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oczekiwany od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku!14). Nie jest to pierwsze 
rozczarowanie demokracją w dziejach. Rację ma David Runciman, dowodząc, 
że ustroje demokratyczne niejako skazane są na „produkowanie” własnych 
kryzysów. Dzieje się tak między innymi dlatego, że ustroje te nie potrafi ą 
zachować odpowiednich proporcji w ocenie zdarzeń – najpierw nie dostrze-
gają nadchodzących trudności, a później bagatelizują rzeczywiste problemy 
ekonomiczne i społeczne, „nerwowo” reagują natomiast na „zwykłe czkawki 
życia politycznego”15. Runciman dodaje jednak, że to, co w krótkiej perspek-
tywie wydaje się kryzysem, w dłuższej może być postrzegane jako istotny 
aspekt procesu adaptacji do zmieniających się warunków i okoliczności hi-
storycznych. W takiej długofalowej optyce demokracja okazuje się systemem 
wyjątkowo odpornym, zdolnym do korekty popełnianych błędów bez unice-
stwienia siebie samej. Niestety, skoro demokracja potrafi  przetrwać błędy, to 
stale jest na nie narażona16. Runciman analizuje mniejsze i większe kryzysy 
występujące w ostatnich stu latach, ale dla historyka doktryn politycznych 
równie interesujące są obserwacje dotyczące opiewanych przez Arystydesa 
Aten, zarówno w ich złotym wieku (czyli piątym wieku przed naszą erą), jak 
i w okresie późniejszym, gdy powoli chyliły się ku upadkowi. To w Atenach 
narodziła się fi lozofi a polityczna, zarówno ta wspierająca demokrację, jak i ta 
krytyczna wobec niej. Istotnym walorem debat toczonych przez ówczesnych 
myślicieli było dostrzeganie związku między jakością rozmowy toczonej 
w sferze publicznej a jakością procesów politycznych. W niniejszym artykule 
będę się starała wykazać, że uczynienie dialogu podstawą polityki nie jest 
jednak łatwe i nigdy łatwe nie było. Wymaga ono czegoś znacznie więcej niż 
tylko głośno wyrażany szacunek dla demokracji.

MIĘDZY PRAWDĄ A POSTPRAWDĄ

Po drugiej wojnie światowej w zachodnim dyskursie naukowym dominowało 
wąskie ujęcie demokracji: postrzegano ją jako metodę wyłaniania przywódców 
w społeczeństwie zbudowanym zgodnie z projektem liberalnym i funkcjonu-
jącym w oparciu o liberalne wartości. Taką redukcjonistyczną wersję demo-
kracji, ograniczonej w zasadzie do procesu wyborczego, zaproponował Joseph 
Schumpeter, a rozwinął ją Anthony Downs w traktacie An Economic Theory 

on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission, New York, New York University 
Press 1975, s. 2.

15  D. R u n c i m a n, The Confi dence Trap: A History of Democracy in Crisis from World War 
I to the Present, Princeton University Press, Princeton 2013, s. 293.

16  Por. tamże, s. 294.
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of Democracy („Ekonomiczna teoria demokracji”)17. Nie będzie dużym nad-
użyciem stwierdzenie, że koncepcja ta nadal uznawana jest – zarówno przez 
opinię publiczną, jak i przez teoretyków demokracji – za „prawdziwy” opis 
towarzyszącej nam na co dzień polityki.

Przedstawiając politykę jako działalność podlegającą obiektywnym me-
chanizmom rynkowym, Downs w oparciu o prosty i przekonujący model 
dowiódł, że rywalizacja polityczna jest grą o władzę, a konkurujące partie po-
strzegać należy niczym rywalizujące drużyny sportowe18, wewnętrznie spajane 
jedynie chęcią pozyskania jak największej liczby głosów, która przełoży się 
na indywidualne wygrane poszczególnych członków – na miejsca w parla-
mencie i w rządzie. Wykazał on ponadto, że obywatele mogą nie chcieć brać 
udziału w tej grze, ponieważ aktywne i w pełni świadome uczestnictwo w niej 
obciążone jest kosztami znacznie przekraczającymi wartość pojedynczego gło-
su. Profesjonalizacja polityki sprawia, że z perspektywy jednostki racjonalne 
okazuje się wycofanie własnego zaangażowania i pozostawienie rządzenia 
w rękach fachowców. Analogicznie postępujemy, wzywając hydraulika do 
cieknącego kranu. Wprawdzie zależy nam na umiejętnościach wykwalifi ko-
wanego robotnika, ale nie musimy i nie bardzo potrafi my (z uwagi na brak 
wiedzy) na bieżąco nadzorować jego pracy. Często reprezentanta politycz-
nego wybieramy podobnie jak hydraulika – bez głębszej refl eksji, opierając 
się na zdaniu osób czy organizacji uważanych za możliwie bliskie naszym 
preferencjom, ale lepiej od nas poinformowane19. Taka ignorancja polityczna 
obywateli, skądinąd racjonalna, zmusza polityków do zabiegania o przycią-
gnięcie uwagi wyborców za wszelką cenę, korzystają więc z pomocy różnego 
rodzaju „przekonywaczy” (ang. persuaders)20. Sztuka perswazji, będąca także 
sztuką manipulacji, staje się dla współczesnych demagogów – zgodnie z ety-
mologią słowa: „prowadzących lud” – głównym narzędziem polityki. Utrwala 
się zatem przekonanie, że polityka demokratyczna jest swego rodzaju ludycz-
nym spektaklem, być może potrzebnym, ale pozbawionym głębszej wartości 
merytorycznej. Obydwa zjawiska: poczucie bezsensowności polityki skutku-
jące zgodą na jej aktualną postać (po stronie obywateli) oraz bezpardonowa 
„produkcja” politycznych „towarów” konsumpcyjnych, głównie za pomocą 
mediów, ale w miarę możliwości także z wykorzystaniem nie-politycznych 
organizacji czy stowarzyszeń (po stronie polityków), wzmacniają się wzajem-
nie. Efektem uruchamianych w ten sposób szerszych procesów społecznych 

17  Zob. A. D o w n s, An Economic Theory of Democracy, Harper and Row, New York 1957.
18  Por. tamże, s. 25.
19  Por. tamże, s. 236.
20  Tamże, s. 83.
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i politycznych jest nastanie – jak to określa Ralph Keyes – „ery postprawdy” 
(ang. post-truth era)21.

O popularności terminu „postprawda” świadczy przyznany mu przez 
Oxford Languages tytuł „słowa roku 2016”. Przy tej okazji zdefi niowano je 
jako przymiotnik (nie rzeczownik!) określający sytuacje, w których obiektyw-
ne fakty mają mniejszy wpływ w kształtowanie opinii publicznej niż odwo-
łania do  emocji czy osobistych przekonań.  Jak nie omieszkano zauważyć, 
do spektakularnej kariery tego pojęcia, obecnego w kulturze co najmniej od 
lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i wpisującego się w długą tradycję 
„post-” bytów (takich, jak posthistoria czy postmodernizm), przyczyniło się 
związanie go ze współczesną polityką i wydarzeniami takimi, jak kampania 
prezydencka Donalda Trumpa czy referendum w sprawie Brexitu.

Można jednak postawić pytanie, czy postprawdziwa polityka to istotnie 
zjawisko nowe pod względem jakościowym, czy też raczej zmieniła się tylko 
jego skala i to z tego właśnie powodu spotyka się ono dezaprobatą. Przekona-
nie o prymacie słowa wobec materii – tak pomysłowo zilustrowane przez „eks-
peryment” Alfreda Korzybskiego – jest przecież ważnym elementem polityki, 
a szczególnie polityki demokratycznej. Już w starożytnych Atenach zdawano 
sobie sprawę z siły perswazji i ze znaczenia retoryki, którą fi lozofowie tacy, jak 
Sokrates i Platon krytykowali właśnie za brak odniesienia do prawdy. Warto 
przypomnieć ten kontekst historyczny, ponieważ – jak sądzę – pozwala on 
nieco złagodzić opinię o „postprawdach”, a przy tym dostrzec nieoczywistość 
związku dialogu i demokracji.

STAROŻYTNA ODSŁONA PROBLEMU
FILOZOFIA KONTRA PERSWAZJA

Friedrich Nietzsche zachwycał się starożytną greką jako „najbardziej 
wymowną mową”23 spośród wszystkich języków. „Logos”, czyli „mowa”, to 
dla Greków pojęcie wyjątkowo ważne, pochodzące od czasownika „legein” 

21  Zob. R. K e y e s, The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life, 
St. Martin’s Press, New York 2004 (wydanie polskie: t e n ż e, Czas postprawdy. Nieszczerość 
i oszustwo w codziennym życiu, tłum. P. Tomanek, PWN, Warszawa 2017). Zob. też: M. d’A n c o n a, 
Postprawda, tłum. M. Sutowski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2018. 

22  Zob. Oxford Languages, Word of the Year 2016, https://languages.oup.com/word-of-the-year/
word-of-the-year-2016.

23  M. H e i d e g g e r, Basic Concepts of Aristotelian Philosophy, tłum. R.D. Metcalf, 
M.B Tanzer, Indiana University Press, Bloomington–Indianapolis 2009, s. 75. Por. F. N i e t z s c h e, 
Geschichte der griechischen Beredsamkeit, w: tenże, Werke, t. 18, cz. 3, red. O. Crusius, Alfred 
Kröner Verlag, Leipzig 1912, s. 199-236.
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