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DYSKURS POLITYCZNY I IDEOLOGIA1

Autor przedstawia ramy teoretyczne dla analizy dyskursu politycznego w relacji
do ideologii (której poświęcił osobną książkę Ideology, 1998). Relację ideologia —
dyskurs polityczny proponuje badać interdyscyplinarnie i interpretować za pomocą
kilku podstawowych pojęć, wśród których najważniejsze są dwa: wspólna baza
kulturowa (cultural common ground) i kontekst.
Wspólna baza kulturowa, której częścią są normy i wartości, jest zdroworozsądkowa, niekwestionowana w ramach danej kultury, nieideologiczna. Ideologie opierając
się na wspólnej bazie kulturowej, czerpią z niej selektywnie, tworząc własne struktury
kanoniczne. Podobnie jak wszelkie inne przekonania społeczne ideologie dochodzą do
głosu na poziomie dyskursu nie wprost, lecz za pośrednictwem modeli mentalnych,
opierających się na osobistych doświadczeniach mówiących i ich pamięci epizodycznej. Ideologie (np. demokratyczna, liberalna, socjalistyczna, chrześcijańska, a także
feministyczna, ekologiczna czy rasistowska) stają się społecznymi wyznacznikami tożsamości grupy i kontrolują działania jej członków.
Modele kontekstu uwzględniają takie kategorie, jak domena społeczna, typ działania, okoliczności (czas i miejsce), role uczestników, stany i procesy mentalne uczestników. Dyskurs polityczny pozwalają zdefiniować właściwości kontekstu, a nie cechy
strukturalne tekstów. Właściwości kontekstu stanowią też o gatunkowym zróżnicowaniu dyskursu politycznego. Ogólnie: modele kontekstu sprawują kontrolę nad tworzeniem i rozumieniem dyskursu, także dyskursu politycznego.
W drugiej części rozprawy autor pokazuje na wybranym przykładzie, jak elementy
ideologiczne funkcjonują w najważniejszym gatunku dyskursu politycznego, jakim
jest debata parlamentarna. Analiza wypowiedzi polityków prowadzi go do wniosku,
że zwykle ideologia jest jednak podporządkowywana bieżącej polityce, tzn. głosi się
idee polityczne w danym momencie opłacalne.1

1 Pierwodruk w angielskiej wersji językowej (pt. Political Discourse and Ideology)
w tomie Analisi del discurs politic, eds. Clara Lorda, Monserrat Ribas, Universitat
Pompeu Fabra: Institut Universitari de Lingiiistica Aplicada 2002, p. 15-34. Redakcja
Etnolingwistyki dziękuje Autorowi za zgodę na tłumaczenie.
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Wprowadzenie
Dyskurs polityczny zapewne w większym stopniu niż jakikolwiek inny
jest przesycony ideologiami. W niniejszym artykule przeanalizujemy kilka
ogólnych cech ideologii jako formy wiedzy społecznej2 (social cognition)
i sposoby ich przejawiania się w mówionych i pisanych tekstach politycznych.
Taki sposób sformułowania problemu wymaga podejścia interdyscyplinarnego. Mamy bowiem do czynienia z wiedzą polityczną (political cognition), strukturami dyskursu i, oczywiście, z kontekstem społeczno-politycznym, w którym ta wiedza i struktury funkcjonują. Całość jest bardzo skomplikowana, toteż w niniejszym artykule poruszymy tylko niektóre kwestie.
We wcześniejszych pracach analizowaliśmy naturę ideologii, sposoby wyrażania ideologii w dyskursie w ogóle (van Dijk, 1998a) i w dyskursie politycznym w szczególności (van Dijk, 1998b, 2000; Wodak i van Dijk. 2000).
W tym artykule postaramy się połączyć różne kierunki badań nad dyskursem. Postawimy pytanie, czy w konkretnych jego gatunkach (genres), wyodrębnionych ze względu na domenę, tu domenę polityczną, ideologie przejawiają się w jakiś szczególny sposób. Czy rzeczywiście sposób ich wyrażania
w różnych formach dyskursu politycznego różni się od ich ekspresji w dyskursie edukacyjnym, akademickim, biznesowym czy na przykład prawniczym?
Ideologię rozumiemy jako podstawę społecznej reprezentacji grupy (social representation) (van Dijk, 1998), przy czym pojęcie reprezentacji społecznej jest szersze niż u Moscoviciego i jego następców (patrz np. Farr
i Moscovici, 1984), mianowicie obejmuje reprezentację mentalną akceptowaną społecznie.
Oznacza to, że w przypadku tekstów mówionych i pisanych tworzonych
przez polityków, mamy do czynienia z co najmniej dwoma rodzajami ideologii. Po pierwsze z ideologiami profesjonalnymi, które są podstawą funkcjonowania w zawodzie polityka. Po drugie z ideologiami społeczno-politycznymi,
które politycy wyznają jako członkowie danej partii politycznej czy grupy
społecznej. Mamy zatem polityków konserwatywnych i postępowych, socjalistów i neolibeałów, chrześcijańskich demokratów, zielonych, nacjonalistów,
rasistów itd. I prawdopodobnie te ideologie dadzą o sobie znać w dyskursie.
Interakcja kilku ideologii w dyskursie polityków nie polega jednak na prostej akumulacji. Może dojść do sytuacji, w której np. podstawowe zasady
ideologii zawodowej kłócą się z zasadami ideologii społecznej wyznawanej
przez polityka. Ktoś może deklarować się jako rzecznik idei demokratycz2 O różnych sposobach tłumaczenia tego terminu na język polski zob. Dyskurs jako
struktura i proces, red. Teun A. van Dijk, przeł. G. Grochowski, PWN, Warszawa, 2001,
s. 242 [przypis tłumacza].
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nych, ponieważ one dominują i jest na nie powszechna zgoda, ale zarazem
wyznawana przezeń ideologia społeczna może być oparta na zasadach nierówności, jak to ma miejsce w przypadku rasizmu. Albo też, jeśli politycy
reprezentują partie religijne, ich lojalność wobec Boga często może pozostawać w konflikcie z lojalnością wobec ideologii demokratycznej. Krótko
mówiąc, ideologia, dyskurs i polityka tworzą triadę, która rodzi ciekawe problemy teoretyczne i analityczne.

Ideologia
O ideologii opowiem w skrócie, odsyłając zainteresowanych do innej
mojej pracy, w której rozwijam ten temat (van Dijk, 1998). Podam jedynie
listę głównych tez:
a) Ideologie wchodzą w skład systemów przekonań (systems of beliefs).
b) Systemy przekonań są podzielane przez członków grupy społecznej.
c) Grupy podzielają także inne przekonania, np. związane z wiedzą
i postawami.
d) Przekonania podzielane przez grupę nazywamy „reprezentacjami
społecznymi” (RS).
e) Ideologie stanowią w ramach RS zespół podstawowych przekonań.
f) Grupy mają nie tylko swoją „własną” wiedzę opartą na ideologii (przez
inne grupy nazywaną często przekonaniami), ale także bardziej ogólną,
wspólną wiedzę kulturową, którą można nazwać wspólną bazą kulturową3
(cultural common ground).
g) Wspólną bazę kulturową można traktować jako podstawę wszelkiej
wiedzy, wewnątrz- i międzygrupowej , dlatego opierają się na niej różne
ideologie.
h) Oznacza to, że dla danej kultury wspólna baza jest niekwestionowana,
zdroworozsądkowa i z tego względu nieideologiczna.
i) Częścią wspólnej bazy kulturowej są ogólne normy i wartości podzielane przez wszystkich przedstawicieli danej kultury.
j) Grupy wybierają niektóre z tych wartości kulturowych, np. wolność,
równość, sprawiedliwość czy obiektywizm, i organizują je w swoje własne
ideologie.
k) Ideologie prawdopodobnie posiadają jakąś strukturę kanoniczną.
Ukierunkowuje ona ich przyswajanie i użycie oraz możliwe zmiany.
3 W przekładzie Grzegorza Grochowskiego: wspólne zaplecze kulturowe (s. 256)
[przypis tłumacza].
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l) Choć nie wiemy jeszcze, co może być tą strukturą, jest to prawdopodobnie powiązane z głównymi cechami społecznymi danej grupy, takimi jak
kryteria przynależności do niej, zajęcia i cele jej członków, normy i wartości,
stosunek do innych grup i właściwe dla grupy źródła utrzymania (czasami
też ich brak) albo kapitał.
m) Ideologie i ich struktury mogą być postrzegane jako poznawcza
podstawa identyfikacji członków z grupą, to jest jako społeczny wyznacznik
tożsamości grupy.

n) Ideologie i organizowane przez nie reprezentacje społeczne (social
representations) sprawują kontrolę nad działaniami społecznymi członków
grupy.
Przedstawiona synteza moich poglądów na ideologię podkreśla jej związek z innymi typami społecznie podzielanych reprezentacji mentalnych, takimi jak swoista dla grupy wiedza (knowledge) i wspólna baza kulturowa. Moje sformułowania implikują istnienie specyficznej architektury wiedzy społecznej {social cognition) — różnorodne przekonania grupy bazują na przekonaniach bardziej ogólnych, kulturowych. Dlatego ideologie feministyczne
i męsko-szowinistyczne oparte są na założeniu, że członkowie grupy wiedzą,
kim są mężczyźni i (zwłaszcza) kobiety. To samo odnosi się do dyskursu,
który także zakłada istnienie wspólnej bazy kulturowej i w związku z tym
ludzie nawet w relacjach międzygrupowych mogą się wzajemnie rozumieć
i z sobą współpracować. W ten sam sposób wspólna baza kulturowa służy
jako podstawa wiedzy grupowej (group cognitions). I na odwrót, wiedza grupowa bazuje na fundamentalnych przekonaniach grupy, na jej ideologii. Na
przykład społecznie podzielane opinie na temat imigracji mogą się opierać
na ideologii rasistowskiej lub antyrasistowskiej. Zauważmy przy tym, że pojęcie wspólnej bazy jest rozumiane szeroko i ma charakter kulturowy, a nie
interpersonalny, jak je zdefiniował Herbert Clark (Clark, 1996).
Reprezentacje społeczne, takie jak przekonania (beliefs), postawy (attitudeś) i ideologie (ideologies) są z definicji ogólne i względnie abstrakcyjne,
muszą bowiem nadawać się do różnych sytuacji. Określają na przykład, co
„my” myślimy o „nich”, generalnie, nie zaś to, co ty i ja myślimy teraz
o jakiejś konkretnej osobie. Czasem takie ogólne przekonania są w dyskursie
wyrażane wprost, np. poprzez zastosowanie nazw rodzajowych w dyskursie
dydaktycznym i propagandzie, które to nazwy służą do wyjaśniania młodym ludziom albo nowym członkom grupy, jakie są „nasze” przekonania
o danej sprawie. Stosuje się je także jako legitymizację stanowiska bardziej
szczegółowego, np. Mary ma dostać taką samą pensję jak John, bo kobiety
i mężczyźni powinni otrzymywać taką samą zapłatę za taką samą pracę.
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Między ideologią a dyskursem: modele mentalne
Ideologie i inne reprezentacje społeczne mogą sprawować kontrolę nad
dyskursem i innymi praktykami społecznymi członków grupy. Jest to możliwe wówczas, gdy dają się one odnieść do konkretnych sytuacji, osób, działań
i zdarzeń. Oznacza to, że oprócz psychologii społecznej, badającej przekonania grupowe, potrzebujemy także psychologii indywidualnej, badającej
osobiste przekonania oraz doświadczenia konkretnych ludzi. W dyskursie
politycznym, szczególnie w wypowiedziach kolektywnych, takich jak partyjne programy, mogą ujawniać się ideologie i inne przekonania grupowe.
Jednak wiele spośród wypowiedzi przynależnych do dyskursu politycznego
pochodzi od indywidualnych mówców, a sposób, w jaki „personalizują” oni
przekonania grupy, tkwi u podstawy bardziej szczegółowych właściwości dyskursu. Oznacza to, że między przekonaniami społecznymi a dyskursem stoi
kognitywny pośrednik (cognitwe interface), którym są osobiste przekonania,
opinie czy doświadczenia.
Na szczęście psychologia poznawcza posiada stosowne narzędzia teoretyczne, by precyzyjnie wyjaśnić naturę owego pośrednika: modele mentalne
(mental models) (Johnson-Liard, 1983; van Dijk i Kintsch, 1983; van Oostendorp i Goldman, 1999). Modele te są osobistymi reprezentacjami (w tzw.
„pamięci epizodycznej”) konkretnych zdarzeń, których ludzie byli świadkami, uczestnikami albo o których słyszeli czy czytali. Takie reprezentacje nie
tylko zawierają indywidualną wiedzę o zdarzeniu, lecz także opinie. Są więc
jednocześnie osobistymi interpretacjami oraz ocenami — odzwierciedlają to,
co zwykliśmy nazywać doświadczeniem. Wiele z tego, co zawierają owe modele, pochodzi od „stosownych” przekonań ogólnych, społecznych, w tym od
ideologii. Oznacza to, że nasze osobiste modele mentalne mogą być oparte
na (społecznych) przesądach, jak wówczas, gdy polityk przedstawia konserwatywną interpretację jakiegoś wydarzenia.
Kiedy mówimy, piszemy lub czytamy o wydarzeniu politycznym, korzystamy z naszych modeli mentalnych jako bazy poznawczej (cognitwe basis)
w procesie tworzenia i rozumienia dyskursu. Z tego powodu modele mentalne nazwaliśmy pośrednikiem (interface) między przekonaniami społecznymi
a dyskursem. To znaczy w tworzeniu reprezentacji semantycznej dyskursu
mówiący włącza (stosowne do kontekstu, patrz poniżej) sądy (propositions)
ze swojego modelu mentalnego. I na odwrót, struktura modelu mentalnego
może wpłynąć na strukturę dyskursu: sądy z wysokiego poziomu (high level propositions) mogą być wyselekcjonowane jako makrosąd (macroproposition), inaczej temat (topie) tekstu i to samo stosuje się także do okoliczności
(czasu, miejsca), uczestników i ich cech, działań itd.
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Modele kontekstu
Zanim będziemy mogli zastosować przedstawione tu ramy teoretyczne do
dyskursu politycznego, musimy uzupełnić naszą teorię o jeszcze jeden element. Osoby komunikujące się mają bowiem nie tylko własne modele mentalne zdarzeń, o których mówią (i które są bazą dla znaczenia ich dyskursu),
ale także modele mentalne zdarzenia, w którym uczestniczą jako nadawcy
i jako odbiorcy. Zatem mają oni indywidualną (subiektywną, prawdopodobnie zideologizowaną) reprezentację sytuacji komunikatywnej, którą nazwiemy modelem kontekstu albo po prostu kontekstem. Konteksty bowiem nie
są czymś, co istnieje „na zewnątrz”, w świecie realnym, lecz stanowią konstrukty mentalne, będące interpretacją zdarzenia komunikatywnego. Mogą
więc być w jakiejś mierze różne u każdego z uczestników, co nierzadko rodzi
konflikty komunikacyjne (van Dijk, 1999).
Modele kontekstu sprawują kontrolę nad tworzeniem i rozumieniem dyskursu. Warunkują realizację danego aktu mowy, kierunek rozwoju dyskursu,
jego cele i funkcję, wiedzę i przekonania uczestników dyskursu (także to, co
sądzą oni o przekonaniach innych) oraz dostosowanie struktur dyskursu do
sytuacji społecznej. Od modeli kontekstu zależy, co (dla użytkownika języka) stanowi całość relewantnych informacji w zdarzeniu komunikatywnym.
Czyli z teorii modeli kontekstu wywodzi się (kognitywna) teoria relewancji
(por. Sperber i Wilson, 1986 , którzy te sprawy widzą nieco inaczej).
Modele kontekstu podobne są do modeli innych zdarzeń, ale zawierają
w sobie specyficzne kategorie powiązane ze zdarzeniami komunikacyjnymi,
takie jak domena społeczna (np. polityka, edukacja), działania społeczne
(np. legislacja, nauczanie), okoliczności zdarzenia (czas, miejsce), role uczestników zdarzenia (komunikacyjne, relacyjne, społeczne) oraz stany i procesy
mentalne tychże uczestników (przekonania, intencje, cele, opinie). Kontrola
modeli kontekstu nad dyskursem działa na wszystkich poziomach: od modeli kontekstu zależy, jakie sądy wybiorą użytkownicy języka, uznając je za
relewantne (ciekawe, nowe etc.), jaki akt mowy zostanie zrealizowany, jakie
formy grzecznościowe zostaną zastosowane, jakie będą cechy stylu wypowiedzi, nawet intonacja w dyskursie mówionym.
Modele kontekstu, tak jak inne modele mentalne, mogą być zideologizowane. Oznacza to, że rozmówcy z różnych partii politycznych nie tylko
mają indywidualne, bazujące na ideologii, mentalne modele zdarzeń, o których się mówi (np. jakiegoś ostatniego zdarzenia związanego z imigracją),
lecz także wyobrażenia o sobie samych i o partnerach rozmowy, a nawet
o okolicznościach rozmowy, jej celach i interakcji. Toteż jeden z rozmówców
może uznać drugiego, np. za rasistę, a opinia ta z kolei może być oparta
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na ideologii antyrasistowskiej. Nie trzeba dodawać, że takie zideologizowane modele kontekstu mają wieloraki wpływ na dyskurs. Mogą na przykład
sprawić, że rozmówcy wybiorą styl konwersacji mniej grzeczny od pożądanego w danych okolicznościach. Seksizm czy rasizm mogą się urzeczywistniać
przez seksistowskie czy rasistowskie sposoby mówienia do członków innych
grup.
Nikogo nie trzeba przekonywać, że może się to stosować także do polityki.
Ideologie polityczne mogą wpływać na dyskurs polityczny nie tylko na
poziomie przekazywanych treści, lecz także na poziomie formy i na poziomie
interakcji, jak zobaczymy poniżej.

Dyskurs polityczny
Definiowanie dyskursu politycznego

Na wstępie należy zaznaczyć, że dyskurs polityczny nie jest gatunkiem,
lecz całą klasą gatunków wyodrębnionych ze względu na domenę społeczną
— domenę polityki (van Dijk, 1998). W ten sam sposób dyskurs naukowy, edukacyjny czy prawniczy reprezentują odpowiednio klasy gatunków
dyskursu z domen nauki, edukacji i prawa. Dyskusje w rządzie, debaty parlamentarne, programy partyjne i przemówienia polityków to jedne z wielu
gatunków, które należą do domeny polityki. Nie miejsce tu na precyzyjne
definiowanie tej domeny, która — jak inne domeny społeczne — ma oczywiście rozmyte granice. W naukach politycznych tyle jest definicji polityki,
ilu naukowców, począwszy od bardzo ogólnych charakterystyk tego pojęcia w terminach siły albo wspólnego podejmowania decyzji, aż do bardziej
szczegółowych definicji polityki jako zespołu działań, w jakie angażują się
politycy.
W niniejszym referacie rozpocznę od tej ostatniej, węższej definicji
i przyjmę dla uproszczenia, że dyskurs polityczny to dyskurs polityków. Wykluczam w tym momencie gatunki dyskursu z pogranicza domeny polityki
i innych domen, np. dyskurs demonstracji studenckich, ulotki w kampanii
antyaborcyjnej, dyskurs korporacji starających się wpłynąć na wysokość podatków i regulacje prawne, a także potoczne rozmowy o polityce. Dyskursy
te przynależą bowiem do innych domen, nawet jeśli ich intencją jest wywarcie wpływu na decyzje polityczne. I na odwrót, ustawa o edukacji jest
gatunkiem dyskursu politycznego, nawet jeśli wpływa lub chce wpływać na
domenę edukacji.
Ograniczyliśmy więc obszar dyskursu politycznego do zawodowej aktywności polityków. Zwróćmy jeszcze uwagę na fakt, że ów dyskurs przynależy
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do odmiany dyskursu instytucjonalnego. O dyskursie politycznym myśli się
jako o wytworze instytucji, takich jak rządy, parlamenty czy partie polityczne. Znaczy to, że nieformalna rozmowa polityków z przyjaciółmi pozostaje
poza jego obrębem. Dyskurs polityczny musi bowiem być tworzony przez
mówcę występującego w swojej zawodowej roli polityka, w otoczeniu instytucjonalnym. Ujmując to z perspektywy prowadzonych działań, można powiedzieć, że dyskurs jest dyskursem politycznym, jeśli dokonuje się przezeń
polityczny akt w politycznej instytucji, np. rządzenie, legislacja, kampania
wyborcza (o dyskursie instytucjonalnym pisali Drew i Wootton, 1989; Drew
i Heritage, 1992; Sarangi i Roberts, 1999).
Opis dyskursu politycznego

Skoro ograniczyliśmy zakres terminu dyskurs polityczny do tekstów pisanych i mówionych tworzonych przez polityków w otoczeniu instytucjonalnym, naszym następnym zadaniem będzie systematyczne opisanie gatunków (genres) z tej domeny. Nie jest to zadanie proste ani porównywalne
z opisywaniem każdego innego gatunku. Weźmy na przykład debaty w parlamencie. Jakie właściwości specyficzne i charakterystyczne wyłącznie dla
debat parlamentarnych pozwalają zdefiniować ten gatunek (van Dijk, 2000;
wprowadzenie do właściwości dyskursu jako takiego patrz van Dijk, 1997)?
Ich temat? Niemożliwe, ponieważ mogą być praktycznie na każdy temat,
jaki politycy uznają za ciekawy i godny podjęcia. Prawdopodobnie jedynym
(nieostrym) ograniczeniem, jakie przychodzi do głowy, jest to, że tematy
dotyczą zwykle sfery publicznej, szczególnie tych zdarzeń, które wymagają
kolektywnej decyzji, zajęcia oficjalnego stanowiska, regulacji czy legislacji.
To może ich styl, na przykład dobór słownictwa? W niewielkim stopniu,
chociaż w dyskursie politycznym, jak w każdym innym dyskursie instytucjonalnym, przestrzegany jest ogólny wymóg formalności. Niewiele jest słów
używanych tylko przez polityków, chociaż możliwe, że jest jakiś rodzaj żargonu wspólny politykom i urzędnikom (m. in. ministrom). Istnieją też rytualne
formuły zwracania się do członków parlamentu, a także mówienia o nich, ale
sama obecność tych formuł nie pozwoli oczywiście na zdefiniowanie gatunku.
Ogólna forma czy organizacja debaty? Zaskakujące byłoby, gdyby politycy stosowali sobie tylko właściwe reguły interakcji i argumentacji. Debata
parlamentarna nie różni się bowiem wiele od każdej innej debaty, na przykład od walnego zgromadzenia udziałowców w dużej firmie. Jak w przypadku
innych zebrań instytucjonalnych czy organizacyjnych, tak i tu obowiązuje
ścisła kontrola czasu i zasad zabierania głosu, co jest egzekwowane przez
osobę przewodniczącą obradom.
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Opis kontekstowy

Mimo iż w debatach parlamentarnych obowiązują pewne właściwe temu
gatunkowi reguły określające wybór tematu, stylu i przebiegu interakcji,
nie znajdujemy jednoznacznych dowodów na to, że typologia dyskursu politycznego opiera się na (werbalnych) właściwościach tekstów mówionych
i pisanych. To samo stosuje się przypuszczalnie do posiedzeń rządu, programów partyjnych, kampanii wyborczych, które są bardzo podobne do innych
spotkań osób sprawujących władzę, innych programów czy kampanii.
Jeśli weźmiemy pod uwagę, że klasa gatunków dyskursu politycznego
była zdefiniowana za pomocą kategorii zawodowych polityków i instytucji
politycznych, możemy dojść do wniosku, że opis poszczególnych gatunków
także nie powinien odbywać się na poziomie tekstu, lecz raczej kontekstu.
Gatunek debaty parlamentarnej można zdefiniować po pierwsze przez wskazanie takich jego (trywialnych niemal) właściwości, jak te, że uczestnicy
debaty parlamentarnej to parlamentarzyści i że ma ona miejsce w instytucji
parlamentu; po drugie, że dokonują się przez nią polityczne akty: stanowione
są prawa i wyznaczane kierunki działań politycznych; po trzecie, że jej konsekwencje są nazywane za pomocą specjalnych, instytucjonalnych terminów:
ustawy wchodzą w życie, wybory są prawomocne itp.
Te i wiele innych właściwości dyskursu politycznego ma charakter kontekstowy, a nie tekstowy. Właściwości te przynależą do kategorii, które można ująć w postaci schematu definiującego dyskurs:
a) domena globalna (globat): polityka;
b) akty globalne, jakie dokonują się poprzez dyskurs: legislacja, planowanie itd.;
c) okoliczności globalne: parlament, obrady itd.,
d) akty lokalne (Jocal): przedstawianie wniosków, oponowanie itd.;
e) role polityczne uczestników: parlamentarzyści, członkowie partii, opozycjoniści itd.;
f) wiedza polityczna uczestników (political cognitions): ich przekonania,
ideologie, cele itd.
Innymi słowy, o politycznej naturze debat, przemówień, spotkań, kampanii czy reklam stanowią przede wszystkim właściwości kontekstu, a nie
cechy strukturalne samego tekstu.
Mimo że cechy odróżniające dyskurs polityczny mają w głównej mierze
charakter kontekstowy, nie znaczy to, że powinniśmy zaprzestać badań nad
strukturą dyskursu. Studia nad tematyką, topiką, koherencją, argumentami,
stylem leksyki, figurami retorycznymi (metaforami, eufemizmami, hiperbolami itd.) w dyskursie politycznym mogą odsłonić wiele z tego, co stanowi
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o jego indywidualnym charakterze, i pozwolić na wnioskowanie o poznawczej, społecznej, a szczególnie politycznej funkcji tegoż dyskursu (patrz m.
in. Atkinson, 1984; Blommaert i Bulcaen, 1998; Chilton, 1985, 1988, 1995;
Geis, 1987; Wodak i Menz, 1990; Wodak i van Dijk, 2000).
Polityka i ideologia

Jak mówiliśmy, sferą życia społecznego, gdzie ideologie są powszechne,
jest oczywiście polityka. W potocznym rozumieniu pojęcie ideologii zawęża się nawet do ideologii politycznych, takich jak socjalizm, komunizm,
(neo)liberalizm. Nasza definicja ideologii jest szersza. Można więc oczekiwać, że w dyskursie politycznym prócz ideologii o charakterze stricte politycznym pojawią się także inne ideologie, np. ekologiczna, feministyczna
czy rasistowska. Skoro ideologie są definiowane jako podstawowe przekonania {basie beliefs) podzielane przez członków grup, oznacza to, iż dyskurs
polityczny jest obszarem przejawiania się złożonej tożsamości ideologicznej
polityków. Politycy wypowiadają się bowiem jako przedstawiciele zawodu
polityka, ale także jako konserwatyści bądź liberałowie, mężczyźni bądź kobiety, feminiści bądź antyfeminiści, rasiści bądź antyrasiści itd.
Jednym z powodów, dla których we współczesnych naukach politycznych
nie ma powszechnej zgody co do definicji ideologii, jest to, że w rzeczywistym dyskursie i praktykach społecznych poszczególnych ludzi spotyka się
indywidualne kombinacje ideologii. Oznacza to, że parlamentarzysta może
być neoliberałem w kwestiach ekonomicznych, zajmować radykalnie postępowe stanowisko wobec problemów społecznych, takich jak aborcja czy prawa mniejszości, a jednocześnie być zagorzałym nacjonalistą. Albo bardziej
szczegółowo: kobieta-polityk może być feministką, a przy tym przeciwniczką
liberalnego stosunku do aborcji itd.
Istnienie takich indywidualnych, unikalnych kombinacji, także w polityce, nie jest w żadnym razie niezgodne z ogólną teorią ideologii, podobnie
jak idiolekty nie są argumentem przeciw istnieniu języków i gramatyk. Ideologie są definiowane dla grup, nie dla jednostek. W związku z osobistymi
doświadczeniami i sytuacjami życiowymi oraz przynależnością do różnych
grup, jednostki wyznają różne (czasem „niekompatybilne”) ideologie. Analizy dyskursu politycznego i ideologicznego opierają się zwykle na dyskursach
indywidualnych, dlatego nie dziwi odkrywanie w owych dyskursach wpływów różnych ideologii. Dyskursy mogą ujawniać zarówno intertekstualność,
jak i „interideologiczność”. Jednym z wyzwań, jakie stawia analiza indywidualnych dyskursów politycznych, jest odnajdywanie ich rozmaitych źródeł
ideologicznych oraz unikalnych sposobów współoddziaływania różnych ideologii w tworzeniu poszczególnych dyskursów.
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Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowych problemów ideologicznej
analizy dyskursu politycznego, musimy pokrótce omówić dwie dalsze kwestie teoretyczne. Wśród różnych rodzajów ideologii, jakie można wyróżnić,
ideologie grup zawodowych odgrywają szczególną rolę w życiu codziennym,
ponieważ kontrolują wiele z naszych zwykłych czynności instytucjonalnych
czy organizacyjnych, kiedy robimy coś np. jako profesorowie, dziennikarze,
dentyści czy sędziowie (Geison, 1983). To samo odnosi się do polityków, których tożsamość społeczną określa ni. in. przynależność do grupy zawodowej,
mającej określone zajęcia i cele, normy i wartości, stosunek do innych, zasoby, kapitał. Można oczekiwać, że politycy będą mniej lub bardziej otwarcie
ujawniać tożsamość zawodową i nawiązywać do wymienionych tu kategorii, także w dyskursie. Zatem ideologiczna tożsamość polityków jako ludzi
wykonujących dany zawód może być (z grubsza) zdefiniowana następująco:
a) kryterium przynależności: wybór na określone stanowisko polityczne,
b) czynności: uprawianie polityki (reprezentowanie obywateli, legislacja
itd.),
c) cel: rządzenie państwem, stanem czy miastem itd.,
d) normy, wartości: wartości demokratyczne, uczciwość itd.,
e) pozycja, stosunek do innych grup: relacje z wyborcami itd.,
f) zasoby: siła polityczna itd.
Aby uzupełnić powyższy schemat o informacje szczegółowe, potrzebujemy oczywiście danych empirycznych, czyli analiz konkretnych dyskursów,
w których politycy mówią o sobie i o innych politykach. I tak na przykład,
jeśli regularnie krytykują innych polityków za to, że ci „nie słuchają głosu
ludu” (co jest częste w dyskursie populistów), możemy wywnioskować, że
„słuchanie głosu ludu” jest jedną z podstawowych czynności i norm w ich
ideologii.
Drugą kwestią wymagającą krótkiego komentarza jest to, czy ma sens
mówienie o ideologiach politycznych jako o odrębnym podtypie, różnym
od zawodowych ideologii polityków. Te drugie zasadniczo stosują się do
wszystkich uprawiających ten zawód, bez względu na to, czy są lewicowi,
czy prawicowi. Jeśli istnieją ideologie polityczne, muszą one swoiście odnosić
się do domeny politycznej, wpływać na postawy oraz praktyki polityczne.
Najlepiej znanymi kandydatami do takiej roli są duże systemy ideologiczne, jak socjalizm czy liberalizm. Nie dotyczą one wyłącznie polityki,
lecz regulują sposoby rozwiązywania zagadnień społecznych także poza nią,
np. na rynku pracy, w przedsiębiorstwach itd. To samo dzieje się w przypadku typowych ideologii społecznych, takich jak feminizm, (anty)rasizm,
jak również ideologii religijnych, jak chrześcijaństwo czy islam.
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Prawdopodobnie najbliższe wyłącznie politycznym są ideologie bezpośrednio odnoszące się do organizacji państwa, takie jak demokracja, oligarchia itd. Wśród nich dominuje obecnie demokracja. Jej przewaga jest tak
duża, że wiele zasad demokratycznych politycy włączają do ideologicznej
autodefinicji. Główną wartością w ideologii demokratycznej jest równość,
a głównym zasobem — siła ludu. Demokracja niepodzielnie panuje w wypowiedziach o charakterze ideologicznym (co nie znaczy, że w życiu!). Jest na
nią tak powszechna zgoda, że w zasadzie nie traktuje się jej już jak ideologii,
ale jak ogólnie uznaną, bezdyskusyjną wartość, element tego, co nazwaliśmy
wspólną bazą kulturową. Toteż brak demokracji jest zwykle kojarzony z innymi czasami lub innymi kulturami. Dla nas relewantne jest to, że analizując
dyskurs polityczny niewątpliwie wykryjemy komponenty ideologii demokratycznej (prawdopodobnie wyrażone wprost), a ściślej manifestacje postaw
mających swe źródło w tejże ideologii, np. opinie o wolnych wyborach czy
o odpowiedzialności przed elektoratem.
Ideologiczne analizy dyskursu politycznego

Mając nakreśloną ramę teoretyczną, możemy skupić się na analizie dyskursu politycznego. Stwierdziliśmy, że jedna lub więcej ideologii może sprawować nad nim kontrolę, wpływając z jednej strony na ogólne postawy społeczne, z drugiej zaś strony na bardziej osobiste modele mentalne konkretnych zdarzeń, wreszcie na kontekstowe modele sytuacji komunikatywnej.
W dyskursie politycznym interesować nas będą:
a) wymiary, poziomy, struktury, strategie i posunięcia, w których ujawniają się przekonania ideologiczne,
b) dowody na współoddziaływanie w dyskursie kilku różnych ideologii.
Badania będziemy prowadzić na materiale konkretnego tekstu, a mianowicie debaty na temat udzielania azylu, jaka miała miejsce w brytyjskiej
Izbie Gmin 5 marca 1997 r., której treść opublikowano w „Hansard”).
Struktury ideologiczne w debacie parlamentarnej

Debaty parlamentarne są jednym z najważniejszych gatunków w domenie polityki (bardziej szczegółowo pisali o tym Wodak i van Dijk, 2000).
Ich znaczenie bierze się poniekąd z faktu, że w demokracjach „siła ludu”
manifestuje się poprzez parlament i że debaty parlamentarne — w wersji
idealnej — są rodzajem dyskursu mającym największy wpływ na państwo
demokratyczne. W większym jednak stopniu siła oddziaływania debat pochodzi stąd, że są obszarem ścierania się różnych sił ideologicznych poprzez
publiczne konfrontacje reprezentujących je partii. Obywatele mogą oglądać

Dyskurs polityczny i ideologia

19

debaty parlamentarne (zwykle za pośrednictwem mass mediów), są one nagrywane. Wszystko, co powiedzą parlamentarzyści, może oczywiście zostać
też użyte przeciwko nim.
Jak wspomniałem, debaty parlamentarne są dla nas szczególnie interesujące, ponieważ ujawniają wiedzę społeczną (social cognition) członków
partii politycznych. Jak już dowiedliśmy, debatę jako gatunek pozwalają
zdefiniować nie tyle właściwości tekstu, ile kontekstu (podobnie np. legislację definiujemy udzielając odpowiedzi na pytania: Kto jest osobą mówiącą?
Jaki akt polityczny jest realizowany?). Do kontekstu należą także relewantne składniki wiedzy społecznej uczestników. W rzeczy samej, członkostwo
w danej partii i popieranie bądź niepopieranie obecnego rządu jest przede
wszystkim kwestią społecznie podzielanych opinii. A debata parlamentarna
jest ucieleśnieniem i starciem opinii wzajemnie sprzecznych.
Ideologiczna analiza dyskursu w swojej najbardziej bezpośredniej formie
polega na odnajdywaniu w tekstach mówionych i pisanych opinii bazujących
na jakiejś ideologii. Pokazaliśmy już, że relacje między ideologią i dyskursem
mogą być niebezpośrednie. Specyficzne postawy (np. wobec imigracji) i osobiste modele (czyli osobiste przekonania na temat danego zdarzenia) mogą
stanowić rodzaj reprezentacji pośredniczących (interface) między ideologiami a strukturami dyskursu. Znaczy to, że ideologie nie zawsze ujawniają
się wprost. Mogą być „zamaskowane”, ukryte lub implikowane. Mogą przybierać formę opinii o konkretnym zdarzeniu albo tkwić w sposobie, w jaki
zdarzenie jest opisane, będąc mniej lub bardziej zauważalne.
Przeanalizujmy teraz kilka cech ideologicznych debaty, którą wybraliśmy
za przykład. Wiele innych jej cech zostanie pominiętych z tego względu, że
nie są wyrazem ideologii wyznawanych przez parlamentarzystów.
Debata została zainicjowana przez panią Teresę Gorrnan, konserwatywną posłankę z Billericay. Mówczyni popiera rząd Konserwatystów i atakuje
opozycyjną Partię Pracy, zmierzającą do ustanowienia łagodniejszego prawa
regulującego przyjmowanie imigrantów. W swoim wystąpieniu, przerwanym
na krótko przez dwu innych konserwatystów, na które potem odpowiedział
pan Corbyn (specjalista do spraw od imigracji z Partii Pracy), pani Gorman
skupia się na finansowych konsekwencjach obecności, jak ich nazywa, „fałszywych” uchodźców. Nie trzeba wnikliwych analiz, by stwierdzić, że pani
Gorman jest konserwatystką, niechętną imigracji, o przekonaniach rasistowskich. Jej przemówienie pełne jest ideologicznych sformułowań. Naszym zadaniem będzie nie tylko wskazanie w dyskursie ideologii, z którymi się ona
identyfikuje, lecz także, co nawet ważniejsze, zbadanie, jak owe ideologie
zostały wyrażone (lub implikowane) w debacie parlamentarnej.
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Pani Gorman rozpoczyna swoje wystąpienie następująco:
Chciałabym zwrócić uwagę Wysokiej Izby na pewne trudności dotykające dzielnice
Londynu, spowodowane problemem uchodźców.
[/ want to bring to the attention of the House the particular difficulties faced by the
London boroughs because of the problems of asylum seekers]

Zanim powiemy coś o ideologiach leżących u podstawy tej wypowiedzi,
zauważmy, że początek przemowy po części nie dotyczy uchodźców, lecz pani
Gorman i Izby Gmin, czyli właściwości kontekstu. Innymi słowy, przemowa zaczyna się od wyrażeń deiktycznych, które muszą być interpretowane
w kategoriach kontekstu (albo raczej: modeli kontekstu), który tworzą sama
mówczyni i inni parlamentarzyści. Kiedy pani Gorman informuje o kłopotach londyńskich dzielnic, nie tylko formułuje temat swego wystąpienia, ale
też implicite, mówi o swojej roli jako posłanki, roli polegającej na reprezentowaniu ludzi (w tym wypadku mieszkańców dzielnic Londynu) i rozwiązywaniu ich problemów (choć londyńczycy nie są jej elektoratem). W ten sposób
mówczyni sprawia wrażenie, że robi to, co do niej należy — troszczy się o ludzi, co jest ważnym elementem demokratycznej koncepcji reprezentowania
wyborców. Zauważmy, że na najgłębszym poziomie modeli kontekstu (pani Gorman będącej demokratyczną parlamentarzystką i obrończynią ludzi)
mamy ideologię demokracji. Ta i inne ideologie oraz postawy będą kształtować reprezentacje społeczne (social representations) wszystkich uczestników
debaty.
Pani Gorman mówi nie tylko o trudnościach, przed jakimi stoją dzielnice
Londynu, lecz także o „problemie uchodźców”. Wyrażenie „problem uchodźców” jest dwuznaczne: może oznaczać problem, jaki mają uchodźcy, ale też
problem stworzony przez uchodźców. Owa dwuznaczność i w konsekwencji
nieprecyzyjność może być wykorzystana do stworzenia pozytywnego wrażenia, które wymaga, by wszystkie zarzuty kierowane pod adresem innych
były sformułowane w sposób pośredni, nieprecyzyjny, ugrzeczniony. Reszta
wypowiedzi nie pozostawia jednak żadnych wątpliwości interpretacyjnych
— chodzi o problemy powodowane przez uchodźców.
Definiowanie uchodźców jako „problemu” jest klasycznym toposem
w dyskursie antyimigracyjnym i prawdopodobnie kategorią dominującą
w antycudzoziemskich postawach społecznych, które z kolei opierają się na
ideologii rasistowskiej. Większość wywodzących się z rasizmu reprezentacji
kognitywnych przedstawia „Nas” pozytywnie, natomiast „Ich” — negatywnie. Jednym ze sposobów negatywnej prezentacji jest ukazywanie „Ich” jako
„problemu dla Nas”, problemu obecnego na wszystkich poziomach życia społecznego: zawodowym, domowym, finansowym, bezpieczeństwa publicznego,
ideowym itd.
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Taka polaryzacja opinii może przybierać ostrzejszą formę i być wyrażana dobitniej: „Oni są dla Nas zagrożeniem”. Zobaczmy zatem, jak struktury
przekonaniowe (belief structures) są aktualizowane na poziomie semantycznym tekstu przez wybór odpowiednich środków leksykalnych. Wymiar ideologiczny takiej leksykalizacji ujawnia się, kiedy zastępujemy jedne słowa
innymi, wyrażającymi podobną treść. Sytuacja przyjmowania uchodźców
mogłaby wszak być ukazana jako wyzwanie i jako korzyść dla kultury, finansów i rynku pracy w państwie: przecież wielu uchodźców jest dobrze
wykształconych, ma ogromną motywację i prawdopodobnie dobrze przysłuży się swojej nowej ojczyźnie.
Zwróćmy na koniec uwagę na formę omawianej wypowiedzi: zdefiniowanie uchodźców jako problemu — jako ludzi sprawiających nam kłopoty —
dokonane zostało na samym początku. Innymi słowy, mamy tu do czynienia z „efektem kolejności ” — definicja pojawiająca się w pozycji inicjalnej
wywiera znaczący wpływ na zrozumienie dalszych partii wypowiedzi. Jeśli jakieś pojęcie jest tematem pierwszego zdania, będzie też ono stanowić
makrosąd (macroproposition) organizujący daną wypowiedź — jak w przypadku pani Gorrnan i jej mentalnego modelu imigracji, uchodźców oraz konsekwencji ich obecności dla pewnych dzielnic Londynu.
W omówionym fragmencie byliśmy świadkami tego, jak ideologia ujawnia
się w negatywnym zdefiniowaniu sytuacji jako „problemu ” i {implicite)
wskazaniu źródła tegoż problemu — uchodźców.
W dalszej części swego wywodu pani Gorman nie jest już taka nieprecyzyjna. Już następny paragraf jej przemówienia ujawnia pokłady ksenofobii,
choć ciągle utrzymany jest w wyważonym tonie:
Są oczywiście uchodźcy i uchodźcy. W pełni popieram rządową politykę wspierania rzeczywistych uchodźców, a zniechęcania rosnącej liczby cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do
Wielkiej Brytanii na wakacje, jako studenci albo w innym charakterze, a kiedy przychodzi
pora wyjazdu, ogłaszają, że potrzebują azylu.
[There are, of course, asylum seekers and asylum seekers. I entirely support the policy
ofthe Gouernment to help genuine asylum seekers, but to discourage the growing number of
people from abroad who come to Britain on holiday, as students or in some other capacity
and, when the time cornes for them to leaue, declare themselues to be in need of asylum.]

Drugim posunięciem pani Gorman jest kategoryzacja, czyli rozróżnienie
między „rzeczywistymi” (dobrymi) i „fałszywymi” (złymi) uchodźcami.
W dalszej części wywodu nawiązuje ona do tego rozróżnienia, ale też bardzo
często generalizuje i mówi o uchodźcach jako takich. Podział na kategorie
jest jednym z podstawowych aspektów w obrazie aktorów społecznych i grup
społecznych, co pokazują liczne prace z dziedziny psychologii społecznej
(patrz Abrams i Hogg, 1999; Fiske i Taylor, 1991).
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Aby ukazać siebie samą w pozytywnym świetle, a innych w negatywnym,
pani Gorman nie może w danym kontekście (w parlamencie) ignorować faktu, że nie wszyscy uchodźcy są źli. Wstępna kategoryzacja jest więc ważnym
posunięciem, sprzyjającym pozytywnej autoprezentacji. Mówczyni zastrzega
się: „Są także dobrzy uchodźcy.”, stosując tym samym zabieg „deklarowanej zgody” (apparent concessiori) (patrz np. van Dijk, 1984, 1987, 1993).
Ukrytym celem takiego zabiegu jest podkreślenie, że mówczyni w żadnym
razie nie jest rasistką, ponieważ popiera pomoc udzielaną „prawdziwym”
uchodźcom. Oczywiście po takim zastrzeżeniu pani Gorman może się już
skoncentrować na „Innych”, czyli na „złych” imigrantach.
Zauważmy, że powyższy fragment bazuje na ukrytych normach, wartościach i ideologiach, które podtrzymują dwubiegunowy podział na „rzeczywistych” i „fałszywych” uchodźców. Zawiera nie tylko kategoryzację uchodźców, przedstawioną przy pomocy środków retorycznych (standardowej frazy opartej na powtórzeniu, zwykle wymawianej z intonacją wznoszącą: „Są
X-y i X-y!”), ale także manifestację poparcia dla pomocy rządowej udzielanej „rzeczywistym” uchodźcom (wyrażoną przez hiperboliczne w pełni).
Zamiast bez ogródek nazwać „fałszywych” uchodźców oszustami (jak to
czyni w dalszej części przemówienia), mówi o nich jako o cudzoziemcach
przedłużających pobyt, dodając ironicznie: ogłaszają, że potrzebują azylu.
Użyty czasownik implikuje, że tamci tylko mówią, iż tego azylu potrzebują,
podczas gdy wcale tak nie jest. Zauważmy, nawet słowo zniechęcać uznać
można za eufemizm surowej polityki imigracyjnej rządu Konserwatystów,
a użycie tegoż słowa — za sposób na uniknięcie negatywnej autoprezentacji.
W omawianym fragmencie w sposób niebezpośredni wyrażana jest ideologia ksenofobiczna, która ujawnia się w podziale uchodźców na dobrych
i złych. Jednocześnie łagodzi się negatywną wymowę takiej kategoryzacji
przez odwołanie do ideologii humanistycznej — mówi się o pomocy potrzebującym (choć zasięg tej pomocy jest oczywiście ograniczony do tych niewielu,
którzy są uznani za prawdziwych uchodźców). Opis zdarzenia przybiera postać modelu-skryptu tego, co się dzieje, gdy przyjeżdżają „fałszywi” uchodźcy. Ostatnie zdanie omawianego fragmentu jest miniopowieścią realizującą
ów model i przebiegającą w sposób typowy dla potocznie znanych historii:
1) orientacja (byli po prostu niewinnymi turystami...)
2) nieoczekiwane komplikacje (... i nagle ogłosili się...).
Opowieść ta, choć operuje ogólnymi kategoriami (nie wspomina się żadnych konkretnych ludzi), czyni główną tezę przemówienia znacznie konkretniejszą i dodaje mu mocy perswazyjnej.
Wreszcie omawiany fragment może zostać odczytany jako manifestacja
ideologii zawodowej — parlamentarzystka po prostu dobrze wykonuje swoją

Dyskurs polityczny i ideologia

23

pracę. Wcześniej deklarowała swe obawy o los londyńczyków, a następnie
pokazała się jako nieprzejednany obrońca swojego (konserwatywnego) rządu. Realizuje więc opartą na ideologii politykę swojej partii, czyli postępuje
tak, jak powinien postępować parlamentarzysta. Widzimy tutaj, jak w niewielkim fragmencie wypowiedzi na niemal wszystkich poziomach, w różnych
strukturach, ujawnia się kilka ideologii.
Polityczna funkcja, jaką pełnią ideologie przywołane przez panią Gorman, uwyraźnia się, gdy mówczyni wprost wyraża poparcie dla rządu Konserwatystów. Jednym z celów jej wypowiedzi jest to, by polityka tegoż rządu
kojarzona była z czymś pozytywnym — z troską o „prawdziwych” uchodźców, a jednocześnie parlamentarzystka i jej ugrupowanie dystansują się od
uchodźców „fałszywych”. W ten sposób pani Gorman gra populistycznymi
kartami, wykorzystując zwyczajną niechęć ludzi do „uchodźców-oszustów”,
co stanie się jasne w dalszej części przemówienia.
Należy podkreślić, że swoistość ideologii, a także sposobów ich wyrażania i działania zgodnie z nimi, zawsze zależy od warunków politycznych.
Ideologie wprowadza się do debat parlamentarnych tam, gdzie są kontekstowo — a więc i politycznie — odpowiednie. Pani Gorman może wcale nie
troszczyć się o „prawdziwych ” uchodźców, ale z powodów politycznych jest
dla niej ważne, by partia konserwatywna nie była bezpośrednio kojarzona
z ksenofobicznym wykluczaniem.
Podobnie dyskurs polityczny i polityczne działania (takie jak popieranie
rządu, atakowanie opozycji, reprezentowanie wyborców i wysuwanie populistycznych postulatów) mogą po części zawdzięczać swoją spójność, a przez
to wiarygodność oraz legitymizację, temu, że zostały oparte na spoistych
zasadach ideologicznych.
Z drugiej strony polityka niemal zawsze ma pierwszeństwo przed ideologią. I tak na przykład lewica w Wielkiej Brytanii i we Francji, krytykująca posunięcia konserwatywnego rządu, kiedy przejęła po nim władzę, tylko
w niewielkim stopniu zmieniła drakońskie prawa imigracyjne, świadoma, że
znaczna liczba jej wyborców byłaby niechętna zbytniemu złagodzeniu tych
praw. Innymi słowy, wielu polityków, szczególnie z partii rządzących, będzie raczej dbało o własną popularność wśród elektoratu niż o bliską sercu
ideologię.
To jeden z powodów, dla których w dalszej części wystąpienia pani Gorman na plan pierwszy wysuwa się kategoria „nieprawdziwych” uchodźców.
Już w następnym paragrafie opisuje się ich jako uchodźców ekonomicznych,
a także określa mianem poszukiwaczy zysku na wakacjach. Słowa te nie tylko służą negatywnemu opisowi „Innego”, charakterystycznemu dla dyskursu
ksenofobicznego. Pełnią także funkcję populistyczną: tak właśnie wyborcy
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lubią myśleć i mówić o uchodźcach. Orientacja na elektorat staje się jeszcze
bardziej widoczna w następującym fragmencie:
To nie jest w porządku, że londyńscy podatnicy muszą ponosić tak wielkie wydatki
z powodu tych ludzi.
[It is wrong that ratepayers in the London area should bear an undue proportion of the
burden of expenditure that those people are causing]

Użycie wyrażenia to nie w porządku {it is wrong') presuponuje istnienie
normy. Norma ta ma się urzeczywistniać w postawach politycznych podatników {attitudes) (pani Gorman zakłada, że podatnicy przyjmują takie postawy). Przytoczona wypowiedź ma charakter jawnie populistyczny. Można
wprawdzie wątpić, czy konserwatywni i rasistowscy parlamentarzyści pokroju pani Gorman rzeczywiście dbają o kieszenie wyborców, ale ideologia zawodu polityka zakłada taką troskę. Ideologia konserwatywna z kolei przewiduje
mniejszą interwencję państwa i niższe podatki, a ideologia ksenofobiczna nakazuje dopatrywać się w cudzoziemcach źródła problemów finansowych.
Jest mało prawdopodobne, że pani Gorman ujawni, iż kwoty wydawane
na uchodźców tylko w niewielkim procencie do nich trafiają, a gros tych pieniędzy przejmują brytyjscy specjaliści od pomocy społecznej oraz brytyjskie
przedsiębiorstwa.
Ta ostatnia konstatacja nie ma na celu jedynie krytyki przemówienia
pani Gorman, lecz jest także uwagą analityczną, informującą o tym, jakie
treści nie są wprowadzane do wypowiedzi ze względów m.in. ideologicznych.
Innymi słowy, także pominięcie pewnych informacji ma często podłoże ideologiczne. Informacje te mają szansę zostać ujawnione jedynie wówczas, gdy
osoba analizująca wypowiedź zna szczegółowo zagadnienia imigracji. Wiedzę tę posiada niewielu zwykłych obywateli, dlatego też takie niekompletne,
a przez to wprowadzające w błąd wypowiedzi rzadko spotykają się z krytyką,
nawet w mass mediach.
Rozważmy kolejne fragmenty wypowiedzi pani Gorman. Zaczyna ona od
„deklarowanej empatii” {apparent empathy) {Rozumiem, że..., ale...), co
jest wyrazem ideologii humanistycznej. Kończy zaś opisem uchodźców jako
oszustów:
Rozumiem, że wielu ludzi chce przyjechać i pracować w Wielkiej Brytanii, ale istnieje procedura umożliwiająca legalne stanie się członkiem naszego społeczeństwa. Ludzie
imigrujący z powodów ekonomicznych omijają ją.
[/ understand that many people want to come to Britain to work, but there is
a procedurę whereby people can legitimately become part of our community. People who
come as economic migrants are sidestepping that]
Rząd, mając poparcie innych partii, postanowił coś zrobić w tej sprawie. W 1996 roku
wydał akt regulujący kwestie imigracji i udzielania azylu, stanowiący, że ludzie, których
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podania o pozwolenie na pozostanie w Wielkiej Brytanii zostały odrzucone, nie mogą
otrzymywać pomocy socjalnej i korzystać z zakwaterowania, co przysługiwało im wcześniej.
Ocenia się, że to zmniejszyło liczbę fałszywych uchodźców mniej więcej o połowę.
[The Gouemment, with cross-party backing, decided to do something about the matter.
The Asylum and Immigration Act 1996 stated that people whose application to remain in
Britain had been tumed down could no longer receiue the social security and housing benefit
that they had preuiously enjoyed. That is estimated to have cut the number of bogus asylum
seekers by about a half]

We fragmencie nr 4 dochodzi do głosu ideologia legalistyczna, zakładająca postawę akceptującą wobec imigracji dopuszczanej przez prawo. Użycie
zaimka dzierżawczego nasz jest sygnałem ideologii nacjonalistycznej, w myśl
której przynależność do „Nas” wymaga spełnienia pewnych warunków i procedur prawnych.
Fragment 5 pokazuje inną znaną strategię dyskursu politycznego —
strategię „deklarowania konsensu” (apparent concessiori): osoba mówiąca
twierdzi, że jej opinia czy stanowisko ma poparcie więcej niż jednej ze stron
zaangażowanych w daną sprawę, co czyni ową opinię czy stanowisko bardziej
wiarygodnymi. Strategia ta została zastosowana przede wszystkim po to,
by zapobiec protestom opozycji i przejąć kontrolę nad interakcją w tej
debacie. Takie posunięcie jest politycznie interesujące, ponieważ wiąże się
z nim implikacja, że wygłoszona opinia jest neutralna ideologicznie (skoro
zarówno Konserwatyści, jak i Partia Pracy akceptują ją). W ostatnim zdaniu
użyto dodatkowego, mocnego argumentu, jakim jest efektywność: coś jest
dobre, ponieważ przynosi dobre rezultaty. Jest to klasyczny wyraz ideologii
utylitarnej.
Mimo iż mówczyni w pewnym momencie skorzystała z argumentacyjnej
siły konsensu, prędko powróciła na zwykłą drogę konfrontacji i zaatakowała
Partię Pracy:
Bardzo martwi mnie, i nie tylko mnie, że opozycja chce, jak się wydaje, znieść obowiązujące przepisy i powrócić do poprzedniej sytuacji. Oceniałabym to jako bardzo nieodpowiedzialne. Spowoduje to ponowny zalew imigrantów i prawdopodobnie 200 milionów
funtów rocznie znowu obciąży brytyjskich podatników.
[It is a great worry to me and many others that the Opposition spokesman for home
affairs seems to want to scrap the legislation and return to the preuious situation. I would
consider that eitremely irresponsible. It would open the floodgates again and presumably
the 200 million a year cost that was estimated when the legislation was introduced would
again become part of the charge on the British taipayer.]

Nie jest żadną nowością, że opozycja martwi panią Gorman, to element
politycznej gry. Polityk, sygnalizując problem bądź komplikację, musi podkreślać, że jest to problem dla wielu — generalizacja jest kolejnym znanym
zabiegiem parlamentarnej semantyki. Oskarżenie o chęć zniesienia obowią-
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zującej regulacji prawnej i powrotu do poprzedniej sytuacji przypuszczalnie
bazuje na ideologii zawodowej, ustalającej, co można i powinno się lub czego nie powinno się robić w polityce. Opozycji zarzuca się nie tylko zbytnią
pobłażliwość w stosunku do uchodźców, lecz także nieprofesjonalność.
Głównym argumentem we wszystkich dyskusjach politycznych są oczywiście finanse. Z tego powodu — używając budzącej strach metafory zalew
imigrantów — pani Gorman przedstawia nam możliwe koszty zmiany legislacyjnej, używając przy tym standardowej frazy populistów: obciąży brytyjskich podatników. Oskarżenie Partii Pracy o nieodpowiedzialność jest kolejnym przykładem nawiązania do norm i wartości definiujących profesjonalność parlamentarzystów. Jednocześnie oskarżanie o rozrzutność jest taktyką
typową dla konserwatystów, dążących do mniej hojnego państwa. Zarzut ten
postawiony został także z powodów populistycznych (pieniądze są wydawane na „Nich”, nie na „Nas”).

Wniosek
Obserwacje kilku fragmentów debaty parlamentarnej pokazały po pierwsze, jak w dyskursie politycznym w ogóle, a w szczególności w omawianym
gatunku, ideologie dochodzą do głosu na wszystkich poziomach. Stwierdziliśmy, że w debatach parlamentarnych różne ideologie mogą być stosowane
w różnych kontekstach i oddziaływać jednocześnie.
Są dowody na to, że politycznie relewantne ideologie zawodowe sprawują
kontrolę nad postawami, działaniami i dyskursami parlamentarzystów, regulując, co powinni, a czego nie powinni oni robić. Reprezentowanie ludzi,
obrona podatników, odpowiedzialne gospodarowanie finansami publicznymi to komponenty postawy profesjonalnej. Opozycja polityczna, która nie
przestrzega norm i wartości ideologii zawodowej, jest oceniana negatywnie
i oskarżana.
Można oczekiwać pośrednich lub bezpośrednich manifestacji ideologii
politycznych, inspirujących polityków i wpływających na działania partii,
takich jak Partia Konserwatywna i Partia Pracy. Konserwatyści jako rzecznicy mniej hojnego państwa będą chcieli ograniczyć pomoc, zaś Partia Pracy
będzie w tej kwestii mniej stanowcza (choć jej stosunek do sprawy będzie
zależeć od tego, czy w danym momencie rządzi, czy też jest w opozycji).
W bliskiej relacji z ideologiami konserwatywnymi i liberalnymi pozostają
ideologie stanowiące o tym, kto zalicza się do „Nas”, a kto do „Nich”,
czyli rasizm, nacjonalizm i etnicyzm. Jak widzieliśmy, znaczna część debaty
zorganizowana jest wokół opozycji „My” Brytyjczycy — „Oni” cudzoziemcy,
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zwłaszcza uchodścy, a także drugiego rozróżnienia: „prawdziwi” (dobrzy)
— „fałszywi” (źli) uchodźcy. W omawianych fragmentach, a w większym
nawet stopniu w dalszej części przemówienia, pani Gorman przypisuje „Im”
wszystkie możliwe wady (oszustwo, wyłudzanie, lenistwo itd.). Jest to wizja
o podłożu wyraźnie rasistowskim.
Polityczna odpowiedź Partii Pracy była inspirowana ideologią humanistyczną. Jej przedstawiciele powoływali się na prawa człowieka i rozwodzili
nad pożałowania godną sytuacją i potwornymi doświadczeniami uchodźców.
Powtórzmy raz jeszcze, ideologie nie są wyrażane w sposób jasny i prosty.
Czasami wpływają jedynie na intonację, na leksykę lub dobór argumentów.
Wchodzą w różne konfiguracje z innymi ideologiami, co może prowadzić
do sprzeczności, czego przykładem są sformułowania wyrażające empatię
i troskę o innych w tekście, w którym taka sympatia nie jest widoczna.
Na koniec znaleśliźmy pewne dowody na to, że opinie ideologiczne pełnią
w debatach parlamentarnych bardziej swoiste funkcje. Stwierdziliśmy mianowicie, że generalnie polityka ma pierwszeństwo przed ideologią. Oznacza
to, że nawet jeśli filozofia danej partii zakłada „politykę otwartych drzwi”
dla imigrantów, jak to ma miejsce w przypadku Partii Pracy, pewne uwarunkowania (wyborcy!) sprawiają, że politycy stają się „realistami” i zapominają o swoich zasadach, szczególnie jeśli ich partia jest u władzy. Co więcej,
w dyskursie wybiera się te ideologie, które w danym kontekście politycznym
są bardziej korzystne. Jeśli opłaca się głosić humanitaryzm, czyni się to,
jeśli zaś lepiej jest być praktycznym, zaczyna dominować ideologia utylitarna. Wnikliwa analiza dyskursu politycznego pozwala szczegółowo opisać ów
złożony proces „zarządzania ideologiami”.
tłum. Aneta Wysocka
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