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Ka˝dy ruch – artystyczny, naukowy, estetyczny, religijny, spo∏eczny, ekono-
miczny, filozoficzny czy techniczny – ka˝dy ruch pragnie coÊ mówiç i pragnie
czegoÊ, o czym mo˝e mówiç. Ruch staje si´ polityczny, kiedy próbuje równie˝
zmieniç sposób mówienia, kiedy chce mówiç o mówieniu. Zatem niezale˝nie
od celów, Êrodków i sposobów dzia∏ania ka˝dy ruch polityczny jest równie˝
ruchem j´zykowym.

Ruch polityczny musi byç nastawiony podejrzliwie wobec istniejàcego j´zy-
ka, gdy˝ w∏aÊnie ten j´zyk wyprodukowa∏ i reprodukowa∏ milczenie na temat
z∏a i niesprawiedliwoÊci, tworzàc warunki, które ruch polityczny pragnie
zmieniç. Dominujàce si∏y w polityce, gospodarce i mediach nieustannie stara-
jà si´ uporzàdkowaç i podporzàdkowaç sobie takie ruchy, omawiajàc ich dzia-
∏ania poprzez istniejàce poj´cia i struktury oraz reprezentujàc je jako coÊ, co
da si´ zawrzeç w istniejàcych warunkach. Taktyka ta jest zwykle skuteczna
i przekszta∏ca ona fal´ potencjalnej zmiany w niewielkie zafalowanie w ka∏u-
˝y status quo. Czasami jednak udaje si´ doprowadziç do takiej zmiany, i uda-
je si´ zawsze dlatego, ˝e ruch polityczny zdo∏a∏ uniknàç podporzàdkowania
dominujàcemu j´zykowi, tworzàc nowe s∏owa albo zmieniajàc znaczenia s∏ów
istniejàcych.

Nie oznacza to jednak, ˝e dà˝àc do zmiany, ruch polityczny musi stworzyç ca-
∏y nowy j´zyk albo wynaleêç zupe∏nie nowy s∏ownik. Wr´cz przeciwnie, aby
przekszta∏ciç aktualnà sytuacj´ politycznà, ruch polityczny musi byç zdolny
do w∏àczenia nowych idei w istniejàcy j´zyk, umo˝liwiajàc w ten sposób jego
zmian´. W∏aÊnie dlatego ruch polityczny niekoniecznie jest ruchem seman-
tycznym, ale bardziej konceputalnym – nie interesuje si´ s∏owami, lecz raczej
poj´ciami.

Tak samo jak jego odpowiedniki w czasie i przestrzeni, ruch polityczno-lin-
gwistyczny mo˝e byç ruchem krótkotrwa∏ym i szybkim lub powolnym
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i d∏ugotrwa∏ym. Mo˝e byç gwa∏towny i nag∏y lub ∏agodny i stopniowy. Mo˝e
byç bezpoÊredni i Êwiadomy lub przypadkowy i mimowolny. Aby jednak
utrzymaç si´ w ruchu i utrzymaç swój polityczny charakter, ruch polityczny
musi wcià˝ organizowaç i reorganizowaç si´ wokó∏ s∏ów kluczowych. Kiedy
ruch polityczny odnosi sukces, s∏owa, wokó∏ których dzia∏a∏, przestajà byç tyl-
ko s∏owami i stajà si´ poj´ciami. Ka˝dy ruch polityczny jest dzia∏aniem kon-
ceptualnym, tworzàcym poj´cia, podobnie jak ka˝da konceptualizacja jest po-
tencjalnym punktem startowym dla ruchu politycznego. W∏aÊnie dlatego za-
sadniczym dzia∏aniem ruchu politycznego nie powinno byç tworzenie defini-
cji, lecz raczej tworzenie poj´cia, konceptualizacja.

Ten rodzaj konceptualizacji ma miejsce nie tylko poprzez s∏owa i teksty, lecz
równie˝ poprzez dzie∏a sztuki i dzia∏ania bezpoÊrednie. Dzie∏o sztuki lub dzia-
∏anie polityczne mo˝e doprowadziç do fundamentalnego rodzaju konceptuali-
zacji, tworzàc afekty, które wyra˝aç b´dà nowy zbiór relacji i mo˝liwoÊci,
a odbiorcy i uczestnicy tych afektów wyobra˝à sobie dzi´ki nim nowà, mo˝li-
wà przysz∏oÊç. Dzia∏ajàc, te gesty, obrazy i s∏owa ∏àczà si´ i kumulujà w ma-
s´, której nie sposób dalej ignorowaç i dla której potrzebne jest nowe poj´cie.

Weêmy na przyk∏ad poj´cie obywatela sprzed i po Wielkiej Rewolucji Fran-
cuskiej; albo nowy i przekonujàcy sposób u˝ycia s∏owa Salami’yeh (dos∏. po-
kojowo) w czasie niedawnego powstania w Egipcie, albo polskà (re)koncep-
tualizacj´ solidarnoÊci w latach 80., która doprowadzi∏a w koƒcu do upadku
komunizmu w Europie Wschodniej, albo potencjalny ruch odrodzenia ˝ydow-
skiego w Polsce, który mo˝e si´ oprzeç na poj´ciu powrotu. To mo˝e si´ oka-
zaç dzia∏aniem politycznym o charakterze wybitnie ˝ydowskim, gdy˝ hebrajski
„powrót”[Hazara, ?? ] oznacza równie˝ „powtórzenie”, „popraw´”, „prób´”,
„˝al”, „odnowienie” oraz jest semantycznie zwiàzany z „˝a∏owaniem” i „zale-
caniem si´”.

JeÊli cel ruchu politycznego mo˝na wyt∏umaczyç i opisaç za pomocà poj´ç
u˝ywanych w rzeczywistoÊci politycznej, która ma zostaç zmieniona, to nie
jest on polityczny albo w ogóle nie jest ruchem. Odpowiedzi na pytania „dla-
czego” i „kto” sprawiajà, ˝e ruch staje si´ polityczny, natomiast odpowiedzi
na pytania „dokàd” i „jak” powodujà, ˝e ruch w ogóle jest ruchem. Ruch taki
mo˝e polegaç na bardzo nieznacznej zmianie (ruch konserwatywny) albo mo-
˝e chodziç o d∏ugi, kolisty ruch majàcy si´ zakoƒczyç w miejscu, z którego si´
zaczà∏ (ruch reakcyjny); mo˝e to byç te˝ zmiana drastyczna podà˝ajàca w nie-
znanym kierunku (ruch rewolucyjny); mo˝liwe sà ponadto ró˝norodne kombi-
nacje tych cech. Niezale˝nie od nich, ka˝dy ruch polityczny musi zmieniaç
sposób, w jaki mówimy, myÊlimy oraz wyobra˝amy sobie problemy politycz-
ne. Niepotrzebne sà manifesty ani przemówienia – przesuni´cie punktu ci´˝-
koÊci w s∏owniku politycznym jest bezpoÊrednim skutkiem ruchu. W wielu
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wypadkach takie przesuni´cie jest ruchem politycznym i w∏aÊnie dlatego ruch
polityczny jest równie˝ ruchem leksykalnym.

Ruch taki mo˝e polegaç równie˝ na tworzeniu nowych zwiàzków pomi´dzy
isteniejàcymi poj´ciami, co prowadzi do zag´szczenia znaczeƒ w niektórych
obszarach sfery politycznej. Innym wariantem jest semantyczne opró˝nienie
pewnych obszarów sfery politycznej, co prowadzi do wyodr´bnienia pewnych
poj´ç, oddzielenia ich od innych za pomocà emfazy. Konkretne praktyki lek-
sykalne sà kwestià drugorz´dnà i zale˝à od przygodnych warunków material-
nych, historycznych, kulturowych oraz spo∏ecznych, w których nast´puje
ruch. Wa˝ne jest tylko istnienie takiej praktyki leksykalnej oraz to, czy umo˝-
liwia ona ruchowi wyra˝enie siebie – zarówno wewn´trznie, w celu zacieÊnie-
nia wi´zi w grupie aktywistów, jak i zewn´trznie, w celu odró˝nienia ruchu od
innych ruchów i od rzàdzàcego re˝imu.

Jeszcze raz: do wywo∏ania zmiany politycznej nie jest konieczny zupe∏nie no-
wy j´zyk ani stare j´zyki nie sà ca∏kowicie bezu˝yteczne w tworzeniu nowej
rzeczywistoÊci politycznej. Co wi´cej, ruch polityczny, który próbuje zmieniç
s∏ownik polityczny w ca∏oÊci, jest najprawdopodobniej ruchem totalitarnym,
który dà˝y do ca∏kowitej kontroli nad tym, jak ludzie mówià. Otwarty ruch
polityczny stara si´ natomiast wprowadziç nowe znaczenia do istniejàcych
struktur semantycznych i zach´ciç ludzi do samodzielnych dzia∏aƒ tego sa-
mego typu oraz do poszukiwaƒ w∏asnego sposobu mówienia, który mo˝e
równie˝ doprowadziç do zmian politycznych. W∏aÊnie na tym polega ró˝nica
pomi´dzy zamkni´tym i potencjalnie totalitarnym aktem definiowania oraz
otwartym i potencjalnie wyzwalajàcym aktem konceptualizacji: ruch politycz-
ny jest ruchem konceputalizujàcym, gdy˝ celowo waha si´ on i jàka, poszuku-
jàc poj´ç i znaczeƒ, które najlepiej b´dà odpowiadaç jego celom.

To wszystko prawdopodobnie nie jest najpilniejszym zadaniem ruchu poli-
tycznego. Co wi´cej, mo˝e to byç coÊ, co ludzie uÊwiadomià sobie dopiero,
patrzàc w przesz∏oÊç. Ka˝dy ruch polityczny musi jednak znaleêç i rozwinàç
nowe poj´cia, których rekonceptualizacja s∏u˝y jako wewn´trzne centrum se-
mantycznej organizacji ruchu oraz jako zewn´trzny punkt odniesienia, ku któ-
remu mo˝na wykreÊliç wektor ruchu. Dzia∏ania mogà mówiç g∏oÊniej ni˝ s∏o-
wa, lecz bez odpowiednich poj´ç dzia∏ania polityczne i wywo∏ane przez nie
ruchy sà skazane na milczenie i bezruch.

Redaktorzy czasopisma „Mafte’akh: Lexical Review for Political Thought”
[mafteakh.tau.ac.il/en], publikowanego przez Minerva Humanities Center na
Uniwersytecie w Tel Awiwie [mhc.tau.ac.il/en].

T∏umaczenie z j´zyka angielskiego: Pawe∏ Stachura 

117Pocztówki






