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Postprawda w dyskursie
publicznym. Wprowadzenie

Internet jest współcześnie globalną platformą dyskursu publicznego. Jego
cechą szczególną jest brak nadzoru, który charakteryzuje media tradycyjne,
dzięki czemu trudniej w nich o mistyfikację. Można więc pokusić się o tezę,
że prawda przegrywa w sieci i łatwiej tutaj o postprawdy. W tym kontekście termin ten można spróbować zdefiniować jako konstrukt rzeczywistości
fabrykowany dla osiągnięcia zakamuflowanych celów. Funkcjonuje on na
styku polityki, mediów, Internetu i opinii publicznej, w interesie trudnych
do zlokalizowania agentur wpływu. Najczęstszym motywem fabrykowania
są cele polityczne głęboko zakamuflowanych dysponentów (kryptopolityka),
w interesie których prowadzona jest określona narracja. Mimo że nowe media są stosunkowo nowym instrumentarium komunikowania politycznego,
to sama idea wykorzystywania mediów do fabrykowania przyzwolenia narodziła się w latach 20. XX wieku w głowach Waltera Lippmanna i Edwarda
Bernaysa, zajmujących się – najogólniej rzecz ujmując – skutecznością propagandy. Praca tego ostatniego, pt. Krystalizacja opinii publicznej, niezwykle
dokładnie została wykorzystana przez Josepha Goebbelsa do zawładnięcia
umysłami Niemców.
Prawdopodobnie odległym w czasie skutkiem tej polityki ministra propagandy III Rzeszy jest tzw. przekręt semantyczny, który uznajemy w Polsce
za najbardziej bulwersującą postprawdę w czasach współczesnych. Mamy
tu na myśli, popularny na Zachodzie i używany całkowicie bezkrytycznie,
zwrot – „polskie obozy śmierci”. Zakorzenił się on tak mocno w świadomości, że użył go nawet prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama podczas wygłaszania laudacji na cześć Jana Karskiego. Skandaliczna wpadka
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prezydenta USA miała miejsce podczas ceremonii pośmiertnego uhonorowania bohaterskiego kuriera polskiego podziemia Prezydenckim Medalem
Wolności1. Mimo zdecydowanych reakcji strony polskiej pojawia się on systematycznie w mediach i stanowi prawdopodobnie pewien rodzaj, szkodzącego nam, stereotypu.
Innym przykładem kamuflowania historii jest kwestia narodowej odpowiedzialności Niemców za II wojnę światową. W narracji aktorów politycznych, mediów, a także w materiałach szkolnych w Niemczech mówi się
o nieokreślonych bliżej nazistach, co w zwarciu z „polskimi obozami śmierci”
może sugerować polską ich proweniencję. Tezy te, z gruntu fałszywe, funkcjonują w dyskursie publicznym jako prawdy o minionej rzeczywistości.
Polityka taka ma swoje uzasadnienie w słowach Waltera Lippmanna, który
dopytywał: „ale czym jest propaganda, jeśli nie próbą zmiany obrazu, na który reagują ludzie, zastąpienie jednego wzoru społecznego drugim?” (ang. but
what is propaganda, if not the effort to alter the picture to which men respond, to
substitute one social pattern for another?)2. Dziedzictwo E. Bernaysa i W. Lippmanna manifestuje się dzisiaj w sposób szczególnie dokuczliwy, ponieważ jak
nigdy dotąd niezwykle łatwo zatruć dyskurs postprawdą, za pomocą akcji
wiralowych w mediach społecznościowych. Rozdrobniona agenda niezliczonej liczby mikromediów sprzyja temu zjawisku. Generacja millenialsów, żyjących w symbiozie z nowymi technologiami, stała się łatwym celem takich
akcji.
Podobna retoryka towarzyszyła dyskursowi publicznemu funkcjonującemu w mediach tradycyjnych oraz internetowych przy okazji wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Wówczas tzw. karierę zrobił termin
fake news, który jest żałosną emanacją tabloidowego poziomu współczesnego dyskursu opierającego się na nowych mediach3. Budowany w ten sposób,
na postprawdziwej rzeczywistości, kapitał społeczny musi być społecznie
1

Obama też mówił o polskim obozie śmierci, ‹http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/obama-tez-mowil-o-polskich-obozach/ytf0le8› (dostęp: 26.11.2017).

2

W. Lippmann, Public Opinion, New York 1922, s. 14.

3

Wydaje się, że żyjemy w czasach powszechnego kłamstwa, które w postaci fake news kształtują świadomość odbiorców. Warto polecić w tym kontekście raport Fake news, czyli jak
kłamstwo rządzi światem Agencji Informacyjnej NEWSERIA oraz Shapiro Bisiness Advisory, ‹https://biznes.newseria.pl/files/raport-fake-news-newseria.pdf› (dostęp: 26.11.2017),
a także artykuł: H. Allcott, M. Gentzkow, Social Media and Fake News In the 2016 Election,
‹https://web.stanford.edu/~gentzkow/research/fakenews.pdf› (dostęp: 26.11.2017).
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dysfunkcjonalny, czego dowodzi Brexit. Warto przytoczyć tu słowa Roberta
Putnama, według którego „na kapitał społeczny składają się trzy główne elementy: zaufanie (ułatwiające międzyludzką współpracę i wspomagające koordynację działań), normy wzajemności («dawać i brać», rozwiązywanie dylematów), a także sieci obywatelskiego zaangażowania (rodzące społeczne zaufanie
i wspomnianą normę wzajemności)”. W słynnej książce Samotna gra w kręgle.
Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych4 Putnam dowodzi, że ów kapitał stanowi dzisiaj dobro rzadkie. W tym kontekście głos
zabierają kolejni Autorzy zapełniający treścią niniejszą monografię.
Jerzy Bartkowski pisze o kategorii prawdy, którą prymarnie postrzegano
jako etyczną i intelektualną. Autor rozszerza jej rozumienie i określa jako
aspekt przejrzystości moralnej oraz poznawczej relacji społecznych. W tym
kontekście prawda przynosi określone efekty zewnętrzne i zwrotne oddziaływanie na podmioty społeczne. Ma – zadaniem Autora – cechy kapitału społecznego: wymaga określonych zabiegów, ponieważ przynosi korzyści w skali
makro, ale nie zużywa się, lecz rośnie wraz z wykorzystywaniem. Prawda –
jego zdaniem – zachęca do strategii gapowicza, gdyż podważa swoje podstawy, jeśli staje się praktyką powszechną. Postprawda ma cechy takiej właśnie
strategii i w rezultacie narusza podstawy dyskursu i dialogu społecznego.
Aleksandra Gruszczyk w swoim tekście dostrzegła rosnący i powszechnie
zauważalny trend, który istnieje w dyskursie publicznym od ponad dekady.
Zjawisko postprawdy – jej zdaniem – „nie jest niczym nowym; co więcej, jest
niedoskonałym i niebezpiecznym, ale przynajmniej częściowo skutecznym
sposobem spełniania fundamentalnych ludzkich potrzeb bezpieczeństwa,
przynależności oraz uznania i szacunku. Raz wytworzone postprawdy mogą
stać się faktami społecznymi, istniejącymi niezależnie od ich twórców, i dlatego tak chętnie wykorzystywane są one w praktyce jako narzędzie tworzenia
politycznego wpływu”. Postprawda – zdaniem Autorki – staje się nie tylko
zagadnieniem z zakresu ontologii czy moralności, lecz także socjologii, psychologii czy bezpieczeństwa.
W kolejnym artykule Dariusz Dańkowski SJ przedstawia problem prawdy w kontekście zasady neutralności światopoglądowej w polityce. „Skoro
uznaje się pluralizm światopoglądowy, to siłą rzeczy dopuszcza się możliwość
pluralizmu w kwestii prawdy w ogóle” – zauważa Autor. „Odpowiedzią na tę
4

R. Putnam, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 2008.
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sytuację stała się neutralność i bezstronność światopoglądowa nowoczesnego
państwa. Czy oznacza to, że w życiu publicznym nastała era postprawdy? Czy
zmiany kulturowe powodują, że neutralność światopoglądowa zmierza do zastąpienia prawdy innymi „postprawdziwymi” punktami odniesienia?” Właśnie na te pytania próbuje znaleźć odpowiedź Autor w swoich dociekaniach.
Radosław Zyzik dokonał analizy mechanizmów psychologicznych i społecznych, które sprzyjają zaistnieniu zjawiska postprawdy. Wśród mechanizmów ułatwiających rozprzestrzenianie się postprawdy Autor wymienił
heurystykę dostępności, kaskadę informacyjną i kaskadę reputacji. Te trzy
mechanizmy prowadzą – jego zdaniem – do kaskady dostępności, czyli pojawienia się samowzmacniającego procesu tworzenia się wspólnych przekonań.
Wraz z pojawieniem się kaskady dostępności nawet bardzo rzadkie zdarzenia, odpowiednio często powtarzane i formułowane w odpowiedni sposób,
mogą wpłynąć na kształt dyskursu publicznego, a także na decyzje polityczne
i legislacyjne.
Mateusz Pękala omówił znaczenie zjawiska postprawdy we współczesnych
systemach społeczno-politycznych w kontekście ich negatywnych skutków.
Postawił przed społecznościami naukowymi wyzwanie poszukiwania mechanizmów, które pozwolą wyeliminować postprawdę z dyskursu publicznego
lub przynajmniej zneutralizować najistotniejsze negatywne konsekwencje
tego zjawiska.
Jędrzej Czerep odniósł się do niezwykle ciekawego problemu postrzeganego jako „śmierć ekspertyzy”. Wątpi on, czy zbiorowy zdrowy rozsądek
będzie w stanie samoczynnie przywrócić równowagę w odpowiedzi na
skrajnie nierzetelne wypowiedzi. Na niekorzyść – zdaniem Autora – działa
niezdolność odbiorców do nawigowania w strumieniach informacyjnych oraz
włączanie poglądów skrajnych do głównego obiegu dyskursu publicznego.
Stan refleksji nad informacją, mechanizmami jej tworzenia, selekcjonowania
i absorbowania – według niego – jest kluczowy dla pytania, czy obserwowana
obecnie fala „postprawdy”, eksploatowana przez ruchy populistyczne,
osłabnie w konfrontacji ze „zbiorowym zdrowym rozsądkiem”.
Aldona Guzik porusza w swoim artykule kwestie tzw. ekspertów pojawiających się w mediach masowych oraz w nowych mediach. Zadaje ona pytania o to, kim jest ekspert medialny, a także o to, jakie warunki należy spełnić,
aby stać się ekspertem wypowiadającym się współcześnie w mediach. Wśród
tych czynników szczególną rolę pełnią – jej zdaniem – wiedza oraz umiejętności komunikacyjne. To drugie kryterium okazuje się w zmedializowanym
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społeczeństwie nawet istotniejsze, zwłaszcza ze względu na komunikację zapośredniczoną przez Internet.
Agnieszka Demczuk z kolei zajęła się analizą Brexitu, sieciowych ruchów
antyszczepionkowych oraz polityką informacyjną wojny hybrydowej Rosji
na wschodzie Ukrainy jako przykładami oddziaływania fake news na politykę. Wszystkie te przypadki – jej zdaniem – charakteryzowała polityka oparta
na szumie informacyjnym, w którym zacierały się granice między faktem
a opinią, prawdą i fałszem.
Zdaniem Marleny Piotrowskiej rozwój nowoczesnych technologii komunikowania się to wyzwanie zarówno dla polityków, jak i przeciętnych obywateli. Obecnie – w jej przekonaniu – coraz więcej ludzi zdobywa informacje
na temat otaczającego ich świata dzięki postom publikowanym w mediach
społecznościowych, gdzie obok faktów pojawiają się również wpisy zawierające nieprawdziwe informacje. Autorka skoncentrowała się jednak na analizie
zjawiska fake news w kampanii do Bundestagu w Niemczech w 2017 roku.
W kolejnym artykule Viktor Mozgin opisuje informacyjną batalię związaną
z katastrofą malezyjskiego Boeinga 777, która miała miejsce w 2014 roku nad
terytorium Ukrainy. Jest to niezwykle interesujące studium przypadku, obrazujące, jak pojedyncze, angażujące olbrzymie emocje wydarzenie może zostać
wykorzystane w konkurencyjnych i wrogich sobie narracjach dwóch państw.
W następnym tekście Piotr Musiewicz koncentruje się na postprawdzie
we współczesnym dyskursie politycznym, zwłaszcza w nowych mediach. Autor czyni to z perspektywy psychologicznej opisującej mechanizm projekcji.
Jak pisze, „mechanizm ten sprawia, że wyparte, znajdujące się w podświadomości emocje (zwłaszcza związane ze złością i lękiem) usiłują się «uwolnić»,
gdy z zewnątrz docierają podobne bodźce emocjonalne. W rezultacie wewnętrzne emocje są rzutowane na otoczenie, na uczestników dyskursu, który
staje się przez to bardziej emocjonalny, nierzadko pełen wypowiedzi obraźliwych. Mechanizm ten w sposób nieświadomy uruchamia się często przy
dyskusjach w nowych mediach, zapewniających większą anonimowość niż
kontakt twarzą w twarz, sprzyjających bardziej dosadnym, szczerym wypowiedziom. W istocie mechanizm nie służy jednak faktycznemu uwolnieniu
treści nieświadomych, stąd napędza on raczej emocjonalny charakter dyskursu postprawdy, miast go osłabiać”.
Ostatnie dwa artykuły zamieszczono w monografii jako tzw. Varia.
Łukasz Burkiewicz opisuje w swoim tekście problematykę zmian społecznych. Wśród czynników przyspieszających je wymienia: czynniki kulturowe,
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ekonomiczne, polityczne i przede wszystkim technologiczne. Jego zdaniem
nowe technologie, w tym szczególnie te, które zachodzą w procesie komunikowania, należy postrzegać jako jeden z najważniejszych elementów procesów zmian społecznych, a nawet cywilizacyjnych.
Ewa Kopeć w przeprowadzonej analizie zastosowania Strategicznej Karty
Wyników pokazała znaczenie tego narzędzia w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Karta Wyników stanowi narzędzie controllingu, które
pozwala mierzyć efektywność procesów oraz wspiera strategię tworzenia wartości przedsiębiorstwa.
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Prawda jako dobro wspólne
i jako kapitał społeczny

Wstęp
Artykuł ten proponuje spojrzenie na problem postprawdy z użyciem specyfiki perspektywy socjologicznej. Jego celem nie jest sama definicja „postprawdy”, jej ustanawianie i debata wokół niej. Stara się ją pokazać przez społeczne
konsekwencje jej pojawienia się i oddziaływania na życie społeczne. Jest to
widoczne przez analizę istnienia „prawdy” jako standardu życia społecznego
i społecznych warunków utrzymywania się jej jako jego standardu i normy
interakcji społecznych. Ważne są społeczne konsekwencje deficytu prawdy
w życiu społecznym, wskazujące na społeczne znaczenie tej kategorii, wydawałoby się raczej intelektualnej (logicznej) czy moralnej (religijnej).
Szczupłość miejsca zmusza do skrótowego przedstawienia bogatego zakresu problematyki, a w wielu miejscach tylko do jej zasygnalizowania. Funkcja
prawdy w życiu społecznym jest zbliżona do „prawdy” w jej ujęciu naukowym i filozoficznym, ale nie tożsama1. Istnieje jednak jedno, bardzo istotne
funkcjonalne podobieństwo. Prawda logiczna w założeniach rozumowania
ma zdolność udzielania tej swej właściwości wszystkim wnioskom, pod warunkiem poprawności rozumowania. Podobnie prawda w życiu społecznym
pełni rolę „założenia” dla wielu formalnych i nieformalnych, spontanicznych
i instytucjonalnych interakcji oraz działań społecznych. Wynika to z jej ważnej roli dla generacji zaufania społecznego, z którym się ściśle wiąże jako jedna
z jego podstaw i przesłanek. Na tym wymiarze prawdy skupia się ten artykuł.
1

Logika formalna. Zarys encyklopedyczny, red. W. Marciszewski, Warszawa 1987, s. 144–156.
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1. Prawda
Dyskusję nad postprawdą z perspektywy socjologicznej trzeba zacząć od
funkcji prawdy w życiu społecznym. Jako punkt wyjścia można przyjąć jej
następującą definicję. Jest to definicja prawdy jako kategorii komunikacji
międzyludzkiej – jako „przejrzystość” wypowiadanych opinii i sądów oraz
operacji na nich. Takie podejście wynika z socjologicznego ujęcia problemu,
które musi wychodzić od nieco innych założeń niż filozofia, odnosi się też
do innej rzeczywistości niż czysto intelektualna. Stąd propozycja, aby do jej
definicji użyć ujęcia odwołującego się do moralnej i poznawczej przejrzystości. Termin „przejrzystość” jest tu użyty dla zaznaczenia, że przesłanki takiej
sytuacji są zrozumiałe i akceptowalne dla obu stron. Oparcie na uznanych
społecznie wyborach czy uprawnieniach stron nadaje mu tę cechę. W sytuacjach społecznych „racjonalność” czy „logiczność” to ważna metoda ich
legitymizacji, ale nie jest to metoda jedyna.
Tak rozumiana „prawda” wchodzi w skład założeń wielu ważnych relacji
społecznych. Zwróćmy uwagę, jak istotne aspekty, niezbędne dla prawidłowego przebiegu interakcji społecznych, opierają się na „prawdzie”, i jak
szeroki jest zakres interakcji społecznych, które jej potrzebują. Można je
nazwać „milczącymi”, przyjmowanymi jako „oczywiste i naturalne”, założeniami interakcji międzyludzkich. Nasuwa się tu analogia do „implikatur
konwersacyjnych” Grice’a2 czy do roli założeń w teorii komunikacji społecznej Habermasa3. Te założenia nie są skodyfikowane. Oto niektóre z nich, bez
pretensji do wyczerpania ich listy. Jest to przykładowo założenie o dobrej
woli partnera interakcji, jak i respektowania przez niego wartości wiążących
się z zaufaniem, takich jak prawdomówność, uczciwość czy sprawiedliwość,
a także dotrzymywanie obietnic4.
Dla ilustracji znaczenia takich założeń można wskazać dialog. Są to istotne założenia. Nie tylko po to, by w ogóle zaszła interakcja, by powstał dialog,
lecz także by przyniósł on rezultaty. Dotyczą one osoby partnera, negocjacji elementów interakcji i nadziei powstania finalnej obustronnie korzystnej
2

P. Grice, Logika i konwersacja, „Przegląd Humanistyczny” z. 6/1977, s. 85-99.

3

J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, przeł. A.M. Kaniowski, Warszawa 1999,
s. 55.

4

J. Filek, O zaufaniu i pseudozaufaniu w przestrzeni gospodarczej, „Prakseologia” nr 143/2003,
s. 59–60.
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sytuacji. Część tych założeń można określić jako egzystencjalne. „Prawda”
w toku rozmów wstępnych pozwala przyjmować ważne założenia, co do
partnera interakcji, np. szczerości zarówno intencji, jak też chęci osiągnięcia
i dotrzymania porozumienia. Podjęcie dialogu jest niemożliwe bez elementu
wzajemnego zaufania obu stron, ich przeświadczenia o dobrych intencjach
partnera i wiary, że druga strona chce się z nami porozumieć.
Inne niepisane założenia dotyczą dalszego ciągu dialogu – warunków interakcji w jego toku. Umożliwiają one „racjonalną” wiarę w prawdziwość
komunikacyjną („dżentelmeni nie dyskutują o faktach”). Wpływa to na
uznawanie i przyjmowanie argumentów czy ofert drugiej strony. Interakcje
w toku dialogu zakładają istnienie reguł i procesów (racjonalność komunikacyjna) niezbędnych do uznania sądu za prawdziwy, jak i do uznawania
wniosków z niego wyprowadzanych. Uczestnicy dialogu uznając je, demonstrują zarazem gotowość, by je zaakceptować w każdych okolicznościach, bez
względu na ich treść i na ich zgodność z poczuciem własnego interesu. To
zaś ułatwia wspólne ich uznawanie, a tym samym rozstrzyganie wątpliwości
i uznawanie konsekwencji5.
To jednak nie wyczerpuje funkcji prawdy w interakcjach. Prawda ma
także pewne funkcje ochronne w sytuacjach społecznych. I tak pozwala na
komunikowanie własnych opinii, oczekiwań w przekonaniu, że zostaną one
uznane za znaczące. Prawda w interakcjach oznacza także, że żadna strona
nie będzie nadużywała tego aspektu prawdy, że ma ona silny potencjał wpływu na zachowania (manipulacja). Pozwala to na komunikowanie partnerowi
istotnych parametrów potrzebnych dla wypracowania obopólnie korzystnej
decyzji. Pokazuje obszary „negocjowalne” i „niedostępne”. To ujawnienie
wartości i potrzeb umożliwia wymianę: ustanowienie punktu zgody czy
schematu wymiany. Dopiero kiedy warunki te zostaną zrealizowane, prawda ukazuje swoje dodatnie walory społeczne – ułatwia osiąganie efektów
interakcji: wymiany, zgody czy kompromisu. Pokazuje to także procedura
sądowa. Świadek składa przysięgę, że będzie mówił prawdę i „całą prawdę”,
właśnie po to, aby jego zeznania mogły być brane pod uwagę.
Obecność „prawdy” w życiu społecznym obniża koszty transakcyjne
interakcji. Umożliwia ich „moralnie” przejrzyste powstawanie tam, gdzie
w grę wchodzi „moralne ryzyko”. Pozwala na racjonalną kalkulację, tworząc
5

G. Szulczewski, Zaufanie z perspektywy pragmatyczno-transcendentalnej koncepcji porozumienia, „Prakseologia” nr 143/2003, s. 141–151.
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podstawy pod „racjonalną” wiarę w możliwe określone wydarzenia w przyszłości. Dzięki prawdziwości powstaje pole wspólnie uznawanych faktów
(przesłanek) i ich wspólnie uznawanych konsekwencji. Dzięki temu pojawia
się pole do negocjacji, wymiany i kompromisu, przy jednoczesnym zachowaniu zasady bezpieczeństwa i obustronnych korzyści. Dobrze to ilustruje
teoria konfliktu Dahrendorfa, a właściwie regulacji konfliktu społecznego.
Mimo ramowej przeciwstawności interesów możliwa jest strategia negocjacyjna. Jednak dla osiągnięcia porozumienia muszą być spełnione założenia
o wzajemnym uznawaniu siebie i własnych interesów, wzajemnego poszanowania obustronnych „non possumus”. I właśnie to umożliwia dojście do
kompromisu6.
Natomiast „nieprawdziwość” obniża, a co więcej degeneruje jakość interakcji społecznych. Wprawdzie nie zatrzymuje ona funkcjonowania maszyny
społecznej i mimo niej interakcje społeczne powstają. Jednak targi trwają
dłużej, zakres porozumień jest węższy, ich horyzont czasowy staje się krótszy, powstają liczne wzajemne zabezpieczenia, a do niektórych z nich nie
dochodzi z powodu zbyt dużego obustronnego ryzyka. Socjolog patrzy na
te zjawiska poprzez pryzmat podstawowych zjawisk społecznych: powstawania i utrzymywania się ładu społecznego. Logikę czy dyskurs (przekonywanie lub rozumowanie) można traktować jako rodzaj powstawania zjawiska
konformizmu społecznego, tj. zachowania zgodnego z normami społecznymi. W tym przypadku ma on jeden ważny walor społeczny – jest zgodny
z wolnością. Logika i racjonalizm to źródła konformizmu nie tylko zgodnego
z wolnością, lecz także z godnością jednostkową.
W logice dokonuje się to za pośrednictwem rozumowania. Moc zniewalająca, skłaniająca ludzi do podporządkowania się jej, tkwi w dwu czynnikach: przesłankach (wartość logiczna zdań wyjściowych) i w sposobie ich
przetworzenia (wnioskowanie). W życiu społecznym można dać przykład
wyborów: „uczciwość” wyborów powoduje, że podporządkowują się im również ci, którzy w wyborach przegrali, a prawa przestrzegają nie tylko ci, którym ono przynosi korzyść (np. kryteria ekologiczne w przemyśle). Myślenie
logiczne jest tutaj podklasą szerszego zjawiska – nadawania cech prawdziwości przez procedurę, np. głosowanie czy dyskusję. Można to określić jako
nowoczesną i demokratyczną walkę bez przemocy. „Prawda” jest społecznym
6

R. Dahrendorf, Teoria konfliktu w społeczeństwie przemysłowym, w: Współczesne teorie socjologiczne, t. 1, wyb. i oprac. A. Jasińska-Kania i in., Warszawa 2006, s. 454–477.
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analogonem wartości logicznej. Analogia nie ogranicza się do samego pojęcia. W racjonalnym rozumowaniu wartość logiczna przenosi się z przesłanek
na wnioski, jeśli rozumowanie jest logicznie poprawne. „Prawda” jest także
czymś, co może równoważyć brak siły dla swojej racji. „Prawdzie” muszą się
podporządkowywać i silniejsi, i bogatsi.
Prawda wyprowadza cały problem ze świata realnego, czyli aktorów wyposażonych w swe cechy społeczne: prestiż, majątek czy władzę – w świat
logiki, w świat racji i argumentów. Zmienia też status podporządkowania
się – tu nie ulega się sile, pozycji czy bogactwu, ale racji, sile przekonywania
i logice rozumowania. „Prawda” czy „racjonalność” zdejmuje z tego także odium bycia „słabym” w takim starciu. W porządku świata wolnej amerykanki uczciwość jest znaczącym samookaleczeniem i skazywaniem się na bycie
z góry przegranym. Tu jednak ulega się argumentom, racjom czy zasadom,
a nie sile, pieniądzowi, pozycji czy władzy.
Jest jeszcze jeden istotny aspekt w dialogu wokół ważnych kwestii społecznych: jego zdolność do wytworzenia nowych jakości społecznych. Wynika to ze znaczenia prawdy dla takich ważnych zjawisk społecznych, jak
negocjacja, ugoda czy przetarg. Ważna staje się także społeczna rola „prawdy”
w tworzeniu takiego zjawiska społecznego jak kompromis. Nie jest to wynik gry dwu szalbierzy usiłujących się nawzajem przechytrzyć, nie jest to też
okazjonalna wymiana korzyści. To wynik wypracowania i wynegocjowania
nowej rzeczywistości społecznej, na większą lub mniejszą skalę, efekt wzajemnego dopasowania, sumy korzyści i ustępstw w imię wyższych wartości. Nie wnikając w słuszność określeń, warto wskazać, że czymś innym jest
„okrągły stół”, jeśli się przyjmie, że to efekt rozmów „jak Polak z Polakiem”,
a inaczej, gdy byłby tylko „transakcją epoki”. To zagadnienie będzie jeszcze
dalej rozwinięte.

2. Ekonomika prawdziwości
2.1. Prawda jako kapitał społeczny
Dyskusja o prawdzie jako kapitale społecznym wskazuje na mniej oczywiste
cechy zjawiska prawdziwości – jego zdolność wpływania na dobrobyt społeczny, zarówno w wymiarze materialnym, jak i społecznym. Od tej strony
prawda jawi się jako swoiste dobro społeczne. Aby prawdę można było uznać
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za kapitał społeczny, warto wskazać na te jej cechy, które powodują, że ma
ona tę własność. Wskazanie na „ekonomiczność” prawdy pozwala także rozszerzyć refleksję nad zjawiskiem postprawdy poza jej główne etyczne i intelektualne pole. Tutaj wskazane zostały pewne zjawiska w skrótowej formie
wyznaczonej przez ramy tekstu.
Dla oceny znaczenia prawdy dla życia społecznego można wykorzystać teorię kapitału społecznego. Zakłada się w niej, że obok kapitału materialnego
występuje także kapitał społeczny7. Kapitał społeczny definiują dwie cechy –
jego społeczny charakter i ekonomiczne konsekwencje. Na kapitał społeczny
składają się cechy społeczne i więzi pozaekonomiczne podmiotów gospodarujących. Ich wspólną funkcją jest powodowanie przez nie efektów ekonomicznych.
Kapitał społeczny jest produktywny – powoduje wyższą wydajność klasycznego
potencjału gospodarczego i czynników produkcji, lecz ich nie zastępuje8.
Kapitał społeczny jak gospodarczy podlega podobnym regułom i prawom ekonomii. Przede wszystkim daje wymierne zyski materialne, a inwestycje w niego są drogą do uzyskiwania korzyści. Jedyną jego specyficzną
cechą jest to, że używany rośnie, a nieużywany zanika.
Kapitał społeczny przyrównuje się często do kleju. Ma dwie podstawowe
formy: kapitał skupiający, intensyfikujący siłę już istniejących więzi międzyludzkich i kapitał wiążący (czasem nazywany pomostowym)9. Ten ostatni
nabiera szczególnego znaczenia, gdy w procesach cyrkulacji społecznej pojawiają się „strukturalne dziury”, wtedy pomaga je przekraczać10.
Ową ekonomiczną rolę najlepiej widać na przykładzie zaufania. Działanie prawdy jest zbliżone do funkcji zaufania w społeczeństwie – choć są konceptualnie różne, jednak nie mogą bez siebie istnieć. Otóż zaufanie obniża
koszty transakcyjne – koszty, jakie ponoszą partnerzy transakcji, by doszła
ona do skutku. Są to koszty informacyjne, jak i koszty zabezpieczenia się.
7 P. Bourdieu, The Forms of Capital, New York 1986. Kapitał społeczny. Interpretacje, impresje,
operacjonalizacja, red. M. Klimowicz, W. Bokajło, Warszawa 2010.
8 Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, red. M. Herbst, Warszawa 2007.
J. Łobocki, Kapitał społeczny jako korzystny efekt zewnętrzny interakcji społecznych i ekonomicznych, „Współczesne Problemy Ekonomiczne” nr 7/2013, s. 155–164. K. Sierocińska,
Kapitał społeczny: definiowanie, pomiar i typy, „Studia Ekonomiczne” nr 1/2011, s. 69–86.
9 M. Kwiatkowski, Kapitał społeczny, w: Encyklopedia socjologii. Suplement, Warszawa 2005.
Handbook of Social Capital, red. D. Castiglione, J. van Deth, G. Wolleb, Oxford 2008.
R. Putnam, Demokracja w działaniu społecznym, przeł. J. Szacki, Kraków 1995.
10 R. Burt, Structural Holes. The Social Structure of Competition, Cambridge 1992.
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Tak więc, jak pisze Bożena Klimczak, „możliwość zaufania drugiej osobie
ma wysoką wartość, ponieważ zmniejsza ogólną niepewność, towarzyszącą
ludziom”11. Ma ono wyraźnie osobową postać. Zaufanie wyrasta na gruncie
pewności, że ktoś spełni obietnicę, a przez to „osoba staje się obietnicą”12.
Wraz ze wzrostem zaufania wzrasta liczba transakcji, dotyczą one większej
liczby obiektów i czynności, wydłuża się również ich horyzont czasowy. Zaufanie zwiększa także skłonność do ryzyka ekonomicznego. Słusznie stwierdza więc Andrzej Matysiak, że „bez kapitału społecznego wymiana rynkowa
jest – rzecz jasna – możliwa, ale jej zakres jest niepomiernie mniejszy, a koszty wymiany znacznie wyższe”13.
Rolę prawdziwości i jej rangę w społeczeństwie pokazuje norma jej
przestrzegania zawarta w Dekalogu i w prawie. W toku socjalizacji wzorzec
prawdomówności zyskał wysoką rangę, a postacie kłamców są potępiane.
Kłamanie powoduje silne reakcje wewnętrzne mierzalne odpowiednimi
przyrządami („wykrywacz kłamstw”). Prawda w pewnych sytuacjach jest
uznawaną normą, a odstępstwo od niej kwalifikuje się jako przestępstwo
ścigane przez prawo („poświadczanie nieprawdy”). Podobnie przestępstwem
jest jego nadużycie14.
W życiu prywatnym roztropność nakazuje jednostce, obok zaufania, także nieufność. Społeczeństwo wspiera w tym jednostkę, ułatwiając jej racjonalne podejmowanie decyzji, zachowania zgodne z normami prawdy i zaufania,
jak i ich odmowę. Społeczeństwo rozwiązuje problem potrzeby zaufania opartego na założeniu prawdziwości jego przesłanek w dwojaki sposób. Z jednej strony dzieli ono świat ludzki na sferę zaufania i stosowania założenia
prawdziwości społecznej oraz sferę założonej nieufności (podział na „swoich”
i „obcych”). Z drugiej, w sferze życia wewnątrzgrupowego wytwarza zjawisko
„reputacji”. Reputacja stanowi skumulowane zaufanie, wypracowane w toku
wielu interakcji i długotrwałej obserwacji danej osoby. Współczesność jej
11 B. Klimczak, Ufność i nieufność w działaniu gospodarczym. Ujęcie instytucjonalne, „Prakseo-

logia” nr 143/2003, s. 44.

12 R. Spaemann, Osoby. O różnicy między czymś a kimś, przeł. J. Merecki, Warszawa 2001,

s. 274.

13 A. Matysiak, Wpływ zaufania społecznego na koordynację rynkową, „Prakseologia” nr 143/2003,

s. 54.

14 A. Łazarska, Zaufanie jako kategoria prawna w procesie, „Polski Proces Cywilny” nr 2/2011,

s. 22–51. Z. Kukuła, Przestępstwo nadużycia zaufania w świetle orzecznictwa sądowego,
„Przegląd Sądowy” nr 11/12/2012, s. 75–86.

22

Jerzy Bartkowski

nie przekreśla, przeciwnie wyznacza jej ważną społecznie rolę. W gospodarce
reputacja przybiera formę marki. Marka na współczesnym zglobalizowanym
rynku odgrywa rolę trudną do przecenienia. Oddziaływanie niektórych marek przekracza granice jednego kraju. Można w niektórych z nich widzieć już
zjawisko światowe o wartości idącej w miliardy dolarów czy euro. Składają
się na nie dwa czynniki: zasięg wiedzy o niej i przypisywana jej jakość. Tu zostało to przytoczone jako swoiste pole demonstracji znaczenia tego zjawiska.
Wraz z globalizacją ekonomiczną rola zaufania nie zmniejsza się, ale przeciwnie – wzrasta. Jest to wynik znaczenia zaufania dla nawiązywania relacji
i dokonywania procesów wymiany przez ludzi fizycznie bardzo odległych
od siebie. Stąd jego społeczne wytwarzanie wręcz staje się ekonomicznym
nakazem i przesłanką dla dalszego rozwoju ekonomicznego. Jego potrzeba
jest więc konsekwencją społecznego podziału pracy oraz rozszerzenia jego zakresu społecznego i geograficznego. Dla jego funkcjonowania nie wystarcza
już sama korzyść wzajemna. Ekonomia potrzebuje zakorzenienia w czynniku
moralnym. Jak pisze Andrzej Matysiak, „społeczeństwo obywatelskie przekształca istniejące więzi społeczne w więzi moralne, co z kolei generuje takie
powinności, jak lojalność i solidarność”15.

2.2. Ekspertyzacja i certyfikacja
Współczesne makrospołeczne znaczenie prawdy ukazuje jej instytucjonalizacja. W efekcie złożoności współczesnego życia tradycyjne sposoby jej wytwarzania nie wystarczają, co nie oznacza, że nie odgrywają już żadnej roli
(por. lekarze czy prawnicy). W nowoczesnym społeczeństwie przybiera ona
szeroką gamę form, a w konsekwencji społecznego podziału pracy w poznaniu formują się szczególne role społeczne specjalistów16. Dla umożliwienia
szerokiego i bezpiecznego korzystania z ich usług powstał system certyfikacji.
Są także powoływane instytucje poświadczające poszczególne wymiary prawdziwości, pojawiają się też typowe dla normy kary i nagrody dla przestrzegania norm jej dostarczania, ściganie nieprawdy i niedotrzymywania oczekiwanych standardów (normy techniczne czy sanitarne).
15 A. Matysiak, Samorząd gospodarczy w świetle koncepcji społeczeństwa obywatelskiego, w: Sa-

morząd gospodarczy i zawodowy w procesie powstawania ładu rynkowego w Polsce, red. B. Klimczak, Wrocław 2001, s. 54.

16 Por. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2010.
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Zjawisko „certyfikacji” jest nowoczesnym mechanizmem, dzięki któremu możliwe staje się zaufanie do specjalistów i w konsekwencji – społeczny
transfer wiedzy. Najbardziej znaną certyfikacją jest wykształcenie obejmujące
właściwie całe społeczeństwo. Te certyfikaty wystawiają specjalne instytucje, niektórym muszą się poddać wszyscy, niektóre są dobrowolne. Funkcje
„certyfikatora” wypełnia państwo, czasem organizacje społeczne, samorządy
czy nawet wyspecjalizowane firmy. Istnienie certyfikatów pozwala rozszerzyć
pole zaufania w życiu społecznym: objąć nim szeroką klasę zjawisk i partnerów interakcji. Ma to zalety i wady „urzędowego świadectwa”. Problem ten
był wielokrotnie rozważany w filozofii czy pedagogice z racjami „za” i „przeciw” po obu stronach. Skala zjawiska pokazuje jego znaczenie dla nowoczesnego społeczeństwa.
Jeśli mamy do czynienia z bardzo wysokimi kosztami transakcyjnymi,
a relacja musi być oparta na bardzo silnym zaufaniu, wówczas powstają
zawody zaufania publicznego. Mają one specjalne przywileje, jak kontrola prawa wykonywania danego zawodu, ale są także szersze zobowiązania.
W szeregu tych zawodów ograniczenia rozciągają się na wiele zjawisk życia
pozazawodowego, jak moralność – odpowiednie zachowanie w życiu prywatnym. W przypadku funkcjonariuszy publicznych to zakaz aktywności
politycznej. Interesujące jest, że moralność, zjawisko ze sfery życia prywatnego, ma tu publiczne znaczenie.
Pojawiają się swoiste „ekonomiczne” świadectwa moralności: zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, wpisy do KRS-u czy licencje do prowadzenia
określonej działalności17. Państwo utrzymuje potężne pole normotwórcze.
Przykładowe instytucje do jego zagospodarowania to Polski Komitet Normalizacyjny, Państwowe Centrum Akredytacji czy Urząd Miar i Wag. Ciekawą
formą są Państwowe Wyścigi Konne, w których nie tylko chodzi o wykorzystanie ludzkiej ciągoty do hazardu, lecz także o stworzenie uregulowanego
procesu obiektywnego określenia wartości koni, niezbędnego dla hodowców.
Z kolei konieczność powierzania zarządzania własnością w gospodarce
stworzyła instytucję powiernika (trustee). Istnieje ekonomiczna teoria agencji badająca kontrakty polegające na powierzeniu interesów osobie, której
poczynań nie można monitorować. Na gruncie ekonomii da się taką teorię
rozwinąć i pokazać wpływ na ich jakość czynników ekonomicznych (rodzaj
17 D. Kijowski, Pozwolenia w administracji publicznej: studium z teorii prawa administracyjnego,

Białystok 2000.
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kontraktu i wynagradzania) oraz pozaekonomicznych („ryzyko moralne”).
Teorię agencji można przenieść na wiele zjawisk pozaekonomicznych, np.
politykę. Ciekawą formą tego mechanizmu jest reprezentacja polityczna,
gdyż polityk staje się właśnie tego rodzaju „agentem” swoich wyborców
i społeczeństwa. Nie rozwijając tego zagadnienia, warto zwrócić uwagę na
wzajemne współgranie tu elementu kar i nagród, jak i zjawisk moralnych18.
Klasycznym polem tworzenia „prawdy” niezbędnej dla życia społecznego
jest gospodarka. Przykładem ukazującym jej znaczenie ekonomiczne jest rynek
i giełda. Można powiedzieć, że instytucja giełdy powstała trochę wbrew logice
wymiany handlowej. Pomijając aspekt ułatwienia kontaktu sprzedawcy i nabywcy, to jej istotną funkcją społeczną jest zobowiązanie zawierających transakcje do ich upublicznienia – podania jej przedmiotu i ceny. Znaczenie tego
rodzaju zagregowanych informacji dla życia ekonomicznego jest olbrzymie.
Wynikają z tego także duże obciążenia informacyjne sektora ekonomicznego.
Gromadzenie tych danych prowadzi głównie państwo, choć niekiedy także
organizacje przedsiębiorców. Narzędzi do przetwarzania tych informacji dostarcza wyspecjalizowana gałąź ekonomii – statystyka. Trudno sobie wyobrazić
dzisiejsze życie ekonomiczne bez tego narzędzia. Wartość społeczna informacji
powoduje, że obok GUS-u istnieje jeszcze inny specjalny urząd centralny, którego zadaniem statutowym jest udostępnianie danych dla potrzeb obywateli –
jest nim Ministerstwo Cyfryzacji. Jednak wykonywanie tych wszystkich zadań
opiera się na rzetelności inicjalnych informacji, zakłada je i bez nich nie może
istnieć. Wszystko, co się dalej z nimi dzieje, opiera się na tym założeniu.
Swoistym probierzem znaczenia danych statystycznych jest „konstytucjonalizacja” niektórych z nich. Opiera się na nich wiele zobowiązań państwa,
jak i obywateli wobec państwa. Ich doniosłość powoduje, że stworzono specjalne ustawy i rozporządzenia określające sposób realizacji (metodykę) ustalania poszczególnych wielkości statystycznych, których urzędowe podanie do
publicznej wiadomości stanowi obowiązek prezesa GUS19.
Ważną sferą wartą refleksji nie tylko od strony praktyki, lecz także mechanizmu tworzenia się „prawdy” jest opinia publiczna. W demokracji to
18 B. Klimczak, Ufność i nieufność w działaniu gospodarczym. Ujęcie instytucjonalne, „Prakse-

ologia” nr 143/2003, s. 35–46. A. Halachmi, Principal-Agent Perspective, New York 2003,
s. 956–958.

19 M. Zubik, Wielkości statystyczne w systemie prawa określonym przez Konstytucję z 1997 r.,

„Przegląd Sejmowy” nr 5/2011. E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, Finanse publiczne
w Polsce, Warszawa 2007, s. 131.
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specjalna instytucja wytwarzająca „wiedzę”. Jej znaczenie w życiu publicznym
potwierdza uznawanie jej za czwartą władzę. Jest ona wytwarzana przez odrębnych specjalistów, którym przyznano specjalne uprawnienia. Związek opinii publicznej z demokracją, z decyzjami podejmowanymi przez obywateli
w polityce, jest nie tylko olbrzymi, lecz także doniosły. W polityce, w debacie
publicznej i w relacjach rząd – społeczeństwo odgrywa ona trudną do przecenienia rolę. Wiąże się z nią nowy typ prawa obywatela: prawo do informacji.
Należy wskazać dwa aspekty tego wymiaru społecznej prawdy. Pierwszy to
znaczenie dla jego jakości obu stron: twórców i odbiorców, a drugi – to instytucjonalne znaczenie pluralizmu. Media bez tej cechy są jakościowo uboższe.
W tym nowoczesnym systemie warto zwrócić uwagę na dwa zjawiska.
Pierwsze to bezpośrednia współzależność elementów systemu. Występuje ona
w całym łańcuchu działań i zachowań hierarchicznie powiązanych ze sobą,
zarówno odgórnych, jak i oddolnych. Zdolność instytucji „certyfikującej”
często opiera się nie tylko na niej samej, ale także na postawach wobec niej
i na zachowaniach aktorów wchodzących w skład systemu certyfikowania.
W społeczeństwie certyfikatów i w społeczeństwie informacyjnym „prawda”,
której przestrzegają w swych zachowaniach, chroni społeczną użyteczność
certyfikatu, jaki wystawiają. Wartość wykształcenia, typowego „certyfikatu”,
opiera się na jakości systemu kształcenia, współpracy uczniów i nauczycieli.
Drugie, na co należy zwrócić w tym przypadku uwagę, to instytucjonalne
powiązania zaufania między sobą, np. zaufanie do sprawiedliwości wyroku
sędziego nie jest tylko funkcją cech jego osoby i jakości wyroku, ale też społecznego zaufania do ogółu ludzi uprawiających ten zawód. Niekiedy ma to
szerszy zasięg, gdy skutki delegitymizacji państwa rozciągają się dość rozlegle
na stosunek społeczeństwa do jego funkcjonariuszy i na wypełnianie zobowiązań wobec niego. Od tej strony społeczeństwo stanowi nie tylko ciąg
zazębiających się instytucji w systemie legitymizacji, ale także ciąg uwiarygodnień opierających się na zaufaniu20.
Prawda, prawdziwość nie wiążą się jedynie ze światem tradycjonalnym
i społeczną przeszłością świata. Właśnie nowoczesne społeczeństwo nie tylko
jej potrzebuje, ale też jego zapotrzebowanie na nią rośnie. Jest to związane z rolą
i znaczeniem informacji. Współczesne społeczeństwa to społeczeństwo informacyjne, to strukturalna potrzeba wiedzy i informacji. Mówi się już o nowych
20 M. Wojciechowski, Zaufanie instytucjonalne w kontekście ustawowej zasady zaufania jednost-

ki do państwa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” nr 2/2012, s. 5–17.
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gałęziach przemysłu, równoważnych, a nawet ważniejszych od tradycyjnych,
przetwarzających informacje, rozumianych jako działalność ekonomiczna.
Mówi się też o usługach cyfrowych, informacji publicznej jako specjalnym zadaniu państwa. Jest to sfera niemal strukturalnie zależna od „prawdziwości”,
a nierzetelność danych wyjściowych właściwie przekreśla ich sens.

2.3. Certyfikacja jako towar
Ważną konsekwencją współczesnego znaczenia prawdy jest występowanie
certyfikacji jako towaru. Istnieje rynek certyfikacji – usługi audytu czy agencje ratingowe („prawda” na poziomie instytucji i państw). Przykładowo dla
sfery ekonomicznej powstają światowe rankingi korupcji, praworządności
czy demokracji. Największy rozgłos zyskały kategorie nadawane przez agencje ratingowe państwom, ale są także odpowiedniki dla władzy lokalnej21.
Polega to na tym, że zainteresowany podmiot zwraca się do odpowiedniej
firmy, ma obowiązek współpracy z nią (dostarczanie odpowiednich materiałów) i za tę usługę płaci. Przy czym im surowsze są kryteria i im rzetelniejsza
ocena, tym wartość takiego certyfikatu jest większa. Co interesujące, w zakres tych ocen, obok czysto finansowych kryteriów jak zdolność finansowa
płatnika, wchodzi także praworządność, demokracja czy niska korupcja.
Niekiedy mocno się to karykaturyzuje. Działalność ta wynika jednak
z zapotrzebowania informacyjnego instytucji finansowych, staje się ważna
dla podejmowania decyzji, w których zaangażowane jest ryzyko finansowe
liczone w miliardy. Carmen Reinhart i Kenneth Rogoff, którzy bardziej
szczegółowo badali to zjawisko, podali, że w ciągu ostatnich 200 lat miało
miejsce 250 przypadków niewypłacalności budżetów państwa w stosunku
do wierzycieli zagranicznych i 613 takich przypadków w stosunku do inwestorów krajowych22. Brak danych dla Polski, ale można sądzić, że w naszym

21 Agencja Fitch Ratings jest jedną z najbardziej znaczących agencji ratingowych na świecie.

Ocenia ona wiarygodność kredytową 6 tys. emitentów z ponad 100 krajów świata, w tym
większość polskich miast i województw. Uzyskanie oceny jest warunkiem zaciągania kredytów czy emisji obligacji komunalnych. Od tej oceny zależy nie tylko samo dopuszczenie do
rynku finansowego, ale także koszt kredytów i cena za obligacje. Zob. Poznań z najwyższą
oceną ratingową, ‹https://poznan.onet.pl/› (dostęp: 7.10.2017).

22 K. Czubocha, Recenzja książki Carmen Reinhart, Kenneth Rogoff, The Time is Different:

Eight Centuries of Financial Folly (Princeton University Press, Princeton 2009), „Przegląd
Prawno-Ekonomiczny” nr 3/2009, s. 99.
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kraju były nie tylko bankructwa zewnętrzne spowodowane wojnami i awanturniczą polityką gospodarczą, lecz także bankructwa wewnętrzne, w formie
galopującej inflacji, wymiany pieniądza, jak i niedotrzymywanie zobowiązań
wobec własnych obywateli. Dla inwestora zagranicznego ważne są więc nie
tylko czysto finansowe dane jak stabilność pieniądza, ale i praworządność,
zakres ingerencji państwa w gospodarkę czy poziom demokracji, gdyż mogą
one wpłynąć na rentowność jego inwestycji.

2.4. Prawda a jakość życia osobistego
To zagadnienie pokazuje pewną istotną konsekwencję analizowanego zjawiska. Kłamstwo nie jest dobrym środowiskiem do życia, także na co dzień.
Prawda ma swój walor dla jakości życia codziennego. Daje komfort życia
w przejrzystym społecznie i poznawczo środowisku ze wszystkimi tego skutkami dla dobrostanu społecznego i jednostkowego. Konsekwencje tego są
opisywane przez chociażby przysłowiowy „sen sprawiedliwego”. Ta właściwość jest cechą specyficzną już dla samej prawdy. Maria Ossowska przedstawiła to następująco: „ci, którzy żyją w społeczeństwie, gdzie normy etyczne
tego typu są w małym stopniu przestrzegane, nie orientują się już nawet
w dobrodziejstwach, jakie zapewnia ich wysłuchiwanie (...). Stała czujność
jest nużąca i przykra”23. Na problem zwrotnego oddziaływania prawdy na
jednostkę oraz na grupę społeczną praktykującą ją zwraca szczególnie uwagę
myśl religijna („życie w prawdzie”). Można to określić jako rodzaj metafizycznych gwarancji życia. To forma zasadniczego spokoju, ugruntowanego
w pewności wyboru drogi życiowej, szerszej niż sama codzienność.
Jednak owo zwrotne oddziaływanie „prawdy” na osoby jej dotrzymujące
w tym się nie wyczerpuje. Nie wchodząc za szczegółowo i w ten problem,
warto wskazać, że istnienie tego rodzaju środowiska otwiera przed jednostką
szanse udziału w pewnych dodatnich wartościach i jakościach inaczej dla
niej niedostępnych. Zwracają na to uwagę etycy. Przykładowo Janina Filek,
pisząc o wzbudzaniu zaufania, podkreśla, że w odpowiedzi na okazywaną
ufność musi pojawić się wysiłek jej sprostania i trud działania nacechowanego takimi wartościami jak np. prawdomówność, punktualność, rzetelność,
uczciwość, sprawiedliwość, spolegliwość czy niezawodność. Wiąże się to

23 M. Ossowska, Normy moralne, Warszawa 1985, s. 113.
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z silną wiarą w siebie24. Dobrze zjawisko to może zilustrować sposób, w jaki
Hildebrand charakteryzuje człowieka prawego: „Prawość jest postawą, którą można by nazwać źródłem wszelkich przejawów życia moralnie dobrego,
ponieważ tylko ona pozwala człowiekowi ustosunkować się do otaczającego
świata w taki sposób, który człowieka poszerza, otwiera go i usprawnia do
dostrzegania wartości”25. Dobrze tę współzależność ilustruje sfera polityki.
Nie w każdych warunkach powstaje w niej możność zaistnienia lepszego wymiaru polityki, szans dla polityka na realizację wyższych ideałów i celów26.
Na tym polu życia codziennego pojawia się stres społeczny będący konsekwencją naruszania norm w życiu społecznym jako zasady. Stanisław Grochmal, jeden z autorów popularyzujących wiedzę o zdrowiu psychicznym, tak
właśnie go opisuje. Można mieć wątpliwości co do ścisłości i ogólności, ale
sygnalizuje on ważne zjawisko. Wiąże się ono z przeżywaniem reakcji stresowych w sferze moralnej, które wiążą się ze strukturą życia społecznego.
Pojawia się on w świecie, w którym „okrucieństwo panuje nad łagodnością,
siła nad prawem, uciemiężenie nad wolnością, niedbalstwo nad obowiązkiem, pogarda nad szacunkiem, kłamstwo nad prawdą”. Szczególnie społecznie dewastujący jest stres przewlekły. Prowadzi on do fazy wyczerpania wymagającej ogólnej mobilizacji ustroju i wykorzystania do obrony wszelkich
dostępnych mechanizmów biologicznych, motywacji emocjonalnej oraz aktywności intelektualnej i woli27.
A zatem funkcją rzetelności (prawdziwości) w szerszym znaczeniu jest
tworzenie bezpiecznego środowiska dla życia społecznego. „Prawda” pojawia się w newralgicznych punktach życia społecznego, których często nie
można zmierzyć albo sprawdzenie których byłoby czasochłonne i trudne lub
niemożliwe, jeśli nie można już czegoś cofnąć. Prawda także dostarcza najwyższych gwarancji i głębszego sensu dla ogólnego kierunku życia jednostkowego i zbiorowego, jak i jego codziennych praktyk. Dostarcza jednostce
wewnętrznej motywacji dla zachowywania odpowiednich praktyk, a jej partnerom wiary, że są one dotrzymywane.

24 J. Filek, O zaufaniu i pseudozaufaniu w przestrzeni gospodarczej, dz. cyt., s. 59–60, 66.
25 D. von Hildebrand, Fundamentalne postawy moralne, w: D. von Hildebrand i in., Wobec

wartości, Poznań 1982, s. 13.

26 M. Karnowski, P. Zaremba, Alfabet Rokity, Kraków 2004, s. 92.
27 S. Grochmal, Zaufaj sobie, Warszawa 1987, s. 60-61.
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2.5. Twórczy charakter „prawdziwości” i rola „autentyczności”
(społecznej prawdy)
Problematyka znaczenia prawdziwości w życiu społecznym nie ogranicza się
jednak do tego. Nie odnosi się ona tylko do samych kosztów transakcyjnych.
Ekonomiczne znaczenie prawdziwości w życiu społecznym nie wyczerpuje się w niższych kosztach transakcyjnych, szerszych sieciach społecznych,
większej stabilności życia społecznego, przewidywalności i przejrzystości
relacji ludzkich i instytucjonalnych, jak i oparcia ich na wypróbowanych
wzorach życia społecznego i codziennego, mocno zakorzenionych w kulturowych wartościach.
Ten dodatkowy aspekt związany z prawdziwością można ująć jako twórczy aspekt interakcji ugruntowany w „autentyczności” (społecznej prawdzie). To stanowi także wyróżniającą cechę właśnie prawdy i właśnie jej – to,
że może ona stanowić dobrą podstawę dla takich właśnie ważnych procesów
społecznych. Nie polega to tylko na tym, że umożliwia ona ich zachodzenie,
ułatwia ich przebieg i konkluzywne zakończenie. Ważną jej cechą jest to, że
umożliwia ona nowe procesy społeczne o charakterze twórczym, wzbogacającym życie społeczne i otwierającym je na nowe jakości i możliwości.
Z jednej strony jest to ujęte w teoriach moralnych podstaw dyskusji
i dialogu. Znaczenie czynników moralnych, w tym szczerości, autentyczności, jak i otwartości na drugą stronę w dyskusji przedstawia Tadeusz Kwiatkowski. Zwraca on uwagę na moralne podstawy dialogu, szczególnie gdy
ma on prowadzić do konsensusu. Dyskusja jest dla niego ważnym, choć
i skomplikowanym polem moralnej aktywności człowieka. Zakłada ona
określone postawy moralne uczestników wręcz jako warunki swojego istnienia. Są to warunki, bez spełnienia których „dyskusja byłaby co najwyżej
tylko pozorem współpracy myślowo-słownej, a tym samym byłaby tylko
pozornie dyskusją”28.
Szczególne znaczenie ma to dla nauki. Dyskurs typu naukowego ukazuje
istotne aspekt takiej interakcji. Aleksander Kiklewicz określa to jako pole „kooperacji krytycznej”. Warto wskazać, że w tej koncepcji istotną rolę odgrywa
krytycyzm, a więc mechanizm „przeszkadzania” drugiej strony. W pewnych

28 T. Kwiatkowski, Dyskusja jako przestrzeń aktywności moralnej, w: T. Kwiatkowski, Wykłady

i szkice z logiki ogólnej, Lublin 2012, s. 417.
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dyskursach jest nie tylko tolerowany, ale nawet pożądany29. W grze o prawdę naukową ważne staje się to, że jest ona grą o prawdę, a nie o władzę czy
bogactwo, nagrodzenie jednych, a ukaranie drugich, rozgłos dla zwycięzców
i usunięcie w cień zwyciężonych. Jest to zarazem warunek produktywnego
przebiegu samej dyskusji, ale i dojścia do porozumienia jej uczestników30.
Szczególnie mocno się to podkreśla, można powiedzieć nawet, że stanowi to wątek przewodni u Jürgena Habermasa. Konsensualna teoria prawdy
Jürgena Habermasa skupia się na wskazaniu formalnych warunków, jakie
musi spełniać dyskurs, aby konsensus osiągnięty w jego wyniku mógł zostać
uznany za racjonalny, a tym samym służyć za gwarant prawdziwości. Nie
odnosi się on do świata przyrody, ale do świata ludzkiego. I nie jest teorią
reaktywną, mówiącą o weryfikacji „prawdy”, o zbadaniu czegoś, co już istnieje, ale raczej o jej „ustanawianiu” w drodze dialogu aktorów społecznych.
„Prawdziwość” w tym przypadku oznacza, że jej wynik nie tylko nie zostanie
zakwestionowany przez samych uczestników, ale będzie uznany także przez
szerszą zbiorowość.
Habermas widzi tego gwarancje nie tyle w jej zawartości, ile w drodze jej
ustanawiania. Nie chodzi o same prawno-konstytucyjne ramy, ale o szerszy
kontekst społeczny. Mamy z tym do czynienia, gdy wyraża konsensus osiągnięty w „rozmowie wolnej od władztwa”, w politycznym, społecznym i klasowym rozumieniu. Oznacza to, że każdy miał prawo do wypowiedzi, prawo
do krytyki innych stanowisk i nie był skrępowany żadnymi więzami, zarówno zewnętrznymi, jak i oporami wewnętrznymi. W takiej dyskusji zwyciężać
powinien jedynie „lepszy argument”. Są tutaj konfrontowani nie ludzie, ale
argumenty31. Staje się to możliwe w warunkach demokracji i pluralizmu, ale
nie formalnego, a autentycznego. Ma to wzajemnie dodatni charakter. Etycy
społeczni wskazują, że „prawda” jest wzajemnym wysiłkiem bycia wiarygodnym i autentycznym – „prawdziwym”.
Warto wskazać na pewien istotny aspekt efektu końcowego. Taka interakcja prowadzi do powstania czegoś nowego, co bez niej by nie powstało i co

29 A. Kiklewicz, Zasada kooperacji w krytycznej analizie dyskursów humanistycznych (na przy-

kładzie nauk filologicznych), „Stylistyka” nr XXIII/2014, s. 329–356.

30 J. Goćkowski, Formy i normy współdziałania uczestników gry o prawdę naukową, w: Etyka

współdziałania, red. J. Pawlica, Kraków 1993, s. 124.

31 K. Kijania-Placek, Prawda i konsensus. Logiczne podstawy konsensualnego kryterium prawdy,

Kraków 2000, s. 25.
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jest efektem współpracy jej uczestników. Powstaje przy tym pewien paradoks, że właśnie szczerość aktorów, ujawnianie swych oczekiwań, więc wydawałoby się coś przeciwnego do logiki skutecznego targowania się, może być
społecznie produktywne.
Na przykładzie rynku można zilustrować jednostkowy i społeczny walor
reguł gry i przyjmowanych ograniczeń. Rynek doskonały znajduje się w tzw.
równowadze Pareto. Optimum w sensie Pareto oznacza równowagę popytu
i podaży, ale taką, że nikt jej nie chce dobrowolnie zmienić. Powstaje ono
w drodze realizacji przez aktorów najbardziej dla siebie korzystnych transakcji wymiany. W skali rynku można powiedzieć, że wszystkie korzyści z wymiany są już wyczerpane. Gdy równowaga się ustali, nikt nie może dokonać
korzystniejszej transakcji niż już zawarte. Sprzedający uzyskał za swój produkt maksymalną możliwą cenę w danych warunkach, a nabywca nabył potrzebny towar po najniższej możliwej cenie. Opiera się to na wynegocjowanej „godziwej cenie”. W tym stanie nabywca nie znajdzie kupca oferującego
dany towar taniej, bo inny nabywca skłonny będzie aktualną cenę zapłacić.
Podobnie sprzedawca nie może więcej za swój towar oczekiwać, gdyż inny
kupiec sprzeda po tej cenie, bo jest ona dla niego korzystna. Cena nie może
być za niska ani za wysoka, ponieważ albo nikt by towaru nie wytworzył,
albo nikt by go nie nabył. Nikt nie może znaleźć już lepszych warunków.
Ten stan rzeczy ma jednak też wiele innych dodatnich ekonomicznych
właściwości, zarówno w aspekcie temporalnym, jak i prospektywnym. Rynek
zawiera w sobie mechanizmy racjonalności dla decyzji, zdolność do reprodukcji (zabezpieczenie przed samozniszczeniem), autokorekty i rozwoju. Jest
optymalnie społecznym zużyciem zasobów społecznych w danych warunkach. Mechanizm konkurencji zmusza do wykorzystania wszystkich posiadanych możliwości ekonomiczności. Nie produkuje się rzeczy zbędnych, bo
barierą jest zbyt. Nie ma niezaspokojonego popytu, bo istnienie potencjalnego zysku zapewnia motywacje dla producenta. Nie ma nadmiernego zużycia
rzeczy społecznie cennych, bo barierą jest cena. Zysk jednocześnie zapewnia warunki reprodukcji aparatu wytwórczego, który nie jest bezpowrotnie
zużywany w toku procesu produkcyjnego. Dorzucany przez chrześcijańską
naukę społeczną warunek „godziwej płacy” stwarza odpowiednie warunki
społeczne jako ramę ogólną. Jednocześnie rynek ma w sobie bodźce rozwojowe, zarówno na drodze innowacji, jak i mikromodernizacji. Zjawisko
niezaspokojonego popytu kieruje produkcję na rzeczy społecznie potrzebne, a dążenie do renty nowości i usprawnienia pcha do innowacji. Rynek
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pozwala jednostce na optymalne zużycie swoich zasobów pod warunkiem
dobrze uświadomionych własnych potrzeb i odpowiednio do tego zhierarchizowanych. Wszystkie te właściwości rynek przejawia tylko w pewnych
warunkach – uczciwej konkurencji, stabilnych warunków rywalizacji i mocno zredukowanej interwencji czynników nieekonomicznych.
Zawiera się w tym, jak się wydaje, szersza prawidłowość. Jest to rola
„ograniczeń” w instytucjach dla uwolnienia zawartego w nich potencjału.
Prawdziwość to rodzaj samoograniczenia w swobodzie wypowiedzi w imię
efektywności społecznej komunikacji. Gra społeczna toczy się wtedy wokół
zjawisk społecznie istotnych i przynosi społecznie znaczące rezultaty. Powstaje zarazem sprzyjający klimat dla realizacji dodatnich jakości społecznych
i politycznych, jak i – co ważne – innowacji społecznych. Habermas opisuje
to jako zjawisko językowe – często mówi o „mocach” językowych. To termin niedodefiniowany w tej teorii, ale właśnie dlatego nie można go dobrze
opisać, że zwraca uwagę na pewną potencjalność, która może się realizować
w różnej formie32. Owo językowe nazwanie dobrze podkreśla kreatywny i innowacyjny charakter działań na języku, jak i innych operacji na symbolach.
Przejawem tego jest zjawisko wytwarzania nowych jakości w toku negocjacji, dyskursu, spotkania i konfrontacji. Na tym polu polityka za pomocą
typowo politycznych narzędzi działania, jak porozumienie, traktat, negocjacja czy kompromis, wytwarza nowe jakości społeczne, także o wymiarze ekonomicznym. Jednak i tu wkracza „prawdziwość”. Ten wymiar takich działań dobrze ujmują ich potoczne określenia, jak: założycielski kompromis,
narodowe pojednanie, historyczna umowa czy trwały pokój. To niewątpliwie efekty negocjacji, przetargu czy walki. Jednak warunki powstania, a co
ważniejsze trwałości, są zarówno proceduralne, jak i społeczne. Kłamstwo,
fałsz wykraczające poza czysto taktyczne wymiary nie tylko podważałyby taki
proces, ale prowadziłyby do strukturalnej niestabilności ich wyniku. Dyktat
nie daje trwałego pokoju.
Choć brzmi to bardzo idealistycznie, warto wskazać na argumenty przemawiające za tym. Dobry przykład to Unia Europejska. Nie jest to instytucja
bez wad i negatywów, ale to dzieło – początkowo wyśnione przez kilku wizjonerów, a potem zrealizowane przez grupę dalekowzrocznych polityków –
pokazuje, jak idee społeczne mogą tworzyć dodatnie jakości społeczne. Jej
32 J. Habermas, Faktyczność i obowiązywanie: teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demo-

kratycznego państwa prawnego, przeł. A. Romaniuk, R. Marszałek, Warszawa 2005.
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podstawą było porozumienie niemiecko-francuskie: dwóch krajów, które stoczyły ze sobą w ciągu ostatnich dwu stuleci trzy wojny z milionami
poległych. Właśnie to pogodzenie, wydawałoby się, odwiecznych wrogów
okazało się politycznie produktywne. Podobnie współczesne ruchy na rzecz
tolerancji i wielokulturowości zmierzają w zamożnych społeczeństwach Zachodu w kierunku zwiększania ich potencjału inkluzywności, otwierają je
dla ludzi religijnie, etnicznie czy nawet rasowo odległych. Z kolei ruchy
ekologiczne uczulają na rabunkową gospodarkę zasobami naturalnymi. Ruchy feministyczne aktywizują mniej politycznie obecną część społeczeństwa.
Każdy z nich może budzić wiele i to uzasadnionych wątpliwości od strony
intelektualnej, jak i społecznej praktyki. Warto jednak dostrzegać także ich
ważny wkład w znoszenie barier, wzmożenie energii społecznej czy nakierowywanie działań na istotne kierunki społeczne. Jednak i tu warunkiem jest
coś, co można nazwać warunkiem autentyczności. Ale jako kierunki sztuczne, wnoszone lub czysto mimetyczne tych właściwości już nie mają.

3. Prawda jako dobro wspólne
Powyżej szeroko omówione zostało społeczne i jednostkowe znaczenie prawdy. Akcent położono nie tylko na jej wymiar moralny czy etyczny, ale także
ekonomiczny i codzienny. Trzeba jednak zarazem starać się wyjaśnić, dlaczego rzecz tak społecznie potrzebna i podstawowa jest równocześnie tak niestabilna i wrażliwa. Badacze wskazują nawet na jej strukturalną słabość wobec
postprawdy. I na dodatek jest to konsekwencja tego, co uznaje się właśnie za
jej zaletę – bycia dobrem wspólnym.
Prawda ma cechy dobra wspólnego. To jej zaleta, ale i źródło jej słabości.
To cecha wspólna dla każdej formy kapitału społecznego. Kapitał społeczny
jest kruchy i łatwo ulega zniszczeniu. Powinien być często używany w życiu
publicznym. Zaniedbywany staje się słaby, a nawet zanika. Gdy się go używa, to przeciwnie – nie tylko daje korzyści, ale także staje się strukturalnie
mocniejszy.
To samo dotyczy dobra wspólnego. Zazwyczaj definiuje się je jako coś,
z czego wszyscy korzystają, lub coś, co dotyczy wspólnych instytucji jak państwo czy naród. Tak zdefiniowane dobro ma pewną strukturalną słabość.
Wiąże się to z cechą dóbr wspólnych: korzystają z nich wszyscy, w ich istnieniu mają wszyscy wspólny interes, ale nikt nie ma wystarczających bodźców,
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by go bronić, a nawet przeciwnie – właśnie go naruszają. Wpływa na to także
pewna cecha kapitału społecznego. To cecha zbiorowości, a nie jednostek.
Dobro społeczne to dobro niczyje. Z jego cech formalnych wynika, że daje
udział w określonych korzyściach dzięki samej przynależności do zbiorowości, a nie w wyniku wkładu w jego powstawanie. Wszyscy z niego korzystają
i nikogo nie można wykluczyć. Na tym opiera się racjonalność strategii „gapowicza”. Chce on korzystać ze wspólnego dobra, ale bez własnych wkładów.
Jeśli jednak wszyscy wybiorą taką strategię, to destrukcji ulega mechanizm,
który zapewnia jej ten walor.
Od tej strony można zdefiniować postprawdę jako zjawisko „pasożytnicze” w stosunku do „prawdy” – jako rodzaj „strategii gapowicza” w sferze
poznawczej. Jest to wykorzystanie tego, że inni się do niej stosują, przy jednoczesnym niestosowaniu się do niej. Naruszający normy ma strukturalną
przewagę nad tymi, którzy ich przestrzegają. Jednak jest tak, dopóki on jeden
je narusza, a inni się do nich stosują. Kłamstwo przynosi korzyści wśród
prawdomównych. Jednak gdy wszyscy kłamią, a nikomu nie można zaufać,
to taka strategia uruchamia proces, który ma w sobie logikę samozniszczenia.
Andrzej Matysiak ukazuje to na przykładzie destrukcji zaufania: „Powszechny i darmowy dostęp do kapitału społecznego stwarza silną pokusę do
nadużycia zaufania, co jest zgodne z podręcznikową wiedzą o nadmiernym
zużyciu dóbr wolnych. Pokusa nadmiernego zużycia kapitału społecznego
polega na korzystaniu z ufności innych przy jednoczesnym nierespektowaniu
obowiązujących reguł działania i wartości. Nie dotrzymujemy obietnic, bo
dzięki temu możemy zrealizować swoje interesy sprzeczne z obowiązującym
systemem wartości. W społeczeństwie, w którym interesy wypierają wartości,
kapitał społeczny kurczy się, a zatem zmniejsza się również zaufanie społeczne. Nie można go odbudować poprzez prywatne inwestycje, czyli przez zaufanie, bo nie ma ono w tych warunkach epistemologicznego ugruntowania.
Można zatem powiedzieć, że nieufność ulega samopogłębieniu, ponieważ
jest jedyną racjonalną strategią działania każdego racjonalnego człowieka”33.
Badacze problemu relacji etyki i polityki wskazują na analogiczne zjawisko w polityce. Sissela Bok czy Arthur Applbaum pokazują, że łatwo można
znaleźć wiele uzasadnień dla „politycznego oszustwa”. Każdy jego indywidualny akt można usprawiedliwić w sposób niemal odnoszący się do samych
podstaw polityki. Zarazem trwale i masowo uprawiane kłamstwo w polityce
33 A. Matysiak, Wpływ zaufania społecznego na koordynację rynkową, dz. cyt., s. 54.

Prawda jako dobro wspólne i jako kapitał społeczny

35

ma niszczący kumulatywny efekt w postaci długotrwałej utraty publicznego
zaufania do polityki i polityków34.
To, dlaczego postprawda wypiera prawdę, to szerszy problem. Istnieje
wiele tego przyczyn. Po pierwsze, teoria dobra wspólnego nasuwa analogię
z omówioną wyżej strategią „gapowicza”. Dodatkowo z masowo stosowaną
strategią „gapowicza” wiążę się zjawisko zbiorowej pułapki. Jest to wytworzone błędne koło, gdy indywidualne działania spowodowane nią tylko ją
pogłębiają. Postprawda może być analizowana jako swoista pułapka społeczna. To, co byłoby z niej wyjściem – przejście do prawdomówności, nie jest
możliwe w warunkach, jakie ona wytworzyła.
Jednak zjawisko rozprzestrzeniania się postprawdy, to, skąd się bierze
i dlaczego tak się rozszerza, gdyż na dodatek jest zjawiskiem ekspansywnym,
a nie efemerycznym, ma więcej przyczyn i uwarunkowań. Trzeba wskazać na
jeszcze inne czynniki. Jedna z ważnych przyczyn to „popyt” na nią. Prawda
jest nieefektowna, jest także nieprzyjemna i przykra. Nie jest to dobra cecha
przy tym, co Jean Baudrillard nazwał simulkratorowym charakterem współczesnych środków masowego przekazu. Zapotrzebowanie na infotainment
powoduje, że rzeczywistość nie jest w stanie go zaspokajać – natomiast łatwo
zapewnia to postprawda. Jej brak skrupułów i elastyczność daje jej „przewagę” na rynku informacji35.
Na inny jeszcze aspekt zwracają uwagę Alfred Vierkandt i Goetz Briefs
(przedstawiam to za Jerzym Strzeleckim). Wprowadzili oni pojęcie Mindestmoral. Mechanizm Mindestmoral – najmniejszego wspólnego mianownika
moralnego – to przyjmowanie w życiu społecznym zasad od tego, kto jest
w rywalizacji najskuteczniejszy. W zjawisku Mindestmoral ujmuje się „uwodzicielski” charakter sukcesu. Zarazem powoduje on, że to, co „gorsze”, staje
się wzorem dla innych, jeśli chcą dalej uczestniczyć w grze. Tak pisze o tym
Jerzy Strzelecki: „Vierkandt ochrzcił terminem Mindestmoral tendencję do
przystosowywania się grona ludzi współzawodniczących do wzoru działania tego spośród nich, który redukując ilość krępujących go reguł, osiąga
34 R. Green, Truthfulness and Lying, w: Encyclopedia of Public Administration and Public Policy,

red. J. Rabin, New York 2003, s. 1240–1244. S. Bok, Lying: Moral Choice in Public and
Private Life, New York 1978; S. Bok, Secrecy: On the Ethics of Concealment and Revelation,
New York 1982; A.I. Applbaum, Ethics for Adversaries: The Morality of Roles in Public and
Professional Life, Princeton 1999; Z. Miłuński, Kłamstwo (Sissela Bok, Lying. Moral Choice
in Public and Private Life), „Etyka” nr 20/1983.

35 J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa 2005, s. 200.
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maksimum sukcesów praktycznych. Wzorów takiej utylitarnej praktycznie
redukcji nie brakło w ostatnim stuleciu, można je wbrew nadziejom wieku
poprzedniego śmiało nazwać wiekiem moralnej redukcji. Właściwym teatrem tej moralności nie jest dziś bynajmniej rynek, arena zapasów indywidualnych konkurentów; rynek wydaje się nam zjawiskiem wprost sielskim.
Teatrem współczesnym jest walka o władzę, w zmiennym wykonaniu bądź
grup, bądź jednostek”36.
Innym źródłem jest także to coś, co czerpie z tego, co Antonio Gramsci
nazwał kiedyś „intelektualnymi dobrami martwej ręki”37. Są to te sfery opinii publicznej, które omija „wyższa myśl intelektualna” – świat stereotypów,
potocznych przekonań, uprzedzeń czy ksenofobii. Postprawda wykorzystuje i podtrzymuje stereotypy społeczne. Jest skierowana do odbiorcy, który
nie ma potrzeby wieloznaczności czy złożoności. Odbierana jest ze zmniejszonym krytycyzmem jako podtrzymująca rzeczy dla odbiorcy oczekiwane.
Postprawda czerpie z tych zasobów, ale zarazem nie tylko ją podtrzymuje,
lecz także zwiększa. Jej odbiorca może się w niej przeglądać jak w powiększającym i zarazem potwierdzającym lusterku. Bez takiego odbiorcy postprawda
byłaby czystym nonsensem. Sprzyja temu konflikt społeczny, istnienie rzeczywistego czy wyimaginowanego wroga. Jacek Ziółkowski o społecznej roli
stereotypu wroga pisze: „Także funkcje mitotwórcze wroga czerpią w pełni
z istniejących w danym społeczeństwie pokładów negatywnych stereotypów,
frustracji, strachu. Tylko na takiej pożywce może rozwijać się i być przekonujący mit wroga. Mit ten zastępuje inne formy wyjaśniania rzeczywistości.
Stąd prawdy naukowe czy teologiczne są drugorzędne”38.
Innym bodźcem są swoiste społeczne strefy „postprawdy”. Jej rolą jest
wytwarzanie sztucznego środowiska swoich odbiorców. Postprawda to zasłanianie się „nierzeczywistością” przed rzeczywistością. To sztuczne środowisko, w którym się ukrywa słabość. Wynika ona ze strukturalnej słabości
i lęku przed konfrontacją. Jest to strategia nie siły, ale właśnie bezsilności. To
zawoalowane przyznanie się do własnej słabości i niezdolności do rzeczywistej konfrontacji z realnymi faktami. To także ucieczka przed samym sobą,
przed konfrontacją z własnymi słabościami, tak w skali jednostkowej, jak

36 J. Strzelecki, Żywe konflikty. Wybór pism, wyb. i oprac. K. Fiskała, Warszawa 2015, s. 226–227.
37 P. Śpiewak, Gramsci, Warszawa 1977.
38 J. Ziółkowski, Wrogość w stosunkach politycznych, Warszawa 2013, s. 244.
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i zbiorowej. Prawda nie musi się uciekać do „sztuczek” i nie musi się chronić
przed rzeczywistością.
Postprawda ma negatywne zwrotne oddziaływanie na swojego nadawcę.
W efekcie następuje wyciszanie świadomości dobra i zła. Traci się zatem szansę
jasnego i klarownego postrzegania czegokolwiek takim, jakim ono jest. Pozbawia to zdolności do refleksji i samorefleksji. Racjonalność jest męcząca, wymaga wysiłku, a niekiedy bywa gorzka. Przekonywanie jest trudne, a dialog jeszcze
trudniejszy. Postprawda to komunikat jednostronny, z zasady zamknięty na
krytycyzm. W pewnym sensie jest zawoalowanym monologiem.
Badacze i publicyści zgodnie wskazują na społecznie negatywne skutki
postprawdy. Przede wszystkim na jej dewastujący charakter dla moralnej infrastruktury społeczeństwa, a tym samym na osłabianie zdolności do wzajemnego zrozumienia, w konsekwencji zaś do prowadzenia dialogu i wypracowywania kompromisu. Jak pisze Ryszard Radzik: „Postprawda to na ogół
kłamstwo nie w pełni uświadamiane lub półkłamstwo, kłamstwo częściowe.
Bardzo ważny jest tu jednak kontekst społeczny odchodzenia od prawdy.
Nierzadko bez wyraźnego poczucia bycia w sytuacji kłamcy, poczucia winy.
Kłamstwo coraz łatwiej narusza zasady etyki: świeckiej lub religijnej. Jest
coraz częściej dozwolonym narzędziem walki na słowa, najczęściej medialnej manipulacji. Jest wyrazem polityzacji życia we współczesnym świecie
(zdeetycyzowanym i zlaicyzowanym). Posługując się nim, często przestajemy
zauważać – w postmodernistycznym świecie – że odchodzimy od prawdy.
Postprawda jest kłamstwem ery postnowoczesnej dysponującej nieistniejącymi wcześniej środkami przekazu wywołującymi chaos informacyjny”39.
Podobny głos możemy także znaleźć w publicystyce. Oto przykładowy
głos publicysty Mariana Piłki, który jest tu przytoczony ze względu na jasność i klarowność opisu. Jak pisze, dominacja postprawdy jest to sytuacja,
gdy debatę publiczną zastąpiła propaganda. Nie konfrontacja argumentów,
a budowanie narracji jest treścią współczesnego życia publicznego. Fakty
mają drugorzędne znaczenie, liczą się emocje, budowanie własnego wizerunku, eksploatowanie strachu i nadziei czy dzielenie społeczeństwa. Jednocześnie kłamstwo przestaje być piętnowane jak niegdyś, przywykamy doń.
Postprawda zarazem destygmatyzuje kłamstwo w jego dawnym klasycznym
rozumieniu, zatem winę i karę, rozluźnia więzi społeczne, ma charakter
39 R. Radzik, Postprawda: przyczyny, przejawy i skutki zaistnienia, w: Postprawda. Spojrzenie

krytyczne, red. T. Grabowski, M. Lakomy, K. Oświecimski, Kraków 2018 (w druku).
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w jakimś stopniu nihilistyczny, amoralny. Konsekwencją jej poszerzania się
jest obniżenie się jakości intelektualnego wymiaru opisów i analiz współczesnego świata w wielości jego zaistnień: politycznych, gospodarczych,
kulturowych. Oducza ona rzetelnego, racjonalnego myślenia, mitologizuje
świat faktów i relacji społecznych, zagłębia nas w emocje. Skutkiem tego
jest słabnięcie kategorii racjonalnego myślenia, kultury dyskusji i w efekcie
krystalizuje się polityczno-kulturowa fragmentaryzacja społeczeństwa40. Do
tych obserwacji można dodać jeszcze jedną refleksję. Społeczeństwo z jednej
strony dzieli się, a z drugiej pozbawia się narzędzi mediacji tych podziałów.
Prawda – można powiedzieć – nie tyle zanika, ile wycofuje się do środowiska
prywatnego i przestaje być obecna w polu debaty publicznej. Brak jej jest
tam, gdzie mogłaby być szczególnie użyteczna i gdzie jest dobrą ramą mediacyjną: w przypadku negocjacji, mediacji czy kompromisu. Jej nieobecność
osłabia społeczeństwo.

Podsumowanie
Temat postprawdy rodzi pewną refleksję. Wiedza społeczna ma także podstawy „doświadczalne”, ale mają one charakter specyficzny. Brak pewnych
kategorii czy ich rażące naruszanie poucza nas o ich znaczeniu dla życia społecznego. Jest tak w tym przypadku. Atakująca i bezkarna postprawda pokazuje i poucza o walorach prawdy. Artykuł ten starał się wskazać nie tylko
na aspekty czysto intelektualne i moralne, ale także na to, jak ważne jest
oddziaływanie „prawdy” na jakość życia społecznego i ekonomicznego, i na
to, w jak wiele zjawisk społecznych ona lub jej analogony są uwikłane.
Wcześniejsze rozważania pokazywały na znaczenie prawdy. Jest ona cegiełką czy nawet fundamentem, na którym opiera się wiele ważnych zjawisk i procesów w życiu społecznym. Tekst posługiwał się szerokim pojęciem
prawdy. Nie było to przypadkowe. Ta jej szerokość, łatwość znajdowania
wielu analogicznych zjawisk w różnych sferach życia społecznego była konsekwencją tego właśnie jej społecznego znaczenia. Nie wynikała z tendencji
piszącego do nadawania jej szerszego niż konieczne znaczenia, do zagarniania
szerszych tematów, ale wynikała z natury rzeczywistości.

40 M. Piłka, PiS z Balcerowiczem, „Rzeczpospolita” nr 177 z 1.08.2017, s. 16–18.
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Podsumowując, trzeba stwierdzić, że prawda funkcjonuje jako instytucja
społeczna. Kategorie etyczne i intelektualne mają znaczenie makrospołeczne.
Pokazuje ona na efekt zewnętrzny moralnej autentyczności. Ma ona znaczenie nie tylko dla praktykujących ją jednostek, lecz także dla osób trzecich –
tj. społeczeństwa jako całości. To przejaw ważnego zjawiska, jak dużą rolę
ogrywają takie „miękkie” czynniki w życiu ekonomicznym i społecznym.
Ważnej wskazówki dostarcza Robert Putnam, który wskazywał na duże społeczne znaczenie zaufania interpersonalnego, zarówno ekonomiczne, jak i dla
społeczeństwa obywatelskiego. „Prawda” to nie tylko ludzka strona czy ludzka twarz kategorii logicznej. W konkluzji trzeba uznać prawdę za instytucję
społeczną41. Swoistym tego uznaniem jest, że prawda, obok sprawiedliwości
i piękna, znalazła się w preambule Konstytucji RP.
Nic dziwnego, że jej osłabienie powoduje tak daleko idące zagrożenia.
Posługiwanie się kłamstwem w efekcie uderza w posługującego się nim – zatraca on poczucie prawdy. Największym jednak złem jest swoiste znieczulenie na sam fenomen. To odzieranie dyskursu z jego istoty – spotkania prawd.
Z takiego ich „spotkania”, a nie „starcia”, rodzą się nowe jakości lub wyłania
się coś intelektualnie nowego. Tej mocy półprawdy i postprawdy nie mają.
Postprawda dewastuje język. Dyskusja w duchu postprawd to pojedynek na
zręczność erystyczną, brak skrupułów w doborze chwytów, niepamięć wydarzeń niekorzystnych dla własnych wniosków, doskonała odporność na
kontrargumenty innych i nagminne wykorzystywanie efektu zaskoczenia,
prymarności czy monopolu informacyjnego. Postprawda podcina korzenie
dyskursu i tym samym odcina społeczeństwo od ważnej instytucji. Jak każda
próba zamiany czarnego w białe skazana jest na niepowodzenie, ale niestety
dopiero w dłuższej perspektywie, a nie tu i teraz.
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Streszczenie
Kategoria prawdy jest prymarnie postrzegana jako kategoria etyczna i intelektualna. Jednak można rozszerzyć jej rozumienie i określić ją jako aspekt przejrzystości moralnej i poznawczej relacji społecznych. Tak zdefiniowana prawda ma
określone efekty zewnętrzne, jak i zwrotne oddziaływanie na podmioty społeczne.
Ma ona cechy kapitału społecznego – wymaga określonych zabiegów, przynosi
korzyści w skali makro, ale nie zużywa się, lecz rośnie wraz z wykorzystywaniem.
Na niej widać mikro-makro relacje – jej efekt powstaje, gdy pojawia się jako cecha
masowa i gdy może być kalkulowana w wyborach strategicznych. Ma także cechy
dobra wspólnego – korzystają z niej wszyscy, ale wymaga zbiorowego praktykowania. Nie jest ani podzielna, ani stopniowalna. Ale zachęca do strategii gapowicza,
która podważa swoje podstawy, jeśli staje się praktyką powszechną. Postprawda
ma cechy takiej właśnie strategii. W konsekwencji narusza podstawy dyskursu
i dialogu społecznego.
Słowa kluczowe: prawda, postprawda, kapitał społeczny

Summary
Truth as a Common Good and a Form of Social Capital
Truth is primarily perceived as an ethical and intellectual notion and its meaning
can be extended onto social life. In this area, the truth means moral and intellectual clarity in social relations. The truth in social life has its external effects
and exerts a mutual impact on social actors. The truth is a form of social capital
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from which society derives many benefits. As a form of capital, this needs some
investment and common care and truth in social capital is neither gradable nor
divisible. Yet it also shares a weakness with other forms of social capital as it encourages a free-rider strategy which ultimately destroys its very basis if adopted by
many. Post-truth is an example of this and an effect is the weakening of the social
potential of discourse and dialogue.
Keywords: truth, post-truth, social capital
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Moja prawda jest najmojsza,
czyli postprawda w praktyce

W 2016 roku Oxford Dictionaries uznał słowo postprawda (post-truth) za termin roku. Decyzja ta, pozornie nieistotna – czymże jest bowiem określenie
„słowo roku”, jeśli nie symbolem przemijającej mody w świecie niezmiennych
lub niezwykle wolno zmieniających się znaczeń – była jednakże potwierdzeniem rosnącego, powszechnie zauważalnego trendu, który istnieje w dyskursie publicznym od ponad dekady. Termin postprawda nie pojawił się bowiem
dopiero w 2016 roku, choć niewątpliwie wówczas, w głównej mierze dzięki
politykom i mediom opisującym międzynarodowy świat polityki, zyskał znaczącą popularność. Dziś używany jest powszechnie, z dyskursu publicznego
przenikając coraz częściej do świata akademickiego, stając się przedmiotem naukowych rozważań i polemik. Czy termin postprawda jest w ogóle potrzebny?
Jaką rolę poznawczą może pełnić w świecie, w którym o znaczeniu prawdy dyskutują już niemal wyłącznie filozofowie? Co słowo to i jego obecna zawrotna
kariera mówią o otaczającej nas rzeczywistości – i o nas samych?

Prawda a postprawda
Przyjrzyjmy się najpierw znaczeniu postprawdy. Według definicji zaproponowanej przez słownik postprawda to termin „odnoszący się do sytuacji,
w której obiektywne fakty mają mniejsze znaczenie w kształtowaniu opinii
publicznej niż odwołania do emocji i osobistych przekonań”1. Słowo to,
1

Word of the Year 2016 is..., ‹https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016› (dostęp: 3.06.2017).
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złożone z dwóch oddzielnych części: przedrostka post- i terminu prawda,
jest niesamodzielne, zarówno ze słowotwórczego, jak i znaczeniowego punktu widzenia. Nie może ono istnieć bez swojej podstawy – wyrazu prawda.
Z perspektywy semiotyki zajmuje nie do końca określoną, płynną pozycję
na kontinuum prawdy i nieprawdy, od wiekowego i zasłużonego terminu
półprawda różniąc się posiadaniem wymiaru czasowego. Postprawda2 to
mianowicie coś pojawiające się „po” prawdzie, później niż sama prawda.
Coś, co ma jedynie posmak prawdy, co jest subiektywnie odczuwane jako
prawda.
Aby zrozumieć znaczenie postprawdy, należy poznać znaczenie terminu
prawda. Czymże jednak jest prawda? O definicję tego podstawowego dla
epistemologii i ontologii słowa filozofowie spierają się od wieków. Powszechnie uznawana klasyczna definicja prawdy, wywodząca się od Arystotelesa,
a uaktualniona przez św. Tomasza z Akwinu, określa prawdę jako „zgodność
rzeczy i intelektu”3, wprowadzając tym samym rozdział pomiędzy światem
a poznającym go za pomocą umysłu obserwatorem. Prawdziwość w sensie
klasycznym oznacza więc zgodność poznania – myśli, przekonań, sądów –
z rzeczywistością. Jednak inherentny w tym ujęciu brak kryterium prawdy,
brak możliwości niezależnej oceny zarówno otaczającej rzeczywistości, jak
i działania zmysłów – czy szerzej – intelektu obserwatora, spowodowały konieczność dalszych poszukiwań istoty prawdy. Późniejsze, nieklasyczne definicje opisują prawdę jako zgodność z określonymi kryteriami, tworząc wiele
niezależnych teorii: a) koherencyjną, określającą prawdę jako wewnętrzną,
systemiczną zgodność myśli między sobą, b) ewidencyjną, opartą na oczywistości, c) pragmatyczną, definiującą prawdę jako to, co użyteczne, co prowadzi do zamierzonych skutków lub umożliwia trafne przewidywanie działań, oraz d) powszechnej zgody, uznającej opinię większości społeczeństwa
za podstawowe kryterium prawdy. Każda z tych teorii zakłada konieczność
uprawomocnienia prawdy, ugruntowania jej w rzeczywistości.
Żadna z tych definicji nie daje jednak użytkownikowi możliwości
znalezienia i potwierdzenia prawdy absolutnej, prawdy metafizycznej,
2

Korzystając z chlubnej tradycji zapoczątkowanej przez Michela Foucaulta, podkreślam złożoną budowę słowa postprawda – zbitka przedrostka post- z terminem prawda – poprzez
użycie kursywy. Patrz: M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Warszawa 2009.

3

Veritas est adeaequatio rei et intellectus, za: S. Judycki, O klasycznym pojęciu prawdy, „Roczniki Filozoficzne” 49 (2001), z. 1, s. 25–62.
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niepodważalnej, będącej źródłem oraz podstawowym kryterium wartościowania dla otaczającej go rzeczywistości. Czy można powiedzieć, że istnieje
jedna prawda? Że różnica perspektyw czy pozycja zajmowana przez obserwatora nie wpływają na postrzeganie prawdy? Od kiedy społeczną świadomość przeorały dwudziestowieczne odkrycia fizyczne, że światło może być
zarazem cząstką, jak i falą4, że na zachowanie elektronu wpływa fakt jego
obserwacji5, a kot Schrödingera może być jednocześnie żywy, jak i martwy, święty Graal absolutnej prawdy wymknął się z rąk jego nawet najbardziej oddanych poszukiwaczy. A jednak, co być może jest najdobitniejszym
świadectwem paradoksalnego charakteru ludzkiej natury, poszukiwań nie
zaprzestano. Obietnica absolutu, wizja poznania Pierwszego Poruszyciela6,
miraż zdobycia całkowitej pewności nadal napędzają ludzkie działania, odpowiadając na głęboką, nieusuwalną potrzebę opisywaną przez Leszka Kołakowskiego jako potrzeba pokonania obojętności świata7. Zatem, zamiast
wikłać się w filozoficzne spory, powinniśmy może raczej zapytać – po co
nam prawda?
Prawda stanowi naczelną wartość poznawczą. Jest ona ostateczną i podstawową oceną rzeczywistości, która służy nam jako fundament bycia w świecie. Stanowi źródło założeń o świecie, na których opieramy swoje działania,
rozumiane tu za Maksem Weberem jako zachowania obdarzone sensem. Założenia te, a także możliwość ludzkiego działania, biorą się ze świadomości
odrębności ja od otaczającego je świata. Kiedy Lucas Cranach Starszy maluje
Adama i Ewę w raju – a maluje ich po wielokroć – zazwyczaj przedstawia
ich zatroskanych i niepewnych, złapanych w momencie ulegnięcia pokusie,
w chwili ugryzienia zakazanego owocu.

4

Zjawisko dualizmu korpuskularno-falowego opisane po raz pierwszy przez Einsteina, a potwierdzone ostatecznie w roku 2015. Źródło: The first ever photograph of light as both a particle and wave, ‹https://phys.org/news/2015-03-particle.html› (dostęp: 4.06.2017).

5

Zasada nieoznaczoności Heisenberga mówiąca, że nie można z dowolną dokładnością
wyznaczyć jednocześnie położenia i pędu cząstki. Zob. Zasada nieoznaczoności, ‹https://
pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_nieoznaczono%C5%9Bci› (dostęp: 4.06.2017).

6

Szersze i wnikliwe omówienie tematu antycznej i średniowiecznej kosmogonii oraz idei
Pierwszego Poruszyciela znajduje się w znakomitej pracy Clive’a Staplesa Lewisa Odrzucony
obraz. Zob. C.S. Lewis, Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej, przeł. W. Ostrowski, Kraków 2008.

7

L. Kołakowski, Obecność mitu, Warszawa 2003, s. 117.
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Rysunek 1. Lucas Cranach Starszy, detal z dyptyku Adam i Ewa, 1528, Florencja, Pałac
Uffizich.

Źródło: ‹https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_and_Eve_(Cranach)›.

Ślad zębów na jabłku jest przyznaniem się do winy na równi z nagle
spochmurniałym spojrzeniem – zarazem jednak jest symbolem uzyskania
świadomości. Nie od rzeczy drzewo, z którego Ewa spożywa owoc, zwie się
Drzewem Poznania. Jak mówi Karl R. Popper, „dla tych, którzy jedli z drzewa
poznania, raj jest utracony (…). Zaczynając od prześladowania rozumu i prawdy,
musimy skończyć na najbardziej brutalnym niszczeniu wszystkiego, co ludzkie.
Nie ma powrotu do harmonijnego stanu natury”8. Adam i Ewa, skosztowawszy zakazanego owocu, zyskują świadomość odrębności własnego ja. Jedność ze
światem staje się ułudą, nieosiągalnym Edenem świętej niewinności, utraconym
bezpieczeństwem absolutu, do którego my, jako ich nieodrodne dzieci, stale
dążymy. Znać prawdę oznacza mieć pewność: pewność działania i własnej racji,
bezpieczeństwo znajdowania się po stronie metafizycznego „dobra”.

Perspektywy prawdy
Tymczasem wydaje się, że otaczającą nas rzeczywistość, oddaloną od utraconego raju prawdy absolutnej, lepiej opisuje staroindyjska przypowieść
o słoniu i ślepcach. Istnieje wiele różnych wersji tej historii, jednak jej sens
8

K.R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 1, przeł. H. Krahelska, Warszawa
1993, s. 224.
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i struktura pozostają niezmienne, dlatego pozwolę sobie przytoczyć ją tu
w skróconej formie. W dawnych czasach do wioski, w której żyło sześciu
ślepców, zawędrował słoń. Ślepcy nigdy wcześniej nie mieli okazji poznać
tego zwierzęcia, więc kiedy pojawiło się przed nimi, postanowili je zbadać.
Każdy z nich chwycił inną część stworzenia, w przekonaniu, że poznając
część, poznaje zarazem całość. Kiedy więc jeden ze ślepców złapał ogon, myślał, że trzyma wytrzymałą linę. Inny objął rękami nogę i oznajmił pozostałym, że słoń to nic innego jak drzewo o grubym, szorstkim pniu. Następny
położył dłonie na boku zwierzęcia i natychmiast zaprzeczył poprzednikom,
twierdząc, że mają do czynienia z wysokim, twardym murem. Kolejny złapał
za ucho i zaczął krzyczeć, że to po prostu wielki, ruchomy wachlarz. Jeszcze
następny pomacał kieł słonia i przestraszył się, wołając, że to wymierzona
w niego ostra włócznia. Ostatni zaś chwycił trąbę i odskoczył w przerażeniu,
wrzeszcząc, że słoń to po prostu rodzaj wielkiego, groźnego węża.
Rysunek 2. Ilustracja przypowieści o słoniu i ślepcach.

Źródło: ilustracja własna.

Przypowieść ta uczy od wieków jednego: ludzkie postrzeganie jest niedoskonałe. Wszyscy ludzie są ślepcami, nawet wówczas – a może zwłaszcza wtedy –
gdy mają oboje oczu. Ludzie wciąż oglądają jedynie wycinki otaczającej ich
rzeczywistości i na ich podstawie tworzą założenia dotyczące całości. Dlatego
również tak trudno jest dojść do porozumienia – wszak każdy wycinek świata w jakiejś mierze różni się od drugiego. Każdy z nich może być fałszywy
lub też nie do końca prawdziwy. Indyjska przypowieść pozostawia jednak
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również odrobinę nadziei: zawsze możliwe jest porozumienie. Możliwa jest,
mówiąc słowami Alfreda Schütza, przekładalność ludzkich perspektyw9,
przynajmniej częściowe uwspólnienie wyjątkowego, indywidualnego doświadczenia. Gdybyśmy zatem, sugeruje przypowieść o ślepcach, mądrzejsi
o ich błędy nie kłócili się o wyższość jednej z fragmentarycznych prawd nad
inną, a zamiast tego porozmawiali ze sobą, starając się uzgodnić swoje impresje na temat rzeczywistości, to być może ostatecznie udałoby się nam poznać
rzeczywistość w jej pełni – lub przynajmniej w większym jej fragmencie.
Dotarcie do prawdy absolutnej, przynajmniej w świeckim światopoglądzie, jest jednak niemożliwe. Można jedynie przybliżać się do prawdy,
tworząc uwspólniony, intersubiektywny obraz rzeczywistości, swego rodzaju
prawdę intersubiektywną, zgodną z założeniami koncepcji prawdy jako opartej na powszechnej zgodzie. Ale czy to rozwiązanie może stanowić odpowiedź na problem postprawdy?
Prawda cząstkowa, prawda uzgodniona, konsensualna i zdroworozsądkowa
nie wystarcza poszukiwaczom prawdy absolutnej, pielgrzymom zdążającym do
raju pewności. Natomiast postprawda, nierzadko odpowiadająca w większej
mierze ich emocjonalnym potrzebom oraz uformowanym wcześniej założeniom o rzeczywistości, stanowić może dla nich rodzaj protezy, kij wspierający
podróżnika na stromej i wyboistej drodze do absolutu. Postprawda, zgodna
z nieuświadomionymi przekonaniami czy sądami, jawić się im może jako niedoskonałe, ale nieporównanie bliższe Platońskiej Prawdy odbicie na ścianach
jaskini. Pokusy ulegnięcia postprawdom, o których będzie tu mowa, wynikają
wprost z ludzkiej psychiki i dostępnych człowiekowi mechanizmów poznania,
takich jak m.in. uniwersalna potrzeba usensowienia rzeczywistości, potrzeba
bezpieczeństwa zwana przez Kołakowskiego potrzebą pokonania obojętności
świata, przejawiająca się nierzadko w tendencji do konformizmu i trybalizmu,
tworzenie racjonalizacji post factum i związane z nimi pułapka grupowego
myślenia oraz mechanizmy stereotypizacji. Punktem wyjścia do tych rozważań jest teoremat Thomasa mówiący, że „jeśli ludzie definiują pewne sytuacje
jako realne, mają one realne konsekwencje”10. Również Florian Znaniecki,

9 A. Schütz, O wielości światów, przeł. B. Jabłońska, Kraków 2008.
10 Cytat w tłumaczeniu własnym za: R.K. Merton, The Thomas Theorem and The Matthew

Effect, „Social Forces” December 1995, 74(2), s. 380. Thomas Theorem tłumaczy się tradycyjnie na język polski jako teoremat Thomasa, jednak, jak wskazuje Merton, jego autorów
było w istocie dwóch: William Thomas i Dorothy Thomas. Zob. tamże.
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opisując pojęcie współczynnika humanistycznego, zwraca uwagę na subiektywizm postrzegania świata przez aktorów, wynikający z interakcji między
ich postawami a wartościami. To aktorzy nadają znaczenie swemu otoczeniu
i własnym działaniom, tworzą i interpretują kontekst, w którym istnieją.
Świat społeczny podlega działaniom ludzkim, ale zarazem sam je formuje –
czego dobitnym przykładem są bańki inwestycyjne.
Pierwsza dobrze znana bańka spekulacyjna tego typu to tzw. mania tulipanowa, która przetoczyła się przez Holandię w pierwszej połowie XVII
wieku. W latach 1634–1637 cena jednej cebulki rzadkiej i cenionej odmiany tulipanów wzrosła 60-krotnie, osiągając zawrotną równowartość sumy
dziesięciu lat pracy przeciętnego rzemieślnika. Rynek rósł w szybkim tempie,
a inwestorzy rynkowi skupowali cebulki i podbijali cenę w przekonaniu, że
odzwierciedla ona popyt. Kiedy jednak na początku 1637 roku bańka pękła,
doprowadzając do krachu całego rynku i kilkuletniego kryzysu gospodarczego w Holandii, okazało się, że rzeczywista cena rynkowa cebulek tulipanów uzależniona jest nie od ich inherentnej, „prawdziwej” wartości, ale
od kosztu, jaki nabywca chce za nie zapłacić11. Historia lubi się powtarzać,
nic więc dziwnego, że potem nastąpiły kolejne bańki – od spekulacji na akcjach Kompanii Mórz Południowych w Wielkiej Brytanii w 1711 roku, aż
po ostatni kryzys finansowy wywołany pęknięciem bańki inwestycyjnej na
rynku amerykańskich nieruchomości w 2008 roku. Skutki tego ostatniego
wydarzenia odczuwane są zresztą do dziś.
Można oczywiście zbyć problem spekulacji stwierdzeniem, że bańki inwestycyjne są wyłącznie odzwierciedleniem ludzkiej pychy i chciwości – byłoby
to jednak zbyt daleko idącym uproszczeniem. Szukanie łatwej okazji do poprawy stanu własnego życia jest cechą znacznej części ludzkości, co dobitnie
potwierdza Mertonowska koncepcja innowacji jako jednej z odmian anomii.
Niemniej istotniejszy w odniesieniu do zagadnienia postprawdy wydaje się
inny element – konformizm.

11 Opis tej i innych baniek spekulacyjnych zob. Beware of the Post-2009 Economic Bubbles,

‹http://www.thebubblebubble.com› (dostęp: 3.09.2017); Market Crashes: The Tulip and
Bulb Craze (1630s), ‹http://www.investopedia.com/features/crashes/crashes2.asp› (dostęp:
3.09.2017).
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Zwodniczy urok postprawdy
W 1941 roku, w odpowiedzi na pytanie, skąd wziął się nazizm, Erich Fromm,
jeden z głównych myślicieli szkoły frankfurckiej, opublikował książkę Ucieczka od wolności12. Zastanawiając się nad kuszącą mocą totalitarnych ideologii,
współtwórca teorii krytycznej doszedł do wniosku, że odpowiadają one na głęboko zakorzenioną potrzebę bezpieczeństwa – dla którego człowiek jest w stanie
poświęcić wiele, nawet indywidualną wolność. Konformizm został wyróżniony
przez niego jako jedna z głównych form ucieczki od wolności. Opisywany przez
Fromma jako szczególny rodzaj mimikry konformizm jest w tym rozumieniu
sposobem automatycznego dostosowywania się do norm uznawanych przez
większość – zarówno na zewnątrz, jak i w obrębie danej osobowości. Rezygnując z indywidualizmu, konformista oddaje swoją jednostkową wolność, ale
zyskuje poczucie bezpieczeństwa wynikające z usunięcia sprzeczności między
światem a sobą samym. Tym sposobem jednostka staje się częścią większej całości, uwalniając się od brzemienia odpowiedzialności – i wyboru.
Konkluzje Fromma potwierdzone zostały wieloma badaniami, z których
najistotniejszy w kontekście postprawdy wydaje się eksperyment Solomona
Ascha, przeprowadzony w 1955 roku na grupie 50 studentów. Wyniki eksperymentu, wskazujące na wysoki poziom konformizmu normatywnego, jak
i informacyjnego wśród badanych, zaskoczyły samego Ascha: 75 proc. badanych przynajmniej raz zaprzeczyło własnym zmysłom, przychylając się do
błędnej odpowiedzi forsowanej przez większość grupy13. Przy założeniu możliwości ekstrapolacji wyników badań Ascha na całą populację oznacza to, że
12 E. Fromm, The Fear Of Freedom, New York 1942.
13 Solomon Asch prosił ochotników, którzy zgłosili się do jego eksperymentu, aby w 18 róż-

nych próbach jak najdokładniej przyjrzeli się trzem liniom (A, B, C) i zadecydowali, do
której z nich najbardziej podobny jest odcinek X narysowany obok. Gdy uczestnicy badania wykonywali zadanie w samotności, udzielali prawidłowych odpowiedzi w ponad
99 proc. prób. Drugą część eksperymentu stanowiło jednak badanie grupowe, do którego
Asch podstawiał 7 zmówionych z nim osób, które zgodnie udzielały tej samej, błędnej odpowiedzi. Wówczas średnia błędnych odpowiedzi badanych wzrosła do 32 proc. Badanie
ujawniło znaczne indywidualne zróżnicowanie: ok. 5 proc. osób zawsze dostosowywało
się do opinii grupy, a ok. 25 proc. osób za każdym razem trzymało się własnej oceny –
pozostali uczestnicy poddawali się presji grupowej co najmniej w jednej z prób. Ostatecznie 75 proc. badanych popełniło błąd w przynajmniej jednej z 12 kluczowych prób.
Dokładny opis eksperymentu zob. Asch Experiment, ‹https://www.simplypsychology.org/
asch-conformity.html› (dostęp: 1.09.2017); Eksperyment Ascha, ‹https://pl.wikipedia.org/
wiki/Eksperyment_Ascha› (dostęp: 1.09.2017).
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w określonych warunkach większość ludzi będzie poddawać się presji grupy,
przynajmniej zewnętrznie, niezależnie od tego, czy sądzą oni, że grupa ma
rację, czy też nie. Ustalenia Ascha korespondują nie tylko z teorią Fromma,
ale również z hierarchią potrzeb Abrahama Maslowa, który potrzebę bezpieczeństwa określił jako fundamentalną, wymagającą spełnienia w pierwszej kolejności po zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych, zaś potrzeby przynależności
oraz szacunku i uznania – za potrzeby wyższego rzędu, których spełnienie jest
konieczne do osiągnięcia jednostkowego poczucia szczęścia i spełnienia14.
Swoistym potwierdzeniem eksperymentu Ascha w warunkach naturalnych można również nazwać przebieg narad grupy doradców prezydenta
Kennedy’ego, które ostatecznie doprowadziły do inwazji w Zatoce Świń15. Źle
przygotowana, nieudana próba odsunięcia od władzy rewolucjonistycznego
przywódcy Kuby, Fidela Castro, przez CIA i finansowane przez nią kubańskie
bojówki dramatycznie pogorszyły stosunki amerykańsko-kubańskie, jak i radziecko-amerykańskie, na długie lata wzmacniając zimnowojenne napięcia.
Irving Janis, amerykański psycholog zajmujący się procesami podejmowania
decyzji oraz dynamiką grupową, postanowił zbadać, jak doszło do incydentu
w Zatoce Świń. Ciekawiło go, jak grupa niezwykle inteligentnych, błyskotliwych ludzi, doradców prezydenta Kennedy’ego, wśród których znajdowali się
tacy eksperci, jak Robert McNamara czy Arthur Schlesinger Jr., mogła podjąć równie nierozważną decyzję. Analizy przebiegu spotkań grupy doradczej
doprowadziły go do zaskakujących wniosków: odkrył istnienie mechanizmu
psychologicznego ściśle związanego z kohezją grupową, który prowadzi do
stłumienia niezależnego myślenia krytycznego członków danej grupy. Janis
stwierdził, że im wyższa kohezja (spójność) grupy zarządzającej mierzona poziomem esprit de corps i przyjaznych stosunków między członkami grupy, tym
większe ryzyko wystąpienia myślenia grupowego, charakteryzującego się:
1) poczuciem niezwyciężoności i nadmiernym optymizmem
2) tworzeniem fałszywych racjonalizacji negujących ostrzeżenia i sygnały
alarmowe
14 A. Maslow, A Theory of Human Motivation, „Psychological Review” 50 (1943), s. 370–396.

Tekst artykułu dostępny także pod adresem ‹http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm› (dostęp: 1.09.2017).

15 Skrócony opis tego incydentu zob. Bay of Pigs Invasion, ‹https://en.wikipedia.org/wiki/

Bay_of_Pigs_Invasion› (dostęp: 2.09.2017). Interesująca analiza znaczenia inwazji w przebiegu zimnej wojny zawarta jest w książce Johna Lewisa Gaddisa. Zob. J.L. Gaddis, Zimna
wojna. Historia podzielonego świata, przeł. B. Pietrzyk, Kraków 2007.
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3) wiarą w wyższą moralność własnej grupy i ignorowaniem etycznych konsekwencji swoich decyzji
4) stereotypizacją i dehumanizacją obrazu przeciwnika
5) presją grupową skierowaną przeciwko osobom myślącym inaczej niż
większość
6) autocenzurą
7) iluzją jednomyślności
8) pojawieniem się strażników myśli16.
Jak trudno jest nie poddać się grupowej presji oraz wymogom i oczekiwaniom otoczenia, dowodzą również ustalenia Philipa Zimbardo, który
w 1971 roku przeprowadził na amerykańskim uniwersytecie eksperyment
znany pod nazwą Stanford Prison Experiment. Zimbardo musiał przerwać
swoje badania na długo przed ich planowanym zakończeniem, ponieważ
biorący w nich udział ochotnicy tak głęboko weszli w odgrywane przez siebie role, że kompletnie zapomnieli o umowności, sztuczności i dobrowolności uczestnictwa w całej sytuacji17. Według amerykańskiego psychologa
zjawisko to ma dwie główne przyczyny: kontrolującą, zewnętrzną i sztywną
naturę historycznie utrwalonego otoczenia społecznego, określanego przez
Zimbardo mianem Systemu, oraz skrajną formę ludzkiej potrzeby przynależności i uznania, pojawiającą się w szczególnie opresyjnych sytuacjach. Jak
pisze Zimbardo o Systemie, „porządnych ludzi można skłonić, skusić lub
wdrożyć do zachowywania się w zły sposób. Można ich także doprowadzić
do zachowywania się w sposób irracjonalny, głupi, autodestrukcyjny, antyspołeczny i bezmyślny, gdy zostaną pochłonięci przez „sytuacje totalne”,
które oddziaływają na ludzką naturę w ten sposób, że podważają poczucie
stabilności i spójności osobowości, charakteru lub moralności jednostki”18.
W takich wypadkach naturalna potrzeba przynależności może przekształcać się w „nadmierny konformizm, ślepe posłuszeństwo oraz wrogość grupy
własnej wobec grupy obcej”19.

16 I.L. Janis, Groupthink, „Psychology Today” 5/1971, s. 43–46, 74–76.
17 Dokładny opis Stanfordzkiego Eksperymentu Więziennego zob. The Stanford Prison Exper-

iment, ‹http://www.prisonexp.org› (dostęp: 6.09.2017). Analiza eksperymentu oraz wywołanych przezeń mechanizmów psychologicznych dostępna jest w książce P. Zimbardo, Efekt
Lucyfera, przeł. A. Cybulko, J. Kowalczewska, J. Radzicki, M. Zieliński, Warszawa 2008.

18 Tamże, s. 232.
19 Tamże, s. 252.
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Dzisiejsza skuteczność postprawdy bierze się z połączenia wyżej omówionych
czynników w jedną, przynajmniej pozornie spójną całość. Postprawda jest
bowiem nie tylko narzędziem manipulacji, ale również łatwo przyjmowaną przez jednostki formą narracji oraz strukturyzacji rzeczywistości, a co za
tym idzie – wysoce niedoskonałym, lecz krótkotrwale satysfakcjonującym
narzędziem spełniania fundamentalnych ludzkich potrzeb. Pączkujące zewsząd postprawdy ochoczo potwierdzają jednostkowe i grupowe przed-sądy
i stereotypy, formowane na wpół świadomie, pod wpływem emocji i czynników zewnętrznych, nierzadko przy pełnym lekceważeniu faktów i zdrowego rozsądku. Zarazem jednak, działając jak fakty społeczne w rozumieniu
Durkheima20, postprawdy kształtują rzeczywistość. Uproszczone, niepełne
formy postprawdy stanowią swoiste sztandary, stereotypowe i jaskrawe, pod
którymi gromadzą się ich wyznawcy i w imię których działają na arenie społecznej. Postprawda jako zjawisko społeczne wydaje się zatem niemal w pełni
samowystarczalna, jak Ouroboros21 zjadająca stale swój własny ogon, żywiąca się własnymi zatrutymi owocami. Wszystko to sprawia jednak, że staje
się ona w najlepszym razie bronią obosieczną, uderzającą we wszystkie strony konfliktu z jednakową, nieprzewidywalną siłą. W rzeczywistości istnieje
bowiem wiele postprawd, rywalizujących nie tylko z faktami, lecz także ze
sobą wzajemnie. Każda z nich wysuwa własne dążenia do słuszności, szuka
swojego uzasadnienia, swojego roszczenia do wiarygodności i prawdziwości,
by użyć terminologii Jürgena Habermasa22, poprzez zgodność z wybranym
kryterium – najczęściej kryterium emocjonalnego rezonansu i powszechnej
zgody. Skuteczność postprawdy opiera się na wytwarzanych przez nią podziałach. Są ci, którzy wiedzą – czyli my – i ci, którzy się nie znają – czyli oni.
Ci, którzy znają prawdę, i ci, którzy jej zaprzeczają. A ponieważ skuteczność
ta bierze się w równych proporcjach z potrzeby strukturyzacji, uproszczenia
rzeczywistości, jak i potrzeby konformizmu jednostki do przekonań i działań
20 Definicja faktu społecznego stworzona przez Durkheima stwierdza: „Jest faktem społecz-

nym wszelki sposób robienia, utrwalony lub nie, zdolny do wywierania na jednostkę zewnętrznego przymusu; albo inaczej: taki, który jest w danym społeczeństwie powszechny,
mając jednak własną egzystencję, niezależną od jego jednostkowych manifestacji” (podkr.
własne). Za: J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 1981, s. 419.

21 Ouroboros, mityczny wąż zjadający własny ogon, przedstawiany w postaci kręgu bez po-

czątku i końca, jest symbolem nieustającego cyklu destrukcji i kreacji, życia poprzez śmierć.

22 J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. I i II, przeł. A.M. Kaniowski, Warszawa

1999 i 2002.
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określonej grupy, pod sztandarami emocjonalnych postprawd zbiera się coraz więcej ludzi.

Postprawda w praktyce
Zjawisko postprawdy nie byłoby jednak tak interesujące ani tak groźne
i z pewnością nie budziłoby obecnie tylu emocji, gdyby nie dało się nad nim
w coraz wyższym stopniu panować. Wszak półprawdy, niedopowiedzenia,
insynuacje, manipulacje czy propaganda istnieją, odkąd przodkowie człowieka zebrali się w stada i stworzyli spójny system komunikacji, a zjawisko
mimikry sugeruje, że korzyści z kłamstwa napędzają ewolucję gatunków.
To, co sprawia, że postprawda przeżywa dziś rozkwit, to fakt, że zachowania
i działania ludzkie w środowisku społecznym można w coraz większej mierze
kontrolować, mierzyć i kształtować na wiele trudnych do wykrycia sposobów, by w ostatecznym rozrachunku móc wykorzystać je do własnych celów.
Za doskonały – choć alarmujący – przykład zastosowania mechanizmu
postprawdy w praktyce może służyć analiza przebiegu wyborów prezydenckich w USA w 2016 roku, jak również wyniki głosowania Brytyjczyków
w referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
W obu tych przypadkach – jak i właściwie w każdym innym przypadku
zorganizowanej działalności politycznej – kampania wyborcza oparta była
w głównej mierze na wykorzystaniu elementów retorycznych i erystycznych,
na wzbudzaniu emocji kosztem racjonalnej, opartej na faktach dyskusji.
Tym, co różniło wyżej wymienione kampanie od innych, było zastosowanie
nowych metod marketingu politycznego, pozwalających na dotarcie do ściślej określonych grup odbiorców z komunikatem precyzyjnie dopasowanym
do ich profilu osobowościowego oraz przekonań politycznych. Prawdziwość
tego komunikatu była rzeczą zupełnie nieistotną – tym, co się liczyło, była
możliwość wpływu na decyzje polityczne odbiorców za pomocą wszystkich
dostępnych metod i form komunikacji. W obu tych przypadkach za kampanie zakończone sukcesem odpowiadała prywatna firma analityczno-konsultingowa Cambridge Analytica.
Cambridge Analytica, korporacja zajmująca się „stosowaniem danych do
zmiany zachowania odbiorców”, jak chwali się na swojej stronie internetowej23,
23 Cambridge Analytica, ‹https://cambridgeanalytica.org/› (dostęp: 6.09.2017).
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zyskała sławę (lub niesławę) po światowych wydarzeniach politycznych
z 2016 roku. Prawdopodobnie, poprzez szereg zsynchronizowanych działań
komunikacyjnych skierowanych do odbiorców po różnych stronach sceny
politycznej, odegrała decydującą rolę w wyborze opcji Leave przez Brytyjczyków oraz elekcji Donalda Trumpa na prezydenta USA. Wcześniej jednak
również działała, za pomocą podobnych metod, jako SCL Elections, oferując
usługi określane przez jej pracowników jako psyops – termin stosowany przez
amerykańskie wojsko do opisu wojennych operacji psychologicznych24. Użycie wojskowych terminów jest w przypadku CA całkowicie uzasadnione –
jak pisze dziennikarka śledcza „Observera” Carole Cadwalladr, firma Roberta
Mercera ma swoje korzenie w przemyśle wojskowym i stosuje militarne metody i strategie wobec cywilnej populacji25.
Cambridge Analytica używa dwóch niezwykle ostatnio modnych, angielsko brzmiących terminów: big data i micro targeting. Oba te pojęcia nie są
nowe. Big data oznacza wykorzystanie mocy obliczeniowych komputerów
do tworzenia analiz, szczególnie społecznych, które wcześniej, przed dobą
komputerów, nie byłyby możliwe do przeprowadzenia ze względu na wielkość i szczegółowość zbiorów danych. Dane stosowane w big data opisywane
są za pomocą „3V”: volume (wielkość zbiorów danych), velocity (szybkość
napływu i przemian danych), variety (zróżnicowanie źródeł danych). Informacje te, zbierane w ogromnych ilościach, są najczęściej nieustrukturyzowane, podlegają szybkim zmianom i pochodzą ze zróżnicowanych źródeł,
w głównej mierze internetowych: komputerów, telefonów komórkowych,
kamer, mikrofonów, czytników, sieci WiFi itp. Analizy big data umożliwiają m.in. znajdowanie sensownych, logicznych powiązań danych, określanie
istniejących i prognozowanie przyszłych trendów, tworzenie szczegółowych
profili osobowościowych badanych jednostek. Micro targeting z kolei oznacza kierowanie przekazu do niewielkiego, ściśle zdefiniowanego segmentu
populacji. Wcześniej wykorzystywany w marketingu, dziś przede wszystkim
używany w marketingu politycznym, micro targeting pozwala na personalizację ogólnego komunikatu, na dostosowanie formy przekazu do indywidualnej wrażliwości i emocji odbiorcy. W dobie umasowionej komunikacji
24 C. Cadwalladr, The great British Brexit robbery: how our democracy was hijacked, „The Guar-

dian” 7.05.2017, artykuł dostępny na stronie ‹https://www.theguardian.com/technology/2017/may/07/the-great-british-brexit-robbery-hijacked-democracy› (dostęp: 6.09.2017).

25 Tamże.
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indywidualizacja przekazu działa w dwóch wymiarach: nie tylko dostosowuje komunikat do odbiorcy, umożliwiając jego pełniejsze zrozumienie, ale
również wpływa pozytywnie na emocje odbiorcy, pozwalając mu poczuć się
wyjątkowo i niepowtarzalnie, podkreślając jego indywidualną wartość dla
nadawcy.
Nowatorskość rozwiązań wprowadzonych przez CA to możliwość wykorzystania big data i micro targetingu do tworzenia analiz osobowościowych
użytkowników Internetu – w szczególności Facebooka i Twittera, na których przeciętny użytkownik pozostawia o sobie ogrom informacji: co lubi,
na jakie tematy dyskutuje, jaką sieć znajomych posiada (a co za tym idzie –
jaki kapitał społeczny), jakie zdjęcia wrzuca do sieci lub ogląda, jak często
i w jakich godzinach używa mediów społecznościowych, co robi w pozostałym czasie, jakie ma preferencje seksualne, wyznanie, płeć, kolor skóry,
poglądy polityczne, w jaki sposób formułuje komunikaty itp. Dane zdobyte przez Cambridge Analytica zawierały zarówno dane z Facebooka (w tym
informacje zdobyte w płatnej ankiecie, w której użytkownicy udostępnili
firmie swoje profile oraz sieć kontaktów), jak i wiele baz danych dotyczących pozornie niezwiązanych z polityką rzeczy – od podróży lotniczych po
subskrypcję magazynów, co pozwoliło firmie na stworzenie gigantycznej
bazy danych, niezwykle szczegółowej i zawierającej prywatne, czasem wręcz
intymne informacje26. Informacje te pozwoliły na stworzenie precyzyjnych
profili osobowościowych użytkowników i wyodrębnienie spośród nich grup
wyborców wahających się, niezdecydowanych oraz podatnych na wpływ. To
właśnie przede wszystkim do tych grup wyborców zostały skierowane misternie skonstruowane komunikaty, których głównym zadaniem była, jak
CA otwarcie mówi, zmiana ich zachowania. Cambridge Analytica odniosła niewątpliwy sukces: opcja wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE wygrała
w referendum głosami 600 000 wyborców – w przybliżeniu 1 proc. uprawnionych do głosowania. Donald Trump został prezydentem USA, mimo że
większość obywateli Stanów Zjednoczonych głosowała na Hillary Clinton.
Teraz CA działa na zlecenie rządu kenijskiego, a także prowadzi wstępne
26 Tutaj należy wspomnieć o modelu osobowościowym OCEAN (tzw. Big Five, badającym

Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness, Neuroticism: Otwartość, Sumienność, Ekstrawersję, Ugodowość, Neurotyzm), wykorzystywanym przez zespół psychologów Michała Kosińskiego i Aleksandra Kogana do analiz osobowości użytkowników
Internetu – najprawdopodobniej to ich badania stały się podstawą działania CA, kiedy
Kogan został pracownikiem firmy.
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badania rozpoznawcze w Meksyku, gdzie w 2018 roku odbędą się wybory
prezydenckie27.
Tym właśnie jest postprawda w praktyce. Uproszczona definicja słownika
oksfordzkiego, mówiąca o sytuacji, w której „obiektywne fakty mają mniejsze znaczenie w kształtowaniu opinii publicznej niż odwołania do emocji
i osobistych przekonań”, ukazuje nam dzisiejszą rzeczywistość, w której przed-sądy, stereotypy, emocje odbiorców rządzą ich działaniami i w której nawet racjonalizacje nie są już dłużej konieczne. Jak bowiem pisze Michael
Walzer, racjonalizacje, czy też usprawiedliwienia, są wskaźnikiem poczucia
winy – implikują, że istnieje idealna sytuacja, jakiś miernik wartości, który
pokazuje, jak powinno być28. W tej perspektywie postprawda staje się czymś
poza prawdą, czymś, dla czego prawda przestaje być odniesieniem i miarą
wartości. Zarazem zaś we współczesnej rzeczywistości, tworzonej w dużej
mierze we wnętrzach komputerów, w Internecie, w nieustającym zalewie
nieweryfikowalnych lub też trudno sprawdzalnych informacji, postprawda
staje się nie tylko obrazem rzeczywistości, ale przede wszystkim narzędziem –
instrumentem manipulacji doskonalszym i bardziej precyzyjnym niż kiedykolwiek wcześniej.

Przyszłość i przeszłość
Dziś, tak jak w starożytnych Indiach, ludzie znów stali się ślepcami. Już nie
sześcioma, tylko ponad sześcioma miliardami ślepców, z których każdy widzi tylko ułamek rzeczywistości. Każdy usiłuje pochwycić tę rzeczywistość,
wołając „to drzewo!”, „nie, to wachlarz!” czy „ktokolwiek twierdzi, że to nie
mur, jest idiotą!”. Stojący obok ślepcy to popierają, to krytykują kolejne wersje, tworząc chaos komunikacyjny i utrudniając jakiekolwiek porozumienie.
Faktyczne poznanie tej rzeczywistość w całości – czy choćby w większej jej
części – staje się coraz bardziej problematyczne, a zamknięte i zamykające się, niechętne wobec Innego społeczności i grupy nie ułatwiają tego zadania. Jednak głównym problemem, z którego światowa opinia publiczna
27 S. Bright, After Trump, „big data” firm Cambridge Analytica is now working in Kenya, „BBC”,

3.08.2017, ‹http://www.bbc.com/news/blogs-trending-40792078› (dostęp: 2.09.2017).

28 M. Walzer, Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe, przeł. M. Szczubiałka, Warszawa 2010,

s. 60.
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w coraz większym stopniu zaczyna zdawać sobie sprawę, nie jest nawet samo
istnienie postprawdy – są nim raczej takie zagadnienia jak to, kto kontroluje
postprawdę, kto nią zarządza i w jakim celu. Firmy takie jak Cambridge
Analytica, AggregateIQ czy Palantir są prywatnymi przedsięwzięciami biznesowymi, z siedzibami w potężnych krajach demokracji zachodnich: USA,
Wielkiej Brytanii czy Kanady. Kontrola państwa nad ich działalnością jest
już w tej chwili mocno ograniczona, a granice sfery prywatnej i publicznej zatarte – legislacja wydaje się nie nadążać za błyskawicznie zmieniającą
się rzeczywistością, brak jest odpowiednich praw, a nawet możliwości czy
chęci egzekwowania istniejących regulacji29. Jeśli więc tak wyglądają sprawy
w najstarszych demokracjach świata, jak będą się one kształtować w krajach
niedemokratycznych?
Rysunek 3. Pieter Bruegel Starszy, Wieża Babel, 1563, Muzeum Sztuki w Wiedniu.

Źródło: ‹https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pieter_Bruegel_the_Elder_-_The_Tower_
of_Babel_(Vienna)_-_Google_Art_Project.jpg›
29 C. Cadwalladr, Robert Mercer: the big data billionaire waging war on mainstream media, „The

Guardian”, 26.02.2017, ‹https://www.theguardian.com/politics/2017/feb/26/robert-mercerbreitbart-war-on-media-steve-bannon-donald-trump-nigel-farage› (dostęp: 6.09.2017).
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Ryzyko pojawienia się głębokich, nieusuwalnych podziałów między grupami społecznymi, a także groźba konfliktów i wojen rodzących się z niezrozumienia i strachu, stanowią istotny problem kultury zachodniej. Obawa
przed rozpadem wspólnoty opartej, jak chciał Ernest Renan, na fundamentach antycznej filozofii, estetyki i prawa oraz judeochrześcijańskiej religii30
walczy z poczuciem wyższości grupy własnej, z lękiem przed obcością, z wąsko rozumianą potrzebą bezpieczeństwa. Że nie są to lęki nowe, najlepiej
świadczy fakt, iż obrazem, który przez wieki symbolizował to zagrożenie,
szukając jego źródła w ludzkiej pysze, był nieodmiennie wizerunek wieży
Babel. Czy biblijne pomieszanie języków, prowadzące do upadku ludzkości, jest losem, który się powtórzy? Czy mamy do czynienia z proroctwem,
ostrzeżeniem, czy też po prostu z wyjątkowo poruszającym odzwierciedleniem ludzkiej natury?
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Streszczenie
Uznanie postprawdy za słowo roku w 2016 roku przez Oxford Dictionaries
było potwierdzeniem rosnącego, powszechnie zauważalnego trendu, istniejącego w dyskursie publicznym od ponad dekady. Zjawisko postprawdy nie jest niczym nowym; co więcej, jest niedoskonałym i niebezpiecznym, ale przynajmniej
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częściowo skutecznym sposobem spełniania fundamentalnych ludzkich potrzeb bezpieczeństwa, przynależności oraz uznania i szacunku. Raz wytworzone
postprawdy mogą stać się faktami społecznymi, istniejącymi niezależnie od ich
twórców, i dlatego tak chętnie wykorzystywane są one w praktyce jako narzędzie
tworzenia politycznego wpływu. Każdy użytkownik sieci nieświadomie udostępnia o sobie ogromną ilość informacji, które mogą być wykorzystane do tworzenia
tysięcy indywidualnych postprawd, idealnie dopasowanych do statystycznie opracowanych grup osobowości odbiorców. Skuteczność tej metody, wykorzystującej
nowoczesne analizy Big Data, udowodniły wyniki brytyjskiego głosowania w sprawie wystąpienia z UE oraz rezultaty wyborów prezydenckich w USA w 2016
roku. Postprawda w tym ujęciu staje się zatem nie tylko zagadnieniem z zakresu
ontologii czy moralności, lecz także socjologii, psychologii oraz bezpieczeństwa.
Słowa kluczowe: postprawda, konformizm, big data, potrzeby psychologiczne,
fakt społeczny

Summary
My Truth is the Truest or Post-Truth in Practice
The announcement of post-truth as the 2016 word of the year by Oxford Dictionaries was a confirmation of a popular, growing and at least a decade-old trend.
The phenomenon of post-truth is indeed old; moreover, it is an imperfect and
dangerous, but at least partly effective means of fulfilling fundamental psychological needs of security, affiliation, as well as social recognition and respect. Once
created, post-truths may easily become social facts, existing independently of their
creators, which is why they are so readily used in practice as a means of social
influence. Every internet user inadvertently shares a multitude of personal data
which can be used to create thousands of individual post-truths, each fitted to
a relevant target group, based on the statistical analysis of personality traits. Both
the Brexit referendum and the 2016 US presidential election have proved the effectiveness of this method, based on micro targeting and Big Data analyses. Post-truth in this perspective becomes not only an ontological or moral phenomenon,
but an issue of sociology, psychology and security as well.
Keywords: post-truth, conformity, big data, psychological needs, social fact
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Prawda a neutralność
światopoglądowa w polityce

Zagadnienie prawdy pojawiło się w filozofii politycznej u samych jej początków sięgających starożytnej Grecji. Od czasów reformacji Europa, a wraz
z nią cała cywilizacja zachodnia, nauczyła się żyć w warunkach pluralizmu
światopoglądowego. W nowoczesnej demokracji apostazja przestała być
traktowana jako przestępstwo. Obok zasad rozdziału (autonomii) Kościoła od państwa i wolności religijnej – szeroko rozumiana równość obywatelska stała się standardem demokracji liberalnej1. Skoro uznaje się pluralizm światopoglądowy, to siłą rzeczy dopuszcza się możliwość pluralizmu
w kwestii prawdy w ogóle. Odpowiedzią na tę sytuację stała się neutralność
i bezstronność światopoglądowa nowoczesnego państwa2. Czy oznacza to,
że w życiu publicznym nastała era postprawdy? Czy zmiany kulturowe powodują, że neutralność światopoglądowa zmierza do zastąpienia prawdy
innymi „postprawdziwymi” punktami odniesienia? Niniejszy esej będzie
próbą odpowiedzi na te pytania z punktu widzenia współczesnej filozofii
politycznej.

1

Zakaz dyskryminowania jest ujęty w art. 32 Konstytucji RP. Pkt 1: „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne”. Pkt 2:
„Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym
z jakiejkolwiek przyczyny”.

2

Art. 25, pkt 2 Konstytucji RP: „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują
bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym”.
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Spór o status prawdy w polityce
Na rynku polskim kwestia prawdy w polityce doczekała się obszernej monografii Doroty Sepczyńskiej pt. Problematyczny status prawdy w polityce. Strauss –
Rawls – Habermas. Autorka analizuje trzy różne podejścia do prawdy w życiu
publicznym. Leo Strauss przyznaje istnienie okruchów prawdy w polityce w postaci „prawdy bytu, filozoficznej polityki czy prawdomówności”3. John Rawls
przedkłada rozumność (reasonableness) ponad prawdę w publicznym życiu politycznym. Jürgen Habermas zaś jako słowo klucz w sferze legitymizacji prawa
i polityki wymienia roszczenia ważnościowe (Geltungansprüche). Autorka monografii podkreśla niewystarczalność tradycyjnego schematu: separacja prawdy
od polityki kontra mocny status prawdy w polityce i zwraca uwagę na istnienie
trzeciego stanowiska, jakim jest słaby status prawdy w polityce. Stanowisko
to przyznaje prawdzie miejsce w polityce, jednak nie jest to miejsce centralne.
W stabilizacji społeczeństwa, w jego integracji, w legitymizowaniu władzy politycznej inne słowa klucze zajęły pozycję wiodącą: umowa społeczna, zgoda,
racjonalność, rozumność, normatywność, publiczność, solidarność, autentyczność, podmiotowość, wspólnota, rozum publiczny, deliberacja i dyskurs4.
Słaby status prawdy w polityce zyskuje dziś na popularności, poza pisarzami o wyraźnej proweniencji religijnej, jest on powszechnie przyjmowany5.
3

D. Sepczyńska, Problematyczny status prawdy w polityce. Strauss – Rawls – Habermas,
Kraków 2015, s. 230.

4

Habermas wskazuje na swoistą „logikę kwestii moralnych”, która przejawia się w „refleksyjnych formach działania komunikacyjnego” – takie wiodące idee normatywne to: ekspresywistyczny ideał samorealizacji, deontologiczna idea wolności, utylitarystyczna maksyma
zwiększenia indywidualnych szans życiowych (J. Habermas, Faktyczność i obowiązywanie,
przeł. A. Romaniuk, R. Marszałek, Warszawa 2005, s. 114).

5

Sepczyńska kreśli następującą mapę współczesnego dyskursu o prawdzie w polityce:
„Wstępnie można założyć, że separacja prawdy i polityki występuje w filozofii konserwatywnej (Carl Schmitt i Michael Oakeshott) i liberalizmie (John Gray). Reprezentanci
filozofii chrześcijańskiej (Jacques Maritain, Yves R. Simon, Alasdair MacIntyre, John Milbank, Catherine Pickstock), komunitaryzmu (Michael J. Sandel, Michael Walzer, Bernard
Williams) i libertarianizmu lewicowego (Murray Bookchin) uznają mocny status prawdy
w polityce. Konserwatyści (Strauss), libertarianie prowolnorynkowi (Murray N. Rothbart
i Robert Nozick), liberałowie społeczni (Richard Rorty, Rawls), republikanie (Hannah
Arendt), Habermas, Michael Foucault, teoretycy demokracji radykalnej (Chantal Mouffe,
Ernesto Laclau), Slavoj Žižek i Alain Badiou wpisują się w słaby status prawdy w polityce.
Rothbart i Nozick skonstruowali utopie pluralistyczne, w których kwestie światopoglądowe są wykluczone z porządku politycznego” [pisownia oryginalna] (D. Sepczyńska, Problematyczny status prawdy w polityce, dz. cyt., s. 259–260).

Prawda a neutralność światopoglądowa w polityce

67

To jednak stanowisko niejednorodne. O ile Strauss zakłada realizm etyczny
i przyjmuje prawdę w sensie metafizycznym, o tyle Rawls i Habermas działają w paradygmacie pometafizycznym. Rawls proponuje tzw. politykę uników
(politics of avoidance), lokując dociekania na temat prawdy poza publiczną
sferą polityczną – w sferze, gdzie działają Kościoły, uniwersytety, kluby i stowarzyszenia. Z kolei Habermas buduje dyskursywną teorię prawdy, odwołując się do rozumu komunikacyjnego oraz do uniwersalnej racjonalności,
zgodnie z którą roszczenia ważnościowe przysługują tym twierdzeniom, które w warunkach idealnego dyskursu spełniły racjonalne wymagania proceduralne. Słaby status prawdy w polityce nie oznacza ani automatycznego
odwrócenia się od klasycznego określenia cnoty prawdomówności, ani też
skierowania się ku moralnemu relatywizmowi czy nihilizmowi. W ujęciu
niektórych pisarzy politycznych właśnie takie podejście może okazać się najlepszym zabezpieczeniem przed dyktaturą i systemem totalitarnym. Według
Michaela Walzera minimalizm moralny pomaga budować powszechną solidarność i rozwiązywać globalne problemy, co można sparafrazować krótkim
hasłem, iż „minimalne rozumienie prawdy jest bliższe prawdy”6.
W nauczaniu o inspiracji chrześcijańskiej tradycyjnie podkreślano mocny
status prawdy w życiu jednostek i grup społecznych. Status ten przejawiał się
w deklarowanym realizmie i obiektywizmie metafizycznym, epistemologicznym i etycznym7. W refleksji etycznej przyjmowano istnienie faktów moralnych, o których można było się wypowiadać w kategoriach: prawda – fałsz8.
Cała klasyczna tradycja prawa naturalnego nawiązywała do prawdziwej na6

„Chcę podkreślić (chociaż powinno to już być oczywiste), że «minimalizm» nie opisuje moralności, która jest tak naprawdę podrzędna albo płytka emocjonalnie. Wręcz przeciwnie:
to ta moralność jest bliższa prawdy. Niewiele jest rzeczy istotniejszych niż minimalne rozumienie «prawdy» i «sprawiedliwości»” (M. Walzer, Moralne maksimum, moralne minimum,
Warszawa 2012, s. 19). Termin „moralny minimalizm” może być tu mylący; odnosi się on
do anglosaskiego określenia the thin conception of the good.

7

Według Davida Brinka realizm moralny opiera się na dwóch przesłankach: a) istnieją fakty
lub prawdy moralne; b) są one niezależne od dowodów na nie. Z kolei obiektywizm moralny zakłada, że wartości moralne (fakty moralne) istnieją niezależnie od naszych stanów
mentalnych, w szczególności od naszych uczuć (przyjemności, pragnienia itd.) (D. Brink,
Moral Realism and the Foundations of Ethics, Cambridge 1989, s. 17–21).

8

„Prawdomówność rozpatrywana przede wszystkim w świetle zgodności z przekazywaną myślą
osoby mówiącej przedstawia się jako wartość moralna ukonstytuowana przez wewnętrzną
celowość mowy formalnej w jej odniesieniu do doskonałości osoby ludzkiej” (T. Ślipko, Zarys
etyki szczegółowej, t. 1, Kraków 2005, s. 352). W omawianym ujęciu kłamstwo jest uznane za
„akt wewnętrznie zły i absolutnie (tzn. stale i niezmiennie) zakazany” (tamże, s. 352).
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tury człowieka i prawdziwych wartości. Poruszający się w tym paradygmacie
Tadeusz Ślipko koncepcję prawa naturalnego przedstawia następująco: jest
to zbiór norm kategorialnych, opartych na podstawowych imperatywach –
będących normami obiektywnymi, powszechnymi i niezmiennymi, które
„uzdalniają podmioty rozumne do spełniania aktów wewnętrznie dobrych,
a unikania wewnętrznie złych”9.
Sam autor przyznaje, że w sferze działania moralnego mieści się również
„rozległa dziedzina tzw. aktów moralnie obojętnych, czyli w swej moralnej treści nieokreślonych”10. Moralny kształt czynów indyferentnych ulega ewolucji,
ciągłemu kształtowaniu się, zależy w dużej mierze od czynników kulturowych i historycznych. W ramach samego prawa naturalnego również możemy zauważyć pewną ewolucję, ale w tej sferze ogranicza się ona do swoistego
„dopełniania się prawa naturalnego w sferze jego zastosowań do bogacących
się nieustannie form życia społecznego i indywidualnego”11. Dochodzi tu
do uszczegóławiania norm już danych, nie zaś do powstawania nowych.
Ślipko przyznaje też, że dochodzi do ewolucji pojęć i świadomości moralnej
człowieka (ewolucja ta jednak nie obejmuje samej sfery normatywnej prawa
naturalnego). Przeżycie powinności imperatywu moralnego Ślipko nazywa
faktem etycznym12. Czyny indyferentne podlegają ocenie na gruncie roztropności, co oznacza dopuszczalność osądu, iż dwie konkurencyjne instytucje polityczne mogą być ocenione pozytywnie z moralnego punktu widzenia.
Taka konstrukcja czyni miejsce na pluralizm i na konsensus w życiu społecznym, choć zaznaczyć trzeba, że pluralizm ten jest ograniczony przez mocny
status prawdy w życiu jednostki i społeczeństwa. Całość refleksji etycznej jest
określona przez fakt obiektywności bytów moralnych i poznawalności istotowych struktur bytu. Jest to przykład klasycznego prawno-naturalnego ujęcia
obowiązywania13. W ujęciu Jana Woleńskiego konstrukcja taka „odpowiada
ewidencyjnej teorii prawdy – normy obowiązują, jeśli są zgodne z oczywistymi
9 T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 1974, s. 254.
10 Tamże, s. 262.
11 Tamże, s. 263.
12 Tamże, s. 229.
13 Stanowisko etyki tomistycznej w sprawie moralnych uprawnień człowieka Tadeusz Ślip-

ko wyjaśnia następująco: „Istnieje naturalny porządek prawny, stanowiący integralną część
składową porządku moralnego”, zaś sprawiedliwość definiuje jako: „zbiór norm prawa
obiektywnego determinującego zasadnicze kategorie relacji jurydycznych odpowiednio do
właściwej im materii” (tamże, s. 328–331).
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zasadami prawa natury”14. W potocznym prawniczym rozumowaniu klasyczna
koncepcja prawdy łączy się z klasyczną koncepcją obowiązywania, co Woleński
ilustruje cytatem z Czesława Znamierowskiego: „«Obowiązywać» bowiem nie
znaczy nic innego, jak to właśnie, że zdanie o charakterze normy jest prawdą.
«Obowiązuje norma z» i «zdanie z jest prawdziwe» – to zdania równoważne”15.
Przekonanie o obowiązywaniu norm prawdziwych występuje w koncepcji
Straussa, choć stanowisko to nie owocuje przyjęciem mocnego statusu prawdy w polityce16. Strauss rozróżnia prawdę o rzeczach najważniejszych (zajmuje
się nią filozofia) oraz prawdę faktyczną (tu możliwy jest konflikt między filozofią a naukami szczegółowymi). Odróżnia on prawdę od przekonań, tak jak
odróżnia dyskurs teoretyczny (filozofia) od dyskursu praktycznego (polityka).
Twierdzi, że istnieje Prawda przez duże „P” (prawda obiektywna, uniwersalna,
wiedza o istocie spraw) i opinia („zmienne poglądy stabilizowane przez władzę polityczną, które mają w sobie fragmenty wiedzy i prawdy wewnętrznej
bytu”)17. Polityka nie jest moralnie neutralna, a kryterium jej oceny jest dobro
wspólne18, niemniej Strauss przyjmował słaby status prawdy w polityce, zakładając nieuchronny konflikt pomiędzy filozofią a polityką19.
Hannah Arendt, jako wnikliwa badaczka totalitaryzmów, podkreśla zagrożenia związane z zawłaszczaniem prawdy. Rozróżnia ona prawdę o faktach (tutaj rządzi dychotomia: prawda – fałsz) od prawdy racjonalnej i opinii
(gdzie alternatywą dla prawdy jest błąd, niewiedza, złudzenie)20. Jako zjawisko niekorzystne Arendt przedstawia tendencję do „przekształcania faktu
w opinię, do zacierania granicy między nimi”21. W wypowiedziach na te14 J. Woleński, Z zagadnień analitycznej filozofii prawa, Kraków 2012, s. 144.
15 C. Znamierowski, Podstawowe pojęcia teorii prawa, Warszawa 1924, s. 15, cyt. za: J. Woleń-

ski, Z zagadnień analitycznej filozofii prawa, dz. cyt. s. 145.

16 L. Strauss, Prawo naturalne w świetle historii, przeł. T. Górski, Warszawa 1969.
17 D. Sepczyńska, Problematyczny status prawdy w polityce, dz. cyt., s. 231.
18 Tamże, s. 37.
19 Tamże, s. 60.
20 H. Arendt, Prawda i polityka, w: H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym, przeł.

M. Godyń, W. Madej, Warszawa 1994, s. 273.

21 Tamże, s. 279. „Fakty informują opinie, a opinie, inspirowane różnymi interesami i namięt-

nościami, mogą być bardzo rozbieżne, a mimo to uprawnione, dopóki respektują prawdę,
dotyczącą faktów. Bez zagwarantowanej informacji o faktach i bez ich niepodważalności swoboda przekonań jest farsą. Inaczej mówiąc, prawda o faktach warunkuje myśl polityczną, tak
samo jak prawda racjonalna wyznacza dociekania filozoficzne” (tamże, s. 280).
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mat faktów nie da się zawrzeć konsensusu, zaś w polityce sprzeczne opinie
są czymś normalnym i one właśnie wymagają konsensusu. Arendt zwraca
uwagę na „reprezentujący” charakter myśli politycznej. Zdolność do myślenia reprezentującego grupę społeczną wzmacnia prawomocność wniosków
i opinii w sferze polityki22. Kant, gdy pisze o prawomocności sądów smaku,
zakłada zdolność powszechnego udzielania się uczucia i usposobienia przy
danych wyobrażeniach jako swoisty sensus communis (Gemeinsinn)23. Arendt
przenosi ten wspólny „instynkt” na grunt polityki jako swoiste „poszerzanie
umysłowości”24. Im większe oderwanie od interesów swoich (swojej grupy),
tym większe „poszerzanie umysłowości”25, tym większa zdolność do myślenia
reprezentującego26.
Pomieszanie poszczególnych sfer – twierdzeń dotyczących faktów, prawd
filozoficznych i opinii – grozi różnymi konsekwencjami, m.in. „tyranią prawdy”, jaką możemy dostrzec w różnych utopiach politycznych27. Sama Arendt
lokuje prawdę poza obszarem politycznym – mówi o egzystencjalnych sposobach głoszenia prawdy – tj. „samotność filozofa, odosobnienie naukowca i artysty, bezstronność historyka i sędziego oraz niezależność poszukiwacza faktów,
świadka, reportera”28. Każda z tych ról jest inna, ale to, co je łączy, to niepołączalność z rolą polityka. Szczególnie uczelnie wyższe i sądy powinny być otoczone troską, gdyż ich niezależność jest ciągle zagrożona ze strony polityków.

Habermas i etyka dyskursu
Jürgen Habermas, jeden z najbardziej opiniotwórczych współczesnych filozofów, rozwinął pragmatyczno-dyskursywną koncepcję prawdy. W jego

22 Tamże, s. 284.
23 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, przeł. J. Gałecki, Warszawa 2004, s. 122.
24 H. Arendt, Prawda i polityka, dz. cyt., s. 284.
25 Tamże, s. 284.
26 „Prawda racjonalna oświeca ludzkie rozumienie, zaś prawda dotycząca faktów musi stano-

wić materiał dla opinii, ale prawdy te, choć nigdy nie są niejasne, nie są także przejrzyste
i w samej ich naturze leży to, iż nie poddają się dalszemu objaśnianiu, tak jak w naturze
światła leży to, że nie daje się ono oświetlać” (tamże, s. 284).

27 Tamże, s. 289.
28 Tamże, s. 304.
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ujęciu podstawą racjonalności każdego ludzkiego działania jest zgłaszanie
roszczenia do prawdziwości naszych wypowiedzi i celowości naszych działań29. Roszczenie do prawdziwości zakłada możliwość twierdzenia o niezależnym od świadomości świecie przedmiotów za pomocą racji, które są przekonywające dla konkretnej wspólnoty historycznej30. Takie ujęcie opiera się
na dwóch przesłankach: (a) przekonanie o wspólnym świecie przedmiotów,
które są takie same dla każdego, i przekonanie, że prawda jest bezwarunkową właściwością twierdzeń co do faktów oraz (b) nieuniknione przekonanie
o zmienności i omylności wiedzy danej wspólnoty historycznej31.
Habermas buduje swoją teorię w opozycji do naturalizmu i transcendentalizmu32. Krytykuje też postheglowski kontekstualizm i kulturowy relatywizm. W efekcie sytuuje swoją koncepcję epistemologiczną, którą on sam
nazywa kantowskim pragmatyzmem (co w kategoriach Putnama nazwiemy
wewnętrznym realizmem), „pomiędzy transcendentalizmem a naturalizmem.
Przyjmuje słaby transcendentalizm na konto faktu, że doświadczenie jest filtrowane przez język, i równoważy to słabym naturalizmem, przyjmując, że
język i nasze działanie odnoszą się (i pozostają w relacji przyczynowej) do
rzeczywistości niezależnej od języka”33.
Sepczyńska przedstawia habermasowski dyskursywny model prawdy następująco: „Możemy daną sytuację dyskursu uznać za idealną, jeżeli zachodzi: a) otwartość komunikacji – możliwość udziału w dialogu powinna być
dana wszystkim zainteresowanym, b) równość mówiących – wszyscy zainteresowani powinni mieć równą szansę zabierania głosu, c) szczerość mówiących wykluczająca złudzenia i iluzje – uczestnicy powinni mieć na myśli to,
co mówią, d) brak przymusu w komunikacji – komunikacja powinna być
wolna od przymusu zewnętrznego i wewnętrznego, stanowiska na tak lub nie
wobec podlegających krytyce roszczeń ważnościowych motywowane winne
być jedynie siłą przekonywania lepszego argumentu. (…) Zwięźle: proceduralna, dyskursowo-teoretyczna, koncepcja prawdy utrzymuje, że prawdziwa

29 J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. 1, przeł. A.M. Kaniowski, Warszawa

2015, s. 29–30.

30 Por. D. Ingram, Habermas. Introduction and Analysis, Ithaca, NY 2010, s. 98.
31 Tamże, s. 98.
32 Tamże, s. 99.
33 Tamże, s. 101.
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jest wypowiedź, uzgodniona w idealnych warunkach mówienia, które są
maksymalnie inkluzywne i symetryczne”34.
Sam Habermas, w późnych pismach, zmodyfikował swoje stanowisko,
wprowadzając rozróżnienie pomiędzy znaczeniem prawdy i kryterium prawdy: „Gdy mówimy, że p jest prawdziwe, to mamy na myśli, że mamy dobrą
rację, by popierać twierdzenie p, a dobre racje to racje, które mogą się ostać
pomimo ostrza krytyki w wolnej (niezdominowanej) debacie”35. Takie ujęcie może być spójne z wieloma koncepcjami prawdy, np. z korespondencyjną
teorią prawdy zakładającą, iż p jest prawdziwe, gdy odpowiada rzeczywistemu stanowi rzeczy w realnym świecie36. Paradoks dyskursywnego ideału
prawdy polega na tym, że nigdy nie da się go w pełni zrealizować i pozostaje
jedynie przybliżanie się do niego.
Na gruncie filozofii politycznej Habermas deklaruje „pometafizyczny
poziom uzasadniania”37. Szczegółowo analizuje proces nowożytnego odczarowania prawa, które straciło oparcie transcendentalne, religijno-metafizyczne, ale nadal zachowuje moment nierozporządzalności (Moment der
Unverfügbarkeit)38. Ten moment jest lokowany nie w faktach moralnych,
lecz w zasadach racjonalności39. Habermas porusza się w tradycji Weberowskiej, a dla Maxa Webera idealne legalne prawo to prawo zarówno ustanowione w zgodzie z procedurami (pozytywnie ustanowione), jak i racjonalnie
uzgodnione (positiv gesetzt; rational vereinbart)40. Habermas dodaje do tego
34 D. Sepczyńska, Problematyczny status prawdy w polityce, dz. cyt., s. 198–199.
35 Cyt. za: S. Chambers, Reasonable Democracy. Jürgen Habermas and the Politics of Discourse,

Ithaca 1996, s. 141. Chambers odwołuje się do: J. Habermas, Moral Consciousness and
Communicative Action, Cambridge, MA 1990.

36 Por. S. Chambers, Reasonable Democracy, dz. cyt., s. 141–142.
37 J. Habermas, Uwzględniając innego, przeł. A. Romaniuk, Warszawa 2009, s. 22. „Wraz

z przejściem do światopoglądowego pluralizmu, w nowoczesnych społeczeństwach religia
i zakorzeniony w niej ethos upada jako publiczna podstawa obowiązywania moralności
podzielanej przez wszystkich” (tamże, s. 22).

38 J. Habermas, Faktyczność i obowiązywanie, dz. cyt., s. 87.
39 W istocie pozytywność prawa pometafizycznego oznacza także, że porządki prawne można

konstruować i rozwijać już tylko w świetle racjonalnie uzasadnionych, a więc uniwersalistycznych zasad (J. Habermas, Faktyczność i obowiązywanie, dz. cyt., s. 87); „Tatsächlich
bedeutet die Positivität des nachmetaphysichen Rechts auch, daβ Rechtsordnungen nur
noch im Lichte rational gerechtfertigter und daher universalistischer Grundsätze konstruiert und fortgebildet werden können” (J. Habermas, Faktizität und Geltung, Frankfurt
1998, s. 97).

40 J. Habermas, Faktyczność i obowiązywanie, dz. cyt., s. 88.
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element dyskursywny: nowoczesne systemy prawne mogą skutecznie stabilizować społeczeństwo i generować solidarność poprzez „uniwersalizację i konkretyzację statusu obywatela” (die Verallgemeinerung und Konkretisierung des
Staatsbürgerstatus)41.
Ta uniwersalizacja i konkretyzacja dokonują się właśnie w praktyce dyskursu, gdzie w naszym kontekście testujemy i przyjmujemy uniwersalne zasady. Fundamentalna zasada dla całego filozoficznego systemu Habermasa to
zasada dyskursu: „Ważne są tylko te normy działania, na które mogliby się
zgodzić wszyscy ci, których mogą one dotyczyć, jako uczestnicy racjonalnych
dyskursów”42. Wszystkie inne zasady, regulujące roszczenia ważnościowe, są
uszczegółowieniem tej ogólnej zasady dyskursu. W przypadku kwestii moralnych – podmiotem jest cała ludzkość; w przypadku roszczeń etyczno-politycznych – podmiotem jest „nasza” wspólnota polityczna; w przypadku roszczeń o charakterze prawnym – wszyscy adresaci norm prawnych (obywatele).
Ingram zadaje pytanie, czy oparcie prawdy na uniwersalnym roszczeniu
ważnościowym nie zbliża Habermasa do moralnego realizmu43. Dla Habermasa
sprawiedliwość społeczna, prawa człowieka, solidarność stanowią uniwersalne
wartości, które mają charakter ponadkulturowy. Jednakże w odróżnieniu od
Putnama, który powszechny zakaz okrucieństwa uważa za fakt moralny, Habermas obowiązywanie tego typu norm tłumaczy kontrfaktyczną, idealną zgodą – „idealnie inkluzywnej wspólnoty rozmówców”44. Funkcjonowanie takiej
wspólnoty, analogicznie do kantowskiej projekcji państwa celów, leży u podstaw
dyskursu teoretycznego i praktycznego45. Wspólnota taka jest ukonstytuowana
przez dobrowolną racjonalną zgodę, w tym zgodę na samoograniczenia swojej
wolności. To ja, jako uczestnik dyskursu, wraz z całą ludzkością, godzę się na takie ograniczenia i nie wynikają one z faktów. Konkludując, realizm moralny ze
41 Tamże, s. 91; J. Habermas, Faktizität und Geltung, dz. cyt., s. 101.
42 J. Habermas, Faktyczność i obowiązywanie, dz. cyt., s. 123; „Gültig sind genau die Hand-

lungsnomen, denen alle möglicherweise Betroffenen als Teilnehmer an rationalen Diskursen zustimmen können” (J. Habermas, Faktizität und Geltung, dz. cyt., s. 138).

43 „Jeżeli to, co czyni nasze twierdzenia prawdziwymi (uniwersalnie ważnymi), to odwołanie

się do świata, którego sobie nie stworzyliśmy w myślach, to to, co czyni prawdziwymi
nasze sądy (uniwersalnie ważnymi), musi być odpowiednio tą samą rzeczą: obiektywnym
bytem moralnym, jeśli taki istnieje [an objective moral think, as it were]” (D. Ingram, Habermas. Introduction and Analysis, dz. cyt., s. 109).

44 Tamże, s. 110.
45 Por. tamże, s. 110.
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swoim odniesieniem do faktów moralnych zdaje się w sprzeczności z autonomią
moralnych podmiotów, które mogą odmówić każdego narzuconego (heteronomicznego) ograniczenia, którego nie nałożyliby sami na siebie46. Habermas oferuje konstruktywistyczną koncepcję sprawiedliwości, w ramach której istnieją
obiektywne fakty moralne i są one funkcją określonej koncepcji osoby ludzkiej.

Rawls i rozum publiczny
Inny wybitny współczesny filozof, który zakłada pometafizyczny ład społeczny, to John Rawls. Jego Liberalizm polityczny rozpoczyna się od kluczowego
pytania: „Jak jest możliwe, by istniało przez czas dłuższy sprawiedliwe i stabilne społeczeństwo wolnych i równych obywateli, których wciąż głęboko
dzielą rozumne doktryny religijne, filozoficzne i moralne?”47. Społeczeństwo
takie, w ujęciu Rawlsa, powinno być zjednoczone przez polityczną koncepcję
sprawiedliwości, która jest rodzajem ponadideologicznego modułu spajającego całe społeczeństwo. Reguluje ona podstawy systemu konstytucyjnego
i jest oparta na szerszej podstawie, nie jest wyrażona w pojęciach pochodzących z aktualnych, rywalizujących ze sobą światopoglądów. Ta polityczna
koncepcja oraz postawa rozumności są kluczowe dla całego systemu Rawlsa.
Osoba rozumna chce i potrafi zaproponować bezstronne warunki współpracy i przestrzegać ich, o ile pozostali tak czynią, nawet gdyby w danych
okolicznościach było to dla niej niekorzystne; jest również zdolna do tego,
by zaakceptować ciężary sądu (burdens of judgment) innych osób, godząc się,
że mają inne poglądy, różną ocenę różnych zjawisk, że różnie oceniają dowody, nadają różną wagę poszczególnym aspektom życia itd.48. Tolerancja
osób rozumnych ma swój wymiar kognitywny i moralny. Ideałem Rawlsa nie
jest społeczeństwo oparte na prawdzie, lecz społeczeństwo dobrze urządzone,
czyli takie, w którym obywatele uznają te same zasady politycznej sprawiedliwości, podstawowa struktura społeczeństwa jest przez te zasady efektywnie
regulowana i obywatele mają generalnie spójne poczucie sprawiedliwości,
przestrzegają standardów porządku prawnego, z którym mają istotny sto46 Tamże, s. 111. Ingram odnosi się do: J. Habermas, Truth and Justification, Cambridge, MA

2003, s. 266–268.

47 J. Rawls, Liberalizm polityczny, przeł. A. Romaniuk, Warszawa 1998, s. 33.
48 Tamże, s. 97–102.
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pień identyfikacji49. Polityczna koncepcja sprawiedliwości jest przedstawiana
przez Rawlsa w dwóch ujęciach: z jednej strony – ma charakter neutralny
moralnie (czyli nie identyfikuje się z żadną z rozpoznawanych doktryn moralnych w społeczeństwie), z drugiej strony – jest instytucją, o której Rawls
mówi, iż jest wewnętrznie dobra (intrinsically good) – postawa osoby rozumnej jest postawą moralną. Ten dualizm narracji Rawlsa wyjaśnia minimalistyczna koncepcja dobra w sensie politycznym (the thin conception of the
good) zawarta w politycznej koncepcji sprawiedliwości50.
W ramach projektu rawlsowskiego różne koncepcje prawdy mogą być
rozwijane w ramach poszczególnych światopoglądów w tzw. kulturze podłoża (background culture), w której mieszczą się kościoły, kluby, stowarzyszenia,
uniwersytety, natomiast na poziomie politycznego publicznego dyskursu
prawda światopoglądowa nie powinna być decydującym punktem odniesienia, chyba że jest ona wyrażona w postaci niespornych twierdzeń naukowych
albo oparta na zdrowym rozsądku. To założenie nie oznacza sceptycyzmu
poznawczego – postawa rozumna nie oznacza rezygnacji z poszukiwań prawdy. W kulturze podłoża obywatele mogą to czynić w sposób nieskrępowany,
zaś w sferze politycznej publicznej mogą się odwoływać do prawdy z zachowaniem klauzuli rozumu publicznego – muszą być gotowi w każdej chwili
poprzeć swoje stanowisko racjami publicznymi.
Polityczna koncepcja sprawiedliwości jest łatwo rozpoznawana przez ogół
obywateli, gdyż jest oparta na zasadach rozumu praktycznego w połączeniu
z polityczną koncepcją osoby, pojmowaną tu jako obywatel liberalnej demokracji, i polityczną koncepcją społeczeństwa, rozumianego jako racjonalny
system współpracy, które same z siebie również są koncepcjami rozumu praktycznego51. Ponadto polityczna koncepcja sprawiedliwości jest zakorzeniona
w liberalnej kulturze politycznej52. Legitymizacja prawa i władzy politycznej
49 Tamże, s. 73.
50 Więcej na ten temat w: D. Dańkowski, Rawls on Religion in Public Debate, Kraków 2013,

s. 28–29.

51 Wstęp do drugiego amerykańskiego wydania Liberalizmu politycznego, tzw. Paperback Edi-

tion: J. Rawls, Political Liberalism, New York 1996, s. xxii.

52 „To, co usprawiedliwia koncepcję sprawiedliwości, to nie bycie prawdziwym wobec uprzednie-

go i danego nam porządku, ale jej zgodność z naszym głębszym rozumieniem siebie i naszych
aspiracji oraz naszym uświadomieniem, że zważywszy na naszą historię i tradycje zawarte w życiu publicznym, jest to najbardziej rozumna doktryna dla nas” (J. Rawls, Kantian Constructivism, w: J. Rawls, Collected Papers, red. S. Freeman, Cambridge, MA 2001, s. 306-307).
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nie opiera się na faktach moralnych, lecz na rozumie publicznym, co oddaje
liberalna zasada legitymizacji: „sprawowanie przez nas władzy politycznej jest
właściwe, a więc da się uzasadnić tylko wtedy, gdy sprawujemy ją w zgodzie
z konstytucją, co do której najważniejszych postanowień można rozsądnie
oczekiwać, że wszyscy obywatele ją poprą, kierując się zasadami i ideałami,
które są dla nich, jako osób rozumnych i racjonalnych, do przyjęcia”53.
Tym, co stabilizuje dobrze urządzone społeczeństwo, jest częściowy konsensus (overlapping consensus), poprzez który obywatele, jako zwolennicy różnych światopoglądów, popierają polityczną koncepcję sprawiedliwości, każdy
ze swego punktu widzenia54. Poszczególne światopoglądy mogą nawiązywać
do określonych koncepcji prawdy, jednak w sferze publicznej powinny być
przetłumaczone na język rozumu publicznego55. Może się to odbywać różną
drogą: polityczna koncepcja sprawiedliwości może być wywiedziona z danego światopoglądu, może być z nim niesprzeczna, może być też z nim luźno
powiązana, zwłaszcza gdy przedstawia on zbiór pluralistycznych i eklektycznych twierdzeń.
Przykładem zastosowania rozumu publicznego jest propozycja Rawlsa
dotycząca debaty na temat prawnego uregulowania aborcji. W Liberalizmie
politycznym przytacza on przykłady wartości politycznych, do jakich powinni się odwoływać w tej debacie obywatele dobrze urządzonego społeczeństwa. Są to: szacunek dla życia ludzkiego, regularna reprodukcja społeczeństwa
politycznego, w tym rodziny w jakiejś postaci, równość kobiet jako równych
obywateli (zaznaczając, że są również inne doniosłe wartości polityczne)56.
Konsekwentnie obywatele na forum parlamentu nie powinni odwoływać się
do pojęcia np. grzechu czy też innych pojęć mających znaczenie wyłącznie
religijne. W artykule O idei publicznego rozumu raz jeszcze Rawls precyzuje swoje stanowisko, wyjaśniając, że w ramach rozumu publicznego można
uzasadnić zarówno stanowisko pro-life, jak i stanowisko pro-choice. Ujmuje
to następująco: „Załóżmy teraz, dla celów ilustracji, że w publicznym ro-

53 J. Rawls, Liberalizm polityczny, dz. cyt., s. 299.
54 Tamże, s. 195.
55 Przykłady przetłumaczenia tez katolickiej nauki społecznej na terminy rozumu publiczne-

go w: D. Dańkowski, Religious and Patriotic Values in Public Reasoning: The Case of Post-Communist Transformation in Poland, w: After Rawls, red. D. Dańkowski, A. Krzynówek-Arndt, Kraków 2016, s. 165–220.

56 J. Rawls, Liberalizm polityczny, dz. cyt., s. 332, nr 32.
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zumie istnieje rozsądny argument przemawiający za prawem do aborcji,
a brak jest równie rozsądnej równowagi lub porządku wartości politycznych
publicznego rozumu, aby prawa tego odmówić. W takim wypadku – lecz
tylko w takim – nadrzędna doktryna zakazująca aborcji stoi w sprzeczności
z publicznym rozumem”57. Oczywiście podobna kalkulacja działa w drugą
stronę – nadrzędna doktryna dopuszczająca aborcję może stać w sprzeczności
z rozumem publicznym.
Jak przekonuje nas sam autor, istnieje wiele rozumnych rozwiązań prawnych, choć w danych okolicznościach jest zawsze jedno rozwiązanie najbardziej rozumne58. Tym, co decyduje o legitymizowanym rezultacie debaty, nie
jest fakt moralny w postaci konkretnej tezy na temat biologicznego czy filozoficznego statusu embrionu ludzkiego, lecz rozumna równowaga wartości
i sam sposób rozumowania. Odwołanie się do prawdy jest jedynie pośrednie,
choć przekonania o prawdzie mogą odegrać istotną rolę motywującą obywateli do zabierania głosu. Rozumowanie publiczne ani nie potwierdza, ani nie
obala szczegółowych tez biologicznych, antropologicznych czy filozoficznych
mogących wpływać na debatę. Na tym właśnie polega tzw. polityka uników
prawd światopoglądowych Rawlsa, który deklaruje, że nie ma problemu
z uznaniem prawdziwości jednej spośród wielu konkurujących tez w debatach naukowych i światopoglądowych, niemniej tezie tej nie przyznaje roli
kryterium kształtowania politycznej koncepcji sprawiedliwości.

Proceduralizm etyczny
W tradycji etyki kantowskiej wykształciła się metoda proceduralistyczna,
w myśl której uniwersalne zasady sprawiedliwości regulują życie społeczne,
w którym rozwija się pluralizm koncepcji dobrego życia. Simone Chambers w książce Reasonable Democracy przedstawia założenia etyki proceduralistycznej: „określamy, czy zasady są moralnie ważne, słuszne bądź niesłuszne poprzez odwołanie się do procedury, która służy jako ogólny test ich

57 J. Rawls, O idei publicznego rozumu raz jeszcze, w: J. Rawls, Prawo ludów, przeł. M. Ko-

złowski, Warszawa 2001, s. 241, nr 80.

58 „Rozum publiczny żąda od nas następnie, by równowaga tych wartości uznana przez nas za

rozumną w danym konkretnym przypadku była taką równowagą, o której szczerze sądzimy,
że inni też mogą uznać ją za rozumną” (J. Rawls, Liberalizm polityczny, dz. cyt., s. 345).
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ważności”59. Przykładem takiej etyki są współczesne teorie kontraktowe, które odwołują się nie tyle do faktu samej umowy, ile raczej do racjonalizacji tej
umowy60. Według Chambers, współczesna racjonalizacja kontraktowa i deliberacyjna idzie zasadniczo w dwóch kierunkach: w kierunku hobbesowskim
(Gauthier) – maksymalizacja użyteczności i minimalizowanie dolegliwości –
bądź w kierunku kantowskim – racjonalność jako wzajemność (Rawls, Scanlon, Habermas)61. W paradygmacie neokantyzmu rozwijają swoje koncepcje
zarówno Rawls, jak i Habermas.
Habermasowska zasada uniwersalizacji nie ma sensu jako kryterium
prawdy, racjonalny dyskurs nie może przesądzać o tym, co jest prawdziwe,
tak samo jak nieprawda nie wynika automatycznie z braku racjonalności62.
Niemniej teoria dyskursowa oferuje spójny pogląd na moralną deliberację
i legitymizację urządzeń demokratycznych63. Dyskurs pomaga wyjaśniać
i uzgadniać nasze konkurujące ze sobą moralne intuicje i przekonania. Dzięki otwartej argumentacji dochodzimy do coraz wyższych standardów uzasadniania i usprawiedliwiania naszych stanowisk, coraz więcej wiemy o naszych
uwarunkowaniach historycznych, biologicznych, psychologicznych, kulturowych. Unikanie deliberacji i dyskursu może być powodowane strachem
bądź brakiem zaufania, może też utrudniać docieranie do prawdy. Dyskurs
moralny, z założenia, nie dopuszcza manipulacji, dominacji ani przemocy.
Wróćmy do pytania zasadniczego niniejszego eseju: Czy w życiu społecznym nastała era postprawdy? Analizowane powyżej współczesne teorie filozofii politycznej nie negują roli prawdy w życiu społecznym. Nawet przedstawiciele konstruktywizmu etycznego i koncepcji kontraktowych odwołują
się do podstawowych idei zakorzenionych w społeczeństwie, analogicznie
59 S. Chambers, Reasonable Democracy, dz. cyt., s. 17.
60 Por. uwagi Ronalda Dworkina na temat hipotetycznego kontraktu w ujęciu Rawlsa w:

R. Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge, MA 1978, s. 151: „But my hypothetical
agreement does not count as a reason, independent of these other reasons, for enforcing the
rules against me, as my actual agreement would have”.

61 Podmioty moralne są, w tym ostatnim ujęciu, mieszkańcami państwa celów; racjonaliza-

cja według kantowskiej autonomii odnosi się do woli powszechnie prawodawczej, gdzie
cała ludzkość jest podmiotem działania. Zobowiązanie, by przedstawić racje dla swego
działania, jest wbudowane w naszą koncepcję rozumności. Bycie odpowiedzialnym wobec innych jest sposobem potraktowania współobywateli jako celów samych w sobie (por.
S. Chambers, Reasonable Democracy, dz. cyt., s. 24).

62 Por. tamże, s. 141.
63 Tamże, s. 145.
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do odwoływania się do faktów moralnych64. Ponadto przytoczone teorie nie
wykluczają możliwości przyjęcia faktów moralnych, one przede wszystkim
skupiają się na legitymizowaniu władzy politycznej.
Twierdzenie, iż nastała era postprawdy, wynika w pewnej mierze z nieprecyzyjnego używania pojęć „prawda” i „prawda światopoglądowa”. O ile
pierwszy termin odnosi się wprost do faktów w rozumieniu metafizycznym,
epistemologicznym lub etycznym, o tyle drugi termin jest związany z konkretnym etosem (często ideologią) i z podziałami politycznymi funkcjonującymi w społeczeństwie. W ramach danego etosu można formułować bardzo
zróżnicowane wypowiedzi. Niektóre z nich mogą proponować rozwiązania
instytucjonalne, które per se określimy jako rozwiązania moralnie indyferentne, używając języka Tadeusza Ślipki, jak np. konkretne rozwiązania ordynacji wyborczych czy też systemu ubezpieczeń społecznych.
Utrzymujący się przez dłuższy czas pluralizm polityczny i światopoglądowy podprowadza nas pod pytanie o moralny minimalizm, który za Walzerem
możemy określić jako „oparcie się na wartościach i zasadach powtarzających
się w różnych czasach i miejscach i postrzeganych jako podobne, nawet jeśli
są wyrażane za pomocą różnych idiomów i odzwierciedlają różne historie
i różne obrazy świata”65. Minimalizm moralny dopuszcza istnienie uniwersalnej i obiektywnej prawdy, ale zachowuje ostrożność w dopuszczaniu do
głosu maksymalistycznych systemów filozoficznych, co sprzyja poszukiwaniu konsensusu w kwestiach politycznych.
Etyka dyskursu, dla której podstawowe intuicje moralne (sformułowane
minimalistycznie) są punktem startu, jest efektywnym narzędziem racjonalnej perswazji, która może skutecznie zabezpieczać przed dominacją i manipulacją i może służyć powszechnej potrzebie uznania, szacunku, zrozumienia66.
Gdyby ideą dyskursu było „zastąpienie” prawdy, wówczas teza o postpraw64 Rawls, Scanlon i Habermas odwołują się do idei zakorzenionych w demokratycznych społe-

czeństwach. Teorie moralne powinny rekonstruować silnie zakorzenione podstawowe intuicje
w społeczeństwie, w ten sposób budują mechanizmy stabilizujące życie społeczne. W przypadku Rawlsa punktem odniesienia są obywatele liberalnej demokracji, w przypadku Habermasa – obywatele postkonwencjonalnego, pometafizycznego, nowoczesnego społeczeństwa,
w przypadku Scanlona – po prostu „my” w liczbie mnogiej (por. tamże, s. 30–34).

65 M. Walzer, Moralne maksimum, moralne minimum, dz. cyt., s. 29. „Minimalizm spraw-

dza się na poziomie pewnej ograniczonej, aczkolwiek istotnej i szczerej, solidarności. Nie
sprawdza się jako pełnokrwista uniwersalna doktryna. Tak więc przez chwilę maszerujemy
razem, a potem wracamy do naszego własnego pochodu” (tamże, s. 23).

66 Por. S. Chambers, Reasonable Democracy, dz. cyt., s. 152.
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dzie w polityce byłaby uzasadniona. Jeżeli jednak dyskurs dopuszcza słaby
status prawdy w polityce, wówczas ocenę należy zniuansować. Przytoczone
powyżej koncepcje filozoficzne tworzą ramy do demokratycznego uzgadniania prawa i polityki, tworzą ramy do podmiotowego zaistnienia w społeczeństwie i nie powstrzymują obywateli przed odwoływaniem się do ich koncepcji prawdy. Zarówno w idealnym dyskursie Habermasa, jak i w debacie
opartej na rozumie publicznym Rawlsa obywatele mogą zakładać korespondencyjną koncepcję prawdy. Tym bardziej idea prawa naturalnego Straussa
dopuszcza możliwość odwoływania się do prawdziwych faktów moralnych,
choć w polityce, według niego, dominują opinie, a nie prawda filozoficzna.

Powrót do pytań pierwszych
W rozważaniach na temat prawdy filozof polityczny prędzej czy później znajdzie się na obszarze tzw. pytań pierwszych – pytań o istotę człowieka, pytań
o istotę struktur społecznych. Można to nazwać pewną propedeutyką filozofii politycznej. Władysław Stróżewski, gdy wymienia wartości ery globalizacji, zaczyna od prawdy, gdyż bez postawy prawdomówności nie możemy
mówić o żadnej komunikacji67. Pomiędzy uwięzieniem przez prawdę świata
(determinizm) a nieograniczoną wolnością jest coś, co wyznacza prawdziwie
ludzki sposób bycia. Stróżewski mówi o podmiotowości i autentyczności:
„Postulując osiągnięcie podmiotowości, dąży się do oparcia wolności człowieka na właściwym mu sposobie bycia”68; „doświadczenie podmiotowości
jest więc ostatecznie doświadczeniem istnienia”69. Podmiotowość generuje
odpowiedzialne działanie, zaś „autentyczność jest sposobem działania mnie
samego – mnie podmiotu: takiego, jakim jestem”70.
Pytanie, które powinien sobie zadać filozof, to: czy społeczeństwo polityczne urządzone według jednego „prawdziwego” światopoglądu mogłoby stworzyć warunki dla podmiotowości i autentyczności? Doświadczenia
totalitaryzmów XX wieku podważają takie stanowisko na korzyść uniwersalnych praw człowieka, wolności słowa, wolności przekonań i pluralizmu
67 W. Stróżewski, Logos, wartość, miłość, Kraków 2013, s. 165.
68 Tamże, s. 354.
69 Tamże, s. 354.
70 Tamże, s. 355.
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światopoglądowego. Analiza historyczna i filozoficzna przekonuje nas również, że nie da się od prawdy uciec, jeśli chcemy mówić o świecie autentycznie ludzkim i logicznie spójnym. Założenie świata opartego na postprawdzie
nie ma silnych podstaw filozoficznych. Kryzys II wojny światowej spowodował renesans koncepcji prawno-naturalnych, nawiązujących do praw
człowieka w ramach prawa narodów (ius gentium). Zdano sobie sprawę, że
prawo pozytywne potrzebuje solidnego umocowania na metapoziomie. Jednocześnie wyciągnięto lekcję z faktu zbrodniczych ideologii, które przyznawały monopol jednemu światopoglądowi, głoszącemu swoją „prawdę”. Tę
dwubiegunowość dostrzegła wyraźnie Hannah Arendt: „Postawie politycznej
wobec faktów pozostaje bardzo wąska ścieżka pomiędzy dwoma niebezpieczeństwami; z jednej strony istnieje niebezpieczeństwo traktowania faktów
jako rezultatów jakiegoś nieuchronnego rozwoju wydarzeń, któremu ludzie
nie mogli zapobiec, i wobec którego są bezradni, z drugiej zaś niebezpieczeństwo wynikające z zaprzeczania faktom i prób manipulacji nimi zmierzającej
do usunięcia ich ze świata”71.
Teorie usytuowane w ramach słabego statusu prawdy w polityce, choć
bardzo różne względem siebie, starają się mierzyć z realnymi problemami teoretycznymi i praktycznymi, udaje im się budować konstrukcje, które pełnią
rolę „pomostów” w podzielonym ideologicznie świecie. Parafrazując słowa
Walzera, możemy powiedzieć, iż nie ma rzeczy ważniejszej niż minimalna
prawda, minimalna sprawiedliwość i minimalna godność człowieka. Taki minimalistyczny konsensus może być fundamentem prawdziwej solidarności
w skali globalnej. Jednocześnie dojrzała filozofia polityczna zachowuje pewną postawę pokory wobec pytań najbardziej podstawowych – pytań o sens
życia, pytań o istotę człowieczeństwa. W tej postawie pokory jest miejsce na
uznanie tajemnicy, daru i prawdy. Można przypuszczać, że w dobie globalizacji, rozwoju społeczeństwa informatycznego, w dobie demokracji deliberatywnej będzie rosła zarówno potrzeba neutralności światopoglądowej, jak
i potrzeba prawdy w odniesieniu do pytań pierwszych, fundamentalnych
dla człowieka. Debata na temat wzajemnych relacji tych dwóch poziomów
refleksji pewnie nigdy nie ustanie i będzie trwać tak długo, jak długo będzie
trwać refleksja filozoficzna w wolnych społeczeństwach.

71 H. Arendt, Prawda i polityka, dz. cyt., s. 303.
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Streszczenie
Autor zadaje pytanie: Czy neutralność i bezstronność światopoglądowa nowoczesnego państwa prowadzi do ery postprawdy w życiu publicznym? Posiłkuje się tezą
z książki Doroty Sepczyńskiej Problematyczny status prawdy w polityce. Strauss –
Rawls – Habermas, która podkreśla niewystarczalność tradycyjnego schematu –
separacja prawdy od polityki kontra mocny status prawdy w polityce i zwraca
uwagę na istnienie trzeciego stanowiska, jakim jest słaby status prawdy w polityce.
Autor analizuje różne koncepcje współczesnej filozofii politycznej, choć szczególnie wnikliwie etykę dyskursu Jürgena Habermasa (opartą na koncepcji rozumu
komunikacyjnego) oraz koncepcję rozumu publicznego Johna Rawlsa (opartą na
postawie rozumności). Obie koncepcje proponują pometafizyczny projekt stabilizacji politycznej i legitymizacji prawa pozytywnego, choć nie wykluczają możliwości odwołania się do faktów moralnych. Oferują koncepcje sprawiedliwości,
współpracy i integracji społecznej w warunkach neutralności światopoglądowej
państwa. Ostatecznie neutralność światopoglądowa nie stoi w sprzeczności z poszukiwaniem prawdy w dziedzinie najbardziej fundamentalnych pytań ludzkości.
Słowa kluczowe: prawda, legitymizacja, neutralność światopoglądowa, dyskurs,
rozumność

Summary
Truth and Neutral Worldviews in Politics
Author raises the question of whether modern state neutrality and impartiality in
matters of personal convictions in relation to outlooks of life will result in the era
of post-truth in public life. He refers to the thesis of Dorota Sepczyńska, in her
book Problematyczny status prawdy w polityce. Strauss – Rawls – Habermas [Problematic Status of the Truth in Politics. Strauss – Rawls – Habermas] which indicates
inadequacy of the traditional dichotomy: the thick conception of the truth in
public life versus the exclusion of truth from politics. Instead, she proposes a the
third option – the thin conception of the truth in public life. Dańkowski analyses
various ideas within contemporary political philosophy, particularly the discourse
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ethics of Jürgen Habermas (based on the conception of the communicative reason) and the idea of public reason by John Rawls (based on the conception of reasonableness). Both conceptions offer the post-metaphysical projects of political
stability and legitimacy of law, though they do not exclude reference to the moral
facts. They present the conceptions of justice, cooperation, and social integrity
with respect to state neutrality on the conceptions of the good life. Ultimately,
this neutrality does not contradict the pursuit of truth in the most fundamental
questions of humanity.
Keywords: the truth, legitimacy, state neutrality, discourse, reasonableness
Dariusz Dańkowski SJ – doktor filozofii (Loyola University Chicago). Adiunkt
w Akademii Ignatianum w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą filozofii politycznej, katolickiej nauki społecznej oraz etyki w biznesie. Jest autorem
monografii Rawls on Religion in Public Debate (2013) oraz współredaktorem pracy zbiorowej After Rawls (2016).
Kontakt: dariusz.dankowski@ignatianum.edu.pl

Radosław Zyzik
Akademia Ignatianum w Krakowie
Wydział Pedagogiczny

Postprawda a kaskada
dostępności. Ślepa uliczka
dyskursu publicznego1

Postprawda, postpolityka, reżimy postprawdy
Termin postprawda został uznany przez zespół Oxford Dictionaries za pojęcie
roku 2016. Postprawda to zjawisko polegające na tym, że fakty mają mniejsze
znaczenie dla kształtowania dyskursu publicznego, opinii społecznych, preferencji politycznych niż argumenty odwołujące się do emocji i osobistych
opinii członków społeczeństwa. Choć już niemal od dekady postprawda pojawiała się w dyskusjach oraz publikacjach naukowych i publicystycznych, to
dopiero w 2016 roku dwa wydarzenia o charakterze politycznym sprawiły,
że termin ten stał się kluczowym pojęciem opisującym dyskurs publiczny, co
w rezultacie przełożyło się na wybór zespołu słowników oksfordzkich2. Mowa
tu o kampanii mającej na celu Brexit, czyli wystąpienie Wielkiej Brytanii
z Unii Europejskiej, oraz o kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, która zakończyła się triumfem Donalda Trumpa3. To właśnie w tych
dwóch przypadkach fakty miały przegrać z emocjonalnie nasyconym dyskursem publicznym. Zmanipulowane informacje miały większą siłę rażenia od

1

Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego nr 2015/17/D/HS5/00453 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

2

Post-truth, ‹https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-truth› (dostęp: 9.08.2017).

3

A. Flood, ‘Post-truth’ named word of the year by Oxford Dictionaries,
‹https://www.theguardian.com/books/2016/nov/15/post-truth-named-word-of-the-year-by-oxford-dictionaries› (dostęp: 9.08.2017).
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faktów, które nie potrafiły same z siebie przebić się do psychiki odbiorców.
Łatwiej skoncentrować się na krzykliwych, wyolbrzymionych, stereotypowych argumentach niż na podanych na chłodno, z aptekarską precyzją faktach ekonomicznych, socjologicznych czy politycznych. Efektem kampanii
medialnej, zarówno w przypadku Brexitu, jak i – choć może w mniejszym
stopniu – w przypadku zwycięstwa Donalda Trumpa, było podjęcie przez
społeczeństwa decyzji wyborczych z odwołaniem się do informacji emocjonalnie kuszących, ale zmanipulowanych.
Sam termin postprawda ma krótką historię. Po raz pierwszy został użyty
w publikacji Steve’a Tescha w „The Nation” w 1992 roku, w której krytykował sposób relacjonowania wojny w Zatoce Perskiej i Irangate wskazujący na
fakt, że wolni ludzie w sposób dobrowolny zdecydowali się żyć w pewnym
sensie w postprawdziwym świecie (post-truth world). Z pojęciem postprawda
łączy się również pojęcie post-truth politics po raz pierwszy użyte w 2010 roku
przez bloggera Davida Robertsa, który zdefiniował je jako kulturę polityczną
(opinia publiczna i medialne narracje) zupełnie oderwaną od polityk publicznych (fundament legislacji)4.
Jayson Harsin z kolei wprowadził do dyskursu naukowego pojęcie reżimów postprawdy (regimes of posttruths)5. Reżimy takie powstają, ponieważ
pojawiły się przyjazne dla ich powstania warunki, wśród których wymienić
można chociażby zaawansowaną polityczną komunikację opartą czy też raczej wypracowaną na podstawie rezultatów uzyskanych przez psychologów,
kognitywistów, ewolucjonistów. Taki typ komunikacji jest znacznie bardziej
skuteczny od dywanowego bombardowania całego społeczeństwa jednolitym
przekazem medialnym. W zastępstwie monolitycznej ofensywy opracowuje
się komunikaty mające wykorzystywać wrodzone skłonności odbiorców do
przetwarzania komunikatów w sposób korzystny dla ich nadawców. Innymi
czynnikami sprzyjającymi dominacji postprawdy w dyskursie publicznym jest
daleko idące zdemokratyzowanie źródeł informacji, ich liczba oraz ich multiplikowanie w mediach społecznościowych. Co za tym idzie, dziś niemal nie
sposób zweryfikować dynamicznie pojawiających się wiadomości, argumentów i opinii. Poza tym walkę z postprawdą utrudnia fakt pojawienia się po4

D. Roberts, Post-truth politics, ‹http://grist.org/article/2010-03-30-post-truth-politics/›
(dostęp: 9.08.2017).

5

J. Harsin, Regimes of Posttruth, Postpolitics, and Attention Economies, „Communication,
Culture & Critique” 2/2015, s. 327–333.
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działów partyjnych pomiędzy ośrodkami informacyjnymi, których afiliacja
polityczna jest coraz bardziej widoczna. Odwołanie do obiektywnych – na ile
to możliwe – autorytetów również jest utrudnione, ponieważ, po pierwsze,
ich opinie są często zniuansowane i wymagają większego wysiłku poznawczego, a po drugie, rzadko kiedy mają równie długi czas antenowy co autorytety
prezentujące poglądy zgodne z linią redakcyjną stacji telewizyjnej czy radiowej,
w której akurat mieli przyjemność się pojawić i zaprezentować swoje oceny.
Harsin pisze o reżimie postprawdy, zaznaczając, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż osoby odpowiedzialne za kształtowanie opinii publicznej i przekazów medialnych celowo wykorzystują zaistniałą sytuację po to, by
tak formować poglądy społeczne, aby te odpowiadały z góry założonym celom. Nie chodzi więc jedynie o postprawdę pojawiającą się jako efekt uboczny ewolucji systemu medialnego i politycznego, ale jako o celowo wykorzystywane narzędzie w walce o umysły odbiorców komunikatów medialnych6.
Zdaniem filozof Kathleen Higgins dotychczas politycy byli uznawani za jednostki składające obietnice bez pokrycia i niekiedy celowo mijające się z prawdą. Niemniej punktem wyjścia do oceny ich zachowań było przekonanie, że
politycy powinni być uczciwi. Obecnie, w warunkach postprawdy, sytuacja
ulega zmianie. Politycy mogą manipulować lub kłamać bez jakichkolwiek konsekwencji, ponieważ wszyscy zakładają, że oni właśnie tak postępują. Sytuacja
się zmieniła, uczciwość przestaje być standardem wykorzystywanym do oceny
zachowań polityków. Dodatkowo wyborcy sięgają do tych źródeł informacji,
które potwierdzają ich wcześniejsze przekonania i opinie. Nie próbuje się szukać
informacji wykorzystujących zweryfikowane fakty, ponieważ wszyscy rzekomo
manipulują, więc przynajmniej opierać się będziemy na źródłach, które dobrze
współgrają z naszymi zakorzenionymi przekonaniami. Tym samym nic nie musimy zmieniać, utwierdzamy się w naszych opiniach i jeszcze bardziej stajemy się
odporni na argumenty nieprzystające do naszej wizji rzeczywistości7.

Od heurystyki dostępności do kaskady dostępności
Jednym z mechanizmów decyzyjnych, które mogą zostać uznane za czynnik sprzyjający powstaniu zjawiska postprawdy, jest heurystyka dostępności.
6

Tamże.

7

K. Higgins, Post-truth: a guide for the perplexed, „Nature” 7631/2016, s. 9.
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Heurystyki to reguły podejmowania decyzji, formułowania ocen, które są
drogami na skróty. Człowiek postawiony w sytuacji wyboru, który wiąże
się z koniecznością wykonania pracy poznawczej, czyli analizy dostępnych
informacji, ważenia argumentów za i przeciw, oceny tych argumentów, sformułowania wniosków, często ucieka do prostszych rozwiązań, które pozwalają na rezygnację z konieczności przeprowadzenia analiz, a prowadzą wprost
do dokonania wyboru, podjęcia decyzji czy sformułowania oceny.
Jedną z takich heurystyk jest heurystyka dostępności, która została po raz
pierwszy zidentyfikowana przez Daniela Kahnemana i Amosa Tversky’ego
w 1973 roku. Kahneman i Tversky analizowali sytuacje decyzyjne, w których należało oszacować prawdopodobieństwo jakiegoś zdarzenia, faktu lub
częstotliwość, z jaką zdarzenie to lub dany fakt występują. W związku z tym,
że szacowanie prawdopodobieństwa wymaga pewnych formalnych narzędzi,
ludzie celowo upraszczają szacowanie i w zamian oceniają, czy są w stanie
przypomnieć sobie podobne przypadki z przeszłości. Kahneman i Tversky
piszą o sytuacjach, w których ktoś może oszacować procent rozwodów w danej społeczności, jedynie przypominając sobie rozwody wśród swoich znajomych, lub o sytuacji, w której ktoś może oszacować prawdopodobieństwo
przegrania wyborów przez polityka na podstawie analizy przypadków, w których poniósł porażkę8. Każdy, kto ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegoś zdarzenia lub częstotliwość jego występowania, opierając się na
ocenie łatwości, z jaką jest sobie w stanie przypomnieć konkretne przypadki
owego zdarzenia, posługuje się heurystyką dostępności.
Ciekawe badania psychologiczne, pozwalające rzucić nowe światło na
konsekwencje posługiwania się heurystyką dostępności, zostały przeprowadzone w 1991 roku przez Norberta Schwarza i jego zespół. Schwarz podzielił uczestników badania na dwie grupy. Pierwszą poprosił o przypomnienie
sobie dwunastu zachowań asertywnych (i nieasertywnych), drugą o przypomnienie sobie tylko sześciu takich zachowań. W następnej kolejności uczestnicy tego badania zostali poproszeni o ocenę własnej asertywności. W trzech
eksperymentach uczestnicy oceniali siebie wyżej na skali asertywności po
przypomnieniu sobie jedynie sześciu przypadków asertywności niż po przypomnieniu sobie aż dwunastu przypadków. Jak również ocenili siebie na skali asertywności niżej po przypomnieniu sobie sześciu przypadków zachowań
8

A. Tversky, D. Kahneman, Availability: A Heuristic for Judging Frequency and Probability,
„Cognitive Psychology” 2/1973, s. 208.
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nieasertywnych niż po przypomnieniu sobie dwunastu takich zachowań.
Uczestnicy uznawali, że skoro tak trudno im było sobie przypomnieć dwanaście przypadków zachowań nieasertywnych, to z pewnością muszą być
w jakimś stopniu asertywni. I odwrotnie, jeśli z dużą łatwością przypominali
sobie sześć zachowań nieasertywnych, to z pewnością nie mogą pochwalić się
asertywnością. Schwarz z zespołem ustalili, że badani, dokonując wyborów
czy podejmując decyzje dotyczące prawdopodobieństwa lub częstotliwości
występowania określonych faktów, nie opierają się jedynie na treści i liczbie
swoich wspomnień, ale również oceniają łatwość, z jaką owe wspomnienia
są przywoływane w pamięci. Tym samym trudność w przypomnieniu sobie
pewnych zdarzeń (niekoniecznie ich liczba, jak widzieliśmy powyżej) może
obniżać ocenę częstotliwości występującego pewnego zdarzenia lub prawdopodobieństwo jego wystąpienia9. Eksperymenty Schwarza były rozwinięciem
prac Kahnemana i Tversky’ego.
Jednym z lepszych przykładów tego, jak heurystyka dostępności może
działać nawet wbrew świadomym przekonaniom, jest historia opowiedziana przez nikogo innego jak jednego z odkrywców heurystyki dostępności.
Daniel Kahneman, bo o nim mowa, w książce Pułapki myślenia, tak opisał
wpływ heurystyki dostępności na jego zachowanie w kontekście zamachów
terrorystycznych:
„Kilka razy byłem w Izraelu w okresie, kiedy dość często słyszało się o samobójczych zamachach bombowych w autobusach – choć oczywiście w sensie
absolutnym były to dość rzadkie zdarzenia. Od grudnia 2001 roku do września 2004 roku doszło w sumie do 23 zamachów, w których zginęło łącznie
236 osób. W tym czasie w Izraelu autobusy przewoziły około 1,3 miliona
pasażerów dziennie. Dla konkretnego pasażera ryzyko było maleńkie, jednak
społeczny odbiór tej sytuacji był inny (…). Jeździłem wtedy wypożyczonym
samochodem, więc nie miałem wielu okazji do przebywania w autobusie, jednak ze złością uświadomiłem sobie, że cała ta sytuacja wpływa również na moje
zachowanie. Zauważyłem, że nie lubię zatrzymywać się na czerwonym świetle,
jeśli obok mnie jest przystanek autobusowy, a kiedy światło robiło się zielone,
odjeżdżałem szybciej niż zwykle. Było mi głupio, bo oczywiście wiedziałem, że
to bez sensu (…). Większe ryzyko groziło mi wskutek wypadku drogowego niż
z powodu zatrzymywania się obok przystanków. Jednak unikanie autobusów
9

N. Schwarz i in., Ease of Retrieval as Information: Another Look at the Availability Heuristic,
„Journal of Personality and Social Psychology” 2/1991, s. 201.
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nie było z mojej strony racjonalną decyzją podjętą z troski o przeżycie. Pozostawałem pod wpływem chwilowego doświadczenia: zatrzymując się obok
autobusu, za każdym razem myślałem o bombach, co było nieprzyjemne”10.
Psychologia terroryzmu jest dobrym przykładem działania heurystyki dostępności, a konkretnie kaskady dostępności. Rzadkie zdarzenia, takie jak
zamach terrorystyczny, nieustannie relacjonowane, powtarzane w mediach
tradycyjnych i elektronicznych, w całodobowych kanałach informacyjnych,
a następnie poruszane w prywatnych rozmowach w pracy, w szkole i w rodzinach sprawiają, że są one bardzo łatwo dostępne. Zwłaszcza gdy kojarzy się je
z konkretną sytuacją, tak jak w przypadku opowieści Kahnemana z autobusem.
Heurystyka dostępności bazuje na naszych procesach emocjonalnych, a każdy taki proces jest automatyczny, niekontrolowany, pojawia się błyskawicznie.
Możemy wiedzieć, że nasz strach, np. przed pójściem na koncert, jest strachem
irracjonalnym, ponieważ jego przyczyną jest zdarzenie rzadkie, niemniej nie
możemy wyłączyć odczuwania przykrych myśli, dyskomfortu psychicznego czy
strachu właśnie. Tak działa heurystyka dostępności w zderzeniu z przemysłem
medialnym relacjonującym wybrane – przez osoby w nim pracujące – sytuacje.
By dobrze zrozumieć relacje pomiędzy heurystyką dostępności a mediami, warto skoncentrować się na wspomnianej wcześniej kaskadzie dostępności. Kaskada dostępności to samoczynnie podtrzymujący się proces tworzenia
powszechnie podzielanych przekonań. Przyczyną powstania takiego procesu
może być niezwykle rzadkie zdarzenie, o bardzo małym prawdopodobieństwie ponownego zaistnienia, ale poprzez fakt ciągłego relacjonowania każdego jego aspektu i możliwych skutków ze względu na ciągłą dostępność staje się niemal oczywistością i zaczyna wpływać na dyskurs publiczny, dyskusje
polityczne, a w końcowym efekcie na decyzje legislacyjne11.
Za powstanie tak rozumianej kaskady dostępności odpowiada współistnienie heurystyki dostępności i dwóch innych kaskad społecznych: informacyjnej i reputacji. Ta pierwsza jest opisem zjawiska polegania na osądach innych
członków społeczeństwa. Jeśli nie mamy dostępu do wiedzy z pierwszej ręki
o danym zdarzeniu ani nie mamy czasu lub ochoty, by jej samodzielnie poszukać, to skłaniamy się do polegania na opiniach innych ludzi, którzy swoim
10 D. Kahneman, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, przeł. P. Szymczak, Poznań

2012, s. 427–428.

11 T. Kuran, C.R. Sunstein, Availability Cascades and Risk Regulation, „Stanford Law Review”

4/1999, s. 683–768.
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zachowaniem demonstrują silne przekonania w interesującej nas sytuacji. Kaskada reputacji polega na przejmowania dominującej w społeczeństwie lub
w mediach opinii na dany temat, nawet w sytuacji, kiedy myślimy w sposób
odmienny. Korzyścią wynikającą z takiego postępowania jest reputacja. Zależy
nam na szacunku innych członków społeczeństwa, więc większość z nas jest
skłonna do zrezygnowania z głoszenia własnych przekonań i opinii, jeśli nasze
przekonania i opinie stoją w sprzeczności do tych podzielanych powszechnie.
Tym samym kaskada informacyjna i reputacji wzmacnia dodatkowo dostępność pewnej informacji, ponieważ informacja ta zostaje przyjęta przez osoby,
które albo nie mają kompetencji do przeprowadzenia własnej jej oceny, albo
nie mają ochoty na skonfrontowanie i obronę własnych interpretacji danej
informacji z przeważającą większością własnego środowiska lub społeczeństwa.
W związku z tym dana informacja medialna staje się dominującym przekazem
medialnym, a co za tym idzie, jest łatwo ją sobie przypomnieć. A jak widzieliśmy, łatwość przypominania sobie ocen, zjawisk, zdarzeń wpływa na nasze
szacunki prawdopodobieństwa lub częstotliwości owych zjawisk i zdarzeń, a to
z kolei w sposób naturalny musi mieć wpływ na nasze szacunki ryzyka.
Jeśli więc jesteśmy w mediach bombardowani informacjami o zagrożeniu
związanym z terroryzmem, imigrantami, żywnością GMO, szczepionkami,
wyjazdami wakacyjnymi do krajów o innej niż nasza kulturze, działaniami
władzy publicznej, a informacje te są niemal bezkrytycznie i w kółko powtarzane w przestrzeni medialnej, to muszą mieć również wpływ na formowanie
się kolektywnych poglądów społecznych.
Jeśli z tej perspektywy spojrzymy na zjawisko postprawdy, to zrozumiemy, że bazuje ono na psychologicznych (heurystyka dostępności) i społecznych (kaskada informacyjna i reputacji) mechanizmach, co z kolei przekłada
się w złożony, samowzmacniający sposób formowania wspólnych przekonań
społecznych (kaskada dostępności), których rezultatem mogą być zmiany na
płaszczyźnie prawnej i politycznej (np. Brexit).

Ślepa czy jednokierunkowa uliczka dyskursu
publicznego?
Kaskady dostępności niekoniecznie muszą powstawać spontanicznie bez jakiejkolwiek kontroli ze strony osób mających wpływ na dyskurs publiczny.
Cass Sunstein i Timur Kuran wskazują na możliwość celowej modyfikacji
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dyskursu publicznego przez tzw. przedsiębiorców dostępności (availability
entrepreneurs), czyli osoby, których głównym kapitałem jest możliwość wpływania na dostępność specjalnie zaprojektowanych informacji medialnych
w mediach tradycyjnych i elektronicznych. Takie podmioty mogą być zlokalizowane w dowolnym miejscu systemu społecznego. Mogą być nimi politycy, właściciele koncernów medialnych, ale również przedstawiciele wielkiego
biznesu, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, fundacje i stowarzyszenia. Słowem każdy, kto ma możliwość sprawienia, że dana informacja zacznie bardzo często krążyć w systemie medialnym.
Przykładem takich działań mogą być czynności zrzeszające prawodawców
w Polsce próbujące z uporem godnym lepszej sprawy przekonać, że koszty
pracy w Polsce są wysokie, mimo że w porównaniu z innymi państwami
UE wcale tak nie jest. Innym przykładem jest działalność ruchów antyszczepionkowych, które – początkowo wykorzystując social media – próbowały
wpłynąć na ograniczenie obowiązkowych szczepień, ilustrując swoje
twierdzenie niepotwierdzonymi, bardzo rzadkimi przykładami zachorowań
poszczepiennych12. Jeszcze kolejnym przykładem może być działalność ruchów antyatomowych podnoszących argumenty przeciw budowaniu elektrowni atomowych na podstawie dwóch przykładów wypadków w elektrowni
atomowej (Czarnobyl, Fukushima), choć proces uzyskania energii z elektrowni atomowych jest całkowicie bezpieczny.
Tym samym głos większości społeczeństwa wcale nie musi być wyznacznikiem kierunków działania dla władzy politycznej. Moralne przekonanie
większości o własnej racji może być ufundowane na błędnych przesłankach.
Przesłankach, dodajmy, przyjętych na podstawie odpowiednio sformatowanych
medialnych informacji, wspomaganych kaskadą informacyjną i reputacji, co
w efekcie prowadzi do pojawienia się łatwości ich przywoływania, a tym samym
przekonania co do ich prawdziwości. Wola większości może być więc ufundowana na błędnych przesłankach, a twierdzenie, że większość ma rację, może
okazać się jawnie fałszywe. Jest to istotne, ponieważ przekonanie o posiadaniu
racji łączy się często z przekonaniem o posiadaniu moralnego prawa do „poprawiania” poglądów innych, ich ignorowania lub nawet do dyskryminowania.
12 F. Destefano, Vaccines and Autism: Evidence Does Not Support a Causal Association, „Clinical

Pharmacology and Therapeutics” 6/2007, s. 756–759; C.P. Farrington, E. Miller, B. Taylor, MMR and Autism: Further Evidence Against a Causal Association, „Vaccine” 27/2001,
s. 3632–3635.
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Kaskady dostępności nie są jednak zjawiskiem, którego końcowym efektem musi być pojawienie się postprawdy w dyskursie publicznym. Nagłaśnianie skomplikowanych kwestii, ciągła ich obecność w mediach, dyskusjach
pomiędzy obywatelami i politykami może być wykorzystana w dobrym celu.
Tak jak ma to miejsce w przypadku ocieplenia klimatu. Choć trudno wyjaśnić w prosty sposób, jakie mechanizmy odpowiedzialne są za dramatycznie
przyśpieszony proces wzrostu średniej rocznej temperatury na świecie, to informowanie obywateli o jego katastrofalnych skutkach, takich jak fale upałów, susze, brak dostępności wody pitnej, ale również topnienie lodowców,
podnoszenie się poziomu wody w morzach i oceanach, może uruchomić
kaskadę dostępności i skłonić rządy do bardziej odpowiedzialnego rozwoju
własnych państw.
Choć dziś trudno walczyć ze zjawiskiem postprawdy, zwłaszcza że jest
ono uzależnione od sposobu, w jaki podejmujemy decyzje dotyczące prawdopodobieństwa (heurystyka dostępności), w jaki wchodzimy w relacje z innymi członkami społeczeństwa (kaskady informacyjna i reputacji) oraz od
samej struktury systemu medialnego, na który mają dziś wpływ nie do końca
zidentyfikowane podmioty, to niekoniecznie taka walka jest niemożliwa do
podjęcia.
Nie uciekniemy od posługiwania się heurystyką dostępności z dwóch
powodów. Po pierwsze, jest ona naszym ewolucyjnym wyposażeniem, częścią naszego mechanizmu psychicznego połączonego z odczuwaniem emocji.
Dzięki niej bardzo często w ogóle podejmujemy decyzje dotyczące prawdopodobieństwa, a co za tym idzie – ryzyka i zachowań ryzykownych. Wystarczy wyobrazić sobie, co by się stało, gdybyśmy nie mogli posługiwać się
heurystyką dostępności i w złożonych relacjach społecznych musielibyśmy
przeprowadzać skomplikowane rozumowania, które są kosztowne poznawczo, a przecież nie każdy z nas ma odpowiednie narzędzia do szacowania
prawdopodobieństwa i ryzyka. Heurystyka dostępności ma więc swoje uzasadnione zastosowanie, ale jak każde „pójście na skróty”, może niekiedy prowadzić do niechcianych, błędnych rozwiązań. Po drugie, nie uda nam się
zmienić systemu medialnego w sposób, który uniemożliwiałby powstawanie kaskad dostępności. Ich wyeliminowanie musiałoby być równoznaczne
z wprowadzeniem wszechogarniającej cenzury, poczynając od mediów tradycyjnych, przez kanały informacyjne, na social media kończąc. Takie działanie
jest po prostu niemożliwe. Jednak gdyby nawet było – możemy przyjąć taką
ewentualność w ramach eksperymentu myślowego – to i tak nie mielibyśmy
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gwarancji jako obywatele, że osoby aktualnie sprawujące pieczę nad systemem medialnym nie staną się przedsiębiorcami dostępności i nie zaczną
wykorzystywać posiadanej władzy we własnym interesie kosztem interesu
społeczeństwa.
Jeśli więc nie da się uciec od heurystyki dostępności, a tym samym od kaskady dostępności, to pozostaje strategia niwelowania negatywnych skutków
postprawdy w dyskursie publicznym. Sunstein i Kuran proponują stworzenie stron internetowych, prostych w obsłudze, łatwo dostępnych, z jak największą bazą danych pozwalającą na szybkie przeciwdziałanie rozchodzeniu
się fake news, postprawdy. Inną strategią jest edukacja. Edukacja w przedmiocie kształtu systemu medialnego, jego dynamiki, przekształceń i celów,
ale również w przedmiocie narzędzi, które wykorzystujemy, podejmując decyzje dotyczące prawdopodobieństwa, częstotliwości, ryzyka etc. Jak wiadomo, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju już zareagowała na
wyzwania związane z postprawdą i zaapelowała do rządów o wprowadzenie
do szkół kursów, które mają wyposażyć uczniów w umiejętności pozwalające
na jej demaskację13.
Pierwsza strategia przypomina gaszenie pożarów. Funkcjonujemy w systemie społeczno-medialno-politycznym i nieustannie narażeni jesteśmy na
występowanie postprawdy i jej negatywne skutki. Nie ma więc czasu na
edukację, ponieważ środki ochronne potrzebne są tu i teraz. Stąd potrzeba
stworzenia banków danych dotyczących zagrożeń, ich statystycznego występowania, tworzenia możliwości porównywania rzeczywistych zagrożeń
z tymi medialnie skonstruowanymi na potrzeby rządu lub konkretnej grupy
interesu. Takie banki danych miałyby być darmowe i powszechnie dostępne.
Druga strategia to forma pracy u podstaw. Wiemy, jakie zagrożenia czyhają na nas, wiemy, jak powstają, rozumiemy mechanizmy ich rozprzestrzeniania, więc powinniśmy uczyć dzieci, ale i siebie nawzajem, powinniśmy
zostać wyedukowani w sposób, który czyni nas – w miarę możliwości –
niewrażliwymi na najbardziej prymitywne formy postprawdy w dyskursie
publicznym.

13 H. Siddique, Teach schoolchildren how to spot fake news, says OECD, ‹https://www.theguardian.

com/media/2017/mar/18/teach-schoolchildren-spot-fake-news-says-oecd› (dostęp: 9.08.2017).
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Podsumowanie
Postprawda w dyskursie publicznym to rzeczywistość, czy tego chcemy, czy
nie. Nie jest to jednak ulica jednokierunkowa, ponieważ udało się już ustalić kilka faktów, które w przyszłości mogą pomóc nam stworzyć informacyjną „szczepionkę” chroniącą nas przed wirusowym rozprzestrzenianiem
się nieprawdziwych, choć emocjonalnie kuszących informacji. Tym samym
postprawda nie jest uliczką jednokierunkową, ponieważ jest z niej wyjście
(szeroki dostęp do informacji i edukacja). To jednak uliczka ślepa prowadząca nas w kierunkach korzystnych z perspektywy wybranych grup interesu lub
nawet jednostek, ale niekoniecznie korzystnych dla całego społeczeństwa.
W Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej prężnie rozwija się behawioralna ekonomiczna analiza prawa. Jej celem jest wykorzystanie wiedzy
o rzeczywistych procesach poznawczych człowieka, w celu tworzenia bardziej
adekwatnego, skutecznego i zrozumiałego prawa. Wpływ psychologii i ekonomii behawioralnej może być różnoraki, poczynając od zmodyfikowania
regulaminu sądów14, przepisów procesowych15 i materialnych16, ułatwienia
wyboru planów emerytalnych17, a na lepszym rozumieniu dyskursu politycznego kończąc18. Wykorzystanie wiedzy o mechanizmach psychologicznych
i społecznych w zwalczaniu zjawiska postprawdy wpisuje się doskonale w ten
nurt badań nad prawem i ma już pewne sukcesy. Fakt, że rozumiemy, dlaczego postprawda tak łatwo jest akceptowana przez konsumentów przekazów
medialnych, pozwala nam na przyjęcie strategii uwrażliwiających odbiorców
na to zjawisko. W dalszym ciągu jednak poza naszym zasięgiem będą pozostawać przedsiębiorcy dostępności, którzy nadal będą wykorzystywać media
elektroniczne i rozproszony charakter systemu medialnego do realizowania
14 R. Zyzik, Dlaczego zmęczenie decyzyjne może być zagrożeniem dla niezawisłości sędziego, „Fo-

rum Prawnicze” 3/2014, s. 17–24.

15 R. Zyzik, Spójność czy prawda? Rola reguły ‘istnieje tylko to, co widzisz’ w postępowaniu cywil-

nym, „Przegląd Sądowy” 5/2015, s. 83–94.

16 R. Zyzik, Decyzje pojedyncze i łączone w orzekaniu środków karnych. Kazus nawiązki, „Prze-

gląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 4/2014, s. 147–157.

17 R.H. Thaler, C.R. Sunstein, Impuls: jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia,

dobrobytu i szczęścia, przeł. J. Grzegorczyk, Poznań 2008.

18 R. Zyzik, Błędy poznawcze w decyzjach politycznych. Perspektywa nowych mediów, w: Techno-

polityka w świecie nowych mediów, red. M.K. Zwierżdżyński, M. Lakomy, K. Oświecimski,
Kraków 2015, s. 289–320.
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własnych celów. Dlatego też skuteczne zwalczanie postprawdy i jej negatywnego wpływu na dyskurs publiczny, a i w efekcie na możliwe decyzje legislacyjne, będzie raczej procesem, a nie zadaniem do wykonania.
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Streszczenie
Celem artykułu jest analiza mechanizmów psychologicznych i społecznych sprzyjających zaistnieniu zjawiska postprawdy. Postprawda rozumiana jest tutaj jako
sytuacja dominacji emocjonalnie nasyconych informacji nad obiektywnymi, zweryfikowanymi faktami. Wśród mechanizmów ułatwiających rozprzestrzenianie się
postprawdy są heurystyka dostępności, kaskada informacyjna i kaskada reputacji.
Wszystkie te trzy mechanizmy prowadzą do kaskady dostępności, czyli pojawienia
się samowzmacniającego procesu tworzenia się wspólnych przekonań. Wraz z pojawieniem się kaskady dostępności nawet bardzo rzadkie zdarzenia, odpowiednio
często powtarzane i formułowane w odpowiedni sposób, mogą wpłynąć na kształt
dyskursu publicznego, a nawet na decyzje polityczne i legislacyjne. Remedium na
zjawisko postprawdy i jej rozprzestrzenianie się w systemie medialnym mogą być
akcja informacyjna polegająca na zwiększeniu dostępności baz danych pozwalających konfrontować przekazy medialne ze zweryfikowanymi faktami, jak również
edukacja, której celem byłoby przekazanie wiedzy o mechanizmach odpowiedzialnych za postprawdę, czynnikach psychologicznych, społecznych i instytucjonalnych jej sprzyjających, a także o sposobach jej zwalczania.
Słowa kluczowe: postprawda, heurystyka dostępności, kaskada dostępności, dyskurs publiczny

Summary
Post-Truth and an Availability Cascade: A Blind Alley
in Public Discourse
The aim of the paper is to analyze the psychological and social mechanisms conducive to an emergence of the post-truth phenomenon. Post-truth is understood
here as a situation of the domination of emotional information over objective,
verified facts. Among the mechanisms facilitating the spread of post-truth are
availability heuristics, information cascade and reputation cascade. All three of
these mechanisms lead to an availability cascade, the self-reinforcing process
of common belief formation. With the occurrence of the availability cascade,
even very rare events, if continuously repeated and formulated appropriately, can
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reshape the public discourse and even influence political and legislative decisions.
A remedy for the phenomenon of post-truth and its spread in the media may be
an information campaign consisting of increasing the availability of databases to
confront media reports with verified facts, as well as education aimed at popularizing knowledge about the mechanisms responsible for psychological, psychological, social and institutional factors.
Keywords: post-truth, availability heuristics, cascade heuristics, public discourse
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Racjonalny ustawodawca
w czasach postprawdy

1. Wstęp
Celem niniejszego opracowania jest dokonanie analizy potencjalnych skutków zjawiska postprawdy dla rozważań nad normatywnymi modelami procesów prawotwórczych we współczesnych demokratycznych systemach społeczno-politycznych. Zrealizowanie tak określonego zamierzenia badawczego
będzie możliwe dzięki zastosowaniu podejścia decyzyjnego, czyli perspektywy badawczej rozwijanej m.in. na gruncie nauk prawnych1, w szczególności
w odniesieniu do problemów polityki prawa, którą można zdefiniować jako
dziedzinę badań nad szeroko rozumianymi sposobami dokonywania interwencji środkami prawnymi w życie społeczne dla osiągania określonych,
zdeterminowanych aksjologicznie, celów2. Odniosę się w szczególności do,
klasycznej dla tej dyscypliny naukowej, teorii racjonalnego tworzenia prawa, która dla badaczy oraz praktyków wciąż stanowi podstawę zarówno dla
refleksji nad tym, jak powinno się tworzyć skuteczne regulacje prawne, jak
i dla dokonywanych ex post analiz dotyczących społecznych efektów poszczególnych aktów prawotwórczych. W związku z coraz częstszymi opiniami
o wzrastającym znaczeniu zjawiska postprawdy zasadne wydaje się zadanie
pytania o to, w jaki sposób teoria traktująca prawotwórczy ośrodek decyzyjny jako podmiot podejmujący decyzje w sposób zgodny z przesłankami
1

M. Pękala, Podejście decyzyjne w prawoznawstwie, w: Leksykon Socjologii Prawa, red. A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień, Warszawa 2013, s. 186 i n.

2

M. Zirk-Sadowski, Polityka prawa, w: Leksykon Socjologii Prawa, red. A. Kociołek-Pęksa,
M. Stępień, dz. cyt., s. 191 i n.
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racjonalnego działania uwzględnia to zjawisko i czy teoria ta posiada potencjał pozwalający na ewentualne neutralizowanie jego negatywnych skutków.
W pierwszej części tekstu omówię wybrane symptomy „epoki postprawdy”, koncentrując się na tych, które mogą mieć największy wpływ na szeroko
rozumiane prawotwórcze procesy decyzyjne. Następnie postaram się wskazać
na te założenia teorii racjonalnego tworzenia prawa, dla których obniżenie
poziomu debaty publicznej stanowić może największe zagrożenie. Refleksja
ta stanowi punkt wyjścia dla dalszych rozważań nad sposobami zapobiegania
negatywnym skutkom postprawdy w sferze działalności prawotwórczej, co
jest problemem badawczym o dużej doniosłości zarówno teoretycznej, jak
i praktycznej.

2. Geneza postprawdy
Nie sposób podać jednej spójnej definicji postprawdy, co być może wynika
z faktu, iż jest to zjawisko nowe i nie doczekało się ono (jak do tej pory) całościowej konceptualizacji ani też nie było przedmiotem żadnych szerzej zakrojonych analiz empirycznych. Punktem wyjścia dla rozważań nad omawianym
fenomenem niech będzie zatem zwięzłe naświetlenie jego genezy, przejawów
i skutków. Wydaje się, że przyczyn wzrastającego znaczenia postprawdy upatrywać można głównie w dwóch procesach zachodzących w wielu współczesnych społeczeństwach. Chodzi o rozwój populizmu oraz o pewne negatywne
skutki społeczne związane z coraz większą rolą, jaką odgrywają media i nowe
technologie. Przed przedstawieniem bliższej charakterystyki tych procesów
dodajmy, że ich szerszym tłem jest trwający od dłuższego czasu i przybierający w różnych społeczeństwach rozmaite formy ogólny kryzys zaufania
w sferze stosunków makro- i mikrospołecznych.
Zarówno postprawda, jak i populizm są zagadnieniami szeroko dyskutowanymi w publicystyce oraz w środowiskach naukowych. Pomimo widocznej
i często podkreślanej nieostrości i niejednoznaczności, oba terminy robią zawrotne kariery, biją rankingi popularności, ale także budzą wiele kontrowersji
(z tą różnicą, że rozważania nad populizmem mają znacznie dłuższą historię)3.
3

L. Malinowski, Populizm – jak go rozumieć?, „Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo” 2011,
nr 2(3), s. 131 i n.; J. Szacki, Pytania o populizm, „Tygodnik Powszechny” 17.08.2003,
nr 33 (2823), ‹http://www2.tygodnik.com.pl/tp/nowy/main03.php› (dostęp: 19.08.2017).
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Nie jest przedmiotem niniejszego opracowania analiza skomplikowanych
związków zachodzących pomiędzy tymi dwoma zjawiskami, ograniczę się tu
jedynie do stwierdzenia, że bez populizmu zjawisko postprawdy na pewno
miałoby o wiele mniejsze szanse na pojawienie się i zyskanie obecnej roli. Ponadto wiele spostrzeżeń na temat populizmu można z powodzeniem odnieść
do postprawdy. Przykładowo, badacze podkreślają, że „populiści starannie
unikają dyskusji merytorycznych i przedstawiania konkretnych programów,
a posługują się prostymi i chwytliwymi hasłami; nie odwołują się do rozumu
wyborców, a jedynie do ich instynktów, operując uproszczeniami i symbolami o różnorakim charakterze; uwielbiają tworzyć mity polityczne, proste,
czarno-białe schematy, które mają porwać uliczne tłumy”4. Podobnie zaś
rolą postprawdy ma być zastąpienie tematów niewygodnych dla decydentów politycznych tematami tylko z pozoru istotnymi i pilnymi. Co więcej,
„populizm jest ideowo pusty i bezkształtny; a jeśli ma jakieś idee, to zapożyczone i połączone w przypadkowy sposób. W populizmie dość pospolite
jest mianowicie na przykład pomieszanie motywów lewicowych z prawicowymi, konserwatywnych z rewolucyjnymi. (…) Nie jest on w żadnym razie ideologią, będąc co najwyżej «syndromem» emocji, oczekiwań i nader
ogólnych przeświadczeń, które nie składają się na żaden określony program
społecznej reorganizacji. Ta koncepcja nie wyklucza możliwości posiadania
przez niektórych populistów takich programów; chodzi w niej tylko o to,
że żadnego populistycznego programu nie podobna przypisać populizmowi
jako takiemu. Znając jeden populizm, nie można przewidzieć, w którą stronę zwróci się inny”5. Podobnie postprawda nie stanowi żadnego spójnego
systemu poglądów opisującego rzeczywisty czy postulowany stan stosunków
społecznych, a jest raczej zjawiskiem mającym wiele różnych odmian, którego dynamiki nie sposób przewidzieć i które, jak do tej pory, rozpoznawane
jest jedynie poprzez diagnozę jego jednostkowych objawów. Badacze populizmu zauważają też, że „triumf populizmu oznacza przede wszystkim triumf
subiektywizmu masy nad prawdą. Polityk współczesny coraz mniej wierzy
w to, co mówi; dążąc za wszelką cenę do sukcesu wyborczego, bezustannie
studiuje sondaże i mówi to, czego od niego oczekuje większość wyborców”6.
4

A. Wielomski, Populizm, w: Encyklopedia polityczna, t. 1: Myśl polityczna: główne pojęcia,
doktryny i formy ustroju, red. J. Bartyzel, B. Szlachta, A. Wielomski, Radom 2007, s. 309.

5

J. Szacki, Pytania o populizm, dz. cyt.

6

A. Wielomski, Populizm, dz. cyt., s. 309.
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Kolejna analogia nasuwa się sama – postprawda również przecież traktowana
jest jako nowy instrument w politycznej walce o poparcie społeczne, w której
cel uświęca wszelkie (nawet te wątpliwe pod względem etycznym) środki.
Zagadnieniem ważnym, jednak wykraczającym poza ramy niniejszych rozważań, jest odpowiedź na pytanie, czy postprawda nie jest pewną nową formą populizmu lub czy nie jest po prostu nową (niebezpieczną i powodującą
wiele skutków ubocznych) techniką działań politycznych.
Drugim czynnikiem mogącym pomóc wyjaśnić aktualny wzrost znaczenia postprawdy są złożone procesy przekształcające formę i treść komunikacji
we współczesnych społeczeństwach7. Chodzi tu przede wszystkim o rozwój
mediów masowych przy jednoczesnym znacznym obniżeniu poziomu ich jakości, a także o coraz większą rolę, jaką na co dzień odgrywają nowe technologie komunikacyjne, przede wszystkim wszechobecny Internet. Podobnie
jak populizm, również postprawda nie byłaby w stanie zyskiwać znaczenia
bez środków umożliwiających sprawne docieranie z przekazem do szerokiej
publiczności. Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że nieumiejętne wykorzystywanie przez współczesne społeczeństwa tzw. nowych mediów powoduje wiele negatywnych skutków, widocznych chociażby w sferze edukacji czy
kultury, o życiu politycznym nie wspominając.
Pewnym novum, o którym zaczęto dyskutować dopiero w związku z postprawdą, jest zaś degeneracja postępująca w sferze filozoficznej,
w szczególności w zakresie etyki. W epoce (a może i za sprawą) postprawdy
mamy do czynienia z wielkim zamieszaniem wokół tego, czym jest sama
prawda, przy czym w kwestii tej nikt nie ma zamiaru słuchać głosu samych
filozofów. Jeden z publicystów stwierdza, że: „do świata, w którym ludzie –
również ci sprawujący władzę – kłamią, zdążyliśmy przywyknąć. Jak jednak
żyć w epoce, kiedy rozróżnienie na prawdę i kłamstwo dla coraz większych
rzesz ludzi ma coraz mniejsze znaczenie, co waży na podejmowanych przez
nich wyborach politycznych?”8. Skoro nie ma jednej obiektywnej prawdy,
to każdy może stworzyć jej własną wersję: „W rezultacie przyrostu mediów
mamy do dyspozycji tyle interpretacji rzeczywistości, ile jest ich w stanie
7

P. Czapliński, Niecała prawda o post-prawdzie, „Polityka. Niezbędnik inteligenta. Wielkie
post. Jak wyjść z kryzysu rzeczywistości” 2017, nr 1, s. 12–15, ‹http://archiwum.polityka.
pl/art/niecala-prawda-o-post-prawdzie,392476.html› (dostęp: 18.08.2017).

8

E. Bendyk, Jak żyć w epoce post-prawdy, „Polityka. Niezbędnik inteligenta. Wielkie post. Jak
wyjść z kryzysu rzeczywistości” 2017, nr 1, s. 3, ‹http://archiwum.polityka.pl/art/jak-zyc-w-epoce-post-prawdy,392470.html› (dostęp: 18.08.2017).
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wyprodukować rynek prawdy. A znaczną część tej produkcji zapewniają –
w ramach prosumpcji – sami odbiorcy, aktywnie uczestniczący w mediach
społecznościowych”9. Taka sytuacja powoduje dezintegrację więzi społecznych na wielu poziomach, od komunikacji interpersonalnej poczynając, na
mechanizmach sprawowania władzy w państwie kończąc. Oto trzy fragmenty tekstów naświetlających obecną kondycję naszych społeczeństw:
„Wolność słowa często jest mylona z obraźliwą, nienawistną swawolą. Sieciowe więzi społeczne okazują się płytkie i iluzoryczne. A przede wszystkim Internet oferuje – obok ogromnych zasobów wiedzy – pseudowiedzę
i zwykłe kłamstwa”10; „Świat pozwolił sieci na zbyt wiele. Internet omamił
użytkowników wolnością słowa, opacznie pojętą jako prawo do odbierania
godności, lżenia i poniżania innych. Jeszcze niedawno anonimy wyrzucano
do kosza przed czytaniem – to była jedna z tych drobnych zasad etycznych,
na których opierała się nasza kultura. Internet nobilitował anonim: proszę
bardzo, możesz głosić dowolne «prawdy», oto demokracja. Internet oczarował użytkowników: jesteś dość przeciętnym człowiekiem, ale tu wykreujesz
się na kogo chcesz – twórz swoje cyberego, przechwalaj się, imponuj, budź
zawiść”11; „Zjawisko to potęgują firmy internetowe, które za pomocą algorytmów wykrywają, co lubimy czytać lub oglądać, i podsuwają nam coraz
więcej tego samego. Paradoksalnie Internet, który miał nam otwierać świat,
przyczynia się do kształtowania mentalności plemiennej”12. Jak widać, procesy dezintegracji wpływają też na sferę publiczną: „Chodzi o to, że bezwstydne kłamstwo staje się nawykiem w walce politycznej. Że Facebook czy
Twitter, pierwotnie platformy wymiany poglądów i plotek, stały się dla milionów ludzi autorytatywnym źródłem informacji, potężnymi mediami kreującymi fakty społeczne i polityczne. Odpowiadają za edukację polityczną
ogromnej części społeczeństwa, tworzą rozmaite mitologie i budzą histerie.
I nie ma praktycznie żadnego pomysłu, jak prostować fałszywe informacje

9 P. Czapliński, Niecała prawda o post-prawdzie, dz. cyt., s. 12–15.
10 E. Wilk, Dzieje trzech życzeń, „Polityka” 19.12.2916, nr 52 (3091), s. 26-28, ‹http://archi-

wum.polityka.pl/art/dzieje-trzech-zyczen,453205.html› (dostęp: 18.08.2017).

11 E. Wilk, Raport o stanie świata (i człowieka), „Polityka. Ja My Oni. Poradnik Psychologicz-

ny Polityki. Tom 26. Jak nie oszaleć w szalonym świecie” nr 26, s. 8–13, ‹http://archiwum.
polityka.pl/art/raport-o-stanie-swiata-i-czlowieka,391434.html› (dostęp: 18.08.2017).

12 A. Łodyński, Ja mam rację, a ty jesteś idiotą, „Polityka” 5.04.2017, nr 14 (3105), s. 60–62, ‹http://

archiwum.polityka.pl/art/ja-mam-racje-a-ty-jestes-idiota,392561.html› (dostęp: 18.08.2017).
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i chore przekonania, produkowane przez anonimowych użytkowników”13.
Taki stan rzeczy jest na rękę decydentom dążącym do powiększania zakresu
swojej władzy poprzez eliminowanie, m.in. za pomocą postprawdy, kolejnych „bezpieczników” wbudowanych w ustroje państw demokratycznych.
Omawiane zjawisko świetnie bowiem nadaje się np. do tego, aby osłabiać
siłę społeczeństwa obywatelskiego i tym samym nie dopuszczać do powstawania nowych graczy na scenie politycznej: „Kierujący systemami autorytarnymi, np. w Rosji czy Chinach, zdali sobie sprawę, że najskuteczniejszym
sposobem osłabiania emancypacyjnego i politycznego potencjału Internetu
nie jest bezwzględna cenzura, lecz komunikacyjna inflacja i dezinformacja.
Zamiast likwidować ośrodek wolnościowej debaty, lepiej włączyć do niej
trolli na służbie państwa, by szybko tę debatę zamulić, a jej uczestników
zniechęcić. To oczywiście nie przeszkadza w doskonaleniu narzędzi kontroli
obywateli, czego wyrazem jest pomysł Systemu Zaufania Społecznego, czyli
zbierania informacji o mieszkańcach Chin i tworzenia ich «obywatelskich
profili», od których ma zależeć m.in. możliwość awansu społecznego. Z kolei w systemach demokratycznych postulat kontroli ze strony państwa materializuje się w postaci projektów populistycznych i faszystowskich wykorzystujących postprawdziwy potencjał nowych mediów do swoich celów”14. Jak
widzimy, rozpoznane symptomy omawianego zjawiska skłaniają do zadania
na nowo wielu pytań dotyczących teorii i filozofii państwa i prawa. Do niektórych z tych problemów powrócimy niżej.
Próbując sformułować ogólną definicję postprawdy, warto jeszcze raz
podkreślić skutki wspomnianego zamieszania wokół samego pojęcia prawdy. Zdaniem jednego z badaczy „powszechność zjawiska [postprawdy –
przyp. M.P.] wytworzyła nową jakość. Wyznaczała ją kategoria dwuznacznych wypowiedzi, które nie będąc ścisłą prawdą, sytuowały się, jak pisał
Keyes, tuż obok kłamstwa. Tę jakość autor proponował nazwać ulepszoną
prawdą. Albo neoprawdą. Miękką prawdą. Fałszywą prawdą. Prawdą dietetyczną. Prawdą lajt”15. Można też spotkać bardziej radykalne stwierdzenia: „Postprawda sankcjonuje zgodę na kłamstwo. Oszustwo, manipulacja,
13 E. Wilk, Dzieje trzech życzeń, dz. cyt.
14 M. Filiciak w rozmowie z E. Bendykiem, Media w bańkach, „Polityka” 28.02.2017, nr 8

(3099), s. 68–70, ‹http://archiwum.polityka.pl/art/media-w-bankach,387841.html› (dostęp: 18.08.2017).

15 P. Czapliński, Niecała prawda o post-prawdzie, dz. cyt.
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matactwo nie pociągają już za sobą żadnych negatywnych konsekwencji,
przestały być karane, nie są nawet piętnowane”16. Być może zatem omawiane zjawisko można by definiować już nie tylko jako nową formę populizmu, ale i jako nowy rodzaj prawdy, odmienny od tego, co do tej pory pod
tym pojęciem rozumiano. Bardziej trafne wydaje się jednak potraktowanie
postprawdy jako pewnej negatywnej praktyki społecznej, tak jak ujmuje
to jedna z pierwszych definicji tego zjawiska: „Odnosi się ono do sytuacji,
kiedy w oczach opinii publicznej obiektywne fakty, a nawet ustalone przez
naukę prawidłowości, przegrywają z emocjami i osobistymi przekonaniami.
Te ostatnie stają się wtedy ważniejsze od tych pierwszych. W konsekwencji
to one właśnie kształtują poglądy obywateli i wpływają na ich decyzje, a nie
rzeczywisty stan rzeczy”17.
Docenić należy, że od pewnego czasu zainteresowanie omawianym fenomenem wyrażają przedstawiciele właściwie wszystkich dziedzin nauk
społecznych. Z socjologiczno-prawnego punktu widzenia postprawda jest
ważnym i bardzo interesującym obszarem badań, którego rozpoznanie, być
może, przyczyni się do ukazania w nowym świetle tradycyjnej dla tej dziedziny problematyki wzajemnej relacji: społeczeństwo – prawo – społeczeństwo. Mam nadzieję, że niniejszy tekst przyczyni się do rozpoczęcia dyskusji
naukowej na ten temat. Wzrastające zainteresowanie przedstawicieli świata
nauki postprawdą nie zmienia jednak faktu, że genezy samej koncepcji tego
zjawiska upatrywać należy w dyskursie publicystycznym, który zorientowany
jest na objaśnianie „na gorąco” różnych aspektów życia społecznego, w szczególności wydarzeń zachodzących w sferze polityki, prawa, ekonomii, ale również i postaw szerokich grup obywateli wobec aktualnych problemów społecznych danego kraju. Z tego właśnie powodu dotychczas cytowane przeze
mnie wypowiedzi na temat omawianego zjawiska pochodziły w dużej mierze
z materiałów prasowych. Niektóre z przytaczanych wypowiedzi oparte są na
znacznych uproszczeniach, inne są mocno przejaskrawione lub mają charakter jedynie spekulatywny. W związku z tym, że na sformułowanie spójnej
i wyczerpującej definicji postprawdy jest jeszcze za wcześnie, ograniczę się do
zaproponowania jedynie ogólnej definicji projektującej.

16 E. Wilk, Raport o stanie świata (i człowieka), dz. cyt.
17 Tamże.
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3. Objawy i skutki postprawdy
Na potrzeby dalszych rozważań przyjmuję, że postprawda nie jest zjawiskiem
jednolitym, a stanowi raczej syndrom wielu złożonych procesów skutkujących znacznym obniżeniem poziomu dialogu pomiędzy partnerami społecznymi (w szczególności między decydentami a adresatami prawa) we współczesnych systemach społeczno-politycznych. Innymi słowy, postprawdę
traktuję jako pewną sytuację patologiczną, w której dyskurs publiczny jest
blokowany, manipulowany bądź co najmniej zdominowany przez negatywne emocje – nie można go wtedy nazwać debatą, bo jest raczej wzajemnym
przekrzykiwaniem się, nieprowadzącym do żadnych konkluzji. Głównymi
objawami (O) tak rozumianej postprawdy są:
–– zaostrzenie języka używanego przez uczestników debaty społecznej – zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych oraz tych sprawujących władzę
i tych władzy podporządkowanych; wzrost „temperatury emocjonalnej”
dialogu społecznego18, co na gruncie politologii opisuje się jako „wykorzystywanie afektywnego komponentu postaw politycznych w celu wytworzenia emocjonalnej więzi z elektoratem”19 – O1,
–– zapośredniczenie (lub zawłaszczenie) debaty publicznej przez środki masowego przekazu, które jednak nie odgrywają tu roli pozytywnej, ponieważ „klasyczna wizja, że debata publiczna z udziałem mediów służy
porozumieniu, rozsypuje się jak jakaś fantastyczna utopia”20, czego przykładem mogą być takie zjawiska, jak np. tzw. kaczki dziennikarskie czy
fałszywe wiadomości (fake news) – O2,
–– tworzenie lub pogłębianie podziałów społecznych przez wykorzystywanie
negatywnych stereotypów i mitów; budzenie strachu przed określonymi
grupami społecznymi21; podsycanie i instrumentalne wykorzystywanie
postaw radykalnych lub nawet ekstremistycznych22 – O3,
–– kwestionowanie dotychczasowych kompromisów społecznych, np.
w kwestiach światopoglądowych czy rozwiązań ustrojowych; ignorowanie

18 L. Malinowski, Populizm – jak go rozumieć?, dz. cyt., s. 140.
19 Tamże, s. 142.
20 M. Filiciak w rozmowie z E. Bendykiem, Media w bańkach, dz. cyt.
21 L. Malinowski, Populizm – jak go rozumieć?, dz. cyt., s. 131.
22 Tamże, s. 142.
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dotychczas przestrzeganych w sferze publicznej zasad etycznych, soft law
i reguł wyznaczanych poprzez tradycję, obowiązujących np. jako utarte
przez lata zwyczaje polityczne; ignorowanie lub nadużywanie obowiązujących formalnie norm materialnych i proceduralnych23 – O4,
–– ignorowanie wiedzy eksperckiej i dorobku badań naukowych, ponieważ
„dla wyborców istotne znaczenie ma inny rodzaj «ekspertyzy»: ich własne, bezpośrednie odczucia. Gdy w grę wchodzi demokratyczny wybór,
sami chcą być ekspertami i uważają, że mają do tego pełne prawo. Kiedy
ktoś traci pracę lub dom, kiedy coraz częściej słyszy na swojej ulicy obce
mu języki, makroekonomia i statystyki niewiele go w gruncie rzeczy obchodzą. Głębsza, emocjonalna «prawda», czy też postprawda, bierze górę
nad prawdami ekspertów”24; ignorowanie opinii autorytetów społecznych – analogicznie do systemów populistycznych, w których „zawsze
dominują przekonania o wyższości wiedzy potocznej, ludowej i mądrości
życiowych zwykłych, prostych ludzi”25; będące konsekwencją powyższego
ignorowanie rzeczywistych skutków decyzji publicznych oraz ich materialnych i niematerialnych kosztów – O5,
–– preferowanie przez aktorów społecznych perspektywy krótkoterminowej
w miejsce działań długofalowych; żądanie spełniania roszczeń „tu i teraz”; brak umiejętności opracowywania lub realizowania szerzej zakrojonych strategii działań; prowokowanie i wprowadzanie mało istotnych,
ale wzbudzających duże kontrowersje problemów do debaty publicznej:
„Dzisiejsza walka nie toczy się więc o przeciągnięcie mas na stronę określonego poglądu, lecz o przyciągnięcie zbiorowej uwagi do jednostkowego wydarzenia”26; składanie obietnic bez realnych możliwości lub bez
woli ich realizacji; niewywiązywanie się z umów społecznych – O6,
–– ukrywanie przez aktorów społecznych ich rzeczywistych zamiarów; podejmowanie działań pozorowanych; świadome wykorzystywanie technik manipulacji dla osiągania założonych efektów: „Stąd agresja językowa, która zamienia media w narzędzia zastępczego działania. Agresja
owa dowodzi, że post-prawda to bezsilność udająca siłę”27; specjalizacja
23 L. Malinowski, Populizm – jak go rozumieć?, dz. cyt., s. 140.
24 A. Łodyński, Ja mam rację, a ty jesteś idiotą, dz. cyt.
25 L. Malinowski, Populizm – jak go rozumieć?, dz. cyt., s. 132.
26 P. Czapliński, Niecała prawda o post-prawdzie, dz. cyt.
27 Tamże.
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i gromadzenie materialnych i niematerialnych zasobów w celu podnoszenia skuteczności działań manipulacyjnych: „Dziś jednak problem w coraz
większym stopniu polega na owej militaryzacji postprawdy, czyli profesjonalizacji kontroli nad obiegami komunikacyjnymi w mediach przez
instytucje komercyjne, polityczne i państwowe, by uzyskiwać określone
cele”28 – O7.
Powyższe zestawienie syndromów „zainfekowania” systemu społecznego postprawdą (lub technik służących jej rozprzestrzenianiu) stanowi dobrą podstawę dla próby określenia najważniejszych efektów, jakie omawiane
zjawisko może wywierać na relację pomiędzy społeczeństwem a prawem.
Zatem głównymi skutkami (S) wywoływanymi (w sposób zamierzony lub
niezamierzony) przez aktorów społecznych wykorzystujących postprawdę są:
–– znaczne obniżenie jakości komunikacji społecznej, ponieważ „polityka postprawdziwościowa zamienia dialog społeczny w rządowy monolog, w którym kluczową rolę odgrywają emocjonalne apele odłączone
od szczegółów konkretnego programu politycznego oraz niezmienne
motywy”29 – S1,
–– pogłębianie ogólnego kryzysu zaufania pomiędzy aktorami społecznymi:
„Prawda i kłamstwo są jak ogniwa wielkiego łańcucha społecznej komunikacji. Jeśli prawda lajt ulega rozmnożeniu i słabnie piętno spadające na
kłamców, to słabnie zaufanie społeczne (albo rośnie nieufność do zaufania) i erozji ulegają więzi międzyludzkie. Nie jest to wyłącznie kwestia
separowania się od cudzych słów”30 – S2,
–– pogłębianie negatywnych efektów związanych z istniejącymi podziałami
i konfliktami społecznymi; kumulowanie negatywnych emocji w sferze
publicznej: „W warunkach post-prawdy coraz trudniejsze okazuje się wyrażenie społecznego gniewu. I dlatego gniewu jest coraz więcej”31 – S3,
–– zniechęcenie obywateli do sfery bieżącej polityki i do odpowiedzialności
za dobro wspólne; osłabianie kapitału społecznego niezbędnego m.in. do
partycypacji obywateli w podejmowaniu decyzji publicznych32; osłabia-

28 M. Filiciak w rozmowie z E. Bendykiem, Media w bańkach, dz. cyt.
29 P. Czapliński, Niecała prawda o post-prawdzie, dz. cyt.
30 Tamże.
31 Tamże.
32 L. Malinowski, Populizm – jak go rozumieć?, dz. cyt., s. 138.
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nie lub blokowanie mechanizmów społecznej kontroli działalności władzy; brak transparentności działania władz – S4,
–– ignorowanie sfery przekonań aksjologicznych zarówno obywateli, jak
i podmiotów tworzących oraz stosujących normy prawne i/lub wprowadzanie aksjologii pozornej (neutralizacja aksjologiczna)33 – S5,
–– podejmowanie decyzji publicznych na podstawie przesłanek płynących
z bieżących i chwiejnych emocji społecznych przy ignorowaniu danych
na temat stanu faktycznego; nieskuteczność polityk publicznych i brak
konsekwencji w ich realizowaniu, ponieważ „to nie racjonalna oświeceniowa debata decyduje o dynamice procesu politycznego”34; przedkładanie bieżących korzyści politycznych nad skutecznością dbania o dobro
wspólne: „W rezultacie [postprawdy – przyp. M.P.] ustaje możliwość
racjonalnego porozumiewania się, społeczną komunikację opanowują
emocje, miejsce dialogu zajmuje przemoc”35 – S6,
–– podkopywanie fundamentów pokoju społecznego i systemu demokratycznego36; naruszanie ustrojowej i funkcjonalnej równowagi między instytucjami społecznymi; kwestionowanie neutralności politycznej instytucji publicznych; osłabianie prestiżu państwa i prawa – S7,
–– wprowadzanie chaosu, czyli sytuacji, w której przewidywanie przyszłych
działań instytucji władzy oraz innych aktorów społecznych staje się znacznie utrudnione lub wręcz niemożliwe – S8.
Powyższe zestawienia są jedynie rekonstrukcją głosów pojawiających się
w różnorodnych debatach na temat postprawdy. Nie są to zapewne katalogi
spójne i kompletne – warto przypomnieć, że powyższe tezy zostały (z powodu
charakteru omawianego zjawiska) zaczerpnięte z tekstów publicystycznych,
a co za tym idzie, są oparte na znacznych uproszczeniach i mogą być wyraźnie przejaskrawione. Ponadto, starałem się zwrócić uwagę na te okoliczności,
które mogą mieć największe znaczenie dla problematyki tworzenia regulacji prawnych. Nie zmienia to jednak faktu, iż zarówno objawy, jak i skutki

33 K. Pałecki, Neutralization of Values in Law – Main Concepts, w: Neutralization of Values in

Law, red. K. Pałecki, Warszawa 2013, s. 54 i n.

34 M. Filiciak w rozmowie z E. Bendykiem, Media w bańkach, dz. cyt.
35 E. Bendyk, Odzyskiwanie sensu, „Polityka. Niezbędnik inteligenta. Wielkie post. Jak wyjść

z kryzysu rzeczywistości” 2017, nr 1, s. 110–113, ‹http://archiwum.polityka.pl/art/odzyskiwanie-sensu,392560.html› (dostęp: 18.08.2017).

36 L. Malinowski, Populizm – jak go rozumieć?, dz. cyt., s. 140.
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postprawdy powinny być przedmiotem dalszych pogłębionych badań naukowych. Co więcej, powyższe zestawienia pozwalają uznać za uzasadnioną tezę,
że aktualna degeneracja dyskursu publicznego stanowi istotne zagrożenie dla
skuteczności funkcjonowania współczesnych systemów społeczno-politycznych. Zastrzec jednak warto, że postprawda dotyczy głównie bieżącej walki
politycznej (ale już niekoniecznie wszystkich sfer życia politycznego i niekoniecznie wszystkich procesów podejmowania decyzji publicznych). Dodatkowo, jeśli postprawda wywiera negatywne skutki w obszarze systemu prawnego, to (na szczęście) również niekoniecznie w odniesieniu do wszystkich jego
elementów. Nie ulega jednak wątpliwości, że efektami rozwoju omawianego
zjawiska mogą być liczne dysfunkcje wielu kluczowych instytucji społecznych,
zarówno w aspekcie ich funkcjonowania wewnętrznego, jak i w relacjach zewnętrznych. Na pewno żaden element systemu społecznego „zainfekowany”
postprawdą nie będzie w stanie sprawnie wypełniać swoich zadań, a wzrastanie
jej znaczenia może być powiązane z innymi patologiami dotykającymi instytucje publiczne (np. z korupcją). Ograniczając się w tym miejscu do ogólnych
spostrzeżeń, trzeba zaznaczyć, że dokonanie całościowego opisu dysfunkcji
wywoływanych przez postprawdę w skali makro- i mikrospołecznej jest zapewne jednym z najważniejszych wyzwań stojących obecnie przed naukami
społecznymi zarówno w Polsce, jak i na poziomie międzynarodowym.

4. Postprawda a paradygmaty polityki tworzenia prawa
W odniesieniu do definiowanego sensu largo systemu prawnego postępowanie zarysowanego wyżej procesu skutkować może zakłóceniami w wypełnianiu jego kluczowych funkcji, takich jak np. funkcja organizacyjna, rozstrzygania sporów, dystrybutywna, ochronna, stabilizacyjna, dynamizująca,
wychowawcza, kontrolna, odszkodowawcza czy represyjna. Zagrożenie to
jest poważne, ponieważ poszczególne funkcje prawa służą w gruncie rzeczy
realizacji fundamentalnych założeń społeczeństwa demokratycznego. Kompleksowa diagnoza negatywnych efektów, jakie może wywoływać postprawda dla funkcjonowania współczesnych systemów prawnych, wykracza jednak
poza ramy niniejszych rozważań, a dalsze moje rozważania będą dotyczyć
jedynie prawotwórczych procesów decyzyjnych.
Analizę potencjalnych skutków postprawdy dla sfery polityki tworzenia
prawa chciałbym poprzedzić krótkim opisem założeń, na których opierają się
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wszelkie rozważania prowadzone na gruncie podejścia decyzyjnego w prawoznawstwie, w tym i te dotyczące stosowania środków prawnych dla osiągania
doniosłych społecznie celów37. Mianowicie, decyzje prawotwórcze traktować
należy jako jeden z rodzajów decyzji publicznych w ogóle, będących efektem
procesów decyzyjnych (ciągów decyzji) zachodzących w pewnym złożonym
systemie instytucjonalnym, określanym mianem prawotwórczego ośrodka
decyzyjnego, który z kolei funkcjonuje w obrębie szerszej sieci społecznej,
wchodząc w rozmaite relacje z innymi podmiotami – przede wszystkim
z adresatami regulacji38. Jednym z kluczowych elementów warunkujących
przebieg prawotwórczych procesów decyzyjnych jest komunikacja zachodząca pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi w niego podmiotami, które np.
chcą realizować swoje interesy poprzez partycypację w tworzeniu nowych
norm prawnych, ale też w ich stosowaniu i przestrzeganiu – współcześnie
przyjmuje się, że adresat prawa jest nie tyle przedmiotem, ile podmiotem
omawianych procesów, że jest partnerem społecznym ustawodawcy, z którymi ten ostatni powinien pozostawać w dialogu służącym budowaniu trwałych, opartych na wzajemnym zaufaniu, relacji39. Procesy komunikacyjne
związane ze sferą prawotwórstwa, tak jak wszystkie inne rodzaje komunikacji społecznej, zachodzą jednocześnie na trzech poziomach: informacyjnym,
perswazyjnym oraz afektywnym, przy czym każdy z nich pełni specyficzne funkcje i żaden nie powinien być ignorowany, a brak umiejętności rozróżniania tych poziomów jest jedną z najczęstszych przyczyn powstawania
i zaogniania konfliktów40. Wobec powyższego nietrudno nie zauważyć, że
opisane wcześniej syndromy i skutki postprawdy mogą oddziaływać zarówno
na poszczególne etapy, jak i na efekty końcowe prawotwórczych procesów
decyzyjnych. Pokusa odnoszenia bieżących korzyści za pomocą postprawdy

37 K. Pałecki, Legal policy. The attempt of reinterpretation and new legislative fields, w: Poli-

tics of law and legal policy. Between modern and postmodern jurisprudence, red. T. Biernat,
M. Zirk-Sadowski Marek, Warszawa 2008, s. 53; K. Pałecki, Polityka prawa – próba reinterpretacji, w: Rozprawy i Studia. Księga Pamiątkowa dedykowana profesorowi Aleksandrowi
Lichorowiczowi, Kraków 2009, s. 180.

38 Szerzej na temat teoretycznych założeń podejścia decyzyjnego w analizie procesów tworze-

nia prawa zob. M. Pękala, Pole decyzyjne ustawodawcy, Kraków 2016, s. 181–191.

39 Zob. szerzej w: M. Pękala, Pole decyzyjne ustawodawcy, dz. cyt., s. 281–283, 321–322.
40 Zob. M. Pękala, Ustawodawca jako organizator i uczestnik prawotwórczego procesu decyzyj-

nego, w: NetoDEMOkracja: Web 2.0 w sferze publicznej, red. K. Oświecimski, A. Pohl,
M. Lakomy, Kraków 2016, s. 181 i n.
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dotyczyć może zarówno prawotwórczego ośrodka decyzyjnego, jak i wszystkich innych podmiotów (publicznych i prywatnych) mających interes
w kształtowaniu treści decyzji prawotwórczych.
Jednym z głównych zagadnień poruszanych przez badaczy zajmujących
się naukową polityką prawa jest pytanie o instrumentalny lub deliberatywny charakter prawotwórczych procesów decyzyjnych, przy czym koncepcje traktujące prawo jako swego rodzaju technikę społeczną powstały wcześniej, a koncepcje traktujące prawo jako rozmowę są traktowane
jako bardziej nowoczesne i w większym stopniu przystające do ideałów
społeczeństwa demokratycznego. Stosując konieczne uproszczenia, można
stwierdzić, że na gruncie podejścia instrumentalnego akty prawotwórcze
stanowią środki („narzędzia”) służące do sterowania zachowaniami wszystkich podmiotów społecznych41. Głównym kryterium decyzyjnym są tutaj
racjonalne wskazania nauki i techniki, a organizację państwową opisuje się
jako swego rodzaju organ zarządzający wielkim przedsiębiorstwem42. Ujęciu deliberatywnemu przyświeca idea takiego reformowania współczesnych
systemów prawnych, aby w jak największym stopniu odpowiadały one typowi idealnemu prawa responsywnego, którego główne założenia można
streścić w następujący sposób: „celem prawa jest adaptacyjne i zróżnicowane oddziaływanie na rzeczywistość społeczną – prawo jest «otwarte» na potrzeby i dążenia społeczne; przymus jest zastąpiony samoograniczającymi
się zobowiązaniami; moralność ma charakter obywatelski, zakłada kooperacje w społeczeństwie; reguły prawne są «otwarte», często mają charakter
klauzul generalnych i są podporządkowane zasadom prawa; uzasadnienie
decyzji prawnych ma charakter celowościowy”43. Procesy tworzenia prawa,
zgodnie z założeniami tego ujęcia, powinny cechować się zaś dominacją negocjacyjnych form prawotwórstwa, traktowaniem umów jako źródeł prawa
oraz zastąpieniem przymusu samoograniczającymi się zobowiązaniami44.

41 Zob. hasło: Instrumentalizacja prawa w: Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tema-

tyczny, red. A. Bator, Warszawa 2010, s. 43–44.

42 B. Crick, W obronie polityki, przeł. A. Waśkiewicz, Warszawa 2004, s. 127, 129, 134.
43 E. Kustra, Normatywny wzór prawodawstwa ukształtowany w okresie transformacji, w: Studia

Iuridica Toruniensia. Przemiany polskiego prawa (Lata 1989–1999), red. E. Kustra, Toruń
2001, s. 13.

44 Tamże.
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Zarówno podejście instrumentalne, jak i deliberatywne mają swoje mocne i słabe strony, które w literaturze naukowej zostały już szeroko opisane45,
jednak w kontekście rozważań na temat postprawdy od razu można dostrzec,
że na konfrontację z negatywnymi skutkami tego zjawiska narażone są przede wszystkim koncepcje oparte na ujęciu deliberatywnym. Wysoka jakość
dyskursu publicznego i umiejętność pokojowego rozwiązywania konfliktów
społecznych mają dla nich bowiem kluczowe znaczenie, a zarówno objawy, jak i skutki postprawdy stanowią tu poważną barierę – w kontekście
tego zjawiska nie sposób wyobrazić sobie np. spokojnych, merytorycznych
i uczciwych negocjacji pomiędzy prawotwórczym ośrodkiem decyzyjnym
a adresatami prawa, tym bardziej nie wiadomo, w jaki sposób zróżnicowane
grupy społeczne mogłyby zawierać jakiekolwiek trwałe kompromisy, nawet
bez udziału instytucji władzy. Podobnie zakwestionować można dobrą wolę
podmiotów społecznych (szczególnie tych posiadających duże zasoby) do dobrowolnego przyjmowania na siebie „samoograniczających się zobowiązań”.
Innymi słowy, postprawda stwarza ryzyko znacznego zakłócenia lub wręcz
całkowitego wyeliminowania możliwości osiągnięcia przez prawotwórczy
ośrodek decyzyjny choćby minimalnego stopnia racjonalności komunikacyjnej w relacjach z innymi aktorami sieci społecznej. Dyskurs publiczny w społeczeństwie „zainfekowanym” postprawdą nie ma nic wspólnego z habermasowskim ideałem deliberacji prowadzonej przez bezstronnych, działających
w dobrej wierze i potrafiących współpracować na rzecz dobra wspólnego
aktorów społecznych, a przypomina raczej rynkowy mechanizm drapieżnej
konkurencji podmiotów chcących realizować swoje partykularne interesy
w sposób maksymalistyczny, nie licząc się z kosztami i skutkami ubocznymi
(marketyzacja życia politycznego)46. Sytuacji nie poprawiają także negatywne
skutki tzw. mediokracji, szczególnie jeśli chodzi o podsycanie emocji społecznych (patrz wyżej).
Czy wobec powyższego proces demokratyzacji tworzenia prawa powinien
zostać zatrzymany lub wręcz odwrócony? Rzeczywiście, na podstawie pobieżnej analizy mogłoby się wydawać, że najlepszym sposobem na przeciwdziałanie negatywnym skutkom postprawdy byłby powrót do technicystycznej
45 Syntetyczny opis argumentów powoływanych przez zwolenników obu podejść można zna-

leźć chociażby w: M. Pękala, Pole decyzyjne ustawodawcy, dz. cyt., s. 220–248.

46 L. Morawski, Dwa pojęcia polityki prawa, w: W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga Jubi-

leuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, red. A. Choduń, S. Czepita, Szczecin 2010, s. 596.
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koncepcji tworzenia prawa przez wąskie grono inżynierów społecznych.
Doktryna polityczna technokratyzmu głosi przecież, że władza powinna spoczywać w ręku specjalistów, którzy nie będą próbowali realizować założeń
żadnej konkretnej ideologii, ale też nie będą brać pod uwagę opinii społecznej47. Można byłoby zatem spodziewać się, że będą oni całkowicie odporni na
rozmaite patologie dyskursu publicznego, w tym na postprawdę. Czy jednak
taka teza jest uzasadniona? Odpowiedź na to pytanie musi być negatywna
m.in. z tego powodu, że powrót do „twardych” wersji inżynierii społecznej
przez prawo byłby z wielu powodów niepożądany i (na szczęście) niemożliwy, a także dlatego, że nawet skrajnie zinstrumentalizowany system prawny
także nie będzie nigdy wolny od ryzyka związanego z negatywnymi skutkami
postprawdy. Przyjęcie jednak, niewzbudzającej większych kontrowersji, tezy
o umiarkowanym woluntaryzmie ustawodawcy48, który decyzje prawotwórcze może i powinien podejmować w sposób racjonalny (ale przy uwzględnieniu wielu czynników racjonalność tę warunkujących), będzie dobrym
punktem wyjścia dla refleksji nad ryzykiem, z jakim wiąże się postprawda
w kontekście skuteczności prawotwórczych procesów decyzyjnych.

5. Postprawda jako zagrożenie dla racjonalnego
tworzenia prawa
Źródeł systematycznych rozważań nad skutecznością interwencji środkami
prawnymi w porządek społeczny upatrywać należy w dziełach ojca naukowej polityki prawa Leona Petrażyckiego oraz w rozważaniach badaczy, którzy
podjęli się kontynuacji zaproponowanych przez niego koncepcji49. Dla celów
niniejszego opracowania (a także dla dotychczasowych normatywnych i deskryptywnych badań nad prawotwórstwem w ogóle) największe znaczenie
ma monografia Jerzego Wróblewskiego pt. Teoria racjonalnego tworzenia prawa50, w której czytamy: „Prawodawca jest prawodawcą racjonalnym, jeżeli
47 A. Wielomski, Technokratyzm, w: Encyklopedia polityczna, t. 1: Myśl polityczna: główne po-

jęcia, doktryny i formy ustroju, dz. cyt., s. 396–397.

48 J. Wróblewski, Teoria racjonalnego tworzenia prawa, Kraków 1985, s. 11, 44.
49 M. Pękala, Pole decyzyjne ustawodawcy, dz. cyt., s. 191 i n.
50 J. Wróblewski, Teoria racjonalnego tworzenia prawa, dz. cyt.; zob. również: J. Wróblewski,

Zasady tworzenia prawa, Warszawa 1989.
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dobiera właściwe środki dla założonego celu ze względu na wiedzę, jaką dysponuje, i preferencje, jakie przyjmuje. W innym sformułowaniu prawodawca jest racjonalny, jeżeli wiedza, na której się opiera, jest niesprzeczna i ma
charakter systemowy (tzn. zawiera swe konsekwencje logiczne); oceny prawodawcy są natomiast asymetryczne i przechodnie; sam prawodawca działa w taki sposób, że ustanowiona przez niego reguła zachowania prowadzi
niezawodnie (według wiedzy, jaką posiada) do preferowanego przez niego
stanu rzeczy”51. Jaka powinna być treściowa zawartość wiedzy racjonalnego
ustawodawcy? Chodzi tu o „trzy wymiary podstaw tworzenia prawa”, na które składają się: poznanie faktualne, poznanie instrumentalne oraz uwarunkowania aksjologiczne52. Zauważmy, że już na etapie analizy podstawowych
założeń omawianej teorii pojawia się potencjalne zagrożenie wystąpienia negatywnych zjawisk związanych z postprawdą, która może zakłócać pozyskiwanie i przetwarzanie przez prawotwórczy ośrodek decyzyjny informacji dotyczących wszystkich trzech grup kryteriów (zob. wyżej O4, O5, S5, S6, S7).
Jak zauważa Jerzy Wróblewski, racjonalne prawotwórstwo nie byłoby możliwe, gdyby ustawodawca nie posiadał umiejętności poznawczych i ocennych,
które jednocześnie stanowią subiektywne uwarunkowania każdego prawotwórczego ośrodka decyzyjnego. Postawa poznawcza ustawodawcy to „sposób,
w jaki on poznaje otaczającą go rzeczywistość relewantną dla działalności prawotwórczej”, natomiast postawa oceniająca przejawia się w zdolności wyboru
celów działania oraz środków do ich osiągnięcia53. Zdolności te także mogą
być jednak znacznie ograniczane przez postprawdę (zob. O1, O2, O6, S6, S8).
Nawet gdy ustawodawca znajdzie skuteczny sposób na zneutralizowanie
negatywnych skutków omawianego zjawiska wobec siebie, to i tak nie będzie
miał gwarancji, że inni uczestnicy szeroko rozumianego procesu prawotwórczego nie pozostaną nim „zainfekowani”. Teoria racjonalnego tworzenia prawa (w mniejszym stopniu niż ma to miejsce w przypadku np. teorii prawa
responsywnego, ale jednak) zakłada, że działania ustawodawcy są strukturalnie i funkcjonalnie uzależnione od innych podmiotów składających się
na jego bliższe lub dalsze otoczenie społeczne. Chodzi tu w szczególności
o instytucje aparatu państwowego oraz o adresatów prawa54, których po51 J. Wróblewski, Teoria racjonalnego tworzenia prawa, dz. cyt., s. 60.
52 Tamże, s. 279–280
53 Tamże, s. 59.
54 Tamże, s. 56, 81.
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stawy można ogólnie określić jako determinanty związane z profesjonalną
i popularną kulturą prawną danego społeczeństwa. W odniesieniu do nich
także łatwo byłoby wskazać na wiele potencjalnych zagrożeń, jakie może wywołać postprawda (zob. O3, O4, O7, S2, S3, S4, S6, S8).
Teoria racjonalnego tworzenia prawa zakłada ponadto, że głównymi etapami prawotwórczego procesu decyzyjnego są: określenie i sprecyzowanie
celu; ustalenie prawidłowości cel – środki; wybór środków prawnych spośród
wszystkich środków polityki społecznej; wybór określonego środka prawnego; ustanowienie odpowiednich przepisów55. W bardziej szczegółowy sposób
sekwencję tę opisała Maria Borucka-Arctowa, wyróżniając:
1. Decyzję dotyczącą wyboru i realizacji określonego celu.
2. Decyzję posłużenia się prawem jako narzędziem oddziaływania – przy
wzięciu pod uwagę problemu granic prawa „wyznaczanych nie tylko
przez kryteria skuteczności prawa, ale i przyjęte zasady moralne i polityczne (…), oraz przez ocenę środków prawnych w stosunku do innych
środków społecznych”.
3. Decyzję wyboru określonej gałęzi prawa i związanej z nią metody oddziaływania (w rozumieniu metody karnej, cywilnej, administracyjnej oraz
metod mieszanych).
4. Decyzję co do sposobu oddziaływania:
a) bezpośredniego – przez wydanie normy prawnej,
b) pośredniego – przez wydanie normy wprowadzającej uregulowane
prawnie bodźce ekonomiczne, wzmożoną kontrolę, uproszczenia
proceduralne i zwiększenie dostępności prawa.
5. Decyzję co do określonego „stadium oddziaływania”, zmierzającą do oddziaływania profilaktycznego lub korekcyjnego.
6. Decyzję o położeniu nacisku na środki oddziaływania przymusowego lub
perswazyjnego.
7. Decyzję o położeniu nacisku na określone funkcje prawa56.
Jeśli chodzi o związane z postprawdą zagrożenia zewnętrzne wobec
prawotwórczego ośrodka decyzyjnego, szczególną uwagę należy zwrócić na
pkt 2 – jednym z symptomów tego zjawiska jest przecież właśnie brak możliwości ustalenia obowiązującej w danym społeczeństwie hierarchii wartości
55 Tamże, s. 134 i n.
56 M. Borucka-Arctowa, Świadomość prawna a planowe zmiany społeczne, Wrocław – Warsza-

wa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1981, s. 116–117.
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oraz, ze względu m.in. na dominującą rolę emocji, znaczne utrudnienie
jakiejkolwiek merytorycznej debaty na ten temat (zob. O1, O4, O5, S1,
S3, S5). W odniesieniu do pkt 3 i 4 zakwestionować można zaś możliwość
ewaluacji skutków stosowania określonych metod interwencji środkami
prawnymi w porządek społeczny, który w związku z postprawdą staje się
coraz mniej przewidywalny, a zachodzące w nim procesy (przede wszystkim
te o charakterze konfliktów) mają coraz większą dynamikę (zob. O3, O4,
O6, O7, S2, S5, S8). Pkt 5 można skomentować jedynie uwagą o znacznym
obniżeniu potencjału profilaktycznego regulacji prawnych – najlepszą profilaktyką byłoby tu chyba tylko skuteczne przeciwdziałanie rozwoju samej
postprawdy, jednak środki legislacyjne mogą odegrać tu przecież jedynie
pomocniczą rolę.
Już przedstawiony wyżej skrótowy przegląd podstawowych założeń teorii
racjonalnego tworzenia prawa uwidacznia, że postprawda jest zjawiskiem,
które może w znaczny sposób wpłynąć na mechanizmy kształtowania i realizacji polityki tworzenia prawa. Co więcej, zjawisko to skłania do zadania
pytania o zasadność kluczowego dla tej dziedziny założenia o możliwość wypracowania ogólnego „teoretycznego fundamentu decyzji prawotwórczych”,
na który miałby się składać spójny zbiór „wiadomości o przyczynowym uwarunkowaniu pomiędzy normą prawną a zachowaniem ludzi, a więc wiadomości dotyczące możliwości i ich granic w zakresie wywierania wpływu na
postępowanie ludzi, sposobów eliminowania motywów działających w kierunku przekraczania przepisów prawnych, potęgowania lub też kształtowania motywów działających w kierunku postępowania zgodnego z prawem”57.
Nawet bez odwoływania się do patologii dyskursu publicznego potencjał
opierania decyzji prawotwórczych na dorobku nauki był do tej pory często
kwestionowany. W praktyce podstawę działań władz stanowią np. wiedza
spekulatywna, stereotypy, powszechnie akceptowane zależności „zdroworozsądkowe”, a także „ogólniejsze, niepewne twierdzenia o różnej mocy, które, choć pozbawione ścisłych dowodów, mogą uwiarygodnić opartą na nich
politykę”58. Okoliczność ta w oczywisty sposób grozić może pokusą posłużenia się przez decydentów różnego rodzaju technikami postprawdy.
57 Tamże, s. 67.
58 N.J. Smelser, O związkach między naukami społecznymi a polityką i rozwojem, w: Stawanie

się społeczeństwa. Szkice ofiarowane Piotrowi Sztompce z okazji 40-lecia pracy naukowej, red.
A. Flis, Kraków 2006, s. 4.
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O ile scjentyzacja prawotwórczych procesów decyzyjnych polegająca na
wykorzystywaniu na ich potrzeby dorobku nauk ścisłych nie budzi większych
kontrowersji, to należy zapytać, czy nauki społeczne są gotowe do podjęcia
tego wyzwania, biorąc pod uwagę chociażby: fragmentaryczność badań (częste ograniczanie analiz do wybranych przypadków), problemy z jednoznaczną interpretacją danych, określaniem społecznych zależności przyczynowo-skutkowych (zjawiska społeczne można przewidywać jedynie z pewnym
stopniem prawdopodobieństwa, brak jest prawidłowości sprawdzających się
zawsze i wszędzie), nierozstrzygalne kontrowersje na poziomie teoretycznym,
możliwe zakłócenia obiektywności i neutralności badań (strategie jakościowe), trudności w stosowaniu podejścia interdyscyplinarnego, konieczność
ciągłej aktualizacji wiedzy, wysokie koszty obsługi obszernych baz danych
(big data), bariery związane z „wdrożeniowością” badań społecznych (przejściem od osiągnięcia wyników do implementacji innowacji), zagrożenie „dehumanizacją” (np. w ekonomii), brak odpowiednio rozbudowanego zaplecza
instytucjonalnego oraz czasochłonność badań. Oczywiście, naukowy charakter polityki tworzenia prawa przez wielu badaczy traktowany jest jedynie
jako pewien ideał, którego zapewne nie da się zrealizować w całości, ale do
którego warto dążyć choćby metodą małych kroków. Osiągnięcie postępów
na tej drodze będzie znacznie utrudnione w społeczeństwach „zainfekowanych” postprawdą. Jednym przecież z objawów tego zjawiska jest świadome
ignorowanie (lub co najmniej spychanie na dalszy plan) wiedzy naukowej
i kwestionowanie głosu wszelkich autorytetów, niezależnie od tego, jakiego
rodzaju argumentami merytorycznymi uzasadnialiby oni swoje twierdzenia.
Okoliczności powyższe nie zmieniają jednak faktu, że inny niż zakładający
wykorzystanie najlepszej dostępnej w danym momencie wiedzy model działalności prawotwórczej nie miałby w ogóle sensu.

6. Podsumowanie i wnioski
Związki postprawdy z prawem stanowią bardzo szerokie pole badawcze,
a wiele poruszonych wyżej zagadnień wymaga dalszych szczegółowych analiz, jednak już na obecnym etapie można sformułować kilka istotnych uwag
zarówno w odniesieniu do teorii, jak i praktyki prawotwórczych procesów
decyzyjnych „w czasach postprawdy”. Zastosowanie podejścia decyzyjnego, a więc przejście od budowania abstrakcyjnych modeli do rozważań nad
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czynnikami, które kształtują (lub powinny kształtować) rzeczywiste prawotwórcze procesy decyzyjne pozwala potraktować postprawdę jako zjawisko
prowokujące do ponownej refleksji nad społeczną genezą i społecznym
działaniem prawa. Szerszym tłem mogą być tu uwagi, jakie Andrzej Kojder
poczynił swego czasu na temat stopniowo postępującego procesu destrukcji
normatywności skutkującego m.in. trwałym osłabieniem społecznego autorytetu prawa i innych regulacji59. Destrukcja ta jest silnie związana z problematyką relacji zachodzących pomiędzy systemem prawnym a sferą życia
politycznego60. Patologie życia politycznego (i szerzej: publicznego) skutkują w tym świetle m.in. dysfunkcjami instytucji prawnych. Postprawda zaś,
jako zjawisko również mocno powiązane z polityką (populizm) oraz nowymi
środkami komunikacji (mediokracja), stanowi tu dodatkowy czynnik mogący destrukcję normatywności we współczesnych społeczeństwach znacznie
przyspieszać.
W odniesieniu do polityki tworzenia prawa rozważania na temat
postprawdy prowadzą do wniosku, że najlepszym sposobem podnoszenia
skuteczności decyzji prawotwórczych będzie poszukiwanie drogi pośredniej
pomiędzy ujęciem instrumentalnym a deliberatywnym. Każde z nich bowiem może samodzielnie powodować zarówno dobre, jak i złe skutki, każde jest też, jak to wykazano wyżej, narażone na negatywne konsekwencje
postprawdy. Sama postprawda może „infekować” zarówno prawotwórczy
ośrodek decyzyjny, jak i wszystkie inne podmioty zaangażowane w poszczególne etapy tworzenia prawa. Nie byłoby dobrym rozwiązaniem dążenie do
zamykania kręgu podmiotów mających wpływ na decyzje prawotwórcze,
gdyż to i tak nie wyeliminuje ryzyka związanego z omawianym zjawiskiem.
Należy na nowo przemyśleć infrastrukturę komunikacji społecznej pod kątem zapewnienia jej wysokiego poziomu i ochrony przed manipulacjami.
Upodmiotowienie adresatów prawa nie jest już jedynie wzniosłym postulatem na przyszłość, a stanowi wręcz konieczny warunek, jaki powinien być
uwzględniany w każdym nowym modelu polityki tworzenia prawa.
W świetle rozważań nad postprawdą widoczne staje się także to, że
nie można, ani w rozważaniach teoretycznych, a tym bardziej w aspekcie
praktycznym, ignorować zagadnienia roli emocji społecznych jako jednego
59 Zob. w szczególności: A. Kojder, Godność i siła prawa. Szkice socjologiczoprawne, wyd. 2,

zmienione, Warszawa 2001, s. 283–306.

60 Tamże, s. 293.
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z czynników warunkujących skuteczność wszelkich decyzji publicznych,
w tym i prawotwórczych. Jednym z głównych symptomów postprawdy
jest „granie na emocjach”, czyli stosowanie szantażu emocjonalnego w skali
makro. Wyeliminowanie zaś negatywnych skutków postprawdy nie będzie
możliwe bez wykształcenia przez decydentów (tu: prawotwórczy ośrodek
decyzyjny) umiejętności radzenia sobie z klimatem emocjonalnym dyskursu publicznego, w którym biorą udział rozmaite podmioty społeczne (tu:
adresaci prawa). Jest to zagadnienie stosunkowo nowe dla wielu dyscyplin
nauk społecznych, w tym i dla socjologii prawa oraz polityki prawa. Do
pewnego stopnia powyższy postulat został przeze mnie zrealizowany przy
formułowaniu założeń Modelu Pola Decyzyjnego Ustawodawcy, na który
składa się osiem wymiarów: instrumentalny (dotyczący diagnozy problemu decyzyjnego oraz określenia potencjalnych środków działania), aksjologiczny (dotyczący skali preferencyjnej wartości-celów ośrodka decyzyjnego
oraz społecznych preferencji aksjologicznych związanych z danym problemem decyzyjnym), gry o władzę (dotyczący czynników warunkujących polityczną wykonalność poszczególnych alternatyw decyzyjnych), konfliktu
społecznego (dotyczący sprzeczności interesów, z jakimi związany jest dany
problem decyzyjny i możliwościami ich rozwiązywania), dyskursywny (dotyczący mechanizmów uzgadniania racjonalności wewnętrznej prawotwórczego ośrodka decyzyjnego z racjonalnością adresatów oraz przełamywania
ich oporu wobec zmian), społecznego systemu normatywnego (dotyczący
granic regulacji normatywnej w ogóle oraz granic regulacji prawnej, a także
relacji prawa z innymi rodzajami norm społecznych w kontekście danego
problemu decyzyjnego), ekonomiczny (dotyczący materialnych i społecznych kosztów wprowadzania nowych regulacji oraz zysków z tym związanych) oraz temporalny (dotyczący czasowych granic procesu decyzyjnego)61.
Nawet jednak taka konceptualizacja nie rozstrzyga jednoznacznie pytania
o to, jakie powinny być (m.in. prawne i etyczne) granice odpowiedzialności
polityków, urzędników, prawników i ekspertów oraz innych grup biorących
udział w prawotwórczych procesach decyzyjnych. W świetle wzrastającego
znaczenia postprawdy rozstrzygnięcie tego dylematu nabiera istotnego i pilnego charakteru. Jest to zadanie przede wszystkim dla przedstawicieli świata
nauk społecznych. Nie ulega wątpliwości, że rozwój adekwatnej do aktualnych warunków teorii polityki prawa może pomóc zarówno w podniesieniu
61 M. Pękala, Pole decyzyjne ustawodawcy, dz. cyt., s. 295–337.
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jakości i skuteczności norm prawnych, jak i w szerzej zakrojonym projekcie
wyeliminowania omawianego zjawiska.
Naukowa polityka prawa jest z wielu powodów ideą wciąż atrakcyjną
i użyteczną, mającą co prawda wiele słabych, wymagających dopracowania,
punktów, jednak niezasługującą na odrzucenie w całości. Zakwestionować
należy na pewno dogmatyzm, technokratyzm i domniemany automatyzm
w społecznym działaniu prawa. Nie obronią się także założenia o jednym
słusznym rozwiązaniu każdego problemu decyzyjnego oraz o tym, że każda
decyzja prawotwórcza realizuje jeden tylko cel (monotelizm). W rzeczywistości w polityce tworzenia prawa spotykamy się z wieloma różnymi rodzajami racjonalności, spośród których trzeba dokonywać wyborów cząstkowych.
Zgodzić się więc wypada z założeniem umiarkowanego woluntaryzmu, przy
zastrzeżeniu, że aksjologia ustawodawcy powinna być zawsze, a szczególnie
w świetle zagrożenia postprawdą, transparentna.

Bibliografia
Bendyk E., Jak żyć w epoce post-prawdy, „Polityka. Niezbędnik inteligenta. Wielkie post.
Jak wyjść z kryzysu rzeczywistości” 2017, nr 1, s. 3, ‹http://archiwum.polityka.pl/
art/jak-zyc-w-epoce-post-prawdy,392470.html› (dostęp: 18.08.2017).
Bendyk E., Odzyskiwanie sensu, „Polityka. Niezbędnik inteligenta. Wielkie post. Jak
wyjść z kryzysu rzeczywistości” 2017, nr 1, s. 110–113, ‹http://archiwum.polityka.
pl/art/odzyskiwanie-sensu,392560.html› (dostęp: 18.08.2017).
Borucka-Arctowa M., Świadomość prawna a planowe zmiany społeczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1981.
Crick B., W obronie polityki, przeł. A. Waśkiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2004.
Czapliński P., Niecała prawda o post-prawdzie, „Polityka. Niezbędnik inteligenta.
Wielkie post. Jak wyjść z kryzysu rzeczywistości” 2017, nr 1, s. 12–15, ‹http://
archiwum.polityka.pl/art/niecala-prawda-o-post-prawdzie,392476.html› (dostęp:
18.08.2017).
Filiciak M. w rozmowie z E. Bendykiem, Media w bańkach, „Polityka” 28.02.2017,
nr 8 (3099), s. 68–70, ‹http://archiwum.polityka.pl/art/media-w-bankach,387841.
html› (dostęp: 18.08.2017).
Kojder A., Godność i siła prawa. Szkice socjologiczoprawne, wyd. 2, zmienione, Oficyna
Naukowa, Warszawa 2001.
Kustra E., Normatywny wzór prawodawstwa ukształtowany w okresie transformacji,
w: Studia Iuridica Toruniensia. Przemiany polskiego prawa (Lata 1989-1999), red.
E. Kustra, Wydawnictwo UMK, Toruń 2001, s. 11-31.

122

Mateusz Pękala

Łodyński A., Ja mam rację, a ty jesteś idiotą, „Polityka” 5.04.2017, nr 14 (3105), s. 60–62,
‹http://archiwum.polityka.pl/art/ja-mam-racje-a-ty-jestes-idiota,392561.html›
(dostęp: 18.08.2017).
Malinowski L., Populizm – jak go rozumieć?, „Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo”
2011, nr 2(3), s. 131–147.
Morawski L., Dwa pojęcia polityki prawa, w: W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga
Jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, red. A. Choduń, S. Czepita, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 585–596.
Pałecki K., Legal policy. The attempt of reinterpretation and new legislative fields, w: Politics of
Law and Legal Policy. Between Modern and Post-modern Jurisprudence, red. T. Biernat, M. Zirk-Sadowski, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008, s. 52–74.
Pałecki K., Neutralization of Values in Law – Main Concepts, w: Neutralization of Values
in Law, red. K. Pałecki, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 22–58.
Pałecki K., Polityka prawa – próba reinterpretacji, w: Rozprawy i Studia. Księga Pamiątkowa dedykowana profesorowi Aleksandrowi Lichorowiczowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 179–191.
Pękala M., Podejście decyzyjne w prawoznawstwie, w: Leksykon Socjologii Prawa, red.
A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 186–
191.
Pękala M., Pole decyzyjne ustawodawcy, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo
WAM, Kraków 2016.
Pękala M., Ustawodawca jako organizator i uczestnik prawotwórczego procesu decyzyjnego,
w: NetoDEMOkracja: Web 2.0 w sferze publicznej, red. K. Oświecimski, A. Pohl,
M. Lakomy, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków
2016, s. 173–194.
Smelser N.J., O związkach między naukami społecznymi a polityką i rozwojem, w: Stawanie się społeczeństwa. Szkice ofiarowane Piotrowi Sztompce z okazji 40-lecia pracy
naukowej, red. A. Flis, Universitas, Kraków 2006, s. 3–20.
Szacki J., Pytania o populizm, „Tygodnik Powszechny” 17.08.2003, nr 33 (2823),
‹http://www2.tygodnik.com.pl/tp/nowy/main03.php› (dostęp: 19.08.2017).
Wielomski A., Populizm, w: Encyklopedia polityczna, t. 1: Myśl polityczna: główne pojęcia, doktryny i formy ustroju, red. J. Bartyzel, B. Szlachta, A. Wielomski, Polskie
Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2007, s. 309–311.
Wielomski A., Technokratyzm, w: Encyklopedia polityczna, t. 1: Myśl polityczna: główne
pojęcia, doktryny i formy ustroju, red. J. Bartyzel, B. Szlachta, A. Wielomski, Polskie
Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2007, s. 396–397.
Wilk E., Dzieje trzech życzeń, „Polityka” 19.12.2916, nr 52 (3091), s. 26–28, ‹http://archiwum.polityka.pl/art/dzieje-trzech-zyczen,453205.html› (dostęp: 18.08.2017).
Wilk E., Raport o stanie świata (i człowieka), „Polityka. Ja My Oni. Poradnik Psychologiczny Polityki. Tom 26. Jak nie oszaleć w szalonym świecie” nr 26, s. 8–13,
‹http://archiwum.polityka.pl/art/raport-o-stanie-swiata-i-czlowieka,391434.html›
(dostęp: 18.08.2017).

Racjonalny ustawodawca w czasach postprawdy

123

Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, red. A. Bator, Lexis Nexis,
Warszawa 2010.
Wróblewski J., Teoria racjonalnego tworzenia prawa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1985.
Wróblewski J., Zasady tworzenia prawa, PAN, Warszawa 1989.
Zirk-Sadowski M., Polityka prawa, w: Leksykon Socjologii Prawa, red. A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 191–201.

Streszczenie
Wzrastające znaczenie zjawiska postprawdy we współczesnych systemach społeczno-politycznych może nieść ze sobą wiele negatywnych skutków. Jednym
z aktualnych wyzwań nauk społecznych jest poszukiwanie mechanizmów, które pozwolą wyeliminować postprawdę z dyskursu publicznego lub przynajmniej
zneutralizować najistotniejsze negatywne konsekwencje tego zjawiska. W artykule omówiono najważniejsze objawy i skutki postprawdy w kontekście rozważań
nad normatywnymi modelami prawotwórczych procesów decyzyjnych, zarówno
w ujęciu instrumentalnym, jak i deliberatywnym. Szczegółowo przeanalizowano
te założenia teorii racjonalnego tworzenia prawa, które mogą być najbardziej narażone na negatywne efekty postprawdy. Racjonalność instrumentalna jest wartościowym postulatem, jednak (pomimo zagrożenia postprawdą) tworzenie prawa
nie może odbywać się w całkowitej izolacji od debaty społecznej. Wypracowanie
nowego modelu naukowej polityki prawa może przyczynić się do podniesienia jakości dyskursu publicznego, a zarazem do wyeliminowania negatywnych skutków
postprawdy.
Słowa kluczowe: legislacja, polityka prawa, teoria racjonalnego tworzenia prawa,
deliberacja, komunikacja społeczna

Summary
The Rational Lawmaker in the Times of Post-Truth
The increasing importance of post-truth in contemporary socio-political systems
may have a number of negative consequences. One of the current challenges in
the social sciences is the search for mechanisms that will eliminate the degeneration of public discourse, or at least neutralize the most important negative consequences of this phenomenon. The article discusses the most important symptoms
and effects of post-truth for politics of law and legal policy. Instrumental and
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deliberative models of law-making are discussed. In particular, the assumptions of
rational law making theory that are most vulnerable to negative post-truth effects
are analyzed. Instrumental rationality is still a valuable postulate, but (despite the
danger of post-truth) the creation of legal rules cannot take place in complete
isolation from the social debate. Working out a new model of legal policy can
help to improve the quality of public discourse, but also to eliminate post-truth.
Keywords: legislation, legal policy, politics of law, law-making policy, theory of
rational law-making, deliberation, social communication.
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„Dialog” w Krakowie. Pełnił funkcje sekretarza projektów badawczych pt. „Neutralizacja aksjologiczna prawa” (2010-2013) oraz „Mediacja i inne alternatywne
metody rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym – teoria i praktyka”
(2011-2015).
Kontakt: mateusz.pekala@ignatianum.edu.pl
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„Śmierć ekspertyzy” w debacie
publicznej: zmiana trwała
czy stan tymczasowy?

Wstęp
„Śmierć ekspertyzy” to hasło wywoławcze, które pojawiło się w dyskursie
nad obiegami informacyjnymi dla zasygnalizowania pewnego trudno mierzalnego trendu. Jest przerysowaniem i bardziej ostrzeżeniem niż diagnozą,
którą należałoby odczytywać dosłownie. To zasygnalizowanie niebezpiecznego kierunku, w którym podąża, jak zauważa wielu, debata publiczna, za
którą idzie kryzys zaufania do profesjonalistów. Autor niniejszego artykułu
przedstawia wiele zjawisk, które dokonują się w otoczeniu informacyjnym,
a które wpływają na postępujące słabnięcie znaczenia wiedzy i analizy eksperckiej w konkurencji z opiniami płytkimi, fałszywymi, ale odwołującymi się
do emocji czy odpowiadającymi na zapotrzebowanie odbiorców na dany typ
treści. Niewątpliwie „śmierć ekspertyzy” jest fenomenem związanym z demokratyzacją debaty publicznej i bujnym rozwojem amatorskiej publicystyki, szczególnie rozpowszechnionej w mediach społecznościowych. Stanowi
ciemną stronę tego, skądinąd pożytecznego, procesu.
Termin spopularyzował Tom Nichols, profesor bezpieczeństwa narodowego w US Naval College i adiunkt w Harvard Extension School, autor wydanej w 2015 roku bestsellerowej książki The Death of Expertise. The
Campaign Against Established Knowledge and Why It Matters. W artykule dla
„Foreign Affairs” z marca/kwietnia 2017 roku, opisując obserwacje, które doprowadziły go do nazwania i opisania nowego fenomenu, przytoczył
różnicę pomiędzy okresem z początku lat 80. XX wieku, kiedy rozpoczynał
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karierę w sektorze publicznym w Waszyngtonie, a doświadczeniem ostatnich
lat1. Przypomniał swoje zdziwienie sprzed ponad 30 laty, kiedy napotykani
przypadkowo ludzie, niemający wiedzy eksperckiej w dziedzinie jego specjalizacji (polityki zagranicznej, zwłaszcza ograniczeń zbrojeń), angażowali
go w długie rozmowy, w czasie których przedstawiali swoje wskazówki i porady w tej materii. Nichols, pomimo początkowego zaskoczenia, uznał to
za nieodłączny element pracy w sektorze publicznym, zjawisko pożyteczne
i pozwalające urzędnikowi zachować uczciwość intelektualną, wynikające
z faktu, że w ważnych kwestiach dotyczących ogółu ludzie mają wyraźne
poglądy. Podobne doświadczenia mieli jego znajomi, specjaliści zajmujący
się polityką ochrony środowiska, imigracyjną, podatkami, kwestiami bezrobocia. Opisywane interakcje, choć nieraz kłopotliwe i angażujące, pomagały
zachowywać wyczucie społecznego odbioru tematyki, którą się zajmował, zapobiegały zamykaniu się specjalistów w „wieży z kości słoniowej” oderwanej
intelektualnie od „zwykłych ludzi”.
W ostatnich latach, jak zauważa, dokonała się cicha rewolucja w konstrukcji
kanałów przepływów informacji (a także w tworzeniu i odbiorze informacji).
W jej wyniku natura interakcji między specjalistami a laikami uległa radykalniej
zmianie. Nichols opisuje, jak coraz częściej prawnicy, lekarze lub nauczyciele
spotykają się z sytuacjami, gdy pacjenci, klienci czy studenci wprost odrzucają wynikające z ich zawodowego doświadczenia opinie jako z gruntu fałszywe.
Odtrącają samą ideę społecznej funkcji fachowca, którego zdanie należałoby
uwzględnić. Autor konkluduje, że sam zasadniczy podział na specjalistów i laików traci rację bytu. Wyraża obawę, że jesteśmy świadkami przechodzenia od
naturalnego sceptycyzmu co do twierdzeń ekspertów (jak w jego doświadczeniach z lat 80.) do śmierci samej idei ekspertyzy. Przejawiać ma się ona w zredukowaniu jej do wypowiedzi ani lepszej, ani gorszej od każdej innej (w najlepszym wypadku) lub nawet w uznaniu jej za z gruntu złą, bo obarczoną szeregiem
atrybutów, z powodu których należy ją odrzucić w całości.

Zmiana relacji nadawca – odbiorca
Niewątpliwie obserwowane przewartościowanie w zaufaniu do źródeł informacji
wiąże się ściśle ze zmianami, jakie zachodzą w relacjach nadawca – odbiorca
1

T. Nichols, How America Lost Faith in Expertise, „Foreign Affairs” 96/2017, s. 60–73
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informacji. Konstrukcja algorytmów określających przepływ i widoczność
treści w mediach społecznościowych, szczególnie w serwisie Facebook, od
nowa zdefiniowały horyzont źródeł, z których do użytkownika docierają informacje. W sytuacji, kiedy wall (tzw. ściana) serwisu Facebook wchodzi –
zgodnie z oczekiwaniem odbiorcy – w rolę medium skupiającego „wszystko”,
co odbiorca chce widzieć, żeby „być na bieżąco”, zaczyna być przez niego
postrzegana jako pełne i kompleksowe kompendium wiedzy. Jednocześnie
większość internautów nie jest świadoma procesów postępującego profilowania widoczności treści pod kątem podobieństwa do tego, co widział wcześniej, zgodności z jego preferencjami wynikającymi z historii aktywności
w Internecie, zakresem kliknięć i polubień. Równolegle sami użytkownicy
serwisów społecznościowych aktywnie zawężają ramy widocznych dla siebie
treści, blokując tych użytkowników, serwisy, autorów, strony typu fanpage,
z których poglądami czy stylem się nie identyfikują, otaczając się coraz głębiej wyłącznie źródłami potwierdzającymi ich własne zapatrywania, emocje
czy sądy2. Zaczynają funkcjonować w obrębie „baniek informacyjnych”, mając przy tym wrażenie pozostawania w pluralistycznym i demokratycznym
otoczeniu, w którym można znaleźć wszystko i które pozwala wyrabiać sobie
pogląd na złożone kwestie. Utwierdzaniu się przez „społeczności” użytkowników – komentujących – w zaufaniu do autorów danych komunikatów towarzyszy zgodne odrzucanie poszczególnych źródeł, kategorii źródeł, typów
narracji czy wypowiedzi zawierających choć jeden „zbędny element”.
Wyposażenie użytkowników mediów społecznościowych w narzędzia
„publicysty” – możliwość zamieszczenia własnych opinii, komentarzy coraz częściej naśladujących wypowiedzi dziennikarskie, często odnoszące się
do bieżących wydarzeń, kontrowersji, zmieniło radykalnie spektrum wypowiedzi „objaśniających świat”, które znajdują odbiorców. Szwedzki dziennikarz i badacz mediów społecznościowych Jack Werner zwraca uwagę,
że upowszechnieniu narzędzi do umieszczania, powielania i komentowania – a więc do wchodzenia w rolę publikującego (public publisher) – nie
towarzyszy przygotowanie w zakresie standardów etycznych wypracowanych przez dziennikarzy przez ponad dwa stulecia historii powszechnie

2

S. Adee, How can Facebook and its users burst the ‘filter bubble’?, „New Scientist” 18.11.2016,
‹https://www.newscientist.com/article/2113246-how-can-facebook-and-its-users-burstthe-filter-bubble/› (dostęp: 15.11.2017).
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dostępnej prasy3. Wprowadzenie do obiegu ogromnej ilości informacji
i opinii niespełniających kryterium prawdziwości, rzetelności, weryfikacji
źródeł ani też jakości wypowiedzi niesie ze sobą konsekwencje dla całego
systemu. Cokolwiek publikujemy wpływa (dobrze albo źle) na jakość otoczenia informacyjnego jako całości, a tym samym na zdolność odbiorców
do poruszania się w nim i czerpania z niego. Jednocześnie opublikowanie
każdego postu, zamieszczenie odnośnika czy powielenie treści umieszczanych przez innych powinno wymagać od autora odpowiedzialności, tak jak
oczekuje się tego od dziennikarza. Jednak w sytuacji, gdy dyskusje rozwijają
się w czasie rzeczywistym, kiedy stworzenie nowej treści zajmuje sekundy,
a jej zamieszczenie wymaga jednego kliknięcia, dotrzymywanie opisanych
powyżej standardów staje się niemożliwe. Jakkolwiek lekko i niefrasobliwie
podchodziliby do tego użytkownicy mediów społecznościowych, każde takie działanie jest publiczną publikacją i taką odgrywa rolę w systemie. Inna
okoliczność, która zmieniła obraz otoczenia informacyjnego, także wiąże się
z łatwością i szybkością tworzenia i powielania nowych treści: jest nią wypadnięcie naturalnego filtra w postaci czasu na namysł, refleksję, opadnięcie
emocji4. W efekcie wymiany „publikacji” i komentarzy tworzonych w czasie rzeczywistym swoją dynamiką często przypominają kłótnie. Wpływa to
w oczywisty sposób na ich jakość, a także na ilość komunikatów, które zostają wprowadzone do obiegu, a których autorzy w innych okolicznościach
nie mieli takich intencji, po czasie mogliby reflektować się, widzieć sprawy
inaczej, nabierać dystansu.

Wypadnięcie roli gatekeepera
W amerykańskiej szkole nauki o komunikacji, rozwijającej się równolegle z upowszechnianiem się środków komunikacji masowej, Kurt Lewin
wprowadził pojęcie gatekeepera: selekcjonera stojącego pomiędzy nadawcą
a odbiorcą, koniecznego ogniwa pośredniego w łańcuchu komunikacyjnym niezbędnego w sytuacji rosnącej ilości komunikatów i konieczności
3

Debunking viral rumors – A story of modern folklore, wystąpienie Jacka Wernera w ramach
cyklu TEDxStockholm, nagranie opublikowanie 29.01.2016, ‹https://www.youtube.com/
watch?v=IbXI0hdviLs› (dostęp: 15.11.2017).

4

Tamże.
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zagwarantowania ich jakości5. Kontrolerem przepływu informacji w kanałach komunikowania może być wydawca (dopuszczający lub nie dane materiały do publikacji), sam dziennikarz (dobierający źródła i tematykę materiałów, nad którymi pracuje), liderzy opinii (wskazujący, co jest istotne
w debacie publicznej) czy reżyserzy (proponujący daną opowieść w języku
filmu). Informacje odrzucone przez gatekeeperów, w klasycznym rozumieniu,
nie trafiały do obiegu publicznego, ale do archiwów lub bibliotek.
Masowe wejście indywidualnych użytkowników mediów społecznościowych w rolę publicystów w oczywisty sposób wypchnęło dotychczasowe
kategorie gatekeeperów z funkcji selekcjonowania informacji, dopuszczania
lub niedopuszczania ich do zafunkcjonowania jako samodzielny „temat”
w obiegu publicznym. Choć przyczyniło się to do demokratyzacji dyskursu, zachwiało podstawami zasad selekcji, zdjęło „pierwsze sito”, na którym
powinny zatrzymywać się wypowiedzi niskiej jakości, o wątpliwej wartości
informacyjnej, wprowadzające w oczywisty sposób w błąd itd.

Postępująca skrótowość
Inflacja ilości komunikatów, z którymi mierzy się odbiorca, nakłada się
na zewnętrzne upodobnienie się ich do siebie. Dla użytkownika Facebooka wygląd treści widocznych na jego ścianie jest ustandaryzowany: oparty
na schemacie – tytuł, ok. 2-5 linijek tekstu, zdjęcie, odnośnik. Przewijając
(scrollując), użytkownik może odnosić wrażenie równoważności pomiędzy
wszystkimi pozycjami, które na ułamek sekundy obejmuje wzrokiem, decydując, czy odczyta całość, kliknie w odnośnik (link) czy przejdzie dalej,
licząc na element, który przykuje jego uwagę. Choć zestaw treści widziany
przez użytkownika medium społecznościowego został już radykalnie ograniczony przez mechanizmy tworzenia jego „bańki informacyjnej”, w tym
momencie zastosowanie znajduje kolejny filtr: skrótowości i atrakcyjności
treści. Komunikaty rywalizują między sobą o uwagę odbiorcy – zwycięży
ten, który skłoni do reakcji: przeczytania całości, polubienia, skomentowania, powielenia. W tych warunkach naturalna wydaje się zawrotna popularność memów: sugestywnych, często ironicznych obrazków, które kumulują obraz, tytuł i jego zwięzłe rozwinięcie, „wytłumaczenie”. Mem pozwala
5

B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007, s. 33.
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zmieścić całość komunikatu w formacie widocznym podczas przeglądania
(scrollowania) spersonalizowanej dla każdego użytkownika strony główniej
Facebooka, Twittera i innych mediów społecznościowych, bez potrzeby rozwijania całości. Jednocześnie zawierający się w nim przekaz zostaje wzmocniony obrazem, co pozwala wzmocnić wydźwięk słowa, a zarazem utrwalić
skojarzenie, asocjację, jaką chce zawrzeć autor. Memy stały się wyjątkowo
łatwym do tworzenia, a zarazem bardzo atrakcyjnym dla odbiorcy formatem,
którego nieocenioną – z punktu widzenia nadawcy – zaletą jest fakt, że nie
dotyczy go filtr związany z objętością: nie wymaga skłonienia odbiorcy do
rozwinięcia całości zapowiadanej treści: jest bowiem całością sam w sobie,
w całej swojej skrótowości – nie da się go nie zobaczyć w całości.
Nie jest więc zaskoczeniem, że memy zaczęły odgrywać prominentną rolę
w kształtowaniu dyskusji politycznych, zwłaszcza w okresach przedwyborczych.
Stały się również niezastąpionym orężem manipulacji, rozpowszechniania fałszywych wiadomości. Kampania prezydencka w 2016 roku w USA, w ogromnym stopniu napędzana dynamiką mediów społecznościowych, była – oprócz
innych charakterystyk – Wielką Wojną Memów6. Określeniem tym anonimowi
zwolennicy Donalda Trumpa, skupieni wokół portali zrzeszających tzw. alternatywną prawicę (alt-right), nazwali swój wkład z zwycięstwo preferowanego
przez nich kandydata. Rozpowszechnianie sugestywnych memów, celujących
w zaszkodzenie przeciwnikowi politycznemu, okazało się skutecznym sposobem kształtowania opinii i poglądów wyborców. W oczywisty sposób mem
uzyskał w rywalizacji o odbiorcę przewagę nad długą, mało efektowną analizą. Jednocześnie jego wartość decydowała się na polach innych niż rzetelność:
w starciu mem słabszy przegrywa z silniejszym (chętniej powielanym, bardziej
ironicznym, emocjonalnym, „mocniejszym”, uznawanym przez internautów-sędziów za lepszy). Podobny mechanizm odnosi się do publikacji postów na
Facebooku czy licytowania się użytkowników Twittera (wymagającego jeszcze
większej skrótowości) na linki – aktywność użytkownika-publicysty redukuje
się do czynności tzw. wrzutki: podrzucenia hasła wywoławczego, być może
opartego na całkowicie nierzetelnym źródle, zdolnego jednak w realiach postępującej skrótowości przeważyć nad wrzutką adwersarza7.
6

How The ‘Great Meme War’ Moved To France, „BBC Trending” 9.04.2017, ‹http://www.
bbc.co.uk/programmes/p04ykfnj› (dostęp: 15.11.2017).

7

W. Orliński, Kultura internetowej wrzutki, 13.08.2016, ‹http://wyborcza.pl/magazyn/1,153917,
20538870,kultura-internetowej-wrzutki.html?disableRedirects=true› (dostęp: 15.11.2017).
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Właściwości memów unaoczniły ich ogromną siłę oddziaływania podczas
kryzysu migracyjnego z 2015 roku8. Jeden z użytkowników serwisu wykop.pl
przeprowadził eksperyment, umieszczając w sieci mem z wizerunkiem premiera Węgier Victora Orbana z wymyślonym cytatem o antyimigracyjnym
wydźwięku: „Jeżeli naród największych bohaterów, naród polski się nie przebudzi, za 15 lat Europa będzie islamska”9. Obrazek udostępniony na swojej ścianie przez Janusza Korwin-Mikkego polubiło ponad 25 tysięcy osób,
ponad 4 tysiące udostępniło go dalej10. Oprócz powieleń nieświadomych
nieprawdziwości zawartych w memie treści często spotyka się mechanizm,
gdy ujawniona fałszywość obrazkowego komunikatu nie jest przeszkodą dla
jego dalszego powielania. Jack Werner przytoczył przykład szybkiego rozpowszechniania fałszywki opisującej rzekome ukaranie przez nauczyciela uczennicy za obrazek szwedzkiej flagi na ekranie telefonu. Jeden z internautów,
skonfrontowany z dowodem fałszywości obrazka, symptomatycznie odpowiedział: „nie interesuje mnie, że to nieprawda, to nadal jest wkurzające!”11.
Podobne podejście nie jest odosobnione i występuje stosunkowo często nawet wśród polityków i liderów opinii12.

Informacja jako towar
Prasa opiniotwórcza, zwłaszcza dostarczająca obszernych analiz wyrobionemu
czytelnikowi i stawiająca sobie za cel objaśnianie świata, ucierpiała w obliczu
8 L. Dearden, The fake refugee images that are being used to distort public opinion on asylum
seekers, „Independent” 16.09.2015, ‹http://www.independent.co.uk/news/world/europe/
the-fake-refugee-images-that-are-being-used-to-distort-public-opinion-on-asylum-seekers-10503703.html› (dostęp: 15.11.2017).
9 Za: ‹https://www.wykop.pl/wpis/14996849/3-miesiace-temu-chcialem-sobie-zrobic-glupi-zart-e/› (dostęp: 15.11.2017).
10 Post na profilu Facebook Janusza Korwin-Mikkego, ‹https://www.facebook.com/janusz.

korwin.mikke/photos/a.10150563803222060.370988.277681892059/1015320770906
7060/?type=3&permPage=1› [post usunięty]; Korwin-Mikke wrzuca cytat z Orbana. „Ceni
nas wysoko”. Problem w tym, że cytat jest... nieprawdziwy, Gazeta.pl, 15.11.2015, ‹http://
wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,19192267,korwin-mikke-wrzuca-cytat-z-orbana-ceni-nas-wysoko-problem.html› (dostęp: 15.11.2017).

11 Debunking viral rumors – A story of modern folklore, dz. cyt.
12 Np. wpis na Twitterze Konrada Niklewicza z 21.03.2016 i reakcja na wykazanie fałszywo-

ści treści mema, ‹https://twitter.com/konradniklewicz?lang=en› (dostęp: 15.11.2017).
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wybicia się Internetu na pierwsze miejsce wśród mediów, za pośrednictwem
których odbiorcy szukają informacji. Spadki sprzedaży nakładów drukowanych wywołały głębokie redukcje personelu, zwłaszcza korespondentów
zagranicznych i fotoreporterów (skoro każdy, mając telefon komórkowy,
może dostarczyć zdjęć z miejsca wydarzeń)13. Wobec mniejszych zasobów
i potrzeby rywalizacji o czytelnika duża część tytułów podążyła drogą tabloidyzacji, obniżając jakość prezentowanych przez siebie treści, w nadziei
na spełnienie oczekiwań czytelników, poddawanych mechanizmom postępującej skrótowości i walki o atrakcyjność. Tym samym pula wartościowej
informacji dostępnej odbiorcy uległa dalszemu ograniczeniu14. Niewątpliwie
czysto rynkowe podejście do informacji (traktowanej jako towar) nie wpływa
na jej jakość: znajduje zastosowanie schemat „zły pieniądz wypiera pieniądz
dobry”.

Poczucie, że wszystko, co potrzebne, można znaleźć
online
Opisane powyżej zjawiska wpływające na pogarszanie się jakości otoczenia
informacyjnego, w którym funkcjonują odbiorcy, nie zmieniają faktu, że sieć
internetowa pozostaje największym w historii ludzkości ogólnodostępnym
zasobem, który umożliwia dojście do źródeł encyklopedycznych, porad, archiwów publikacji, materiałów wideo itd., pozwalając szukać odpowiedzi
na dowolne pytania i uzupełniać braki w wiedzy. W latach 90. XX wieku,
w okresie szybkiego powiększania się zasobu Internetu, upowszechniło się
przekonanie, że „czego nie ma w Internecie, nie istnieje”, sugerujące – na
wyrost – objęcie przez sieć całości wytworów intelektualnych człowieka oraz
śladów wszelkich zdarzeń rozgrywających się na świecie15. Poczucie mocy,
nieskrępowania przez żadne ograniczenia w dostępie do pożądanych informacji narzuca pytanie o sens uczenia się, zapamiętywania wiadomości – przy13 R. Sambrook, Are Foreign Correspondents Redundant? The Changing Face of International

News, Oxford 2010.

14 B. Zelizer, The Changing Faces of Journalism: Tabloidization, Technology and Truthiness, Lon-

don 2009.

15 M. Perlman, If It Isn’t on the Internet, It Doesn’t Exist, „International Journal of the Book”

2005/2006, t. 3, z. 3, s. 39–43.
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najmniej w takim zakresie, w jakim można bez trudu znaleźć samodzielnie
odpowiedź na dany problem.
Rola eksperta jako osoby, która przyswoiła duży zasób ukierunkowanej
wiedzy, staje pod znakiem zapytania w obliczu możliwości samodzielnego
dotarcia (przynajmniej teoretycznie) do posiadanych przez niego wiadomości. Stanowisko takie oczywiście nie uwzględnia konieczności wypracowania
umiejętności selekcji źródeł, nawigowania w strumieniach informacji, odróżniania komunikatów bardziej od mniej wartościowych, kontekstualizowania, wreszcie analizy i syntezy, niezbędnych do umiejętnego korzystania
z wiedzy. Niemniej dla osoby przekonanej, że wszystko można wygooglować,
figura eksperta jako dysponenta wiedzy niedostępnej przeciętnemu człowiekowi wydaje się podejrzana. Budzi wątpliwość, czy nie jest to osoba chcąca
przeszkodzić w rewolucji upowszechnienia wiedzy; czy prezentując się jako
autorytet, nie broni własnych przywilejów – czy nie zależy jej, aby istniała
różnica w dostępie do informacji, bo na tym buduje i utrzymuje swoją pozycję. Staje się więc – w sposób wyrażany mniej lub bardziej podświadomie –
niewiarygodna, bo naznaczona grupową interesownością, a więc stojąca po
przeciwnej stronie barykady w stosunku do zwykłego człowieka.

Niechęć do mainstreamu
Skutkiem ubocznym demokratyzacji debaty publicznej, wzmocnionej przez
upowszechnienie się narzędzi „publicznego nadawcy”, a zarazem swobodnego przypisywania sobie kompetencji do wypowiadania się na dowolny temat, stał się obserwowany w ostatnich latach bujny rozwój mediów,
publikacji, a także ruchów politycznych stawiających się w opozycji do tzw.
mainstreamu. Podłożem, na którym zdobywają one popularność, są często
autentyczne patologie życia publicznego. W Stanach Zjednoczonych konsolidacja tytułów medialnych w rękach 6 korporacji (GE, News-Corp, Disney,
Viacom, Time Warner, CBS) sprawiła, że 90 proc. z dostępnych w tym kraju
publikacji czerpie z tych samych źródeł16. Uzasadnione są więc zarzuty, że
pluralizm w przekazach medialnych jest pozorny. W życiu politycznym ry16 A. Lutz, These 6 Corporations Control 90% Of The Media In America, „Business Insider”

14.06.2012,
‹http://www.businessinsider.com/these-6-corporations-control-90-of-themedia-in-america-2012-6?IR=T› (dostęp: 15.11.2017).

134

Jędrzej Czerep

walizacja ugrupowań bywa spektaklem odgrywanym na potrzeby kampanii
wyborczych czy sporów w studiach telewizyjnych, podczas gdy w rzeczywistości, wobec powiązań z grupami interesów czy akceptacją ogólnych reguł
gry politycznej i realiów systemu międzynarodowego, różnice te się zacierają.
Można zgodzić się z założeniem, że istnieje pula tematów i opinii, powszechnie akceptowanych i takich, które nie mają dostępu do głównego nurtu debaty publicznej. W tej drugiej mieszają się jednak ich kategorie: znajdą
się w tym zbiorze takie, które słusznie kwestionują monopole interesów grupowych; takie, które łamią zasady przyzwoitości w debacie publicznej (obraźliwe, nawołujące do nienawiści, rasistowskie itd.); wreszcie takie, które nigdy
nie powinny się w niej znaleźć z uwagi na niekompetencje autorów, fałszywość założeń, świadome lub nieświadome wprowadzenie w błąd odbiorców.
W tej sytuacji „antysystemowość”, pozycjonowanie się „w opozycji do głównego nurtu” staje się wytrychem, kluczem do uzasadnienia swojego istnienia
w debacie, nadania mu znamion powagi i misji publicznej. Uznanie, zgodne
z prawdą, części życia publicznego za określone przez nieprzejrzyste interesy
indywidualne i grupowe, w odczuciu „przeciwnika mainstreamu” może być
pierwszym krokiem do całkowitego odrzucenia wiarygodności komunikatów generowanych przez polityków, dziennikarzy, komentatorów oraz wszelkich innych reprezentantów „głównego nurtu”, którzy „nie mają kontaktu
ze zwykłymi ludźmi”17. Łatwo mogą znaleźć się w tej kategorii także naukowcy, np. lekarze czy wszyscy powszechnie uznawani specjaliści w danych
dziedzinach.

Ruch antyszczepionkowy
Powstanie ruchu przeciwników szczepień dzieci było jednym z pierwszych
odczuwalnych na masową skalę przejawów masowego odrzucenia wiedzy
eksperckiej oraz usankcjonowania tego podejścia w debacie publicznej jako
uprawnionej „alternatywy”. Impulsem był artykuł opublikowany w 1998
roku w czasopiśmie medycznym „The Lancet” przez Andrew Wakefielda
o związkach między szczepionką na odrę/świnkę/różyczkę a występowaniem
17 P. Dominiczak, Lynton Crosby: ‘the so-called experts have lost touch with ordinary people’,

„The Telegraph” 15.05.2015, ‹http://www.telegraph.co.uk/news/general-election-2015/
11608589/Lynton-Crosby-the-so-called-experts-have-lost-touch-with-ordinary-people.
html› (dostęp: 15.11.2017).
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u dzieci autyzmu18. Artykuł został wycofany po totalnej krytyce tekstu ze
strony środowiska naukowego, z uwagi na elementarne nieprawidłowości
w metodologii badań, selektywne wybieranie tych wyników, które potwierdzały założoną tezę19, oraz w związku z podejrzeniami o biznesowe motywacje autora (miał być powiązany z producentami konkurencyjnej szczepionki20). Wakefieldowi odebrano także licencję lekarską.
W połowie pierwszej dekady XXI wieku amerykańska aktorka Jenny
McCarthy, bazując na głównych tezach artykułu Wakefielda, zyskała zwolenników wśród rodziców, których zaczęła w publicznych, emocjonalnych wystąpieniach przekonywać, że szczepionki są niebezpieczne dla ich dzieci. Wobec zyskiwania popularności przez ten ruch i powiększającej się liczby dzieci
nieszczepionych w 2008 i 2009 roku w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie notowano pierwsze od dekad przypadki wybuchów
ognisk epidemii odry21. Ruch cechuje wykraczające poza zdrowy sceptycyzm
(w rozumieniu Nicholsa) przekonanie o możliwości swobodnego odrzucania
dorobku nauki jako „jednego z poglądów”. W 2007 roku McCarthy została
zaproszona do popularnego talk-show Oprah Winfrey Show, w którym w dyskusji o szczepionkach postawiono ją na równi z lekarzami, co w oczach odbiorców nadało jej poglądom rangi równoważnej do tej prezentowanej przez
mainstream medyczny22.
Według artykułu z magazynu „Time”23, opisującego spór o autyzm,
McCarthy jest w pełni świadoma, że eksperci są pewni, że szczepionki nie
powodują autyzmu, nie szkodzą dzieciom i że są filarem współczesnej opieki
zdrowotnej. Jednak występując w obronie swoich tez, nie wchodzi w kry18 A.J. Wakefield, Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive develop-

mental disorder in children, „The Lancet” 1998, t. 351, nr 9103, s. 637–641.

19 T.S. Sathyanarayana Rao, C. Andrade, The MMR vaccine and autism: Sensation, refuta-

tion, retraction, and fraud, „Indian Journal of Psychiatry” 2011 Apr-Jun, 53(2), s. 95–96,
‹https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3136032/› (dostęp: 15.11.2017).

20 R. Stein, Wakefield tried to capitalize on autism-vaccine link, report says, „Washington Post”

1.11.2011,
‹http://voices.washingtonpost.com/checkup/2011/01/wakefield_tried_to_
capitalize.html› (dostęp: 15.11.2017).

21 Tamże.
22 K. Vanden Huevel, Jenny McCarthy’s Vaccination Fear-Mongering and the Cult of False

Equivalence, „The Nation” 22.07.2013, ‹https://www.thenation.com/article/jenny-mccarthys-vaccination-fear-mongering-and-cult-false-equivalence/› (dostęp: 15.11.2017).

23 K.T. Greenfeld, The Autism Debate: Who’s Afraid of Jenny McCarthy?, „Time” nr 175(9),

2010, s. 40
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tyczny dialog ze światem medycznym, ale odrzuca jego dorobek całościowo.
„Ja im [ekspertom] mówię: kłamiecie i mamy już tego dość!”24. Na pytanie,
jakie ma kompetencje do wypowiadania się w zakresie medycyny, nie mając
formalnego przygotowania w tym zakresie, odpowiada, że przygotował ją
do tego „Uniwersytet Google”25. Postawa McCarthy jest symptomatyczna:
zarzucając „kłamstwa” całości uznanego świata medycznego, stawia odrzucających ekspertyzę w pozycji walczących o prawdę oraz o dobro publiczne. Zanegowanie nauki jest z tej perspektywy aktem osiągnięcia prawdziwej
dojrzałości obywatelskiej. Ze stanowisk McCarthy oraz emocji im towarzyszących łatwo można wysnuć przekonanie o istnieniu spisku środowiska medycznego, opartego na okłamywaniu obywateli-pacjentów.
Przyjęcie podobnych postaw jest nie tylko kuszące z uwagi na poczucie wejścia w krąg nowej wspólnoty „zbuntowanych sprawiedliwych”, ale też atrakcyjne komercyjnie, przez co zyskują kolejną legitymizację. Popularne pismo
ilustrowane „What Doctors Don’t Tell You” na licencji amerykańskiej staje się
bestsellerem w kolejnych krajach. Jego polska edycja reklamowana jest opisem:
„Pismo nie tylko ujawnia niedociągnięcia i ograniczenia medycyny oficjalnej,
ale również podaje szereg alternatywnych metod leczenia”26. W wydaniu ze
stycznia 2013 roku autor jednego z tekstów stwierdzał, że chemioterapia nie
tylko nie leczy raka, ale powoduje rozrost nowotworu27. Format zaproponowany przez magazyn stał się komercyjną sensacją na rynku wydawniczym w latach 2012–2013. Brytyjski dziennik „The Times”, zaalarmowany niebezpieczeństwem upowszechniania postaw odrzucających wiedzę medyczną, wzywał
do ograniczenia jego zasięgu oddziaływania przez wywieranie presji na supermarkety, by nie wystawiały pisma w widocznych miejscach28. W odpowiedzi

24 E. Hall, 11 Things That Jenny McCarthy Has Said About Vaccines, „BuzzFed News” 15.04.2014,

‹https://www.buzzfeed.com/ellievhall/11-things-that-jenny-mccarthy-has-saidabout-vaccines?utm_term=.euqRX8onY#.xwKZ8BPgO› (dostęp: 15.11.2017).

25 K. Vanden Huevel, Jenny McCarthy’s Vaccination Fear-Mongering and the Cult of False

Equivalence, dz. cyt.

26 Zob. ‹https://ulubionykiosk.pl/wydawnictwo/97-o-czym-lekarze-ci-nie-powiedza› (dostęp:

15.11.2017).

27 G. Chapman, „What Doctors Don’t Tell You” – Dangerous advice, JREF, 11.23.2014, ‹http://

web.randi.org/swift/what-doctors-dont-tell-you-dangerous-advice› (dostęp: 15.11.2017).

28 T. Whipple, Call to ban magazine for scaremongering, „The Times” 1.10.2013, ‹https://

www.thetimes.co.uk/article/call-to-ban-magazine-for-scaremongering-7vztbz60x8b›
(dostęp: 15.11.2017).
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redaktor naczelna opisywała problemy swojego pisma jako skutek spisku
lobbystów29 – w sposób typowy dla „przeciwników mainstreamu” pozornie
występując w obronie wolności słowa i pluralizmu poglądów. Sam tytuł miesięcznika sugeruje istnienie zasobu wiedzy, którą posiadają lekarze, ale którą
nie dzielą się ze „zwykłymi ludźmi”. Pismo, jak się przedstawia, w przystępny
sposób ma uchylać kurtynę i odsłaniać „zakazaną wiedzę”. Czyni to jednak
w sposób lekki, odpowiedni dla niewyrobionego czytelnika poszukującego
poradników i rozrywki. Stanowi to już kolejny etap w upowszechnianiu się
podejścia odrzucającego samą ideę ekspertyzy.
O ile zgoda na ignorowanie autorytetów i dorobku nauki w dziedzinie
medycyny szybko zyskała przyjazną twarz popularnej aktorki i magazynu
lifestyle’owego, pionierskie publikacje i media podejmujące „alternatywną”
analizę polityki globalnej długo zachowywały nimb tajemniczości, pewnego
niebezpieczeństwa w zgłębianiu „tajemnych nauk”, paradoksalnie upodabniając się do obiektów swojej krytyki, z przypisywaną im elitarnością i ekskluzywnością. Owa elitarność poszukujących spisków odnosiła się jednak do
sposobu myślenia – przekonania o dosięganiu ukrytej prawdy. Z punktu widzenia zasięgu, zdobywania nowych zwolenników, szybko stała się masowa.
Wydarzeniem, które stało się impulsem do rozpowszechnienia się najbardziej spektakularnych, nowych ruchów opisujących świat przez pryzmat rzekomych spisków, były zamachy na World Trade Center i Pentagon z 11 września 2001 roku. Jednym z dzieł, które wyniosły ten trend na poziom masowy,
był opublikowany w Internecie w 2007 roku paradokumentalny film Petera
Josepha Zeitgeist: The Movie30. Łączył niepokojące efekty dźwiękowe i dynamiczny montaż z niespójnymi i niepopartymi żadnymi faktami komentarzami sugerującymi, że zamachy były dziełem rządu Stanów Zjednoczonych.
Film, którego oś narracji stanowiły wypowiedzi propagatorów teorii spiskowych, przemieszane z selektywnie wybranymi relacjami świadków i ogólnodostępnymi materiałami archiwalnymi, odniósł spektakularny sukces wśród
internautów: był w roku swojej publikacji najczęściej oglądanym materiałem wideo na platformach Google Video, Vimeo. W odbiorze zwolenników znajomość filmu stawała się formą wtajemniczenia, wejścia do grona
„wiedzących”. Peter Joseph, na bazie popularności filmu i spontanicznego
29 G. Chapman, „What Doctors Don’t Tell You” – Dangerous advice, dz. cyt.
30 Zob. ‹www.zeitgeistmovie.com/› (dostęp: 15.11.2017).
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tworzenia się nieformalnego porozumienia podobnie myślących, zainicjował
w 2008 roku tworzenie bardziej sformalizowanego ruchu społecznego, który
nie odniósł jednak powodzenia31.
Krótkotrwały sukces Zeitgeist unaocznił potencjał do budowania za pośrednictwem Internetu bazy zwolenników dla wyznawców wizji świata, bazującej na odrzuceniu „oficjalnej” wersji wydarzeń, całej klasy politycznej oraz
mainstreamowych mediów i autorytetów w dziedzinie analizy politologicznej
i ekonomii. Na tak przygotowanym gruncie ogromny sukces odniósł Alex
Jones, gorący zwolennik teorii o odpowiedzialności rządu USA za zamach
z 11 września. Twórca prywatnego kanału „informacyjnego” InfoWars od
2008 roku umieszcza w sieci autorskie komentarze do bieżących wydarzeń,
w których z pasją atakuje zmowę elit, dążących do utworzenia „Nowego Ładu
Światowego” (New World Order). Jego poglądy są trudne do zdefiniowania:
łączą przekonanie, że najważniejsi biznesmeni, politycy i dziennikarze są członkami tajnego stowarzyszenia, przeciwko któremu świadomi ludzie muszą się
bronić, podobnie jak przed realizowanym programem stopniowej przemiany
ludzi w roboty-niewolników czy celowym, systematycznym truciem dokonywanym przez lobby farmaceutyczne. Elementy konserwatywne – nienawiść
wobec liberalnych elit – łączą się z elementami radykalnej ekologii i libertarianizmem. Jego nagrania wideo cieszą się niesłabnącą popularnością użytkowników YouTube – łącznie były obejrzane niemal miliard razy. Milionowe rzesze
zwolenników śledzą kanały Jonesa w mediach społecznościowych, a format
wypracowany przez InfoWars jest powielany przez amatorskich twórców w innych państwach32. Spaja je budowane wśród zwolenników poczucie przynależności do walki o wspólną sprawę. Jedno ze sztandarowych haseł InfoWars: „Ty
jesteś ruchem oporu” nobilituje każdego, kto odrzuci mainstreamowy zestaw
wiedzy i autorytetów, do rangi bojownika o prawdę. Aktualne hasło przewodnie serwisu brzmi: „Trwa wojna o twój umysł!”33. Jeszcze bardziej podrywa
ono do wewnętrznej niezgody na dawanie posłuchu „fałszywym ekspertom”.
Odrzucenie wszystkiego, co proponują uznani specjaliści – będący częścią spisku elit obliczonego na zniewolenie ludzkości – jest więc aktem samoobrony,
koniecznym dla powstrzymania zakusów globalistów na nasze ciała i umysły.
31 Zob. ‹www.thezeitgeistmovement.com› (dostęp: 15.11.2017).
32 M.in. kanał Youtube „Monitora Polskiego”, którego autor często powołuje się na Alexa Jonesa,

‹https://www.youtube.com/channel/UCei2F8XW9VA9UIOXLXf4l_A› (dostęp: 15.11.2017).

33 Zob. ‹https://www.infowars.com/› (dostęp: 15.11.2017).
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Podsumowanie
Zjawiska opisywane zbiorczą, nową kategorią „postprawdy” nie są możliwe do pełnego zdiagnozowania bez uwzględnienia postępujących procesów
odrzucania idei ekspertyzy. Niechęć do mainstreamu i elit, mająca pewne
uzasadnienie, przejawia się m.in. w ignorowaniu wszelkich stanowisk eksperckich, na rzecz „alternatywnych” wytłumaczeń otaczających nas zjawisk. Stała
się także psychologicznym uzasadnieniem braku zainteresowania wiedzą specjalistyczną. Wydaje się, że odbudowa zaufania do nauki i jej reprezentantów
nie dokona się samoistnie – choć oczekiwać można przesytu publikacjami
niskiej jakości poznawczej. Dla odwrócenia tendencji antyintelektualnych
niezbędne jest jednak także prowadzenie konsekwentnych działań dla upowszechnienia umiejętności poruszania się przez odbiorców w otaczającym
wszystkich szumie informacyjnym, zwłaszcza selekcjonowania informacji
i weryfikowania źródeł z odwołaniem się do ich wartości merytorycznej.
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Streszczenie
Wychylenie się wahadła nastrojów społecznych poza utarte ramy nie jest niczym
wyjątkowym w najnowszych dziejach. Jednak warunki, w jakich obecnie dokonuje się „śmierć ekspertyzy” i przejmowanie wartości „źródła” przez wypowiedzi
skrajnie nierzetelne, każą wątpić, czy zbiorowy zdrowy rozsądek będzie w stanie
samoczynnie przywrócić równowagę. Na niekorzyść działa zwłaszcza niezdolność
odbiorców do nawigowania w strumieniach informacyjnych, włączenie poglądów
skrajnych (i nieodpowiedzialnych) do głównego obiegu dyskursu publicznego.
Stan refleksji nad informacją, mechanizmami jej tworzenia, selekcjonowania i absorbowania informacji jest kluczowy dla pytania, czy obserwowana obecnie fala
„postprawdy”, eksploatowana przez ruchy populistyczne, osłabnie w konfrontacji
ze „zbiorowym zdrowym rozsądkiem”. Bez wątpienia błędy w polityce wydawniczej i nieoczekiwane, częściowo spontaniczne efekty przeniesienia ciężaru kształtowania opinii do mediów społecznościowych pozwoliło na utratę zaufania do
ekspertyzy na wielu polach.
Słowa kluczowe: ekspertyza, postprawda, informacja, kryzys

Summary
“The Death of Expertise” in Public Debate:
A Permanent Change or Temporary State?
The erosion of the frames of public debate is not unique to our times. The difference is in the construction of conditions in which “expertise” is losing ground
in validating sources at the expense of highly unreliable, unfounded statements.
This leads to the question of the ability of common sense to restore harmony to
the informational environment. A lack of ability to navigate the chaotic streams
of information and the acceptance of extreme and highly irresponsible views
into the public debate suggest an answer to this in the negative. Reflections on
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the state of information and the mechanisms surrounding its creation, selection
and absorption is the key to answering the question of whether the presently
observed wave of “post-truth”, exploited by populist movements, will fade away
naturally. Certainly, expertise is losing ground in many fields and this phenomenon is related to the shortcomings of editorial policies and the unexpected,
partly spontaneous effects of social media taking on a leading role in the shaping of opinions.
Keywords: expertise, post-truth, information, crisis
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Postmodernizm, postprawda,
posteksperci w mediach
mainstreamowych

Eksperci od zawsze odgrywali szczególną rolę w społeczeństwie. Odwoływanie się do ich opinii jest jedną z najważniejszych strategii, którą kierują się
ludzie przy podejmowaniu decyzji, co bywa często wykorzystywane w celu
wywierania wpływu i zapewnienia konformizmu w społeczeństwie1. O tym,
kto staje się ekspertem czy autorytetem2, decyduje wiele czynników. Do najważniejszych należały dotychczas: dysponowanie dużą wiedzą, charyzmą czy
doświadczeniem. Coraz częściej jednak czynniki te nie są wystarczające, a nawet mogą być zbędne. Dzieje się tak w wyniku rozwoju mediów i wzrostu
ich wpływu na nasze życie.

Czasy ponowoczesności
Mówiąc o współczesnym, ponowoczesnym społeczeństwie, różnie je określamy: społeczeństwo postindustrialne (Alain Touraine, Daniel Bell), społeczeństwo wiedzy (Norbert Wiener, Peter Drucker), społeczeństwo konsumpcyjne
(np. Jean Baudrillard) itp. Często pojawia się również określenie społeczeństwo ryzyka, które wprowadził Ulrich Beck, a w którym podejmowanie
1

Por. np. D.T. Kenrick, S.L. Neuberg, R.B. Cialdini, Psychologia społeczna, Gdańsk 2002,
s. 296–299.

2

Pojęcia autorytetu i eksperta nie są wprawdzie tożsame, jednak różnica pomiędzy nimi
jest drugorzędna z punktu widzenia niniejszego artykułu. Dlatego też stosuję te pojęcia
wymiennie, głównie ze względów stylistycznych.
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decyzji – zwłaszcza w złożonej sytuacji – jest dla aktorów społecznych bardzo
trudne. Ryzyko – według Becka – jest samoistnie generowane przez system
nowoczesności, który w ten sposób zaczyna w dobie „społeczeństwa ryzyka”
zagrażać samemu sobie (np. globalną katastrofą ekologiczną). Wcześniejsze
zagrożenia preindustrialne były głównie pochodzenia naturalnego (powodzie, pożary, huragany) i przychodziły niejako „z zewnątrz” społeczeństwa,
obecne – mają charakter wewnątrzsystemowy i są skutkami ubocznymi postępu naukowo-technicznego. Co więcej, przestały mieć jedynie marginalny i możliwy do kontrolowania charakter, a jednocześnie są wszechobecne
w różnych wymiarach życia społecznego: od pracy zawodowej, przez style
życia, stosunki rodzinne, po systemy komunikacji i komunikowania się. Nowoczesność stała się zatem jednocześnie zagrożeniem i obietnicą uwolnienia
od tego zagrożenia, a wszechobecne ryzyko motorem samopolityzacji ponowoczesności. Konstruktywnym elementem ryzyka – według Becka – jest niewiedza, co wynika z faktu, że rzeczywisty charakter zagrożeń jest często nieokreślony i niemożliwy do przewidzenia. Wyróżnia on następujące jej typy:
1. selektywne przypuszczenia cechujące się niskim stopniem prawdopodobieństwa,
2. niechęć do wiedzy polegającą na niedopuszczaniu wiedzy do wiadomości,
3. refleksyjną niewiedzę opierającą się na identyfikacji luk w wiedzy (wiem,
czego nie wiem),
4. świadomą niemożność wiedzy opierającą się na akceptacji niemożności
zdobycia pełnej wiedzy na temat ryzyka,
5. wypartą lub nieświadomą niewiedzę stanowiącą przykład niewiedzy sensu
stricto, gdy nie wiemy, czego nie wiemy (ten rodzaj wiedzy określany jest
często mianem ignorancji),
6. nieświadomą niemożność wiedzy określaną przez Becka mianem „nieznanego nieznanego”, która ma stanowić radykalną wersję poprzedniego
typu niewiedzy3.
Przy czym Ulrich Beck koncentruje się głównie na problemie niemożności zdobycia wiedzy na temat ryzyka i traktuje niewiedzę jako obiektywny
i nieodzowny składnik inscenizacji ryzyka, wynikający z jego nieuchwytnej
natury. Jest to tak zwana niewiedza niezamierzona. Autor ten zwraca uwagę również na drugi typ niewiedzy – tzw. niewiedzę zamierzoną, polegającą
3

Por. U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł. S. Cieśla, Warszawa 2002, s. 230–231.
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na ukrywaniu informacji, co kojarzy np. z zagrożeniami terrorystycznymi,
dla których tajność operacji jest warunkiem powodzenia. Przy czym – pod
kątem tematyki niniejszego artykułu – należy dodać jeszcze jeden element
składający się na zamierzoną niewiedzę, a mianowicie manipulowanie i kreowanie informacji w celu sterowania społeczeństwem, co obecnie w dobie
mediatyzacji jest mocno zauważalne pod postacią pseudoinformowania4
i hiperrzeczywistości5.
O różnicowaniu się współczesnego nam świata i związanym z tym ryzykiem pisał również Niklas Luhmann w koncepcji systemów autopojetycznych, według której cechą immanentną współczesności jest pogłębiające się
zróżnicowanie i próba jego zredukowania. Środowisko jest przez tego autora
postrzegane jako posiadające cechę nadmiernej kompleksowości – natomiast
systemy jako konstytuujące same siebie dzięki selektywnej rekonstrukcji
i jednocześnie redukcji owej kompleksowości, tak aby zachować własną spójność, a w przypadku systemów społecznych – tożsamość. Proces ten przebiega z odwołaniem się do niekwestionowanej, „milcząco zakładanej” wiedzy,
jaką posługuje się system w kontaktach ze swoim środowiskiem, a która wynika z codziennych interakcji ze środowiskiem oraz z doświadczeń budowanych na tych relacjach. Przy czym funkcjonuje ona jako postać pewnych
oczywistości, bez wnikania w mechanizmy warunkujące funkcjonowanie
poszczególnych systemów. Jest to, inaczej mówiąc, wiedza potoczna; jak skutecznie działać w danym otoczeniu, na zasadzie powielania pewnych ogólnych wzorców przyswojonych w procesie socjalizacji, a nie wiedza pogłębiona dostarczająca aktorowi społecznemu odpowiedzi: dlaczego tak się dzieje.
Tworzenie i konstytuowanie się systemu odbywa się w trakcie procesu komunikacji, który Luhmann rozumie jako niekończący się ciąg wydarzeń, czego konsekwencją jest ujęcie systemu, w tym przede wszystkim
systemu społecznego, jako całości dynamicznej, pozostającej w trwałym
stadium „stawania się”. Przy czym Luhmann, rozwijając swoją teorię systemów społecznych, odwołuje się przede wszystkim do koncepcji Talcotta Parsonsa dotyczących komunikacji międzysystemowej oraz systemowych
mediów komunikacji, w szczególności zaś do tematu kontyngencji, a zatem
nieoznaczonego wyboru potencjalnych możliwości działania. Komunikacja jest jednością złożoną z informacji, przekazu i rozumienia. Każdy akt
4

M. Mazur, Jakościowa teoria informacji, Warszawa 1970.

5

J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa 2005.
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komunikacji – wydarzenie komunikacyjne – składa się z trzech wzajemnie
powiązanych elementów:
1. wydarzenia o charakterze informacyjnym, które polega na różnicy czyniącej różnicę dla obserwującego systemu, ale samo w sobie nie stanowi
skończonej komunikacji,
2. wydarzenia o charakterze wypowiedzi czy też przekazu (utterance), co
oznacza, że gdzieś istnieje system przekazujący informację,
3. wydarzenia polegającego na rozumieniu informacji, co zakłada, że w proces informacji włączony jest inny system, który projektuje wspomnianą
różnicę oraz wypowiedź na system pierwszy, zaangażowany w komunikację6.
Akceptacja lub odrzucenie informacji stanowi czwarty element wydarzenia komunikacyjnego, ale wydarzenie to należy już do następnego aktu
komunikacji, co zapewnia ciągłość, a zarazem sekwencyjną jedność systemu komunikacji. W związku z tym podstawowym elementem systemu staje
się komunikacja, która jest przez systemy rozumiana (uzewnętrzniona) jako
działanie. A zatem, na podstawie tej koncepcji relacji: ekspert – odbiorcy zakłada (czy wręcz wymaga) konieczności zaistnienia etapu rozumienia, a więc
posługiwania się tym samym kodem zarówno przez eksperta, jak i odbiorcę,
co współcześnie jest bardzo utrudnione, zwłaszcza przy wzrastającej złożoności i specjalizacji rzeczywistości.

Ekspert w postmodernistycznym świecie
Jak w tym zróżnicowaniu i wzrastającej specjalizacji ma się odnaleźć aktor
społeczny, jak ma rekompensować stan swojej niewiedzy w sytuacji coraz
większej złożoności współczesnego świata? Wydaje się, że społeczeństwa
znalazły antidotum na te problemy, a mianowicie odwołanie się do opinii innych. Tymi innymi były: wyrocznie, szamani, kapłani, rady, rodzina,
krewni, znajomi i przyjaciele czy uczeni. Lista jest dość długa i zmienna.
Współcześnie niemal powszechny w procesie podejmowania decyzji (zwłaszcza gospodarczych i politycznych) jest udział specjalistów/ekspertów. Jürgen
6

N. Luhmann, Teoria systemów autopojetycznych, w: J. Szacki, Historia myśli socjologicznej.
Wydanie nowe, Warszawa 2003, s. 935–944.
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Habermas zauważył: „w dzisiejszym dyskursie publicznym mamy do czynienia z dominacją kultury, którą możemy określić jako kulturę ekspercką”.
Ekspert to: „osoba, której kompetencje uznaje jej środowisko zawodowe.
Eksperta nie można kreować, można jedynie powołać czy też zamówić ekspertyzę, co będzie oficjalnym potwierdzeniem opinii ustalonej w jego środowisku zawodowym”7.
Charakterystyczne jest to, że rola eksperta jest tym większa, im bardziej
kompetentny jest sam decydent, co ma przełożenie na to, kogo uważamy
za eksperta. A zatem komunikatorzy instytucjonalni (gatekeeperzy) mają
współcześnie duży wpływ na to, kim jest ekspert, gdyż to oni, prezentując
ich w mediach (a nawet często kreując), legitymizują ekspercką władzę nad
rzędem dusz. Jednak śledząc kształtowanie się tego pojęcia na przestrzeni
wieków, możemy zauważyć, że w przeszłości zazwyczaj odwoływaliśmy się
do jego wiedzy i/lub doświadczenia. Zatem ekspert był częścią elity symbolicznej (Teun van Dijk). W tym ujęciu do elit symbolicznych danego
społeczeństwa należą (co niezmiernie istotne – niezależnie od jakości ich
publicznych wypowiedzi) eksperci, publicyści, dziennikarze, redaktorzy,
pisarze, autorzy podręczników szkolnych, duchowni, naukowcy, ludzie biznesu, intelektualiści, a także występujący w środkach masowego przekazu
politycy. Inaczej mówiąc – te grupy i osoby, które bezpośrednio wpływają
na zasób publicznie dostępnej wiedzy oraz na kształt i treści dyskursu publicznego. Elity symboliczne odgrywają szczególną rolę w ustalaniu hierarchii
spraw ważnych i nieważnych, publicznie prawomocnych kanonów wartości
moralnych i estetycznych, a nawet wzorów recepcji stanowisk naukowych.
Pojęcie elit symbolicznych nie odnosi się zatem do władzy politycznej (w tradycyjnym sensie), lecz do władzy w sferze symbolicznej oraz do kulturowo-normatywnej kontroli sprawowanej nad dyskursem publicznym. Wpływ na
rządzonych może być tutaj jedynie pośredni, między innymi poprzez decydowanie, co jest przedmiotem publicznej dyskusji, czy przez aktywny udział
w przemianach tak zwanego dyskursu dominującego (na przykład w sporach
dotyczących kształtu pamięci zbiorowej). Warto dodać, że w niektórych podejściach badawczych wyraźnie podkreślany jest czynny i sprawczy charakter
oddziaływania elit symbolicznych na kondycję komunikowania publicznego. Są jednak i takie stanowiska – obecne na przykład w pozostających pod
wpływem koncepcji Michela Foucaulta nurtach analizy dyskursu – w świetle
7

M. Chmaj, W. Sokół, Mała encyklopedia wiedzy politycznej, Toruń 2001, s. 73.
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których elity symboliczne nie stanowią sprawczego podmiotu działania
w sferze symbolicznej, lecz jedynie medialnie wyeksponowane narzędzie rozproszonych stosunków władzy. W takich optykach podkreśla się znaczenie –
zewnętrznych wobec jednostkowych i zbiorowych podmiotów – procesów
czy anonimowych struktur dyskursu, których elity symboliczne są jedynie
nośnikami (np. media traktowane jako czwarta władza8). Dyskurs elit symbolicznych obejmuje zatem przekazy płynące do społeczeństwa zarówno od
tych, którzy dopiero aspirują do przejęcia symbolicznej kontroli nad dyskursem publicznym, jak i tych, którzy dzięki jej sprawowaniu są w publicznym obiegu eksponowani. O ich społecznej roli przesądza obecnie nie tylko
udział w podsuwaniu społeczeństwu prawomocnych objaśnień dotyczących
najróżniejszych obszarów rzeczywistości oraz w formułowaniu sugestii i zaleceń, jak w każdym z tych obszarów należy postępować, ale także to, w jaki
sposób to robią: co mówią, w jakim medium (przekaźnik jest przekazem9),
jak mówią/jakim językiem, a w dobie mediatyzacji i wizualności: nawet jak
wyglądają.
W naukach społecznych kategoria eksperta wiąże się ze sprawowaniem
władzy, z wiedzą i z procesami komunikacyjnymi. Ekspert jest kimś, kto
zyskuje wpływ na władzę, lecz nie poprzez siłę i przemoc, ale ze względu
na posiadaną wiedzę i zdolność przekonywania innych. Na określenie takiej
specyficznej pozycji społecznej Georg Simmel wprowadził pojęcie doradców-ekspertów. Jego zdaniem pojawiła się ona z chwilą powstania jawnych
rządów (czyli od czasu króla Edwarda II). Od tego momentu zaczęła się walka o dostęp do władcy i wpływy u niego. Król musiał otaczać się doradcami,
którzy z założenia byli ekspertami w danej dziedzinie, ale ich eksperckość
8

Mówiąc dziś o prasie jako o czwartej władzy, przyjmuje się, że stanowi ona uzupełnienie
władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Tymczasem jej geneza jest nieco inna.
Pojęcie to narodziło się w Anglii, a jego twórcą jest Edmund Burke, XVIII-wieczny filozof
o ambicjach politycznych. On to miał, wskazując w parlamencie na galerię wypełnioną
przez dziennikarzy, określić ich mianem the fourth estate in the realm, czyli czwartym stanem królestwa. Trzy pozostałe stany to: the clergy, nobility and merchants of the cities, czyli
duchowieństwo, szlachta i kupcy miejscy. Te trzy stany rozróżniano od wieków w całej
Europie. Pisał o nich już nasz Piotr Skarga. Burke mówił więc o dziennikarzach, a nie
o bezosobowej prasie, i zwracał uwagę raczej na odmienność ich roli w państwie niż na
zakres sprawowanej przez nich władzy. Taki obraz dziennikarstwa jest moim zdaniem bliższy rzeczywistości (Por. W. Pisarek, Czwarta władza czy czwarty stan?, w: Jak polskie media
wpływają na opinię publiczną, red. W. Nentwig, Poznań 1995, s. 154.

9

M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, przeł. N. Szczucka, Warszawa
2004.
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polegała przede wszystkim na intrygach i knowaniach w zarządzaniu informacją. Posiadali oni cenne informacje w danej dziedzinie, które mogli przekazywać dalej, co czyniło ich w pewnym sensie ekspertami w tej dziedzinie10.
Przekonanie, że dostęp do informacji daje władzę nad tymi, którzy jej nie
posiadają, jest w naukach społecznych bardzo mocne. Michel Foucault twierdził, że posiadanie wiedzy i kontrola nad związanym z nią dyskursem oznacza
w istocie sprawowanie władzy11. Podobną myśl wyrażał Pierre Bourdieu, który
wskazywał na istnienie władzy symbolicznej będącej konsekwencją posiadania
w większym stopniu kapitału kulturowego, którego elementem jest wiedza12.
Zaś John B. Thompson twierdził, iż w nieustannej komunikacji i wymianie
treści symbolicznych pomiędzy ludźmi jednostki korzystają ze „środków informacji i komunikowania”, którymi mogą być umiejętności, kompetencje
i wszelkie formy wiedzy bądź też prestiż i respekt należny niektórym instytucjom. Wykorzystanie tych środków może prowadzić innych do myślenia czy
postępowania w taki, a nie inny sposób, co Thompson nazwał władzą symboliczną13. We współczesnym społeczeństwie kwestia dostępu do informacji jest
jednak szczególna, co dobrze oddaje określenie „wiek dostępu” wprowadzone
przez Jeremy’ego Rifkina14. Zauważył on, iż w coraz większym stopniu z dostępem do informacji powiązana jest własność, z którą z kolei może wiązać się
władza. Ten, kto posiada pieniądze, zyskuje dostęp do informacji; a kto posiada informacje czy wiedzę, ten ma większe szanse na wzbogacenie się w sensie
materialnym. Mówiąc językiem Bourdieu, kapitał ekonomiczny może przełożyć się na kapitał społeczny i odwrotnie. Jak wskazywał Peter Drucker, wiedza,
która staje się przepustką do wyższych pozycji społecznych, musi być formalnie
potwierdzona. Zdaniem tego autora wyposażeni w tę przepustkę eksperci będą
w społeczeństwie wiedzy „klasą wiodącą”, grupą społeczną o największym
znaczeniu15.

10 G. Simmel, Socjologia, przeł. O. Siara, A. Szulżycka, P. Tomanek, Warszawa 2012, s. 421.
11 Por. M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, War-

szawa 1998; M. Foucault, Historia seksualności, przeł. B. Banasiak, T. Komendant i in.,
Warszawa 2000.

12 P. Bourdieu, Language and symbolic power, Cambridge, MA 1991.
13 J.B. Thompson, Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, przeł. I. Mielnik, Wrocław

2001, s. 25.

14 J. Rifkin, Wiek dostępu, przeł. E. Kania, Wrocław 2003.
15 P. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, przeł. G. Krasna, Warszawa 1999.
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W czasach nazywanych przez socjologów ponowoczesnością czy późną
nowoczesnością coraz wyraźniej wysuwa się postulat oddania władzy w ręce
ekspertów. Jest to konsekwencja opisywanej przez Anthony’ego Giddensa
sytuacji, kiedy życie ludzi przebiega coraz częściej w ramach abstrakcyjnych
systemów, których zasad działania nie rozumieją, muszą zatem zdobyć się
na zaufanie wobec ekspertów tę wiedzę posiadających16. Właśnie dlatego,
o ile kiedyś ekspert był osobą posiadającą doświadczenie w danej dziedzinie,
o tyle w czasach ponowoczesnych to osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę bądź umiejętności techniczne.
Aby stać się ekspertem, trzeba było posiadać pewne naukowe lub też
naukowo-techniczne kompetencje formalnie potwierdzone i uznane przez
szerszą społeczność. Było to uznanie ze strony innych uczonych posiadających autorytet naukowy, ale także – a może przede wszystkim – uznanie
społeczne ze strony osób dysponujących wiedzą potoczną. Legitymizacja
wiedzy eksperckiej, jak wskazuje Joanna Kurczewska17, opiera się na dwóch
przesłankach. Po pierwsze, na powszechnie uznawanej wyższości wiedzy naukowej, jaką dysponują eksperci. Nie chodzi tutaj tylko o kompetencje w jakiejś wąskiej specjalizacji, ale także o wiedzę, która jest ogólnie uznawana
i przyjmowana, na podstawie „zgeneralizowanego zaufania do nauki w ogóle”. Po drugie, odwołuje się do społecznej akceptacji kompetencji eksperta
w określonej dziedzinie wykraczającej poza uzasadnienia płynące z samego
statusu nauki. Zasadnicze znaczenie odgrywa tu poziom skomplikowania
i trudności, czyniący ją niedostępną dla innych, nie zaś powszechność i oczywistość wiedzy naukowej. W uzasadnieniu tym szczególny nacisk kładzie się
na „wyjątkowość pewnych atrybutów uczonych i techników, a także trudność w ich zdobywaniu i rozwijaniu. Można powiedzieć, że odwołuje się ona
do wizji przymiotów i umiejętności uczonych, rzadko spotykanych w społeczeństwie i wymagających długiego i trudnego kształcenia”18. Rzecz dotyczy
przede wszystkim różnic w dostępie do fachowej wiedzy między ekspertem
a zwykłym obywatelem. Dlatego eksperta często definiuje się przez pryzmat
posiadanych przez niego umiejętności i wiedzy niedostępnej dla laików.
Posiadanie wiedzy, nawet potwierdzonej instytucjonalnie np. tytułem naukowym, nie wystarcza jednak, aby stać się ekspertem. Konieczne jest także
16 A. Giddens, Konsekwencje nowoczesności, przeł. E. Klekot, Kraków 2008.
17 J. Kurczewska, Technokraci i ich świat społeczny, Warszawa 1997, s. 248.
18 Tamże, s. 248.
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przekonanie innych ludzi co do wiedzy danego eksperta i statusu, co wymaga
umiejętności odpowiedniego wykorzystania procesów komunikacji19. Może
to odbywać się na skalę lokalną lub masową. W obu przypadkach mamy do
czynienia z różnymi – wedle określenia Roberta Mertona – liderami opinii: lokalnym (zwanym również zaściankowym) i kosmopolitycznym20. Ci
pierwsi zajmują się kwestiami „ograniczonymi do tej właśnie społeczności.
Zajęci problemami lokalnymi poświęcają bardzo niewiele uwagi szerszemu
społeczeństwu, wydarzeniom na forum krajowym i międzynarodowym.
Mówiąc ściśle – to ludzie zaściankowi”. Drugi lider natomiast jest „również zorientowany na świat zewnętrzny (…) i uważa się za integralną część
tego świata”21. Pierwszy czerpie wiedzę z lokalnych mediów oraz opierając się
na kontaktach face-to-face z najbliższymi sąsiadami, drugi natomiast korzysta z mediów „światowych” i jest niejako pomostem pomiędzy lokalnością
a światowością. Dlatego też eksperckość pierwszego opiera się na rozbudowywaniu sieci kontaktów we własnym środowisku lokalnym, zaś drugiego
na poszerzaniu i pogłębianiu wiedzy o wielkim świecie.
W swej koncepcji Merton zwracał uwagę na rolę mediów w budowaniu
pozycji eksperta. Harold Innis twierdził z kolei, że istniejący w każdym społeczeństwie kluczowy system komunikacyjny, zawierający punkty węzłowe,
których kontrola zapewnia władzę, opiera się na dominującym w danym
momencie sposobie komunikowania22. Takimi punktami węzłowymi w społeczeństwie nowoczesnym są zaś media masowe opierające się na technologiach umożliwiających rozpowszechnianie wiadomości na szeroką skalę.
Ekspert musi zatem posiadać kompetencje, które pozwolą mu za pośrednictwem mediów masowych przekonać do swych racji masowe audytorium
odbiorcze.
Na kluczowe znaczenie tego rodzaju kompetencji wskazuje też Régis Debray, w którego pracach pojawia się kategoria eksperta intelektualisty lub
inaczej polityka myśli23. W jego przypadku liczy się nie tyle merytoryczność
19 Por. M. Castells, Władza komunikacji, przeł. J. Jedliński, P. Tomanek, Warszawa 2013.
20 R. Merton, Rola intelektualisty w instytucjach państwowych, w: R. Merton, Teoria socjolo-

giczna i struktura społeczna, przeł. E. Morawska, J. Wertenstein-Żuławski, Warszawa 1982,
s. 430–461.

21 Tamże, s. 439.
22 H. Innis, The Bias of Communication, Toronto 1991.
23 R. Debray, Wprowadzenie do mediologii, przeł. A. Kapciak, Warszawa 2010, s. 196.

152

Aldona Guzik

czy trafność argumentacji, ile dotarcie, bycie słyszalnym, dlatego tak ważny jest dostęp do medium. W pracach tego filozofa nacisk pada zatem na
rozwój mediów i ich pośredniczenie w procesie komunikowania się czy nawet zapośredniczanie opisywanej rzeczywistości24. Intelektualista w narracji
Franka Furediego nie jest jedynie osobą wykonującą pracę umysłową, ale
pewnym stanowiskiem, określoną postawą wobec idei i rzeczywistości społecznej. Cechuje ją dystans wobec panujących zwyczajów i bieżących spraw,
przekroczenie partykularnych zainteresowań, zabieranie głosu w sprawach
dotyczących dobra wspólnego, niejako przemawianie w imieniu całego rodzaju ludzkiego. Intelektualista żyje dla idei, a nie z idei, co pozwala, a nawet
nakazuje bycie obiektywnym.
Intelektualista zdecydowanie różni się od pracownika umysłowego, ale
też od pracownika uniwersyteckiego, specjalisty, eksperta, profesjonalisty.
Etos intelektualisty nie mieści się w nowo skrojonych szatach. Jak pisze Furedi: „Działania takie jak krytyka panującego status quo, występowanie w roli
sumienia społeczeństwa, dążenie do prawdy bez względu na konsekwencje
nie należą do repertuaru zachowań przydatnych w pracy profesjonalisty”25.
Profesjonalista to specjalista, ekspert od pewnego wycinka rzeczywistości.
Działalność intelektualna w wydaniu profesjonalnym, stwierdza Furedi, rezygnuje z zadawania społeczeństwu pytań, z całościowej analizy społeczeństwa, z krytycznego nastawienia wobec palących problemów życia zbiorowego. Profesjonalizacja jako wymóg instytucjonalny sprawia, że myślenie
traci niezależność. Staje się działaniem na rzecz instytucji, pełniąc „funkcję
technokratyczną i zarządzającą”.
Dlatego też ponowoczesność zakłada oddanie władzy w ręce ekspertów.
„A wszystko to musi dokonać się w społeczeństwie, gdzie prawo do zabierania głosu i rozwiązywania problemów zastrzeżone jest dla grupy ekspertów,
którzy jako jedyni mogą zajmować stanowisko w sprawie różnicy między realnym a fantastycznym i oddzielać możliwe od niemożliwego”26. Instytucją,
która umożliwia pracownikom zarabiającym na idei uczestniczenie w życiu
24 Na podobne zjawisko zwracał też uwagę Jean Baudrillard. Jego zdaniem rzeczywistość me-

dialna to simulakrum, hiperrzeczywistość bardziej rzeczywista od samej rzeczywistości. Ilustracją tez Baudrillarda jest np. sondaż w Niemczech, w którym znalazł się fikcyjny polityk,
a którego potencjalni wyborcy chętnie widzieliby u władzy.

25 F. Furedi, Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści, przeł. K. Makaruk, Warszawa 2008,

s. 76.

26 Z. Bauman, Płynna nowoczesność, przeł. T. Kuntz, Kraków 2006, s. 326.

Postmodernizm, postprawda, posteksperci w mediach…

153

społecznym, stają się obecnie mass media. To one, jak zauważa Zygmunt
Bauman, określają hierarchię myśli, zastępując uniwersytet. „To medialna
wartość wiadomości, a nie ortodoksyjne uniwersyteckie standardy naukowej
wagi, określa hierarchię ważności – równie nietrwałą i chwiejną jak wartość medialna komunikatów”27. Liczy się bowiem dotarcie, bycie słyszalnym,
a nie merytoryczność czy trafność argumentacji, stąd ważny jest dostęp do
medium. Wymaga to jednak zapłacenia wysokiej ceny, to jest wyzbycia się
własnego głosu, dostosowania do wymogów tejże instytucji, jej zasad i wartości. „W rezultacie instytucjonalizacji pracy intelektualnej, «dyżurny intelektualista» stał się nieodzownym elementem telewizyjnych talk-shows”28,
jak stwierdza Frank Furedi, a Zygmunt Bauman przywołuje dodatkowo
określenie Régisa Debraya opisujące powyższe zjawisko – mediocracy, czyli
panowania przeciętności za pomocą mediów. Stąd częste współcześnie głosy
o upadku autorytetów. Eksperci jednak nie starają się wejść w ich rolę, nie
starają się ich zastąpić. Ich zadania ograniczają się do propozycji, porady, sugestii, do zwrócenia uwagi odbiorcy przekazów medialnych na ważny aspekt
dotyczący praktycznego funkcjonowania człowieka. Komunikaty muszą być
zatem jasne, racjonalnie uzasadnione i odnoszące się do mierzalnej rzeczywistości. Najlepiej poparte najnowszymi badaniami empirycznymi lub rekomendacją instytutów badawczych i konsumenckich, klinik medycznych itp.
Niezbędna okazuje się także umiejętność podawania komunikatów w zwartej, efektownej formie, która wysunęła się na pierwszy plan, dominując nad
treścią. Stąd współczesna ekspertokracja w dobie mediokracji musi schlebiać
masom: „autorytety nie wydają już poleceń. Przypochlebiają się tym, którzy
dokonują wyborów; kuszą i uwodzą”29. Na rynku medialnym zatem odnaleźli się ci eksperci czy specjaliści, którzy potrafili postępować według nowych
zasad. Stali się ekspertami „na każdą okazję”, „fachowcami typu 360 stopni”,
zawsze gotowymi w dwóch zdaniach objaśnić nawet najbardziej skomplikowany problem. „Czy telewizja, oddając głos myślicielom, od których wymaga się, by myśleli w pełnym biegu, nie skazuje się na zapraszanie wyłącznie
fast-thinkers, myślicieli, którzy myślą szybciej niż ich własne cienie?”30 – pytał
27 Tamże, s. 326.
28 F. Furedi, Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści, dz. cyt., s. 89.
29 Z. Bauman, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, przeł. J. Bauman,

Warszawa 1995, s. 235.

30 P. Bourdieu, Sur la télévision: Suivi de l’emprise du journalisme, Paris 1996, s. 29.
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już dawno Pierre Bourdieu. Jeżeli nie radzimy sobie z wychowaniem dzieci,
zwracamy się o pomoc do Superniani. Gdy nie podobamy się sobie w lustrze,
idziemy po radę do Mai Sablewskiej. Kiedy nie potrafimy utrzymać czystości
w domu lub nie wiemy, jak wyprawić przyjęcie, zgłaszamy się do Perfekcyjnej Pani Domu lub Magdy Gessler. Osoby występujące w tych widowiskach
zapewniają, że chodzi nie tylko o czyste mieszkanie i zadbaną twarz, ale
wręcz o lifting życia. Przecież Magda Gessler oprócz poprawy smaku potraw
niejednokrotnie uzdrawia również psychikę uczestników swoich programów,
podobnie jest w przypadku Małgorzaty Rozenek.
Można zatem powiedzieć, że eksperci pojawiający się w mediach to z jednej strony doskonale orientujący się w swojej dziedzinie, liczący się w środowisku fachowcy, często górujący nad innymi, mający wiedzę i umiejący
ją sprzedać. Z drugiej strony, to celebryci występujący w roli specjalistów
tłumaczących złożoność relacji społecznych, zawiłych zagadnień prawnych,
skomplikowanych kwestii dotyczących współczesnej medycyny. Intelektualista przekształcony przez instytucję w specjalistę, eksperta nie tylko traci
przestrzeń umożliwiającą pogłębiony przekaz, ale również przykłada się do
destrukcji debaty publicznej, rozkładu klasycznej polityki. Z jednej strony
kilkusekundowe slogany mające być zrozumiałe dla pięciolatka, z drugiej
rozwijanie języka eksperckiego jako niepodlegającego dyskusji, fachowej opinii inżyniera, przyczynia się do powstania mikropolityki. Dlaczego tak się
dzieje? Otóż, jak stwierdza Tom Nichols w najnowszej książce The Death of
Expertise. The Campaign Against Established Knowledge and Why it Matters
(2017), powodów takiego stanu rzeczy jest kilka.
Po pierwsze: „agonia wiedzy”. „Otóż Google, Wikipedia, blogi – wszystko to sprzyja zanikowi jakiejkolwiek granicy między profesjonalistami a laikami, uczniami a nauczycielami, znawcami a poszukującymi, czyli innymi
słowy między tymi, którzy coś osiągnęli na danym polu, a tymi, którzy tego
nie dokonali. Nie mam na myśli agonii wiedzy jako takiej, znajomości konkretnych rzeczy, która odróżnia jednych ludzi od drugich w poszczególnych
dziedzinach. Zawsze będą lekarze, prawnicy, inżynierowie i inni specjaliści
w różnych dyscyplinach. Obawiam się raczej tego, że wiedza straciła swój
autorytet jako coś, co powinno kształtować nasze myśli lub zmieniać sposób życia”31. Jest to odrzucenie nauki i racjonalizmu, które stanowiły jesz31 T. Nichols, The Death of Expertise. The Campaign Against Established Knowledge and Why it

Matters, New York 2017, s. 76.
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cze do niedawna fundament cywilizacji Zachodu. Stan ten dodatkowo jest
pogłębiany przez wielość sposobów, jakimi ją zdobywamy i jakimi uczymy
się różnych rzeczy. Obecnie dostęp do wiedzy jest powszechny i niczym nieograniczony, zwłaszcza w dobie internetu, a przede wszystkim wszechwiedzącej Wikipedii, na którym to portalu możemy znaleźć odpowiedź na każde
nurtujące nas pytanie. Dodatkowo, jak słusznie zauważa Kazimierz Krzysztofek32, nie ma czegoś takiego jak prawda absolutna. Bo przecież mamy do
czynienia z różnymi typami wiedzy. Jest wiedza teoretyczna, sformalizowana
i ta powszechna, potoczna, wyobrażeniowa. Tą pierwszą dysponuje wąska
grupa ludzi, mających dostęp do jej źródeł. Jest to tzw. kognitariat, fachowcy
tworzący algorytmy, niejako programujący resztę społeczeństwa, która jest
digitariatem, proletariatem epoki cyfrowej, który porusza się w świecie informacji zgodnie z tymi narzucanymi algorytmami. I właśnie w tej drugiej
zauważalny jest kryzys wiedzy eksperckiej, a nawet trudności w określeniu,
kto jest według nich ekspertem.
Innym powodem upadku autorytetów – w opinii Toma Nicholsa – jest
zatarcie różnicy między ekspertami a laikami, które jest skutkiem globalizacji komunikacji33. Nie ma już sita (gatekeeperów), jakie zapewniali wydawcy:
gazety, kiedyś starannie redagowane, ugięły się pod ciężarem niczym nieograniczonych blogów. Jeszcze do niedawna uczestnictwo w publicznej debacie
wymagało wzięcia odpowiedzialności za swoje słowa. Dzisiaj każdy może bez
ograniczeń zamieszczać swoje komentarze na stronie internetowej każdego
większego tytułu. Niekiedy skutkuje to burzą mózgów, ale często mamy w komentarzach po prostu do czynienia ze zjawiskiem trollingu, który polega na
zamierzonym wpływaniu na innych użytkowników w celu ich ośmieszenia
lub obrażenia (czego następstwem jest wywołanie kłótni) poprzez wysyłanie
napastliwych, kontrowersyjnych, często nieprawdziwych przekazów czy też
poprzez stosowanie różnego typu zabiegów erystycznych34. Przeważnie oznacza to, że każdy może zamieścić, co tylko chce, kryjąc się pod pseudonimem,
bez konieczności obrony swoich poglądów ani zmierzenia się z krytyką, tylko

32 R. Drzewiecki, Dziś rządzi popwiedza, czyli o tym, że dziś każdy jest ekspertem od wszyst-

kiego, ‹http://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/506782,agonia-wiedzy-rozmowa-z-kazimierzem-krzysztofkiem-o-ekspertach.html› (dostęp: 15.06.2017).

33 T. Nichols, The Death of Expertise. The Campaign Against Established Knowledge and Why it

Matters, dz. cyt., s. 114.

34 P. Wallace, Psychologia Internetu, przeł. T. Hornowski, Poznań 2003, s. 136.
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po to, aby sprowokować innych do wypowiadania się w emocjonalny sposób
na poruszany temat. Już dziesięć lat temu amerykański pisarz Andrew Keen
przestrzegał przed zgubnym skutkiem powstania sieci dla całej współczesnej
kultury. W książce Kult amatora – jak internet niszczy kulturę napisał, że mitem jest zbiorowa mądrość, którą oferuje internet. To bywa częściej kolektywna ignorancja. Ekspertów z ich wiedzą spycha się na margines, a w ich
miejsce buduje się pseudomądrości oparte na społecznym zaufaniu w sieci.
A tam rządzą tainmenty: infotainment, politainment, militainment, edutainment, advertainement. Bo dziś – jak stwierdza Kazimierz Krzysztofek – rządzi popwiedza. „Pop stało się internacjonalistyczne, bo najlepiej się sprzedaje.
A najgorsze, że tej popkulturze uległy media publiczne, które porzuciły misję
na rzecz ekonomii uwagi, hodując digitariat”35. Wniosek jest jeden: mamy
do czynienia z upadkiem tradycyjnie rozumianych elit. W historii rozwoju
cywilizacji najważniejszy był międzypokoleniowy przekaz – dostarczenie młodym wiedzy, moralności i norm bazujących na doświadczeniu. A jak twierdzi Margaret Mead36, współcześnie mamy do czynienia z pokoleniem prefiguratywnym, gdzie starsze pokolenie nie nadąża za zmianami, w związku
z czym dawne wzorce kulturowe już się nie sprawdzają i zaczyna dominować
pokolenie młodych. Ten rozziew jest dzisiaj olbrzymi. Zawsze była luka pokoleniowa, jednak współcześnie, przy tak gwałtownej zmianie, młodzi zostali
po raz pierwszy pozbawieni busoli, poczucia pionu. Dlatego tak rozpaczliwie
poszukują norm. A skoro ich nie ma, to tworzą własne, bo świat autorytetów
runął. Skoro nawet guru światowych ekonomistów Alan Greenspan publicznie przyznał, że jest widocznie niedouczony, bo nie był w stanie zrozumieć
przyczyn kryzysu finansowego i jego natury, skoro pojawia się więcej pytań
niż odpowiedzi, to w tej sytuacji szuka się prostych recept, ratunku. Uczeni
powiadają wtedy, że wyczerpują się paradygmaty wiedzy37.
Jak zatem funkcjonować w rzeczywistości, w której elity nie rozumieją,
w jakim świecie żyją, a dignitariat stwierdził, że ich zdanie liczy się na równi
ze zdaniem autorytetów? Bo przecież mają nieograniczony dostęp do wiedzy,

35 R. Drzewiecki, Dziś rządzi popwiedza, czyli o tym, że dziś każdy jest ekspertem od wszystkiego,

dz. cyt.

36 M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, przeł. J. Hołówka,

Warszawa 2000.

37 Por. R. Drzewiecki, Dziś rządzi popwiedza, czyli o tym, że dziś każdy jest ekspertem od wszyst-

kiego, dz. cyt.

Postmodernizm, postprawda, posteksperci w mediach…

157

więc po co im eksperci mówiący zawile i niezrozumiale, lepiej posłuchać
pseudoekspertów, myślących i mówiących na skróty po to, by uprościć złożone problemy i zaistnieć w mediach. Ma to jednak ten przewrotny skutek,
że przy braku rzeczywistych ekspertów każdy czuje się ekspertem we wszystkim, a zdefiniowanie, kim jest (lub powinien) być ekspert lub autorytet, jest
dla współczesnego człowieka bardzo trudne. Sytuacja taka nie jest niczym
zaskakującym, skoro media proponują szerokiemu gronu odbiorców wielość
często sprzecznych opinii pseudospecjalistów znających się na wszystkim,
których dodatkowo powszechnie podpisuje się jako ekspertów. I jest to kolejna przyczyna „agonii wiedzy”. Również tutaj można mnożyć przykłady
wzięte z telewizji mainstreamowej. Kilka lat temu w programie Tomasz Lis na
żywo w roli ekspertów wystąpiły: Katarzyna Cichopek, Joanna Koroniewska,
Hanna Samson i Teresa Gens. Cała rozmowa dotyczyła Katarzyny W. oskarżonej o zamordowanie swojej córki Madzi. Wszystko oczywiście w pełnym
emocji dyskursie medialnym, który miał przybliżyć i wyjaśnić widzom zachowanie dzieciobójczyni z Katowic. Odbiorcy dowiedzieli się z niego m.in.
tego, że Katarzyna W. przede wszystkim bała się oceny innych ludzi oraz
że „Freud mówił coś w tej teorii”, oraz że warto zbadać korzenie rodziny.
Główną ekspertką programu została jednak Katarzyna Cichopek, którą prowadzący przedstawił jako magistra psychologii, ale bez praktyki w zawodzie.
Katarzyna Cichopek jako ekspert – psycholog, w pewnym momencie zaczęła
tłumaczyć, że matkę Madzi – Katarzynę W. dopadł „efekt zająca”: „Niektórzy w wielkim stresie mają efekt zająca, czyli najpierw stają jak wryci, nie
wiedzą, co mają robić, a później uciekają i działają w afekcie”38. Zaproszona
„ekspertka” brzmiała mądrze i przekonująco, zapewne wielu odbiorców tego
programu uwierzyło jej, w końcu to psycholog, a ekspertom prezentowanym w mediach należy się posłuch i zaufanie. Jednak inni psychologowie nie
bardzo wiedzieli, o co jej chodzi, np. profesor psychologii Janusz Czapiński
w rozmowie z „Faktem” zastanawiał się, czy może Katarzyna Cichopek nie
pomyliła przytaczanej teorii z „efektem ekspozycji” (znanym też jako „efekt
Zajonca”) opisanym przez Roberta Zajonca, amerykańskiego psychologa
polskiego pochodzenia. Z tym że efekt ten polega na tym, że im częściej
prezentowany jest jakiś bodziec, tym bardziej jest on atrakcyjny39 (dlatego
38 Tomasz Lis na żywo, emisja 13.02.2012, TVP 1.
39 R.B. Zajonc, Feeling and thinking: Closing the debate over the independence of affect, w: Feeling

and thinking: The role of affect in social cognition, red. J.P. Forgas, Cambridge 2000, s. 31–58.
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np. w trakcie każdych wyborów tak ważną kwestią jest czas antenowy czy
ilość i wielkość artykułów pojawiających się w gazetach). Tak więc teoria ta
nie tłumaczy niczego w przypadku zachowania Katarzyny W., a Katarzyna
Cichopek po prostu nie sprawdziła się w roli eksperta (ale wiedzieć o tym
mogą tylko osoby kompetentne w dziedzinie psychologii, a zwykli widzowie
po prostu zostali wprowadzeni w błąd).
Dodatkowo problem tkwi współcześnie również w samej naturze ludzkiej. Wszechobecny w dzisiejszych czasach kult terapii to kamień milowy
w budowaniu etosu chwalonego i dopieszczonego człowieka. Efektem jest
dominacja po obu stronach telewizyjnego ekranu tzw. narcystycznej osobowości naszych czasów, czyli człowieka zależnego od innych, jeśli chodzi
o własną samoocenę, który nie może żyć bez podziwiającej go publiczności.
Symptomem ostrzegawczym powinna być sytuacja, kiedy jednostka odrzuca własną odpowiedzialność za siebie i swoich bliskich i oddaje się w ręce
medialnych ekspertów, tzw. fast-thinkers, którzy mają gotową odpowiedź na
każdy temat. Lub odwrotnie, kontestacji wszystkiego i wszystkich. Zjawisko
to określa się mianem efektu Dunning-Krugera, zgodnie z którym ludzie
niekompetentni są zbyt niekompetentni, by widzieć niekompetencję (swoją i innych). Tak więc kontestujesz ekspertów, jeśli są przeciwnego zdania,
aby utrzymać bezzasadnie wysokie mniemanie o sobie samym. Jak twierdzi Tom Nichols, takiemu stanowi rzeczy winne są również uniwersytety.
„Mówienie studentom: «to jest nasze show i my wiemy lepiej» wielu z nich
irytuje, dlatego wykładowcy tego nie robią. (Jeden z najlepszych nauczycieli,
jakich miałem, James Schall, napisał przed laty, że «studenci są zobowiązani
wobec wykładowców do zaufania, uległości, wysiłku i myślenia». Twierdzenie to wywołałoby falę oburzenia dzisiejszych studentów wałęsających się
po kampusach). W rezultacie wiele akademickich wydziałów przypomina
butiki, w których od profesorów oczekuje się, że będą kimś w rodzaju intelektualnych posługaczy”40. To stwarza w młodzieży złudzenie intelektualnego
samozadowolenia, które skutkuje tym, iż wiedza przestaje być ważna, a co
bardziej istotne z punktu widzenia niniejszego tekstu – przestaje być podstawą uznania kogoś za eksperta.

40 T. Nichols, The Death of Expertise. The Campaign Against Established Knowledge and Why it

Matters, dz. cyt., s. 196.
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Podsumowanie
Ludzie zawsze potrzebowali autorytetów. Kierowanie się ich wskazaniami
upraszcza bowiem zdobywanie wiedzy i podejmowanie decyzji, a także daje
poczucie, iż dokonało się właściwego wyboru. Zawsze potrzebny był ktoś, kto
objaśni rzeczywistość, udzieli przydatnych rad i wartościowych informacji. Za
takie osoby byli uważani ci, którzy mogli się poszczycić dużą wiedzą, formalnym wykształceniem w danej dziedzinie czy długoletnim doświadczeniem.
Równie istotnym warunkiem, który musiały spełnić osoby aspirujące do roli
autorytetów czy ekspertów, były umiejętności komunikacyjne: zdolność przekonywania, wzbudzania zaufania, budzenia szacunku do siebie. Wraz z pojawieniem się mediów masowych te kompetencje stały się kluczowe. Sama
wiedza przestaje obecnie wystarczać, a niekiedy staje się wręcz zbędna; ważniejsza jest zdolność przekonania odbiorców, iż wiedzę tę się posiada. Dlatego
właśnie w mediach obok „dyżurnych” ekspertów rzeczywiście specjalizujących się w danej dziedzinie pojawiają się fast-thinkers, których kompetencje są
bliżej nieokreślone, ale którzy znakomicie opanowali zdolność „uwodzenia”
odbiorców. Podobne zjawisko – tyle że znacznie bardziej nasilone – można zaobserwować także w komunikacji internetowej. Jest ono również tym bardziej
znaczące, im częściej to internet, a nie klasyczne media masowe, staje się dla
ludzi głównym źródłem wiedzy. Wówczas realna wiedza i udokumentowane
kompetencje stają się nieistotne, a niekiedy mogą wręcz utrudniać zdobycie
zaufania, zaś najważniejsze okazują się kompetencje komunikacyjne.
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Streszczenie
Artykuł porusza kwestie ekspertów pojawiających się w mediach masowych oraz
w nowych mediach. W tekście zostały zadane pytania o to, kim jest ekspert medialny, a także – jakie warunki należy spełnić, aby stać się ekspertem wypowiadającym się współcześnie w mediach. Wśród tych czynników szczególną rolę pełnią: wiedza oraz umiejętności komunikacyjne. To drugie kryterium okazuje się
w zmedializowanym społeczeństwie nawet istotniejsze, zwłaszcza ze względu na
komunikację zapośredniczoną przez Internet. Odbiorcy dodatkowo są narażeni
na szum informacyjny, z powodu niemal nieograniczonego dostępu do technologii i edukacji, ale pociąga to również inny skutek. Dzisiaj wszyscy wiedzą wszystko: wystarczy Google czy Wikipedia, dlatego przeciętni obywatele wierzą, że są
na równych prawach intelektualnych z lekarzami i dyplomatami. Stąd mamy do
czynienia z niemal powszechnym odrzuceniem ekspertów i ich wiedzy w tradycyjnym ich rozumieniu.
Słowa kluczowe: eksperci, posteksperci, wiedza, media, elity symboliczne

Summary
Postmodernism, Post-Truth, Post-Expertism in the
Mainstream Media
The article addresses the issues of experts appearing in the mass and new media.
The article poses the question of who such an expert is and under what conditions
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one may become an expert appearing in different media. These factors play a special role: knowledge and communication skills. This latter criterion turns out to
be even more important in the medialization of society, especially because of the
mediated communication over the internet. People are now exposed to information noise, provided both by technology and by increasing access to every level of
education but it also has had another effect. Today, everyone knows everything,
thanks to Google or Wikipedia, and so ordinary citizens believe they are on an
intellectual par with doctors and diplomats. Hence, we are faced with the almost
universal rejection of experts and their knowledge in the traditional sense.
Keywords: experts, postexperts, knowledge, media, symbolic elites
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Postprawda i mowa
nienawiści – jako nowe
narzędzia prowadzenia
polityki w społeczeństwie
informacyjnym

Wstęp
Elementem podstawowym współczesnego społeczeństwa, określanego bardzo często jako informacyjne, jest właśnie informacja. Informacja, procesy
i systemy informacyjne stały się w ostatnich kilku dekadach podstawowymi
elementami wywierającymi największy wpływ na funkcjonowanie gospodarki, zachowania społeczne i kulturę, politykę i proces podejmowania decyzji
politycznych oraz stanowienie regulacji prawnych. Stały się one także podstawowymi problemami badawczymi wielu dyscyplin naukowych. Badanie
ich pozwala na lepsze zrozumienie i naukowe wyjaśnienie mechanizmów
funkcjonowania systemów społecznych, politycznych i prawnych.
Przyczyn zmian zachodzących w wielu aspektach życia publicznego należy upatrywać w upowszechnianiu się technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w tym przede wszystkim Internetu. Internet stał się podstawową
bazą techniczną nowego, społecznego ładu informacyjnego, rozumianego
jako pewien kompleks społecznych norm, procesów i systemów informacyjnych oraz zasobów informacji, na podstawie których funkcjonują społeczeństwa, państwa i gospodarki1. Ład informacyjny jest we współczesnym
1

J. Oleński, Ekonomika informacji – metody, Warszawa 2003, s. 15.
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świecie podstawowym składnikiem infrastruktury społecznej państwa,
struktur ponadpaństwowych i międzynarodowych. Podstawy tego ładu są
wyznaczone przez różnego rodzaju normy społeczne i prawne.
Na przełomie XX/XXI wieku wielu ekspertów dostrzegało ryzyko gromadzenia się w Internecie fake news i szumu informacyjnego oraz przestrzegało przed dalszym rozwojem „społeczeństw opartych na dezinformacji”,
w których zacierają się granice między faktem a opinią, prawdą i fałszem,
informacją i dezinformacją2. W nowej erze nawet wielokrotnie zdementowane informacje długo mogą „żyć własnym życiem”, a politycy nie konkurują ze sobą, starając się zdiagnozować problemy i przedstawić rozwiązania
opierające się na faktach. Dążą do tego, by jak najbardziej zmobilizować
wokół siebie emocje i uprzedzenia grup wyborców, posługując się hasłami
pozbawionymi związku z rzeczywistością, a zabarwionymi silnymi emocjami. Postprawdzie towarzyszy mowa nienawiści jako zjawisko mocno uzależnione od kontekstu i dlatego trudne do zdefiniowania, ale w szerszym
zakresie polegające na przypisywaniu negatywnych cech, często wzywaniu do
podejmowania dyskryminujących działań wymierzonych w określoną grupę
społeczną. Postprawda i mowa nienawiści to narzędzia z sukcesem wykorzystywane przez współczesnych decydentów politycznych, a także spin doktorów i redaktorów. Czy fake news (które także tworzą postprawdę), postprawda i mowa nienawiści są elementami na stałe towarzyszącymi społeczeństwu
informacyjnemu? A może potrzebna jest pogłębiona debata nad kondycją
współczesnego społeczeństwa informacyjnego i działania zmierzające do jego
transformacji w społeczeństwo bardziej „rozważne” i „mądrzejsze”?
Podstawową tezą autorki jest twierdzenie, iż mowa nienawiści i postprawda – rozpowszechniane przede wszystkim w mediach elektronicznych –
wpływają na kształtowanie negatywnych postaw obywatelskich w demokratycznych społeczeństwach. Po drugie, stały się one narzędziami prowadzenia
polityki zastraszania własnych obywateli (stosowanymi zwłaszcza przez populistycznych przywódców), w celu zdobycia mandatu wyborczego oraz uzyskania szerszego poparcia politycznego. W artykule zdefiniowane zostaną
terminy „mowa nienawiści” i „postprawda” w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz opisany zostanie proces mediatyzacji polityki w kontekście rozwoju nowych technologii teleinformatycznych. Autorka
2

Więcej zob.: Społeczeństwo informacyjne – wizja czy rzeczywistość?, t. 1, red. L.H. Haber,
Kraków 2003.
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posłuży się przykładami mowy nienawiści i postprawdy obecnymi w przestrzeni publicznej w Polsce w ostatnich kilku latach w ramach polityki
migracyjnej.

Od społeczeństwa informacyjnego do społeczeństwa
opartego na wiedzy
Pierwsze próby tworzenia definicji społeczeństwa informacyjnego oraz określenia jego podstawowych cech pojawiły się już w połowie lat 60. XX wieku.
Terminem „społeczeństwo informacyjne” określano społeczeństwo komunikujące się poprzez komputer, w którym gospodarka oparta jest na przemysłach informacyjnych3. W literaturze przedmiotu pojawiły się także inne
rodzaje określeń na współczesne społeczeństwo, gdyż z jednej strony jest to
społeczeństwo, w którym gwałtownie rozwijają się trzy sektory infrastruktury: telekomunikacyjny, informatyczny i mediów elektronicznych, z drugiej
zaś jest to także społeczeństwo niepewności i ryzyka. Są to przede wszystkim: społeczeństwo trzeciej fali (A. Toffler), społeczeństwo ryzyka (U. Beck),
społeczeństwo sieciowe (M. Castells), społeczeństwo postkapitalistyczne (P.F.
Drucker), społeczeństwo postindustrialne (D. Bell), społeczeństwo postrynkowe (J. Rifkin), społeczeństwo globalnej wioski (M. McLuhan) i inne.
W literaturze znanych jest wiele definicji społeczeństwa informacyjnego,
np. to „społeczeństwo, które właśnie się kształtuje, gdzie technologie gromadzenia i transmisji informacji i danych są powszechnie dostępne po niskich
kosztach, a powszechnemu użyciu informacji i danych towarzyszą organizacyjne, komercyjne, społeczne i prawne zmiany, które głęboko zmieniają
życie, pracę i społeczeństwo jako takie”4. Albo: „system społeczny, ukształtowany w procesie informacji, w którym systemy informacyjne i zasoby informacyjne determinują społeczną strukturę zatrudnienia, wzrost zamożności
3

Termin po raz pierwszy został użyty w 1963 roku przez Tadao Umesao, a następnie pojęcie
to upowszechnił Kenichi Koyama, zaś w 1972 roku Yoneji Masuda opracował kompleksowy plan przeobrażenia wszystkich sfer życia społecznego w kontekście rozwoju sektora
informacyjnego i telekomunikacyjnego. Więcej: T. Goban-Klas, Media i komunikowanie
masowe: teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 1999, s. 286.

4

Luc Soete, ekspert Unii Europejskiej, zob. K. Doktorowicz, Europejski model społeczeństwa informacyjnego: polityczna strategia Unii Europejskiej w kontekście globalnych problemów
w wieku informacyjnym, Katowice 2005, s. 100.
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społeczeństwa (dochodu narodowego) oraz stanowią podstawę orientacji
cywilizacyjnej”5.
Pojęcie społeczeństwa informacyjnego jest stosowane także w różnych
znaczeniach i kategoriach, np. jako kategoria opisowa, odnosząca się do określonych konsekwencji rozwoju ICT obserwowalnych w życiu społecznym czy
też jako postulat rozwojowy, czyli pożądany model docelowy, którego osiągnięcie może być efektem świadomie stosowanej strategii. W ramach pierwszej
kategorii badany jest stopień kumulacji określonych zjawisk obserwowanych
w danym społeczeństwie (analiza przemian społecznych pod wpływem ICT),
w drugiej zaś – weryfikowane są działania, jakie należy podjąć, aby dane społeczeństwo osiągnęło poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego6 albo
osiągnęło wyższy poziom społeczeństwa opartego na wiedzy.
Coraz doskonalsze metody i instrumenty poznawcze służą lepszej percepcji
świata, ale także otwierają coraz to nowe obszary do eksploracji. Współczesne
technologie komunikacyjne i informacyjne umożliwiły przekraczanie kolejnych
barier czasowych i przestrzennych. Zrodziło się początkowo przekonanie stworzenia nowej przestrzeni – przestrzeni wirtualnej niczym nieskrępowanej i nieograniczonej. Ten sposób podejścia do procesów informacyjnych szybko okazał
się naiwny, gdyż korzystanie z dostępnych w sieci informacji jest ograniczone
poziomem i zasobem wiedzy oraz dostępem do technologii (danej jednostki).
Jak słusznie zauważył już w latach 70. XX wieku Stanisław Lem, w epoce
informacji, z którą niewątpliwie mamy do czynienia od ponad dwóch, trzech
dekad, widoczna jest nadmiarowość informacji (tzw. potop informacyjny
i bomba informacyjna), tworzy się zalew informacyjny (tzw. kisiel informacyjny, jak nazwał to zjawisko A. Zybertowicz). „Podłączeni do Internetu”
nie potrafią szybko, skutecznie i trafnie selekcjonować informacji, brak jest
wciąż algorytmów wyboru albo filtrów sprawdzalności prawdziwości lub
ważności informacji czy też „sit merytoryczności”, jak to nazwał już w 2003
roku Lech W. Zacher7. Podkreślał on wtedy również, że w wyłaniającym
5

P. Sienkiewicz, Teorie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w: Polskie doświadczenia
w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe, red. L.H.
Haber, Kraków 2002, s. 506–507.

6

L. Porębski, Elektroniczne oblicze polityki. Demokracja, państwo, instytucje polityczne w okresie rewolucji informacyjnej, Kraków 2001, s. 13–14.

7

L.W. Zacher, Od społeczeństwa informacyjnego do społeczeństwa wiedzy (dylematy tranzycyjne: między informacją, wiedzą i wyobraźnią, w: Społeczeństwo informacyjne – wizja czy
rzeczywistość?, t. 1, red. L.H. Haber, Kraków 2003, s. 104.
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się społeczeństwie informacyjnym jest wiele informacji bezwartościowych,
zbędnych, trywialnych, niedokładnych, fałszywych (obecnie nazywanych:
fake news).
Oprócz nadmiarowości i szumu informacyjnego w społeczeństwie informacyjnym ostatnich lat zauważalny jest tzw. dryf cywilizacyjny określany jako
syndrom PIB (prymitywizacja, idiotyzacja, barbaryzacja), widoczny w polityce, mediach, rozrywce czy w ogóle w zachowaniach ludzi (np. jackass). Rozwija
się dość intensywnie zjawisko infotainment (tzw. papka informacyjno-rozrywkowa dla mas), kształtuje się tzw. społeczeństwo obrazkowe (piktograficzne)
czy też audiowizualne, w którym podstawową formą przekazywania informacji stały się emotikony i memy, powodujące spłaszczenie czy też uproszczenie
przekazu. Cywilizacja audiowizualna w konsekwencji specyficznie profiluje
ludzką wyobraźnię (kryzys wyobraźni). Ponadto wszechobecny zalew, „potop
informacyjny” współwystępuje z akcentowaną przez postmodernistów sytuacją wielości i jednoczesności „równoważnych prawd”.
Dzięki intensywnemu rozwojowi technologicznemu Internet stał się
już powszechnie dostępny. Nowe media, w tym społecznościowe, wypierają te tradycyjne (radio, telewizja, prasa drukowana i elektroniczne jej wersje). Między innymi spowodowane jest to zafascynowaniem użytkowników
możliwościami, jakie daje Internet (w tym media społecznościowe), charakterystyczne dla tzw. syndromu nowicjusza. Oczywiście, dodatkowo interaktywność i elastyczność oraz „nieograniczona” możliwość autorskiego
przetwarzania informacji (np. w formie piktogramów, fotografii czy filmów)
powodują ogromną atrakcyjność tego kanału komunikacji. Wydaje się, iż
społeczeństwo informacyjne na tym etapie rozwoju to przede wszystkim społeczeństwo dostępu (do informacji) i kontaktu (komunikacji).
Podstawową kwestią staje się badanie wpływu źródła informacji na ocenę
jej wiarygodności. Właściwe zdefiniowanie pojęcia „wartości informacji” jest
trudne, gdyż opiera się przede wszystkim na subiektywnym odczuciu związanym z wiedzą danego podmiotu, jego zainteresowaniami czy chwilowym
nawet nastrojem. W badaniach dotyczących komunikacji perswazyjnej (np.
R. Cialdini) mającej doprowadzić do zmiany osobistych postaw i przekonań, jakość przekazu rozumiana jest jako taki dobór argumentów, który przy
uważnym i głębokim ich przetwarzaniu doprowadzi do trwałej i odpornej na
upływ czasu zmiany opinii. Jeżeli jednak odbiorcy informacji nie mają motywacji lub możliwości np. wiedzy lub czasu do dogłębnej oceny argumentacji zawartej w przekazie, skoncentrują się na innych czynnikach samego
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przekazu. Na przykład na liczbie argumentów, atrakcyjności nadawcy czy
ocenie jego wiarygodności8.
W latach 50. XX wieku przeprowadzone były badania, które dowiodły, iż
ta sama informacja została inaczej oceniona w zależności od tego, jaka osoba
lub jakie czasopismo ją przekazywało. Jeżeli źródło informacji było ocenione
jako wiarygodne, opinia odbiorcy zmieniała się bezpośrednio po odebraniu
przekazu w kierunku zgodnym z argumentacją nadawcy. Im bardziej wiarygodne źródło informacji, tym lepszy odbiór informacji. Jednak zasada ta
działała do pewnego stopnia, bo występuje tzw. efekt śpiocha, który polega
na tym, że im więcej czasu minie od zapoznania się z informacją, tym lepiej
pamiętamy samą informację, a zapominamy o źródle tej informacji9. A zatem przykładowo, w pierwszej kolejności użytkownicy sieci mogą kierować
się atrakcyjnością nadawcy przy wyborze konkretnej „informacji” (prawdziwej, fałszywej, „opinii opartej na silnych emocjach”), a następnie – nie mając
przy tym dostatecznego instrumentarium wiedzy służącego do jej selekcji
albo kierując się jedynie chwilowym uprzedzeniem czy wyobrażeniem – zapominają dzięki tzw. efektowi śpiocha o źródle informacji, natomiast zapamiętują informację, traktując jej treść jako „prawdziwą”.
Istotne jest również pytanie o „wiarygodnego nadawcę”. I na to pytanie, jak się wydaje, obecnie odpowiedź nie jest taka prosta. Tradycyjnie
„wiarygodnym nadawcą” był ten, który zna się na rzeczy, ma odpowiednią
wiedzę i jest godny zaufania lub jest ekspertem i charakteryzuje się rzetelnością, uczciwością i bezstronnością. Obecnie jednak, analizując różnego rodzaju ruchy społeczne w sieci i wzrost ich popularności (np. ruchy
antyszczepionkowe), trudno te tradycyjne przymioty przypisać nadawcy

8

Podaję za: K. Stankiewicz, Wpływ Internetu na percepcję wiarygodności informacji, w: Społeczeństwo informacyjne: wizja czy rzeczywistość?, t. 2, red. L.H. Haber, Kraków 2003, s. 408.

9

Carl I. Hovland i Walter Weiss w latach 50. XX wieku przeprowadzili eksperyment: dwie
grupy uczestników miały ocenić wiarygodność tekstu o atomowych łodziach podwodnych,
przy czym jednej grupie powiedziano, że jest to tekst autorstwa wybitnego naukowca J. Roberta Oppenheimera, a druga grupa otrzymała informacje, że jest to tekst z propagandowego radzieckiego dziennika „Prawda”. Pierwsza grupa oceniła tekst znacznie lepiej niż druga.
Badani z obu grup spytani o opinie na temat tego artykułu miesiąc później odpowiedzieli
jednak inaczej – osoby z pierwszej grupy oceniły wiarygodność tekstu bardzo podobnie,
natomiast osoby z drugiej grupy w większości uznały ten sam artykuł za wiarygodny, The
Influence of Source Credibility on Communication Effectiveness, „Public Opinion Quarterly”,
Winter 1951/52, ‹http://synapse.princeton.edu/~sam/hovland_weiss_source-credibility-Public-Opinion-Quarterly-1951-52.pdf› (dostęp: 28.07.2017).
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uznawanemu przez innych odbiorców za wiarygodnego. Analizując współczesny przekaz medialny, zwłaszcza w tzw. nowych mediach elektronicznych, nasuwa się też pytanie, kto lub co jest postrzegane przez odbiorców
za źródło informacji. Czy jest nim autor informacji, czy medium, przez
które jest ona przekazana. W obecnie dość zindywidualizowanym społeczeństwie sieci to przede wszystkim sami odbiorcy różnych informacji stają
się także ich nadawcami. Tworzą informacje poprzez piktogramy, memy,
blogi, oświadczenia, filmy, a następnie rozpowszechniają je. Nadawcy tych
informacji sami stają się „ekspertami”, stąd mamy także do czynienia ze
swoistym upadkiem „ekspertyzy” i „ekspertów”, zastąpionych „postekspertami” i „postekspertyzą”.
Społeczeństwo informacyjne na początku XXI wieku jest, jak wspomniano, przede wszystkim społeczeństwem dostępu do informacji (prawdziwych,
ale także fałszywych i bezwartościowych) oraz kontaktu. Już na początku lat
dwutysięcznych niektórzy badacze zwracali uwagę na konieczność podjęcia
działań w kierunku rozwoju „społeczeństwa opartego na wiedzy”. Lech W.
Zacher zauważył, iż muszą w związku z tym zaistnieć m.in.: „systematyczność, dobra strukturyzacja i problematyzacja przedmiotu analizy działania,
«chłodne spojrzenie» i krytycyzm, pozbycie się przesądów i uprzedzeń, zdolność (jej rozwijanie) do nietendencyjnej oceny, zdolność do ogarnięcia wielu
zmiennych, zdolność do analizy i syntezy, umiejętność (jej rozwijanie i uczenie) logicznego wnioskowania, umiejętność «wiązania spraw», czyli identyfikacji sprzężeń, itp., zdolność (i skłonność) do myślenia o przyszłości, do
myślenia o przyszłych wyborach i o skutkach obecnych i następnych wyborów (decyzji), a także umiejętność posługiwania się intuicją i wyobraźnią”10.
To warunki, które mogą być jednak spełnione, kiedy odbiorcy – nadawcy
informacji będą wyposażeni w instrumentarium „nowej wiedzy” zdobytej
w ramach zarówno edukacji formalnej, jak i nieformalnej. Koncepcja społeczeństwa opartego na wiedzy musi także zakładać tworzenie się nowego
substratu intelektualnego jednostek, grup, społeczności, a w perspektywie
organizacyjnej – także organizacji i instytucji.

10 L.W. Zacher, Od społeczeństwa informacyjnego do społeczeństwa wiedzy (dylematy tranzycyj-

ne: między informacją, wiedzą i wyobraźnią), dz. cyt., s. 106.
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Mowa nienawiści i postprawda w ramach elektronicznej
komunikacji społecznej
Na obecnym etapie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mediach, zarówno elektronicznych, jak i tradycyjnych, przekaz informacyjny ulega, jak
wspomniano wcześniej, spłyceniu i uproszczeniu, a opisywany przez badaczy
syndrom PIB oraz powszechny dostęp do nowych technologii sprzyjają brutalizacji języka debaty publicznej i rozwojowi mowy nienawiści w wymiarze
powszechnym.
Mowa nienawiści11 to używanie języka w celu znieważenia, pomówienia lub rozbudzenia nienawiści wobec pewnej osoby, grupy osób lub innego wskazanego przez mówcę podmiotu. W Polsce nie ma legalnej definicji
mowy nienawiści (jest ona kategorią pozaprawną). Komitet Ministrów Rady
Europy w latach 90. XX wieku zdefiniował ją jako każdą formę wypowiedzi,
która rozpowszechnia, podżega, propaguje lub usprawiedliwia nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści oparte na nietolerancji, włączając w to nietolerancję wyrażaną w formie agresywnego nacjonalizmu lub etnocentryzmu, dyskryminacji lub wrogości wobec mniejszości,
migrantów lub osób wywodzących się ze społeczności imigrantów12.
W literaturze prawniczej definiuje się mowę nienawiści jako nawoływanie do nienawiści, groźby czy obelgi o motywacji rasistowskiej czy ksenofobicznej. Podkreśla się akt nawoływania do nienawiści; i istotne są przy tym
intencje sprawcy13. Nieraz mowę nienawiści (w ujęciu publicystycznym)
rozumie się jako każdy rodzaj złego słowa, motywowanego różnymi pobudkami. Zbyt szerokie ujęcie mowy nienawiści powoduje jednak problemy definicyjne tego terminu.
Mową nienawiści w potocznym rozumieniu jest każdy rodzaj „złego
słowa” motywowanego nienawiścią, a nawet zwykłą niechęcią, ale jak podkreślają prawnicy, termin ten jest zarezerwowany dla zachowania wynikającego z art. 256 k.k., tj. penalizowane jest propagowanie faszystowskiego
11 Sam termin „mowa nienawiści” jest terminem literackim zaczerpniętym z Psalmu Dawido-

wego.

12 Rekomendacje Komitetu Ministrów Rady Europy nr R (97) 20.
13 Więcej: D. Bychawska-Siniarska, D. Głowacka, Mowa nienawiści w Internecie: jak z nią

walczyć?, Warszawa 2013; Mowa nienawiści a wolność słowa: aspekty prawne i społeczne, red.
R. Wieruszewski, Warszawa 2010.
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lub innego totalitarnego ustroju państwa lub nawoływanie do nienawiści na
tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych lub ze
względu na bezwyznaniowość. Warte jeszcze w tym kontekście jest przywołanie przepisu z art. 257 k.k., który stanowi, że znieważenie grupy lub jednej
osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej lub z powodu bezwyznaniowości (albo naruszenie nietykalności cielesnej
z takich samych powodów) jest karane karą do trzech lat pozbawienia wolności. Jak podkreśla Ewa Łętowska, nie każde sianie nienawiści, nie wszystkie
pogardliwe, odzierające z godności i szacunku wypowiedzi dają podstawę do
karania i ścigania (z urzędu) z tego właśnie przepisu (tj. art. 256 k.k.)14. Na
potrzeby tego artykułu autorka dokonuje rozróżnienia na mowę nienawiści sensu stricto (w znaczeniu wykładni przepisów prawnych) i sensu largo –
w znaczeniu publicystycznym. Takie ujęcie tej problematyki pozwoli na lepszą analizę skutków społecznych wynikających z obecności negatywnych, nie
tylko skrajnie negatywnych i penalizowanych wypowiedzi emocjonalnych
istniejących w przestrzeni medialnej względem osób z powodu ich przynależności rasowej, narodowej, etnicznej i wyznaniowej (bezwyznaniowości).
Z szerszej perspektywy, i z punktu widzenia elektronicznej komunikacji,
ciekawa jest kategoryzacja mowy nienawiści dokonana przez Iwonę Jakubowską-Branicką, która wyróżnia cztery jej poziomy. Wyróżnione poziomy tego zjawiska rzeczywiście oddają najlepiej obraz czy też fenomen upowszechnienia się mowy nienawiści w przestrzeni wirtualnej. I tak, pierwszy
poziom to tzw. hejt, który występuje najczęściej w Internecie i polega na
kierowaniu słów niecenzuralnych, przekleństw i wyzwisk pod adresem określonych podmiotów. Po drugie, mową nienawiści jest obraźliwe zwracanie
się do kogoś za pomocą słów definiujących przynależność do grupy dyskryminowanej (w ramach dokonywanej także przy tym kategoryzacji świata);
i zdaniem Iwony Jakubowskiej-Branickiej taka definicja konkretnych podmiotów lub grupy jest oczywiście dezawuująca, ale staje się także wstępem
do kolejnej kategoryzacji świata według kryterium wybranego przez nadawcę
komunikatu. Wreszcie, trzeci poziom to opisana przez Timothy’ego Asha
i Susan Benesch niebezpieczna mowa (dangerous speech), czyli nawoływanie
do przemocy, zbrodni. Są to również hasła wykrzykiwane np. w marszach,
na manifestacjach i meczach. Ostatni poziom to tzw. narracje nienawiści
14 E. Łętowska, Zwodnicze uroki pokusy karania hate speech, w: Mowa nienawiści w Internecie:

jak z nią walczyć?, red. D. Bychawska-Siniarska, D. Głowacka, Warszawa 2013, s. 16–17.
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(propagowanie określonego obrazu świata); taki typ narracji jest charakterystyczny i upowszechniony w propagandzie państw totalitarnych, ale obecny
także we współczesnych debatach15.
Narracje nienawiści mogą stać się dość skutecznym instrumentem wykorzystywanym w debacie publicznej do prowadzenia negatywnej polityki.
Narrację nienawiści wyróżnia kilka charakterystycznych cech. Po pierwsze
opiera się na podziale dychotomicznym, w ramach którego nadawca przekazu dokonuje bezwzględnego podziału na dwie grupy („my” i „wy”). Po
drugie specyficzne jest widzenie świata determinowane przez różne spiskowe
teorie, według których np. „oni” są reprezentantami zła. Po trzecie – dokonuje się uogólnień, w których świat jest bezpodmiotowy, nie występują
w nim poszczególne jednostki, a jedynie pojawiają się reprezentanci dwóch
przeciwstawianych sobie stron (np. „my – szlachetni”, „oni – źli”). Ponadto
nadawcy przekazu wykazują selektywny stosunek do historii, manipulując
tym samym informacją, referując historię jako rezerwuar przykładów pozwalających demonstrować szlachetność własnej grupy oraz podłość grupy
konfrontowanej. Wreszcie, po piąte, dochodzić także może do zamazania
granic pomiędzy mową nienawiści a głoszeniem prawdy w przekazach, które
pochodzą od grupy nadawców narracji. W ten sposób grupa ta uzurpuje sobie prawo do uznawania siebie za grupę jedynych głosicieli prawdy i dobra.
Ostatecznie propagowanie takiego nienawistnego obrazu świata jest świadomą strategią zarządzania strachem, częściej jednak lękiem, polegającą na
wyłączeniu członków danej grupy poza nawias podstawowych norm społecznych, w tym nawet – zdaniem Iwony Jakubowskiej-Branickiej – normy zakazującej zabijania. Postawienie po stronie zła dyskryminowanej grupy, w tym
także oponentów politycznych, włącza działanie mechanizmu dehumanizacji16. Historia ludzkości zna przypadki takiego właśnie scenariusza (choć
jeszcze przed erą powszechnego dostępu do technologii teleinformatycznych), np. Holocaust Żydów, zbrodnie Czerwonych Khmerów w Kambodży
czy konflikt Hutu i Tutsi w Rwandzie. Ciekawy jest fenomen działających
od 1993 roku Rwandyjskiego Radia i Telewizji Tysiąca Wzgórz Wolności
(RTLM), ściśle powiązanych z reżimem Juvénala Habyarimany i mających
duży wpływ na rozpętanie kampanii nienawiści, w efekcie której tysiące zwykłych ludzi rzuciło wszystko, żeby mordować swoich sąsiadów. W audycjach
15 Wywiad z Iwoną Jakubowską-Branicką, Słowa, które bolą, „Polityka” nr 23, 2017, s. 28–29.
16 Tamże, s. 29.
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RTLM Tutsi byli przedstawiani jako istoty pozbawione ludzkich cech, jako
podstępne, złe i niebezpieczne. Przyjęło się określanie ich mianem „inyezi”,
czyli „karaluchów”; ich likwidacja była niezbędna, a zabijanie wręcz czynem
nie tylko usprawiedliwionym, lecz także moralnie uzasadnionym.
Warte podkreślenia jest to, iż strategia nienawiści staje się jeszcze bardziej
niebezpieczna, gdy jest anonimowa, a podmiot nawołujący do nienawiści
ukryty.
W obecnej erze cyfrowej komentowanie zawierające szeroko pojętą mowę
nienawiści w sieci jest stosowane zarówno przez użytkowników z własnej
inicjatywy, jak i przez profesjonalnych hejterów i redaktorów sieciowych stosujących profesjonalny trolling.
Drugim zjawiskiem, szczególnie zauważalnym w ostatnich kilku latach,
jest rozpowszechnianie informacji odnoszących się do okoliczności lub opisujących okoliczności, w których emocje i osobiste uprzedzenia odgrywają
najważniejszą rolę w przekazach informacyjnych (postprawda).
Termin postprawda pojawił się na początku lat 90. XX wieku. Steve Tesich w artykule opublikowanym na łamach „The Nation” (1992 r.) stwierdził, że afera Irangate oraz wojna w Zatoce Perskiej zostały potraktowane
o wiele łagodniej niż afera Watergate. Poprzez nową strategię retoryczną
Amerykanie, według Tesicha, mówili, iż jako Amerykanie dobrowolnie zdecydowali o tym, że chcą żyć w świecie postprawdy. Jego zdaniem nie chodziło
o kłamstwo, lecz o powszechne zachowania osłabiające znaczenie prawdy –
o zbiorową niechęć do skonfrontowania się z realnością17.
Christopher Grathwohl uważa, że wzrost częstotliwości używania
postprawdy jest związany z rozwojem mediów społecznościowych jako źródła informacji oraz z rosnącą nieufnością wobec faktów oferowanych przez
media i polityków uważanych za establishmentowych18. Natura Internetu
powoduje, że użytkownicy mają poczucie swojego anonimowego autorstwa,
a treści, które rozpowszechniają, nie podlegają żadnej formie weryfikacji.
Najistotniejsze w tym rozpowszechnianiu jest nierzadko to, ile polubień
(„kliknięć”) dane treści uzyskają. Wielu internautów, zwłaszcza młodych
(będących najliczniejszą grupą nadawców/odbiorców przekazów informacyj17 „Polityka”, ‹http://www.polityka.pl/niezbednikinteligenta/1699602,1,czym-jest-post-prawda-i-

-jakie-niesie-ze-soba-konsekwencje.read› (dostęp: 31.07.2017).

18 „Rzeczpospolita”, ‹http://www.rp.pl/Spoleczenstwo/161119202-Oxford-Dictionaries-uznaly-

-post-prawde-za-slowo-2016-roku.html/› (dostęp: 31.07.2017).

174

Agnieszka Demczuk

nych), poszukuje informacji przede wszystkim atrakcyjnych, szokujących czy
śmiesznych, kosztem ich prawdziwości. Zatem prawda może dla nich mieć
znaczenie drugorzędne.
Postulat swobodniejszego dostępu do informacji o otaczającym jednostkę świecie jest za sprawą Internetu i innych technik komunikacji bardziej
osiągalny w ciągu ostatnich 20 lat. Internet stał się – jak podkreślał Manuel
Castells19 – podstawową techniczną bazą dla struktury organizacyjnej współczesnej epoki informacji. Sieci stworzone przez Internet mają wiele zalet ze
względu na typową dla nich naturalną elastyczność i łatwość dostosowania
do bieżących wymogów, a które to cechy decydują o przetrwaniu w szybko
zmieniającym się świecie. Z perspektywy ostatnich lat należy jednak poddać
te zalety głębszej refleksji krytycznej.
Internet jako nowoczesny środek komunikacji, pozwalający porozumiewać się wielu z wieloma w dowolnym czasie i na globalną skalę, miał umożliwić również powstanie, jak to określił Jürgen Habermas, wysoce zróżnicowanej siatki sfer publicznych20. Mimo że w jego opinii sfera publiczna poddana
została refeudalizacji, głównie za sprawą komercjalizacji środków masowego
komunikowania się (koncernów medialnych), to jednak wielu badaczy miało nadzieję na odrodzenie się autonomicznej, otwartej, krytycznej i racjonalnej debaty publicznej za sprawą rozwoju Internetu. Postulaty te jednak
należy poddać krytycznej refleksji.
Wreszcie Internet był postrzegany jako niczym nieskrępowany, niekontrolowany rezerwuar treści, które miały być tworzone i udostępniane przez
użytkowników, podlegając nieustannej dystrybucji. W konsekwencji wiązano z tym nadzieje na swobodny i niczym nieograniczony dostęp do wszelkich informacji (prawdziwych, fałszywych, wartościowych i bezużytecznych),
które nie będą blokowane przez żadnych gatekeeperów. Tym samym Internet
traktowany był jako dobro wspólne będące kolektywną własnością „społeczności” internautów, którzy indywidualnie lub zbiorowo wypełniają treścią
i którzy z tych treści w sposób swobodny korzystają. Miała to być swoista
rewolucja komunikacyjna polegająca na wyeliminowaniu instytucjonalnych
pośredników i ekspertów o odgórnie potwierdzonym autorytecie. Jednak,
19 M. Castells, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, przeł.

T. Hornowski, Poznań 2003, s. 11.

20 J. Habermas, Filozoficzny dyskurs nowoczesności, przeł. M. Łukasiewicz, Kraków 2005,

s. 404.
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o ile upowszechnienie dostępu do Internetu i jego umasowienie rzeczywiście
spowodowało wyeliminowanie ekspertów (a przynajmniej odsunięcie ich na
dalszy plan) i powstanie „postekspertów” (którymi mogą stać się wszyscy),
o tyle nie spowodowało to wyeliminowania instytucjonalnych pośredników.
Uważano również, że Internet będzie agorą informacji, bez właściciela i całkowicie zdecentralizowaną. Stało się inaczej. Najbardziej popularne serwisy
Google, Facebook, YouTube, Yahoo!, Twitter czy Amazon stały się właśnie
takimi pośrednikami, jednocześnie będąc własnością prywatnych firm, których celem jest generowanie zysków. Ponadto prawo pozwalające na zbieranie informacji o aktywności użytkowników przyczyniło się do pozyskiwania
korzyści finansowych z kierowanych do użytkowników spersonalizowanych
reklam. Komercjalizacja komunikacji internetowej przyczyniła się natomiast
do oddalenia się od nadziei na wypracowanie za pomocą Internetu wspólnej
sfery publicznej. Raczej zamiast jednej agory publicznej mamy do czynienia
z setkami małych – podając za Martą Juzą – „placyków”21. Trafnie określiła to Agnieszka Rothert, że są to zamknięte społeczności obywateli jednomyślących – półprywatnych mikroświatów, nieangażujących się w wymianę
informacji z mającymi inne poglądy internautami22. Te mikroświaty są połączone siecią w znaczeniu technicznym w ujęciu Manuela Castellsa, ale nie
siecią wymiany opinii. To tzw. bańki informacyjne (filter bubbles) Eliego Parisera, w których użytkownik zamknięty jest w samonapędzającym się cyklu
opinii swoich znajomych, a szukający innych treści nie zostaje skierowany
na odmienne tematy lub punkty widzenia. Jeśli jednak to nastąpi, bo każdy
z internautów utrzymuje relacje w świecie rzeczywistym, to niejednokrotnie
dochodzi do ich przerwania albo do ich zantagonizowania, nierzadko z wykorzystaniem mowy nienawistnej. Przebywanie w odrębnych mikroświatach potęguje też problem rozbicia społecznego i trudność w znalezieniu wspólnych
mianowników spajających wspólnotę w świecie realnym. Trafnie zauważają
badacze, iż jest to szczególnie groźne dla współczesnych społeczeństw demokratycznych, które z założenia muszą opierać się na pewnej wiedzy i znaczeniach, wreszcie wspólnych wartościach, które są znane wszystkim członkom
danego społeczeństwa.

21 M. Juza, Internet w życiu społecznym – nadzieje, obawy, krytyka, „Studia Socjologiczne”

2016, 1 (20), s. 213.

22 Tamże, s. 213.
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Z postprawdą łączy się wspomniana bańka informacyjna. Na podstawie
stosownych algorytmów skomercjalizowane serwisy internetowe dobierają
materiały najlepiej dopasowane do preferencji użytkowników, a brak lub
znikoma możliwość wymiany zarówno informacji, jak i opinii pomiędzy
nimi (spoza bańki informacyjnej) powoduje dalsze rozpowszechnianie opinii
odwołujących się do osobistych przekonań i emocji czy fake news. W czasach
kryzysu politycznego, populizmu, spadku zaufania do instytucji naukowych
i eksperckich oraz rozbicia społecznego obywatele nie mają wystarczającej
wiedzy umożliwiającej podejmowanie przemyślanych decyzji wyborczych
(fenomen referendum Brexitu).

Mediatyzacja polityki w społeczeństwie informacyjnym
W społeczeństwie informacyjnym na szczególną uwagę zasługuje także fakt
upowszechniania się procesu mediatyzacji polityki. W erze cyfrowej media są
w centrum polityki i procesów politycznych, zajmują centralne miejsce w ramach sfery publicznej. Ten proces mediatyzacji polityki, opisany na początku
lat 90. przez Johna B. Thompsona, jest trendem społecznym i kulturowym,
który nieustannie się rozwija dzięki proliferacji mediów elektronicznych.
Rosnący wpływ mediów na politykę – procesy i decyzje polityczne – jest nieadekwatny do odpowiedzialności społecznej środków masowego przekazu23.
Według Encyklopedii politologii mediatyzacja polityki to koncepcja, zgodnie
z którą media kształtują i wyznaczają kierunki procesów komunikacji politycznej oraz dyskursu politycznego, jak również w istotny sposób wpływają
na społeczeństwo jako uczestnika komunikacji politycznej24. Z jednej strony
rosnący proces mediatyzacji polityki wraz z jego mechanizmami, z drugiej –
rozszerzające się zjawisko występowania mowy nienawiści i postprawdy
powodują nową jakość medialną. Negatywne skutki procesów globalizacyjnych (np. zmniejszenie różnic społecznych w skali makro oraz jednocześnie
zwiększenia ich na poziomie gospodarek krajowych, pauperyzacja klasy średniej), kryzys finansowy i ekonomiczny, populizm sprowadzający się głównie do szukania prostych odpowiedzi i kryzys demokracji liberalnej w ogóle
23 Więcej zob.: J.B. Thompson, Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, przeł. I. Miel-

nik, Wrocław 2006.

24 W. Sokół, M. Żmigrodzki, Encyklopedia politologii, t. 1, Lublin 2016, s. 376.
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przyczyniły się do tego, iż społeczeństwo cyfrowe na obecnym etapie rozwoju jest społeczeństwem chaosu informacyjnego i kryzysu humanitarnego, w którym ogromną rolę odgrywają emocje, w tym zwłaszcza negatywne,
brak jest krytycznej refleksji, ale przede wszystkim brak jest stosownego instrumentarium wiedzy przeciwdziałającego tym zjawiskom.
Charakterystyczne dla procesu mediatyzacji polityki są ekstensja, substytucja, amalgamacja i akomodacja, tzn., że po pierwsze – dochodzi do rozszerzania się funkcji mediów, po drugie – media wyręczają instytucje, np. partie
polityczne, placówki oświatowe, w ich działaniach, po trzecie – rzeczywistość medialna przenika się z rzeczywistością niemedialną, a nawet dochodzi do kontaminacji życia codziennego, i wreszcie po czwarte dochodzi do
utrwalenia i przystosowania się do tych wcześniej wymienionych zjawisk, tj.
obywatele coraz więcej czasu poświęcają mediom, a politycy implementują
logikę medialną do swoich strategii. Na obecnym etapie rozwoju społeczeństwa informacyjnego zwłaszcza media elektroniczne (ze względu na swoją
dostępność i elastyczność) spełniają wszystkie te warunki zaawansowanego
procesu mediatyzacji życia politycznego. Obserwowalna jest tendencja wpływu mediów na politykę poprzez stosowanie medialnej legitymizacji i delegitymizacji podjętych decyzji politycznych i samych aktów politycznych poprzez publikację sondaży opinii publicznej, a w mediach społecznościowych
poprzez wzrost liczby „polubień” pod postami oraz poprzez skandalizację czy
negatywizm przekazów medialnych.
Powszechna dostępność i popularność mediów powoduje z jednej strony,
że wzrasta ogólna wiedza o polityce (np. fenomen upowszechnienia wiedzy
o Trybunale Konstytucyjnym w Polsce w latach 2015–2017), z drugiej zaś
jest to wiedza bardzo powierzchowna, nacechowana emocjami, będąca swoistym infotainment.
Dobrym przykładem amalgamacji i kontaminacji w ramach procesu mediatyzacji polityki jest polityka migracyjna prowadzona w Polsce w latach
2015–2017. W debacie publicznej pojawiło się wiele przykładów mowy
nienawiści sensu largo, fake news i opinii skrajnie negatywnych wobec
uchodźców. Pojawiły się informacje i opinie25 o rzekomym demograficznym dżihadzie (kazus Finlandii), czołgach na ulicach Brukseli w maju
2017 roku, znaczącym wzroście gwałtów w Szwecji dokonywanych przez

25 Więcej: ‹http://uchodźcy.info/› (dostęp: 18.08.2017).
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uchodźców26, trwającej wojnie cywilizacyjnej („proroctwo” S. Huntingtona)27,
„pasożytach i pierwotniakach w organizmach uchodźców” czy powstających
korytarzach humanitarnych. Pojawiły się interpretacje dotyczące raportu
monachijskiego opracowanego w czerwcu 2017 roku, w których wykazywano rzekome proste korelacje pomiędzy wzrostem migracji i wzrostem
liczby ataków terrorystycznych28.
Kryzys uchodźczy w Polsce to zdaniem Michała Bilewicza głównie kryzys
postaw, które w dużo większym stopniu wynikają z lęków aniżeli z racjonalnej kalkulacji korzyści i kosztów związanych z napływem uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki. Sondaże zdają się to potwierdzać. W 2006 roku
aż 72 proc. respondentów uważało, że Polska jest zobowiązana do przyjmowania uchodźców ze względu na fakt, iż Polacy sami niegdyś poszukiwali
schronienia29. W 2016 roku między 52 a 61 proc. dorosłych Polaków na
przestrzeni 10 miesięcy prowadzonego badania było przeciwnych przyjmowaniu uchodźców z terenów objętych konfliktami zbrojnymi30.
Odwołując się do statystyk odnośnie do mowy nienawiści sensu stricto,
odnotować należy wzrost liczby postępowań przygotowawczych w Polsce
(zwłaszcza przestępstw popełnianych z wykorzystaniem Internetu). I tak:
w 2004 roku w prokuraturach zarejestrowano 24 sprawy, w 2011 roku prowadzono łącznie 323 postępowania, w tym 272 nowe, w I połowie 2012
roku prowadzono 262, w tym 158 – nowych31. Jednak skala zjawiska nienawiści sensu largo wymyka się tym statystykom.

26 Ambasada Szwecji, ‹http://www.swedenabroad.com/pl-PL/Embassies/Warsaw/Wiadomo-

ci-i-wydarzenia/ Wiadomoci/Fakty-na-temat-migracji-i-przestpczoci-w-Szwecji-sys/› (dostęp: 7.06.2017).

27 Tomasz Terlikowski dla Fronda.pl, 15.06.2015: „Jeśli nie weźmiemy sprawy we własne ręce

(i nie tylko), to muzułmanie nas pokonają. I to wcale nie za pomocą terroryzmu, ale macicami ich kobiet”, ‹http://www.fronda.pl/a/terlikowski-papiez-niezwykle-mocno-o-tym-ze-europejczycy-sami-prosza-sie-o-smierc,56948.html› (dostęp: 12.05.2017).

28 Więcej: ‹http://uchodźcy.info/› (dostęp: 18.05.2017).
29 TNS OBOP, Polacy o uchodźcach – wyniki badania zrealizowanego trzy tygodnie po obcho-

dach Dnia Uchodźcy, w: Uchodźcy w Polsce. Kulturowo-prawne bariery w procesie adaptacji,
red. A. Gutkowska, Warszawa 2006, s. 58.

30 CBOS (listopad 2016), Stosunek do przyjmowania uchodźców. Komunikat z badań, ‹http://

uchodźcy.info/› (dostęp: 18.08.2017).

31 A. Seremet, Rola prokuratury w ściganiu przestępstwa mowy nienawiści, w: Mowa w internecie:

jak z nią walczyć?, red. D. Bychawska-Siniarska, D. Głowacka, Warszawa 2013, s. 22–23.
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W latach 2014–2016, zdaniem naukowców z Centrum Badań nad
Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego, znacząco wzrósł odsetek osób
mających do czynienia z mową nienawiści w mediach i sytuacjach codziennych. O ile w 2014 roku około połowa młodych Polaków spotykała się z antysemicką, antymuzułmańską czy antyukraińską mową nienawiści, o tyle
w 2016 roku aż 75 proc. młodych Polaków deklarowało, że widziało w Internecie wypowiedzi antysemickie, 80 proc. – islamofobiczne, a 71 proc. –
antyukraińskie. Zdaniem autorów Raportu z badania przemocy werbalnej
wobec grup mniejszościowych z 2016 roku im większy jest kontakt z mową
nienawiści w otoczeniu, tym bardziej obywatele się z nią oswajają, przestając
postrzegać mowę nienawiści jako poważny problem społeczny. Ich zdaniem
obecnie znacznie mniejszy odsetek młodych i dorosłych Polaków uważa antymuzułmańskie, antysemickie czy antyromskie wypowiedzi za obraźliwe.
Wreszcie, osoby częściej spotykające się z mową nienawiści w swoim otoczeniu będą znacznie chętniej same ją stosować, a w konsekwencji kontakt z nią
jest szczególnie niebezpieczny w przypadku młodych obywateli, ponieważ
może prowadzić do zaniku norm społecznych32. Dodatkowo wzmacniają
te tendencje wspomniane już „bańki informacyjne”, w których szczególnie
młodzi Polacy „lubią” funkcjonować wirtualnie.
Podsumowując, należy dodać, iż polski kazus polityki migracyjnej
w ostatnich latach pokazuje, jak postprawda i mowa nienawiści przyczyniły się do wykreowania strategii zarządzania strachem w wymiarze społecznym, skutecznie zresztą realizowanej w komunikacji z obywatelami. W ciągu
dwóch lat strategia ta stała się podstawowym instrumentem wykorzystywania tej emocji w celu kontrolowania i manipulowania obywatelami, ale także
sposobem utrzymywania na stałym poziomie poparcia sondażowego dla partii opowiadających się przeciw przyjmowaniu uchodźców.

Zakończenie
Mowa nienawiści i postprawda stały się powszechnymi narzędziami manipulacji i zarządzania nienawiścią w społeczeństwie informacyjnym. Powszechny
32 M. Winiewski, K. Hansen, M. Bilewicz, W. Soral, A. Świderska, D. Bulska, Mowa nie-

nawiści, mowa pogardy. Raport z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych,
Warszawa 2016, s. 6–7.
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dostęp do technologii spowodował zarówno wzrost mowy nienawiści, jak
i pauperyzacji treści w sieci. Internet stał się obszernym, wręcz nieograniczonym rezerwuarem informacji fałszywych, bezwartościowych i bezużytecznych, stanowiących jednak dla wielu użytkowników podstawowe źródło
informacji o świecie i zachodzących zmianach społecznych. Społeczeństwo
informacyjne na obecnym etapie rozwoju jest społeczeństwem opartym
na dezinformacji. Zwłaszcza media społecznościowe są podstawowymi kanałami fake news, postprawdy i nienawistnej mowy, szczególnie tzw. hejtu.
Użytkownicy mediów elektronicznych, będący wyborcami, są szczególnie
podatni na negatywną politykę informacyjną wykorzystującą te narzędzia,
a kreowaną nierzadko świadomie przez profesjonalnych „hejterów” stosujących trolling sieciowy albo sympatyzujących z różnymi partiami, albo opłacanych przez agencje PR. W ten sposób na początku XXI wieku za sprawą silnego procesu mediatyzacji polityki media (zwłaszcza elektroniczne),
jak i sam proces podejmowania decyzji politycznych są w ścisłym związku
przyczynowo-skutkowym na niespotykaną dotychczas skalę. To sprzężenie
zwrotne mediów i polityki w warunkach kryzysu społecznego, politycznego
(demokracji liberalnej) czy szerzej samych wartości (kryzysu humanitarnego) powoduje, iż za sprawą narracji nienawiści, postprawdy i dezinformacji
opinia publiczna rozbita i funkcjonująca w sieci zindywidualizowanych baniek informacyjnych bardziej niż dotychczas podatna jest na populistyczne
programy partii politycznych. Proces ten odbywa się przy jednoczesnym kryzysie elit i spadku zaufania do instytucji akademickich, eksperckich czy mediów tradycyjnych. Ekspertyzy i eksperci nie są już postrzegani jako źródła
wiedzy w tradycyjnym jego rozumieniu. Mamy do czynienia z „postprawdą”,
postekspertami” i postekspertyzą”, będącymi nierzadko przykładami jedynie
indywidualistycznych form konstruowania własnego performance i narcystycznych tendencji wyrażania własnej tożsamości. Dodatkowo taki sposób
narracji wzmacniany jest przez pośredników internetowych (komercyjnych
dostawców takich jak Youtube, Twitter, Facebook, Google i innych), dostarczających kolejne treści jako pochodne tych, które faworyzuje dany użytkownik, pozbawione jednak kryterium prawdy.
W szerszym ujęciu społecznym postprawda wraz z narracją nienawiści
stosowane przez wybranych polityków i partie polityczne stały się nową
sytuacją polityczną, w której prawda ma niewielkie znaczenie, zaś podstawowym celem jest zdobycie jak najszerszego poparcia politycznego. Pojęcie
„postprawda” stało się terminem modnym zwłaszcza w 2016 roku, ale czy jest
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nowym narzędziem prowadzenia polityki? Odpowiedź na to pytanie musi
być negatywna. Wzrost użycia tego pojęcia w ostatnich latach nie oznacza
bowiem, iż jest to nowy byt, nieznany wcześniej naukom humanistycznym.
Czym innym jednak jest skala występowania tego narzędzia manipulacji
w przestrzeni publicznej. Powszechny wymiar zjawiska komunikowania społecznego za pomocą zarówno postprawdy, jak i mowy nienawiści jest nowym
zjawiskiem społecznym, generującym negatywne konsekwencje społeczne.
Przykładem może być wspomniana negatywna polityka migracyjna będąca zarówno konsekwencją, jak i przyczyną negatywnych postaw obywatelskich w kwestii przyjmowania uchodźców w Polsce. Potwierdzają to wyniki
przeprowadzonych w tym zakresie w ostatnich latach badań (zwłaszcza przez
Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego).
W wymiarze społecznym mowa nienawiści i postprawda stały się podstawowymi kategoriami definiującymi społeczeństwo informacyjne na obecnym jego etapie rozwoju. Czy są to kategorie na stałe towarzyszące społeczeństwu komunikującemu się poprzez nowe technologie? Konieczne są
działania na rzecz transformacji społeczeństwa informacyjnego. W przeciwnym razie społeczeństwu informacyjnemu może grozić „cywilizacyjny dryf ”
i coraz większy deficyt prawdy.
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Streszczenie
Brexit, sieciowe ruchy antyszczepionkowe, polityka informacyjnej wojny hybrydowej Rosji na wschodzie Ukrainy to tylko niektóre z przykładów z 2016
roku, gdy fake news wpływały na politykę. Wszystkie te przypadki charakteryzowała polityka oparta na ciągłym szumie informacyjnym, w którym zacierały
się granice między faktem a opinią, prawdą i fałszem. Postprawdzie towarzyszy
mowa nienawiści. W erze postprawdy, w której obiektywne fakty mają mniejsze
znaczenie w kształtowaniu opinii publicznej niż odwołania do emocji i osobistych przekonań, dodatkowo mowa nienawiści stała się narzędziem szczególnie
konfliktującym i antagonizującym, a także dość powszechnym, ze względu na
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intensywny rozwój nowych mediów. Postprawda i mowa nienawiści to nowe
kategorie społeczeństwa informacyjnego, które bardzo przyciągają uwagę polityki i polityków, a także wybranych mediów. Autorka próbuje dokonać analizy
tych nowych narzędzi prowadzenia polityki oraz zachodzących procesów politycznych z ich wykorzystaniem, a także odpowiedzieć na pytanie, jak się przed
nimi obronić oraz czy są one zjawiskami na stałe towarzyszącymi społeczeństwu
informacyjnemu.
Słowa kluczowe: mowa nienawiści, postprawda, społeczeństwo informacyjne,
społeczeństwo oparte na wiedzy, media, nowe media

Summary
Post-Truth and Hate Speech – As a New Tool for
Politics in an Information Society
Brexit, the network of anti-vaccination movements, Russia’s hybrid war information policy in the East of Ukraine are just some of the examples from 2016
when fake news influenced politics. All these cases were characterized by a policy of continuous information noise, in which the boundaries between fact
and opinion, truth and falsehood were blurred. Post-truth is accompanied by
hate speech. In a post-truth era in which objective facts are less important in
the shaping of public opinion than appealing to emotion and personal beliefs,
hatred has become a particularly conflicting and antagonizing instrument, and
quite common, due to the intense development of new media. Post-truth and
hate speech are new categories of information society that attract the attention
of politics and politicians, as well as selected media. The author will try to analyze these new instruments for policymaking and the political processes taking
place with their use, as well as answering the question of how to protect them
and whether they are phenomena that are permanently associated with the information society.
Keywords: hate speech, post-truth, information society, society based on knowledge, media, new media
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Kampania wyborcza
w „czasach postprawdy”:
fake news w kampanii do
Bundestagu w Niemczech
w 2017 roku

Jesienią 2016 roku, po wygranych przez partię SPD wyborach do Izby Deputowanych Berlina, kanclerz Niemiec Angela Merkel (frakcja CDU/CSU)
stwierdziła: „Mówi się, że żyjemy w czasach postprawdy. To znaczy, że ludzie
nie interesują się faktami, tylko podążają wyłącznie za emocjami”1. To zdanie
wywołało szeroki oddźwięk w niemieckich mediach i wzrost zainteresowania
słowem postfaktisch (niem. faktisch – faktyczny, rzeczywisty), jeszcze przed
wyborem post-truth przez Oxford English Dictionary na słowo roku 2016.
Rozwój nowoczesnych technologii komunikowania się to bez wątpienia
wyzwanie nie tylko dla przeciętnego obywatela, ale przede wszystkim dla
polityków oraz osób zajmujących się przygotowywaniem profesjonalnych
kampanii wyborczych. W dzisiejszych czasach coraz więcej ludzi zdobywa
informacje na temat otaczającego ich świata dzięki mediom społecznościowym. Zmiany, jakie nastąpiły w procesie komunikacji w ostatnich latach,
niosą za sobą nie tylko pozytywne skutki, np. łatwiejszą komunikację między
politykami i wyborcami, lecz także duże zagrożenie, m.in. w postaci szybkiego rozprzestrzeniania się fałszywych informacji, mogących osłabić zaufanie
1

„Es heißt ja neuerdings, wir lebten in postfaktischen Zeiten. Das soll wohl heißen, die
Menschen interessieren sich nicht mehr für Fakten, sondern folgen allein den Gefühlen”,
za: E. Bucher, Der Untergang der Fakten, ‹http://www.zeit.de/2016/46/wissenschaft-fakten-politik-postfaktisches-zeitalter› (dostęp: 24.09.2017).
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do publicznych instytucji. Po doświadczeniach płynących z kampanii prezydenckiej w 2016 roku w Stanach Zjednoczonych i zwycięstwie Donalda
Trumpa warto przyjrzeć się znaczeniu fałszywych informacji (tzw. fake news)
w kampanii wyborczej do Bundestagu w Niemczech w 2017 roku.
Celem artykułu jest analiza wykorzystywania fake news, czyli fałszywych
informacji, w celu wpłynięcia na przebieg kampanii wyborczej do Bundestagu w Niemczech w 2017 roku. Podjętą problematykę badawczą można
wyrazić w formie następujących pytań:
–– Jakiego rodzaju fake news były wykorzystywane w celu wywarcia wpływu
na przebieg kampanii wyborczej w Niemczech?
–– W jaki sposób partie CDU, CSU, SPD, AfD, FDP, Die Linke, Bündnis/
Die Grünen2 w trakcie kampanii wyborczej odnosiły się do fałszywych
informacji?
–– Czy partie rządzące prowadziły walkę z fake news?
Należy przypuszczać, że znaczenie tego typu fałszywych informacji
w ostatnich latach znacząco wzrosło. Wydaje się również, że partie polityczne, które w sondażach przed wyborami do Bundestagu zdobywały ponad
5 proc. poparcie, a w szczególności partie rządzące miały na celu walkę z fake
news. Przypuszczalnie kosztem walki z tego typu informacjami była chęć
ograniczenia praw przeciętnych internautów. W celu weryfikacji hipotez
badawczych poddano analizie komunikację w mediach społecznościowych
oraz działania partii CDU, CSU, SPD, AfD, FDP, Die Linke, Bündnis/Die
Grünen przed wyborami do Bundestagu w Niemczech w 2017 roku.

Fałszywe informacje (fake news) w czasach postprawdy
Oxford Dictionaries definiuje postprawdę (ang. post-truth) jako pojęcie
„opisujące lub odnoszące się do sytuacji, w których obiektywne fakty mają
mniejszy wpływ na kształtowanie opinii publicznej niż odwoływanie się do
emocji i osobistych przekonań”3. Chociaż po raz pierwszy wyrażenie post-truth zostało użyte już w 1992 roku przez Steve’a Tesicha w eseju opub2

Partie, które w wyborach do Bundestagu w 2017 roku przekroczyły próg wyborczy.

3

„Post-truth – relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief ”, za: Post-truth,
‹https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-truth› (dostęp: 29.08.2017).
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likowanym w magazynie „The Nation”, jego popularność związana jest
z referendum w sprawie Brexitu oraz zwycięstwem Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA4. W Niemczech określenie postfaktisch stało
się popularne po wspomnianych wcześniej wyborach do Izby Deputowanych Berlina (Abgeordnetenhaus von Berlin), w których partia CDU przegrała
z SPD. Badacze nie są zgodni, co właściwie oznacza postprawda, a także czy
z naukowego punktu widzenia to pojęcie powinno być używane. Zdaniem
niektórych postprawda nie opisuje nowego fenomenu – jest wyłącznie unaocznieniem zmian w narracji społecznej i można powiedzieć, że w ostatnich miesiącach stało się modnym wyrażeniem. Jeśli więc żyjemy w czasach
postprawdy, o czym wspomniała Angela Merkel, należy bliżej przyjrzeć się
fałszywym informacjom (fake news), które dzięki mediom społecznościowym rozprzestrzeniają się z maksymalną szybkością.
Hunt Allcott i Matthew Gentzkow definiują fake news jako „artykuły informacyjne, które są intencjonalnie i weryfikowalnie fałszywe i mogą
wprowadzić w błąd czytelników”5. Do tego typu treści autorzy zaliczają zarówno intencjonalnie fałszywe artykuły, jak i wiadomości satyryczne, które
opublikowane bez kontekstu w mediach społecznościowych mogą zostać
zinterpretowane jako wiarygodne. Jak zauważa Simon Hegelich, „określenia Social Bots, Trolle, Fake News nie są naukowo prawidłowo definiowanymi kategoriami, lecz mieszanką wyników empirycznych oraz politycznej
interpretacji”6. Autor podkreśla, że istotą stosowania fake news jest osiągnięcie określonych efektów7. Dla celów niniejszej pracy najbardziej przydatna jest definicja, która mówi, iż fake news to „promocja i propagowanie
wiadomości w mediach społecznościowych. Te wiadomości są promowane
w taki sposób, że wydają się rozpowszechniane przez innych użytkowników
4

R. Kreitner, Post-Truth and Its Consequences: What a 25-Year-Old Essay Tells Us About the
Current Moment, ‹https://www.thenation.com/article/post-truth-and-its-consequenceswhat-a-25-year-old-essay-tells-us-about-the-current-moment› (dostęp: 24.09.2017).

5

„We define fake news to be news articles that are intentionally and verifiably false, and
could mislead readers”, za: H. Allcott, M. Gentzkow, Social Media And Fake News In The
2016 Election, ‹http://www.nber.org/papers/w23089.pdf› (dostęp: 29.08.2017).

6

„Die Begriffe Social Bots, Trolle und Fake-News sind keine wissenschaftlich sauber definierten Kategorien, sondern eine Mischung aus empirischem Befund und politischer
Interpretation”. S. Hegelich, Social Bots, Trolle, Fake-News. Wie gefährlich sind sie für
die Demokratie?, „Die Politische Meinung” 2017, nr 543, s. 33, ‹http://www.kas.de/wf/
de/35.449› (dostęp: 29.08.2017).

7

Tamże.
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w przeciwieństwie do płatnych reklam. Celem rozsyłanych wiadomości jest
manipulowanie lub wpływ na opinie użytkowników dotyczące określonego
tematu w odniesieniu do konkretnych celów”8.
Alexander Sängerlaub w raporcie poświęconym fake news przed wyborami do Bundestagu utożsamia fałszywe informacje z dezinformacją, na którą
składają się trzy formy: celowo niewłaściwie interpretowanej treści informacji (misinterpreted content), zmanipulowanej treści prawdziwych informacji
(manipulated content) i sfabrykowanej treści (fabricated content), czyli w całości fikcyjnej9. Autor zalicza tym samym tzw. kaczki dziennikarskie czy klasyczne dziennikarskie fałszywe informacje (np. manipulację tytułami artykułów) do kategorii poor journalism, czyli złego dziennikarstwa mającego na
celu zwiększenie oglądalności lub nakładu czasopisma10.
Autorzy raportu dla Trend Micro na temat fake news, Lion Gu, Vladimir Kropotov i Fyodor Yarochkin, dostrzegają, iż media społecznościowe,
internetowe narzędzia i usługi oraz odpowiednie motywacje i przekonania
tworzą trójkąt fałszywych informacji (ang. Fake News Triangle)11. Co ciekawe, twierdzą też, że fałszywe informacje we współczesnej formie nie byłyby
możliwe bez udziału mediów społecznościowych ze względu na ich globalny
charakter, umożliwiający kontakt każdego z każdym12. Alexander Sängerlaub
zauważa, że fałszywe informacje dotykają szczególnie drażliwych tematów,
takich jak: akty przemocy, kryzys migracyjny, gwałty, wojna, mając tym
samym potencjał do stania się popularnymi treściami w mediach społecznościowych (tzw. viralami). Ponadto zwraca uwagę, że fałszywe informacje
zostają opatrzone m.in. w znaki graficzne czasopism lub stacji telewizyjnych,

8 „Fake news is the promotion and propagation of news articles via social media. These
articles are promoted in such a way that they appear to be spread by other users, as opposed to being paid-for advertising. The news stories distributed are designed to influence
or manipulate users’ opinions on a certain topic towards certain objectives”, za: L. Gu,
V. Kropotov, F. Yarochkin, The Fake News Machine. How Propagandists Abuse the Internet
and Manipulate the Public, ‹https://documents.trendmicro.com/assets/white_papers/wpfake-news-machine-how-propagandists-abuse-the-internet.pdf›, s. 5 (dostęp: 30.08.2017).
9 A. Sängerlaub, Deutschland vor der Bundestagswahl: Überall Fake News?!, ‹https://www.stiftung-nv.de/sites/default/files/fakenews.pdf›, s. 6–7 (dostęp: 23.09.2017).
10 Tamże, s. 7.
11 Tamże, s. 6.
12 Tamże, s. 7.
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żeby uwiarygodnić ich źródła i zwiększyć ich wpływ13. W tym kontekście
warto dodać, że znaczenie każdej fałszywej informacji nie powinno być przeceniane. Specjaliści dostrzegają, iż fake news rozpowszechniane wśród zwolenników jednej opcji politycznej nie stanowią dużego zagrożenia. Problem
może rodzić się wtedy, kiedy media cieszące się dużym zaufaniem rozpowszechniają fałszywe informacje z niesprawdzonych źródeł14. Charlie Beckett stara się natomiast dostrzec pozytywne aspekty fake news. Wskazuje,
iż dyskusja na temat fałszywych wiadomości skłania do weryfikowania treści i stwarza możliwość powrotu odbiorców do rzetelnego dziennikarstwa.
Wśród pozytywnych efektów tego zjawiska zauważa również debatę i działania – oddzielanie reklam od fałszywych informacji, sprawdzanie faktów czy
ocenę informacji15.
Jak już wcześniej wspomniano, fałszywe informacje mogą przyjąć wiele
form, wśród nich możemy wymienić m.in. przypisane komuś wypowiedzi,
które nigdy nie padły z jego ust lub zmienione cytaty wyrwane z kontekstu
całej wypowiedzi, ponadto – fikcyjne lub edytowane fotografie albo obrazki.
Rafał Gdak wskazuje również na sytuację, w której w mediach społecznościowych, w szczególności na Facebooku, dozwolona była zmiana treści nagłówków na podglądzie udostępnianej strony. Łatwo dostrzec potencjalne
skutki tego typu rozwiązania: w ten sposób można było stworzyć dowolny
tekst i nagłówek podczas udostępniania czy „przypisać” treści do wiarygodnego źródła internetowego. Autor podkreśla, że nieprawdziwość informacji
można było zweryfikować dopiero, klikając w link. Jednocześnie zaznacza,
że użytkownicy często pobieżnie czytają tylko nagłówek i opis pod zdjęciem.
Internauci nie klikają przy tym w link i nie czytają źródła, przez co wyrabiają
sobie opinie na dane tematy tylko dzięki nagłówkom16. Tego typu rozwiązanie zostało zablokowane przez administrację Facebooka w lipcu 2017 roku
jako jeden z pomysłów na walkę z fake news. Od tamtej pory dla większości
13 Tamże, s. 6.
14 W. Paluszek, Astroturfing w niemieckiej kampanii wyborczej?, ‹https://www.euractiv.pl/

section/polityka-zagraniczna/news/astroturfing-niemieckiej-kampanii-wyborczej› (dostęp:
30.08.2017).

15 Ch. Beckett, „Fake news”: the best thing that’s happened to journalism, ‹http://blogs.lse.

ac.uk/polis/2017/03/11/fake-news-the-best-thing-thats-happened-to-journalism› (dostęp:
30.08.2017).

16 R. Gdak, Ta wojna toczy się naprawdę. Facebook utrudni życie twórcom fake newsów, ‹http://

www.spidersweb.pl/2017/07/fake-news-facebook.html› (dostęp: 30.08.2017).
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stron (fanpage) na Facebooku (z wyjątkiem wydawców) nie jest już możliwa zmiana metadanych linku, tj. wyświetlanych przy udostępnianych przez
użytkowników linkach opisach, zdjęciach i tytułach17.
Dużą rolę w rozprzestrzenianiu fałszywych informacji odgrywają tzw.
boty (social bots), co potwierdzają analizy fałszywych informacji na Twitterze18. Specjaliści dostrzegają, iż zadaniem botów jest zaangażowanie w rozprzestrzenianie się nieprawdziwych informacji użytkowników, którzy mają
na tym portalu społecznościowym popularne – angażujące innych użytkowników konta. Redukcja bądź eliminacja tego typu zjawiska wydaje się niemożliwa, ponieważ boty odgrywają decydującą rolę na początku procesu,
następnie użytkownicy udostępniają wiadomość dalej, stając się kolejnym
elementem łańcucha rozprzestrzeniania się fake news19.

Kampania wyborcza w czasach postprawdy
W dobie dyskusji o „czasach postprawdy” nie powinniśmy ulec złudzeniom, że
wyborcy kierują się emocjami od niedawna. Wybory do Bundestagu w 2017
roku nie były pierwszymi, w których oddający głos opierali się na emocjach,
a nie na faktach. Jednakże przebieg wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i kampanii referendalnej w sprawie Brexitu pozwala stwierdzić, że
mamy do czynienia ze zmianami w obszarze komunikacji politycznej w okresie kampanii wyborczych. Mimo to powinniśmy mieć na uwadze, że komunikacja polityczna w Niemczech przybiera inny kształt niż komunikacja
w Stanach Zjednoczonych20. Za Andrzejem Antoszewskim przyjmujemy, iż
kampania wyborcza „w najszerszym znaczeniu jest wyodrębnioną fazą proce-

17 Jest jednak możliwość obejścia tej blokady. Szerzej na ten temat: R. Gdak, Facebook nie

pozwala edytować linków właścicielom stron. Wszystko, co musisz wiedzieć o nowych zasadach,
‹http://www.spidersweb.pl/2017/07/facebook-edycja-linkow.html› (dostęp: 30.08.2017).

18 L.-M. Neudert, B. Kollanyi, Ph.N. Howard, Junk News and Bots during the German Parlia-

mentary Election: What are German Voters Sharing over Twitter?, s. 5, ‹http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/89/2017/09/ComProp_GermanElections_Sep2017v5.
pdf› (dostęp: 25.09.2017).

19 R. Gdak, Nie zwalajmy problemu fake news na boty. Sami jesteśmy sobie winni, ‹http://www.

spidersweb.pl/2017/08/fake-news-twitter.html› (dostęp: 24.09.2017).

20 Szerzej na ten temat: H. Tworek, Political Communications in the “Fake News” Era: Six

Lessons for Europe, „Policy Brief ” 2017, nr 001, s. 2.
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su wyborczego, obejmującą okres od ogłoszenia decyzji o przeprowadzeniu
wyborów do ściśle określonego momentu poprzedzającego głosowanie”21.
W Niemczech, w przeciwieństwie do Polski, nie obowiązuje cisza wyborcza,
więc w rzeczywistości kampania toczyła się do ostatnich minut głosowania.
Wybory do Bundestagu odbyły się 24 września 2017 roku, a w kampanii
uczestniczyły 34 partie wystawiające co najmniej jedną listę krajową22.
Z badania poświęconego prywatnym gospodarstwom domowym w społeczeństwie informacyjnym przeprowadzonego przez Federalny Urząd Statystyczny w pierwszym kwartale 2016 roku w Niemczech wynika, że z Internetu korzysta 87 proc. ankietowanych (powyżej 10. roku życia). Należy
przy tym podkreślić, że 84 proc. Niemców korzystało z Internetu w ciągu
ostatnich trzech miesięcy poprzedzających badanie23, w tym wszyscy ankietowani w wieku 16-24 lata zadeklarowali się jako użytkownicy Internetu.
Nieco mniej internautów to 25-44-latkowie (99 proc.) i 45-64-latkowie
(93 proc.). Co ciekawe, z Internetu korzysta ponad połowa osób w wieku
przekraczającym 65. rok życia (55 proc.). W kontekście fałszywych informacji i kampanii wyborczej do Bundestagu ważna wydaje się również część
badań dotyczących użytkowania mediów społecznościowych. Korzystanie
z Internetu w celu sprawdzania mediów społecznościowych w ciągu ostatnich trzech miesięcy zadeklarowało 55 proc. użytkowników, w tym 89 porc.
osób w wieku 16-24 lat, 69 proc. – 25-44-latków, 42 proc. – 45-64-latków, 22 proc. osób powyżej 65. roku życia24. Ze statystyk wynika również,
że 30 milionów Niemców jest użytkownikami Facebooka25. Powyższe dane
skłaniają do stwierdzenia, że skoro z mediów społecznościowych korzystają

21 A. Antoszewski, Kampania wyborcza, w: Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Her-

but, Wrocław 2004, s. 152.

22 Bundestagswahl 2017, ‹http://www.bpb.de/politik/wahlen/wer-steht-zur-wahl/bundestags-

wahl-2017› (dostęp: 24.09.2017).

23 Statistisches Bundesamt, Wirtschaftsrechnungen. Private Haushalte in der Informationsge-

sellschaft – Nutzung von Informations – und Kommunikationstechnologien, 2016, Fachserie
15, Reihe 4, s. 14, ‹https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/EinkommenKonsumLebensbedingungen/PrivateHaushalte/PrivateHaushalteIKT2150400167004.
pdf?__blob=publicationFile› (dostęp: 30.08.2017).

24 Tamże, s. 17.
25 Anzahl der Nutzer von Facebook und Instagram in Deutschland im Jahr 2017 (in Millionen),

‹https://de.statista.com/statistik/daten/studie/503046/umfrage/anzahl-der-nutzer-von-facebook-und-instagram-in-deutschland› (dostęp: 24.09.2017).
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w przeważającej liczbie młodsi wyborcy (lub przyszli wyborcy), ta grupa wiekowa jest najbardziej narażona na oddziaływanie fałszywych informacji.
W 2017 roku portal BuzzFeed dokonał analizy postów dotyczących
Angeli Merkel udostępnionych w ciągu ostatnich pięciu lat na Facebooku.
Z analizy zebranego materiału wynika, że 7 z 10 najbardziej popularnych
postów o Angeli Merkel to informacje fałszywe, które powstały w latach
2015–201626. Portal BuzzFeed skontaktował się z centralą partii CDU
w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy zarząd partii ma świadomość
tego, że większość najpopularniejszych postów poświęconych Merkel to fałszywe wiadomości. Potwierdzono, że członkowie zarządu zdają sobie sprawę
z tego, że w różny sposób wykorzystane fake news mają za zadanie wpłynąć
na obywateli w tegorocznej kampanii wyborczej27. Niemieccy politycy reprezentujący różne ugrupowania przeczuwali, że przed wyborami pojawią
się fałszywe informacje, o czym świadczą słowa wypowiadane przez liderów
partyjnych już zimą 2016 roku28.
W związku z tym, że mamy do czynienia z permanentną kampanią wyborczą, walka o głosy toczy się nie tylko w trakcie sztywno określonych ustawą ram, lecz w zasadzie codziennie. W latach 2016–2017 w niemieckich
Bundeslandach odbywały się wybory do parlamentów krajów związkowych.
Wśród najbardziej popularnych fałszywych informacji z tego okresu możemy wyróżnić: sprawę Lizy, przypadek Renate Künast oraz „selfie z terrorystą”
Angeli Merkel. Poznanie tych przypadków wydaje się niezbędne do zrozumienia działań przedsięwziętych przez niemieckich polityków w obszarze
walki z fałszywymi informacjami przed kampanią wyborczą do Bundestagu.
W styczniu 2016 roku w mediach pojawiły się informacje o porwaniu
i zgwałceniu przez arabskich imigrantów 13-letniej Lizy – Niemki rosyjskiego pochodzenia. W rzeczywistości Liza odnalazła się po około 30 godzinach
i nic jej się nie stało – nocowała w tym czasie w domu szkolnego kolegi.
Jednak historia została nagłośniona przez publiczne media w Rosji i miała być dowodem nieudolnej polityki migracyjnej prowadzonej przez rząd
26 Szczegółowe informacje na temat analizy przeprowadzonej przez portal: K. Schmehl, 7 der

10 erfolgreichsten Artikel über Angela Merkel auf Facebook sind Fake News, ‹https://www.
buzzfeed.com/karstenschmehl/die-top-fake-news-ueber-angela-merkel?utm_term=.klgdKWk5aV#.rjyl2Mg5GV› (dostęp: 29.08.2017).

27 Tamże.
28 M. Gwóźdź, Fake News – co to takiego i jaki mają zasięg, ‹http://www.dw.com/pl/fake-news-

-co-to-takiego-i-jaki-maj%C4%85-zasi%C4%99g/a-36742325› (dostęp: 31.08.2017).
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Angeli Merkel. W tym kontekście warto dodać, że dla Niemców rosyjskich
(Russlanddeutsche), posiadających zarówno niemieckie, jak i rosyjskie obywatelstwo, bardzo często źródłem wiedzy są właśnie rosyjskojęzyczne media.
Wśród informacji rozpowszechnianych przez media pojawiła się krytyka wobec berlińskiej policji, która rzekomo chroniła imigrantów, aby nie zaszkodzić wizerunkowi kanclerz Niemiec. Ze względu na rosyjskie obywatelstwo
nastolatki w sprawę zaangażowały się także władze Federacji Rosyjskiej. Siergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych Rosji, zażądał m.in. całkowitego
wyjaśnienia sprawy i otwarcie skrytykował niemiecką poprawność polityczną, szczególnie w kwestii kryzysu migracyjnego. Przypadek Lizy wywołał
w Niemczech falę protestów przesiedleńców z Rosji, co wykorzystała także
partia AfD29. Przytoczona historia, zdaniem Alexandra Sängerlauba, pokazuje, że fake news mogą nie tylko mieć oddźwięk w Internecie, ale także wywołać poważne konsekwencje w prawdziwym życiu. Nadużywanie fałszywych
informacji może doprowadzić m.in. do osłabienia instytucji publicznych30.
W 2016 roku we Fryburgu Afgańczyk zgwałcił i zamordował 19-latkę
wracającą rowerem ze studenckiej imprezy integracyjnej. W mediach społecznościowych pojawiła się wypowiedź Renate Künast z partii Bündnis
90/Die Grünen, która rzekomo stwierdziła, iż „wprawdzie młody uchodźca zabił, ale mimo to trzeba mu teraz pomóc”31. Cytat opatrzono źródłem,
którym miało być „Süddeutsche Zeitung”. W rzeczywistości okazało się to
fałszywym postem, który przez kilka następnych dni można było znaleźć na
Facebooku, mimo zgłoszenia do administracji portalu, że jest to wiadomość
nieprawdziwa. Opieszałość administracji Facebooka skutkowała tym, że polityk wytoczyła gigantowi medialnemu proces sądowy32.

29 Szerzej na temat przypadku Lizy: G. Kuczyński, Historia Lizy, czyli Niemcy w pułapce ro-

syjskiej dezinformacji, ‹http://www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/historia-lizy-czyli-niemcy-w-pulapce-rosyjskiej-dezinformacji,30,679› (dostęp: 22.09.2017); N. Jolkver, B. Cöllen, „Sprawa Lizy”. Fejk, który poruszył masy, ‹http://www.dw.com/pl/sprawa-lizy-fejk-kt%C3%B3ry-poruszy%C5%82-masy/a-37097400› (dostęp: 22.09.2017).

30 A. Sängerlaub, Deutschland vor der Bundestagswahl: Überall Fake News?!, dz. cyt., s. 5.
31 „Der traumatisierte junge Flüchtling hat zwar getötet, man muss ihm aber jetzt trotzdem

helfen”; za: Künast stellt Strafanzeige wegen Facebook-Meldung, ‹https://www.welt.de/politik/deutschland/article160166278/Kuenast-stellt-Strafanzeige-wegen-Facebook-Meldung.
html› (dostęp: 24.09.2017).

32 M. Gwóźdź, Fake News – co to takiego i jaki mają zasięg, dz. cyt.
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Kolejnym przykładem rozprzestrzeniania się fałszywych informacji w mediach społecznościowych zakończonego na sali sądowej jest „zdjęcie z terrorystą”. Syryjczyk Anas Modamani podczas pobytu w ośrodku dla uchodźców w 2015 roku zrobił sobie tzw. selfie z Angelą Merkel. Zdjęcie stało się
szczególnie popularne i miało symbolizować niemiecką kulturę otwartości
(Willkommenskultur). Po zamachu terrorystycznym w Brukseli w 2016 roku
fotografia stała się ponownie popularna, ponadto rozprzestrzeniły się informacje, w których twierdzono, że Anas Modamani jest sprawcą brukselskiego
zamachu. Następnie jeszcze kilkakrotnie selfie stawało się popularne – Syryjczykowi przypisywano udział w innych zamachach bądź aktach przemocy,
a Merkel zarzucano, że jest na jednym zdjęciu z terrorystą33.
W badaniach przeprowadzonych pod kierownictwem Ralfa Hohlfelda
przez studentów Uniwersytetu w Pasawie prawie 2/3 respondentów stwierdziło, że inni ludzie są podatni na wpływ fałszywych informacji w kampanii
wyborczej34. Trudno jednoznacznie oszacować dokładną liczbę fake news,
jakie stały się istotne przed wyborami do Bundestagu. Patrick Gensing, kierownik projektu „Faktenfinder” przy niemieckojęzycznym programie informacyjnym „Tagesschau”, dostrzega, że w działaniach wszystkich partii można
było dostrzec coś niezgodnego z faktami. Jednak skala fałszywych informacji
różniła się w zależności od ugrupowania35. Znacząca liczba fałszywych informacji pochodziła natomiast z prawej strony sceny politycznej36. W kampanii
33 F. Reinbold, Merkel-Selfie mit Folgen. Hallo Facebook, dieser Mann ist kein Terrorist, ‹http://

www.spiegel.de/netzwelt/web/angela-merkel-ein-selfie-mit-folgen-hallo-facebook-diesermann-ist-kein-terrorist-a-1130400.html› (dostęp: 24.09.2017); Syryjski uchodźca pozywa
Facebooka za przeróbki selfie z Angelą Merkel, ‹http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/syryjski-uchodzca-pozywa-facebooka-zmanipulowane-selfie-z-merkel,713427.html›
(dostęp: 24.09.2017).

34 F. Kammermeier, Studie: Diesen Einfluss haben „Fake News“ auf die Bundestagswahl, ‹http://

www.pnp.de/lokales/stadt_und_landkreis_passau/passau_stadt/2662003_Studie-Diesen-Einfluss-haben-Fake-News-auf-die-Bundestagswahl.html› (dostęp: 25.09.2017); K. Jordan, Wie manipulierbar sind die Deutschen? Studie der Universität Passau untersucht Wahrnehmung und Wirkung von Falschmeldungen, ‹http://www.uni-passau.de/wissenstransfer/
transferzentrum/aktuelles/meldung/detail/wie-manipulierbar-sind-die-deutschen-studie-der-universitaet-passau-untersucht-wahrnehmung-und-wirkung-von-falschmeldungen› (dostęp: 25.09.2017).

35 M. Fiedler, Ein Wahlkampf zwischen Lüge und Wahrheit, ‹http://www.tagesspiegel.de/politik/

fake-news-und-faktenchecks-ein-wahlkampf-zwischen-luege-und-wahrheit/20338246.
html› (dostęp: 25.09.2017).

36 J. Kramm, Den Fake News keine Chance, ‹https://correctiv.org/echtjetzt/artikel/2017/09/25/

wahlcheck17-zieht-bilanz-den-fake-news-keine-chance› (dostęp: 25.09.2017).
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wyborczej pojawiło się wiele rodzajów fake news, wśród nich możemy wyróżnić m.in. tworzenie nieprawdziwych elementów biografii rozpoznawalnych
kandydatów, zniekształcanie cytatów, przypisywanie politykom wypowiedzi,
które nigdy nie padły, przerabianie haseł wyborczych i zdjęć czy publikowanie liczb i danych w nieodpowiednim kontekście. W celu pełnego zrozumienia tego fenomenu, warto podać kilka przykładów.
W sierpniu w mediach społecznościowych pojawił się post przedstawiający obrazek, na którym zestawiony został plakat wyborczy CDU, zawierający
slogan: „Dla Niemiec, w których pomyślnie i chętnie żyjemy”37, z plakatem
zjazdu rządzącej w NRD partii SED, na którym widniał napis: „Dla kraju, w którym pomyślnie i chętnie żyjemy”38. W rzeczywistości na oryginalnym plakacie XI Zjazdu SED zamieszczone były hasła: „Wszystko dla dobra
narodu”39 oraz „Cała siła do wzmocnienia naszej socjalistycznej ojczyzny,
Niemieckiej Republiki Demokratycznej”40. Post zyskał wiele reakcji (polubień) oraz udostępnień, zanim okazało się, że przekaz został zmanipulowany.
Alexsander Sängerlaub w projekcie „Measuring Fake News” podjął się
zmierzenia zasięgu fake news w Niemczech, badając zawartość mediów za
pomocą analizy ilościowej i jakościowej. Autor powołuje się na przykład
sprawy Margot Käßmann, byłej zwierzchniczki Kościoła ewangelickiego
w Niemczech, która w swojej wypowiedzi skrytykowała koncepcję polityki
rodzinnej AfD, twierdząc, że partii zależy na tym, aby rodziły się wyłącznie
dzieci mające oboje rodziców i czworo dziadków, którzy z pochodzenia są
wyłącznie Niemcami. Jej wypowiedź została skrócona m.in. przez członków
AfD i umieszczona na grafice opublikowanej w Internecie. Zniekształcona
informacja, z której wynikało, że Käßmann uznaje dzieci, które mają dwoje
niemieckich rodziców i czworo niemieckich dziadków za nazistów, rozeszła
się w mediach społecznościowych41. Zdaniem Sängerlauba fałszywe infor37 „Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben”, za: CDU-Slogan landet auf al-

tem SED-Plakat, ‹http://faktenfinder.tagesschau.de/inland/sed-cdu-fake-plakat-101.html›
(dostęp: 24.09.2017).

38 „Für ein Land, in dem wir gut und gerne leben”, za: tamże.
39 „Alles zum Wohl des Volkes”, za: tamże.
40 „Alle Kraft zur Stärkung unseres sozialistischen Vaterlandes, der deutschen Demokrati-

schen Republik”, za: tamże.

41 A. Sängerlaub, Deutschland vor der Bundestagswahl: Überall Fake News?!, dz. cyt., s. 9; B. Rosen-

kranz, Was Margot Käßmann wirklich über die AfD gesagt hat, ‹http://uebermedien.de/16231/
was-margot-kaessmann-wirklich-ueber-die-afd-gesagt-hat› (dostęp: 24.09.2017).
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macje są rozprzestrzeniane głównie przez prawicowe strony oraz polityków
dzięki mediom społecznościowym. Dementowaniem zajmują się natomiast
klasyczne strony informacyjne, np. Spiegel Online. Autor stwierdza ponadto, że prawdopodobnie osiągają one większy zasięg niż strony prawicowe,
jednakże nie wywołują tylu interakcji w mediach społecznościowych42.
W czasie oddania tekstu do druku projekt „Measuring Fake News” pod kierownictwem Sängerlauba nie został jeszcze zakończony. W celu dokładnej
analizy zjawiska autor przewiduje jeszcze przeprowadzenie badań sondażowych krótko po wyborach do Bundestagu, aby porównać dane dotyczące
korzystania z mediów i zaufania do ich zawartości z danymi obrazującymi
zachowania wyborcze43.
Szczególnie duże zainteresowanie mediów niemieckojęzycznych tematem fake news dostrzeżono pod koniec kampanii wyborczej do Bundestagu.
Warto się jednak zastanowić nad odróżnieniem szczególnie silnych emocji,
które wzbudzały fake news, od ich ostatecznego wpływu na kształtowanie
rzeczywistości społeczno-politycznej. Dwa dni przed wyborami do Bundestagu Sąd Krajowy w Hamburgu nałożył 250 tys. euro grzywny na lokalny
oddział partii AfD działający w Bielefeld i zakazał rozpowszechniania cytatu
błędnie przypisywanego kandydatce Bündnis 90/Die Grünen, Katrin Göring-Eckard, dotyczącego seksualnych ataków dokonywanych przez uchodźców44. Fałszywe informacje oraz walka z nimi trwała do ostatnich minut głosowania. Także w dniu wyborów w mediach społecznościowych pojawiło się
wiele informacji dotyczących m.in. nieprawidłowości podczas głosowania,
braku dostępności kart do głosowania przez dwie godziny w lokalu wyborczym w Gornau w Saksonii, a także posty informujące o tym, że jeśli znak X
na karcie do głosowania wykroczy poza obramowanie, to głos będzie uznany
za nieważny45.
W Niemczech od 65 lat funkcjonuje Federalna Centrala Edukacji Politycznej (niem. Bundeszentrale für politische Bildung, BPB). Wśród rodzajów

42 A. Sängerlaub, Deutschland vor der Bundestagswahl: Überall Fake News?!, dz. cyt., s. 11.
43 Tamże, s. 13.
44 Grünen-Zitat? Gericht verbietet der AfD Verbreitung, ‹https://www.welt.de/regionales/

hamburg/article168925275/Gruenen-Zitat-Gericht-verbietet-der-AfD-Verbreitung.html›
(dostęp: 25.09.2017).

45 K. Schwarz, L. Malberger, M. Dittrich, C. Reveland, Das sind die Fakes am Wahltag, ‹https://cor-

rectiv.org/echtjetzt/artikel/2017/09/24/das-sind-die-fakes-am-wahltag› (dostęp: 25.09.2017).
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działalności tej instytucji możemy wyróżnić obok edukacji obywatelskiej także edukację medialną, obejmującą informowanie obywateli o fenomenie fake
news. Od niedawna BPB w kooperacji z niemieckim YouTuberem znanym
pod pseudonimem MrTrashpack prowadzi kampanię o nazwie FakeFilter.
Celem projektu jest przybliżenie zjawiska fake news obywatelom poprzez cykl
krótkich filmów wideo, w których MrTrashpack uświadamia oglądającym
m.in., czym są fake news, przez kogo są produkowane i jak można je odróżnić od prawdziwych informacji46. Innowacyjna forma kampanii społecznej
w formie filmów wideo wydaje się uzasadniona ze względu na przytoczone
wcześniej wyniki badań, obrazujące, jakie grupy wiekowe najczęściej korzystają z Internetu, a w szczególności są obecne w mediach społecznościowych.
Po wyborach w USA, a przed nadchodzącą kampanią do 19. kadencji
Bundestagu rządząca w Niemczech wielka koalicja dostrzegła możliwość
zmian w prawie w celu przeciwdziałania zagrożeniom w Internecie47. Planowana ustawa przeciwko mowie nienawiści w Internecie, od nazwiska ministra sprawiedliwości Heiko Maasa zwana również ustawą Maasa (Maas-Gesetz), wzbudziła szeroką debatę i wiele kontrowersji. Przeciwko ustawie
opowiedzieli się nie tylko posłowie opozycyjnych partii, ale także właściciele Facebooka czy dziennikarze48. Ostatecznie ustawa Maasa jako ustawa
o przeforsowaniu sieci (niem. Netzwerkdurchsetzungsgesetz) została przyjęta
30 czerwca 2017 roku głosami frakcji CDU/CSU i SPD49. W efekcie administratorzy stron są zobowiązani do usuwania jawnie sprzecznych z prawem
treści w ciągu 24 godzin pod groźbą kary pieniężnej sięgającej 50 mln euro.
Natychmiast po uchwaleniu ustawy pojawiła się szeroka krytyka przejętych
rozwiązań. Specjaliści obawiają się stosowania cenzury prewencyjnej, tzw.
overblockingu. Ryzyko, jakie związane jest z wprowadzeniem tego typu usta46 Fake Filter, ‹http://www.fakefilter.de› (dostęp: 31.08.2017).
47 M. Fijałkowska, Ku większej kontroli mediów internetowych: niemieckie wnioski po kampa-

nii prezydenckiej w USA, ‹https://www.pism.pl/publikacje/biuletyn/nr-10-1452› (dostęp:
30.08.2017).

48 K. Frymark, K. Popławski, Niemcy: Walka z dezinformacją i mową nienawiści w Internecie,

‹https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2017-04-12/niemcy-walka-z-dezinformacja-i-mowa-nienawisci-w-internecie› (dostęp: 28.09.2017).

49 Najprawdopodobniej termin głosowania nie był przypadkowy. Było to ostatnie posiedzenie

przed wakacjami, w dodatku przyjęto na nim również ustawę legalizującą małżeństwa tej
samej płci, co zwróciło szczególną uwagę społeczeństwa; zob. M. Bednarek, Niemcy legalizują małżeństwa homoseksualne, ‹http://wyborcza.pl/7,75399,22032304,niemcy-legalizuja-malzenstwa-homoseksualne.html› (dostęp: 28.08.2017).
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wy w życie, to cenzura w mediach społecznościowych. Bardzo często bowiem
trudno jest szybko i jednoznacznie zweryfikować prawdziwość konkretnej
informacji. Wiele osób może też zgłaszać informację prawdziwą jako fałszywą. To także problem związany z wykształceniem i kompetencjami osób,
których zadaniem byłoby moderowanie zgłaszanych jako fałszywe wiadomości. Rządowi zarzucano również niedostateczny poziom edukacji medialnej,
który koncentruje się na uczniach, pomijając dorosłych użytkowników Internetu. Ponadto podtrzymywane są również argumenty o godzeniu w wolność słowa50.

Zakończenie
W dzisiejszych czasach każdy z nas może publikować informacje i konfrontować ze sobą wiadomości ze świata przez całą dobę. Nie powinniśmy jednak zapominać, że fake news nie są nowym fenomenem. Jednak możliwości technologiczne powodują, że wiadomości, także te fałszywe, mogą mieć
teraz jeszcze większy zasięg i rozprzestrzeniać się szybciej niż kiedykolwiek
wcześniej. Chociaż ich całkowita eliminacja jest wizją utopijną, użytkownicy
Internetu, a zarazem wyborcy, mają możliwość weryfikowania informacji.
Artykuł analizuje wykorzystywanie fake news, czyli fałszywych informacji,
w celu wpłynięcia na przebieg kampanii wyborczej do Bundestagu w Niemczech w 2017 roku. Podstawowy problem badawczy sprowadzał się do pytań: Jakiego typu fałszywe informacje były wykorzystywane w celu wpływu
na przebieg kampanii wyborczej? Jak partie CDU, CSU, AfD, FDP, Die
Linke, Bündnis/Die Grünen w trakcie kampanii wyborczej odnosiły się do
fake news, a także czy rządzące partie prowadziły z nimi walkę?
Podsumowując, należy stwierdzić, że fenomen fake news stał się jednym
z popularnych tematów podczas kampanii wyborczej do Bundestagu, o czym
mogą świadczyć przytoczone przykłady, a także fakt, że temat fałszywych informacji został poruszony podczas posiedzenia komisji cyfryzacji (Ausschuss
Digitale Agenda) w Bundestagu, a rządząca koalicja przegłosowała ustawę
Maasa. Na tym etapie trudno jednak określić, w jak dużym stopniu fałszywe

50 M. Beckedahl, NetzDG: Fake-Law gegen Hate-Speech, ‹https://netzpolitik.org/2017/

netzdg-fake-law-gegen-hate-speech› (dostęp: 29.08.2017).
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informacje wpłynęły na wynik wyborów, w związku z tym konieczne jest
przeprowadzenie pogłębionych badań w tym zakresie.
W efekcie w wyborach do Bundestagu w 2017 roku najmocniejszą siłą
okazała się frakcja CDU/CSU, która zdobyła 33 proc. głosów. Drugim
ugrupowaniem była partia SPD (20,5 proc.), następnie AfD (12,6 proc.),
FDP (10,7 proc.), Die Linke (9,2 proc.) i Bündnis/Die Grüne (8,9 proc.)51.
Biorąc pod uwagę wyniki wyborów, w tym szczególny sukces partii AfD,
istotne wydaje się pytanie, jak duży wpływ na wyniki wyborów miały fake
news? W tym kontekście ciekawe wydaje się również stwierdzenie Alexandra
Sängerlauba, że o wiele mniej Niemców (6 proc.) w porównaniu z Amerykanami (15-18 proc.) traktuje media społecznościowe jako jedyne źródło
informacji52.
Należy dodać, iż przypadek uchwalonej ustawy Maasa potwierdza,
że największe partie polityczne, a w szczególności partie tworzące Wielką
Koalicję, miały na celu walkę z fałszywymi informacjami, aby uchronić się
przed spadkiem poparcia wyborców. Działania rządzącej w Niemczech koalicji oraz ugrupowań startujących w wyborach mogły jedynie ograniczyć
rozprzestrzenianie się fałszywych informacji, a nie w całości je zatamować.
Przykłady stosowania fałszywych informacji w komunikacji wyborczej oraz
próby ograniczenia ich zasięgu poprzez walczące ugrupowania otwierają pole
do szerokiej dyskusji na wiele tematów, w tym: wolności słowa i cenzury prewencyjnej. Dyskusja powinna toczyć się także w obszarze edukacji medialnej
i obywatelskiej, które wydają się nie nadążać za rozwojem technologicznym.
Możliwości technologiczne, a w szczególności obecność mediów społecznościowych powoduje, że użytkownicy Internetu są obecnie nie tylko odbiorcami treści, ale także ich producentami. Zarówno dla administratorów
portali społecznościowych, jak i dla partii politycznych nie jest istotne, czy
informacja jest prawdziwa, czy fałszywa. W przypadku tych pierwszych liczy
się liczba wyświetleń, natomiast partie polityczne dążą do zwycięstwa w wyborach i objęcia władzy. Jednakże istnieją miejsca w sieci, w których internauci mogą sprawdzić, jakie strony internetowe publikują fake news. Wśród
przykładów możemy wymienić m.in. factcheck.org oraz politifact.com53.
51 Bundestagswahl 2017, ‹https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2017/ergeb-

nisse.html› (dostęp: 25.09.2017).

52 A. Sängerlaub, Deutschland vor der Bundestagswahl: Überall Fake News?!, dz. cyt., s. 16.
53 R. Gdak, Nie zwalajmy problemu fake news na boty. Sami jesteśmy sobie winni, dz. cyt.
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W dodatku w kwietniu 2017 roku nadawca radiowo-telewizyjny ARD
uruchomił wspomniany już wcześniej portal „Faktenfinder”, gdzie można
znaleźć zdemaskowane fałszywe informacje54. Warto przy tym podkreślić, że
ARD jest nadawcą finansowanym ze środków publicznych. W sieci istnieją
również niemieckojęzyczne, niezależne strony poświęcone mediom, wśród
których szczególnie popularna jest Übermedien.de55.
Z kampanii wyborczej do Bundestagu wynika kilka wniosków. Po gruntownej analizie dostrzeżono, że zupełnie inny wymiar mają fałszywe informacje rozpowszechniane wśród zwolenników jednej teorii niż fake news, które są wykorzystywane jako instrument w polityce międzynarodowej, o czym
mógł świadczyć przypadek Lizy. Ponadto coraz częściej dostrzega się potrzebę
kształtowania nowych umiejętności obywatelskich – krytycznego myślenia,
oceny informacji, ich porządkowania, selekcji czy znajomości mechanizmów
rozprzestrzeniania się fake news. Publiczne instytucje w Niemczech, takie jak
BPB czy ARD, położyły nacisk w kampanii wyborczej na uświadomienie
Niemcom, w jaki sposób można wyłowić fałszywe informacje56. Zdaniem
Jutty Kram, fake news same w sobie nie są ani problemem, ani przyczyną
sukcesu wyborczego partii AfD. Mimo to autorka uważa, że fałszywe informacje są trucizną dla demokracji. Dlatego też konieczne jest kształtowanie
umiejętności ich odnajdywania jako elementu cyfrowej edukacji medialnej57.
Jak już wcześniej wspomniano, rozważania podjęte w niniejszym artykule
nie wyczerpują problematyki fake news w kampanii do Bundestagu w 2017
roku. Bez wątpienia fałszywe informacje w kampaniach wyborczych to jeden
z tematów nurtujących nie tylko medioznawców czy politologów, ale także
przeciętnych obywateli. Niniejszy artykuł może być zatem wstępem do dalszych, długotrwałych i pogłębionych badań poświęconych fenomenowi fake
news we współczesnej komunikacji politycznej.

54 Faktenfinder, ‹http://faktenfinder.tagesschau.de/inland/index.html› (dostęp: 24.09.2017).
55 Übermedien, ‹http://uebermedien.de› (dostęp: 24.09.2017).
56 Fake News erkennen, ‹http://faktenfinder.tagesschau.de/tutorials/fakenews-erkennen-tuto-

rial-101.html› (dostęp: 24.09.2017).

57 J. Kramm, Den Fake News keine Chance, dz. cyt.
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Streszczenie
Rozwój nowoczesnych technologii komunikowania się to wyzwanie zarówno dla
polityków, jak i przeciętnych obywateli. W dzisiejszych czasach coraz więcej ludzi zdobywa informacje na temat otaczającego ich świata dzięki postom publikowanym w mediach społecznościowych, gdzie obok faktów pojawiają się również
wpisy zawierające nieprawdziwe informacje. Coraz większe zainteresowanie budzi
zjawisko tzw. fake news, czyli fałszywych artykułów, mających na celu wprowadzić
czytelników w błąd i wzbudzić u nich silne emocje. Celem artykułu jest analiza
kampanii wyborczej w czasach postprawdy. Autorka zajmuje się problematyką
zjawiska fake news w kampanii do Bundestagu w Niemczech w 2017 roku.
Słowa kluczowe: postprawda, kampania wyborcza, Niemcy, fałszywe informacje,
Bundestag
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Summary
Election Campaigns in a “Post-Truth Era”: Fake News
in the Bundestag Campaign in Germany in 2017
Modern communication technology is a challenge for politicians and ordinary
citizens. Nowadays, more and more people are getting information about the
world through social media, where people share both facts and false information.
The phenomenon of fake news is also arousing considerable interest amongst
researchers. The purpose of this article is to analyse the election campaign in the
post-truth Era. The author is interested in the phenomenon of fake news in the
Bundestag campaign in Germany in 2017.
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Medialny kontekst
katastrofy malezyjskiego
boeinga 777 na Ukrainie –
po czyjej stronie leży prawda?

Wstęp
Współcześnie żyjemy w czasach postprawdy. Spotykamy owo twierdzenie
niemal w każdej sferze naszego funkcjonowania – politycznej, ekonomicznej,
kulturowej, a przede wszystkim medialnej. Co oznacza ten termin i z czym
mamy do czynienia, kiedy się do niego odwołujemy? W 2016 roku słowo
„postprawda” (ang. post-truth) zostało uznane przez redakcję Oxford Dictionaries za słowo roku. Słowo, które niegdyś zajmowało marginalną pozycję,
dzisiaj kreuje kształt współczesnego życia publicznego. Casper Grathwohl,
przewodniczący Oxford Dictionaries Press, twierdzi, że znaczenie słowa
„postprawda” w dzisiejszych czasach jest podsycane przez rosnącą rolę mediów społecznościowych, które uważane są za podstawowe źródło informacji, znajdując się w opozycji do faktów przedstawianych przez tradycyjne
media oraz polityków1.
Powodem tego, by określenie „postprawda” stało się słowem roku, był
gwałtowny wzrost jego popularności w związku z referendum w Wielkiej
Brytanii w sprawie Brexitu oraz wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, w których zwycięstwo odniósł Donald Trump. Czym zatem jest
„postprawda”? Otóż, odwołując się do oksfordzkiej definicji, z postprawdą
1

Post-truth, ‹https://www.oxforddictionaries.com/press/news/2016/12/11/WOTY-16› (dostęp:
12.04.2017).
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mamy do czynienia wówczas, gdy obiektywne fakty mają mniejszy wpływ na
kształtowanie opinii publicznej niż odwołania do emocji i osobistych przekonań2. Jest to po prostu wzburzanie umysłów, ale przede wszystkim podsycanie emocji.
Określenie „postprawda” nie jest nowym pojęciem. Pojawiło się ono po
raz pierwszy już na początku lat 90. XX wieku w artykule Steve’a Tesicha
opublikowanym w czasopiśmie „The Nation”. Stwierdził on wówczas, że afera Iran/Contras (Irangate) oraz wojna w Zatoce Perskiej zostały przez Amerykanów potraktowane znacznie łagodniej niż afera Watergate z Richardem
Nixonem w głównej roli. Czynnikiem, który odegrał istotną rolę w zmianie
nastawienia społeczeństwa amerykańskiego do wspomnianych zdarzeń, było
wykreowanie nowej strategii retorycznej w mediach. Steve Tesich w swojej
pracy zwracał uwagę, iż Amerykanie jako wolny naród dobrowolnie zdecydowali, że chcą żyć w świecie postprawdy, czyli świecie, w którym emocje
oraz własne przekonania odgrywają ważniejszą rolę w procesie podejmowania decyzji i kształtowania opinii publicznej niż obiektywne fakty3.
Postprawda od tego momentu zaczęła odgrywać istotną rolę w procesie
kształtowania relacji na linii społeczeństwo – media – władza. Powszechność
owego zjawiska przyczyniła się do powstania nowej jakości opartej na dwuznaczności wypowiedzi. Ralph Keyes w pracy The Post-Truth Era: Dishonesty
and Deception in Contemporary Life w doskonały sposób opisał owe praktyki.
Stwierdził on, że odchodzenie od prawdy oraz tendencja do kłamania stają
się powszechnymi zachowaniami społecznymi4. Istotną cechą współczesnej
epoki postprawdy jest nieustający strumień informacji, który trafiając do
społeczeństwa, nie pozwala na ustalenie, czy dana informacja jest prawdziwa,
czy fałszywa. Ilość informacji, która „atakuje” społeczeństwo, jest tak duża,
że wybór jednej właściwej opcji staje się praktycznie niemożliwy.
Szczególnego znaczenia pojęcie „prawdy”, a raczej „postprawdy”, nabiera w kontekście medialnej proliferacji. W dzisiejszych czasach sfera
2

„Relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief ” (Tamże).

3

R. Kreitner, Post-Truth and Its Consequences: What a 25-Year-Old Essay Tells Us About a Current Moment, „The Nation”, November 30, 2016, ‹https://www.thenation.com/article/
post-truth-and-its-consequences-what-a-25-year-old-essay-tells-us-about-the-current-moment/› (dostęp: 9.03.2017).

4

Zob. R. Keyes, The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life, New
York 2004.
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komunikacyjna ulega radykalnej ilościowej zmianie. Zamiast kilku mediów,
które niegdyś były kontrolowane przez państwo bądź też wielkie korporacje medialne, współcześnie mamy do czynienia z nieustającym przyrostem
nowych kanałów telewizyjnych, periodyków, ale przede wszystkim z przyrostem portali internetowych. Tworzy to mało przejrzystą platformę kreowania społecznych poglądów oraz opinii. W tle owych procesów doskonale
widać zjawisko, które można określić mianem „bifurkacji prawdy”. Oznacza
to tyle, iż określone informacje oparte na obiektywnych podstawach wypływają z jednego źródła, które w pewnym momencie rozdziela się na dwa nurty5. Można więc stwierdzić, iż mamy do czynienie z dwoma interpretacjami
określonego zjawiska. W momencie zaś kiedy ów proces wkracza w sferę medialną, gdzie nurty natychmiast się powielają, ustalenie obiektywnej prawdy
o tym zjawisku staje się zadaniem bardzo ciężkim do zrealizowania.
Wydarzeniem, które w doskonały sposób egzemplifikuje zjawisko
„postprawdy” ze wszystkimi jego konotacjami, jest bez wątpienia informacyjna batalia związana z katastrofą malezyjskiego boeinga 777, która miała miejsce w 2014 roku nad terytorium Ukrainy. Zginęło w niej 298 osób
będących obywatelami 10 państw. Była to dotychczas największa katastrofa cywilnego samolotu w państwie ukraińskim. Całą sytuację komplikował
również fakt, iż wschód Ukrainy, czyli miejsce, gdzie doszło do opisywanej tragedii, był i nadal jest pogrążony w wojnie z oddziałami separatystów
wspieranych przez regularne wojska Federacji Rosyjskiej. W konsekwencji
zaistniałych wydarzeń pytaniem, na które należało odpowiedzieć, było, kto
ponosi odpowiedzialność za katastrofę malezyjskiego samolotu? W tym celu
trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na kontekst medialny owej katastrofy, ponieważ to środki masowego przekazu ukształtowały platformę informacyjnej wojny o prawdę. Stanowią one źródło narracji odzwierciedlającej prawno-dyplomatyczne rozgrywki pomiędzy stronami zaangażowanymi
w ową informacyjną batalię. Media to nie tylko kanał, poprzez który odbywa
się proces informowania społeczeństwa odnośnie do ustaleń związanych ze
śledztwem, odgrywają one również w tym procesie istotną konstruktywną
rolę. Poprzez swój przekaz kreują pojęcie „prawdy” akceptowane bądź nie
przez określone grupy społeczne.
Wydawać by się mogło, że kwestia rozstrzygnięcia pytania, kto ponosi
odpowiedzialność za katastrofę malezyjskiego boeinga 777 nad terytorium
5

A. Jarczewski, Prawda po epoce post-truth, Katowice 2017, s. 10–11.

208

Viktor Mozgin

Ukrainy, powinna być wspólnym przedsięwzięciem wszystkich podmiotów
zaangażowanych w śledztwo. Okazało się jednak, iż w trakcie postępowania
ukształtowały się dwie linie uzasadnień, jak doszło do owej tragedii – rosyjska oraz zachodnia. Pozostaje jednak pytanie, po czyjej stronie znajduje się
prawda?
W niniejszej pracy należy zastanowić się nad głównymi postulatami głoszonymi przez każdą ze stron z odwołaniem do konotacji medialnych. Pozwoli to bowiem wykreować odpowiedni kierunek narracji związanej z wyjaśnieniem przyczyn katastrofy malezyjskiego boeinga 777, a w kontekście
rozważań dotyczących zjawiska „postprawdy” pojawi się możliwość przedstawienia, jak to pojęcie funkcjonuje we współczesnym świecie.
W celu odpowiedzi na zadane pytanie badawcze w niniejszej pracy wykorzystano wiele metod właściwych dla nauk społecznych6. Biorąc pod uwagę
złożoność analizowanej dziedziny, w pracy zostały wykorzystane metody porównawcza, studium przypadku, analiza historyczna, analiza treści, jak również analiza i krytyka piśmiennictwa7 oraz źródeł internetowych.

Sytuacja na wschodzie Ukrainy przed katastrofą
malezyjskiego boeinga 777
Samolot malezyjskich linii lotniczych Malaysia Airlines lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur 17 lipca 2014 roku o godzinie 17.20 (czas miejscowy
16.20) został zestrzelony nad terytorium wschodniej Ukrainy. W wyniku
zaistniałych wydarzeń związanych z tą katastrofą została powołana międzynarodowa grupa śledcza, w skład której weszli przedstawiciele 5 państw –
Holandii, Belgii, Malezji, Ukrainy oraz Australii (Joint Investigation Team).
Przewodniczącym komitetu śledczego został główny prokurator Holandii
Fred Westerbeke.
W kontekście rozważań dotyczących wyjaśnienia przyczyn katastrofy
malezyjskiego boeinga 777 warto wspomnieć, iż początkowo śledztwo było
oparte na informacjach pochodzących z oficjalnych państwowych źródeł
Ukrainy, Federacji Rosyjskiej, Holandii oraz Malezji. Postępowanie miało
6

Zob. szerzej E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, przeł. W. Betkiewicz i in., Warszawa
2004.

7

Zob. szerzej W. Pisarek, Analiza zawartości prasy, Kraków 1983.
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jednak drugą stronę, bowiem międzynarodowy komitet śledczy otrzymał
liczne dane od naocznych świadków tragedii8. Pozwoliło to stworzyć całościowy obraz tragedii wraz z poprzedzającymi ją wydarzeniami.
We wrześniu 2016 roku grupa śledcza opublikowała pierwsze ważne ustalenia w trwającym dochodzeniu. Stwierdzono przede wszystkim, że boeing
777 lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur został zestrzelony z terytorium
podlegającego wówczas prorosyjskim separatystom z rosyjskiego systemu
kierowanych rakiet ziemia-powietrze BUK. W kontekście powyższych informacji istotne staje się ustalenie, w jaki sposób separatyści weszli w posiadanie
nowoczesnego sprzętu do niszczenia celów powietrznych?
Warto zatem w tym miejscu przedstawić sytuację panującą wówczas na
wschodzie Ukrainy. 1 lipca 2014 roku ukraińskie wojsko rozpoczęło kontrofensywę na północnym zachodzie obwodu donieckiego. Do 5 lipca udało się
odbić z rąk separatystów kierowanych w tym czasie przez znanego dowódcę
Igora Strełkowa Girkina kilkanaście miejscowości, przede wszystkim miasto
Słowiańsk oraz Kramatorsk znajdujące się na północy obwodu donieckiego.
Ofensywa ukraińskiego wojska zmusiła separatystów do wycofania się aż na
przedmieścia Doniecka, gdzie miała nastąpić ich dyslokacja w celu odparcia
ataków ukraińskich jednostek. 14 lipca 2014 roku rosyjscy wojskowi zaczęli ostrzeliwać pozycje Ukraińców w rejonie miasta Amwrosiiwka9. 16 lipca
z kolei w Internecie pojawiły się nagrania zrealizowane nieopodal miasta Gukovo w obwodzie rostowskim (Federacja Rosyjska), na których doskonale
widać, jak rosyjscy wojskowi ostrzeliwują oddziały ukraińskie z wyrzutni rakietowych BM-21 Grad10. Warto zaznaczyć, iż były to pierwsze bezpośrednie
ataki Federacji Rosyjskiej na oddziały ukraińskich formacji.
Pomimo powstrzymywania wojska ukraińskiego na lądzie separatyści wraz z oddziałami wojska rosyjskiego starali się również przeciwdziałać
ukraińskiemu lotnictwu. Kilka dni przed katastrofą malezyjskiego boeinga
777 pomiędzy ukraińskimi a rosyjskimi jednostkami rozgrywała się prawdziwa powietrzna batalia. 14 lipca niedaleko rosyjsko-ukraińskiej granicy
8 MH 17 Witness appeal, ‹https://www.politie.nl/themas/flight-mh17/witness-appeal-crashmh17.html› (dostęp: 4.03.2017).
9 New report documents cross-border attacks in eastern Ukraine, ‹http://iphronline.org/new-reportdocuments-cross-border-attacks-in-eastern-ukraine-20160629.html› (dostęp: 12.04.2017).
10 Russian Shelled Ukrainians from within its own territory, says study, ‹https://www.theguard-

ian.com/world/2015/feb/17/russia-shelled-ukrainians-from-within-its-own-territory-saysstudy› (dostęp: 18.03.2017).
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w miejscowości Izwareno Rosjanie zestrzelili ukraiński samolot transportowy
AN-26. Nie wiadomo do końca, z jakiej broni został zestrzelony ten samolot,
ponieważ istnieje wiele wersji wydarzeń. Najbardziej prawdopodobna jest
ta, że do zniszczenia ukraińskiego samolotu został użyty wielkogabarytowy
system obrony przeciwlotniczej, którym wtedy nie dysponowali jeszcze separatyści, lecz był on w posiadaniu armii rosyjskiej. Wskazywało to jednoznacznie na zaangażowanie strony zewnętrznej przeciwko armii ukraińskiej.
16 lipca niedaleko miejscowości Gorłówka zestrzelono ukraiński samolot
szturmowy SU-25.
Do tego momentu Rosja w celu odbicia ukraińskich ataków zaopatrywała separatystów nie tylko w systemy obrony przeciwlotniczej, takie jak
Grad, lecz także w samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy bliskiego
zasięgu Strieła-10. Co istotne, Rosjanie dostarczali separatystom coraz potężniejszą przeciwlotniczą broń. Skutkowało to bez wątpienia zwiększeniem
możliwości rażenia ukraińskich jednostek powietrznych na coraz większych
wysokościach. Wskazuje na to chociażby fakt, że kilka dni przed katastrofą
malezyjskiego boeinga na wysokości około 4000 m za pomocą rosyjskiego
przeciwlotniczego systemu „Wierba”, którego zasięg rażenia sięga 6000 m,
został zestrzelony ukraiński samolot AH-24 T.
Podsumowując, do 17 lipca 2014 roku oddziały separatystów oraz wojsko rosyjskie zestrzeliły w przestrzeni powietrznej nad Donbasem 10 ukraińskich samolotów.
W ukraińsko-rosyjskiej batalii powietrznej nic nie wskazywało na to, że
zostanie zaatakowany cywilny samolot należący do innego państwa. 17 lipca
był dniem, który zmienił wszystko, a tragiczne wydarzenia, które miały wtedy
miejsce, wstrząsnęły całym światem. Warto w tym miejscu odwołać się do reakcji rosyjskich środków masowego przekazu tuż po zestrzeleniu malezyjskiego boeinga. Otóż większość rosyjskich mediów, zarówno telewizyjnych, jak
i internetowych, podawała informacje, że separatyści na wschodzie Ukrainy
w pobliżu miasta Torez zestrzelili kolejny ukraiński samolot. Chodziło
mianowicie o transportowy samolot AN-26, który miał w ten dzień zrzucić
desant ukraińskiego oddziału w region działań wojennych. Portale internetowe, takie jak Wiesti.Ru, TASS, czyli Agencja Informacyjna Federacji Rosyjskiej, RiaNowosti oraz RT.ru, TWC, RG.ru, opublikowały wiadomość,
że separatyści zestrzelili ukraiński samolot AN-26. Natomiast w telewizji
pierwszą, a zarazem jedyną stacją, która wyemitowała materiał związany z tą
katastrofą, było Life News. Stacja podała informację dotyczącą zestrzelenia
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nad miastem Torez ukraińskiego samolotu transportowego. Na materiale filmowym, który został wyemitowany, widać i słychać entuzjastyczne okrzyki
ludzi patrzących na spadający samolot11.
Wiadomość o zestrzeleniu przez prorosyjskich separatystów ukraińskiego
samolotu po kilku godzinach z rosyjskiej medialnej przestrzeni została usunięta, gdyż sprawa związana z ukraińskim samolotem transportowym AN-26
wyglądała zupełnie inaczej. Według generała wojsk powietrznych Ukrainy
Igora Romanienki AN-26 rzeczywiście 17 lipca 2014 roku miał realizować
lot na wschód Ukrainy. Jednakże kilka dni przed wylotem ukraińskie służby
wywiadowcze przechwyciły rozmowę prorosyjskich separatystów, w której
omawiano strategię zestrzelenia tego samolotu. W związku z tym lot AN-26
na wschód państwa ukraińskiego został odwołany12.
Reakcja rosyjskich środków masowego przekazu na katastrofę malezyjskiego samolotu w dobitny sposób pokazuje znaczenie pojęcia „prawda” we
współczesnym rosyjskim społeczeństwie. Usunięciu sfałszowanego materiału
z portali internetowych oraz stacji Life News nie towarzyszył komunikat wyjaśniający całe zajście. Wskazuje to na fakt, iż kwestia obiektywności w rosyjskich środkach masowego przekazu jest na bardzo niskim poziomie.

Medialny kontekst rosyjskiej oraz zachodniej
argumentacji dotyczącej przyczyn katastrofy
malezyjskiego boeinga 777
Informacyjna burza, która rozpętała się kilka dni po katastrofie malezyjskiego boeinga 777, przyczyniała się do powstania dwóch odrębnych stanowisk
wyjaśniających to zdarzenie. Większość państw, których obywatele podróżowali feralnym samolotem lecącym z Amsterdamu do Kuala Lumpur, nie
podejmowała wówczas żadnych działań zmierzających do wskazania stron
odpowiedzialnych za spowodowanie katastrofy. Holandia, która objęła dowodzenie w śledztwie, wystosowała komunikat, że dopóki wszystkie poszlaki
11 Удаленный сюжет Lifenews про сбитый АН 26 на самом деле Боинг, ‹https://www.

youtube.com/watch?v=NsmVZmSBaEg› (dostęp: 16.03.2017).

12 Генерал розповів, чому Нідерланди прямо не звинувачують Росію в атаці на MH17,

‹http://24tv.ua//general_rozpoviv_chomu_niderlandi_pryamo_ne_zvinuvachuyut_
rosiyu_v_atatsi_na_mh17_n731685› (dostęp: 6.03.2017).
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tego zdarzenia nie zostaną zweryfikowane przez międzynarodową grupę śledczą, dopóty nie zostaną wydane oficjalne oskarżenia pod adresem żadnej ze
stron.
Innego zdania były władze Ukrainy oraz Stanów Zjednoczonych. Wystosowały one oświadczenie, że odpowiedzialność za katastrofę powinna ponieść
Federacja Rosyjska, gdyż malezyjski samolot został zestrzelony z wyrzutni
rakietowej ziemia-powietrze BUK pochodzącej z tego państwa. W odpowiedzi na ten zarzut 21 lipca 2014 roku rosyjskie Ministerstwo Obrony zwołało konferencję prasową, której najważniejsze oświadczenia były emitowane
przez większość rosyjskich stacji telewizyjnych, a całość transmitowały stacje
Russia Today (RT)13 oraz ORT (Kanał Pierwszy Rosyjskiej Telewizji).
Strona rosyjska ustaliła, że odpowiedzialne za katastrofę malezyjskiego
samolotu jest państwo ukraińskie. Minister obrony narodowej Federacji Rosyjskiej Siergiej Szojgu przedstawił 4 dowody, które wskazują, iż to Ukraina
przyczyniła się do zestrzelenia boeinga 777 nad Donbasem:
–– wideo opublikowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy,
na którym jest przedstawiony proces transportowania wyrzutni rakietowej BUK, zostało nagrane w podlegającym ukraińskiemu wojsku Krasnoarmiejsku, a nie w znajdującym się pod kontrolą separatystów Ługańsku;
–– samolot malezyjskich linii lotniczych Malaysia Airlines lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur tuż przed katastrofą zmienił ustalony kierunek
lotu;
–– w związku z tym, że do katastrofy doszło niedaleko rosyjskiej granicy, radary obrony przeciwlotniczej Federacji Rosyjskiej niedługo po zestrzeleniu malezyjskiego samolotu zarejestrowały inną jednostkę lotniczą, która
z pewnością mogła się przyczynić do zestrzelenia boeinga 777;
–– Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej przedstawiło zdjęcia satelitarne, na których widoczne było, że 17 lipca 2014 roku ukraiński system
wyrzutni rakietowych ziemia-powietrze BUK znajdował się kilkadziesiąt
kilometrów od swojej pierwotnej lokalizacji14.
Tezy przedstawione przez Siergieja Szojgu na konferencji prasowej nie
mogły zostać nie zauważone przez społeczność międzynarodową. Zostały one zweryfikowane przez grupę śledczą badającą przyczyny katastrofy
13 Ukrainian Su-25 fighter detected in close approach to MH17 before crash – Moscow, ‹https://

www.rt.com/news/174412-malaysia-plane-russia-ukraine/› (dostęp: 3.04.2017).

14 RT News, ‹https://www.rt.com/bulletin-board/174572-rtnews-july-22/› (dostęp: 21.02.2017).
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malezyjskiego samolotu. W wyniku przeprowadzonego dochodzenia okazało
się, że wszystkie fakty, na których opierała się rosyjska wersja wydarzeń, są
zmanipulowanymi informacjami umiejętnie wykorzystywanymi przez rosyjską propagandę.
Opierając się na ustaleniach międzynarodowej grupy śledczej, zachodnie
media ukształtowały platformę, na której toczyła się informacyjna batalia
o prawdę. Warto więc podjąć próbę analizy poszczególnych postulatów, które zostały wygłoszone na konferencji prasowej 21 lipca 2014 roku przez ministra obrony narodowej Rosji Siergieja Szojgu.
Otóż, pierwsza teza rosyjskiego ministra obrony dotyczyła kwestii materiału wideo, na którym widoczny był proces transportowania wyrzutni rakietowej BUK-M1. Twierdzono, iż strona ukraińska zmanipulowała informacje
zawarte w tym materiale, podając, że został on nagrany w mieście Ługańsk,
który znajdował się wtedy pod kontrolą prorosyjskich separatystów. Siergiej
Szojgu utrzymywał, że materiał wideo nagrano nie w Ługańsku, lecz w ukraińskim Krasnoarmiejsku. Wskazywać na to miała informacja zawarta na jednym z reklamowych bilbordów, które były widoczne na nagraniu.
Jednak, wbrew rosyjskiej wersji, na miejsce wydarzeń udali się dziennikarze śledczy z organizacji Correctiv Recherchen für die Gesellschaft, którym
udało się ustalić, że billboard, o którym była mowa na konferencji prasowej
ministra obrony narodowej Rosji, nie znajduje się w Krasnoarmiejsku, lecz
w Ługańsku przy ulicy Pawłowskiej15. Potwierdzało to bowiem wersję wydarzeń przedstawioną przez stronę ukraińską. Co więcej, na wspomnianym
materiale wideo widoczna była ciężarówka podążająca w kierunku granicy
z Federacją Rosyjską, przewożąca wyrzutnię BUK-M1, na której znajdowały
się nie 4, lecz 3 rakiety, co jednoznacznie wskazywało na wykorzystanie jednej z nich.
Kolejny z wygłoszonych przez Siergieja Szojgu na konferencji prasowej postulat dotyczył zmiany trajektorii lotu malezyjskiego samolotu tuż przed katastrofą. Twierdził on, że boeing 777 lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur na
wysokości Doniecka zmienił kierunek lotu, wychodząc na 14 km na północ
poza lewą granicę wyznaczonego korytarza powietrznego. Powstaje więc pytanie, co było przyczyną nagłej zmiany trajektorii lotu malezyjskiego samolotu. Zgodnie z informacjami rosyjskich służb za kierunek lotu boeinga 777
15 Flight MH17. Searching for the Truth, ‹https://mh17.correctiv.org/english/#facts› (dostęp:

17.04.2017).
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odpowiedzialna była wieża kontroli lotów w Dniepropietrowsku na Ukrainie.
Według rosyjskiego ministra obrony wskazywało to jednoznacznie na udział
ukraińskich kontrolerów w spowodowaniu tej straszliwej tragedii.
Mimo dowodów rosyjskiej strony na to, że odpowiedzialna za katastrofę
malezyjskiego samolotu jest Ukraina, Holenderski Komitet Obrony Narodowej po rozszyfrowaniu „czarnych skrzynek” boeinga 777 przedstawił raport, w którym jednoznacznie wskazywał, że samolot rejsu MH17 nie zmieniał trajektorii lotu, kierując się cały czas zgodnie z wytycznymi16. Ten fakt
obalał kolejną „prawdziwą” według rosyjskiej strony wersję wydarzeń.
Postulatem, który najczęściej wykorzystywały rosyjskie środki masowego przekazu, była informacja, że malezyjski samolot został zestrzelony przez
inną jednostkę lotniczą. W tym przypadku mowa o ukraińskim samolocie
wojskowym SU-25. Rosyjskie stacje telewizyjne Russia Today, Rossija 24,
ORT oraz NTV, by udowodnić, że to ukraiński SU-25 zestrzelił malezyjskiego boeinga 777, przeprowadzały niejednokrotnie wywiady z ekspertami oraz
wojskowymi pilotami, którzy jednogłośnie wskazywali na odpowiedzialność
strony ukraińskiej. Potwierdzał ten fakt również generał sił powietrznych Federacji Rosyjskiej Igor Makuszew, mówiąc w jednym z wywiadów, że tuż
po katastrofie rosyjskie radary obrony przeciwlotniczej zarejestrowały inną
jednostkę powietrzną. Dane wywiadowcze wskazywały, że był to ukraiński
samolot wojskowy SU-2517.
Rosyjska wersja mówiąca o zestrzeleniu malezyjskiego samolotu przez
ukraiński SU-25 również została poddana rzetelnej weryfikacji. W tym celu
dziennikarze holenderskiej stacji NOS, odwołując się do danych pochodzących z „czarnych skrzynek” oraz oficjalnych danych, które podali śledczy
międzynarodowej grupy badającej tę katastrofę, zwrócili się o opinię do ekspertów lotnictwa wojskowego. Stwierdzono następujący fakt: w pobliżu malezyjskiego samolotu w momencie katastrofy nie było żadnej innej jednostki
powietrznej. Sygnały, na które powołuje się strona rosyjska, pochodziły od
poszczególnych części spadającego boeinga 77718.
16 Preliminary report points towards external cause of MH17 crash, ‹https://www.onderzoeksraad.

nl/en/onderzoek/2049/investigation-crash-mh17-17-july-2014/preliminary-report/1562/
preliminary-report-points-towards-external-cause-of-mh17-crash› (dostęp: 2.04.2017).

17 Russia dismisses accusations Ukrainian separatists shot down Flight MH17, ‹http://www.france24.

com/en/20140721-russia-denies-ukrainian-separatists-flight-mh17› (dostęp: 12.03.2017).

18 Geen straaljager te zien op Russische radarbeelden MH17, ‹https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/

2030649-geen-straaljager-te-zien-op-russische-radarbeelden-mh17.html› (dostęp: 12.03.2017).
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O tym, że malezyjski samolot nie został zestrzelony przez ukraiński Su-25,
świadczą jeszcze inne fakty. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że
zgodnie z raportem ukraińskiej wojskowej żeglugi powietrznej 17 lipca 2014
roku nie wystartował żaden ukraiński wojskowy samolot. Rosjanie twierdzenie to starali się podważyć zeznaniami wziętego do niewoli ukraińskiego
pilota Jewgienija Agapowa, który rzekomo wiedział, kto sterował SU-25.
Twierdzono, że osobą, która zestrzeliła boeinga 777, był ukraiński pilot wojskowy Władysław Wołoszyn. W rosyjskiej gazecie „Komsomolskaja Prawda”
ukazał się obszerny wywiad z Jewgienijem Agapowem. Twierdził on, iż samolot, którym 17 lipca 2014 roku Władysław Wołoszyn wystartował, był
wyposażony w rakiety powietrze-powietrze R-60. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej uzupełniło tę informację komentarzem, że w normalnych
warunkach samoloty SU-25 nie wyposaża się w rakiety R-60. Oznaczało to,
iż miał on być wykorzystany do realizacji zadań specjalnych19. W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, iż Władysław Wołoszyn oraz Jewgienij Agapow
tego dnia znajdowali się na różnych lotniskach wojskowych, co wprost wskazuje, że ten drugi nie mógł widzieć, jak twierdził, samolotu SU-25 wyposażonego w rakiety R-60 z Władysławem Wołoszynem na pokładzie.
Poza tym ukraiński SU-25 nie mógł przyczynić się do katastrofy boeinga
777, ponieważ samolot ten nie miał możliwości zestrzelenia malezyjskiego
boeinga na wysokości ponad 10 tys. metrów, czyli wysokości, na której poruszał się wówczas malezyjski samolot. Wszystko sprowadza się w tym momencie do parametrów samolotu SU-25. Warto zaznaczyć, że jest to pewnego rodzaju „powietrzny czołg”, który nie lata na dużych wysokościach, tym
bardziej wyposażony w rakiety powietrze-powietrze R-60. Co więcej, kabina
samolotu SU-25 jest rozhermetyzowana, co oznacza, że nie może on latać
na wysokościach, na których nie ma tlenu. Maksymalna wysokość, na którą
SU-25 mógłby się wznieść, to około 6 tys. metrów, ale bez żadnego wyposażenia oraz na bardzo krótki czas, gdyż pilot nie wytrzymałby warunków
aerodynamicznych, a w związku z tym nie byłoby możliwości zlokalizowania
i zestrzelenia boeinga 777.
Oskarżeniom, że to ukraiński SU-25 zestrzelił malezyjskiego boeinga
777, zaprzecza również oświadczenie konstruktora tego samolotu. Władimir Babak potwierdził informacje, że samolot SU-25 nie może wznieść
19 Малайзийский „Боинг” сбил украинский летчик – капитан Волошин, ‹https://www.

kp.ru/daily/26323.5/3204312/› (dostęp: 14.03.2017).
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się na duże wysokości. Jego optymalna funkcjonalna wysokość to około
3-4 tys. metrów. A zatem ze względów technicznych oraz fizycznych jednostka SU-25 nie mogła zestrzelić boeinga 777. Wywiad z Władimirem
Babakiem został opublikowany w niemieckiej telewizji NDR i WDR oraz
w gazecie „Süddeutsche Zeitung”20. Podobnego zdania był również rosyjski
ekspert Wadim Łukasiewicz. Twierdził on, że samolot SU-25 ze względu
na swoje parametry techniczne nie może wznosić się na wysokość ponad
10 tys. metrów. Z tym wnioskiem Wadim Łukasiewicz wystąpił w programie publicystycznym Tamancev. Itogi na rosyjskim kanale RBK. Wywołało
to burzę medialną w Rosji, a samego Wadima Łukasiewicza nazwano „nie
tym ekspertem”, gdyż wyraził obiektywną opinię dotyczącą katastrofy malezyjskiego boeinga 777, która nie odpowiadała argumentacji głoszonej przez
Kreml21.
Wracając do postulatów przedstawionych na konferencji prasowej przez
Siergieja Szojgu, należy odwołać się do ostatniego z nich. A mianowicie do
twierdzenia, że w dniu katastrofy malezyjskiego samolotu ukraiński system
wyrzutni rakietowych ziemia-powietrze BUK znajdował się kilkadziesiąt
kilometrów od swojej pierwotnej lokalizacji. Miały to potwierdzać zdjęcia
satelitarne zaprezentowane przez rosyjskiego ministra obrony narodowej.
Widoczna jest na nich jednostka wojskowa A-1428 położona niedaleko Doniecka, na której wówczas miały się znajdować wyrzutnie rakietowe ziemia-powietrze BUK. Na zdjęciach widać, jak w dniach od 14 do 17 lipca 2014
roku owe działa bojowe przemieszczały się po terytorium jednostki wojskowej. Istotny w tym kontekście jest fakt, że jednej z wyrzutni 17 lipca nie było
na zdjęciach. Siergiej Szojgu stwierdził, że to działo bojowe zostało przewiezione w inne miejsce i użyte do zestrzelenia malezyjskiego boeinga 777.
Dziennikarze śledczy z grupy Bellingcat podjęli próbę weryfikacji rosyjskiej teorii. O pomoc zwrócili się do organizacji Digital Globe zajmującej się wykonywaniem zdjęć satelitarnych. W trakcie porównania zdjęć
przedstawionych przez rosyjskiego ministra obrony na konferencji prasowej ze zdjęciami uzyskanymi od Digital Globe okazało się, że oznakowane
20 MH 17 wurde vom Boden aus abgeschossen, ‹http://www.sueddeutsche.de/politik/krieg-in-

der-ukraine-mh-wurde-vom-boden-aus-abgeschossen-1.2386385› (dostęp: 23.04.2017).

21 Таманцев. Итоги, Вадим Лукашевич на РБК (materiał wideo z programem Tamancev.

Itogi z Wadimem Łukasiewiczem nie jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej stacji telewizyjnej RBK), ‹https://www.youtube.com/watch?v=WkV_Wh1M9OA› (dostęp:
21.03.2017).
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identycznymi datami zdjęcia znacznie się różnią. Chodzi przede wszystkim
o las wokół jednostki. Na zdjęciach z 17 lipca 2014 roku uzyskanych od
Digital Globe wokół jednostki wojskowej jest pusta przestrzeń bez drzew,
natomiast na przedstawionych przez Rosjan zdjęciach widać las. Dziennikarzom Bellingcat udało się uzyskać także archiwalne zdjęcia tego terenu.
Okazało się, że las, o którym mowa, został ścięty kilka tygodni przed 17 lipca 2014 roku. Porównując owe archiwalne zdjęcia z tymi przedstawionymi
przez Siergieja Szojgu, udało się ustalić, że Rosjanie na konferencji prasowej
posłużyli się zdjęciami z 2 lipca 2014 roku22.
W celu przeprowadzenia bardziej rzetelnej analizy owych zdjęć zwrócono się do Geospatial Technologies Project at the American Association for
the Advancement of Science (AAAS), amerykańskiej organizacji zajmującej
się specjalistycznymi badaniami zawartości zdjęć. Po przeprowadzeniu odpowiednich badań eksperci z AAAS stwierdzili jednoznacznie, że rosyjskie
zdjęcia są sfałszowane23.
Po rzetelnej analizie każdego z przedstawionych przez stronę rosyjską
twierdzenia dotyczącego przyczyn katastrofy malezyjskiego boeinga 777
okazało się, że nie mają one obiektywnych podstaw, by można je było brać
pod uwagę. Kreowanie „prawdy” popartej sfałszowanymi informacjami nie
przyniosło stronie rosyjskiej oczekiwanych rezultatów. Nie pomogła również
medialna propaganda, której głównym celem było stworzenie „burzy informacyjnej” wokół katastrofy malezyjskiego samolotu.

Ustalenie przyczyn katastrofy malezyjskiego
boeinga 777
Międzynarodowa grupa śledcza z generalnym prokuratorem Holandii Fredem Westerbekiem w raporcie dotyczącym przyczyn katastrofy malezyjskiego
boeinga 777, lecącego 17 lipca 2014 roku z Amsterdamu do Kuala Lumpur,
22 Сравнение спутникового снимка Digital Globe от 17 июля со спутниковыми сним-

ками Министерства Обороны Российской Федерации от 17 июля, s. 4–12, ‹https://
www.bellingcat.com/wp-content/uploads/2015/06/17_july_satellite_imagery_comparison_ru.pdf› (dostęp: 12.04.2017).

23 Исследование открытых источников по MH17: два года спустя, s. 32–34, ‹https://

www.bellingcat.com/wp-content/uploads/2016/07/mh17-two-years-later-ru.pdf› (dostęp:
18.03.2017).
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ustaliła, że samolot został zestrzelony z wyrzutni rakietowej ziemia-powietrze
BUK-M1, która została przywieziona na terytorium podwładne wówczas
prorosyjskim separatystom z Federacji Rosyjskiej. Jest to dotychczas najbardziej rzetelna oraz wiarygodna wersja wydarzeń związanych z tą tragedią.
Istnieje wiele poszlak wskazujących na udział Rosjan w zestrzeleniu samolotu
malezyjskich linii lotniczych.
Międzynarodowa komisja śledcza wraz z pomocą odpowiednich jednostek wywiadowczych Stanów Zjednoczonych oraz agencji Bellingcat ustaliła
konkretną trasę, którą pokonał rosyjski zespół wyrzutni rakietowych BUK-M1 z terytorium Rosyjskiej Federacji na podległy separatystom obszar oraz
po wystrzeleniu rakiety z powrotem do jednostki wojskowej znajdującej się
w Rosji. Głównym źródłem informacji dotyczących trasy rosyjskiej wyrzutni rakietowej są wpisy, materiały zdjęciowe oraz filmowe, które mieszkańcy
podwładnych prorosyjskim separatystom terytoriów umieszczali na swoich
profilach w portalach społecznościowych.
W sieci istnieje wiele informacji, zgodnie z którymi można ustalić, w jaki
sposób rosyjski BUK-M1 został dostarczony do Donbasu. Dziennikarze
francuskiego tygodnika „Paris Match”, znajdujący się wówczas w Doniecku,
wykonali kilka zdjęć ciężarówki marki Volvo z załadowanym na nią BUK-iem24.
Miejscem, gdzie po raz kolejny zarejestrowano obecność rosyjskiej wyrzutni rakietowej, było miasto Makiejewka. Widoczne jest to na zdjęciach satelitarnych, które zostały przekazane komisji śledczej przez Digital Globe25.
Następnie jeden z mieszkańców miasta Zugres, położonego około 25 km
na wschód od Makiejewki, na swoim profilu na Twitterze udostępnił wideo
poruszającej się w kierunku Toreza oraz Snieżnoje kolumny aut wraz z ciężarówką Volvo, na której znajdował się rosyjski BUK26.
Poruszając się na wschód, ciężarówka Volvo po raz kolejny została zauważona w miejscowości Torez. Mieszkańcy tego miasta na swoich profilach
w serwisach społecznościowych udostępniali zdjęcia, na których można było
24 Un camion volé pour transporter le lance-missiles, ‹http://www.parismatch.com/Actu/In-

ternational/EXCLU-MATCH-Un-camion-vole-pour-transporter-le-systeme-lance-missiles-577289#› (dostęp: 22.03.2017).

25 New Google Earth Satellite Update Confirms Presence of Buk in Eastern Ukraine, ‹https://

www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2016/06/22/new-google-earth-satellite-updateconfirms-presence-of-buk-in-eastern-ukraine/› (dostęp: 04.02.2017).

26 Russian BUK that shot down MH17 filmed in Zuhres, ‹https://www.youtube.com/

watch?v=LO4a3T4t7iw› (dostęp: 14.03.2017).
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zauważyć ciężarówkę wraz z wyrzutnią rakietową BUK-M127. Punktem przeznaczenia kolumny aut z BUK-iem była miejscowość Snieżnoje. Rosyjska
wyrzutnia rakietowa w tym miejscu została zdjęta z ciężarówki i dalej poruszała się samodzielnie28.
Kilka godzin po katastrofie malezyjskiego boeinga 777 na Twitterze, na
profilu jednego z mieszkańców Snieżnoje, upubliczniono zdjęcie, na którym widoczny jest moment wystrzelenia rakiety29. Materiał zdjęciowy, który
jest dowodem wystrzelenia rakiety z wyrzutni BUK-M1, międzynarodowa
komisja śledcza poddała rzetelnym badaniom, które wykazały niezaprzeczalną autentyczność materiału dowodowego. W ten sposób potwierdzono, że
malezyjski samolot został zestrzelony przez rosyjski system rakietowy BUK-M1 z okolic miasta Snieżnoje, które wówczas znajdowało się pod kontrolą
prorosyjskich separatystów.
18 lipca 2014 roku rosyjska wyrzutnia rakietowa została ponownie zauważona w mieście Ługańsk. Kierując się w stronę granicy z Federacją Rosyjską, miała ona nie 4, a 3 rakiety, co oznaczało, iż jedna z nich została użyta.
Powrót rosyjskiej wyrzutni rakietowej na terytorium państwa rosyjskiego został szczegółowo przedstawiony w poprzedniej części niniejszej pracy, kiedy
opisywano proces weryfikacji rosyjskich postulatów dotyczących katastrofy
malezyjskiego samolotu.
Federacja Rosyjska, chcąc udowodnić swoją niewinność i przerzucić odpowiedzialność za katastrofę malezyjskiego boeinga 777 na stronę ukraińską, zwróciła się z prośbą o opinię do instytucji Almaz Altej zajmującej się
produkcją wyrzutni rakietowych BUK. 2 czerwca 2015 roku Almaz Altej
zwołał konferencję prasową, na której potwierdzono, że malezyjski boeing
777 faktycznie był zestrzelony za pomocą rakiety ziemia-powietrze BUK-M1. Ustalono jednak, iż owa rakieta, czyli konkretnie rakieta 9M38M1
systemu BUK-M1, w Federacji Rosyjskiej była zdjęta z produkcji w 1999
roku. W ten sposób Almaz Altej chciał zaprzeczyć wersji, że rakieta, którą zestrzelono samolot lotu MH17, jest rosyjskiej produkcji. Twierdzono

27 Twitter, ‹https://twitter.com/MOR2537/status/489702736766586880› (dostęp: 28.04.2017).
28 N. Patin, Tracking the Vehicle that Transported the MH17 Buk, ‹https://www.bellingcat.

com/news/uk-and-europe/2015/06/30/low-loader/› (dostęp: 16.04.2017).

29 D. Romein, Is this the Launch Site of the Missile that Shot Down Flight MH17? A Look at

the Claims and Evidence, ‹https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2015/01/27/
is-this-the-launch-site-of-the-missile-that-shot-down-flight-mh17/› (dostęp: 11.03.2017).
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natomiast, że samolot ten został zestrzelony za pomocą rakiety BUK 9M38,
która w tym czasie była na wyposażeniu armii ukraińskiej30. Jednak istnieją fakty świadczące o tym, że Federacja Rosyjska nadal dysponuje rakietami 9M38M1 BUK-M1. Takie oznaczenia widoczne były bowiem na jednej z kolumn techniki wojskowej stacjonującej w jednostce znajdującej się
w Kursku31. Wyrzutnie rakietowe o tych symbolach widziano również podczas defilady wojskowej w mieście Czita32.
Almaz Altej przedstawił również wnioski odnośnie do miejsca wystrzelenia rakiety. Stwierdzono, iż została ona wystrzelona z miejscowości
Zaroszczenskoje, a nie Snieżnoje. Wskazywać na to miały dziury we
wraku samolotu utworzone wskutek uderzenia rakiety, co według rosyjskich ekspertów w dobitny sposób stanowiło egzemplifikację trajektorii jej lotu. Pod uwagę nie wzięto jednak podstawowych informacji, a mianowicie przedstawionej powyżej trasy przemieszczania się ciężarówki
Volvo z BUK-iem oraz danych pozyskanych od naocznych świadków
owej katastrofy. Dziennikarze holenderskiej stacji telewizyjnej NOS33 oraz
przedstawiciele niemieckiej agencji Correctiv34 przeprowadzili serię wywiadów z mieszkańcami wsi Zaroszczenskoje. Nie uzyskali oni żadnych
informacji potwierdzających wersję, że rakieta została wystrzelona z okolic
Zaroszczenskoje.
Rosjanie zaprezentowali także serię satelitarnych zdjęć, na których miała być widoczna wyrzutnia rakietowa BUK niedaleko miejscowości Zaroszczenskoje, lecz wersja mówiąca o wystrzeleniu rakiety z okolic Snieżnoje
pozostaje aktualna i najbardziej wiarygodna, gdyż użyte przez Rosję materiały zdjęciowe z okolic wsi Zaroszczenskoje zostały umiejętnie podrobione.
Wykazały to analizy przeprowadzone za pomocą programu Tungstène35.

30 MH17 likely downed by old BUK-M1 missile system not used by Russia – manufacturer, ‹https://

www.rt.com/news/264421-buk-missile-manufacturer-investigation/› (dostęp: 11.04.2017).

31 West faces tough choices if Russia, Ukraine fight, ‹http://uk.reuters.com/news/picture/west-

faces-tough-choices-if-russia-ukrai-idUKKBN0GG06M20140816/964530682› (dostęp:
23.04.2017).

32 Victory day parade (Chita, Russia) – Russian Buk Missile System on fire, burning 9.May 2015,

‹https://www.youtube.com/watch?v=yymGgn2cfG0› (dostęp: 24.04.2017).

33 NOS Journaal, ‹https://nos.nl/uitzending/9368-nos-journaal.html› (dostęp: 11.04.2017).
34 Flight MH17 Searching for the truth, dz. cyt.
35 Исследование открытых источников по MH17: два года спустя, dz. cyt., s. 42–43.
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Powyższe informacje wskazują jednoznacznie, że kolejne próby Federacji
Rosyjskiej zmierzające do zrzucenia odpowiedzialność za katastrofę malezyjskiego samolotu na stronę ukraińską się nie powiodły.

Medialny kontekst rozważań dotyczących przyczyn
katastrofy malezyjskiego boeinga 777 – teorie
niepotwierdzone przez oficjalne źródła
Rosyjskie środki masowego przekazu nie przestawały tworzyć „prawdziwych”
wersji wydarzeń związanych z katastrofą malezyjskiego boeinga 777. W przestrzeni medialnej powstawały różnego rodzaju teorie, jak mogło dojść do
tej straszliwej tragedii. Jedną z nich było twierdzenie, iż celem ukraińskich
wojskowych był samolot, w którym miał znajdować się prezydent Federacji
Rosyjskiej Władimir Putin.
W rosyjskich mediach wrzało od informacji, iż Ukraińcy chcieli zestrzelić samolot z prezydentem Rosji na pokładzie. Stacje telewizyjne NTV,
ORT36 oraz Life News37 nadawały wiadomości, analizy oraz opinie ekspertów, że malezyjski samolot był bardzo podobny do samolotu, którym
wówczas miał lecieć Władimir Putin. Podobne kolory flag wskazywały, że
Ukraińcy po prostu pomylili się i zestrzelili nie ten samolot. Analogiczna
narracja była kreowana również na łamach czasopism w wydaniach papierowych i internetowych. Lenta.ru, Dni.ru38 oraz „Komsomolskaja Prawda”39
głosiły, że Ukraińcy doprowadzili do katastrofy malezyjskiego samolotu
przez pomyłkę, gdyż ich celem miał być samolot z Władimirem Putinem
na pokładzie. Sprawa nabrała rozgłosu również w ukraińskich mediach,
gdyż powracający z Niemiec samolot prezydenta Rosji miał rzekomo
przecinać trajektorię lotu malezyjskiego boeinga w punkcie znajdującym
36 Интерфакс: Вероятной целью украинской ракеты мог быть самолет Президен-

та России, ‹http://www.1tv.ru/news/2014-07-17/37525-interfaks_veroyatnoy_tselyu_
ukrainskoy_rakety_mog_byt_samolet_prezidenta_rossii› (dostęp: 11.04.2017).

37 Целью украинской ракеты мог быть самолёт Владимира Путина, ‹https://life.ru/t/

новости/136833› (dostęp: 11.03.2017).

38 Целью украинской ракеты мог быть самолет Путина, ‹https://dni.ru/polit/2014/

7/17/275457.html› (dostęp: 21.04.2017).

39 Источник в Росавиации: Целью украинской ракеты мог быть самолет Владимира

Путина, ‹https://www.kp.ru/daily/26257.4/3136516/› (dostęp: 14.03.2017).
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się nad wschodnią częścią Ukrainy. Ukraińscy dziennikarze sprostowali ten
zarzut, twierdząc, że samolot prezydenta Rosji nie znajdował się wówczas
w przestrzeni powietrznej Ukrainy.
W rosyjskich mediach mówiono również, że malezyjski samolot miał
już na swoim pokładzie martwych ludzi, których po zestrzeleniu potraktowano jako ofiary katastrofy cywilnego samolotu. Tego rodzaju twierdzenie pojawiło się w jednym z programów publicystycznych prowadzonych
przez znanego rosyjskiego populistę Antona Frołowa. Jednakże ani ta, ani
przedstawiona wyżej wersja nie mają obiektywnych podstaw, na których
mogłoby się oprzeć uzasadnienie dotyczące przyczyn katastrofy. Tworzą
one jedynie narzędzie medialnej manipulacji umiejętnie wykorzystywanej
przez Rosjan w celu zdjęcia z siebie odpowiedzialności za zestrzelenie malezyjskiego boeinga 777.
W całej tej informacyjnej gmatwaninie nie należy zapominać również
o tym, że katastrofa malezyjskiego samolotu wydarzyła się na terytorium
zajętym przez prorosyjskich separatystów. Rosja już niejednokrotnie potwierdzała, że potrafi umiejętnie wykorzystywać prowokacyjne sytuacje,
odwracając je na swoją korzyść. Istnieje bowiem wersja mówiąca o tym, że
władze na Kremlu postanowiły zestrzelić nie malezyjski ani też ukraiński
samolot, lecz rosyjski cywilny samolot. Na konferencji prasowej we wrześniu
2014 roku ówczesny szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Walentyn Nalewajczenko przedstawił informacje o tym, że separatyści wraz z regularnym
wojskiem Federacji Rosyjskiej planowali zestrzelić rosyjski cywilny samolot
Aeroflotu aerobus A-320 (lot AFL 2074 z Moskwy do Larnaki)40. Oprócz
danych wywiadowczej służby państwa ukraińskiego nie ma żadnych innych
dowodów potwierdzających ten fakt. Interesujące jest jednak to, że 16 oraz
17 lipca 2014 roku samolot ten wyjątkowo leciał zmienioną trasą, przebiegającą akurat nad wschodnią Ukrainą, gdzie toczyły się walki ukraińskiej armii
z separatystami. Byłby to niewątpliwie akt terroru wobec własnej ludności ze
strony Federacji Rosyjskiej, ale jednocześnie mogłoby się to stać pretekstem
do wypowiedzenia Ukrainie wojny.

40 Українські сенсації. Спецоперація MH-17. Частина 2, ‹https://www.youtube.com/

watch?v=mTyPggfsIhI› (dostęp: 12.04.2017).
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Podsumowanie
Parafrazując słowa Mao Tse-tunga dotyczące wykorzystywania informacji
podczas wojny, warto zauważyć, że chcąc doprowadzić do obalenia władzy
politycznej w państwie, należy zacząć od przygotowania opinii publicznej
oraz pracy ideologicznej, zarówno mając do czynienie z klasą rewolucyjna, jak i klasą nierewolucyjną41. We współczesnym świecie słowa te trafnie
odzwierciedlają wykorzystywanie wojny informacyjnej w różnego rodzaju
konfliktach oraz sporach, których polem walki są przede wszystkim umysł
i mentalność człowieka. W dobie społeczeństwa informacyjnego czynniki te
nie mają naturalnej bariery ochronnej przed takimi zjawiskami, jak manipulacja, propaganda bądź też dezinformacja.
Dzisiaj nie chodzi o wojnę w klasycznym clausewitzowskim rozumieniu,
lecz o wojnę informacyjną. Wojnę, w której informacje stanowią narzędzie
walki, a informacyjna batalia sprowadza się przede wszystkim do ustalenia,
gdzie znajduje się granica pomiędzy prawdą a kłamstwem. Pojęcie „prawdy” w owym kontekście nabiera zaś szczególnego znaczenia, ponieważ od
określenia, co jest prawdą, a co nią nie jest, zależy proces podejmowania
decyzji przez poszczególne jednostki bądź grupy społeczne. Współcześnie
wpływanie na ludzi poprzez odwoływanie się do ich emocji oraz osobistych
przekonań odgrywa większą rolę w procesie kształtowania opinii społecznej
niż odwoływanie się do obiektywnych faktów. Powstaje zatem problem dotyczący tego, gdzie znajduje się owa granica oddzielająca to, co jest prawdą,
od tego, co prawdą nie jest.
W niniejszej pracy została omówiona kwestia związana z katastrofą malezyjskiego boeinga 777, która miała miejsce w lipcu 2014 roku nad terytorium Donbasu. W kontekście owych wydarzeń ukształtowały się dwa nurty
wyjaśniające przyczyny tego tragicznego wypadku. Platformą zaś, na której
odbywa się owa informacyjna batalia, są środki masowego przekazu zarówno
rosyjskie, jak i zachodnie.
Z jednej strony jest argumentacja przedstawiona przez międzynarodową grupę śledczą, której przewodniczył główny prokurator Holandii Fred
Westerbeke. Zgodnie z wnioskami tej grupy malezyjski boeing 777 został zestrzelony z wyrzutni rakietowej ziemia-powietrze BUK-M1 z okolic
41 A. Loubier, Grupy redukcyjne, techniki sterowania i manipulacji wewnątrz stowarzyszeń,

przeł. H. Czepułkowski, Komorów 2006, s. 110–112.
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miejscowości Snieżnoje znajdującej się na wschodzie państwa ukraińskiego.
Broń, którą wykorzystano do zestrzelenia malezyjskiego samolotu, została
przywieziona w region znajdujący się pod kontrolą prorosyjskich separatystów z Federacji Rosyjskiej, a po wykonaniu zadania z powrotem wróciła na
terytorium państwa rosyjskiego. Stosując zasadę domniemania niewinności,
międzynarodowa grupa śledcza, mimo wielu dowodów, nie nazwała głównych sprawców owej katastrofy, lecz wszystko wskazuje na to, że są nimi ludzie z kierowniczych stanowisk Federacji Rosyjskiej oraz rosyjscy wojskowi.
Z drugiej zaś strony znalazła się argumentacja postulowana przez Federację Rosyjską. Prowadząc w tym zakresie nieustającą wojnę informacyjną,
wykorzystując wszystkie dozwolone i niedozwolone metody, Rosjanie dążą
do zrzucenia odpowiedzialności za spowodowanie katastrofy malezyjskiego
samolotu na stronę ukraińską. Konferencja prasowa Ministerstwa Obrony
Narodowej zwołana 21 lipca 2014 roku oraz przedstawione na niej tezy
stanowią dobitny przykład kreowania „prawdziwej” wersji wydarzeń stosowanego przez Rosjan w celu oskarżenia Ukrainy. Jednak weryfikacja owych
postulatów wskazuje, że strona rosyjska prowadzi grę polegającą na wprowadzeniu „informacyjnego chaosu”, którego zadaniem jest uniemożliwienie
dotarcia do prawdy.
Katastrofa malezyjskiego boeinga 777 rozpętała prawdziwą „medialną
burzę”, dotyczącą tego, kto jest sprawcą tej straszliwej tragedii. W dużym
stopniu wpłynęło to na przekaz medialny na całym świecie. Jeśli w przypadku
Ukrainy i Rosji była to „przepychanka”, czyja wersja wydarzeń jest bardziej
prawdziwa, co miało na celu zrzucenie odpowiedzialności na przeciwnika
za ten incydent, to dla innych państw priorytetem było rzetelne zbadanie
przyczyn katastrofy. Po czyjej stronie leży „prawda”? Który z podmiotów –
Ukraina, Rosja, a być może Holandia oraz instytucje międzynarodowe zaangażowane w sprawdzanie przyczyn katastrofy – przedstawia właściwą wersję
wydarzeń? Przekaz medialny pochodzący od każdego z nich ma za zadanie
nie tylko przedstawić przebieg wydarzeń związanych z katastrofą, lecz także
wzbudzić u odbiorców konkretne emocje, których celem jest wykreowanie
odpowiednich opinii i postaw. Niewątpliwie jest to przejaw funkcjonowania
pojęcia „postprawdy” we współczesnym społeczeństwie. W kontekście zaś
rozważań przedstawionych w niniejszej pracy, dotyczących katastrofy malezyjskiego samolotu, należy podjąć wyzwanie i określić, gdzie znajduje się
granica pomiędzy tym, co jest prawdą, a tym, co nią nie jest.
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Streszczenie
Wojna w Donbasie w radykalny sposób zmieniła nastawienie społeczności międzynarodowej do państwa ukraińskiego. Wydarzeniem, które odegrało kluczową rolę w tym kontekście, była katastrofa nad terytorium Donbasu samolotu
boeing 777 linii lotniczych Malaysia Airlines wykonującego lot z Amsterdamu
do Kuala Lumpur. Separatyści oraz rosyjscy dziennikarze, którzy jako pierwsi
znaleźli się na miejscu wydarzenia, błędnie oznajmili, iż zestrzelono ukraiński
samolot transportowy AH-17. Kiedy wyszło na jaw, że to nie ukraiński, lecz
malezyjski samolot cywilny, rozpętała się prawdziwa „medialna burza” dotycząca tego, kto jest sprawcą tej straszliwej tragedii. Katastrofa malezyjskiego samolotu w dużym stopniu wpłynęła na przekaz medialny na całym świecie. Jeśli
w przypadku Ukrainy i Rosji była to „przepychanka”, czyja wersja wydarzeń jest
bardziej prawdziwa, co miało na celu zrzucenie odpowiedzialności za ten incydent na drugą stronę, to dla innych państw priorytetem było rzetelne zbadanie
przyczyn katastrofy. Podstawowe w tym kontekście stało się pojęcie „prawdy”.
Od tego, po czyjej stronie ona się znajdowała, zależało rozstrzygnięcie, kto jest
winny spowodowaniu tej katastrofy.
Słowa kluczowe: postprawda, wojna informacyjna, katastrofa malezyjskiego boeinga 777, środki masowego przekazu, rosyjska propaganda
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Summary
The Media Context of the Malaysian Airways Boeing
777 Catastrophe in Ukraine – Where Does the Truth Lie?
The war in Donbas radically changed the attitude of the international community to the Ukrainian state. The event that played a key role in this context was the crash of the Malaysia Airlines Boeing 777 flying from Amsterdam to Kuala Lumpur over the territory of the Donbas. The separatists and
Russian journalists who were the first to arrive at the scene incorrectly stated
that had been shot down the Ukrainian AH-17 transport aircraft. When it
emerged that it was not a Ukrainian but a Malaysian civilian plane, a real
“media storm” was launched about who caused this terrible tragedy. The
disaster of the Malaysian airplane has greatly influenced media coverage around the world. If in the case of Ukraine and Russia it was a “scuffle” about
whose version of events is more true, the purpose being to shift the responsibility for this incident to another, but for other states it was a priority to
investigate the causes of the disaster. The concept of “truth” has become the
basis in that context. From this, it became possible to decide who was guilty
of causing this disaster.
Keywords: post-truth, information war, the crash of the Malaysian Boeing 777,
mass media, Russian propaganda.
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Społeczne zapotrzebowanie
na postprawdę na
przykładzie współczesnego
dyskursu politycznego
w nowych mediach

Wprowadzenie
Za definicję postprawdy w niniejszym wywodzie przyjmuję definicję Oxford Dictionaries. Wyjaśnia ona, iż postprawda opisuje sytuację, w której
obiektywne fakty mają mniejsze znaczenie w kształtowaniu opinii publicznej
niż odwołania do emocji i osobistych przekonań1. Chciałbym przyjrzeć się
specyficznemu aspektowi postprawdy związanemu z drugą częścią definicji – odwołaniem do emocji, i na tym tle poszukać przyczyny popularności
tego zjawiska2. Stawiam tezę, że istnieje przyczyna owej popularności – „społeczne zapotrzebowanie na postprawdę”. Zapotrzebowanie to popularność
tę podtrzymuje, a nawet napędza. Przyczyna leży w pewnej tendencji natury ludzkiej, katalizowanej współczesnymi uwarunkowaniami społecznymi
i ujawniającej się w postaci psychologicznego mechanizmu projekcji. Społeczne zapotrzebowanie na postprawdę rozpatrzę na przykładzie charakteru
współczesnego dyskursu politycznego w nowych mediach, który, jak sądzę,
doskonale egzemplifikuje owo zapotrzebowanie.
1

Za: Word of the Year 2016 is..., w: English Oxford Living Dictionaries, https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016 (dostęp: 21.07.2017).

2

Zakładam, że zjawisko to jest popularne nie tylko z racji tego, że postprawda stała się „słowem roku 2016” Oxford Dictionaries – przykładową ilustrację jej „popularności” przytoczę w dalszej części artykułu.
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Współczesny dyskurs polityczny w nowych mediach
Przyjmuję definicję nowych mediów mówiącą, że są to „wszelkie techniki
przekazu oraz technologie, które są stosowane powszechnie od połowy lat
80. XX wieku. Początki epoki nowych mediów wiążą się z upowszechnieniem komputerów osobistych, telewizji satelitarnej i wideo oraz tak zwanych
technologii pozamonitorowych, czyli telefaxu i telefonu komórkowego”3.
W nowych mediach, w porównaniu do „tradycyjnych”, znacznie wzrosła rola „odbiorców” interesujących się sprawami politycznymi. Przestali być
oni biernymi, jednostronnymi uczestnikami procesu komunikacji, a stali się
aktywnymi podmiotami, nawet współtwórcami, debaty publicznej. Toczy się
ona przede wszystkim w Internecie, a uczestnicy biorą w niej udział poprzez dodawanie komentarzy pod artykułami na portalach internetowych, poprzez wpisy
na blogach, polubienia i polecania treści na portalach społecznościowych czy
tworzenie grafik odnoszących się do aktualnej sytuacji politycznej4. W rezultacie nowe media stały się „miejscem debaty publicznej”5, a niektórzy współcześni teoretycy wskazują nawet na istotną ich rolę nie tylko w „procesie
komunikowania”, ale i w „organizacji całego społeczeństwa”6.
Konsekwencje takiego modelu debaty publicznej, w tym politycznej, są
wielorakie. Giovanni Sartori wskazywał, że „stajemy tu przed wyjątkowo poważnym problemem, problemem obniżających się standardów, szacunku dla
prawdy w etyce zawodowej”7. Badacz nowych mediów Mirosław Lakomy

3

Popularna encyklopedia mediów, red. J. Skrzypczak, Poznań 2000, s. 376, cyt. za: M. Lakomy, Demokracja 2.0. Interakcja polityczna w nowych mediach, Kraków 2013, s. 66.

4

M. Lakomy, Demokracja 2.0. Interakcja polityczna w nowych mediach, dz. cyt., s. 45-46;
R. Olszowski, Elektroniczna republika: udział obywateli w życiu publicznym z wykorzystaniem narzędzie ICT, w: NetoDEMOkracja. Web 2.0 w sferze publicznej, red. K. Oświecimski, A. Pohl, M. Lakomy, Kraków 2016, s. 113; M. Kaczmarek-Śliwińska, Dyskurs polityczny w mediach instytucjonalnych i społecznościowych podczas kampanii wyborczej, w: Technopolityka w świecie nowych mediów, red. M.K. Zwierżdżyński, M. Lakomy, K. Oświecimski,
Kraków 2015, s. 47.

5

M. Kaczmarek-Śliwińska, Dyskurs polityczny w mediach instytucjonalnych i społecznościowych podczas kampanii wyborczej, art. cyt., s. 62.

6

M. Lakomy, M.K. Zwierżdżyński, K. Oświecimski, Splot technologii i polityki – perspektywa
nowych mediów, w: Technopolityka w świecie nowych mediów, dz. cyt., s. 9.

7

G. Sartori, Teoria demokracji, tłum. P. Amsterdamski, Warszawa 1998, s. 136-156, cyt. za:
M. Lakomy, L. Lakomy, Trywializacja dyskursu politycznego w nowych mediach, w: Mądrość
mediów. Meandry wiedzy i głupoty, red. M. Drożdż, Tarnów 2014, s. 209.
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diagnozuje, że „obecna debata publiczna narusza, wynikający z idei deliberatywnej demokracji, habermasowski wymóg pełnego i równego dostępu do
informacji oraz wymóg intersubiektywnej weryfikowalności tez i uzasadnień
[...]”8. Współczesnym nowym mediom towarzyszy także zjawisko „bombardowania informacjami”, które „może doprowadzić wręcz do zaburzenia
postrzegania określonych problemów czy zagadnień”9 oraz fragmentaryzacji
przekazu, mogącej powodować ukierunkowanie odbiorcy na określone treści, wedle zamierzenia autora komunikatu10.
Przy dyskursie politycznym w nowych mediach chciałbym skupić się na
popularności w nim postprawdy, rozumianej jako wypowiedzi dominowane
przez emocje i osobiste przekonania, przy których zainteresowanie obiektywnymi faktami staje się nieznaczące lub relatywnie nieznaczące. Poniżej
przykład takiej dyskusji na jednym z portali internetowych, która rozwinęła
się po opublikowaniu na nim (w lipcu 2017 r.) artykułu pt. Sukces prezydenta
Dudy ws. ustawy o KRS. Jego projekt wejdzie w życie11.
Kr y st y na: Duda jak przyłożysz rękę w zniszczeniu naszej demokracji zapłacisz za to wcześniej czy później jestem zwykłą matką wspaniałych dzieci i to o
ich przyszłość chodzi ja przeżyłam dzieciństwo w PRLu i nie pozwolę abyście
do tego wrócili
mokr ata: PANI KRYSTYNO jest Pani wielka a należało dodać że ten pachołek zapłaci pustą głową o czym nie wie.
Polka: Duda czy ty wiesz co podpisujesz, co się dzieje W Sejmie, o czym
mowa? Chyba raczej nie Ty długopisie
Polka: Wstyd mieć takiego ojca, twoja córka się wstydzi – Duda
qweasd: żal dzieci.
jedy ny isluszny: Gdzie ten PRL, gdzie to ZOMO?:D Pani Krystyno czas
się otrząsnąć i przestać pisać bzdury
H ERRGOT T: Pani Krystyno, popieram Panią w całej rozciągłości! BIĆ UBECKĄ OPOZYCJĘ! NIGDY WIĘCEJ KOMUNY!!!
tośka jedynyisluszny: -ty się otrząśnij, prl masz w osobie prokuratora piotrowicza, prl -owskimi metodami zmieniającego ustrój państwa, zomo a raczej
8 M. Lakomy, Demokracja 2.0. Interakcja polityczna w nowych mediach, dz. cyt., s. 115.
9 Tamże, s. 113.
10 M. Kaczmarek-Śliwińska, Dyskurs polityczny w mediach instytucjonalnych i społecznościo-

wych podczas kampanii wyborczej, art. cyt., s. 63.

11 Sukces prezydenta Dudy ws. ustawy o KRS. Jego projekt wejdzie w życie, https://wiado-

mosci.wp.pl/sukces-prezydenta-dudy-ws-ustawy-o-krs-jego-projekt-wejdzie-w-zycie-6145681703429761a (dostęp: 21.07.2017).
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ormo to służba formowana przez antoniego. sądy podległe rządowi – przestań
TY pisać bzdury sprzedawczyku
K apust77: Moje dzieciegłe rządteż stan wojenny i lata 80. Mieszkałem na
robotniczym osiedlu koło kopalni na Śląsku Tak jak stoi policja pod sejmem
tak stały nyski milicji i wozy pancerne ZOMO pod kopalnią podczas strajku
górników, bałem się o mojego tatę i wujka , którzy na tej kopalni pracowali...
Teraz to wraca za sprawą chorych z nienawiści ludzi.
DebileWonZPolski: kto wam płaci za takie brednie wymień negatywne
skutki tych ustaw
TośkawdebileWonZPolski: – kupić ci bilet?12

Debatę te określam jako przykładową wymianę zdań, w której dominują
postprawda i odwołania do emocji. Widać bowiem w niej sporo personalnych, obraźliwych zwrotów osobistych (zarówno wobec polityków, jak i dyskutantów), dyskusja przybiera wymiar ad personam bez odnoszenia się do
argumentów związanych z bardziej obiektywnymi faktami. Komunikowana
też jest ogromna dawka emocji (złość, lęk). Z tego powodu nazwałbym ją
„debatą postprawdy”. Żaden z jej uczestników nie wykazuje gotowości do
wysłuchania „strony przeciwnej”. Żaden nie uzasadnia swoich wypowiedzi
inaczej, jak tylko obrazowym porównaniem lub odwołaniem do własnych
doświadczeń emocjonalnych z przeszłości. Trudno oprzeć się wrażeniu, że
celem tej „debaty”, jak wielu podobnych nienależących w Internecie do rzadkości13, nie jest wymiana zdań ani nawet próba przekonania oponentów, lecz
raczej ekspresja pewnych silnych emocji i osobistych przekonań. Warto pójść
dalej i spytać: czemu to z kolei miałoby służyć?

Mechanizm projekcji
Interesujące wyjaśnienie powyższego fenomenu zaproponować można, opierając się na naukach psychologicznych – za pomocą wskazywanego w wielu
teoriach psychologicznych tak zwanego mechanizmu projekcji.
12 Pisownia zgodna z oryginałem.
13 Zob. np. komentarze pod artykułem opublikowanym tego samego dnia na tzw. portalu

prawicowym, I śmieszno i straszno, https://wpolityce.pl/forum/polityka/28-dyskusje-pod-publikacjami-dzialu-polityka/tematy/329315-i-smieszno-i-straszno-petru-nie-ogladajmy-tvpis-kto-z-panstwa-nie-oglada-tvpis-i-bardzo-dobrze-jakbyscie-kogos-znali-wylaczamy-telewizor-komentarze-publikacji (dostęp: 21.07.2017).

Społeczne zapotrzebowanie na postprawdę…

233

Termin ten, w wąskim znaczeniu, pojawia się już u Zygmunta Freuda
jako p r ze n i e si e n i e. Freud opisuje je jako zjawisko kojarzenia stłumionych,
nieświadomych emocji, zarówno „nieprzyjaznych”, jak i „pozytywnych”,
z osobą, z którą zawiązuje się bliższą relację. Osoba doświadczająca w przeszłości tłumionych przeżyć i popędów związanych z innymi przenosi je na
osobę aktualną, bliską, na czas teraźniejszy. Freud miał konkretnie na myśli
osobę lekarza mającego pomagać w uświadomieniu tego, co ukryte w podświadomości14, jednakże późniejsi badacze pojęcie to rozszerzyli.
Modyfikująca i uzupełniająca odkrycia Freuda Karen Horney podobnie zdiagnozowała, że mechanizm projekcji funkcjonuje u osób, które dokonały wyparcia pewnych uczuć, zwłaszcza złości (tzn. nie odczuwają ich
w sposób świadomy, lecz odruchowo przeniosły je do nieświadomości, gdyż
w danym momencie, zwłaszcza w dzieciństwie, „człowiek nie mógłby znieść
świadomości własnej wrogości”, która okazałaby się dla niego sprawą „zbyt
przerażającą”15). Horney podkreśla, że osoba taka „zupełnie sobie tej wrogości nie uświadamia”16, co jednak nie powoduje, że uczucie znika, lecz szuka
ono swojego ujścia. „Niebezpieczny afekt domaga się nieodparcie tego, żeby
się go pozbyć, gdyż zakłóca od wewnątrz interesy i bezpieczeństwo jednostki”, w wyniku czego osoba taka „«rzutuje» swe wrogie impulsy na świat zewnętrzny. Pierwszy «wykręt» w postaci wyparcia wymaga następnego: jednostka «udaje», że źródło destrukcyjnych impulsów tkwi nie w niej samej, ale
w kimś lub czymś znajdującym się poza nią”17. Dodatkowo, wyparta wrogość
„rośnie i potężnieje pod wpływem czynników zewnętrznych”, a im większa
jest ona w samej jednostce, tym bardziej bezwzględnie jawi się dla niej osoba lub sytuacja zewnętrzna, na którą uczucia te projektuje18. Projektowanie
takie nie prowadzi jednak do rzeczywistego uwolnienia pierwotnych emocji,
dlatego jego powtarzanie jest bezskuteczne.
Carl Gustav Jung z mechanizmem projekcji łączy koncepcję „cienia”,
będącego „żywą częścią osobowości”, „nieświadomością osobniczą”, pełną
14 Z. Freud, Wstęp do psychoanalizy, tłum. S. Kempnerówna i W. Zaniewicki, Warszawa 1982,

s. 426-431.

15 K. Horney, Neurotyczna osobowość naszych czasów, tłum. H. Grzegołowska, Poznań 1993,

s. 54.

16 Tamże.
17 Tamże, s. 57.
18 Tamże, s. 55-57.
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„wszelkiego rodzaju złych myśli”, takich jak „gwałtowny gniew i słabości
zmysłowe”19. Treści zawarte w cieniu są dla większości ludzi odstraszające,
„albowiem spotkanie z samym sobą należy do przeżyć nieprzyjemnych, którym próbujemy schodzić z drogi tak długo, jak długo wszystkie treści negatywne da się projektować na otoczenie”20. W cieniu tym, który Jung łączy
nie tylko z nieświadomością osobniczą, ale i ze „zbiorową”21, umieszcza on
zasadniczo emocje, określając je jako „instynktowne, mimowolne reakcje zaburzające racjonalny ład świadomości gwałtownymi wybuchami. Afekty nie
są «stwarzane» przez wolę – afekty się dzieją. W afekcie nierzadko pojawiają
nawet bezpośrednio zaangażowanemu indywiduum obce cechy charakteru, mimowolnie pojawiają się treści dotychczas utajone. Im gwałtowniejszy
afekt, tym bliższy patologii, czy owemu stanowi, w którym świadomość «ja»
zostaje zmarginalizowana przez treści autonomiczne i przedtem często nieświadome. Dopóki nieświadomość znajduje się w stanie podobnym do snu,
wydaje się, że w tym utajonym obszarze nie istnieją w ogóle żadne treści,
toteż jesteśmy ciągle zaskakiwani, że z rzekomej nicości nagle wyłania się coś,
co przedtem było nieznane. Po czym przybywa psycholog i mówi, że stało
się tak, ponieważ musiało się to stać z tych czy innych względów. Ale któż
mógłby to wyprorokować?22”.
Erich Fromm poszukujący psychologicznych przyczyn kształtowania się
„osobowości autorytarnych” ilustrował mechanizm projekcji na konkretnych
przykładach niektórych przywódców politycznych i religijnych. Stwierdzał,
że „stłumienie wrogości usuwa ją tylko ze świadomości, ale jej nie likwiduje. Ponadto nagromadzona wrogość, nie znajdując bezpośredniego ujścia,
19 C.G. Jung, Archetypy i nieświadomość zbiorowa, tłum. R. Reszke, Warszawa 2011, s. 28.
20 Tamże.
21 Nieświadomość wedle Junga to „tak naprawdę rzeczywistość in potentia: myśl, którą my-

ślimy, uczynek, jaki spełniamy, a nawet, na który będziemy jutro narzekać – to wszystko
w formie nieświadomej istnieje już dzisiaj. Nieznane pokrywające afekt istniało od zawsze
i prędzej czy później przedstawiłoby się świadomości” (tamże, s. 290). „Nieświadomość
powszechnie uchodzi za coś w rodzaju zakapslowanej intymności osobistej, za coś, co Biblia
określa mianem ‚serca’ i ujmuje między innymi jako miejsce pochodzenia wszelkiego rodzaju złych myśli” (tamże, s. 28). Nieświadomość osobnicza byłaby związana z osobistymi
doświadczeniami i przeżyciami danej osoby, zbiorowa zaś z czymś, co można by nazwać
skłonnościami gatunkowymi lub naturą człowieka. Odczuwanie wrogości do innych byłoby zatem u Junga pewną skłonnością gatunkową, niekoniecznie związaną z tłumieniem
uczuć w przeszłości.

22 Tamże, s. 290.
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urasta do tego stopnia, że przenika całą osobowość człowieka, jego stosunek do innych i do siebie samego, tyle że przybiera formy zracjonalizowane
i zamaskowane”23. Formami takimi miały być na przykład doktryny religijne
inicjatorów reformacji, podkreślające „wizerunek Boga-despoty, który pożąda nieograniczonej władzy nad ludźmi oraz ich uległości i poniżenia”24.
Wizerunek ten, twierdził Fromm, był projekcją wrogości odczuwanej przez
nich samych. Popularność reformacji wśród klasy średniej miała się zaś brać
z tłumienia przez nią (odczuwanych nieświadomie) wrogości i zawiści do
bogatszej klasy wyższej – dzięki nauce Lutra i Kalwina mieli wrogość tę projektować na zewnątrz25. Podobny mechanizm wyjaśniać miał powstanie i popularność haseł hitleryzmu w Niemczech po I wojnie światowej26.
David R. Hawking twierdzi, że przyczyną wypierania uczuć, które wędrują do obszaru nieświadomości, jest towarzyszące im poczucie winy i strachu.
Zauważa też istnienie mechanizmów podtrzymujących owo wyparcie – zaprzeczenia i projekcji. Polegają one na przerzucaniu (przypisywaniu) wypartego uczucia na świat i ludzi wokół, na przeżywaniu go jako należącego do
innych. „Następnie «oni» stają się wrogami, a nasz umysł poszukuje i w końcu znajduje odpowiednie usprawiedliwienie, aby wzmocnić tę projekcję.
Winą zostają obarczeni ludzie, miejsca, instytucje, jedzenie, warunki klimatyczne, układy planet na niebie, warunki społeczne, los, Bóg, fart, diabeł,
obcokrajowcy, mniejszości etniczne, partie polityczne i inne podmioty poza
nami”27. Hawking twierdzi wręcz, że najsilniejszym współczesnym mechanizmem w człowieku jest właśnie projekcja, doprowadzająca do „wojen, konfliktów i zamieszek społecznych”, będąca też przyczyną „wszelkich ataków,
przemocy, agresji i każdej formy destrukcji społecznej”28.
Warto wspomnieć jeszcze o koncepcji resentymentu Maxa Schelera, która przypomina mechanizm projekcji. Resentyment powstawać miał, „kiedy
określone odruchy uczuciowe i namiętności – same przez się normalne i zasadniczo wchodzące w skład ludzkiej natury – ulegają systematycznie stłumieniu i nie zostają rozładowane, pociągając za sobą pewne trwałe skłonności
23 E. Fromm, Ucieczka od wolności, tłum. O i A. Ziemilscy, Warszawa 1970, s. 104.
24 Tamże, s. 105.
25 Tamże, s. 104.
26 Tamże, s. 200-226.
27 D. Hawkins, Technika uwalniania, tłum. A. Rutkowska, Warszawa 2016, s. 24-26.
28 Tamże, s. 26.
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do określonego rodzaju złudzeń co do wartości i odpowiadających im sądów
wartościujących. Odruchami uczuciowymi i namiętnościami, które przede
wszystkim wchodzą tu w grę, są: mściwe uczucie i odruch zemsty, nienawiść,
złośliwość, zazdrość, zawiść, szyderstwo”29.

Społeczne zapotrzebowanie na postprawdę
Spróbuję teraz wyjaśnić popularność „dyskursu postprawdy” za pomocą naszkicowanego mechanizmu projekcji. Jeśli wierzyć wspomnianym (i innym)
autorom koncepcji psychologicznych opisującym ów mechanizm, dyskurs
taki, w którym używane są argumenty ad personam, słowa obraźliwe, w którym zaznaczają się frustracje i złość, wydaje się w pewnym sensie bardzo
potrzebny. Zapotrzebowanie na niego nie wynikałoby ze świadomej, racjonalnej decyzji jego uczestników, aby w celu próby uwolnienia własnych wypartych uczuć „obrzucać innych błotem”, lecz z nieświadomego, na ogół,
mechanizmu właściwego naturze ludzkiej, który ciągle poszukuje sposobów
rozładowania zgromadzonych emocji. Osoby biorące udział w „dyskursie
postprawdy” nie są więc zwykle świadome głębszego, psychologicznego sensu emocjonalnego dyskursu, w którym biorą udział, a zabezpieczeniu przed
tą nieświadomością służy dodatkowo wspomniana między innymi przez
Fromma racjonalizacja30. W odniesieniu do dyskursu politycznego oznaczałaby ona, że dyskutujący „w formie postprawdy” sam jest przekonany, że – na
przykład – używa on argumentów merytorycznych (a druga strona emocjonalnych), że jest otwarty na inne punkty widzenia, albo że biorąc udział
w dyskusji, stara się jedynie ukazać innym prawdę, że robi to dla dobra innych, że dobro ojczyzny tego wymaga, że inni przecież błądzą, że to tamta
strona pała nienawiścią itp. Tak zabezpieczony przystępuje do dyskusji, do
której odpowiednio nastawia się, czytając wpierw informacje polityczne bądź
wpisy innych uczestników dyskursu. Treści, z którymi się styka, utrzymywane często w prowokatorskim tonie, pobudzają treści zmagazynowane w jego
nieświadomości (czy też „cieniu”), co de facto wywołuje mechanizm projek29 M. Scheller, Resentyment a moralność, tłum. J. Garewicz, Warszawa 1977, s. 33n, cyt. za:

M. Żardecka-Nowak, Resentyment jako postać nienawiści, w: Nienawiść w życiu publicznym,
red. W. Zuziak, J. Synowiec, Kraków 2016, s. 65.

30 E. Fromm, Ucieczka od wolności, dz. cyt., s. 104.
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cji: dołączając do dyskusji, pozostawiając emocjonalne wpisy, nieświadomie
próbuje uwolnić własne emocje. Ponieważ jednak nie jest zwykle świadomy
tego mechanizmu, i ponieważ mechanizm ten nie prowadzi do faktycznego
uwolnienia emocji, czynność ta – zaangażowanie w dyskurs postprawdy –
powtarza się.
Mechanizm polegający na tym, że nieświadomość uwalnia wyparte treści,
może – jak wspominał choćby Hawkins – odnosić się do różnych obszarów.
Nieświadomość może wybierać różne „obiekty” i próbować projektować na
nie własne emocje – po prostu przypisywać je tym obiektom. Szczególnie
wyraźnie widać jednak tę prawidłowość w dyskursie politycznym w nowych
mediach. Pomijając nawet jednak na razie problematykę nowych mediów,
można zauważyć, że dzieje się tak dlatego, iż w kampaniach wyborczych
i dyskusjach polityków coraz częściej widoczna jest kategoria „przyjaciel –
wróg”, rozbudzająca wewnętrzne emocje obserwatorów – odbiorców komunikatów. Przy użyciu tej kategorii następuje odwołanie do emocji, czemu
podporządkowane jest także odwoływanie się do faktów lub do tego, co
przedstawiane jest jako fakty. Autorzy tych odwołań mają na celu przede
wszystkim pozyskanie elektoratu31.
Przyjmując za punkt wyjścia perspektywę psychologiczną, a więc dużą rolę
w życiu człowieka czynników nieświadomych i emocjonalnych, w tym wynikającą z mechanizmu projekcji potrzebę ich wyrażania, należy stwierdzić,
że samo odwoływanie się przez polityków do emocji (dyskurs postprawdy),
choćby częste i intensywne, nie byłoby zachowaniem „skutecznym” (w sensie
przekonywania wyborców), prawdopodobnie nie byłoby nawet społecznie
akceptowalne, gdyby nie „społeczne zapotrzebowanie na postprawdę” wynikające właśnie z obecności w nieświadomości jednostek treści wypartych.
Kolejną przestrzeń do rozwoju dyskursu postprawdy, do kolejnego sposobu uzewnętrzniania emocji, otworzyły nowe media. Wydaje się, że rozwijający się w nich dyskurs postprawdy okazuje się jeszcze intensywniejszy niż

31 „Nie wolno posługiwać się w działalności publicznej wyszukaną argumentacją, ale do nie-

kierujących się logiką wyborców należy mówić mając na uwadze jedynie ich emocje. Dlatego też świadom tego polityk «przeciwnika musi […] odzierać z czci i powtarzać, że jest
łotrem, a jego nieprawości są znane światu; ciągłe powtarzanie tych twierdzeń odniesie
pożądany skutek. Fakty mające udowodnić te twierdzenia są zbyteczne»” (P. Andryszczak,
Nienawiść użyta, nienawiść przezwyciężona, w: Nienawiść w życiu publicznym, dz. cyt.,
s. 120, druga część cytatu pochodzi z: G. Le Bon, Psychologia tłumu, tłum. B. Kaprocki,
Kęty 2004, s. 82).
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w tradycyjnych mediach i dyskursach, zwłaszcza ze względu na możliwość
anonimowego udziału w dyskusji, czego nie oferowały „stare” media, a także odczuwanie większej swobody w wypowiadaniu słów online niż „twarzą
w twarz”32. Nowe media nie są obarczone ryzykiem odpowiedzialności za
wypowiadane słowa i emocje (lub ryzyko to staje się mniejsze) i dlatego
świetnie służą realizacji mechanizmu projekcji. Pozwalają w bardziej autentyczny, mniej hamowany względami kulturowymi i obyczajowymi sposób
wyrazić „własne odczucia”. Bardziej stanowcze wyrażanie jednych uczuć
sprzyja bardziej stanowczemu wyrażaniu ich przez innych, co w rezultacie,
zgodnie z mechanizmem projekcji, napędza korzystanie z nowych mediów
(choć oczywiście nie jest to jedyna przyczyna ich wykorzystania oraz popularności prowadzonych tam dyskusji politycznych).

Aspekt racjonalny i etyczny społecznego
zapotrzebowania na postprawdę
Na koniec warto poczynić jeszcze jeden komentarz (sygnalizujący raczej
niż opisujący aspekty powiązane z głównym tematem artykułu), dotyczący
aspektu „skuteczności” i etyczności mechanizmu projekcji w kontekście dyskursu postprawdy.
Jak stwierdzono, dyskurs postprawdy prowokowany jest zapotrzebowaniem ludzkiej podświadomości na to, aby uwolnić znajdujące się w niej, wyparte treści. Teoretycy mechanizmu projekcji nie wskazują, aby takie działanie
podświadomości było „skuteczne” w sensie psychologicznym. Branie udziału
32 Poniżej przemyślenia i badania amerykańskiej badaczki od używania języka – Karen

Ehman: „Ukrywanie się za ekranem komputera w jakiś sposób ośmiela nas i jakby upoważnia do wypowiadania tego, co naprawdę myślimy. Być może czujemy się odważni, ponieważ osoba, do której się zwracamy, nie jest fizycznie przy nas obecna, a może zachęca nas do
tego presja środowiska i podążanie za tłumem wypowiadającym ostre słowa […] Czasami
klawiatura wydobywa z nas to, co najgorsze. Dzięki małemu badaniu na pięciuset osobach
czytających mojego bloga odkryłam interesujące statystyki dotyczące komunikowania online. Ponad połowa badanych, 52 procent, przyznaje, że powiedziało online coś, czego nie
powiedziałoby komuś osobiście, a prawie 15 procent wskazało, że powiedziało coś takiego
więcej niż dwanaście razy. Natomiast na pytanie, czy wiesz, że ktoś online wypowiedział
słowa, których, twoim zdaniem, nigdy nie wypowiedziałby twarzą w twarz, 100 procent
badanych odpowiedziało twierdząco. Media społecznościowe stały się areną głośnego
ciskania opiniami. Dominuje na nich złośliwość – jadowite komentarze stały się normą”
(K. Ehman, Przestań paplać zacznij mówić, tłum. P. Musiewicz, Kraków 2015, s. 110).
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w dyskursie postprawdy i wyrażanie poprzez ten dyskurs własnych emocji nie
prowadzi do ich faktycznego „uwolnienia”. Nie powoduje przeniesienia treści
nieświadomych w obszar świadomości i nie prowadzi do ustania potrzeby ich
projektowania na innych, a zatem do ustania potrzeby wyrażania wobec innych złości czy wrogości mającej w istocie odmienne źródło. Mechanizm projekcji może działać w nieskończoność (a więc dyskursy postprawdy w nowych
mediach mogą trwać w różnych formach w nieskończoność), chyba że zmieni
się stan świadomości poszczególnych uczestników dyskursu.
Jung możliwość taką – zerwania z tym mechanizmem – widział w ujrzeniu i zaakceptowaniu przez człowieka tego, od czego ciągle ucieka – od
własnego „cienia”, będącego nośnikiem trudnych do przyjęcia, wypartych
treści33. Hawkins – w procesie dostrzegania, akceptowania i pozwalania na
odejście trudnym emocjom34. Arystoteles lekarstwo na nienawiść i poszerzenie w człowieku obszaru racjonalnego upatrywał w praktykowaniu przyjaźni
i rozwijaniu cnót35. Papież Franciszek, przypominając wcześniejsze nauczanie
katolickie, stwierdził, że zespolenie razem w człowieku uczuć, rozumu i woli
(które, jak się wydaje, odsunęłoby lub zredukowało zapotrzebowanie na
postprawdę) może dokonać się poprzez osobiste otwarcie na prawdę i miłość
oraz pozwolenie, aby one „w głębi dotknęły nas i przemieniły”; odpowiedzią ma być bowiem „wielka miłość Boża, która nas przemienia wewnętrznie
i daje nam nowe oczy pozwalające widzieć rzeczywistość”36.
33 „Jeśli człowiek jest w stanie ujrzeć własnego cienia i znieść wiedzę o nim, wówczas pierwsza

część tego zadania zostaje rozwiązana; w ten sposób przynajmniej zlikwidowana zostaje
nieświadomość osobnicza” (C. Jung, Archetypy i nieświadomość zbiorowa, dz. cyt., s. 28).

34 D. Hawkins, Technika uwalniania, dz. cyt., s. 34-37.
35 P. Andryszczak, Nienawiść użyta, nienawiść przezwyciężona, art. cyt., s. 124, cyt. za: Arysto-

teles, Etyka eudemejska, tłum. W. Wróblewski, w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. v, Warszawa 2000, 1221, s. 421.

36 Papież Franciszek, Lumen Fidei, 26. Na marginesie warto zwrócić uwagę na akcentowany

przez papieża, konieczny jego zdaniem związek miłości i prawdy, oznaczający m.in. negatywne aspekty występowania samej prawdy bez miłości: „Jeśli miłość potrzebuje prawdy,
także prawda potrzebuje miłości. Nie można rozdzielać miłości i prawdy. Bez miłości prawda staje się zimna, bezosobowa, uciążliwa dla życia konkretnej osoby. Prawda, której szukamy, ta, która nadaje sens naszej drodze, oświeca nas, gdy jesteśmy dotknięci przez miłość.
Kto kocha, rozumie, że miłość jest doświadczeniem prawdy, że to ona otwiera nasze oczy,
byśmy mogli zobaczyć całą rzeczywistość w nowy sposób, w jedności z kochaną osobą”
(tamże, 27). Zob. także T. Kornecki, Prawda jako wartość w przekazie medialnym w świetle
encykliki ojca św. Franciszka „Lumen fidei”, w: Mądrość mediów. Meandry wiedzy i głupoty,
dz. cyt., s. 153-168.
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Uwagi końcowe
Jeśli wierzyć zarysowanym teoriom psychologicznym, współczesne społeczeństwa silnie dotyka „problem emocjonalny”, manifestujący się w dużym
stopniu w przestrzeni nowych mediów i dobrze widoczny w obecnym dyskursie politycznym. Problem ten określany jest przez Horney jako „neurotyczna osobowość naszych czasów”37. Fenomen ten ma swoje konsekwencje
nie tylko w charakterze współczesnego dyskursu politycznego, który z uwagi
na niego przybrał w dużej mierze postać dyskursu postprawdy, ale i w rozumianym szerzej życiu politycznym (zapewne nawet publicznym), w tym
niewątpliwie w podejmowaniu decyzji przy wyborach do organów przedstawicielskich. Zjawisko to, jak stwierdzono, jest prowokowane przez czynniki
zewnętrzne – uderzający w emocje ton wypowiedzi – jednakże źródłowa jego
przyczyna, przynajmniej wedle teorii psychologicznych, znajduje się wewnątrz jednostek, członków społeczeństwa. Gdyby dyskurs polityczny toczony przez polityków nie miał charakteru postprawdy (nie zawsze też de facto
taki ma), „problem emocjonalny” i tak by się ujawnił – na innej płaszczyźnie,
być może niezwiązanej zupełnie z życiem politycznym, mechanizm projekcji
jest bowiem stałą tendencją ludzkiej natury.
Nie podejmuję się w tym artykule diagnozy, czy „neurotyczna osobowość naszych czasów” jest zjawiskiem nasilającym się, czy też silniejszym niż
w przeszłości. Bez wątpienia jednak, skoro mechanizm projekcji jest związany z naturą ludzką, nie jest on zjawiskiem charakterystycznym tylko dla
czasów współczesnych czy nowożytnych.
Stwierdzenia powyższe mogą też prowadzić do pytania, na ile „współczesny człowiek” biorący udział w dyskursie politycznym (a może i w innych „zachowaniach politycznych”) kieruje się przesłankami racjonalnymi,
na ile nieracjonalnymi. Dokładniejsza odpowiedź z pewnością wymagałaby
głębszych badań i prezentacji większej liczby stanowisk dotyczących natury
ludzkiej, w artykule niniejszym pragnę jedynie podkreślić faktyczną, istotną
rolę czynników nieracjonalnych38.

37 K. Horney, Neurotyczna osobowość naszych czasów, dz. cyt., s. 24-32.
38 Podobne uwagi czyni Piotr Andryszczak (Nienawiść użyta, nienawiść przezwyciężona, w: art.

cyt., s. 120-122).
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Streszczenie
W artykule tym proponuję spojrzeć na fenomen popularności postprawdy we
współczesnym dyskursie politycznym, zwłaszcza w nowych mediach, z perspektywy psychologicznej opisującej mechanizm projekcji. Mechanizm ten sprawia, że
wyparte, znajdujące się w podświadomości emocje (zwłaszcza związane ze złością
i lękiem) usiłują się „uwolnić”, gdy z zewnątrz docierają podobne bodźce emocjonalne. W rezultacie wewnętrzne emocje są rzutowane na otoczenie, na uczestników dyskursu, który staje się przez to bardziej emocjonalny, nierzadko pełen
wypowiedzi obraźliwych. Mechanizm ten w sposób nieświadomy uruchamia się
często przy dyskusjach w nowych mediach, zapewniających większą anonimowość niż kontakt twarzą w twarz, sprzyjających bardziej dosadnym, szczerym
wypowiedziom. W istocie mechanizm nie służy jednak faktycznemu uwolnieniu
treści nieświadomych, stąd napędza on raczej emocjonalny charakter dyskursu
postprawdy, miast go osłabiać. Zasygnalizowane zostaje też etyczne spojrzenie na
ów mechanizm, jak i możliwość jego przełamania, mogącą prowadzić do spadku
społecznego zapotrzebowania na emocjonalny dyskurs postprawdy.
Słowa kluczowe: mechanizm projekcji, dyskurs polityczny, nowe media, postprawda

Summary
In this paper I propose looking at the phenomenon of the popularity of ‘post-truth’
in contemporary political discourse, especially in new media, from a psychological perspective, particularly the mechanism of projection. Through it, emotions
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kept in the unconsciousness are trying to be released (especially those connected
with anger and fear), and are somehow enabled and connected with participants
of a discourse, when similar emotions in the outer world are recalled. As a result,
much offensive vocabulary can be found in these discourses. This mechanism
is very often (unconsciously) enabled in emotional discourses, especially in new
media which are anonymous and avoid face-to-face contact and therefore help to
present opinions from the very bottom of one’s ‘heart’. In spite of the fact that in
this way the thwarted emotions are not in fact released, this mechanism continues, engaging more and more participants in internet political discussions. Also,
some ethical and rational assessment of this phenomenon is presented as well as
some perspectives for emotional ‘post-truth’ discourse to become less popular.
Keywords: psychological projection, political discourse, new media, post-truth
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Zarządzanie a determinizm
technologiczny w sferze
kultury. Nowoczesne
koncepcje zarządzania
w instytucjach kultury
„Każde społeczeństwo w erze nowych technologii zginęłoby marnie,
gdyby jego los zależał od centralnego planowania”.
Peter Drücker, The Practice of Management1

Wstęp
Wybitny specjalista od spraw zarządzania Peter Drücker (1909–2005) powiedział kiedyś, że formuła przedsiębiorstwa, która w poprzedniej dekadzie
przyniosła mu sukces, prawdopodobnie straci na aktualności w następnej.
Obecnie zmiany zachodzą jeszcze szybciej, a osiąganie przewagi konkurencyjnej odbywa się najczęściej w ciągu miesiąca, tygodnia, dni, godzin czy
nawet minut (np. kryzysy w social media)2.
Rzeczywistość, w której przyszło nam obecnie funkcjonować, to świat, który ciągle się zmienia. Daje nam on wiele możliwości, przede wszystkim wolność,
jednak nie jest to wolność całkowita. Wspomniane na początku zmiany, ich
tempo, natura i zasięg, wpływają na niemal każdy obszar ludzkiej działalności3.
1

P. Drücker (wraz z J.A. Maciariello), Drucker na każdy dzień. 366 refleksji na temat dobrych
praktyk zarządzania, przeł. T. Szmajter, Poznań 2011, s. 57.

2

Zob. P. Drücker, Skuteczne zarządzanie, przeł. A. Ehrlich, Warszawa 1976.

3

K. Krzysztofek, M.S. Szczepański, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informatycznych, Katowice 2002, s. 12.
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W kontekście zmian społecznych można wskazać wiele czynników wywierających wpływ na obecne zmiany. Są to czynniki kulturowe, ekonomiczne,
polityczne i przede wszystkim technologiczne. Z tych wszystkich czynników
to właśnie nowe technologie, w tym szczególnie te, które zachodzą w procesie
komunikowania, należy postrzegać jako jeden z najważniejszych elementów
procesów zmian społecznych, a nawet cywilizacyjnych4. Wobec tego wydaje
się, że z tezą o tym, że współczesny człowiek żyje w cywilizacji technicznej,
nie należy dyskutować5. Czy zatem jesteśmy sobie w stanie wyobrazić współczesne życie bez rozwoju technologii?
Socjologowie wskazują, że najmłodsze pokolenia nie są już w stanie
funkcjonować bez nowoczesnych technologii6. Tak zwane pokolenie Y, generacja ludzi urodzonych po 1980 roku, nazywane również „pokoleniem
Milenium”, „następną generacją”, „pokoleniem cyfrowym” czy „pokoleniem
klapek i iPodów”, jest generacją, która dorastała i kończyła edukację, korzystając z wszechobecnego postępu technologicznego7. Zarówno „pokolenie
4

A. Bąk, Serwisy społecznościowe – efekt Facebooka i nie tylko, „Media i Społeczeństwo” 2016,
nr 6, s. 134, 136; T. Czernik, Proces technicyzacji kultury i jej społeczne implikacje, „Świdnickie Studia Teologiczne” 2009, nr 6, s. 73.

5

K. Adamski, Wyznawcy i krytycy determinizmu technicznego. Próba ujęcia problemu w perspektywie etycznej, „Perspektiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 2013, R. 12,
nr 2 (23), s. 5.

6

Zob. m.in.: D. Pendergast, Getting to Know the Y Generation, w: Tourism and Generation
Y, red. P. Benckendorff, G. Moscardo, D. Pendergast, Wallingford 2009, s. 1–15; D.J.
Brosdahl, J.M. Carpenter, Shopping orientations of US males: a generational cohort comparison, „Journal of Retailing and Consumer Services” 2011, t. 18, s. 548–554; T.H. Reisenwitz, R. Iyer, Differences in Generation X and Generation Y: Implications for the organization
and marketers, „Marketing Management Journal” 2009, t. 19, z. 2, s. 91–103; N. Borges,
R. Manuel, C. Elam, B. Jones, Differences in motives between millennial and Generation X
medical students, „Medical Education” 2010, t. 44, s. 570–576. Obecnie na rynku pracy,
patrząc przez pryzmat kryterium demograficznego, funkcjonują cztery różne generacje:
pokolenie wyżu demograficznego (ang. Baby Boomers) (1949-1963), generacja X (19641979), generacja Y (1980-1994) oraz pokolenie Z (urodzeni po 1995 lub nawet 2000).
Mimo pewnych podobieństw każda z nich ma inne potrzeby, co odbija się na ich postawach wobec pracy i pracodawców. Ponadto ich ramy czasowe są bardzo często umowne,
a wśród badaczy brak konsensusu co do jednej prawidłowej wersji tego podziału, pomimo
że różnice pomiędzy proponowanymi przedziałami są niewielkie i wynoszą ok. 5 lat.

7

A. Barska, Kryteria wyboru e-dostawcy z perspektywy konsumenta generacji Y, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze” 2015, nr 3, s. 59, passim; D. Dolińska-Weryńska, Motywacje i potrzeby pracowników pokolenia Y w gospodarce
opartej na wiedzy, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”
2016, z. 92, s. 33–34; S. Stachowska, Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy
i pracodawcy, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2012, nr 2 (85), s. 34. W języku angielskim
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Y”, jak i kolejną tzw. „generację Z” można określić e-generacją8. Bardzo często w odniesieniu do generacji Z używa się określenia tzw. pokolenie C,
czyli od słów w języku angielskim connected, communicating, computer-ized,
always clicking9, i L, w tym przypadku od pierwszych liter słów w języku
angielskim charakteryzujących tę grupę: lazy, link, leads, lifestream. To generacja, która nie zna świata bez komputerów, telefonii komórkowej (83 proc.
z nich śpi z telefonem) i wszechobecnego dostępu do Internetu10.
Celem niniejszego artykułu jest pokazanie zmian, jakie nastąpiły i będą
następować w sferze zarządzania kulturą w kontekście rozwoju nowoczesnych
technologii. Czy w sensie organizacyjnym sektor kultury jest pod wpływem
determinizmu technologicznego? Czy broni się przed nim, czy też idzie razem
z głównym nurtem zmian? Pamiętajmy o tym, że instytucje kultury przez długi
okres wzbraniały się przed wprowadzaniem nowoczesnych elementów zarządzania, choćby marketingu11. Wspomniany brak akceptacji dla działań marketingowych, postrzeganych jako technika sprzedaży wykorzystywana przez prywatne firmy, spowodował opór ze strony części pracowników sektora kultury,
dostrzegających w rynkowych rozwiązaniach element obniżający elitarność tego
sektora. Tymczasem marketing jest w istocie techniką mająca na celu zwiększenie przychodów instytucji oraz liczby odwiedzających, niezależnie od misji naukowej i edukacyjnej instytucji12. Podobnie jest z nowoczesnymi technologiami, które bardzo często są postrzegane jako zagrożenie dla wyjątkowości sektora
kultury, a bardzo często usprawniają procesy organizacyjne i zarządcze.
Podjęcie tego tematu odnajduje swoje uzasadnienie w zmianach, które
nastąpiły w ostatnich latach w funkcjonowaniu sektora kultury, który musi

funkcjonują takie określenia na to pokolenie: WWW Generation, Net Generation, Thumb
Generation.
8 A. Maksymowicz, E-generacja, w: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe, red. L. Haber, Kraków 2002, s. 487–489;
A. Błachnio, Przegląd wybranych badań nad wpływem Internetu na dobrostan psychiczny
i kontakty społeczne użytkowników, „Psychologia Społeczna” 2007, t. 2 (3-4/5), s. 225.
9 Zob. M. McCrindle, The ABC of XYZ, Understanding the Global Generations, Bella Vista
2014.
10 A. Dziadkiewicz, P. Maśloch, Design jako nowoczesny trend w zarządzaniu, „Zarządzanie

i Finanse” 2013, t. 4 (2), s. 95.

11 Ł. Wróblewski, Strategie marketingowe w instytucjach kultury, Warszawa 2012, s. 48–49.
12 J.-M. Tobelem, De l’approche marketing dans les musées, „Publics et Musées” 1992, nr 2,

s. 56–57.
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bezpośrednio stawić czoła nowym realiom rynkowym, jakimi są m.in. globalizacja, wewnętrzna konkurencja, sfera rozrywki (w tym „łatwiejsze” sposoby
na docieranie do kultury), systemowe podejście do zarządzania personelem
oraz to, co interesuje nas najbardziej z punktu widzenia niniejszego artykułu,
czyli nowoczesne technologie13.

Determinizm technologiczny (techniczny)
Prowadząc rozważania na temat roli determinizmu technologicznego w rozwoju zarządzania w sferze kultury, należy przedstawić tło samej problematyki
związanej z tym terminem.
Dyskusja nad rolą zmian technologicznych w rozwoju człowieka nie jest
czymś nowym14. Determinizm technologiczny (techniczny) jest kierunkiem
myśli socjologicznej, który przypisuje rozwojowi techniki i technologii podstawową rolę w kształtowaniu otoczenia społecznego. Determiniści uważają, że technologia jest autonomiczna i że nie podlega ona ludzkiej kontroli, przez co nie da się powstrzymać jej rozwoju. Twórcą tego nurtu był
kanadyjski ekonomista Harold Adams Innis (1894–1952), pomysłodawca
teorii o związku między sposobami komunikowania się a formami cywilizacyjnymi. Dokonując obserwacji skutków budowy kolei, co też było przedmiotem jego pracy doktorskiej, doszedł do wniosku, że poszerzenie obszaru
komunikacji znajduje swoje odzwierciedlenie w zmianach kulturowych15.
Innymi przedstawicielami tego nurtu byli m.in. socjolog i ekonomista Thorstein Veblen (1857–1929). Uważał on, że technologia wpływa na
społeczeństwo i jest to wpływ bezwarunkowy, przed którym nie można się
obronić16. To właściwie Veblena uważa się za patrona myśli określanej determinizmem technologicznym. W książce pt. Teoria klasy próżniaczej (1899)17
13 Ł. Wróblewski, Wprowadzenie, w: Zarządzanie w instytucjach kultury, red. Ł. Wróblewski,

Warszawa 2014, s. 9.

14 I.S. Fiut, Konwergencja mediów a komunikowanie, w: „Stare” media w obliczu „nowych”,

„nowe” w obliczu „starych”, red. K. Pokorna-Ignatowicz, J. Bierówka, Kraków 2011, s. 19–
22.

15 H.A. Innis, A history of the Canadian Pacific Railway, Toronto 1971; H.A. Innis, Empire

and Communications, Toronto 1972.

16 A. Bąk, Serwisy społecznościowe – efekt Facebooka i nie tylko, dz. cyt., s. 136.
17 T. Veblen, Teoria klasy próżniaczej, przeł. J. i K. Zagórscy, Warszawa 1971.
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opracował ogólną teorię kształtowania się stosunków społecznych pod wpływem warunków materialnych18. Kilka lat później, w opublikowanej w 1904
roku książce pt. Teoria przedsiębiorstwa19, dokonuje on konfrontacji kapitalistów z „klasą” inżynierów. W tej pracy stwierdza, że o postępie nie decydują
już poczynania przedsiębiorców, a liczyć zaczyna się kompetencja i znajomość
nowych technologii. To specjaliści od zarządzania nowoczesnymi technologiami będą decydowali o przyszłości. W nowych czasach pojawia się bowiem
zapotrzebowanie już nie na kapitał, ale na specjalistyczną wiedzę20. Inżynierowie mają stać się stymulatorem rozwoju gospodarczego. Tej tezy dowodził
również na przełomie lat 60. i 70. poprzedniego stulecia amerykański socjolog Daniel Bell (1919–2011). Sformułował on koncepcję społeczeństwa
informacyjnego. Przedstawiał społeczeństwo informacyjne jako kolejną fazę
rozwoju społeczeństwa dobrobytu, z której korzyści mieli odnieść wszyscy.
Był to triumf nauki, komputeryzacji i racjonalnego zarządzania, które będą
miały najważniejszy wpływ na rozwój świata21.
Do grona deterministów zalicza się również profesora zajmującego się
naukami o komunikowaniu – Herberta Marshalla McLuhana (1911–1980),
który wokół własnej osoby skupił grono naukowców tworzących nowatorską szkołę myślenia zwaną Szkołą Toronto (Toronto School of Communication Theory). McLuhan, twórca koncepcji postrzegania świata jako globalnej
wioski, był przekonany, że wynalazki techniczne nieodwracalnie prowadzą
do zmiany kulturowej. Był on jednym z pierwszych, który zauważył, że
kanały komunikacyjne są jedną z podstawowych przyczyn zmian kulturowych. Twierdził, że niemal każdy obszar życia społecznego został zmieniony
przez komunikację. Odniósł się również bezpośrednio do instytucji kultury.
McLuhan napisał, że instytucje kulturalne są wydłużonymi cieniami ludzkich wynalazków. Mówił, że „kształtujemy media, a potem one kształtują
nas”22. To również jemu przypisuje się słynne zdanie, że „(…) z ery, w której
biznes był naszą kulturą, znaleźliśmy się w erze, w której kultura staje się
18 R. Maciąg, W stronę cywilizacji Internetu. Zarządzanie w naukach humanistycznych, Kra-

ków 2016, s. 96.

19 T. Veblen, The theory of business enterprise, New York 1965.
20 M. Zdun, Innowacje – od determinizmu technologicznego do antropologii, „Zeszyty Naukowe

Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2014, t. 24 (1), s. 244.

21 F. Webster, Theories of the Information Society, London – New York 2002, s. 14.
22 H.M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, przeł. N. Szczucka, Warszawa 2004.

250

Łukasz Burkiewicz

naszym biznesem”23. Najważniejszym okresem kariery McLuhana były lata
60. ubiegłego wieku, kiedy to zyskał niezwykłą popularność swoją pracą, jak
i wypowiedziami na temat mediów. Jego spostrzeżenia odnosiły się w głównej mierze do alfabetu, prasy drukarskiej i mediów elektronicznych, gdyż
umarł na krótko przed erą Internetu. Dopiero jego następca i współpracownik Derrick de Kerckhove (ur. 1944), belgijski socjolog i medioznawca, kontynuujący jego badania, zainteresował się dziedziną, przed którą McLuhan
się zatrzymał, czyli Internetem24. Stwierdził, że obecnie żyjemy w drugiej
fazie elektryczności, nazywanej fazą cyfrową25.
Zarówno McLuhan, szkoła Toronto, Daniel Bell, jak i Kerckhove uważali, że przed współczesnym społeczeństwem stoją nowe wyzwania, takie jak:
społeczeństwo informacyjne, gospodarka oparta na wiedzy oraz konieczność
zarządzania wiedzą. W obecnych czasach technologie informacyjne i komunikacyjne stanowią podstawowe zaplecze wspierające proces, bez którego nie
można wyobrazić sobie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju26.
Pomimo niepodważalnej roli rozwoju technologicznego spotykamy krytyków nurtu deterministycznego, jak Neil Postman, który z wielką obawą
pisze o triumfie techniki nad kulturą27, czy Tomasz Czernik, który mówi, że
coraz większa technicyzacja życia niesie ze sobą zagrożenie załamania systemu
fundamentalnych wartości cywilizacyjnych28. Ponadto wielu współczesnych
etyków wskazuje na konieczność odejścia od paradygmatu technokratycznego
na rzecz wzoru personalistycznego29. Również Kościół katolicki zajmował stanowisko w kontekście zagrożenia płynącego z wszechobecnej technokracji30.
23 H.M. McLuhan, D. Carson, The Book of Probes, red. E. McLuhan, W. Kuhns, Corte Ma-

dera 2003, s. 384.

24 D. de Kerckhove, Przeciw architekturze (architektura inteligencji), w: Kody McLuhana. To-

pografia nowych mediów, red. A. Maj, M. Derda-Nowakowska, Katowice 2009, s. 38–39.

25 M. Klichowski, Czy nadchodzi śmierć tekstu? Kilka refleksji na marginesie teorii technologicz-

nego determinizmu, „Studia Edukacyjne” 2012, nr 23, s. 104.

26 M. Kisilowski, K. Urbaniak, Wykorzystanie technologii informacyjnych w zarządzaniu pub-

licznym w Polsce, „Studia Ekonomiczne” 2013, t. 169, s. 63.

27 N. Postman, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, przeł. A. Tanalska-Dulęba, Warszawa

2004.

28 T. Czernik, Proces technicyzacji kultury i jej społeczne implikacje, dz. cyt., s. 69–82.
29 K. Adamski, Wyznawcy i krytycy determinizmu technicznego. Próba ujęcia problemu w per-

spektywie etycznej, dz. cyt., s. 6.

30 Odniesienia do zagrożenia technokracją można odnaleźć m.in. w encyklice papieża Bene-

dykta XVI Caritas in veritate (2009); zob. D. Dańkowski, Religia – kultura – ekonomia.
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Temat przewodni niniejszego opracowania zobowiązuje nas do dokonania refleksji nad rolą determinizmu technologicznego w kontekście rozwoju
zarządzania. Nowe technologie w znaczący sposób poszerzyły definicję procesu zarządzania31. Bez wątpienia postęp technologiczny umożliwia obecnie
zarządzanie nawet najbardziej skomplikowanymi strukturami. Zarządzanie
jest w ciągłym procesie zmian. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat przełomu
XIX i XX wieku ugruntowało się kilka szkół zarządzania (klasyczna, stosunków międzyludzkich, ilościowa, prakseologiczna, procesowa, systemowa)32.
Od lat 70. XX wieku obserwujemy dynamiczną tendencję do konstruowania
i upowszechniania nowych koncepcji zarządzania33.
Samo zarządzanie jest w ciągłym procesie zmian. Pojawiła się koncepcja
tzw. new wave nawołująca do odejścia od elementów twardych w zarządzaniu na rzecz miękkich, obecnie obserwujemy tendencję ukierunkowaną na
zarządzanie wiedzą. Nowe technologie coraz bardziej wymuszają stosowanie
nowych technik zarządzania w kolejnych sferach naszego życia. Obecnie na
rynku rozwijają się koncepcje zarządzania, które obok wpisywania się w tendencję dopasowywania się do potrzeb klientów bardzo intensywnie stawiają
na wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Podejście to doprowadziło
do rozwoju takich nurtów, jak: reengineering, lean management, outsourcing,
zarządzania jakością, benchmarking oraz wielu innych. W wymienionych
koncepcjach wykorzystuje się powszechnie nowoczesne technologie, co staje
się podstawowym elementem walki konkurencyjnej34.
Z punktu widzenia konsumenta nowoczesne technologie również wpływają na to, w jaki sposób podchodzi on do relacji z producentem (marką).
Szybkość przetwarzania informacji spowodowała, że obecnie klienci, zwani

Encyklika „Caritas in veritate” w dialogu z etyką biznesu, w: Etyka w organizacji. Filozofia,
kultura, zarządzanie, red. Ł. Burkiewicz, J. Kucharski, Kraków 2016, s. 117–142.
31 P. Drücker (wraz z J.A. Maciariello), Drucker na każdy dzień. 366 refleksji na temat dobrych

praktyk zarządzania, dz. cyt., s. 57.

32 E. Michalski, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Warszawa 2013, s. 43; M. Dołhasz, J. Fuda-

liński, M. Kosala, H. Smutek, Podstawy zarządzania. Koncepcje – strategie – zastosowania,
Warszawa 2009, s. 21–22 i n.

33 Ł. Burkiewicz, Podstawy zarządzania i ich implementacje w instytucjach kultury, w: Kultura

na rynku. Wybrane zagadnienia z zarządzania, marketingu i ekonomiki w sferze kultury, red.
Ł. Burkiewicz, J. Kucharski, Kraków 2017, s. 102.

34 M. Kisilowski, K. Urbaniak, Wykorzystanie technologii informacyjnych w zarządzaniu pub-

licznym w Polsce, dz. cyt., s. 63.
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prosumentami (w odróżnieniu od tradycyjnych konsumentów), są gotowi
angażować się w procesy kreowania i ulepszania ulubionych marek, produktów i usług. To zaangażowanie i oddanie na rzecz danego produktu lub
usługi w przypadku oszukania, zlekceważenia lub niezadowolenia może się
bardzo szybko przerodzić w podobnie głęboki entuzjazm do zdemontowania
marki, która ich zawiodła. W dobie coraz większego znaczenia mediów społecznościowych klienci są w stanie wyczuć każdy nieetyczny ruch marki i podzielą się tym niemal natychmiast w przestrzeni, która nie ma ograniczeń35.

Zarządzanie kulturą – stan obecny
W II połowie lat 90. XX wieku rozpoczęły się w Europie badania nad zidentyfikowaniem roli kultury w różnych aspektach życia, w tym również gospodarczego. Także w Polsce, gdzie słaba kondycja ekonomiczna wielu publicznych instytucji kultury oraz towarzyszący temu realny spadek nakładów
państwa na tę dziedzinę uzasadniały konieczność nowego (nowoczesnego)
podejścia do zagadnienia, rozpoczęła się dyskusja nad rolą zarządzania w sferze kultury. Zarządzanie kulturą, nowa specjalizacja w naukach o zarządzaniu,
upowszechniła się w Polsce poprzez stosunkowo liczne kierunki w szkołach
wyższych, których zadaniem stało się kształcenie przyszłych menedżerów kultury36. Definiując tę specjalizację, należy powiedzieć, że jest to operacjonalizacja polityki kulturalnej i stanowi zbiór najlepszych narzędzi, środków i sposobów dla przeprowadzenia działań będących konsekwencją ustalonej polityki
kulturalnej. Należy pamiętać, że instytucje kulturalne lepiej odnajdują się
w gospodarce rynkowej, szybko i elastycznie reagują na nowe wyzwania oraz
osiągają wyższą jakość usług przy tym samym poziomie wsparcia ze środków
publicznych, stosując nowoczesne metody organizacyjne37. W związku z tym
35 Ł. Burkiewicz, Kilka uwag do dyskusji nad etyką marketingu, w: Etyka w organizacji. Filozo-

fia, kultura, zarządzanie, red. Ł. Burkiewicz, J. Kucharski, dz. cyt., s. 178.

36 J. Łysiński, Paradygmat współczesnego zarządzania kulturą w Polsce, „Zeszyty Naukowe Ma-

łopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2012, t. 20 (1), s. 100.

37 E. Orzechowski, Europejskie modele polityki kulturalnej i polska niemożność, w: Kultura –

Gospodarka – Media. Ogólnopolski Kongres, red. E. Orzechowski, Kraków 2002, s. 56;
M. Lewandowski, W poszukiwaniu znaczenia zarządzania kulturą, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zarządzanie w Kulturze” 2010, t. 11, s. 21; D. Ilczuk,
Zmiany w organizacji i finansowaniu narodowych instytucji kultury w Europie. Prywatyzacja

Zarządzanie a determinizm technologiczny w sferze kultury…

253

na zarządzanie kulturą można spojrzeć jako na zestaw działań realizowanych za pomocą możliwych do wykorzystania zasobów organizacji i kultury,
zmierzających do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów w sposób skuteczny,
korzystny i ekonomiczny38. Skuteczność tych zasobów mają zagwarantować
z jednej strony odpowiednio wykształcone kadry, które będą przekształcać
archaiczne i nadmiernie zetatyzowane placówki kulturalne w nowoczesne
instytucje kultury, a z drugiej strony implementowanie trendów technologicznych, zarówno w obszarze komunikacji, jak i samej organizacji39.

Zarządzanie w instytucjach kultury a nowoczesne
technologie
Instytucje kultury, podobnie jak i inne podmioty szeroko rozumianej gospodarki, muszą na bieżąco podążać za trendami panującymi na rynku i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów. Oczywiście, z uwagi na specyfikę
funkcjonowania instytucji kultury, nie wszystkie koncepcje i metody są możliwe do implementacji, jednak coraz więcej spośród tych funkcjonujących
na rynku znajduje zastosowanie na rynku. Podejście do zarządzania w instytucjach kultury powinno uwzględniać zarówno aspekty ekonomiczne, jak
i społeczne znaczenie kultury40. Niemniej wiele aspektów działalności instytucji kultury nie podlega standardowej ocenie sprawności zarządzania, tak
jak to ma miejsce w przypadku większości podmiotów w szeroko rozumianej
gospodarce. Stąd też standardowe podejście do oceny efektywności zarządzania, w szczególności celowościowe i systemowe, nie pozwala na ujęcie
charakterystycznych elementów działalności kulturalnej41.
Niekiedy przed organizacją stoi konieczność wprowadzenia zmian, nieraz
bardzo szybkich. Wówczas należy podjąć proces wdrożenia, który powinien
i deetatyzacja, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zarządzanie w Kulturze”
2003, t. 4, s. 18.
38 M. Lewandowski, W poszukiwaniu znaczenia zarządzania kulturą, dz. cyt., s. 25.
39 J. Łysiński, Paradygmat współczesnego zarządzania kulturą w Polsce, dz. cyt., s. 100.
40 Tamże, s. 108–109.
41 M. Lewandowski, Operacjonalizacja modelu sprawności w zarządzaniu strategicznym instytu-

cjami kultury, w: Zarządzanie w instytucjach kultury, red. Ł. Wróblewski, Warszawa 2014,
s. 149.
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się odbyć szybko, niejednokrotnie przy zastosowaniu drastycznych i ekspresowych zmian. Takie podejście, wspomniane już w niniejszym tekście
wcześniej, powszechniej znane jako reengineering, a ściślej mówiąc Business
Process Reengineering, jest fundamentalnym przemyśleniem od nowa i przeprojektowaniem procesów mających miejsce w firmie. Założeniem reengineeringu jest rozpoczęcie procesów od nowa przez radykalną zmianę. Projektuje się całkowicie nowe rozwiązania bez odnoszenia się do dotychczasowych
i wykorzystanych w przeszłości pomysłów, co daje możliwość wprowadzania
zmian bez odwoływania się do doświadczeń, które niekiedy blokowały kreację42. Obecnie wielu menedżerów nie wyobraża sobie wprowadzenia takiej
zmiany bez dostępu do nowoczesnych technologii wspomagających zarządzanie projektami (m.in. PERT, CPM)43.
Kolejną metodą jest lean management zwana również „odchudzonym”
bądź „wyszczuplonym” zarządzaniem. Polega ona, z jednej strony, na stawianiu przed organizacją ambitnych celów, z drugiej strony zaś przy ich realizacji należy zmniejszać koszty, poprawiać efektywność oraz doprowadzić do
wzrostu motywacji pracowników. Lean management wymaga konsekwencji
i implementacji w całym przedsiębiorstwie. Główną przesłanką stosowania
tej koncepcji jest unikanie wszelkiego rodzaju marnotrawstwa i poszukiwanie oszczędności wszędzie tam, gdzie jest taka możliwość44.
Nowoczesne podejście do zarządzania prezentują również koncepcje zarządzania, które właściwie przez wielu specjalistów i badaczy określane są mianem filozofii. Tak jest z Total Quality Management (T Q M), kompleksowym
zarządzaniem jakością, niosącym za sobą pewną rewolucję kulturową, której
efektem jest wyeliminowanie starego systemu funkcjonującego według norm
i zasad niesprawdzających się w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.
To podejście, które z powodzeniem może być implementowane w instytucjach kultury, gdzie się oczekuje, że model zbiurokratyzowany będzie stopniowo zamieniany na model menedżerski, który w zarządzaniu publicznym,
jak i w kulturze charakteryzuje się zorientowaniem na obywatela będącego

42 K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Warszawa 2003, s. 17–41.
43 Zob. m.in.: Ł. Burkiewicz, J. Śliwak, Zarządzanie projektami w kulturze, w: Rynek a kul-

tura. Wybrane zagadnienia z zarządzania, marketingu i ekonomiki w sferze kultury, red.
Ł. Burkiewicz, J. Kucharski, Kraków 2017, s. 115–131.

44 M. Dołhasz, J. Fudaliński, M. Kosala, H. Smutek, Podstawy zarządzania. Koncepcje – stra-

tegie – zastosowania, dz. cyt., s. 117–118.
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odbiorcą usługi45. Podobnie jest z koncepcją tzw. organizacji uczącej się. Jest
to pogląd, który pojawił się pod koniec lat 90. ubiegłego stulecia. Według
niego organizacja, podobnie jak człowiek, ma zdolność uczenia się określonych zasad postępowania, działania i przewidywania przyszłych zdarzeń, posiadając przy tym własną tożsamość46.
Odmianą organizacji uczącej się jest metoda benchmarkingu, działająca
na zasadzie sondowania „najlepszej praktyki” na rynku. Jej istotą jest systematyczne porównywanie własnych rozwiązań z najlepszymi organizacjami
w branży lub poza nią oraz ich udoskonalanie przez uczenie się od innych
oraz wykorzystywanie ich doświadczeń, zarówno tych pozytywnych, jak
i negatywnych47.
Kończąc omawianie najważniejszych koncepcji zarządzania funkcjonujących w instytucjach kultury, należy wspomnieć o time based management
(TBM), czyli zarządzaniu opartym na czynniku czasu. Skupia się ono na
racjonalnym i efektywnym zagospodarowaniu czasu z odwołaniem m.in. do
nowoczesnych narzędzi sterowania i kontroli przepływu informacji, w trakcie którego szkoli się i kształci zespoły pracownicze w zakresie umiejętności
menedżerskich, nadzoru, komunikacji, umiejętności specjalistycznych i profesjonalnych48. Jest to jeden z ważnych elementów zarządzania projektami.
Podobnie jest również z mediami społecznościowymi, które stały się bardzo ważnym narzędziem wsparcia dla organizacji funkcjonujących w sferze
kultury49. Internet już od dawna stał się przestrzenią aktywności instytucji kultury i dziś nie jest możliwe znalezienie organizacji, która nie posiadałaby własnej strony internetowej. Obok oczywistej (w obecnej rzeczywistości rynkowej) konieczności posiadania witryny internetowej, media
45 B. Wyrzykowska, Zarządzanie jakością w instytucjach publicznych, „Zeszyty Naukowe

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2006, nr 61, s. 86–88; R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, przeł.
M. Rusiński, Warszawa 2014, s. 691–695.

46 P.M. Senge, Piąta dyscyplina, przeł. H. Korolewska-Mróz, Kraków 2002.
47 E. Michalski, Zarządzanie przedsiębiorstwem, dz. cyt., s. 294; Z. Martyniak, Nowe metody

i koncepcje zarządzania, Kraków 2002, s. 57.

48 W. Witkowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach kultury – wybrane aspekty,

„Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”
2016, nr 256, s. 40; K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, dz. cyt.,
s. 96–105.

49 I. Lupa, Marketing mediów społecznościowych w instytucjach kultury – szanse i bariery, w: Za-

rządzanie w instytucjach kultury, red. Ł. Wróblewski, Warszawa 2014, s. 93.
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społecznościowe stały się istotnym elementem naszego życia codziennego,
w tym również gospodarczego. Ponadto serwisy społecznościowe stanowią
jedno z najbardziej popularnych narzędzi komunikacyjnych w Internecie50.
W tym kontekście przykładem zastosowania nowoczesnych technologii
w sferze kultury jest wprowadzenie działań z zakresu social media i content
marketingu51. Obecnie niełatwo wskazać dom kultury czy muzeum lub teatr, który nie prowadziłby co najmniej jednego konta w najpopularniejszych mediach społecznościowych jak Facebook czy Twitter. Co więcej, nie
wystarcza już zwykła aktywność w sieci, niezbędne jest budowanie contentu,
czyli długotrwałych relacji z klientami, a właściwie prosumentami. Jest to
również design thinking czy human centered design w kontekście cyfrowej
obecności instytucji kultury, co nieraz okazuje się kluczowe dla codziennego funkcjonowania takiej organizacji. Wszystkie te działania określamy
mianem marketingu mediów społecznościowych (SMM – social media marketing), który niekiedy bywa bardzo wąsko (czyli błędnie) interpretowany
jako tylko i wyłącznie aktywność organizacji w mediach społecznościowych.
Tymczasem SMM ma na celu kształtowanie wizerunku instytucji, podążanie za trendami widocznymi na rynku, pozyskiwanie danych na temat
otoczenia (zarówno klientów, jak i konkurencji) oraz wspieranie procesu
budowania lojalności odbiorców52.
Instytucje kultury, nastawione na rozwój i pragnące docierać do nowych
odbiorców oraz tworzyć oddanych klientów (prosumentów), nie mają możliwości ucieczki od nowoczesnych technologii. Bez nich część z nich właściwie
nie mogłaby funkcjonować, np. Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik czy Podziemia Rynku Głównego w Krakowie (oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa). Podobnie sukcesem okazała
50 A. Bąk, Serwisy społecznościowe – efekt Facebooka i nie tylko, dz. cyt., s. 139.
51 O marketingu w instytucjach kultury zob. m.in.: Koncepcje zarządzania i marketingu w sfe-

rze kultury. Projektowanie, implementacja i kontekst skuteczności działań, red. J. Łodziana-Grabowska, J.W. Wiktor, Warszawa 2014; Ł. Burkiewicz, Wprowadzenie do marketingu
w kulturze, w: Rynek a kultura. Wybrane zagadnienia z zarządzania, marketingu i ekonomiki
w sferze kultury, red. Ł. Burkiewicz, J. Kucharski, Kraków 2017, s. 135–156; Ł. Burkiewicz,
Marketing w kulturze. Ukierunkowanie na rynek czy na produkt?, „Perspektywy Kultury”
2014, nr 2 (11), s. 141–156; K. Siądecka, Kilka przemyśleń na temat marketingu w kulturze – cel nie uświęca środków, cel środków wymaga, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zarządzanie w Kulturze” 2007, t. 8, s. 85–90.

52 I. Lupa, Marketing mediów społecznościowych w instytucjach kultury – szanse i bariery, w: Za-

rządzanie w instytucjach kultury, dz. cyt., s. 93.
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się na krakowskim gruncie próba połączenia nowoczesnych technologii ze
sferą edukacji historycznej: wykreowanie postaci Krzysztoforka i Dorotki,
chłopca i dziewczynki z okresu średniowiecza, którzy są bohaterami różnych
wydarzeń organizowanych w celu przyciągnięcia najmłodszych do obiektów
muzealnych Krakowa pozostających w gestii Muzeum Historycznego Miasta
Krakowa. Większość wydarzeń, którego bohaterami są wspomniane postacie, jest wspomagana nowoczesnymi technologiami, ułatwiającymi docieranie z przekazem edukacyjnym do najmłodszych pokoleń. W tym przypadku
implementacja nowoczesnych technologii zakończyła się sukcesem, ale nie
zawsze jest to regułą. Zdarza się, że zarządzający instytucjami nie są w stanie
wykorzystać tego potencjału z różnych przyczyn, w tym również z punktu
widzenia możliwości zatrudnionych kadr.

Podsumowanie
Zarządzanie kulturą przyczyniło się do zmiany postrzegania kultury,
zwracając uwagę na aspekty dotąd nierozpoznane53. Zarządzanie podmiotami funkcjonującymi na rynku kultury wymaga wysokich kwalifikacji i umiejętności zgodnych z zasadami racjonalnego gospodarowania, ale również przyjaznych regulacji prawnych i finansowych, które
powinny być treścią polityki kulturalnej państwa54.

Obecnie nie sposób mówić o zarządzaniu bez technologii. Oczywiście
dalej człowiek jest najważniejszą częścią zarządzania, ale bez narzędzi w postaci skutecznych technologii nie jest w stanie sprawnie funkcjonować. Dotyczy to również zarządzania w sferze kultury, która mimo że broni swojej elitarności i wyjątkowości, również jest poddawana wpływom rynku, na które
musi odpowiadać odpowiednimi (skutecznymi) procesami organizacyjnymi.
Czy zatem by przetrwać, należy zaadaptować nowe narzędzia w zarządzaniu? Ewolucjonizm kulturowy, tak silnie powiązany z determinizmem
technologicznym, formułuje teorię opóźnienia kulturowego. Twórca tej

53 D. Ilczuk, Ekonomika kultury jako dziedzina badawcza, w: Edukacja poprzez kulturę. Krea-

tywność i innowacyjność, red. D. Ilczuk, S. Ratajski, Warszawa 2011, s. 153.

54 M. Iwaszkiewicz (we współpracy z M. Okupnik), Uwarunkowania i odrębności w zarządza-

niu podmiotami na rynku kultury, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zarządzanie w Kulturze” 2008, t. 9, s. 12, 15.
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koncepcji William Ogburn (1886–1959) stwierdził, że rozwój technologii
zawsze wyprzedza rozwój kulturowy i społeczny.
Dużą rolę w implementacji nowych technologii w sferze kultury odgrywają nowe pokolenia. Występująca naturalna na rynku pracy wymiana
pokoleń będzie miała wpływ na zmiany w instytucjach kultury. Pokolenia
Y i Z mają wiele cennych dla pracodawcy umiejętności, ale z drugiej strony ich pozytywne cechy mogą stanowić pewne ograniczenia dla instytucji
kultury, które nie są w stanie odpowiedzieć na oczekiwania tego pokolenia55. Bez wątpienia wniosą one wiele elementów, do których dotychczas nie
przywiązywano większej uwagi, jak m.in. nowoczesne technologie, media
społecznościowe, z drugiej strony zaś będą stanowić uzupełnienie struktury
organizacji, w której umiejętne zarządzanie wiekiem pozwoli najefektywniej
wykorzystywać potencjał każdego pokolenia.
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Streszczenie
Rzeczywistość, w której przyszło nam obecnie funkcjonować, to ciągle zmieniający się świat. W kontekście zmian społecznych można wskazać wiele czynników
wywierających wpływ na obecne przekształcenia. To czynniki kulturowe, ekonomiczne, polityczne i przede wszystkim technologiczne. Z tych wszystkich czynników to właśnie nowe technologie, w tym szczególnie te, które zachodzą w procesie
komunikowania, należy postrzegać jako jeden z najważniejszych elementów procesów zmian społecznych, a nawet cywilizacyjnych.
Zarządzanie jest w ciągłym procesie zmian. W latach 70. ubiegłego stulecia
pojawiła się koncepcja tzw. new wave nawołująca do odejścia od elementów twardych w zarządzaniu na rzecz miękkich. Obecnie obserwujemy tendencję ukierunkowaną na zarządzanie wiedzą. Nowe technologie coraz bardziej wymuszają
stosowanie nowych technik zarządzania w kolejnych sferach naszego życia.
Celem niniejszego artykułu jest pokazanie zmian, jakie nastąpiły i będą następować w sferze zarządzania kulturą w kontekście rozwoju nowoczesnych technologii. Zarządzanie kulturą przyczyniło się do zmiany postrzegania kultury, zwracając
uwagę na aspekty dotąd nierozpoznane. Zarządzanie podmiotami funkcjonującymi na rynku kultury wymaga zarówno wysokich kwalifikacji i umiejętności
zgodnych z zasadami racjonalnego gospodarowania, jak i stosowania efektywnych
narzędzi w postaci nowoczesnych rozwiązań technologicznych, a to nie zawsze jest
zgodne z poglądami osób pracujących w tej sferze.
Słowa kluczowe: determinizm technologiczny, zarządzanie w kulturze, Herbert
Marshall McLuhan, innowacje, technicyzm, przedsiębiorczość, doświadczenie
kulturalne

Summary
Management and Technological Determinism
in the Cultural Sphere: Contemporary Management
Conceptions in Cultural Institutions
The world in which we live nowadays is one which is continuously changing. In
the context of these social changes, it is possible indicate numerous factors which
have influenced the changes we can observe nowadays. These include cultural,
economic, political, and most importantly, technological factors. New technologies, especially the ones which have been used in the process of communication,
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should be treated as one of the most significant elements of the processes of not
only social changes, but even civilizational ones.
Management is also undergoing constant changes. In the past, a concept of
the so-called new wave was advocated, which included a departure from hard elements in management and replacing them with soft ones, while now a tendency
directed at knowledge management can be observed. New technologies force us
to use new management techniques in various spheres of our lives.
The aim of the paper is to demonstrate the changes which have already taken
place (and are going to) in the future in the area of the management of culture
as a result of the development of new technologies. Management of culture has
led to changes in the perception of culture and to discovering areas which were
previously unknown. Managing organizations and institutions operating in the
cultural sector requires both high qualifications and skills connected with rational
management, alongside an ability to use tools effectively i.e. new technological
solutions, which, however, does not always go hand in hand with the beliefs of
people working in this sphere.
Keywords: technological determinism, culture management, Herbert Marshall
McLuhan, innovation, technicism, entrepreneurship, cultural experience
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Znaczenie zastosowania
Strategicznej Karty Wyników
w zarządzaniu wartością
przedsiębiorstwa

Wprowadzenie
Każde przedsiębiorstwo powinno nieustannie wdrażać innowacyjne rozwiązania nie tylko w obszarze techniki i technologii, ale również w obszarze
zarządzania. Umożliwiają one przede wszystkim przetrwanie firmy na rynku,
a następnie pozwalają uzyskać jej wzrost i rozwój. Wraz z rozwojem przedsiębiorstw pod wpływem przemian gospodarczych w warunkach globalizacji
i rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych pojawia się potrzeba
formułowania nowych metod i narzędzi wspierających zarządzanie organizacjami. Przyjmując jako nadrzędny cel przedsiębiorstwa maksymalizację wartości dla akcjonariuszy przy uwzględnieniu w sposób zrównoważony celów
wszystkich interesariuszy, należy zastosować taką strategię, która w najlepszy
sposób będzie zaspokajała interesy nie tylko właścicieli, lecz także pozostałych interesariuszy.
Narzędziem, które pozwala na skuteczne wdrożenie takiej strategii, jest
Zintegrowana Karta Wyników. Stanowi ona narzędzie, które wspiera proces
realizacji strategii biznesowej, a także za pomocą mierników pozwala kontrolować efekty działalności firmy. W procesie planowania oraz realizacji strategii
konieczne jest nakierowanie działań menedżerów na osiągnięcie założonych
w strategii efektów. Strategiczna Karta Wyników wydaje się zatem dobrym
rozwiązaniem, ponieważ łączy wizję, misję, cele oraz strategie w jeden spójny
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system. Pozwala ona ponadto na uzyskanie założonych efektów w obszarze
kreowania dodatkowej wartości dla akcjonariuszy.
Przedmiotem artykułu jest analiza zastosowania Strategicznej Karty Wyników oraz pokazanie jej znaczenia w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Postawiono hipotezę, że wdrożenie Strategicznej Karty Wyników może
zapewnić wzrost i rozwój przedsiębiorstwa, ponieważ umożliwia ona rozpoznanie zasobów oraz potencjałów przedsiębiorstwa, efektywniejsze ich wykorzystanie przy przyjęciu jako kryterium kreowanie dodatkowej wartości dla
dawców kapitału.

Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa
W literaturze przedmiotu zarządzanie przedsiębiorstwem definiowane jest
dość szeroko. Termin zarządzanie stosuje się w odniesieniu do ludzi, a także
organizacji i rozpatrywany jest wielopłaszczyznowo. W kształtowaniu rozwoju zarządzania istotną rolę odegrał Frederick W. Taylor1, który wprowadził
pojęcie naukowego zarządzania koncentrującego się na poprawie wydajności
oraz efektywności pracy.
Ricky W. Griffin2 podkreślił znaczenie zarządzania w każdym obszarze,
w którym występują dwie lub większa liczba osób współpracujących ze sobą
dla osiągnięcia zamierzonego celu i dysponujących zasobami ludzkimi, finansowymi, rzeczowymi oraz informacyjnymi. Opisywał również zarządzanie jako „zestaw działań obejmujących planowanie i podejmowanie decyzji,
organizowanie, przewodzenie (kierowanie ludźmi, kontrolowanie), skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, rzeczowe, finansowe, informacyjne)
i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji”.
W teorii zarządzania przedsiębiorstwem występuje wiele różnorodnych
koncepcji (filozofii, podejść, orientacji) zarządzania oraz związanych z nimi
szczegółowych metod, a także technik i narzędzi3. Pośród nich znajduje
1

Frederick W. Taylor przeprowadził analizę zwiększania efektywności pracy oraz zastosował
metodykę wydajności pracy ładowaczy w przemyśle kolejowym. Szerzej: F.W. Taylor, Principles of Scientific Management, New York 1911.

2

R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, przeł. M. Rusiński, Warszawa 2004,
s. 27–29.

3

W. Czemiel-Grzybowska, Zarządzanie przedsiębiorstwem. Szanse i zagrożenia otwierania
działalności gospodarczej, Warszawa 2011, s. 40.
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się koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa, która zyskuje coraz
większe znaczenie, szczególnie wśród spółek giełdowych. Wraz z powstawaniem poszczególnych koncepcji zmieniają się również poglądy dotyczące
określenia celu przedsiębiorstwa. Cel stanowi podstawę działalności firmy
i jest istotny dla wskazania kierunku działań. Przy podejmowaniu decyzji
oraz wykonywaniu zadań ważne jest wyznaczenie kryterium wynikającego
z celu, dotyczącego pomiaru i oceny dokonań firmy. Należy pamiętać, że
przy wyznaczaniu celu głównego przedsiębiorstwa, jednocześnie trzeba wyznaczyć cele cząstkowe różnych kategorii, biorąc pod uwagę określoną strukturę organizacyjną4. Trzeba zaznaczyć, że w teorii podkreśla się różnorodność
celów, których ważność warunkuje przyjęta koncepcja zarządzania.
W teorii neoklasycznej przedsiębiorstwa zawarte zostało najwęższe ujęcie
celu firmy jako maksymalizacji zysku. W długim horyzoncie czasu najważniejszym celem podmiotu gospodarczego jest przede wszystkim przetrwanie
i rozwój, z uwzględnieniem aspektów społecznych5. Wzrost wartości przedsiębiorstwa tworzy wartość dodaną dla społeczeństwa. Przedsiębiorstwo nie
może sobie pozwolić na ignorowanie interesariuszy, bowiem bez nich nie
mogłoby istnieć. Pracownicy będą pracować mało wydajnie, jeśli będą otrzymywać niezadowalające wynagrodzenie. Natomiast jeśli firma nie zapewni
korzyści klientom, wówczas ci kupią produkty lub usługi w konkurencyjnej firmie6. Cele przedsiębiorstwa w najszerszym ujęciu zostały wskazane
w teorii behawioralnej przedsiębiorstwa wyjaśniającej motywy rozbieżności
interesów właścicieli i kadry zarządzającej. W wyniku wzrostu i rozwoju firm
zmniejsza się możliwość sprawowania funkcji zarządczych przez właścicieli. W związku z tym pojawia się motyw osobistych korzyści menedżerów
przy podejmowaniu decyzji. W procesie zarządzania kadra menedżerska dąży
do realizacji własnych celów, które często nie są zgodne z celami właścicieli
przedsiębiorstwa7. Powstanie zjawiska oddzielenia własności od zarządzania
wskazuje na ważność celów przedsiębiorstwa ukierunkowanych w strategii na

4

A. Jaki, Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Kraków 2008, s. 29.

5

A. Sierpińska-Sawicz, Cele finansowe w strukturze celów przedsiębiorstw, w: Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, red. M. Kowalik, A. Sierpińska-Sawicz, Warszawa 2014, s. 22–23.

6

A. Black, P. Wright, J.E. Bachman, W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, przeł. J. Juruś, Warszawa 2000, s. 25.

7

A. Sierpińska-Sawicz, Cele finansowe w strukturze celów przedsiębiorstw, dz. cyt., s. 22–23.
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wzrost wartości. Od momentu, w którym Alfred Rappaport określił jako cel
działalności przedsiębiorstwa pomnażanie wartości dla akcjonariuszy, pogląd
taki uzyskał w Stanach Zjednoczonych szeroką akceptację8, a w późniejszym
czasie został uznany na całym świecie. W związku z tym duże znaczenie zyskała koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa (ang. Value Based
Management – VBM), która w drugiej połowie lat 80. XX wieku w Stanach
Zjednoczonych osiągnęła szeroką popularność. W ramach tej koncepcji znaczenia nabrał cel, jaki zarządzający powinni osiągnąć na podstawie formalnych oraz zinstytucjonalizowanych działań ukierunkowanych na maksymalizację wartości w interesie właścicieli (akcjonariuszy). Zarządzanie wartością
przedsiębiorstwa pierwotnie obejmowało jedynie koncepcję tworzenia wartości dla akcjonariuszy (ang. Shareholder Value – SHV), w ramach której
określenie celu przedsiębiorstwa głównie rozumianego jako maksymalizowanie wartości dla akcjonariuszy uzasadniano tym, że dawcy kapitału ponoszą
ryzyko związane z funkcjonowaniem firmy. Stąd też właściciele i udziałowcy
oczekują wzrostu wartości zainwestowanego kapitału. W późniejszym okresie strategie zarządzania wartością przedsiębiorstwa nastawione wyłącznie
na maksymalizowanie korzyści ekonomicznych dla akcjonariuszy spotkały
się z licznymi opiniami krytycznymi. Przeciwnicy koncepcji Shareholder
Value uważają, że największe znaczenie ma maksymalizowanie wartości dla
wszystkich interesariuszy (ang. Stakeholder Value), czyli akcjonariuszy, pracowników, klientów, dostawców, pośredników (hurtowników, detalistów),
usługodawców i wszystkich innych grup interesów, w tym mediów, rząd oraz
społeczności lokalnych.
W literaturze spotyka się pogląd, że tylko w społeczeństwach słabo rozwiniętych9 występuje system gospodarowania, w którym maksymalizowane są
jedynie korzyści właścicieli lub korzyści władzy (zysk, wysokie wynagrodzenia, nagrody), nie występuje zarządzanie poprzez wartości (ang. Management
by Values), w którym beneficjentami generowania wartości przedsiębiorstwa
są wszyscy interesariusze (ang. Stakeholders), ponieważ wymaga to bardziej
złożonego procesu zarządzania i oceny jego skuteczności. W związku z tym

8

A. Rappaport, Wartość dla akcjonariuszy, przeł. M. Nowak, Warszawa 1999, s. 1.

9

Listę krajów rozwijających się (m.in. Chiny, Polska, Węgry) przedstawia Międzynarodowy
Fundusz Walutowy – MFW (ang. International Monetary Fund – IMF). Szerzej: World
Economic and Financial Surveys, International Monetary Fund, 2009, ‹http://www.imf.org/
external/pubs/ft/weo/2009/02/weodata/groups.htm#oem› (dostęp: 22.07.2017).
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racjonalność jest jednowymiarowa, czyli najważniejszy staje się zysk przedsiębiorstwa, nie zawsze osiągany zgodnie z zasadami koncepcji społecznej odpowiedzialności. W takim przypadku zarządzanie sprowadza się do rządzenia,
tj. sprawowania władzy według legalnego przymusu ukierunkowanego na
cel osiągania przez firmę krótkookresowych doraźnych korzyści, z pominięciem inwestowania w przyszłość oraz rozwój strategicznych czynników sukcesu10. Pod wpływem zmian globalizacyjnych powstałych w wyniku innowacyjnych osiągnięć naukowo-technicznych, zmian technologicznych oraz
postępu technicznego pojawia się konieczność szerszego rozumienia wartości
przedsiębiorstwa rozpatrywanego w kontekście zrównoważonego i trwałego
rozwoju11. Stąd też większe znaczenie ma zarządzanie wartością w ujęciu interesów szerszej grupy interesariuszy (ang. Stakeholders). Koncepcja strategii
przedsiębiorstwa obejmuje realizację celów wszystkich interesariuszy, którzy
są głównymi beneficjentami wartości tworzonej przez dane przedsiębiorstwo. Wdrożenie VBM związane jest zatem z koniecznością podporządkowania podejmowanych w przedsiębiorstwie decyzji głównemu celowi, jakim
jest wzrost wartości przedsiębiorstwa.
Zagadnienie „wartości przedsiębiorstwa” wymaga przede wszystkim wyjaśnienia istoty „wartości”, która w teorii ekonomii jest różnie definiowana.
Ponadto sposób rozumienia wartości w praktyce ulega zmianie w zależności
od potrzeb.
W literaturze wskazuje się wartość: godziwą, rynkową, ekonomiczną,
księgową, odtworzeniową, likwidacyjną, rozbiorową, zastawną, szacunkową, właścicielską oraz funkcjonującego przedsiębiorstwa12. Z definiowanym
pojęciem wartości związane są również dwie jej koncepcje, tj. wartość majątkowa (ang. asset based value) oraz wartość dochodowa (ang. income based
value)13.
System zarządzania wartością przedsiębiorstwa obejmuje przede wszystkim
misję oraz strategię. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa oparte jest na celach,

10 J. Penc, Zarządzanie w biznesie i administracji. Zasady działania operacyjnego i strategiczne-

go, Łódź 2017, s. 25.

11 K. Janasz, W. Janasz, K. Kozioł, K. Szopik-Depczyńska, Zarządzanie strategiczne. Koncep-

cje. Metody. Strategie, Warszawa 2010, s. 18.

12 E.A. Helfert, Techniki analizy finansowej, przeł. J. Sawicki, Warszawa 2004, s. 451–457.
13 A. Jaki, Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Kraków 2012, s. 29–31.
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które można pogrupować według wiodących czterech płaszczyzn: finansowej,
wartości dla klienta, procesów wewnętrznych oraz szkoleń i rozwoju.
Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa łączy strategię firmy
z uzyskiwanymi przez nią wynikami finansowymi. Oparta jest na skoordynowaniu procesów planowania oraz budżetowania, sprawozdawczości finansowej, a także na systemie motywacyjnym skorelowanym ze wzrostem
wartości rynkowej przedsiębiorstwa14. W związku z tym, dążenie do wzrostu
wartości jest procesem opartym na trzech głównych elementach15:
–– umiejętnego połączenia misji organizacji, celów strategicznych, a także
strategii oraz taktyki działania,
–– zaangażowania wszystkich poziomów zarządzania przedsiębiorstwem
w skali działań mikro- i makroorganizacji,
–– efektywne połączenie cech materialnych (ilościowych) i jakościowych
dotyczących wartości, czyli połączenia finansów przedsiębiorstwa ze strategią działania.
Oddziaływanie globalizacji na przedsiębiorstwa spowodowało, że pojawiły się firmy o zasięgu globalnym. Rozwój procesu globalizacji, na który
wpływa rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnej, warunkuje powstawanie przedsiębiorstw międzynarodowych. W związku z tym zadania
realizowane przez spółki stają się coraz bardziej złożone.
Typowa firma, która była pierwotnie przedmiotem analizy teorii organizacji i zarządzania, miała jeden rodzaj działalności. W najprostszej formie
funkcjonowała na jednym rynku i sprzedawała tylko jeden produkt, a także
miała ustabilizowaną technologię. Powstanie międzynarodowych firm stworzyło nowy wymiar kompilacji, miały one przeważnie cztery wymiary. Do
podstawowych wymiarów produktów oraz rynków (segmentów) doszły geografia i konfiguracja, a także długość łańcucha wartości filii przedsiębiorstwa
w poszczególnych krajach16.
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jest procesem, który oddziałuje
na wszystkie obszary działalności podmiotu. Stąd celem staje się dążenie spółek do coraz lepszego i efektywnego wykorzystania wszystkich zasobów, aby
lepiej kreować nowe wartości, jednocześnie maksymalizując ogół korzyści

14 M. Marcinkowska, Kształtowanie wartości firmy, Warszawa 2000, s. 24.
15 B. Nogalski, K. Bors, Zarządzanie przez wartość, „Przegląd Organizacji” 2000, nr 4, s. 16–21.
16 K. Obłój, A. Wąsowska, Zarządzanie międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2014, s. 30.
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właścicieli przedsiębiorstwa17. Zorientowanie na wartość jest koncepcją zarządzania, która polega na włączeniu w proces kreowania wartości pracowników wszystkich szczebli organizacyjnych. W związku z tym dokonuje się
przełożenia długookresowych celów przedsiębiorstwa na realizowane bieżące zadania przez poszczególne działy oraz stanowiska. Następnie ważne jest
przeprowadzenie systematycznej kontroli całego procesu kreacji wartości.
Natomiast wykonywanie zadań krótkookresowych, uwzględniających instrumenty sterowania zorientowane na wartość, wymaga bieżącego monitorowania prawidłowej realizacji tych zadań. Umożliwia to uaktywnienie
wszystkich pracowników, a także ukierunkowanie ich działań na osiągnięcie
głównego celu przedsiębiorstwa, którym jest wzrost jego wartości18.
Koncepcję VBM można zdefiniować również jako system zarządzania, do
którego należą narzędzia i procedury podejmowania strategicznych oraz operacyjnych decyzji mających na celu wzrost wartości przedsiębiorstwa, a także
pomnażanie bogactwa jego właścicieli19. Strategia maksymalizacji wartości
dla akcjonariuszy i jej ocena, wyznaczanie celów oraz powiązanie systemu
motywacyjnego z tworzeniem wartości wymaga stosowania mierników potrzebnych do sprawdzenia, czy spółka realizuje przyjęte cele oraz rzeczywiście
generuje wartość dla dawców kapitału20.

Zastosowanie Strategicznej Karty Wyników
Tworzenie wartości integruje wizję, misję, cele oraz strategie cząstkowe w jeden spójny system, który wymaga analizy efektywności w obszarze ustalania
zadań na wszystkich poziomach zarządzania, czyli w całym przedsiębiorstwie,
strategicznych jednostkach biznesu oraz różnych centrach operacyjnych21. Wizja oraz cele strategiczne przedsiębiorstwa zawierają się w formułowaniu strategii. Posługiwanie się narzędziem, jakim jest Strategiczna Karta Wyników (ang.
Balanced Scorecard – BSC), która stanowi instrument controllingu strategiczne17 Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, red. M. Jabłoński,

Dąbrowa Górnicza 2014, s. 77.

18 W. Janik, A. Paździor, Zarządzanie finansami spółki kapitałowej, Warszawa 2010, s. 63.
19 Strategia wzrostu wartości firmy, red. A. Szablewski, Warszawa 2002, s. 15.
20 Przedsiębiorstwo, wartość, zarządzanie, red. C. Suszyński, Warszawa 2007, s. 118–199.
21 B. Nogalski, K. Bors, Zarządzanie przez wartość, „Przegląd Organizacji” 2000, nr 4, s. 21.

272

Ewa Kopeć

go, wspiera proces wdrażania strategii biznesowej, a także mierzy skuteczność
jej wdrożenia i efektywność firmy. Wspiera również działania motywacyjne oraz
umożliwia skuteczną, bieżącą kontrolę stopnia realizacji strategii.
W polskiej literaturze przedmiotu Balanced Scorecard określa się również
jako: Strategiczna Karta Wyników, Kompleksowa Karta Wyników, Zrównoważona Karta Wyników, Zrównoważony Zestaw Wskaźników, Zbilansowana Karta Dokonań oraz Karta Równowagi Strategicznej22.
Strategiczna Karta Wyników oparta jest na mapie strategii, która łączy
cele w jeden spójny system i może stanowić podstawę zarządzania strategicznego ukierunkowanego na tworzenie wzrostu wartości przedsiębiorstwa.
Mapa strategii zawiera cztery główne perspektywy: finansową, klienta, procesów wewnętrznych, a także wiedzy i rozwoju.
Ważne jest dokonanie wizualizacji powiązań przyczynowo-skutkowych
pomiędzy ustalonymi celami strategicznymi a perspektywami. W tym zadaniu można posłużyć się „Teorią Z”, która opracowana została w firmie
Halifax podczas zastosowania Balanced Scorecard. Kierunek ustalania mapy
celów według perspektyw Strategicznej Karty Wyników prezentuje graficzne
ujęcie „Teorii Z” na rysunku 1.
Rysunek 1. Budowa mapy celów według „Teorii Z”
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: N.G. Olve, J. Roy, M. Wetter, Performance
Drivers. A Practical Guide to Using the Balanced Scorecard, Chichester 1999, s. 212.
22 R. Ryńca, Zrównoważona karta działań jako metoda pomiaru efektywności procesów i dzia-

łań, Wrocław 2009, s. 62.
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W szerszym ujęciu, według potrzeb można zastosować inne właściwe perspektywy, takie jak: perspektywę pracownika, perspektywę rozwoju niezbędnych potencjałów, perspektywę koncernu oraz mediów elektronicznych23,
perspektywę technologiczną, perspektywę marketingu, perspektywę organizacyjną, perspektywę komunikacyjną, perspektywę wdrożenia (software oraz
inne), perspektywę obszaru działalności (kraj, region), perspektywę innowacyjności, perspektywę dostawcy, perspektywę ekologiczną oraz perspektywę
udziałowców (shareholders)24.
Głównym celem strategicznym przedsiębiorstwa jest wyznaczenie kierunku jego rozwoju, a przy tym ważne jest dostarczenie inspiracji oraz odpowiedniej motywacji członkom organizacji25. Na etapie planowania strategicznego występuje konieczność zaangażowania naczelnego kierownictwa firmy,
które powinno odpowiadać za efekty wobec akcjonariuszy oraz zewnętrznych interesariuszy. Proces wyznaczenia zamierzeń strategicznych przedstawia rysunek 2.
Rysunek 2. Proces wyznaczenia zamierzeń strategicznych
Strategia

Cel
Strategiczny

Miernik

Wartość
miernika

Realizacja
strategii
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operacyjne
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Źródło: A. Szablewski, R. Tuzimek, Wycena i zarządzanie wartością firmy, Warszawa
2008, s. 113.

Zarządzanie strategiczne może obejmować całe przedsiębiorstwo, a także
niższe szczeble zarządzania (zakłady, wydziały, działy), czyli poziomy strategiczne jednostek biznesowych (ang. Strategic Business Unit – SJB). Strategiczna
Karta Wyników służy do budowania planów strategicznych, a także do ustalania planów operacyjnych oraz wyznaczania mierników stopnia ich realizacji.
23 H.R. Friedag, W. Schmidt, A. Lewandowska, M. Likierski, My Balanced Scorecard, Warsza-

wa 2004, s. 22, 118–128.

24 A. Jabłoński, M. Jabłoński, Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard). Teoria i prak-

tyka, Warszawa 2011, s. 20–23.

25 R.M. Grant, Współczesna analiza strategii, przeł. J. Kułaczkowski, Warszawa 2011, s. 43.
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Sukces wynikający z zastosowania BSC oparty jest na określeniu związków przyczynowo-skutkowych obejmujących cele operacyjne, strategiczne,
taktyczne oraz działania uwarunkowane czterema wiodącymi powiązanymi
ze sobą perspektywami, tj. perspektywą finansową, klientów, procesów wewnętrznych oraz nauki i rozwoju26. Aby możliwe było monitorowanie realizacji strategii, należy wszystkim celom przedsiębiorstwa w perspektywach
przypisać odpowiednie kluczowe wskaźniki sukcesu (ang. Key Performance
Indicators – KPI), których prawidłowe skonstruowanie może odgrywać znaczącą rolę w strategii wzrostu przedsiębiorstwa. Zbieżność koncepcji BSC
z VBM obejmuje uwzględnienie zarówno czynników finansowych oraz
pozafinansowych.
Przykładową budowę mapy wartości w perspektywie finansowej przedstawia rysunek 3.
W obszarze perspektywy finansowej istotne jest kreowanie wartości dla
udziałowców. Adam Jabłoński oraz Marek Jabłoński27 zwracają uwagę, że
zarządzanie przez wartość stanowi szczególny czynnik wpływający na decyzje wdrożenia Strategicznej Karty Wyników (BSC). Robert Samuel Kaplan
oraz Dawid P. Norton28 podkreślają, że opracowanie Strategicznej Karty
Wyników powinno koncentrować się na nadrzędnym celu wzrostu przedsiębiorstwa i tworzenia bogactwa dla udziałowców przekazywanego w formie dywidendy lub zysków kapitałowych. Zatem w perspektywie finansowej ukazane jest, w jaki sposób udziałowcy firmy powinni postrzegać sukces
finansowy.
Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa jako wiodący cel finansowy powinna być wspierana poprzez realizację szczegółowych celów. Wyznaczenie ich
ułatwia podejmowanie przez przedsiębiorstwo skutecznych, racjonalnych, a tym
samym efektywnych decyzji przekładających się na jego rozwój. Należy zaznaczyć, że o hierarchii wszystkich celów decyduje przede wszystkim forma własności podmiotu oraz system ekonomiczny, w jakim przyszło mu funkcjonować,
jak również uwarunkowania, które złożyły się na jego powstanie29. Manfred
26 A. Jabłoński, M. Jabłoński, Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard). Teoria i prak-

tyka, dz. cyt., s. 95.

27 Tamże, s. 46.
28 R.S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie,

przeł. K. Pniewski, A. Jaruga, M. Polakowski, Warszawa 2001, s. 28.

29 Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, dz. cyt., s. 77.
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Jürgen Matschke oraz Gerrit Brösel30 podkreślają, że plan celów obrazuje
podmiot decyzyjny. Zawiera on informacje dotyczące znaczących czynników
dla podmiotu decyzyjnego oraz charakteryzujących je cech (definicji
wyników), a także intensywności dążenia do nich (preferencji). Definicje
wyników przedstawiają, jakimi sprawami interesuje się podmiot decyzyjny –
niezależnie od tego, czy do nich dąży, czy też chce ich uniknąć.
Strategiczna Karta Wyników jest narzędziem, które umożliwia pomiar
efektywności procesów, a także dostarcza ważnych informacji dla zapewnienia zyskownego oraz stałego wzrostu przedsiębiorstwa. Niektóre przedsiębiorstwa osiągnęły sukces dzięki zastosowaniu Strategicznej Karty Wyników. Zastanawia fakt, jaka liczba firm nie dostrzega znaczenia tej metody,
w związku z tym nie stosuje Karty Wyników (Balanced Scorecard).

Mierniki efektywności przedsiębiorstwa w strategii
wzrostu wartości
Jednym z elementów użycia Strategicznej Karty Wyników jest opracowanie
zestawu mierników potrzebnych do pomiaru oraz monitorowania działań
strategicznych. Zestaw tych mierników pogrupowany jest w perspektywach,
w których określa się skuteczność i efektywność działalności w poszczególnych obszarach firmy. Ponadto mierniki powiązane są związkami przyczynowo-skutkowymi pomiędzy wszystkimi czterema podstawowymi perspektywami lub większą ich liczbą. Stosując Strategiczną Kartę Wyników (BSC),
należy ustalić zestaw mierników, a następnie określić odchylenia od wytyczonych wartości, czyli wyznaczyć dolne oraz górne granice tolerancji. Przygotowując projekt i wdrażając BSC, należy pamiętać, aby mierniki obejmowały kluczowe wskaźniki sukcesu (ang. Key Performance Indicators), kluczowe
wskaźniki kontroli (ang. Key Control Indicators) oraz kluczowe wskaźniki
ryzyka (ang. Key Risk Indicators). Ważne jest ustalenie wskaźników kontroli
oraz wyznaczenie limitów dla każdego miernika, które nie mogą zostać przekroczone31. Efektywność jako kluczowy imperatyw przetrwania, funkcjono30 M.J. Matschke, G. Brösel, Wycena przedsiębiorstwa – funkcje, metody, zasady, przeł. H. Gur-

gul, Warszawa 2011, s. 65.

31 A. Jabłoński, M. Jabłoński, Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard). Teoria i prak-

tyka, dz. cyt., s. 106–107.
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wania oraz rozwoju przedsiębiorstw obejmuje proces dokonywania optymalnych wyborów uwzględniających realizację celów organizacji, a także doboru
właściwych środków oraz metod ich realizacji. Za kluczowy wyznacznik
wzrostu efektywności można przyjąć kreowanie przez firmę komplementarności różnych składników jej zasobów, a także związaną z tym umiejętność
uzyskiwania korzyści wynikających z działania efektu synergii systemowej.
Szeroki zakres różnych rodzajów celów realizowanych przez przedsiębiorstwo
wskazuje na potrzebę uwzględnienia różnych efektywności przedsiębiorstwa,
m.in. efektywności finansowej oraz efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa32. Mierniki służą do monitorowania założonych celów oraz realizacji strategii firmy. Konstruuje się je w postaci listy przedstawiającej mierniki pogrupowane według perspektyw w danej jednostce organizacyjnej.
Oprócz zdefiniowania stanów mierników i ustalenia wartości docelowych
oraz odchyleń, należy określić również wartości docelowe oraz odchylenia,
a także zdefiniować stany mierników, czyli alerty alarmujące wartość niepożądaną. Ponadto możliwe jest ustalenie systemu monitorowania miernika,
czyli jako aktywny, uśpiony lub niemonitorowany33.
Robert S. Kaplan, David P. Norton34 przedstawili trzy zasady, które
umożliwiają powiązanie mierników ze strategią firmy:
1. ustalenie związku przyczynowo-skutkowego,
2. wyznaczenie czynników przyszłego sukcesu,
3. uwzględnienie związku BSC z wynikami finansowymi.
Należy zaznaczyć, że lista kluczowych czynników przyszłego sukcesu powinna zostać przygotowana indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa,
ponieważ na sytuację firmy wpływa otoczenie sektorowe.
Przygotowanie listy czynników przyszłego sukcesu powinno zawierać
ustalenie zasobów oraz umiejętności firmy o znaczeniu strategicznym w sektorze. Z reguły lista czynników przyszłego sukcesu zawiera od kilku do kilkunastu czynników i obejmuje wybór jedynie tych czynników, które mają

32 Szerzej: A. Jaki, Uwarunkowania procesu zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach glo-

balizacji, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji – szanse i zagrożenia,
red. R. Borowiecki, Kraków 2014, s. 90–95.

33 A. Jabłoński, M. Jabłoński, Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard). Teoria i prak-

tyka, dz. cyt., s. 116.

34 R.S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie,

dz. cyt., s. 140.
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największe znaczenie35. Według teorii wyodrębnia się do analizy 20 proc.
najważniejszych czynników warunkujących sukces lub porażkę. Podejście to
oparte jest na zasadzie „80-20”, która wyjaśnia, że jedynie 20 proc. zdarzeń
powoduje aż 80 proc. efektów i odwrotnie, czyli pozostałe 80 proc. zdarzeń determinuje jedynie 20 proc. efektów36.
Mierniki finansowe dokładnie przedstawiają, w jakim stopniu przedsiębiorstwo osiągnęło cele. Należy podkreślić, że dotyczą one najczęściej całego
przedsiębiorstwa. Przekazują ogólną informację o całej firmie, a ich analiza
wymaga wiedzy oraz znajomości wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji firmy.
Biorąc pod uwagę czynniki wewnętrzne, dokonuje się oceny wpływu i znaczenia obszarów finansowych oraz operacyjnych na wyniki podmiotu gospodarczego. Aby przewidzieć wpływ zewnętrznych czynników, należy mieć
informację na temat sytuacji politycznej oraz gospodarczej37. Miary finansowe obejmują kwantyfikację działań, które nastąpiły, i określa się je liczbową
wartością. Można zatem stwierdzić, że każda miara finansowa jest wynikiem
działania przedsiębiorstwa generującego środki finansowe. W ramach perspektywy finansowej można użyć różnych zbiorów mierników, które powinny być związane z celami firmy. Przykład mierników w perspektywie finansowej zawiera tabela 1.
Należy pamiętać, że zbytnia koncentracja wyłącznie na wynikach finansowych może spowodować brak dostrzeżenia znaczących obszarów, m.in. zadowolenia klientów bądź kwalifikacji pracowników38. W tym obszarze w krótkim czasie nie można szybko nadrobić zaległości, które wpływają na sukces
lub porażkę spółki.
Do finansowych miar, które określa się również nazwą wskaźników rezultatu oraz miar sumarycznych, zalicza się też mierniki sprzedaży stanowiące
wynik wcześniejszych rozmów handlowych skutecznie przeprowadzonych
z dotychczasowymi oraz potencjalnymi klientami. Wzrost sprzedaży wynikać
może również z zadowolenia konsumentów, które bierze się z niezawodności

35 G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa 1997,

s. 146–147.

36 K. Obłój, Strategia sukcesu firmy, Warszawa 1994, s. 21.
37 A. Hamrol, Strategie i praktyki sprawnego działania. Lean, Six Sigma i inne, Warszawa 2015,

s. 58–59.

38 R. Ryńca, Zrównoważona karta działań jako metoda pomiaru efektywności procesów i dzia-

łań, dz. cyt., s. 58–60.
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produktów, działań marketingowych oraz utrzymania kluczowych klientów
poprzez kontakty przed- i posprzedażowe39.
Tabela 1. Mierniki w perspektywie finansowej
Mierniki w perspektywie finansowej
–– wartość dodana dla akcjonariuszy,
–– ekonomiczna wartość dodana (ang.
Economic Value Added – EVA),
–– stopa zwrotu z inwestycji,
–– stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału,
–– rentowność (ROA, ROE, ROS),
–– rentowność (brutto, netto),
–– ROCE,
–– stopień wykorzystania aktywów,
–– udział należności przeterminowanych
w należnościach i odsetek z nimi
związanych,
–– rentowność kapitału własnego,
–– przyrost zysku (brutto, netto),
–– wskaźniki płynności (bieżącej, szybkiej)40,
–– wskaźnik rotacji zobowiązań,
–– wskaźnik cyklu należności,
–– wykonanie planowanych przychodów
w podziale na piony,
–– stopa redukcji kosztów,

–– nakłady inwestycyjne (% w relacji do
sprzedaży),
–– nakłady na badania oraz rozwój (% relacji
do sprzedaży),
–– koszty pośrednie (% w relacji do
sprzedaży),
–– koszt jednostkowy (transakcji, produktu),
–– rentowność poszczególnych grup
klientów,
–– koszty w porównaniu z konkurentami,
–– zyskowność kluczowych klientów,
–– okres konwersji gotówki,
–– okres zwrotu kapitału,
–– udział kontraktów długoterminowych
w strukturze zamówień,
–– plan wykonania w podziale na grupy
produktów,
–– efektywność personelu wyrażona
przychodami na pracownika,
–– efektywność personelu wyrażona zyskiem
na pracownika.

Źródło: opracowano na podstawie: R.S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Warszawa 2001, s. 202.

Mierniki przedstawiające wyniki finansowe, nazywane inaczej miarami wynikowymi (ang. lagging indicators) w całości dotyczą przeszłości i pozwalają
zobrazować skutki przeszłych decyzji. Finansowe mierniki wynikają ze zdarzeń
po fakcie i stanowią rezultat sytuacji, które wystąpiły w przeszłości. Systematyczny charakter wartości ma istotne znaczenie w procesach realizacji strategii.
Przydatność tych mierników jest znikoma w procesach ostrzegania o bieżących

39 D. Parment, Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Tworzenie wdrażanie i stosowanie, Gli-

wice 2016, s. 54.

40 J. Świerk, Mapa strategii i strategiczna karta wyników w planowaniu działań przedsiębior-

stwa. Studium teoretyczno-empiryczne, Lublin 2009, s. 116.
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zakłóceniach oraz nieprawidłowościach. Stąd mierniki pozostałych niefinansowych perspektyw mogą prowadzić do poprawy i wzrostu efektywności firmy.
Można ich użyć jako środków wspomagających wzrost wartości przedsiębiorstwa. Zatem mierniki przedstawiające wyniki ukazują zmiany w efektywności firmy. Natomiast ważną funkcję wcześniejszego ostrzegania o przyszłych
zagrożeniach pełnią pozostałe mierniki niefinansowe, do których zalicza się
mierniki w obszarze perspektywy klienta, procesów wewnętrznych oraz wiedzy
i rozwoju firmy. Mierniki niefinansowe mogą informować na podstawie symptomów o skutkach, które mogą nastąpić. Obejmują one czynniki przyszłego
sukcesu firmy, jak również stanowią wczesne ostrzeganie o ryzyku pojawienia
się niepowodzeń41. Zastosowanie do oceny działalności przedsiębiorstwa miar
finansowych oraz niefinansowych daje możliwość kreowania wartości w pierwszej kolejności na płaszczyźnie operacyjnej, a następnie finansowej.
Podstawowe mierniki w Strategicznej Karcie Wyników w obszarze perspektywy klienta są wspólne dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw. Przykład mierników w obszarze perspektywy klienta zawiera tabela 2.
Tabela 2. Mierniki w perspektywie klienta
Mierniki w perspektywie klienta
–– udział w rynku,
–– satysfakcja klientów (wyrażona jako %
klientów zadowolonych z obsługi),
–– utrzymanie klientów,
–– miernik lojalności klientów,
–– odsetek stałych klientów,
–– udział głównych klientów w sprzedaży,
–– zdobywanie nowych klientów,
–– udział w sprzedaży nowych klientów,
–– liczba skarg,

–– udział przychodów ze sprzedaży lub zysku
z nowych produktów, usług oraz klientów
w przychodach lub zyskach ogółem,
–– udział zysku z nowych zastosowań lub
rozwiązań innowacyjnych w zysku
ogółem,
–– udział przychodów ze sprzedaży z nowych
zastosowań (rozwiązań innowacyjnych)
w przychodach ogółem,
–– stopa wzrostu sprzedaży w osobnych
segmentach rynku.

Źródło: opracowano na podstawie: R.S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, dz. cyt., s. 116.

W gospodarce opartej na wiedzy nie wystarcza wprowadzenie nowych produktów i usług. Wiodące znaczenie odgrywa wprowadzenie innowacyjnych
41 J. Świerk, Mapa strategii i strategiczna karta wyników w planowaniu działań przedsiębior-

stwa. Studium teoretyczno-empiryczne, dz. cyt., s. 113–115.
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rozwiązań, które uwarunkowane są rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Istota perspektywy procesów wewnętrznych w Strategicznej Karcie Wyników dotyczy działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Perspektywa ta
związana jest z perspektywą finansową, ponieważ w tym zakresie znaczącą
rolę odgrywa również optymalizacja kosztów procesów wewnętrznych firmy.
W tym celu stosuje się rachunek kosztów działań dla dokonania pomiaru ich
efektywności. Oprócz rachunku kosztów działań ważny jest również rachunek kosztów zmiennych oraz rachunek kosztów pełnych42. Przykład mierników w perspektywie procesów wewnętrznych zawiera tabela 3.
Tabela 3. Mierniki w perspektywie procesów wewnętrznych
Mierniki w perspektywie procesów wewnętrznych
–– czas trwania cyklu operacyjnego,
–– czas wprowadzenia nowych produktów,
–– koszty procesów, m.in. mierzone metodą
usług,
ABC,
–– odsetek defektów,
–– miernik czasu od zamówienia do dostawy,
–– odsetek reklamacji.
–– jakość procesów,

Źródło: opracowano na podstawie: J. Świerk, Mapa strategii i strategiczna karta wyników
w planowaniu działań przedsiębiorstwa. Studium teoretyczno-empiryczne, Lublin 2009, s. 116.

Perspektywa nauki oraz rozwoju obejmuje doskonalenie technologii,
systemów informacyjnych, dotyczy także inwestycji w kadry poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników43. Podejście zasobowe
skupia uwagę na rzadkich zasobach przedsiębiorstwa, które stanowią źródło przewagi konkurencyjnej na rynku. Posiadane przez firmę zasoby dzieli
się na materialne (m.in. produkcyjne i technologiczne) oraz niematerialne
(m.in. prawa własności intelektualnej, wiedzę pracujących w firmie ludzi,
kulturę organizacyjną). Teoria zasobowa zakłada, że odpowiednie zasoby
prowadzą do przewagi konkurencyjnej, co umożliwia wzrost wyników
finansowych firmy. Przykład mierników w perspektywie nauki i rozwoju
zawiera tabela 4.
42 A. Jabłoński, M. Jabłoński, Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard). Teoria i prak-

tyka, dz. cyt., s. 103-104.

43 M. Foremna-Pilarska, Controlling. Narzędzia i struktury, Warszawa 2015, s. 58.
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Tabela 4. Mierniki w perspektywie nauki i rozwoju
Mierniki w perspektywie nauki i rozwoju
–– miernik satysfakcji pracowników,
–– wydajność pracowników,
–– relacja liczby pracowników mających
dostęp do wiedzy o strategicznym
znaczeniu do całkowitej liczby
pracowników przedsiębiorstwa,
–– liczba realizowanych inicjatyw
pracowników,

–– ilość szkoleń na jednego pracownika,
–– liczba dni roboczych, w których
przeprowadzane są szkolenia,
–– odsetek pracowników firmy
przeszkolonych w ciągu roku,
–– relacja kosztów szkoleń do wydatków na
wynagrodzenia,
–– stopień znajomości strategii firmy wśród
pracowników.

Źródło: opracowano na podstawie: J. Świerk, Mapa strategii i strategiczna karta wyników
w planowaniu działań przedsiębiorstwa. Studium teoretyczno-empiryczne, dz. cyt., s. 116.

Do zastosowania Strategicznej Karty Wyników można użyć wspomagających narzędzi MS Excel lub narzędzi informatycznych opartych na zintegrowanych systemach (ERP), które pozwolą dostarczyć kierownictwu informacji o skutecznym realizowaniu działań i strategii. Im większa ilość informacji,
tym większa potrzeba automatyzacji procesu raportowania karty.

Zakończenie
Analiza zakresu zastosowania Strategicznej Karty Wyniku pokazuje, że zarządzanie przedsiębiorstwem ukierunkowane na osiągnięcie celów w wiodących perspektywach (finansowej, klienta, procesów wewnętrznych oraz
nauki i rozwoju) przyczynia się do maksymalizowania jego wartości poprzez
skoncentrowanie procesów decyzyjnych na działaniach tworzących wartość
przedsiębiorstwa. W procesie realizacji zadań kluczowe znaczenie ma przyjęta przez przedsiębiorstwo strategia, od której zależy osiągnięcie i utrzymanie
przewagi konkurencyjnej na rynku oraz wzrost wartości przedsiębiorstwa.
Ilość i różnorodność czynników tworzenia wartości sprawia, że menedżerowie mogą wybierać różne ścieżki działań prowadzące do realizacji głównego
celu, jakim jest maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa.
Potwierdza to postawioną we wstępie hipotezę, że wdrożenie Strategicznej Karty Wyników zapewnia wzrost i rozwój przedsiębiorstwa, bowiem
umożliwia ustalenie kluczowych czynników sukcesu, a te przyczyniają się
do kreowania dodatkowej wartości dla akcjonariuszy. Strategiczna Karta
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Wyników przedstawia oraz mierzy przyczyny i skutki powiązań pomiędzy
poszczególnymi obszarami w przedsiębiorstwie. Wspiera realizację strategii
w taki sposób, aby osiągać sukces na rynku, a w rezultacie – zwiększać wartość dla akcjonariuszy oraz zrealizować cele pozostałych interesariuszy.
Wiele przedsiębiorstw w Polsce wdrożyło Strategiczną Kartę Wyników,
co przyczyniło się do osiągnięcia sukcesu. Chodzi tu głównie o spółki firm
globalnych, w których stosuje się Kartę w procesie zarządzania wartością.
Jednak firmy o kapitale krajowym przykładają mniejszą wagę do tego narzędzia. Stąd też rozwój przedsiębiorstw wymaga zastosowania Strategicznej
Karty Wyników. Natomiast obszar dalszych badań naukowych może dotyczyć zakresu zastosowania koncepcji Strategicznej Karty Wyników w spółkach o kapitale polskim i bariery szerszego wykorzystania Karty do pomnażania kapitału właścicieli i realizowania w sposób zrównoważony celów
innych interesariuszy.
Reasumując, można twierdzić, że Strategiczna Karta Wyników wspiera proces zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Stanowi bowiem narzędzie mierzenia efektywności szeroko rozumianych procesów zachodzących
w podmiotach gospodarczych. Dostarcza również wiodących informacji dla
zapewnienia zyskownego i stałego wzrostu oraz rozwoju przedsiębiorstwa.
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Streszczenie
Na przełomie XX i XXI wieku pod wpływem rozwoju technologii rozpoczęły się
znaczne przemiany w życiu społecznym oraz w gospodarce. Przedsiębiorstwa stanęły przed wyzwaniem dostosowania działalności do nowego otoczenia. Rozwój
technologii informacyjno-komunikacyjnej rozpoczął proces globalizacji, który
spowodował zwiększenie zasięgu działalności firm oraz rozbudowę ich struktur.
Spowodowało to sytuację, w której wzrost i rozwój przedsiębiorstwa związany
jest z rozłączeniem funkcji właścicielskich i zarządczych, dlatego coraz większego
znaczenia nabiera koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa. W przeprowadzonej analizie zastosowania Strategicznej Karty Wyników pokazano znaczenie
tego narzędzia w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Karta Wyników
stanowi narzędzie controllingu, które pozwala mierzyć efektywność procesów
oraz wspiera strategię tworzenia wartości przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: Strategiczna Karta Wyników, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, kluczowe wskaźniki efektywności, wartość dla akcjonariuszy, wartość dla interesariuszy

Summary
The Significance of Applying the Balanced Scorecard
in Managing the Values of Businesses
The turn of the 20th and 21st century witnessed significant changes in social life
and the economy which were fuelled by advances in technology. Enterprises faced the challenge of adapting their activities to a completely new environment.
Advances in information and communication technologies led to the process of
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globalization which caused the increase of the extent of enterprise activities and
development. Due to this phenomenon, the concept of value-based management
gained increasing significance. In the analysis conducted of the use of the Balanced Scorecard, the significance of this tool for the process of value-based management is demonstrated. The Balanced Scorecard is a controlling tool which allows
the measurement of the effectiveness of processes and augments the strategy of
enterprise value creation.
Keywords: Balanced Scorecard, Value-Based Management, key performance indicators, shareholder value, stakeholder value
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