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ABSTRACT: The Independence Day speech is a very special point in the political calendar 
of India—it provides an insight into the current needs, aspirations and worries of the 
Indian electorate. Political speech—especially in Indian political culture—definitely 
cannot be considered merely as the recitations, remarks or postulates of a leader. It is 
a multi-modal performance with no priority attached to its verbal aspects. The aim of 
this article is to compare 5 speeches given by Narendra Modi on this occasion between 
2013 and 2017. Although N. Modi is widely considered as one of the best orators in 
contemporary India, not all of those addresses were acclaimed by the audience, even if 
they were quite similar from the point of view of linguistic structure and composition. 
What varied greatly was the context in which each of those speeches was given. Looking 
deeper into the setting of a performance is one of the postulates of the anthropology of 
word—considered to be a very promising methodology for research on political speech.
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Przemówienie polityczne wygłaszane przez wpływowych polityków w Indiach, 
w szczególności w tak specyficznym kontekście jak świętowany 15 sierpnia Dzień Nie-
podległości, stanowi bardzo obiecujący materiał w odniesieniu do założeń antropologii 
słowa dążącej do osadzenia języka na gruncie jego praktyki1. Ta perspektywa badawcza 
pomaga bowiem unaocznić, że nie sama warstwa językowa, ale także, a może przede 
wszystkim, indyjski kontekst kulturowy czyni z publicznych wystąpień polityków bardzo 
skuteczne narzędzie oddziaływania na społeczeństwo. Należy przy tym podkreślić, że kon-
tekst jest tu pojęciem bardzo szerokim i wielowymiarowym, opisującym nie tylko relację 
komunikacyjną, ale także, a może przede wszystkim, rzeczywistość, która powołuje do 
życia dzieło sztuki słowa żywego. Jak wskazuje G. Godlewski, dzieło sztuki słowa żywego, 
którego cechy bez wątpienia nosi przemówienie polityczne, jest zarazem zdarzeniem jak 
i działaniem, stanowiąc rzeczywistość najpełniej dostępną badaniu w momencie przekazu. 
Autor argumentuje zarazem, że właściwym sposobem jego istnienia jest performance 
istniejący nie – jak dzieła literackie – w przestrzeni, ale właśnie w czasie2. Istotna jest 
przy tym sytuacja, w jakiej dochodzi on do skutku. Funkcjonująca w społecznej świa-
domości niepisana definicja takiego performance’u określa w ramach specyfiki danej 

1 G. Godlewski, Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 9–16.

2 G. Godlewski (red.), Almanach Antropologiczny – Twórczość słowna, literatura, performance 
tekst hipertekst, WUW, Warszawa 2014, s. 61.
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sytuacji normy stosowności, a także zakres czynności językowych i pozajęzykowych 
możliwych do podjęcia w jego ramach3.

Przemówienie jest wypowiedzią o bardzo pragmatycznym charakterze, zorientowaną na 
skutek i w bardzo widoczny sposób interweniującą w porządek działań pozajęzykowych, 
aspirującą do kształtowania postaw społecznych, propagowania ideologii czy inicjowania 
daleko idących zmian w instytucjach państwowych. Źródło siły tego gatunku, a także 
estymy jaką obdarza się w indyjskim społeczeństwie polityków biegłych w sztuce słowa, 
niewątpliwie jest związane istotną rolą tradycji ustnej w tej kulturze. Współcześnie rów-
nie ważne stały się także inne zjawiska pozwalające realizować sztukę słowa żywego 
jako – często bardzo nowoczesne i dopracowane – widowisko, m.in. dzięki rozwojowi 
technologii audiowizualnych oraz dynamice nowych mediów.

W poniższym opracowaniu przedstawiamy analizę wybranych przemówień premiera 
Indii Narendry Modiego4 – wszystkie one są dostępne na oficjalnej stronie premiera5 
w formie tekstu oryginału w języku hindi6 i tłumaczenia na język angielski. Należy 
jednak zaznaczyć, że zapis ten w porównaniu z wykonaniem na żywo znacznie ograni-
cza perspektywę badawczą, ponieważ w dużym stopniu jest on zdekontekstualizowany7. 
Zdecydowanie bogatsze źródło informacji na temat okoliczności i przebiegu dorocznych 
przemów stanowią dostępne nagrania wideo z tych wydarzeń. Są to najczęściej profe-
sjonalne zapisy, realizowane z kilku kamer umożliwiających uchwycenie nie tylko głosu 
i intonacji mówcy, ale także zmian jego mimiki czy reakcji publiczności. Tego rodzaju 
materiał źródłowy pozwala na wpisanie przemówienia w multimedialny, orkiestralny 
model komunikacji, w którym relacja między mówcą a audytorium ma charakter inte-
raktywny i można uznać, że wszyscy uczestnicy współtworzą dzieło, a ich reakcja jest 
równoprawną częścią zdarzenia – czasem animowaną, dającą się przewidzieć, ale jednak 
nie zaplanować. Warto jednocześnie podkreślić, że zdaniem większości komentatorów 
indyjskiej sceny politycznej, a także autorów biografii politycznych premiera, N. Modi 
samodzielnie decyduje o treści przemówień, a wiele ze swoich wystąpień improwizuje8.

Przemówienie z okazji Dnia Niepodległości w tradycji politycznej współczesnych 
Indii pełni szczególną funkcję. Zwyczaj wygłaszania orędzia do całego narodu rozpoczął 
pierwszy premier Republiki Indii Jawaharlal Nehru, który ok. północy z 14 na 15 sierpnia 

3 Ibidem, s. 62.
4 Imiona i nazwiska polityków oraz postaci z indyjskiej sfery publicznej pozostawiono w zapisie, 

w jakim pojawiają się one w anglojęzycznych mediach indyjskich. Nazwy ugrupowań politycznych 
podano w zapisie stosowanym w oficjalnych dokumentach tych struktur. Nazwy geograficzne zapisano 
natomiast w formie określonej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej. Spośród pozostałych wyrazów pochodzenia indyjskiego większość należy 
do leksyki języka hindi. Ich transkrypcja naukowa jest zgodna z przyjętymi zasadami dla tego języ-
ka (D. Stasik, Podręcznik języka hindi: część I, Warszawa 2008, s. 13–18; D. Stasik, Język hindi, 
Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2008 (wyd. II), s. 36–40).

5 www.narendramodi.in.
6 Wszystkie omówione przemówienia zostały w całości wygłoszone w języku hindi.
7 Należy jednak zaznaczyć, że nie jest on całkowicie pozbawiony kontekstu. Zapisywanie, tłu-

maczenie i upublicznianie tekstów przemówień jest okolicznością godną uwagi i wartą poruszenia 
w odrębnym opracowaniu.

8 Proces przygotowania przemówień N. Modiego został przedstawiony m.in. w: Lance Price, The 
Modi Effect: Inside Narendra Modi’s Campaign to Transform India, Hodder & Stoughon, Londyn 
2015. Autor wskazuje, że chociaż polityk korzysta z pomocy doradców do spraw wizerunku, sam 
decyduje o kształcie i treści przemówień i przykłada bardzo dużą wagę do ich przygotowania.
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1947 r., z murów Czerwonego Fortu w Nowym Delhi zwrócił się do obywateli nowo 
powstałego państwa, nazywając ich „dziećmi północy”9. Od tej pory co roku, 15 sierpnia 
szef indyjskiego rządu przemawia do wielotysięcznych tłumów zgromadzonych w tym 
samym miejscu. Wydarzenie to jest transmitowane na żywo przez większość stacji tele-
wizyjnych (często zapewniających symultaniczne tłumaczenie na inne języki indyjskie), 
a także przez wiele dni szeroko komentowane w prasie i Internecie. Co więcej, debaty 
i spekulacje na temat możliwej problematyki, motywu przewodniego czy nastroju prze-
mówienia pojawiają się już na kilka dni przed nim samym.

Przemówienie wygłaszane 15 sierpnia przez premierów – jego tematyka i odbiór – 
zdawało się dotychczas pełnić rolę probierza nastrojów i aspiracji społecznych w Indiach. 
Wyzwaniem przy tym okazuje się sprostanie oczekiwaniom licznych grup (etnicznych, 
religijnych czy zawodowych) tak, aby nie czuły się pominięte lub niewystarczająco 
wyeksponowane w wizjach kreślonych przez przywódców. W pewnym sensie wystąpienie 
to rozpoczyna również nowy rok kalendarza politycznego, wskazując kierunki polityki 
krajowej oraz zagranicznej na nadchodzące miesiące, często zapowiadając reformy czy 
inicjatywy rządu. Tak też jest postrzegane przez media i liderów innych krajów, którzy 
niejednokrotnie odnosili się do słów wypowiadanych z murów Czerwonego Fortu.

MODI – NADZIEJA (15 SIERPNIA 2013 R.)

15 sierpnia 2013 r., niespełna godzinę po wygłoszeniu w Delhi przez Manmohana 
Singha – ówczesnego premiera Indii – odezwy do narodu, w miasteczku Bhudź w Gudźa-
racie przemawiał Narendra Modi, wówczas kandydat Indyjskiej Partii Ludowej (Bharatiya 
Janata Party, BJP) na premiera. Chociaż polityk ten, pełniący w latach 2001–2014 funkcję 
szefa rządu stanowego w Gudźaracie, corocznie – za każdym razem w innym mieście 
– przemawiał do mieszkańców tego stanu, składając im życzenia z okazji Dnia Niepod-
ległości, tym razem wystąpił z mową o odmiennym charakterze. Miał ją usłyszeć cały 
kraj, i – jak pokazał jej polityczny i społeczny odbiór – tak też się stało. O sile i skali 
przekazu kierowanego jeszcze nie z Czerwonego Fortu, ale wyraźnie w jego kierunku 
świadczyć może to, że według danych transmisja telewizyjna przemówienia z małej 
gudźarackiej miejscowości miała ośmiokrotnie wyższą oglądalność od wygłoszonego 
w stolicy wystąpienia premiera Singha10.

Myślą przewodnią, wokół której N. Modi zbudował swoje przemówienie, było posta-
wienie się przez polityka w roli całego narodu, który zwraca się do rządzącego premiera. 
Dla realizacji celu zastosował zabieg polegający na bardzo częstym stosowaniu zaimka 
drugiej osoby liczby mnogiej z właściwymi w kontekście danego tematu rzeczownikami, 
przymiotnikami i czasownikami, np.: „my naród pytamy”, „my zwykli ludzie chcielibyśmy 
wiedzieć”, „my wyborcy oczekujemy”. Bezpośredni zwrot do szefa indyjskiego rządu11, 

 9 Jest to określenie, które do tej pory funkcjonuje w sferze publicznej oraz kulturze. Stało się 
m.in. tytułem powieści Salmana Rushdiego dotyczącej podziału Indii.

10 Według danych News Broadcast of India (TRP RATINGS), wystąpienie M. Singha obejrzało 
7 mln. widzów, a N. Modiego 56 mln. Statystyki nie są już dostępne na stronie News Broadcast of 
India, jednak zostały zacytowane przez szereg stron internetowych i fanpage’ów N. Modiego. Przy-
kładowo: https://www.facebook.com/NamoModi2017/posts/228963943918601 [2.11.2017].

11 N. Modi używał zwrotu „panie premierze” (pradhānmantrī jī). Źródło: http://www.narendra-
modi.in/shri-narendra-modis-speech-on-67th-independence-day-celebrations-at-bhuj-2791 [20.07.2016].
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wyraźnie personifikujący w przemówieniu całą administrację centralną i jej wady, został 
zastosowany w godzinnym przemówieniu N. Modiego ponad pięćdziesięciokrotnie.

Również poruszana tematyka wskazuje, że przemówienia w Bhudź nie należy rozpa-
trywać jako elementu lokalnych obchodów Dnia Niepodległości, ale jako wyraz aspiracji 
Modiego włączenia się w ogólnonarodową debatę. Najszerzej omówionymi przez niego 
wątkami były bowiem dyskutowane wówczas w mediach: bezpieczeństwo narodowe, 
inflacja, bezrobocie i brak perspektyw rozwoju wśród młodych obywateli, sytuacja rol-
ników oraz problem emerytur żołnierzy. N. Modi skoncentrował się przede wszystkim na 
krytyce bierności i słabości ówczesnych władz, jako rozwiązanie proponując czerpanie 
wzorców z jego własnego modelu zarządzania stanem Gudźarat. Wskazując, że naród 
pragnie zmian, kilkukrotnie zaproponował próbę sił premierowi M. Singhowi:

Panie premierze, rzucam panu wyzwanie – pan zarządza gospodarką takiego wielkiego 
kraju jakim są Indie, a ja odpowiadam za ekonomię niewielkiego stanu. Niech Gudźarat 
i Delhi staną w szranki! Zestawmy ich rozwój – to, co pan robi w kwestii rozwoju, i co 
robię ja. Choćby i ujawniły się moje słabości, a pana zalety (…)12.

Ewidentna ironia z jaką polityk wypowiadał tę kwestię i jej podobne, poparta wład-
czą i pewną siebie mową ciała, została odczytana przez obóz rządzący, a także przez 
wielu komentatorów, jako zuchwałość i trywializowanie spraw wagi państwowej. Należy 
zarazem wskazać, że N. Modi, który pieczołowicie przygotowuje każde swoje publiczne 
wystąpienie, zapewne świadomie dobierał słowa, artykulację i gesty. Wypada przy tym 
założyć, że jednocześnie liczył na to, iż jest to jego ostatnie przemówienie z okazji 
Dnia Niepodległości, które wygłasza jako lokalny polityk13, nie musząc – inaczej niż 
głowa państwa – ważyć i dobierać słów czy też brać pełnej odpowiedzialności za to, 
jak zostaną one przyjęte w kraju i za granicą. Dowodzić tego może np. następująca 
wypowiedź: „Wiem (…), jakiego języka należy używać, jak go używać i co powinno 
się mówić z pozycji premiera – rozumiem to doskonale”14.

N. Modi posługiwał się zatem językiem władzy, nie ponosząc konsekwencji jego 
stosowania, a jednocześnie skutecznie budując swój wizerunek polityka silnego i odważ-
nego. Uwidoczniło się to m.in. w licznych odniesieniach do Pakistanu: „Przemawiam 
z krańca Indii, z granicy pustynnego Kaććh cierpiącego głód. Stąd mój głos słychać 
najpierw w Pakistanie, a dopiero później rozlega się w Delhi!”15

12 Pradhānmantrī jī, maĩ āhvān kartā hū̃ ki āie, itnā baṛā hindustān kā kārobār āp ke pās hai, 
ham ek choṭe se rājya kā kārobār calā rahe haĩ. āie, Gujarāt aur Dillī kī spardhā ho jāe..! vikās 
kī spardhā ho..! āp vikās ke kṣetr me kyā kar rahe haĩ, ham vikās ke kṣetr me kyā kar rahe haĩ..! 
hamārī kamiyā̃ bhī bāhar āẽ, āp kī acchāiyā bhale bāhar āẽ (…). Źródło:http://www.narendramodi.
in/shri-narendra-modis-speech-on-67th-independence-day-celebrations-at-bhuj-2791 [21.08.2016].

13 Już w tym okresie sondaże opinii publicznej wskazywały, że partia BJP ma największą szansę 
na zwycięstwo w wyborach parlamentarnych, a N. Modi, który był twarzą kampanii wyborczej, na 
zostanie szefem rządu.

14 Maĩ ye to māntā hū̃ (…) kis bhāṣā kā prayog karnā cāhie, kaise karnā cāhie, pradhānmantrī 
ke star par kyā bolā jānā cāhie, is bāt ko mai bhalī bhānti samajhtā hū̃. Źródło:http://www.narendra-
modi.in/shri-narendra-modis-speech-on-67th-independence-day-celebrations-at-bhuj-2791 [21.08.2016].

15 Maĩ Hindustān ke āxirī chor se, akāl pīṛit, marūbhūmi kacch kī sīmā par se bol rahā hū̃, jis se 
merī āvāz Pākistān ko to pahle sunāī detī hai, Dillī ko to bād me sunāī detī hai..! Źródło:http://www.
narendramodi.in/shri-narendra-modis-speech-on-67th-independence-day-celebrations-at-bhuj-2791 
[21.08.2016].
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Należy podkreślić, że kwestia problematycznych relacji z Pakistanem, choć pozo-
stawała stałym, bardzo istotnym wątkiem debaty publicznej, nie była poruszana przez 
poprzednika N. Modiego przy okazjach takiej rangi jak przemówienia adresowane do 
całego narodu. Modi skutecznie uczynił jednak z doboru miejsca wystąpienia16 pokaz 
swojej odwagi i siły. Umiejętnie wykorzystał również jego najnowszą historię do zaprezen-
towania jednej z kluczowych tez swojego przemówienia. W 2001 r. Bhudź był miejscem 
najbardziej dotkniętym przez trzęsienie ziemi w północno-zachodnich Indiach, jednak 
dzięki inwestycjom rządu stanowego miasto odbudowano. N. Modi jako kandydat na pre-
miera w nadchodzących wyborach zasugerował, że Indie są w sytuacji, która przypomina 
ruiny Bhudź po klęsce żywiołowej. On dawał jednak Indiom nadzieję (āśā), a słowo to 
często pojawiało się w przemówieniu w wypowiedziach na jego własny temat. Premier 
Singh, jak się okazuje, utożsamiał natomiast beznadzieję:

Pragnęliśmy, żeby w przemówieniu premiera wygłoszonym z Czerwonego Fortu pojawiła 
się jakaś pozytywna wiadomość. Jestem jednak bardzo zawiedziony i to nie tylko ja – 
całe Indie są zawiedzione17. 

Żywiołowe reakcje audytorium towarzyszące tym słowom wskazują, że przedstawianie 
rzeczywistości jako czarno-białej za pomocą prostych opozycji binarnych (nadzieja – bez-
nadzieja, odbudowa – ruina, działanie – bierność) przemawiało do wyobraźni słuchaczy.

MODI – ZWYCIĘSTWO (15 SIERPNIA 2014 R.)

Pierwsze przemówienie N. Modiego z okazji Dnia Niepodległości, wygłoszone już 
w roli premiera Indii, było wydarzeniem wyczekiwanym i komentowanym przez opinię 
publiczną, zanim jeszcze faktycznie miało miejsce. Z uznaniem zwracano m.in. uwagę 
na to że premier, wbrew zwyczajowi poprzednich szefów rządu, nie odczyta wcze-
śniej napisanego tekstu wystąpienia, ale wygłosi je bez przygotowania18. Symbolicznie 
– najprawdopodobniej zgodnie z intencją polityka – odczytano ponadto informację, że 
sprzeciwił się on przemawianiu zza ekranów ze szkła kuloodpornego, które miałyby 
zagwarantować mu bezpieczeństwo. Komentatorzy dostrzegli w tym dążenie premie-
ra do utrzymywania bezpośredniego kontaktu z elektoratem i chęć pokazania, że chce 
pozostawać blisko zwykłych ludzi, w przeciwieństwie do poprzedniej ekipy rządzącej, 
która, korzystając z przywilejów władzy, ukryła się pod szklanym kloszem. Ten kierunek 
interpretacji potwierdzają pierwsze słowa przemówienia: 

16 Bhudź znajduje się ok. 50 kilometrów od granicy indyjsko-pakistańskiej.
17 Ham cāhate the ki āj pradhānmantrī ke Lāl Qile ke bhāṣaṇ se hamẽ koī acchā sandeś miltā..! 

Lekin maĩ bahut nirāśa huā hū̃ aur sirf maĩ hī nahī̃, pūrā Hindustān nirāśa huā hai..! Źródło:http://
www.narendramodi.in/shri-narendra-modis-speech-on-67th-independence-day-celebrations-at-
bhuj-2791 [21.08.2016].

18 Brak autora, Breaking From Tradition Modi to Deliver Extempore Speech on Independence Day, 
„Times of India”, 14.08.2014 http://timesofindia.indiatimes.com/india/Breaking-from-tradition-Modi-to-
deliver-extempore-speech-on-Independence-Day/articleshow/40282792.cms [2.09.2016]. Terminy takie 
jak: „bez przygotowania”, „improwizowane” wydają się niezbyt trafne, gdyż N. Modi jest znany jako 
mówca, który dba o każdy szczegół przemówienia, zarówno w warstwie językowej, jak i wizualnej.
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Z tej uświęconej okazji [Dnia] Niepodległości, drodzy rodacy, pierwszy sługa składa życze-
nia wszelkiej pomyślności. Jestem wśród was nie jako premier, ale jako pierwszy sługa19.

Podobne wątki jeszcze wielokrotnie pojawiły się w pierwszym wystąpieniu N. Modiego 
z okazji Dnia Niepodległości. Polityk przedstawił bowiem zwycięstwo wyborcze swoje 
i swojej partii – co miało miejsce niespełna kwartał wcześniej – jako krok milowy w kie-
runku uwolnienia Indii od nękających je problemów, dominujących debatę publiczną od 
wielu lat: korupcji, degeneracji czy całkowitego braku etosu urzędniczego20, jak również 
spowolnienia gospodarczego i powiązanych z nim negatywnych zjawisk ekonomicznych. 
Premier Modi przeciwstawił styl rządzenia Partii Kongresowej postępowaniu swojej admi-
nistracji, dla której władza ma być misją i (właśnie) służbą. Słowo to stało się jednym 
z kluczy do interpretacji omawianego przemówienia:

Zadaję pytanie wszystkim braciom i siostrom pełniącym służbę publiczną, czy nie zgubili 
sensu słowa „służba” i nie zatracili swojej siły? Czy nie utracili swojej tożsamości? Ludzie 
związani z administracją państwową nie pracują na posadzie, ale pełnią służbę, służą21.

N. Modi jeszcze wielokrotnie starał się argumentować, że nie postrzega władzy przez 
pryzmat własnych korzyści i interesów. Umiejętnie w tym celu odniósł się do wątków 
autobiograficznych. Pochodzenie polityka, przedstawione w zwycięskiej kampanii przed-
wyborczej jako niziny społeczne22, stało się w dużej mierze legitymizacją jego władzy:

Bracia i siostry. Dla Delhi jestem człowiekiem z zewnątrz, nie jestem człowiekiem 
z de lhijskiego świata. Nie wiem, jak tu się rządzi. Jestem całkowicie nietknięty przez 
tutejsze elity (…)23.

Należy przy tym wskazać, że Nowe Delhi od dłuższego czasu funkcjonowało – nie 
tylko w retoryce BJP, ale także w świadomości znacznej części opinii publicznej – jako 
synonim korupcji, nepotyzmu i egoistycznych, bogatych, metropolitalnych elit, które 
utraciły jakąkolwiek więź ze społeczeństwem, na którego gruncie wyrosły. Narendra 
Modi, podkreślając wielokrotnie, że jest prostym człowiekiem pochodzącym z prowincji, 
wykraczał daleko poza granice geograficzne, wykorzystując negatywne konotacje sto-

19 Is āzādī ke pāvan parv par pyāre deśvāsiyõ ko Bhārat ke pradhān sevak kī anek-anek 
śubhakāmanāẽ. Maĩ āp ke bīc pradhānmantrī ke rūp me nahī,̃ pradhān sevak ke rūp me upasthit 
hū̃. Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=1Eiez_EyvtU [2.09.2016].

20 V. Soni, A Portrait of Public Administration in India: Challenges of the World’s Largest 
Democracy, Public Administration Review, Nov/Dec 2008, s. 1158–1161.

21 Maĩ sarakārī sevā me lage sabhī bhāiyõ aur bahanõ se praśn pūchtā hū̃ ki kyā kahī ̃ yahā̃ 
‘sarvis’ śabd, usne apnī tāqat kho to nahī ̃ dī hai, apnī pahcān kho to nahī ̃ dī hai? Sarkārī sevā me 
juṛe hue log ‘job’ nahī ̃ kar rahe haĩ, ‘sevā’ kar rahe haĩ, ‘sarvis’ kar rahe haĩ. Źródło: http://www.
narendramodi.in/hi/text-of-pms-speech-at-red-fort-6464 [3.09.2016].

22 Ojciec N. Modiego był ulicznym sprzedawcą herbaty. Fakt ten początkowo był obiektem żar-
tów jego politycznych oponentów. Został jednak wykorzystany w kampanii wyborczej do promocji 
wizerunku N. Modiego jako kandydata na premiera zwykłych ludzi.

23 Bhāiyo-bahno, mai Dillī ke lie āuṭsāiḍar hū̃, mai Dillī kī duniyā kā insān nahī ̃ hū̃. Mai yahā̃ 
ke rāj-kāj ko bhī nahī ̃ jāntā. yahā̃ kī elīṭ klās se to mai bahut achūt rahā hū̃ (…). Źródło: http://
www.narendramodi.in/hi/text-of-pms-speech-at-red-fort-6464 [3.09.2016].
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łecznych elit. Pozostaje to istotnym składnikiem kapitału politycznego premiera, którego 
zwycięstwo w wyborach prezentowano jako zwycięstwo każdego zwykłego człowieka.

Część indyjskich publicystów, opozycyjnych polityków i przedstawicieli mniejszości 
religijnych z niepokojem przewidywała, że N. Modi wykorzysta okazję taką jak wycze-
kiwane orędzie do narodu i przywileje swojego stanowiska do promowania ideologii 
i systemu wartości zbudowanego na fundamentach hindutwy24 „w wydaniu Sangh Pari-
var”25. Widoczne jest jednak to, że polityk dołożył starań, by unikać tematów mogących 
wzbudzić kontrowersje w tym zakresie, a wizja społeczeństwa, którą odmalował, ewi-
dentnie miała stworzyć wrażenie inkluzyjności i świeckiego charakteru:

Nawet po uzyskaniu niepodległości trawiła nas a to trucizna podziałów kastowych, a to 
trucizna podziałów na tle religijnym. Jak długo potrwa ta niegodziwość? Komu to służy? 
Było przez nie wiele walk, wielu ludzi zamordowano, wielu zabito. Bracia i siostry, 
spójrzmy za siebie – nikt na tym nie zyskał26.

Premier wielokrotnie zaznaczał, że zwraca się do 1,25 mld ludności (czyli wszystkich 
Indusów), o której dobrobyt i rozwój chce się troszczyć jako pierwszy sługa. Analiza 
nawiązań historyczno-kulturowych pozwala jednak wychwycić subtelne aluzje światopo-
glądowe. Przykładem może być, wymienienie w różnych częściach przemówienia, postaci 
(zdaniem premiera) najistotniejszych dla historii, kultury i współczesnej myśli indyjskiej, 
wśród których nie został wspomniany przedstawiciel żadnej innej religii poza hindu-
izmem. Szczególnie znaczące wydaje się przy tym kilkukrotne odwołanie do Swamiego 
Vivekanandy, którego myśl jest uznawana za istotną w ideologii hindutwy27. N. Modi 
wskazał przy tym, że „słowa S. Vivekanandy nigdy nie mogą być nieprawdziwe”28.

24 Hindutwa – ideologia kulturowego nacjonalizmu hinduskiego, która ukształtowała się w latach 
20. XX w. Opierają się na niej m.in. podstawy światopoglądu promowanego przez BJP. Rozumienie 
tego terminu przez partię przedstawia np. artykuł zamieszczony na jej oficjalnej stronie internetowej: 
Hindutva – The Great Nationalist Ideology; http://www.bjp.org/index.php?option=com_content&v-
iew=article&id=369:hindutva-the-great-nationalist-ideology&Itemid=501 [2.11.2018]. Ww. tekst pod-
kreśla, że ideologia ta jest pozbawiona przemocy, a także do pewnego stopnia inkluzywna, jednak 
wyłącznie wobec tych mieszkańców Indii, którzy będą uznawać wartości hinduskie jako wiodące 
i nadrzędne wobec innych dla funkcjonowania indyjskiego społeczeństwa.

25 Sangh Parivar (dosł. ‘rodzina organizacji’) – luźna struktura skupiająca formalnie niezależne 
od siebie organizacje o różnorodnym profilu odwołujące się w swojej działalności do hindutwy, 
w tym również BJP. Należy podkreślić, że ideologia ta odgrywa zróżnicowaną rolę w działalności 
poszczególnych członków Sangh Parivar. W przypadku części z tych struktur przyjmuje również 
postać werbalnej i fizycznej agresji wobec indyjskich mniejszości religijnych, w szcególności do 
wyznawców islamu.

26 āzādī ke bād bhī kabhī jātivād kā zahr, kabhī sampradāyvād kā zahar, ye pāpācār kab tak 
calegā? Kis kā bhalā hotā hai? Bahut laṛa liyā, bahut logõ ko kāṭa liyā, bahut logõ ko māra diyā. 
Bhāiyo-bahno, ek bār pīche muṛkar dekhie, kisī ne kuch nahī̃ pāyā hai. Źródło: http://www.naren-
dramodi.in/hi/text-of-pms-speech-at-red-fort-6464 [3.09.2016].

27 Jyotirmaya Sharma, Hindutva – Exploring the Idea of Hindu Nationalism, Harper Collins 
Publishers India, Noida 2015, s. 84–89. Sam S. Vivekananda (1863–1902) nie był ideologiem hin-
dutwy – ukonstytuowała się ona (a także sam termin) kilkanaście lat po jego śmierci. Ideologia ta 
czerpie jednak bezpośrednio z jego myśli.

28 Bhāiyo-bahno, Vivekānanda jī ke śabd kabhī asatya nahī ̃ ho sakte. http://www.narendramodi.
in/hi/text-of-pms-speech-at-red-fort-6464 [3.09.2016].
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Kwestia światopoglądu nie przesłoniła jednak bardzo pozytywnego odbioru wystąpie-
nia premiera Modiego przez indyjską opinię publiczną. Wskazywano na energię i pewność 
bijącą z postawy i głosu polityka, które miały budzić nadzieję na realizację składanych 
przez niego obietnic. Co ważne, przychylne reakcje odnotowano również wśród osób, 
które zaznaczały, że nie należą do elektoratu partii BJP29.

MODI – ROZCZAROWANIE (15 SIERPNIA 2015 I 2016 R.)

Przemówienia N. Modiego wygłoszone z okazji Dnia Niepodległości w latach 2015 
i 2016 są do siebie bliźniaczo podobne pod względem kompozycyjnym, tematycznym, 
językowym i przede wszystkim pod względem tego, jak zostały odebrane przez audy-
torium.

 Ramy konstrukcyjne tych wystąpień osadzone są w wysokim kontekście kulturowym 
– wstęp i zakończenie wygłoszone silnie sanskrytyzowanym językiem są kontynuacją 
konwencji dobrze znanej z wcześniejszych przemówień polityka i cenionej przez więk-
szość komentatorów. Zaakcentowano przy tym szczególną okazję jaką jest w Indiach 
15 sierpnia, upamiętniono osoby, które poświęciły życie w walce o niepodległość, a także 
wyrażono miłość i szacunek do ojczyzny.

Jednakże przejrzysta metaforyka części głównej poprzednich przemówień ustąpiła 
miejsca technokratycznemu językowi. N. Modi w dużej części wystąpień z lat 2015–2016 
zrezygnował z dotychczas szeroko stosowanych odniesień kulturowych, które pomaga-
ły mu odmalować plastyczną, przemawiającą do wyobraźni słuchaczy wizję państwa. 
Zamiast tego skupił się na drobiazgowych zestawieniach statystycznych i wyliczeniach 
swoich sukcesów, posługując się kodem rozbudowanym30. Taki sposób wypowiedzi do 
pewnego stopnia charakteryzuje inkluzyjność, gdyż brak zakorzenienia w konkretnej 
kulturze nie wyklucza osób, które nie identyfikują się lub nie posługują się ugruntowaną 
w niej symboliką. Jednocześnie jednak trudno jest mówić o wytwarzaniu emocjonalnej 
więzi pomiędzy mówcą a słuchaczami. W ten oto sposób Narendra Modi z serdecznego 
„zwykłego człowieka” stał się dla zgromadzonych odległym urzędnikiem poruszającym 
się w świecie liczb i wskaźników ekonomicznych. Widoczne było jednocześnie to, że 
premier sam nie czuł się dobrze w obranej przez siebie roli, co potwierdzały jego ner-
wowe gesty, niespokojny wzrok czy też – co nie umknęło uwadze dziennikarzy – bardzo 
częste ocieranie spoconego czoła.

Zebrana pod Czerwonym Fortem publiczność szybko okazała swoje zniechęcenie. 
Szerokie ujęcia audytorium zarejestrowane zarówno w 2015, jak i 2016 r. ukazują grupki 
rozmawiających ludzi, osoby prowadzące konwersacje przez telefon czy opuszczające 

29 Przykładem mogą być komentarze pod transmisjami z przemówienia: np. https://www.youtube.
com/watch?v=yOwD2S3oHjU [5.09.2016]. Trudno rzecz jasna ocenić, na ile były to szczere, sponta-
niczne wypowiedzi, a w jakim stopniu były one komunikatami aparatu propagandowego BJP, który 
bez wątpienia jest aktywny w cyberprzestrzeni.

30 Basil Bernstein, Kod rozbudowany i kod ograniczony, w: Grzegorz Godlewski (red.), Antro-
pologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2003, s. 135–141. B. Bernstein wyróżnił kod ograniczony, nabyty w procesie pierwotnej socjalizacji, 
będący najprostszą formą komunikacji wspartą mimiką i gestami. W danej grupie językowej wykorzy-
stywane są utarte zwroty i klarowna symbolika, przez co język jest łatwo zrozumiały w określonym 
środowisku. Kod rozbudowany charakteryzuje się natomiast zindywidualizowanym podejściem do 
wyrażania własnych myśli i jest nieprzewidywalny, przez co może być niezrozumiały lub trudny do 
odczytania dla jednostek posługujących się kodem ograniczonym.



MODI – NADZIEJA, MODI – ZWYCIĘSTWO...NR 1 – 2 35

uroczystość w trakcie wystąpienia premiera. Atmosfera zniecierpliwienia wyczuwalna 
wśród publiki zdecydowanie kontrastowała z widocznym w 2013 i 2014 r. wyczekiwa-
niem i skupieniem. 

Przyczyn złego przyjęcia przez opinię publiczną wystąpień N. Modiego w latach 
2015 i 2016 jest jednak więcej. W dużej mierze należy się ich doszukiwać w fakcie, 
że wbrew szumnym zapowiedziom pierwsze kilkanaście miesięcy rządów BJP nie przy-
niosło diametralnej poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej w Indiach. Każda nowa 
obietnica składana przez premiera była w związku z tym odczytywana nie jako nadzieja 
na zmiany, ale jako populistyczny, pusty slogan. Jako ekstrawaganckie hasła niemające 
pokrycia w rzeczywistości odczytano również słowa, które już wcześniej padały z ust 
premiera i spotykały się z pozytywnym przyjęciem:

Czy to trucizna dyskrym inacji na tle kastowym, czy szaleństwo komunalizmu, nie można 
im dać miejsca w żadnej formie, nie można im dać się rozrosnąć (…). Musimy je zmyć 
nektarem rozwoju31.

W kontekście werbalnych i fizycznych ataków członków Sangh Parivar na indyjskie 
mniejszości religijne, które miały miejsce w miesiącach poprzedzających przemówienie, 
słowa te, chociaż wypowiedziane z podobną emfazą i mocą jak rok wcześniej, w ocenie 
komentatorów w mediach i Internecie nie zabrzmiały szczerze. Również „rozwój” (vikās), 
słowo-mantra powtarzane przez premiera przy każdej możliwej okazji i jeszcze niedawno 
mające moc kształtowania rzeczywistości, stało się frazesem opisującym gospodarcze 
inicjatywy, przynoszące – mimo szumnych zapowiedzi – rozczarowanie zamiast zmian32.

Przemówienie N. Modiego z okazji Dnia Niepodległości w roku 2016, określone 
przez wielu słuchaczy jako „nudne i męczące”, pewnie szybko poszłoby w zapomnienie, 
gdyby nie – jedynie pozoru spontaniczne – pozdrowienie:

Dziś z murów Czerwonego Fortu chciałbym przekazać szczególne pozdrowienia niektó-
rym osobom i wyrazić im wdzięczność. Od jakiegoś czasu ludność Beludżystanu, Gilgitu 
i okupowanego przez Pakistan Kaszmiru – mieszkańcy tych regionów dziękowali mi, 
okazywali mi taką wdzięczność i życzliwość... Ludzie z tak daleka, że ich ziemi nawet 
nie widziałem (…) gratulują indyjskiemu premierowi i okazują mu szacunek33.

31 Cāhe jātivād kā zahar ho, sam pradāyavād kā junūn ho, use hamẽ kisī bhī rūp me jagah 
nahī ̃ denī, panpane nahī ̃ denā hai. (…) use hamẽ vikās ke amr̥t se miṭānā hai. Źródło: http://www.
narendramodi.in/hi/text-of-prime-minister-shri-narendra-modi-s-address-inhindi-to-the-nation-from-the-
ramparts-of-the-red-fort-on-the-69th-independence-day-211475 [7.09.2016].

32 W tym względzie prawdopodobnie najczęściej komentowaną i początkowo najpopularniejszą 
inicjatywą premiera był projekt zwiększenia dostępu do toalet na obszarach wiejskich (w 2014 r. 
N. Modi ogłosił, że w ciągu 5 lat zbudowanych zostanie 60 milionów toalet) w ramach „przywracania 
godności ludziom, którzy muszą załatwiać potrzeby publicznie”. Okazało się jednak, że wielu z tych 
obiektów nie używano, ponieważ nie zapewniono ich utrzymania i bardzo szybko zapanowały w nich 
fatalne warunki sanitarne. Nieprzychylni premierowi komentatorzy uczynili z tej kwestii symbol 
porażki modelu „rozwoju według Modiego”.

33 Maĩ āj Lāl Qile kī prācīr se kuch logõ kā viśeṣ abhinandan aur ābhār vyakt karnā cāhtā hū̃. 
Pichle kuch dinõ se Balūcistān ke logõ ne, Gilgit ke logõ ne, Pāk akyūpeḍ Kaśmīr ke logõ ne vahā̃ 
ke nāgrikõ ne jis prakār se mujhe bahut-bahut dhanyavād diyā hai, jis prakār se merā ābhār vyakt 
kiyā hai, mere prati unhõne jo sadbhāvanā jatāī hai, dūr-dūr baiṭhe hue log jis dhartī ko maĩne 
dekhā nahī ̃ hai (…) Hindustān ke pradhānmantrī ko abhinandan karte hai, uskā ādar karte hai. 
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Kwestią dyskusyjną pozostaje, czy N. Modi rzeczywiście mógł otrzymywać wyra-
zy życzliwości od mieszkańców Pakistanu i co miało ich do tego skłonić. O ile jed-
nak odniesienie się do Kaszmirczyków nie wywołało kontrowersji, o tyle wspomnienie 
leżącego jedynie w Pakistanie Beludżystanu natychmiast odbiło się echem na arenie 
międzynarodowej. Wskazywało na zdecydowane zaostrzenie retoryki w indyjskiej poli-
tyce zagranicznej. Pakistańskie władze uznały słowa premiera Indii za potwierdzenie, że 
indyjskie służby specjalne wspierają separatyzm w tej pakistańskiej prowincji. Chociaż 
spekulacje na ten temat są dość powszechne, publiczne odnoszenie się do tej kwestii czy 
udzielanie werbalnego poparcia beludżystańskim ruchom narodowościowym stanowiło do 
tej pory tabu polityczne w Nowym Delhi. Krytycy N. Modiego wskazywali przy tym, 
że nieudolnym zabiegiem propagandowym, mającym na celu odwrócenie uwagi opinii 
publicznej od problemów wewnętrznych kraju34, polityk ryzykował otwarcie geopoli-
tycznej puszki Pandory.

15 SIERPNIA 2017 R.

Przemówienie indyjskiego premiera z okazji Dnia Niepodległości w roku 2017 zostało 
trafnie określone przez dziennikarza D. Unnikrishnana sprawozdaniem ambitnego i zdol-
nego dyrektora generalnego (CEO), wyliczającego osiągnięcia zarządzanego przez niego 
przedsiębiorstwa w minionym roku35.

Premier zdołał szybko zapanować nad ewidentną tremą, przejawiającą się w mecha-
nicznej, monotonnej intonacji oraz – co zdarzało mu się dotychczas wyjątkowo rzadko 
– nerwowym spoglądaniu na kartkę z notatkami. Po kilku minutach można było wyraź-
nie zaobserwować powrót charyzmy mówcy, którą dotychczas podziwiali komentatorzy, 
i której zdecydowanie zabrakło w wystąpieniach z 2015 i 2016 r. Raz pojawił się nawet 
czołowy zabieg retoryczny N. Modiego, polegający na płynnym łączeniu rzeczywistości 
mitologicznej i historycznej. Premier, egzemplifikując pogląd o wartości i sile wspól-
nych działań „wielkich postaci” i zwykłych ludzi, wskazał na współpracę boga Krysz-
ny i pasterzy; na pomoc, jakiej udzieliła armia małp bogu Ramie; oraz siłę, jaką dał 
w walce o niepodległość swoim współobywatelom Mahatma Gandhi36. Chociaż nie zostało 
to powiedziane wprost, intencją przemawiającego było zapewne to, by jako następny 
w powyższym wyliczeniu w świadomości odbiorców jako „wielka postać” pojawił się 
właśnie Narendra Modi.

Tym razem zamaszyste gesty, gwałtowne zmiany intonacji i liczne pytania retoryczne 
nie korespondowały z treścią większej część wystąpienia, tak jak w poprzednim roku 
skoncentrowanego wokół kwestii technicznych, formalnych i praktycznych aspektów 
zarządzania państwem. Co więcej, zestawienie technokratycznej retoryki z zabiegami 

Źródło: http://www.narendramodi.in/hi/brief-highlights-of-prime-minister-s-address-on-independence-
day-511818 [11.09.2016].

34 Wskazywano m.in., że premier przemilczał bardzo poważną sytuację i napięcia w administro-
wanym przez Indie Kaszmirze.

35 Dinesh Unnikrishnan, Narendra Modi’s Independence Day speech made good points, but PM’s 
silence on critical issues is deafening, „First Post”, 15.08.2017 r., http://www.firstpost.com/india/
narendra-modis-independence-day-speech-made-some-good-points-but-pms-silence-on-critical-issues-
is-deafening-3936079.html [23.09.2017].

36 Zapis wideo przemówienia N. Modiego z okazji 71. Dnia Niepodległości: https://www.naren-
dramodi.in/preliminary-text-of-prime-minister-shri-narendra-modi-s-address-to-the-nation-from-the-
ramparts-of-the-red-fort-on-the-71st-independence-day-536596
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godnymi mistrza słowa żywego tworzyło raczej groteskowe wrażenie. Narendra Modi 
nie zdołał stworzyć ewidentnie oczekiwanej od niego kolejnej wersji (re-telling) „opo-
wieści o indyjskim tryumfie”, którą tak barwnie przedstawiał podczas licznych wystąpień 
w kampanii wyborczej i w pierwszym okresie po objęciu stanowiska premiera.

Powyższe okoliczności znalazły odbicie w bardzo niewielkim – nieporównywalnym 
z ubiegłymi latami – zainteresowaniu mediów i opinii publicznej tym wystąpieniem. 
Warto również nadmienić, że żaden z najbardziej poczytnych indyjskich dzienników 
i portali nie pozwolił sobie jednak na krytyczne uwagi na temat przemówienia. Stanowiło 
to ukoronowanie trendu, obserwowanego już w latach ubiegłych przez część obserwato-
rów indyjskiej sfery publicznej, postrzeganego jako postępującą medialną autocenzurę, 
przez innych natomiast przedstawiane jako wyraz afirmacji środowisk dziennikarskich 
dla polityki BJP.

Dłuższe komentarze poświęcono przeważnie pozawerbalnym aspektom przemówienia. 
Kilka wiodących indyjskich portali opublikowało np. artykuły stwierdzające, że premier – 
zgodnie z obietnicą – wygłosił najkrótsze w swojej karierze przemówienie z okazji Dnia 
Niepodległości37. Szereg negatywnych komentarzy internautów wzbudził ponadto fakt, 
że – wbrew tradycji – podczas przemówienia za premierem nie stał, pełniący funkcję 
głównodowodzącego obszarem Delhi, generał broni M.M. Naravane38. Komentujący ten 
fakt różnili się w ocenie decyzji premiera o rezygnacji z asysty generała. Przeważały 
jednak interpretacje, że jest to wynik narcyzmu N. Modiego, który nie chciał, by kto-
kolwiek znajdował się w kadrze podczas jego wystąpienia. Mało wiarygodne wydaje 
się wyjaśnienie gorliwych zwolenników premiera, którzy wskazywali, że stanowi to 
wyraz szacunku dla wieku i pozycji gen. Naravane, który dzięki temu nie musiał stać 
w trakcie wystąpienia.

PODSUMOWANIE

Powszechnie uważa się, że Narendra Modi jest w indyjskiej debacie publicznej jednym 
z najbardziej utalentowanych polityków w dziedzinie sztuki wygłaszania przemówień 
publicznych. W trakcie zwycięskiej kampanii poprzedzającej wybory parlamentarne polityk 
praktycznie codziennie przemawiał do bardzo dużych audytoriów. Po wyborach jednak 
premier rzadko wypowiada się przed tak liczną i zróżnicowaną publicznością. Również 
ze względu na tę sporadyczność, jego przemówienia z okazji Dnia Niepodległości były 
wydarzeniami wyczekiwanymi i szeroko komentowanymi.

Analiza przemówień Narendry Modiego wygłoszonych z okazji Dnia Niepodległo-
ści w latach 2013–2016 wskazuje, że kluczową rolę w ich odbiorze odegrał kontekst; 
okres, w którym zostały wygłoszone, a także ówczesna kondycja i potrzeby indyjskiego 
społeczeństwa. Rok 2013 był czasem składania obietnic przedwyborczych indyjskiemu 
elektoratowi, w dużej mierze zniechęconemu do ówcześnie rządzącej partii (Indyjski 
Kongres Narodowy). Kolejny Dzień Niepodległości, w 2014 r., przypadł natomiast na 

37 Trwające 96 minut przemówienie wygłoszone prze N. Modiego 15 sierpnia 2016 r. było naj-
dłuższym spośród wszystkich wygłoszonych przez indyjskich premierów z okazji Dnia Niepodległości. 
Wobec licznych krytycznych uwag na temat przesadnej długości wystąpienia N. Modi obiecał, że 
kolejne jego wystąpienie będzie znacznie krótsze.

38 [brak autora], In break from past, Lt Gen doesn’t stand behind Prime Minister during speech, 
„Indian Express”, 15.08.2017 r., http://indianexpress.com/article/india/in-break-from-past-lt-gen-doesnt-
stand-behind-prime-minister-during-speech-4798628/ [10.09.2017].
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czas powyborczej ekstazy wywołanej w znacznym stopniu poczuciem, że zmiana władzy 
przyniesie szybką poprawę sytuacji w kraju. Lata 2013–2014 można postrzegać jako 
pewnego rodzaju karnawał populizmu, kiedy spragnione zmian społeczeństwo zdawa-
ło się podświadomie akceptować tę konwencję. Hasła populistyczne mogły podnosić 
morale i zapowiadać daleko idące reformy. Lata 2015 i 2016 były natomiast czasem 
weryfikacji i rozliczeń. Kolejne obietnice, które N. Modi kierował do słuchaczy, nie 
wzbudziły w nich nadziei, gdyż poprzednie nie zostały jeszcze spełnione. Natomiast 
te same hasła powtarzane przez premiera rokrocznie, zamiast utrzymać moc zaklęcia, 
stały się wytartymi frazesami. Część publicystów, krytycznie odnosząc się do wystąpień 
N. Modiego z lat 2015–2016, konstatuje, że polityk, powtarzając postulaty niemające 
odzwierciedlenia w rzeczywistości i tworząc wymyślne nazwy dla projektów rozwojowych 
noszących jego własne imię, stał się karykaturą samego siebie39. Należy jednak wskazać, 
że z punktu widzenia języka i konstrukcji wszystkie omówione przemówienia były pod 
wieloma względami do siebie podobne. Można również przypuszczać, że wysłuchała 
ich podobna publiczność.

Społeczny i medialny odbiór przemówień N. Modiego uwypukla znaczenie wysokiego 
kontekstu w kulturze indyjskiej. Przekazy formułowane w jego ramach charakteryzują 
się tym, że większość informacji zawiera się w kontekście lub też jest zinternalizowa-
na w uczestnikach aktu komunikacji, a tylko nieznaczna jej część jest umiejscowiona 
w zakodowanej, bezpośrednio nadawanej części komunikatu40. Znaczenie pozajęzykowej 
warstwy wypowiedzi zdaje się potwierdzać m.in. drobiazgowe omawianie przez indyjskie 
media nie samych słów, ale np. stroju premiera czy też faktu, że przez trzy lata z rzędu 
rezygnował z kuloodpornych ekranów41.

Przy porównaniu wystąpienia N. Modiego w 2017 r. z latami 2013–2016 nasuwa się 
refleksja, że najnowsze z przemówień premiera zostało w zasadzie zignorowane przez 
media i opinię publiczną. O ile wcześniejsze budziły zachwyt lub kontrowersje, o tyle 
przy ostatnim trudno mówić o emocjonalnych reakcjach. Z perspektywy wizerunku poli-
tyka-artysty słowa żywego taka sytuacja nie wydaje się korzystna. Przemilczenie tego 
występu przez odbiorców oznacza, że performance został zubożony o niezwykle istotny 
element, a może nawet „nie w pełni zaistniał”. Niemniej, widoczne w nim były pierw-
sze zwiastuny i nawiązania do kampanii wyborczej, która rozpocznie się za kilkanaście 
miesięcy w związku z planowanymi na 2019 r. wyborami parlamentarnymi. N. Modi 
dołożył m.in. starań, żeby w wystąpieniu została poruszona sytuacja jak najbardziej 
zróżnicowanych grup społecznych oraz grup nacisku i interesów. W nadchodzących mie-
siącach polityk z pewnością coraz częściej będzie wykorzystywać swoje wystąpienia 
jako preludium do walki o reelekcję. Niewykluczone zatem, że w 2018 r. z okazji Dnia 
Niepodległości premier powróci do formuły performance’u znanej z początków jego 
kariery na szczeblu ogólnokrajowym.

39 M.K. Venu, Reality Check: Is Modi Turning into a Caricature of Himself?, „The Wire”, 
15.08.2016 r., źródło: http://thewire.in/59228/modi-independence-day-speech/ [7.09.2016].

40 Grzegorz Godlewski, Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne, Wydaw-
nictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 212.

41 Interesującym wątkiem pozostaje przy tym możliwość stosowania przez część dziennikarzy, 
podyktowanej różnymi względami, autocenzury w zakresie omawiania zawartości merytorycznej 
wypowiedzi premiera. Kwestia swobody wypowiedzi we współczesnych indyjskich mediach zasługuje 
jednak na odrębne opracowanie.
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