych instynktów politycznych. Ka¿da w³adza ma
w³asny repertuar, ka¿da co przedstawia. Ka¿da musi zainscenizowaæ narodziny
³adu, zaproponowaæ pewien obraz wiata, sprawiæ, by lud go polubi³14.
W tak kszta³towanym obrazie wiata symbole s¹ jednym z najistotniejszych
elementów wiêzi spo³ecznej. Widaæ to wyranie w sytuacji p³ynnoci ról i zdarzeñ, w prze³omowych momentach historii. Ludzie odnajduj¹ swe miejsce w przestrzeni spo³ecznej dziêki symbolom, które stwarzaj¹ p³aszczyznê identyfikacji.
Symbol kodyfikuje to¿samoæ grupy, jego pojawienie siê oznacza przekroczenie
progu dojrza³oci. Symbol stanowi demonstracjê odrêbnoci15. Symbolem jest
maska, ale jest nim równie¿ narracja mityczna. Jest to symbol wy¿szego rzêdu,
konstytuuj¹cy siê poprzez nawarstwienie sensu symboli prostych. Ma wszak¿e tê
sam¹ charakterystyczn¹ strukturê; znaczenia dos³owne przenosz¹ w sferê znaczeñ ukrytych, g³êbokich, ujawniaj¹cych prawdy ostateczne. Mit umo¿liwia przenikanie poza granice zdarzeñ empirycznych, umo¿liwia dr¹¿enie ich sensu16. Symbole rodz¹ siê na p³aszczynie okrelonych mitów i umieraj¹ wraz z nimi. Symbol
zachowuje swoj¹ ¿ywotnoæ tak d³ugo, jak d³ugo nie podlega presji analiz. Symbol ¿ywotny to symbol akceptowany bezrefleksyjnie, symbol ustanawiaj¹cy znaczenia w sposób apodyktyczny17.
Symbolika, wed³ug klasyfikacji zaproponowanej przez Philippe Brauda,
wystêpuje na scenie politycznej w piêciu ró¿nych kategoriach. Po pierwsze, w kategorii mitów. Dziêki ich wieloznacznoci oraz pierwotnej funkcji znajduj¹ siê
one na samym szczycie procesu symbolizacji. Mity dotycz¹ce pochodzenia (gru13

Por. S. Filipowicz, Twarz i , s. 5455.
Por. ten¿e, Mit i spektakl w³adzy, PWN, Warszawa 1988, s. 228.
15 Por. tam¿e, s. 171.
16 Por. tam¿e, s. 173.
17 Por. tam¿e, s. 189.
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py), prawomocnoci (rz¹dz¹cych), to¿samoci (jednostek i klas) maj¹ za zadanie
uzupe³niæ niepokoj¹ce braki wiedzy b¹d nie dopuciæ do natrêtnych i destabilizuj¹cych badañ. Po drugie, w kategorii wartoci. Mo¿na je zdefiniowaæ jako marzenia pobudzaj¹ce emocje, maj¹ce na celu usprawiedliwienie lub oskar¿enie postaw,
opinii i zachowañ. Wartoci (wolnoæ, sprawiedliwoæ, równoæ, solidarnoæ itp.)
pozwalaj¹ na uspokajaj¹ce zakotwiczenie siê ocen w ogólnym porz¹dku; przekazuj¹ te¿ pojêcia pierwotne, dziêki którym zrozumienie nowego, nieprzewidzianego czy nieznanego mo¿e byæ opanowane zarówno z punktu widzenia intelektualnego, jak i pod wzglêdem oceny moralnej i politycznej. Przywi¹zanie do wartoci
uspokaja podmiot co do w³asnej osoby, jednak¿e nie przes¹dza w niczym o jego
zachowaniu. Po trzecie, w kategorii gier i obrazów. Wszelka relacja miêdzy jednostkami stanowi pewien rodzaj dramaturgii, czyli re¿yserii prezentacji w³asnej
osoby, uwarunkowanej konkretn¹ sytuacj¹. Dzieje siê podobnie w dziedzinie komunikacji spo³ecznej i politycznej. Uk³ady symboliczne w formie opowiadanych
historii czy swoistej narracji wystêpuj¹ w sposób ci¹g³y wokó³ aktorów, szczególnie tych, którzy s¹ najbardziej obecni w rodkach masowego przekazu. Partie
polityczne, wybrani politycy, kandydaci nie mog¹ ignorowaæ problemu swojego
obrazu, to jest tego, co daje siê odczuæ w stosunku do nich na podstawie wra¿enia,
jakie robi¹ na scenie politycznej i to w dwóch, g³êboko na siebie zachodz¹cych
sferach  poznawczej i emocjonalnej. Po czwarte, w kategorii pewnego rodzaju
liturgii. Ceremonie i rytua³y odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w procesach politycznych: od
oficjalnych obchodów po zjazdy partii, od wymogów protokolarnych do praktyk
nie do pominiêcia przez kandydatów w kampanii wyborczej. Ceremonie i rytua³y
organizowane s¹ b¹d na pokaz, b¹d w wyniku nieuniknionej powtarzalnoci, co
 przez analogiê  mo¿e przywo³ywaæ na myl dwa g³ówne stany psychoafektywne: histeryczny i obsesyjny. Po pi¹te, w kategorii przedmiotów materialnych, które mog¹ byæ równie¿ wykorzystane w sposób symboliczny. Pomniki, pos¹gi,
emblematy s¹ obecne i kszta³tuj¹ wyobraniê polityczn¹ narodów18.
Przedstawiony porz¹dek symboliczny pozwala zrozumieæ, jak wielk¹ rolê
odgrywaj¹ emocje w ¿yciu politycznym i w politycznej narracji. To rozumienie
obraca siê wokó³ dwóch biegunów: istniej¹cego ju¿ kodu spo³ecznego, zapewniaj¹cego ogóln¹ orientacjê w regu³ach instytucjonalnych jêzyka i kultury politycznej, oraz odnoników ideologicznych i specyfiki ekspresji w danej sytuacji, pewnej oscylacji wokó³ tego kodu. W tej oscylacji wskaniki jêzykowe mo¿liwe s¹ do
wychwycenia i okrelaj¹ odrêbnoci istniej¹ce w konkretnych sytuacjach komunikacji miêdzyludzkiej. Najczêciej wynikaj¹ one z interakcji pragnieñ mówcy
oraz przypuszczalnych chêci odbiorców  wyranych lub podwiadomych, uzasadnionych lub odrzuconych, zbie¿nych lub konfliktowych19. Uzasadnianie sym18
19

Por. P. Braud, Rozkosze demokracji, t³um. A. Matusiak, PWN, Warszawa 1995, s. 1720.
Por. tam¿e, s. 20.
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bolu jedynie jego odkrywcz¹ moc¹ jest niczym innym jak spotêgowaniem wiadomoci siebie, zwyk³ym poszerzeniem zasiêgu refleksji, podczas gdy wiedza
pouczana przez symbol ma za cel jakociow¹ przemianê wiadomoci refleksyjnej. W gruncie rzeczy ka¿dy symbol jest w koñcu jakim przejawem wiêzi cz³owieka z sacrum20.
4. NARRACJA SYMBOLICZNA HIPOKRYTY
Uczestnictwo we wspólnocie narodowej nie poch³ania i nie wyczerpuje ca³ego
cz³owieka, który w ró¿nej mierze i w ró¿nym stopniu identyfikuje siê (tak¿e symbolicznie) z wieloma spo³ecznociami i grupami. Niektóre z nich maj¹ charakter
wspólnot wielostronnych, powi¹zanych autotelicznym stosunkiem do wspólnych
wartoci, inne s¹ tylko selektywnymi zwi¹zkami opartymi na interesie zbiorowym,
a niektóre z nich mog¹ mieæ charakter mieszany: instrumentalnoautoteliczny21.
W kszta³towaniu wspólnot politycznych odgrywaj¹ rolê dwa podstawowe typy
kategorii: stosowane do projektowania to¿samoci w³asnej i swego stronnictwa
czy ideologii oraz u¿ywane do tworzenia wizerunków ogólniejszych wartoci i instytucji, przede wszystkim projektów narodu, spo³eczeñstwa i pañstwa22. W celu
symbolicznego opanowania dynamiki wiata oraz przeciwdzia³ania zanikaniu
bezporednich to¿samoci, usi³uje siê tworzyæ nowe daj¹ce ochronê i bezpieczeñstwo wyobra¿enia, z którymi jednostki mog³yby siê bez trudu uto¿samiaæ, aby
odnaleæ sens przynale¿noci. Nie mog¹c zaprezentowaæ siê w ca³ej swej niepowtarzalnoci lub te¿ nie maj¹c mo¿liwoci przy³¹czenia siê do realnie istniej¹cych grup, chêæ posiadania trwa³ych punktów odniesienia wyra¿aj¹ czêsto w formie silnej pozytywnej identyfikacji z jak¹ wielk¹, czasem symboliczn¹ czy wrêcz
wirtualn¹, spo³eczn¹ ca³oci¹23.
Jak zauwa¿a Miros³aw Karwat, cech¹ charakterystyczn¹ hipokryzji jest niezwykle du¿e natê¿enie zachowañ rytualistycznych: podkrelanie w s³owach, gestach rzekomego przywi¹zania do pewnych wartoci, zasad, manifestowanie rygoryzmu  zarówno w stosunku do siebie (pozowanie na wiêtoæ, mêczeñstwo,
bohaterstwo, fanatyczne umi³owanie czego tam itp.), jak i wobec innych (postawa stra¿nika, kontrolera, egzekutora  tzn. moralizatora, uwiadamiacza, inkwizytora). Pod pozorem czczenia i egzekwowania nadrzêdnych wartoci, dobra
wspólnego uwiêca siê w³asn¹ wygodê, korzyæ, chêæ dominacji  a wiêc partykularny interes. Pod pozorem niewzruszonoci przemyca siê wybiórcze zachowa20

s. 336.

21

Por. P. Ricoeur, Symbolika z³a, t³um. S. Cichowicz, M. Ochab, IW PAX, Warszawa 1986,

Por. A. K³oskowska, Kultury narodowe u korzeni, PWN, Warszawa 1996, s. 103.
Por. J. Kurczewska, Patriotyzm(y) polskich polityków. Z badañ nad wiadomoci¹ liderów
partyjnych lat dziewiêædziesi¹tych, IFiS PAN, Warszawa 2002, s. 36.
23 Por. P. Rosanvallon, To¿samoæ i reprezentacja, Res Publica Nowa 120(1998)9, s. 1819.
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nia interesowne. Pod pozorem obrony dobra wspólnego danej ca³oci t³umi siê
kontrolê i krytykê w³asnego postêpowania, próbuje siê stworzyæ wra¿enie, ¿e jakiego problemu nie ma. Nieustanne zapotrzebowanie na hipokryzjê w ogóle bierze siê st¹d, ¿e w ¿yciu ka¿dego cz³owieka raz po raz powstaje potrójny konflikt:
miêdzy wartociami a interesami, miêdzy zasadami a w³asn¹ korzyci¹ i wygod¹,
miêdzy dobrem wspólnym (interesem publicznym) a partykularnym. To nara¿a
na rozbie¿noæ miêdzy s³owem czy rytua³em a czynem, praktyk¹, która mog³aby
byæ niebezpiecznie widoczna dla innych24.
Polityce niejako z natury towarzyszy niemal powszechny brak zaufania, a co
najwy¿ej zasada ograniczonego i wybiórczego zaufania jedynie w pewnych sprawach; a zwi¹zane z tym poczucie partykularnego zagro¿enia jest równie silne, jak
obawa, by nie okazaæ siê jedynym (ostatnim) naiwnym. Rezultatem takiej atmosfery jest swoista licytacja: kto kogo lepiej przechytrzy lub zdradzi, zachowuj¹c
jednak przy tym  proporcjonalnie do wiêkszej przebieg³oci, nierzetelnoci, nieszczeroci  wiêkszy rygoryzm, niewinn¹ lub pryncypialn¹ minê, mentorski ton
stra¿nika wartoci. Oznacza to manipulacjê w³asn¹ to¿samoci¹ na u¿ytek innych:
udawanie kogo, kim siê nie jest, lub udawanie, ¿e nie jest siê tym, kim siê naprawdê jest (czyli symulacjê lub maskowanie). Mo¿e to odnosiæ siê zarówno do
przedstawiania swych intencji i interesów, swego uczestnictwa w konkretnych
sprawach i sytuacjach, jak i do kreowania wizerunku jako takiego. Ta manipulacja obrazem w³asnych d¹¿eñ i czynów jest zawsze interesowna.
W teatrze politycznym spotykaj¹ siê maski, rekwizyty, symbole, aktorzy i ró¿norodne scenariusze. Do odegrania jest prawda i k³amstwo, a w³aciwie rodzaj
napiêcia miêdzy prawd¹ a k³amstwem. Powodzenie spektaklu zale¿y od re¿yserii
i sprawnoci narracji. W roli g³ównej zrêczny mistyfikator, który, przybieraj¹c
odpowiednie pozy, zak³adaj¹c maski, stara siê ukryæ w³aciwe znaczenie pod pozorem prawdy. Sama prawda czêsto wymaga odwagi i du¿o wiêkszej sprawnoci
w opowiedzeniu jej przy pomocy symboli ni¿ k³amstwo. Ponadto, we wspó³czesnej kulturze medialnej polityka traktowana jest jako domena pragmatycznoproceduralna, w której dominuj¹ce kryterium stanowi skutecznoæ/nieskutecznoæ
w aspekcie zgodnoci/niezgodnoci z procedurami, co poci¹ga za sob¹ deprecjacjê prawdy i prawdomównoci oraz os³abienie negatywnego wartociowania samego aktu k³amstwa25. W takim rodowisku hipokryzja staje siê postaw¹ wrêcz
po¿¹dan¹ i w³aciwie najlepiej odpowiadaj¹c¹ na trudnoci adaptacyjne wobec
zmiany spo³ecznej. Hipokryzja jest tu form¹ kreatywnoci, odpowiedniego do

24 Por. M. Karwat, Polityka jako festiwal hipokryzji, w: Metafory polityki, red. B. Kaczmarek,
t. 2, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2003, s. 291316.
25 Por. W. Chudy, K³amstwo jako metoda. Esej o spo³eczeñstwie i k³amstwie  2, Oficyna
Naukowa, Warszawa 2007, s. 264.
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sytuacji doboru masek i kostiumów. Jest prost¹ odpowiedzi¹ na sytuacjê, w której
nie mo¿na siê zdefiniowaæ, nie mo¿na opowiedzieæ sensownej historii, ale mo¿na
udawaæ, ¿e siê definiuje i ¿e siê opowiada.
PODSUMOWANIE
¯ycie polityczne, wszêdzie tam, gdzie jest nowoczesne, nieustannie uniewa¿nia w³asne wzorce  pisa³a Hannah Arendt26  istnieje wiêc koniecznoæ ci¹g³ej identyfikacji tych zmieniaj¹cych siê wzorców. Jest to szczególnie istotne, aby
dostrzec sam¹ ich zmiennoæ i aby polityka by³a odpowiedzi¹ na zmianê, a nie
rodzajem rezygnacji. To, co niew¹tpliwie odró¿nia wspó³czesn¹ politykê od tej
sprzed wieków to niezwykle dynamiczna zmiana cywilizacyjna, któr¹ równie¿
politycznie trzeba zagospodarowaæ. Jednak celowa narracja symboliczna wymaga g³êbokiej refleksji i wiadomoci zachodz¹cych procesów, a wyrazistoæ celów,
symboli, refleksyjnoæ i wiadomoæ uleg³y, u schy³ku XX wieku, dodatkowemu
rozmyciu w nurcie postmodernistycznym. Postmodernizm mia³ byæ sposobem
radzenia sobie ze zmiennoci¹, a ostatecznie tylko spotêgowa³ zagubienie cz³owieka. Dlatego narracje symboliczne ró¿ni¹ siê od tych sprzed wieków nierozpoznaniem znaczeñ i sensów zachodz¹cych przemian. Trudno odnaleæ wyraziste
symbole, odczytaæ sens czy prawdê ostateczn¹ w dynamicznie zmieniaj¹cej siê
teraniejszoci. St¹d hipokryzja staje siê sprawnym narzêdziem, bo dodatkowo
pozwala stworzyæ iluzjê zakorzenienia w wiecie. Iluzjê trwania w rzeczywistoci niezmiennej, stabilnej, nie budz¹cej lêku, a wiêc w³asnej. Ostatecznie okazuje
siê ona rzeczywistoci¹ ju¿ nieistniej¹c¹, która bezpowrotnie przeminê³a, a w nowej
nie potrafimy lub nie chcemy siê odnaleæ  w kwestii podkrelania samej dynamiki przemian postmodernizm wiele nas nauczy³.
Jednak nawet polityczna to¿samoæ hipokrytyczna powinna opieraæ siê na
definiowalnych fundamentach. Sprawne ok³amywanie wymaga przecie¿ uprzedniego poznania prawdy. Narracja symboliczna nie mo¿e zatrzymywaæ siê na
krótkich wycinkach czasu, ale musi staraæ siê odpowiadaæ na wyzwania wspó³czesnoci z poziomu metateoretycznego, w szerokiej perspektywie poznawczej
³¹czyæ przesz³oæ z przysz³oci¹, odczytuj¹c znaki czasu, nadawaæ znaczenie zachodz¹cym zmianom, wprowadzaj¹c niezbêdny porz¹dek epistemologiczny niezale¿nie od nieobliczalnoci stosowanych w dzia³aniach politycznych narzêdzi.

26

Por. H. Arendt, Polityka jako obietnica, t³um. W. Madej, M. Godyñ, Prószyñski i Ska,
Warszawa 2007, s. 72.
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HYPOCRISY AND SYMBOLIC NARRATION IN POLITICS
Summary
Modern civilization changes point to the necessity of redefining basic mechanisms which shape
the public sphere. Usually, the first tendency to solve definition problems is to announce an end.
Thus, we have seen the end of history, the end of man, and now also the end of politics. However,
there cannot disappear the sphere of praxis, which includes politics. Neither will disappear the
necessity of ordering and organizing the public sphere, for which politics is responsible. It is necessary, however, to find new models for political action. We have a new model of government, a new
model of society, a new model of communication, and thus also a new model of symbolic narration
and playing the role of a hypocritical politician. Reflection on the changing reality serves to determine the nature of changes. This contributes to shaping the necessary political tools and identifying
new political rationality, which nonetheless does not give up its welltried models. The article is a
preliminary attempt to show the necessity of considering the present time in broad metatheoretical
contexts, and of combining past and present experiences.
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