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Streszczenie
Kreowanie politycznego wizerunku jest rozpatrywane w marketingu politycznym i politycznych public
relations wieloaspektowo. Tytułowy efekt Ottingera oznacza tworzenie wyimaginowanego wizerunku
polityka, który to wizerunek medialny stoi w sprzeczności z właściwymi/osobowymi cechami polityka.
Autorka zaobserwowała, na przestrzeni minionych dwudziestu pi˛eciu lat kilka elementów, które moga˛
spowodować powstanie owego dysonansu. Należa˛ do nich strój; przekaz wyborczy wzmocniony muzyka˛
lub słowem; oraz kreacja sytuacji medialnej. Manipulacja, która prowadzi do powstania efektu Ottingera,
przeważnie zostaje obnażona, przez co polityk staje si˛e niewiarygodny z oczach swojego elektoratu.
Słowa-klucze: kreowanie wizerunku, manipulacja polityczna, efekt Ottingera, marketing polityczny,
polityczne public relations

Abstract
Manipulation in creating political image. „The Ottinger Effect” in the Polish political space
The creation of political image has been studied under various aspects by political marketing studies and
political public relations. The Author focuses on one of these aspects, called the Ottinger effect – meaning
the creation of a fictional image of a politician, in contradiction with his actual/personal qualities. Based
on observation of the Polish political scene of the past 25 years, the Author identifies some particular
elements which could evoke this kind of dissonance. These are for example attire (apparel); the boosting
of a political message with a musical or choreographic setting or vocabulary; the creation of a particular
media event. The manipulation leading to the Ottinger effect is eventually revealed in most cases, leaving
the politician non-credible and untrustworthy in the eyes of his/her electorate.
Key words: image creation / image building, political manipulation, the Ottinger effect, political marketing,
political public relations

K

ształtowanie wizerunku polityka może być rozpatrywane w różnych aspektach. Celem
artykułu jest zwrócenie uwagi na problem wykorzystywania komunikacyjnych strategii
z zakresu public relations i marketingu politycznego w budowaniu przekazu wizerunko-
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wego. Tytułowy efekt Ottingera1 oznacza tworzenie sztucznego wizerunku polityka, który to
wizerunek medialny stoi w sprzeczności z osobowymi cechami polityka. Tego typu manipulacja
przeważnie zostaje zdemaskowana, przez co polityk staje sie˛ niewiarygodny w oczach swojego
elektoratu. Przykładów takich działań w polskiej polityce było do tej pory niewiele. Jednak
ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego i przetasowania, które miały miejsce na scenie
politycznej, pokazuja,
˛ że również i ten element kształtowania wizerunku w ramach marketingu politycznego i szeroko rozumianych działań public relations jest na polskiej scenie politycznej obecny.
Autorka postara sie˛ prześledzić powstawanie i ewentualne funkcjonowanie takich ottingerowskich
wizerunków w polskiej przestrzeni politycznej.

I.

MANIPULACJA A KOMUNIKOWANIE WIZUALNE

Komunikowanie wizualne2 opiera sie˛ na analizie zastanych w umysłach odbiorców obrazów (portretów)3 . Może być postrzegane również jako element public relations w kontekście kształtowania
wizerunku danego polityka4 , osoby publicznej, o ile ów wizerunek wywołuje określona˛ zmiane˛
w pamieci,
˛ która doprowadzi do zdobycia oczekiwanego kapitału5 . Przytaczajac
˛ myśl Malcolma
Barnarda: „To, co wizualne, stało sie˛ ważnym doświadczeniem w życiu ludzi. Jesteśmy coraz
bardziej poddawani wpływowi materiałów wizualnych i od nich zależni”6 . Zadaniem politycznych PR jest przede wszystkim komunikowanie, które, jak wskazuje Rafał Ilnicki, odbywa sie˛ na
dwóch płaszczyznach: powierzchniowej – informujacej
˛ jaki dany polityk jest, jak wyglada
˛ oraz
głebokiej
˛
– gdy celem nadawcy jest „emocjonalne pobudzenie podmiotu”, wywarcie określonego
wrażenia7 . Komunikacja wizualna miedzy
˛
ludźmi wykracza bowiem poza pierwotny proces percepcyjny. Coraz cześciej
˛
wykorzystuje kody, które pozwalaja˛ na uzgodnienie stanów mentalnych,
1 Nazwa tego zjawiska pochodzi od polityka Partii Demokratycznej Richarda Lawrence’a Ottingera, który w 1970
r. brał udział w rywalizacji politycznej w wyborach do Senatu Stanów Zjednoczonych Ameryki. W mediach przedstawiany był jako polityk energiczny, doskonały orator. Jednak w kontakcie bezpośrednim (podczas spotkań z wyborcami i kontrkandydatami) okazywało sie,
˛ że jest on człowiekiem niepewnym, nieumiejacym
˛
przemawiać, a jego
wizerunek medialny jest sztuczny. W konsekwencji Ottinger przegrał wybory. Natomiast w słowniku marketingu
politycznego, poniekad
˛ jako przestroga, znalazło sie˛ pojecie
˛
tzw. efektu Ottingera (Ottinger effect), które oznacza tworzenie
wizerunku na siłe,
˛ dodawanie kandydatom politycznym umiejetności,
˛
których tak naprawde˛ nie posiadaja.
˛ Źródło:
http://www.marketingpolityczny.org/efekt-ottingera-polskie-przypadki/#.VHbCgjGG9qU (dostep:
˛ październik 2014).
2 W literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele omówieni pojecia
˛
„komunikacja wizualna”, jednak jak wskazuje
Jacek Dabała,
˛
w polskich leksykonach i słownikach medialnych trudno o znalezienie definicji pojecia.
˛
Najcześciej
˛
przytaczane sa˛ definicje internetowe, które wskazuja,
˛ że „komunikacja wizualna to dyscyplina zbliżona do projektowania
graficznego, obejmujaca
˛ wiedze˛ o sposobach graficznego przekazywania idei przy użyciu takich mediów, jak typografia,
telewizja, fotografia, film, pisma ilustrowane, komiks”, [cyt. za:] J. Dabała,
˛
Aksjologiczne konsekwencje komunikacji wizualnej
a telegeniczność, [w:] Komunikacja wizualna w prasie i w mediach elektronicznych, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman,
J. Snopek, K. Groń, Warszawa 2013, s. 91.
3 Portret jest utrwalonym w konkretnej zamknietej
˛ formie subiektywnym rozpoznaniem jakiegoś fragmentu lub aspektu,
jest odbiciem rzeczywistości, odwzorowaniem wedle zamysłu tego, kto go sporzadził.
˛
Za: P. Zawadzki, Czym jest i czym
może być portret psychologiczny, [w:] R. Zawadzki (red.), Portrety psychologiczne, Warszawa 2010, s. 33, [za:] A. Waszkiewicz,
Obszary badań wizerunku, Warszawa 2013, s. 9.
4 Pojecie
˛
wizerunku (łac. imago – obraz, symbol oraz łac. imaginatio) – łaczy
˛
wyobrażenie, urojenie, marzenie.
W literaturze przedmiotu trudno o jednoznaczna˛ definicje˛ pojecia.
˛
Można zaobserwować ścieranie sie˛ kilku obszarów
badawczych: psychologicznego oraz marketingowego i public relations. Wiecej
˛
na ten temat patrz: A. Waszkiewicz,
Obszary badań wizerunku, Warszawa 2013, s. 8 i dalej.
5 R. Ilnicki, Techniki utrwalania wizerunku w komunikacji wizualnej. Przemysły pami˛eci jako podstawa public relations, [w:]
Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i w prawie, Warszawa 2013, s. 177.
6 P. Sztompka, Socjologia wizualna: fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2005, s. 11.
7 R. Ilnicki, op.cit. s. 178.
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co najmniej miedzy
˛
dwiema osobami8 . Kultura wizualna opiera sie˛ współcześnie na badaniu
fenomenów wizualnych, kształtujacych
˛
współczesna˛ komunikacje˛ społeczna˛9 . Wzrokocentryzm
komunikowania wizualnego zakłada powstanie osobnego jezykowego
˛
modelu komunikacyjnego,
dzieki
˛ któremu bedzie
˛
można mówić o sposobach wytwarzania i podtrzymywania „nowych
znaczeń”10 .
Efektem takiego podejścia do współczesnego komunikowania (w tym komunikowania wizualnego) jest założenie, że wyborczy wizerunek danego kandydata musi korespondować ze
społecznymi oczekiwaniami, w danym czasie i w danym miejscu. W tym znaczeniu pojawia
sie˛ jednocześnie zewnetrzna
˛
i wewnetrzna
˛
potrzeba manipulowania politycznym wizerunkiem.
Zewnetrzna
˛
– czyli narzucona przez oczekiwania elektoratu. Wewnetrzna
˛
– wypływajaca
˛ z oczekiwań samego polityka, nastawionego na polityczny sukces. Trudno orzec, czy mówimy tu
o manipulacji politycznej czy o manipulacji medialnej. Chociaż jedna jest elementem drugiej,
i w publicznym dyskursie pojecia
˛
te sa˛ tożsame i stosowane zamiennie, ich ontologiczne podstawy
sa˛ nieco inne. Pojecie
˛ manipulacji w najszerszym rozumieniu oznacza proces komunikacji ludzi nastawiony na próby przekonania jednych do idei i pogladów
˛
drugich11 . Manipulacja medialna jest
zjawiskiem, które należy zaliczyć, tak jak robi to Aleksandra Seklecka, do „szeroko rozumianego
komunikowania masowego, przeprowadzanego za pośrednictwem mediów (. . . ). Celem takiego
działania jest kształtowanie lub modyfikacja wiedzy, potrzeb, postaw i zachowań pojedynczych
jednostek lub grup społecznych”12 . Manipulacja polityczna rozumiana jest jako „ukrywanie prawdziwych celów politycznych pod postacia˛ innych, łatwiej zyskujacych
˛
akceptacje;
˛ wytwarzanie
w świadomości obiektów bed
˛ acych
˛
przedmiotem manipulacji stanów, które implikować moga˛
podejmowanie określonych pożadanych
˛
przez przedmiot sterujacy
˛ działań: wywołanie poczucia
zagrożenia, kreowanie obrazów rzeczywistości majacych
˛
ukryć stany faktyczne, kreowanie wizerunku własnych liderów politycznych czy własnej partii przy jednoczesnym wskazywaniu wad
przeciwnika”13 .
Stworzenie poprawnych relacji i wrażeń na temat danego polityka w przestrzeni manipulacji
medialnej oraz manipulacji politycznej musi opierać sie˛ na kreowaniu specyficznego PR-u, który
zdaniem Briana McNaira powinien koncentrować sie˛ na czterech obszarach działania:
• zarzadzania
˛
mediami,
• zarzadzania
˛
informacja,
˛
• zarzadzania
˛
komunikowaniem wewnetrznym
˛
funkcjonujacym
˛
w systemie komunikowania
organizacyjnego,
• zarzadzania
˛
wizerunkiem.
Trzy pierwsze płaszczyzny wpisuja˛ sie˛ w pewien istotny element badania współczesnych przekazów wizualnych, a mianowicie w krytyczna˛ analize˛ dyskursu14 (KAD), który powinien stać
sie˛ podstawa˛ analizowania wizerunkowych komunikatów politycznych. Małgorzata Lisowska8 D. Bagiński, P. Francuz, W poszukiwaniu podstaw kodów wizualnych, [w:] P. Francuz, Obraz w umyśle, studia nad percepcja˛
˛ Warszawa 2007, s. 20.
i wyobraźnia,
9 A. Ogonowska, Kultura, komunikacja i kompetencja wizualna w kontekście wybranych zagadnień współczesnej humanistyki,
[w:] Komunikologia. Teoria i praktyka, Poznań 2012, Tom III, s. 55.
10 M. Banks, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Warszawa 2009, s. 77.
11 M. Graszewicz, Komunikacja, manipulacja, edukacja, [w:] Manipulacja-media-edukacja, red. B. Siemieniecki, Toruń 2007,
s. 287.
12 A. Seklecka, Polityka – media – manipulacja medialna. Przypadek Polski po 1989 r., Toruń 2011, s. 11.
13 D. Piontek, P. Pawełczyk, Socjotechnika w komunikowaniu politycznym, Poznań 1999, s. 65., [w:] A. Seklecka, op. cit.
s. 201.
14 Analize˛ dyskursu można rozumieć w dwojaki sposób, z jednej strony jako odrebn
˛ a˛ dziedzine˛ nauk społecznych,
z drugiej strony jako zespół technik i procedur badawczych, pozwalajacych
˛
poznać i opisywać poszczególne fragmenty
rzeczywistości. [za:] M. Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Kraków 2006, s. 21 i dalej.
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Magdziarz dowodzi, że zachowania komunikacyjne nigdy nie sa˛ „niewinne” i nigdy nie maja˛
bezinteresownego charakteru15 . Sam dyskurs16 jest mocno uwarunkowany wiedza˛ i umiejetno˛
ściami komunikujacych
˛
sie˛ stron. Celem KAD jest m.in. odsłanianie relacji wpisanych w dyskurs,
wskazanie, w jaki sposób w dyskursach wyraża sie˛ da˛żenie różnych podmiotów do podkreślenia
lub umocnienia własnej pozycji, lub narzucenia własnych wartości17 . A zatem analiza środków
(media i komunikowanie oraz zarzadzanie
˛
informacja)
˛ używanych do wywierania wpływu na
odbiorców – daje możliwość dostrzeżenia płaszczyzn manipulowania dyskursem wizerunkowym
w komunikowaniu medialnym, który z kolei prowadzi do manipulacji politycznej. Trzeba podkreślić, że jest to ważny element badań w ramach kształtowania politycznych public relations18 , a co
za tym idzie badań nad politycznymi i kulturowymi przesłankami kreowania wizerunku osób
i instytucji.

II.

ELEMENTY KSZTAŁTUJACE
˛
WIZERUNEK POLITYKA

Ostatnia˛ z wymienionych płaszczyzn kształtujacych
˛
polityczne public relations jest zarzadzanie
˛
wizerunkiem. Społeczeństwo nie zna rzeczywistych wizerunków swoich reprezentantów politycznych. Widoczny jest tylko wizerunek tzw. zmediatyzowany19 , istniejacy
˛ w przekazach20 . Jak
sugeruje Seklecka: „Wiekszość
˛
obywateli widuje polityków wyłacznie
˛
na ekranie w wyreżyserowanych wystapieniach
˛
majacych
˛
na celu przekazanie widzom takiego, a nie innego wizerunku
i odpowiedniego przesłania”21 . Ów medialny teatr pełen jest wykreowanych, zmanipulowanych
aktorów, którym przypisane zostały role społeczne i polityczne.
Najkrótsza definicja wizerunku zakłada, że jest to zespół cech, jakie zdaniem odbiorcy dany
podmiot posiada22 . Serge Albouy w publikacji Marketing et communication politique wyróżnił
nastepuj
˛ ace
˛ typy osobowości polityków: herosi, zwykli ludzie, amanci/bracia, ojcowie, eksperci;
każda z nich ma uwypuklać określone cechy dominujace
˛ polityka23 . Marek Jeziński wzbogacił ja˛
o typy pośrednie: szaraka, idola, błazna, ekscentryka i luzaka24 . Piotr Pawełczyk wprowadził do
literatury przedmiotu kolejny podtyp, a mianowicie – harcownika, bed
˛ acego
˛
wypadkowa˛ cech
błazna i herosa25 . Typy te opisuja,
˛ zgodnie z przytoczona˛ definicja,
˛ nie jaki faktycznie polityk jest,
15 M.

Lisowska-Magdziarz, op. cit., s. 19.
van Dijk wyróżnia trzy wymiary dyskursu: użycie jezyka,
˛
przekazywanie idei, interakcje w sytuacjach społecznych. T. van Dijk, Badania nad dyskursem, [w:] Dyskurs jako struktura i proces, red. T. van Dijk, Warszawa 2001,
s. 1.
17 M. Lisowska-Magdziarz, op. cit, s. 19.
18 Ch. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005, s. 11 [za:] A. Seklecka, op. cit. s. 23.
19 Pojecie
˛
mediatyzacji wizerunku jest obszerna˛ i bardzo ciekawa˛ kategoria˛ badawcza.
˛ Łaczy
˛
sie˛ ono z dwiema
kategoriami badawczymi określajacymi
˛
relacje łacz
˛ ace
˛ media i polityke,
˛ a mianowicie mediatyzacji/medializacji polityki
i polityzacji mediów. Mediatyzacja/medializacja (pojecia
˛
te czesto
˛
stosowane sa˛ wymiennie, jednak nie sa˛ tożsame – wiecej
˛
na ten temat patrz: S. Michalczyk, Poj˛ecie mediatyzacji w nauce o komunikowaniu, [w:] Mediatyzacja kampanii politycznych,
red. M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk, Katowice 2009, s. 18-23.), sensu largo odnosi sie˛ do zmian społecznych
we współczesnych społeczeństwach i roli mediów oraz zapośredniczonej komunikacji w tych przemianach (wiecej
˛
na
ten temat patrz: D. Piontek, Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Poznań 2011,
s. 43). Polityzacja oznacza proces wpływania sił politycznych np. partii politycznych na media oraz ich reakcje˛ i zmiane˛
i koncesjonowanie (wiecej
˛ na ten temat patrz: K. Bader, Medialisierung der Parteien, Politisierung der Medien. Interdependenzen
zwischen Medien und Politik im postsocialistischen Polen, München 2012, s. 82 i dalej; B. Pfetsch, J. Greyer, J. Trebbe, MediaPolis.
Kommunikation zwischen Boulevard und Parlament, München 2012.
20 Ł. Przybysz, Zarzadzanie
˛
wizerunkiem polityka, [w:] A. Waszkiewicz, op.cit., s. 26.
21 A. Seklecka, Polityka – media – manipulacja medialna. Przypadek Polski po 1989 r., Toruń 2011, s. 201.
22 B. Dobek-Ostrowska, Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, Wrocław 2005, s. 60.
23 M. Jeziński (red.), Marketing polityczny w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, Toruń 2004, s. 124.
24 M. Jeziński, op. cit., s. 90.
25 P. Pawełczyk, Harcownik – nowy typ wizerunku politycznego, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 2, 2012, s. 10,
16 Teun
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lecz na jakie cechy jego osobowości w danym momencie jest położony akcent w trakcie politycznej
rywalizacji. Dlatego kreatorzy współczesnych kampanii wyborczych w pierwszej kolejności musza˛
rozstrzygnać,
˛ jakie działania PR-owe (wizerunkowe) należy przeprowadzić, by kampania była
skuteczna i dotarła do konsumenta „adresowanych usług politycznych”26 .
Każdy obywatel pragnie, aby krajem rzadzili
˛
jak najlepsi, wrecz
˛ idealni politycy i przywódcy.
Szczególny nacisk w tym zakresie położony jest na cztery cechy:
• kompetencje,
• umiejetność
˛
wzbudzania sympatii,
• moralność,
• siła i zdolność onieśmielania innych.
Posiadanie ich wszystkich świadczy o charyzmie „wodza” i znacznie przybliża sukces wyborczy27 .
W 2011 r. w badaniu CBOS wyborcy wskazywali na pożadane,
˛
czyli zapewne idealne cechy
polskich polityków. Badani oceniali polityków w trzynastu wymiarach, opisujacych
˛
ich postaw˛e
etyczna,
˛ walory intelektualne, osobowość oraz motywy i sposób działania. Wskazywali te cechy,
które według nich najlepiej charakteryzuja˛ wybranych liderów partyjnych. Poddani ocenie zostali:
Jarosław Kaczyński, Grzegorz Napieralski, Waldemar Pawlak28 .
Z raportu wynika, że w tamtym okresie najbardziej wyrazistym politykiem, ale jednocześnie budzacym
˛
najwiecej
˛
kontrowersji, był Jarosław Kaczyński, a najsympatyczniejszym, ale
jednocześnie pozbawionym politycznej wyrazistości, okazał sie˛ Grzegorz Napieralski29 .
W 2014 roku w innym badaniu CBOS pytał respondentów o ich stosunek do polityków;
pod pojeciem
˛
„stosunku do polityków” rozumiano to, czy wzbudzaja˛ oni zaufanie, czy raczej
elektorat pozostaje wobec nich nieufny i obojetny.
˛
W tym samym badaniu pokazano też to, co
z punktu widzenia budowania wizerunku jest najistotniejsze, czyli rozpoznawalność danego
polityka. W tym przypadku określono ja˛ przez negacje˛ – jako nieznajomość30 .
Zasygnalizowany w badaniu element „nieznajomości polityka” wydaje mi sie˛ kluczowy w zakresie kreowania wizerunku, ponieważ z perspektywy marketingu relacji niezwykle pożadanym
˛
obecnie elementem jest budowane indywidualnych kontaktów z otoczeniem. Jak wynika z badania,
stosunkowo „małe zaufanie” obywateli, widoczne jest u polityków, których badani nie potrafili do
końca zidentyfikować: marszałek Senatu Bogdan Borusewicz (21% zaufania, 40% nieznajomość),
minister obrony Tomasz Siemoniak (13% zaufanie, 63% nieznajomość) oraz minister finansów
Mateusz Szczurek (11% zaufania, 46% nieznajomość). Politycy, którzy chca˛ zyskać poparcie
wyborców, po pierwsze musza˛ być rozpoznawalni (identyfikowalni), po drugie musza˛ traktować
wyborców jako klientów-konsumentów i oferować im usługi odpowiadajace
˛ ich potrzebom31 .
Musza˛ przybierać pozy wyraziste, aby owa˛ relacje˛ utrzymać i pozostawić ślad w pamieci
˛ klienta,
odbiorcy, wyborcy.
artykuł dostepny
˛
na: http://wnpid.amu.edu.pl/images/stories/ssp/ssp_2012_2/007-014.pdf (dostep:
˛ październik 2014).
26 T. Sasińska-Klas, Ewolucja kampanii negatywnej w kontekście kreowania wizerunku polityki i polityków (w stron˛e medialnego
demontażu polityki) [w:] Forma, czy treść? Rzecz o wizerunku w życiu politycznym, red. A. Kasińska-Metryka, P. Olszewski,
Toruń 2012, s. 12-13.
27 W. Cwalina, A. Falkowski, „Każdy z nas jest supermenem”. Psychologia na usługach polityki, [w:] Wokół psychomanipulacji,
red. E. Zdankiewicz-Ścigała, T. Maruszewski, Warszawa 2003, s. 124.
28 źródło: raport CBOS „Wizerunki liderów partyjnych”, BS, nr 114/2011, s. 3.
29 Ibidem, s. 8.
30 Źródło: raport CBOS „Zaufanie do polityków u progu nowego sezonu wyborczego”, BS, nr 120/2014, s. 3. W zestawieniu pominieto
˛ odpowiedzi: "Trudno powiedzieć". Znak * oznacza brak pomiaru.
31 E. Marciniak, Relacyjna teoria komunikacji a marketing relacji w polityce, Studia politologiczne, vol. 24, Warszawa 2012,
s.88.
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Jest przywiazany
˛
do tradycji i wartości narodowych
Nie przywiazuje
˛
należytej wagi do tradycji i wartości narodowych
Jest inteligentny
Nie wyróżnia sie˛ inteligencja˛
Jest konsekwentny, stanowczy w realizacji swoich celów
Nie potrafi dokończyć tego, co zaczał,
˛ „wszystko rozłazi mu sie˛ w rekach”
˛
Potrafi przekonać ludzi do swoich racji
Nie potrafi przekonać ludzi do swoich racji
Rozumie problemy zwykłych ludzi, troszczy sie˛ o ich los
Nie obchodzi go los zwykłych ludzi
Jest kompetentny, zna sie˛ na tym, co robi
Jest niekompetentny, nie ma odpowiedniej wiedzy i umiejetności
˛
Jest uczciwy
Można mieć watpliwości
˛
co do jego uczciwości
Jest sympatyczny
Nie jest sympatyczny
Jest dobrym przywódca˛
Nie jest dobrym przywódca˛
Ma na uwadze przede wszystkim dobro Polski
Kieruje sie˛ przede wszystkim interesem swojego ugrupowania
Jest energiczny, dynamiczny
Jest zbyt powolny, za mało dynamiczny
Potrafi dobrze współpracować z ludźmi
Nie potrafi współpracować z ludźmi
Jest skłonny do kompromisu, można go przekonać do swoich racji
Jest nieustepliwy,
˛
trudno go przekonać do swoich racji
˛
Tabela 1: Lista cech charakteryzujacych
liderów PiS, SLD, PSL

III.

PSYCHOLOGIA POSTACI VS. WIZERUNEK POLITYKA

Pamieć
˛ jest funkcja˛ biologiczna.
˛ Organizm ma do dyspozycji doświadczenia, które zdobył
w minionych sytuacjach i potrafi przywołać je w konkretnej sytuacji. Według Włodzimierza
Szewczuka „Pamieć
˛ daje nam władze˛ nad środowiskiem, w którym żyjemy, a w swojej formie
słownej (jezyk)
˛
uwalnia nas od teraźniejszości i pozwala przystosować nasze reakcje do sytuacji,
które dopiero zaistnieja˛ w przyszłości”32 . Należy zadać sobie pytanie, po co odbywa sie˛ na naszych
oczach medialny spektakl? Zgodnie z psychologia˛ postaci i fenomenem pamieci
˛ motorycznej, po
to, aby znaleźć odpowiedź na trzy pytania: Co zostaje zapamietane
˛
przez odbiorców?, Jak coś
zostaje zapamietane?,
˛
Jak zapamietane
˛
zostaje odtworzone?33 Postaram sie˛ znaleźć odpowiedzi
na te pytania w obszarze medialnych działań politycznych.
Psychologia postaci daje także konkretne odpowiedzi, dlaczego cześć
˛ rzeczy pamietamy,
˛
a cześć
˛ pomijamy. Jeżeli znajdujemy sie˛ w jakiejś konkretnej sytuacji, do której przystosowaliśmy
sie˛ sensoryczno-motorycznie, a nastepnie
˛
przejdziemy do innej sytuacji, możemy te˛ poprzednia˛
32 W.

Szewczuk, Psychologia postaci, Warszawa 1951, s. 255.
s. 257.

33 Ibidem,
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Zaufanie
VIII’14

Bronisław Komorowski
Radosław Sikorski
Ewa Kopacz
Leszek Miller
Jarosław Kaczyński
Donald Tusk
Marek Sawicki
Zbigniew Ziobro
Grzegorz Schetyna
Janusz Piechociński
Jarosław Gowin
Elżbieta Bieńkowska
Bogdan Borusewicz
Bartosz Arłukowicz
Antoni Macierewicz
Janusz Korwin-Mikke
Janusz Palikot
Adam Hofman
Tomasz Siemoniak
Mateusz Szczurek
Bartłomiej Sienkiewicz

73
40
35
33
32
32
30
30
29
27
27
26
21
20
19
18
17
16
13
11
10

zmiana
od
VII’14
-1
5
0
-1
2
-5
1
2
*
-2
1
1
-2
3
3
-4
-1
1
1
-2
3

Nieufność
VIII’14

10
25
32
34
48
50
13
37
22
16
27
14
12
32
47
53
56
27
5
6
22

Obojetność
˛

Nieznajomość

zmiana
od
VII’14

dane w procentach
0
14
-5
17
5
17
4
25
2
17
6
15
3
19
-1
23
*
25
4
23
0
24
5
17
3
20
2
16
-2
19
7
17
-1
20
-3
17
-1
14
0
14
-4
18

0
13
11
4
1
0
32
5
18
29
17
38
40
29
11
8
3
34
63
61
46

Tabela 2: Stosunek do polityków w sierpniu 2014

odtworzyć34 . Jeżeli uda sie˛ wzbudzić nasze zainteresowanie i skłonić do dłuższego patrzenia
na dany obraz, może on wywołać u nas rodzaj podświadomego/nieuświadomionego wspomnienia/przypomnienia35 . Przeżycia maja˛ bowiem tendencje do odtwarzania innych przeżyć,
posiadajacych
˛
podobny charakter postaciowy, czyli jeżeli przywoływane treści były cześci
˛ a˛ pewnej
postaci, odtworzenie może przywołać skojarzenie z inna˛36 .
Korzystajac
˛ z tego założenia, specjaliści od marketingu politycznego i politycznych public
relations staraja˛ sie˛ konstruować nowe kreacje polityków pod katem
˛
konkretnych cech osobowych
odbiorców, co nie zawsze prowadzi do zamierzonych skutków. Co stoi temu na przeszkodzie?
Wydaje mi sie,
˛ że brak odpowiednich cech osobowych tych pierwszych. Powstajacy
˛ w ten sposób
dysonans, a właściwie zabieg manipulacyjny, który nazywamy efektem Ottingera37 , polega na
34 Ibidem,

257.
265.
36 Ibidem, s. 282-283.
37 W literaturze przedmiotu z zakresu marketingu politycznego, psychologii politycznej i public relations można znaleźć
także inne efekty wpływajace
˛ na kreacje˛ wizerunku polityków. Należa˛ do nich m.in. efekt aureoli – dostrzeżenie jednej
35 Ibidem,
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braku korelacji miedzy
˛
cechami osobowymi polityka a zadana,
˛ na poczet zdobycia poparcia
społecznego, kreacja˛ wizerunku. Zaobserwowałam kilka elementów, które moga˛ wywołać ów
efekt:
• strój,
• przekaz wyborczy wzmocniony muzyka˛ lub słowem,
• kreacja sytuacji medialnej.
Próba stworzenia odpowiedniego wrażenia wizerunkowego za pomoca˛ stroju, która bodaj po raz
pierwszy spowodowała powstanie efektu Ottingera na gruncie polskim, miała miejsce w 1995
roku podczas kampanii prezydenckiej Jacka Kuronia. W debatach publicznych Kuroń wystepował
˛
w marynarce, pod krawatem, w eleganckich spodniach. Wcześniej zapisał sie˛ w społecznej pamieci
˛
jako nonkonformista w dżinsowej koszuli. W debatach widać było, że sam nie wierzył w nowy
wizerunek38 ; wyborcy również nie udzielili mu wystarczajacego
˛
poparcia39 .

Rysunek 1: http://www.polskieradio.pl/68/787/Tag/21491 (dost˛ep: październik 2014)

Odwrotna sytuacja, ale również z efektem Ottingera w tle, przydarzyła sie˛ Jarosławowi Kaczyńskiemu, który, chcac
˛ ocieplić swój wizerunek w ostatniej euro-kampanii, postawił na bardziej
„casualowe” odzienie, wybierajac
˛ sweter. W doborze swetra doradzała nawet wykwalifikowana
stylistka Karina Kosson. Zabieg jednak nie przyniósł zamierzonego efektu, ani u polityka, ani
u elektoratu. Wzbudził natomiast publiczne żartobliwe komentarze: „Ten sweter ma super!
Szczerze”, „zapamietałam
˛
z tego tylko sweterek” – to tylko niektóre komentarze, jakie pojawiły
pozytywnej cechy przedstawianego podmiotu powoduje przypisywanie mu, nieraz niezasłużenie, kolejnych cech pozytywnych; efekt bumerangu – nieumiejetna
˛
perswazja powoduje wzmocnienie postawy, która˛ chciało sie˛ zmienić; efekt diabelski
– dostrzeżenie jednej negatywnej cechy przedstawianego podmiotu powoduje przypisywanie mu, nieraz niezasłużenie,
kolejnych cech negatywnych; efekt Krugera-Dunninga – zjawisko przeceniania swoich umiejetności
˛
w danej dziedzinie
przez osoby niewykwalifikowane lub zaniżania oceny swoich umiejetności
˛
przez osoby wysoko wykwalifikowane; efekt
Lucyfera – wynikajaca
˛ z uwarunkowań środowiskowych przemiana charakteru człowieka z dobrego na zły (z anioła
w diabła); efekt nadmiernego uzasadnienia własnego postepowania
˛
– termin ten określa stan człowieka, w którym wydaje
mu sie,
˛ że jego działanie jest motywowane tylko przez czynniki zewnetrzne.
˛
Opieraja˛ sie˛ na nim m.in. wszelkiego
rodzaju teorie spiskowe oraz idea „wroga” wykorzystywana w propagandzie; efekt odbitego blasku – wykorzystanie
znajomości z osobami sławnymi (autorytetami, liderami opinii publicznej): w budowie własnego prestiżu; efekt spre˛ żyny –
to postepuj
˛ ace
˛ lub gwałtowne ujawnianie sie˛ w społeczeństwie tłumionych napieć
˛ wewnetrznych,
˛
zwiazanych
˛
zazwyczaj
z racjonalnie nieuzasadnianymi lekami
˛
i uprzedzeniami, prowadzace
˛ do różnego rodzaju dyskryminacji; efekt śnieżnej kuli
– niekontrolowana eskalacja zjawisk niepożadanych;
˛
efekt uporczywości – podtrzymywanie przekonań dotyczacych
˛
otaczajacego
˛
świata społecznego w momencie, gdy dane potwierdzajace
˛ te przekonania zostały podważone. [za:] W. Szalkiewicz,
Praktyki manipulacyjne w polskich kampaniach wyborczych, Kraków-Warszawa 2014, s. 43-44.
38 Sam później wspominał: „Jednak prosze˛ spróbować mnie zrozumieć: w garniturze czułbym sie˛ jak pajac. . . Przy okazji
wyborów prezydenckich na siłe˛ wduszono mnie w garnitur i krawat. . . Garnitury z tego okresu dawno już porozdawałem”.
Źródło: „Polityka”, nr 12 (2133), 21 marca 1998, http://pl.wikiquote.org/wiki/Jacek_Kuro%C5%84 (dostep:
˛ październik
2014).
39 P. Gołebiewski,
˛
Efekt Ottingera, http://www.epr.pl/efekt-ottingera,pr-w-polityce,1292,1.html (październik 2014).
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Rysunek 2: http://wyborcza.pl/5,136676,15504306,Galeria_zdjec.html?i=16 (dost˛ep: październik 2014)

sie˛ w sieci40 .

Rysunek 3: screenshot z fakty.tvn24.pl, http://mmfreestyle.com/polityku-sweter-tez-trzeba-umiec-nosic/ (dost˛ep: październik 2014)

W aspekcie przekazu wyborczego wzmocnionego muzyka˛ lub słowem, przez co rozumiem
błedne
˛
zaaranżowanie sytuacji ważnej politycznie dla danego kandydata i jego otoczenia, w której
kandydat nie potrafi sie˛ odnaleźć w sposób wiarygodny, demaskujac
˛ tym samym sztuczność
wykreowanego wizerunku, można przywołać nastepuj
˛ ace
˛ przykłady:
1. Pierwszym politykiem, któremu źle dobrana retoryka i pietno
˛
wykreowanego wizerunku
nie pomogły w politycznej rywalizacji, był Tadeusz Mazowiecki. Podczas wyborów prezydenckich
w 1990 r. Mazowiecki kreowany był przez swój sztab, na czele którego stał Henryk Woźniakowski,
na silnego polityka, sprawdzonego premiera, błyskotliwego i inteligentnego mówce.
˛ Sam Mazowiecki natomiast nie umiał i nie chciał wykorzystywać potencjału, który dawało mu stanowisko
szefa rzadu.
˛
Niechetnie
˛
wystepował
˛
publicznie, twierdzac,
˛ że ważna jest idea, program, który
prezentuje, a nie jego osoba. Jak podaja˛ źródła, chetniej
˛
zamykał sie˛ w swoim gabinecie „a dostepu
˛
41
do niego strzegła sekretarka” . Nie nadawał sie˛ na wiecowego oratora, wykazywał tendencje
do samoizolacji, źle wypadał przed kamerami i w audycjach telewizyjnych. W publikacji „Nagi
Prezydent. Życie polityczne Lecha Wałesy”
˛
Roger Boys twierdził, że „Mazowiecki przed kamera˛
zaczynał niewyraźnie bakać,
˛
zastanawiać sie˛ nad każdym zdaniem, a dziennikarze wpadali
40 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/sweter-skradl-show-prezesowi-pis,423827.html

(dostep:
˛ październik
2014).
41 http://wyborcza.pl/1,75968,16874146,Po_prostu_Boss.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_camp
aign=FB_Gazeta_Wyborcza (dostep:
˛ październik 2014).
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w rozpacz – nie można było z niego wydusić żadnego zdecydowanego stwierdzenia”42 . Symbolem
sztywności Mazowieckiego, a zarazem błedów
˛
jego ekipy był wyemitowany na poczatku
˛
kampanii
telewizyjnej materiał, przedstawiajacy
˛ premiera spacerujacego
˛
po parku w otoczeniu członków
ochrony osobistej. Jak podsumowuje owa˛ kampanie˛ Antoni Dudek, trudno było o bardziej
wyraziste potwierdzenie oskarżenia o izolowanie sie˛ i oderwanie od problemów wyborców43 .

Rysunek 4: http://vroobelek.iq.pl/2013/sila-spokoju-i-strachu/ (dost˛ep: październik 2014)

Inaczej niż założono było również interpretowane hasło „Siła spokoju”, ponieważ ów spokój
nabrał pejoratywnego znaczenia, w zwiazku
˛
z opracowanym przez sztab wyborczy życiorysem
kandydata (z założenia majacym
˛
pokazywać zasługi Tadeusza Mazowieckiego dla kraju i dla
polskiej polityki); dokument został jednak przygotowany i zredagowany w sposób tak nudny,
że żartowano, iż na jego końcu powinien znaleźć sie˛ dopisek „w zwiazku
˛
z tym poprosze˛
o przyznanie mi renty inwalidzkiej I klasy”44 .
2. W podobnym duchu efekt Ottingera ujawnił sie˛ podczas wystapienia
˛
Jarosława Kaczyńskiego na Kongresie Młodych PIS 11 czerwca 2011 r. Pomysłem przyświecajacym
˛
tej kreacji
wizerunkowej była młodość, nowoczesność, można by nawet powiedzieć dynamika i ekspresja
wizerunkowa. Lider Prawa i Sprawiedliwości wchodził na sale˛ w Warszawie przy dźwiekach
˛
piosenki „We will rock you!” zespołu Queen, czyli mocnych, dynamicznych, zdecydowanych brzmień,
którym towarzyszyły rytmiczne oklaski publiczności oraz okrzyki „Ja-ro-sław!”. W trakcie spotkania nie zabrakło również innych rockowych akcentów, m.in. wystepu
˛
młodzieżowego zespołu
„Jestem” ze Świnoujścia i emocjonalnych wypowiedzi zebranych działaczy, moderowanych przez
Szefa Młodych PIS Marcina Mastalerka. Wykreowany obraz był zwartym i przekonujacym
˛
przekazem, dopóki na scenie nie pojawił sie˛ Prezes Kaczyński, który po ustaniu braw powiedział:
„Dziekuj
˛ e.
˛ Pozwólcie mi na chwile,
˛ jakby, powiedzmy sobie, otrzeźwieć po tym huku, bo nie
jestem przyzwyczajony, nie to pokolenie”45 i dalej, zmieniajac
˛ już „ducha” konwencji mówił:
„Szanowni Państwo (. . . ) Tak sie˛ dziś zdarzyło, że w Gdańsku i w Warszawie spotkały sie˛ dwie
Polski. Tam obraduja˛ syci i gnuśni, z karkami zgietymi
˛
na wschód i na zachód. Nie widzacy
˛ dalej
swojego nosa i wiedzacy,
˛ że wszystko co trzeba załatwiać załatwia sie˛ przez znajomości. Polska
anachroniczna. Tu, w Warszawie jest przyszłość Polski”46 .
42 R. Boys, Nagi Prezydent. Życie polityczne Lecha Wał˛esy, Londyn 1995, [cyt za:] A. Dudek, Historia polityczna Polski
1989-2005, Kraków 2007, s. 113-114.
43 A. Dudek, op. cit.„ s. 112-113.
44 Ibidem, s. 113.
45 https://www.youtube.com/watch?v=Q13VcxXJk1g (dostep:
˛ październik 2014).
46 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/tam-obraduja-syci-i-gnusni-tu-jest-przyszlosc,174296.html (dostep:
˛ paź-
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Rysunek 5: http://m.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/51,117915,9766799.html?i=1 (dost˛ep: październik 2014)

Sam dobór warstwy muzycznej również nie pozostał bez komentarza. 13 czerwca 2011 r., dwa
dni po kongresie, podczas konferencji w Sejmie Dariusz Dolczewski z Młodych Demokratów
(młodzieżowa przybudówka PO) pytał, czy taka melodia nie była zakamuflowanym przekazem
tego, co sami działacze młodzieżówki PiS myśla˛ o Prezesie i cytował tłumaczenie: „masz błoto na
twarzy... ty wielka hańbo... masz krew na twarzy... koleś jesteś już stary i biedny... niech ktoś
lepiej zabierze cie˛ stad,
˛ niech ktoś ci pokaże twoje miejsce”47 .
3. Innym przykładem wystapienia
˛
polityka, w którym również odnajduje˛ zgubne działanie
efektu Ottingera, jest wystapienie
˛
Jarosława Gowina podczas Kongresu Założycielskiego partii
„Polska Razem”. Partia powstała w grudniu 2013 roku, była zwieńczeniem ogólnopolskiej akcji
"Godzina dla Polski"Jarosława Gowina. Kongres założycielski odbył sie˛ pod hasłem „Łaczy
˛
nas
bunt i niezgoda na polityke,
˛ która marnuje czas, energie,
˛ talenty i potencjał Polaków”. W przemówieniu założyciela sporo było mocnych akcentów jezykowych,
˛
słów typu „bunt”, „rewolucja”,
„zmiana”. Gowin kilkakrotnie rozpoczynał myśli od z założenia silnego i ekspresywnego w sposobie wypowiedzi „nie zgadzam sie”.
˛ Tak skonstruowana anafora, czyli powtarzanie tego samego
wyrazu badź
˛ zwrotu na poczatku
˛
kolejnych zdań, zdarza sie˛ stosunkowo rzadko48 , dlatego trzeba
podkreślić, że jest przemyślanym zabiegiem retorycznym. Jednak tembr i ton głosu mówcy, jego
wrodzona emfaza, spokojny i wycofany sposób argumentacji, nie zgadzał sie˛ z silnymi sloganami
wyborczymi. Dodatkowo kongres rozpoczał
˛ sie˛ od specyficznej oprawy muzycznej, która nie
pasowała do buntowniczego przesłania: córki posła Johna Godsona, Deborah i Sharon Godson
zaśpiewały utwór „Hallelujah”49 .
Ostatnia˛ płaszczyzna,
˛ na której obserwowalny jest tytułowy efekt Ottingera, jest kreacja sytuacji
medialnej, pod która˛ rozumiem zamierzenie pokazania danego kandydata w sytuacji, która jest
społecznie oczekiwana lub społecznie akceptowana, natomiast sam kandydat nie potrafi jej
sprostać. Przykładem polityka, który w tym zakresie nie sprostał oczekiwaniom przygotowanego
dla niego wizerunku, jest z cała˛ pewnościa˛ Grzegorz Napieralski, postawiony w sytuacji zakupów
„wyprawki szkolnej dla córek” we wrześniu 2011 r. Celem „ustawki z mediami” miał być przekaz,
że za rzadów
˛
PO wzrósł koszt szkolnych podreczników,
˛
a Grzegorz Napieralski, jako zwykły ojciec,
musi sprostać zakupom, na które wydał 500 zł. Córki były jednak wyraźnie przestraszone cała
sytuacja˛ i widać było, że jest ona dla nich całkiem nowym doświadczeniem (trudno wyrokować,
czy zakupami z tata,
˛ czy zainteresowaniem mediów). Napieralski nie osiagn
˛ ał
˛ zaplanowanego
efektu, pokazał swoje stosunkowo słabe zaangażowanie w tzw. codzienność szkolno-wychowawcza˛
dziernik 2014).
47 http://polska.newsweek.pl/-we-will-rock-you–do-kaczynskiego–co-to-mialo-znaczyc,78146,1,1.html (dostep:
˛ październik 2014)
48 Wiecej
˛ na ten temat patrz: K. Ożóg, J˛ezyk w służbie polityki. J˛ezykowy kształt kampanii wyborczych, Rzeszów 2004, s. 89.
49 https://www.youtube.com/watch?v=sY72MSSElHc (dostep:
˛ październik 2014).

64

Naukowy Przeglad
˛ Dziennikarski • Nr 3/2015

Rysunek 6: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/jaroslaw-gowin-powoluje-nowa-partie-polityczna/8hv33 (dost˛ep: październik 2014)

córek i dodatkowo musiał sie˛ tłumaczyć, że „nie wykorzystuje dzieci w kampanii wyborczej”50 .

Rysunek 7: http://wpolityce.pl/polityka/117923-grzegorz-napieralski-znow-nas-urzekl-mowi-nie-wykorzystuje-corekw-kampanii-no-wcale- (dost˛ep: październik 2014)

Podobna sytuacja spotkała Waldemara Pawlaka. Wicepremier i kandydat na prezydenta w 2010
r. jako pierwszy polityk zaczał
˛ pokazywać sie˛ z multimedialnym tabletem iPad. Pomysłem wizerunkowym było tu zapewne ukazanie Pawlaka jako człowieka nowoczesnego, zdigitalizowanego,
rozumiejacego
˛
świat internetu i multimediów – stad
˛ zapewne jego apele do młodego pokolenia
Polaków, że iPada powinien mieć każdy student. W programie „Fakty po Faktach” jednak, gdy
mówił o zaletach posługiwania sie˛ urzadzeniami
˛
multimedialnymi, widać było, że wypowiadane
frazy sa˛ przez niego wyuczona˛ na pamieć
˛ regułka:
˛ czym jest link, informacyjna pajeczyna,
˛
wi-fi51 .
Ponadto nie umiał sie˛ wybronić z zarzutów, czy pokazujac
˛ sie˛ publicznie z iPadem nie reklamuje
firmy Apple? Zapytany o to przez jednego z dziennikarzy, Pawlak odpowiedział szybko – „Ja
mówiłem o tabletach, a nie iPadach’52 .
Ta wizerunkowa kreacja wyraźnie mu cia˛żyła, co widać było również podczas konferencji
prasowej: kiedy wywiazała
˛
sie˛ dyskusja na temat „jabłuszka” na iPadzie, nie wiedzac
˛ co zrobić
i w jaki sposób trzymać przedmiot, który wyraźnie nie był mu podczas tej konferencji do niczego
potrzebny, a stał sie˛ obiektem żartów, po prostu schował go za siebie53 .
50 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,10217386,Napieralski__Nie_wykorzystuje_dzieci_w_kampanii__M
edia.html (dostep:
˛ październik 2014).
51 https://www.youtube.com/watch?v=Hi3p4JTVtSU#t=15 (dostep:
˛ październik 2014).
52 http://applemobile.pl/news/ipad/waldemar-pawlak-reklamuje-ipada/ (dostep:
˛ październik 2014).
53 https://www.youtube.com/watch?v=R3rBcjStaXw (dostep:
˛ październik 2014).
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Rysunek 8: http://appleipads.pl/2010/06/waldemar-pawlak-ipad-dla-kazdego-ucznia-i-studenta.html/ (dost˛ep: październik 2014)

IV.

PODSUMOWANIE

Przytoczone powyżej przykłady istoty manipulacji w kreowaniu wizerunku polityków bezsprzecznie sytuuja˛ te rozważania w tzw. teatrze dnia codziennego Ervinga Goffmana. W naukach
o politykach i polityce – jak wskazuje Bogusław Blachnicki – ów teatr przenosi sie˛ „z kameralnego
otoczenia na arene˛ o wiele szersza,
˛ w której spektakl odbywa sie˛ na oczach całego społeczeństwa,
w dużej mierze w świetle różnego typu mediów”54 . Jednak nadal pozostaje teatrem, w którym odgrywana jest prowokacja mistyfikacyjna55 , gra pozorów, złudzeń, fasad, której celem jest
skupienie uwagi odbiorcy na zjawisku upozorowanym, zasugerowanie lub utrwalenie mylnego
wyobrażenia na temat danej sytuacji lub odwrócenie uwagi od właściwych zamiarów nadawcy56 .
Owe „fałszywe przedstawienia” skomponowane sa˛ z obrazów nieprawdziwych57 , jednak jako
odbiorcy, którzy nie maja˛ szansy poznać prawdziwego oblicza politycznych aktorów, przyjmujemy
nowe kreacje z niejaka˛ ufnościa,
˛ z rzadka wyśmiewajac
˛ lub negujac
˛ wtedy wcześniejsze portrety.
Świadczy to o tym, jak krótka jest tzw. historyczna pamieć
˛ wizerunku, skoro obywatelom –
wyborcom, komentatorom życia politycznego udaje sie˛ skutecznie wymazywać z pamieci
˛ minione
kreacje wizerunkowe na rzecz nowych wyzwań, które za każdym razem stawia przed odbiorca˛
„nowy polityk”.
Pozostaje zatem zadać pytanie, czy skoro, opierajac
˛ sie˛ na stwierdzeniu Bruce’a I. Newmana,
„polityka wkracza w wiek fabrykowanych wizerunków”58 , to manipulacja nie powinna zostać
okrzyknieta
˛ głównym narzedziem
˛
politycznych rywalizacji?
54 B. Blachnicki, Obywatel na scenie życia politycznego – ewolucja czy rewolucja, [w:] Współczesna przestrzeń polityczna. Ewolucja
czy rewolucja, red. nauk. M. du Vall, M. Majorek, A. Walecka-Rynduch, Kraków 2011, s. 25.
55 Termin zaczerpniety
˛ z rozważań Mirosława Karwata, który analizujac
˛ cele, funkcje i skutki powiazane
˛
z prowokacyjnym stylem działania, wyróżnił trzy rodzaje politycznej prowokacji: sprawcza˛ – polegajac
˛ a˛ na stwarzaniu własnym
praktycznym działaniem stanów rzeczy lub świadomości służacych
˛
do wprowadzenia lub utrwalenia zmiany, narzuceniu
wyboru zachowań przeciwnika i całego otoczenia, lub spowodowaniu dezorientacji przeciwnika i opinii publicznej; dyskredytacyjna˛ – która polega na wywołaniu specjalnymi przemyślanymi zabiegami odruchowych reakcji i skojarzeń wśród
odbiorców lub utrwalaniu stereotypów lub uprzedzeń; oraz mistyfikacje,
˛ która utrzymuje sie˛ zwłaszcza w atmosferze
zbiorowego zakłamania, gdy uczestnikom łatwiej jest coś przemilczeć, ignorować, nie przyjmować do wiadomości. Wiecej
˛
na ten temat patrz: M. Karwat, Sztuka manipulacji politycznej, Toruń 2001, s. 186 i dalej.
56 M. Karwat, op. cit., s. 187.
57 E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 1981, s. 115.
58 I. B. Newman, The mass marketing of politics: Democracy in an age of manufactured imagines, Thousand Oaks, CA: 1999 [cyt.
za:] W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2005, s. 149.
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Bagiński D., Francuz P., W poszukiwaniu podstaw kodów wizualnych, [w:] P. Francuz, Obraz
˛ Warszawa 2007.
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przestrzeń polityczna. Ewolucja czy rewolucja, red. nauk. M. du Vall, M. Majorek, A. WaleckaRynduch, Kraków 2011.
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