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„Odwaga nadziei”

Analiza retoryczna przemówienia Baracka Obamy z 27 lipca 2004 roku

Znaczenie klasycznej sztuki retorycznej we współczesnym komunikowaniu poli
tycznym bywa - zwłaszcza w dyskursie popularnym - jednocześnie niedoceniane 
i przeceniane. Z jednej strony bowiem, w kontekście modnych dzisiaj, „obrazko
wych” strategii kontaktu z potencjalnymi wyborcami (np. memy internetowe), słowo 
mówione wydaje się odchodzić bezpowrotnie w przeszłość, z drugiej zaś - obawa 
przed elokwentnymi demagogami, zdolnymi za pomocą pustych, ale przekonująco 
brzmiących sformułowań przyciągnąć tłumy, jest obecnie bardzo silna1. Prawda, jak 
to zwykle bywa, leży zapewne pośrodku: nowoczesne cyfrowe techniki propagandy 
wykorzystują ekstensywnie patenty argumentacyjne znane już starożytnym retorom, 
a wyolbrzymianie efektywności populistycznych filipik odwraca uwagę od prozaicz
nych nieraz, głęboko zakotwiczonych w rzeczywistości społecznej przyczyn popular
ności ich autorów. Pamiętajmy, że - jak pisał Arystoteles - „retoryka to umiejętność 
metodycznego odkrywania tego, co w odniesieniu do każdego przedmiotu może być 
przekonujące”2, a zatem sztuka elastyczna co do stosowanych sposobów i kanałów 
perswazji, bezpośrednio natomiast zakorzeniona w konkretnych okolicznościach 
świata realnego. 

1 Również w kontekście zaskakującego przebiegu kampanii prezydenckiej 2016 roku w Stanach 
Zjednoczonych oraz stałego wzrostu popularności partii radykalnych w Europie. 
2 Arystoteles, Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka, tłum., wstęp i koment. H. Podbiel- 
ski, Warszawa 2014, s. 47. 

Jedną z najczęściej przywoływanych w ostatnich latach historii skutecznego wy
korzystania narzędzi retorycznych w praktyce politycznej jest kazus wygłoszonego 
przez ówczesnego senatora stanowego z Illinois Baracka H. Obamę przemówie
nia programowego (ang. keynote speech) Narodowej Konwencji Demokratycznej 
w 2004 roku. Oracja Obamy, entuzjastycznie przyjęta przez komentatorów z różnych 
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stron amerykańskiej sceny politycznej, uważana jest powszechnie za wydarzenie, któ
re otworzyło młodemu działaczowi drogę do najwyższych kręgów władzy w Stanach 
Zjednoczonych. Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest przybliżenie swoistości 
retorycznej przemówienia późniejszego prezydenta USA, a także próba odpowiedzi 
na pytanie o jego miejsce w najnowszej historii inicjatyw z zakresu komunikowania 
politycznego. Szczegółowo omówione zostaną również kontekst historyczny i recep
cja oracji w społeczeństwie amerykańskim. Zadaniem tekstu jest ponadto wykazanie, 
iż mowa Obamy, oparta przede wszystkim na argumentach związanych z charakte
rem retora (ethos) i uczuciowych (pathos), w mniejszym zaś stopniu na argumentach 
rozumowych (logos)* 1 * 3, wpisuje się w charakterystyczną dla komunikowania politycz
nego ostatnich dekad (a przynajmniej od wyborów prezydenckich 1968 roku4) stra
tegię „sprzedawania” polityka jak produktu komercyjnego. 

' Por. C. Jaroszyński, P. Jaroszyński, Podstawy retoryki klasycznej, Warszawa 1998, s. 33.
1 Por. J. McGinniss, The Sellingof the President, San Francisco 2012.
5 Rozwlekłe przemówienie Clintona zostało przez widownię przyjęte tak chłodno, że w opinii
wielu komentatorów zniweczyło szanse ówczesnego gubernatora Arkansas na karierę na szczeblu
federalnym. Jak okazało się cztery lata później, pogłoski o politycznym pogrzebie Billa Clintona 
były jednak przedwczesne. Por. S. Kornacki, When Bill Clinton Died On Stage, [on-line], http://
www.salon.com/2012/07/30/when_bill_clinton_died_on_stage/ - 10 I 2016.
6 Por. M. F. Berry, J. Gottheimer, Power in Words. The Stories behind Barack Obamaś Speeches, 
from the State House to the White House, Boston 2011, s. 11-12.

Kulisy przemówienia

Oracja Baracka Obamy nie była oczywiście pierwszym głośnym przemówieniem wy
głoszonym podczas ogólnonarodowych konwencji wyborczych w Stanach Zjedno
czonych. Wśród mówców, dla których zaproszenie do wystąpienia przed delegatami 
partyjnymi stało się pierwszym krokiem do własnej prezydentury, wymienić można 
Franklina D. Roosevelta, który podczas demokratycznych konwencji lat 1924 i 1928 
wsparł Alfreda E. Smitha, oraz Billa Clintona, który swym przemówieniem otworzył 
konwencję 1988 roku (kandydatem demokratów był wówczas Michael Dukakis)5. 
Do historii przeszła również brawurowa mowa Huberta Humphreya z 1948 roku, 
oracja Barbary Jordan - pierwszej Afroamerykanki, której powierzono wygłoszenie 
przemówienia programowego podczas konwencji ogólnonarodowej (1976), a także 
słynna Opowieść o dwóch miastach Maria Cuomo z 1984 roku6.

Historia zaproszenia Baracka Obamy do wygłoszenia keynote speech na konwen
cji, podczas której John Kerry otrzymał nominację Partii Demokratycznej, obrosła 
w późniejszych latach sprzecznymi interpretacjami. Sam przyszły 44. prezydent USA 
pisał w 2006 roku: „Muszę przyznać, że do dziś pozostaje dla mnie zagadką, dlacze

http://www.salon.com/2012/07/30/when_bill_clinton_died_on_stage/
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go akurat mnie powierzono wygłoszenie kluczowej mowy programowej”7. W rze
czywistości sprawa nie była tak enigmatyczna; sztab Kerryego rozważał wprawdzie 
kilkoro kandydatów (wśród nich, oprócz Obamy, znaleźli się również gubernatorzy: 
Jennifer Granholm z Michigan, Janet Napolitano z Arizony oraz Tom Vilsack ze sta
nu Iowa), ale ostatecznie - z powodów o charakterze czysto strategicznym - zdecy
dowano o wyborze ówczesnego senatora stanowego z Illinois. Barack Obama miał 
przyciągnąć wyborców afroamerykańskich, wśród których kandydatura Kerryego 
nie cieszyła się wielką popularnością. Dodatkowym argumentem było to, że młody 
polityk ubiegał się w kampanii 2004 roku o miejsce w Senacie federalnym; władze 
Partii Demokratycznej uznały, że jego szansom wyborczym (w niezwykle ważnym 
dla układu sił w Kongresie USA dystrykcie) przysłużyć może się dodatkowa ekspo
zycja w mediach ogólnokrajowych. Obama uchodził za wielką nadzieję demokratów 
na przyszłość (zwłaszcza po zdecydowanym zwycięstwie w partyjnych prawyborach 
senackich kilka miesięcy wcześniej), a także za sprawnego technicznie mówcę o od
powiednim dla potrzeb wizerunkowych Johna Kerryego, optymistycznym przeka
zie (słynne później hasło „Yes, we can” pojawiało się już wtedy w oracjach młodego 
działacza). Obaj politycy poznali się wiosną 2004 roku podczas prawyborów prezy
denckich w stanie Illinois: „przemówiłem na jego wiecu i towarzyszyłem mu w czasie 
imprezy poświęconej programom szkoleniowym dla pracowników” - wspominał po 
latach Obama8. Pewnym problemem była krytyczna postawa afroamerykańskiego 
polityka odnośnie do wojny w Iraku (sam Kerry początkowo wspierał jastrzębią poli
tykę George’a W. Busha w tym zakresie), ale ostatecznie uznano, że to właśnie Obama 
powinien wygłosić keynote speech.

7 B. Obama, Odwaga nadziei, tłum. G. Kołodziejczyk, Warszawa 2008, s. 407.
" Ibidem.
9 Już wcześniej do Obamy docierały spekulacje, że Kerry zwróci się do niego z propozycją zabra
nia głosu na konwencji, chociaż „nie było jasne, jakiego rodzaju byłoby to wystąpienie”. Ibidem.
1,1 M. F. Berry, J. Gottheimer, op. cit., s. 12.

Kierująca kampanią Kerryego Mary Beth Cahill poinformowała Obamę o decy
zji sztabu na początku lipca 2004 roku9. Mimo obowiązków związanych z obradami 
senatu stanowego, przyszły prezydent USA przystąpił bezzwłocznie do intensywnej 
pracy nad przemówieniem. Jego ówcześni współpracownicy podkreślają, że idea 
nadania oracji bardzo osobistego charakteru pojawiła się wcześnie. „Prawie od razu 
mi powiedział: «Wiem, co chcę zrobić. Chcę mówić o mojej historii jako o części 
amerykańskiej historii»” - wspominał późniejszy doradca prezydencki David Axel
rod10. Obama spędził kolejne dwa tygodnie na przygotowywaniu tekstu, opierając się 
przede wszystkim na elementach swych wcześniejszych przemówień politycznych. 
Jak piszę David Bernstein, afroamerykański działacz „przetestował większość ma
teriału w warunkach bojowych na szlaku kampanii; w tym sensie była to kolekcja 
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największych hitów retorycznych zebranych z jego oracji wyborczych”11. Tematem 
przewodnim przemówienia stał się motyw „odwagi nadziei”, zaczerpnięty z homilii 
chicagowskiego pastora Jeremiaha A. Wrighta12 *: „Oto najlepsza część amerykańskie
go ducha, pomyślałem: odwaga, by wbrew wszystkim oznakom świadczącym prze
ciw wierzyć, że jesteśmy w stanie odtworzyć poczucie jedności w narodzie rozdartym 
konfliktem; czelność, by uwierzyć, że pomimo osobistych niepowodzeń, choroby 
w rodzinie, utraty pracy czy dzieciństwa przeżytego w biedzie mamy odrobinę wła
dzy nad naszym losem, a zatem ponosimy za niego odpowiedzialność” - pisał Oba
ma w 2006 roku11.

11 D. Bernstein, The Speech, [on-line], http://www.chicagomag.com/Chicago-Magazine/June- 
2007/The-Speech/index.php?cparticle=l&siarticle=0#artanc - 10 I 2016.
12 Kazania Wrighta stały się później, podczas kampanii prezydenckiej 2008 roku przedmio
tem olbrzymich kontrowersji, a sam Obama odciął się ostatecznie od swego dotychczasowego 
mentora duchowego. Por. Obama Strongly Denounces Former Pastor, [on-line], http://www.nbc 
news.com/id/24371827/ns/politics-decision_08/t/obama-strongly-denounces-former-pastor/#.V 
vXmV3qgUq8 - 10 I 2016.
11 B. Obama, Odwaga nadziei, s. 408.
11 Odwołanie do przyjętej w amerykańskich mediach od kilkunastu lat konwencji przedstawia
nia w telewizyjnych infografikach stanów popierających Demokratów z użyciem barwy niebie
skiej, republikanów zaś - czerwonej. Wcześniej (przed 2000 rokiem) stosowano z reguły odwrotne 
oznaczenia.
15 D. Bernstein, op. cit. Spekulacji dotyczących tego, czy było tak w istocie, czy też sztabowcy 
Kerryego po prostu „pożyczyli” do swego tekstu efektowny fragment z projektu przedłożonego 
przez Obamę, dzisiaj już zapewne nie rozstrzygniemy.
16 Teleprompter (prompter, autocue) - urządzenie do wyświetlania zapisanego wcześniej tekstu. 
Por. Teleprompter, Wikipedia, [on-line], https://en.wikipedia.org/wiki/Teleprompter - 10 1 2016.

Materiał przedstawiony przez Baracka Obamę sztabowi Kerryego był ponad- 
dwukrotnie dłuższy niż 8 minut, które przeznaczyli na orację planiści konwencji 
(oryginalna wersja tekstu, przewidziana na 25 minut przemówienia, została znacz
nie skrócona przez Obamę i jego doradców). Speechwriterzy demokratycznego kan
dydata na prezydenta (w zespole retorycznym Johna Kerryego znajdowali się m.in. 
Vicky Rideout i późniejszy wieloletni autor przemówień Obamy Jon Favreau) zaak
ceptowali - po nielicznych poprawkach - projekt senatora stanowego. Najistotniejsza 
z nich dotyczyła zdania brzmiącego według relacji Axelroda: „Nie jesteśmy czerwo
nymi stanami i niebieskimi stanami14; wszyscy jesteśmy Amerykanami, stojącymi ra
zem w czerwieni, bieli i błękicie” (w przygotowywanym dla Kerryego przemówieniu, 
w którym senator z Massachusetts oficjalnie akceptował nominację Partii Demokra
tycznej, miały się bowiem znajdować bardzo podobne sformułowania)15.

W dniach poprzedzających rozpoczęcie konwencji Barack Obama przeszedł - 
już na miejscu, w Bostonie - intensywny kurs korzystania z telepromptera16, którym 
nigdy wcześniej się nie posługiwał. Po początkowych problemach szybko opano
wał technologię, z której jeszcze wielokrotnie (mimo nieprzychylnych komentarzy 

http://www.chicagomag.com/Chicago-Magazine/June-2007/The-Speech/index.php?cparticle=l&siarticle=0%2523artanc
http://www.nbc
https://en.wikipedia.org/wiki/Teleprompter
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ze strony mediów konserwatywnych) miał korzystać w dalszej karierze politycznej. 
Ogółem zrealizowano trzy godzinne próby generalne; Obamie w przygotowaniach 
pomagał ceniony trener wystąpień publicznych, Michael Sheehan.

Wielki moment młodego polityka nadszedł ostatecznie o godzinie 21.45 cza
su wschodniego, 27 lipca 2004 roku. Starszy senator z Illinois, Dick Durbin, w ty
powy dla amerykańskich konwencji politycznych, hiperentuzjastyczny sposób za
powiedział swym głębokim głosem wystąpienie Baracka Obamy, który wszedł na 
scenę przy dźwiękach Keep On Pushing, utworu afroamerykańskiej grupy soulo- 
wej The Impressions - znanego m.in. jako jeden z hymnów ruchu praw obywatel
skich z lat 60.17

17 Ko os, Keep On Pushin: the warrior music and political soul of Curtis Mayfield, 1942-1999, 
[on-line], http://www.tmponline.org/2012/06/03/keep-on-pushin-the-warrior-music-and-politi 
cal-soul-of-curtis-mayfield-1942-1999/ - 10 I 2016.
18 R. Toye, Rhetoric. A Very Short Introduction, Oxford 2013, s. 33.
19 Polega ona na tym, że w jednym tekście łączyć mogą się ze sobą elementy perswazji dotyczącej 
faktów, ocen i wyborów.
20 Ćwiczenia z retoryki, red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, M. Załęska, Warszawa 
2010, s. 31.

Analiza retoryczna przemówienia

Klasyczny, zaproponowany przez Arystotelesa podział gatunków retorycznych wy
różnia trzy ich podstawowe rodzaje: doradczy, sądowy i popisowy18. W przypadku 
omawianej oracji Baracka Obamy możemy mówić o współwystępowaniu elementów 
każdego z nich (zgodnie z zasadą tzw. harmonii gatunków retorycznych19), ale szcze
gólny nacisk położyć należy na wymiar doradczy przemówienia. Wystąpienie Oba
my ma bowiem charakter deliberatywny (polityczny), jego podstawowym, ostenta
cyjnym celem jest skłonienie audytorium (i to nie tylko przekonanej już widowni 
w bostońskim FleetCenter, lecz także odbiorców, do których słowa mówcy dotrą za 
pośrednictwem mediów) do poparcia Johna Kerry ego w jesiennych wyborach. Wek
tor czasowy oracji skierowany jest więc w przyszłość, ku decyzji politycznej, przed 
którą już wkrótce stanąć miało społeczeństwo amerykańskie. W gatunku doradczym, 
najbardziej bodajże pragmatycznym ze wszystkich rodzajów wypowiedzi retorycz
nej, perswazja - jak piszę Maria Załęska - „polega na zalecaniu tego, co pożyteczne 
(utile), lub odradzaniu tego, co szkodliwe (inutile); w założeniu chodzi o wspólne 
dobro”20. Argumentacja nie przybiera tu formy „zero-jedynkowego” dowodzenia 
faktów (charakterystycznej np. dla mów sądowych), wymaga zatem odpowiednio 
większej kreatywności w rysowaniu słowem alternatywnych wizji przyszłości i kon
sekwencji podjętych wyborów.

http://www.tmponline.org/2012/06/03/keep-on-pushin-the-warrior-music-and-politi
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Oprócz motywów deliberatywnych, w przemówieniu dostrzec można cechy ty
powe dla oracji sądowych i popisowych. Fundamenty, na których opiera się argu
mentacja późniejszego 44. prezydenta USA, odnoszą się do wydarzeń z bliższej lub 
dalszej przeszłości (historia rodziny Obamy, heroiczna karta zapisana przez Johna 
Kerryego w Wietnamie, aluzje do działań republikańskiej administracji w Iraku), zaś 
ogólny kontekst sytuacji retorycznej, w której znalazł się mówca (przemówienie pro
gramowe wygłaszane podczas ogólnonarodowej konwencji partyjnej) ma charakter 
w dużej mierze ceremonialny. Należy bowiem wyraźnie podkreślić, że - wbrew sze
roko rozpowszechnionym, intuicyjnym przekonaniom - kampanie wyborcze z regu
ły nie wpływają w większym stopniu na decyzje wyborców. Jak piszę Denis McQuail: 
„Kampanie na ogół utwierdzają status quo, ale gdyby jedna ze stron zrezygnowała 
z kampanii, można by się spodziewać potężnych skutków. [...] Często celem kampa
nii nie jest wcale generowanie zmian, ale utrzymanie istniejącego stanu rzeczy”21 (już 
od czasów pionierskich badań Paula Lazarsfelda z lat 40. XX wieku wiadomo zresztą, 
że poglądy polityczne należą do tej grupy przekonań, które z trudem poddają się 
modyfikacjom). Mamy tu więc do czynienia z czymś na kształt uświęconego tradycją 
rytuału politycznego, w mniejszym stopniu nastawionego na pozyskiwanie nowych 
zwolenników, w większym - na krzewienie entuzjazmu i wiary wśród wyborców 
już przekonanych. W takim też świetle należy rozpatrywać bostońskie wystąpienie 
Obamy.

21 D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, tłum. M. Bucholc, A. Szulżycka, red. nauk. 
T. Goban-Klas, Warszawa 2007, s. 513.
22 Por. C. Jaroszyński, P. Jaroszyński, op. cit., s. 44-45. Zob. również: W. Kajtoch, Retoryka 
dziennikarska, [w:] Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Bielsko-Biała 2007, s. 406.
23 Ćwiczenia z retoryki, s. 161-163.

Jednym z pięciu „kanonów” starożytnej myśli retorycznej było dispositio (sztu
ka organizacji przemówienia), oferujące, według jednej z klasyfikacji, podział tekstu 
oracji na poszczególne części - od wstępu (exordium), przez przedstawienie proble
mu (narratio), podział (partitio), argumentację: pozytywną (confirmatio) oraz ne
gatywną (refutatio), aż do zakończenia (peroratio)22. Powyższy plan, chociaż pozor
nie sztywny, powinien być traktowany przez mówcę jedynie jako pewna inspiracja, 
zestaw ogólnych wytycznych kompozycyjnych, i elastycznie dostosowywany do do
stępnych źródeł argumentacji, sytuacji retorycznej, oczekiwań audytorium itd. Zo
baczmy, jak wygląda pod tym względem przemówienie Obamy.

Exordium to otwarcie tekstu retorycznego23. Jego podstawowym zadaniem jest 
przyciągnięcie uwagi słuchaczy i pozyskanie ich przychylności (captatio benevolen- 
tiae). Exordia powinny być dopasowane do potrzeb i oczekiwań publiczności, sta
nowią bowiem pierwszą (a często również ostatnią) okazję do nawiązania nici poro
zumienia pomiędzy mówcą a słuchaczami: jeżeli na tym etapie nie uda się wzbudzić 
zainteresowania audytorium, to niewielkie są szanse, że zmieni się to w pozostałych 
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częściach przemówienia. Wstęp wyznacza również ton i styl (w klasycznej myśli sta
rożytnej: prosty, średni lub wzniosły2'1) całej oracji, determinując rejestr języka i do
bór środków retorycznych, z których mówca będzie mógł skorzystać.

2j1 C. Jaroszyński, P. Jaroszyński, op. cit., s. 54-55.
25 Transcript: Illinois Senate Candidate Barack Obama, [on-line], http://www.washingtonpost. 
com/wp-dyn/articles/A 1975 l -2004Jul27.html - 10 I 2016. Tłumaczenie własne autora. W dalszej 
części tekstu fragmenty przemówienia Obamy są cytowane za tym źródłem.
26 Ibidem.
27 Ćwiczenia z retoryki, s. 173.
28 Możliwe są oczywiście i inne warianty: narratio może otwierać przemowę, następować dopiero 
po partitio, pojawiać się wielokrotnie w toku całej oracji, przeplatając inne jej elementy itd.
29 Ćwiczenia z retoryki, s. 174.

Więcej na ten temat zob. B. Obama, Dreams from My Father. A Story of Race and Inheritance, 
New York 2004.

W przypadku analizowanego przemówienia, exordium cechuje się - przynaj
mniej na papierze - zwięzłością (w rzeczywistości jego wygłoszenie, wobec niemilk
nących oklasków entuzjastycznej bostońskiej publiczności, trwało dobrych kilka
dziesiąt sekund). To jedynie kilka linijek tekstu, w których Obama dziękuje Dickowi 
Durbinowi za wprowadzenie i przedstawia się widowni jako reprezentant „wielkiego 
stanu Illinois, skrzyżowania dróg, ziemi Lincolna”* 25. Użycie poetyckich, metaforycz
nych określeń macierzystego stanu podkreśla uroczysty, solenny charakter sytuacji 
retorycznej, w której znalazł się mówca. Styl wzniosły pierwszych słów oracji zostaje 
jednak wkrótce przełamany bezpośrednim, szczerym zwróceniem się do słuchaczy: 
„powiedzmy to sobie: moja obecność na tej scenie jest zupełnie nieprawdopodob
na”26, stanowiącym płynne przejście do kolejnego elementu oracji, jakim jest opo
wiadanie (narratio).

Narratio to szczegółowe wyjaśnienie przedmiotu mowy. Może przybrać formę 
przedstawienia faktów, dygresji lub opowiadania literackiego (dotyczącego zdarzeń 
bądź osób)27. Narratio stanowi zwykle pomost pomiędzy wstępem a przedstawie
niem tezy28 29, łagodnie wprowadzając słuchaczy w problematykę, której poświęcone 
zostało przemówienie. Umiejętnie skonstruowane, intrygujące opowiadanie może 
stanowić dla publiczności użyteczną pomoc w wizualizacji (a przez to - zrozumie
niu) przesłania oracji. Ma ono również wymiar mnemotechniczny: jak piszę Agniesz
ka Budzyńska-Daca, „słuchacze łatwiej zapamiętują opowieść [...], ponieważ obra
zy poruszają zmysły, łatwiej je przywołać w pamięci niż abstrakcyjne konstrukcje 
argumentacyjne”29.

W bostońskim przemówieniu Baracka Obamy narratio pełni funkcję przede 
wszystkim autokreacyjną (ethos). Polityk szczegółowo opisuje w tej części oracji dzie
je swej rodziny, mówi o „nieprawdopodobnej miłości” kenijskiego studenta i białej 
Amerykanki z Kansas10, podkreślając, że „nie ma żadnego innego kraju na Ziemi, 
w którym moja historia byłaby możliwa”. Opowieść Obamy nawiązuje do amerykań

http://www.washingtonpost
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skiego poczucia wyjątkowości, nie uciekając bynajmniej od patriotycznego patosu. 
Stany Zjednoczone jawią się w słowach młodego działacza jako „magiczne miejsce, 
latarnia wolności i możliwości”, ale również państwo, które czerpie swą siłę z określo
nych, bliskich przekonaniom Obamy wartości: „Oni [rodzice - przyp. R. K.] nada
li mi afrykańskie imię Barack, czyli «Błogosławiony», wierząc, że w tolerancyjnej 
Ameryce imię nie jest przeszkodą do sukcesu. Wymarzyli dla mnie najlepsze szkoły 
w kraju, chociaż nie byli bogaci, bo w hojnej Ameryce nie trzeba być bogatym, by 
osiągnąć sukces”.

Motyw Ameryki tolerancyjnej i szczodrej, po raz pierwszy przywołany w kontek
ście osobistych doświadczeń mówcy, będzie przewijał się przez analizowany keynote 
speech - już w szerszym kontekście - wielokrotnie. Jak zresztą mówi chwilę później 
sam Obama: „Stoję tu dzisiaj, wiedząc, że moja historia jest częścią większej, amery
kańskiej historii”. Wyzwania i nadzieje społeczeństwa Stanów Zjednoczonych pozna- 
jemy zatem przez pryzmat jego własnej, niezwykłej - ale i, w pełnym tego słowa zna
czeniu, amerykańskiej! - opowieści. Powołanie się na jednostkowe doświadczenia 
w celu omówienia szerszych zjawisk społecznych nie jest tu oczywiście przypadkowe: 
zabieg ten nadaje narracji indywidualny, ludzki wymiar, co sprzyja emocjonalnemu 
zaangażowaniu publiczności w wywód oratora31. Obama nie stroni też od sentymen
talizmu, mówiąc, że nieżyjący już rodzice, od których wspomnienia rozpoczął prze
mowę, „tej nocy patrzą na mnie z góry z wielką dumą”.

11 Józefowi Stalinowi przypisuje się (najprawdopodobniej niesłusznie) uwagę, że „śmierć radziec
kiego żołnierza to tragedia, śmierć miliona radzieckich żołnierzy to statystyka”. R. Nisbett, L. Ross, 
Human Inference. Strategies and Shortcomings of Social Judgment, Englewood Cliffs 1980, s. 43.
12 Por. słynny wiersz Emmy Lazarus The New Colossus, [on-line], http://www.poetryfoundation. 
org/poems-and-poets/poems/detail/46550 - 10 I 2016.

Jak wspomniano wyżej, głównym celem retorycznym pierwszych minut przemó
wienia Baracka Obamy było - zgodnie z sugestiami, które znaleźć można już u Cy
cerona - zbudowanie swego wizerunku jako mówcy, którego warto wysłuchać, który 
uprawniony jest do zabrania głosu w tym właśnie miejscu i w tym czasie. Demokrata 
pozycjonuje sam siebie jako ucieleśnienie „amerykańskiego marzenia”, żywy symbol 
obietnicy nowej szansy, jaką dla milionów „udręczonych i ubogich”11 12 stanowiły od 
stuleci Stany Zjednoczone. Keynote speaker, którym podczas konwencji 2004 roku 
był Obama, nie mógł mieć oczywiście problemów z pozyskaniem wstępnej przychyl
ności (captatio benevolentiae) zgromadzonych we FleetCenter aktywistów, ale doce
nić należy osobisty charakter strategii zastosowanej przez polityka we wstępnej części 
oracji. Jego próby nawiązania bezpośredniego kontaktu z publicznością nie dotyczą 
zresztą jedynie warstwy werbalnej wystąpienia. Mówiąc o swej pochodzącej z Kansas 
matce, Obama wskazuje sektor, w którym zasiadają delegaci z tego właśnie stanu i - 
zapewne w odpowiedzi na ich wiwaty - pozdrawia gestem zgromadzonych w tej czę
ści hali uczestników konwencji. Wykonane w tym momencie zdjęcie stało się jednym 
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z ikonicznych wizerunków Obamy, wielokrotnie wykorzystywanym w kolejnych la
tach w materiałach medialnych poświęconych przyszłemu 44. prezydentowi USA.

Przygotowawszy w ten sposób grunt pod zasadniczą część oracji, Obama prze
chodzi do wyłożenia celu wystąpienia: „zebraliśmy się, by potwierdzić wielkość na
szego narodu”, ponieważ „w tym roku, w tych wyborach zostaliśmy wezwani do po
nownego udowodnienia naszych wartości i naszych zobowiązań, przeciwstawienia 
ich twardej rzeczywistości i sprawdzenia, czy jesteśmy godni dziedzictwa naszych 
przodków i nadziei przyszłych pokoleń”. Decyzja wyborcza, przed którą na jesieni 
tamtego roku mieli stanąć Amerykanie, nabiera zatem - w słowach polityka Partii 
Demokratycznej - historycznego wręcz znaczenia. Obama powołuje się na Deklara
cję niepodległości z 1776 roku, znajdując w jej zapisach „prawdziwego ducha Amery
ki, wiarę w proste marzenia, nacisk na małe cuda” zwykłego, codziennego funkcjo
nowania w sprawnie działających mechanizmach życia publicznego. Orator pozwala 
sobie w tym miejscu na drobną uszczypliwość pod adresem przeciwników politycz
nych, mówiąc o tym, że w amerykańskiej demokracji „nasze głosy są zliczane, przy
najmniej w większości wypadków”. Ta oczywista aluzja do wyborów prezydenckich 
2000 roku stanowi z jednej strony komiczny akcent przemówienia, z drugiej zaś - 
przypomina o kontrowersyjnym, „wykradzionym” zwycięstwie George’a W. Busha na 
Florydzie33, łącząc audytorium w uczuciach gniewu i żalu. Najważniejszym jednak 
powodem użycia tego motywu w oracji jest chęć znalezienia „miejsca wspólnego” 
(locus communis)34, tworzącego kolejny pomost między mówcą i słuchaczami. W ten 
sposób Obama „puszcza oko” do widowni, budując poczucie uczestnictwa w intym
nej wspólnocie doświadczeń, emocji i wiedzy.

” W grudniu 2000 roku Sąd Najwyższy USA zdecydował (stosunkiem głosów 5:4) o wstrzymaniu 
powtórnego zliczania głosów na Florydzie, co zdaniem części komentatorów odebrało zwycięstwo 
kandydatowi Partii Demokratycznej. Ostatecznie, wraz z głosami elektorów z Florydy, George 
W. Bush zebrał 271 głosów w Kolegium Elektorskim, co wystarczyło do zwycięstwa w wyborach 
prezydenckich (w głosowaniu powszechnym tryumfował Al Gore).
31 Por. Ćwiczenia z retoryki, s. 98 i nast.
35 C. Jaroszyński, P. Jaroszyński, op. cit., s. 47.
36 Argumentacja negatywna jest tradycyjnie niełatwym i potencjalnie ryzykownym zadaniem re
tora. Poglądy przeciwne należy zreferować uczciwie (w przeciwnym razie oracja wyda się prze
konująca tylko tym, którzy już wcześniej dzielili stanowisko mówcy), ale i dobitnie wykazać ich

Tzw. partitio35 36 czyli podział mowy („mapa drogowa”, w której retor przedstawia 
główną myśl oracji i wymienia argumenty służące do jej udowodnienia), nie zosta
ła wyraźnie wyodrębniona w tekście. Zamiast ostentacyjnego wyłożenia tezy prze
mówienia, orator przechodzi bezpośrednio do omawiania kolejnych problemów, 
nękających w 2004 roku amerykańską politykę i gospodarkę - oraz swych propozy
cji ich naprawy. W argumentacji Obamy przeplatają się płynnie elementy pozytyw
ne (confirmatio) i negatywne (refutatio)3b·, systematycznie przywołując twierdzenia 
przeciwników, amerykański polityk wchodzi - pozornie! - w dialog z oponentami 
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z Partii Republikańskiej, w pewnym sensie uprzedzając ich zarzuty. Orator buduje 
w ten sposób przy okazji swą wiarygodność, kreując samego siebie jako uważnego 
obserwatora dyskursu publicznego, osobę dobrze obeznaną z liniami sporów poli
tycznych we współczesnej Ameryce.

Barack Obama rozpoczyna tę część oracji od naszkicowania kilku dramatycz
nych obrazów. Mówi o robotnikach z Galensburga (Illinois), którzy stracili pracę 
w wyniku przeniesienia lokalnej fabryki sprzętu AGD do Meksyku, o ojcu, który bez 
zatrudnienia (a co za tym idzie - bez ubezpieczenia zdrowotnego) nie może pokryć 
wysokich kosztów zakupu lekarstw dla swego syna, o młodej kobiecie z East St. Louis 
(również Illinois), która „ma odpowiednie stopnie, ma zapał, ma wolę, ale nie ma 
pieniędzy, by iść na studia”. Wszystkie te przykłady Obama przedstawia „z pierwszej 
ręki”, mówiąc o swych spotkaniach z przeżywającymi trudne chwile mieszkańcami 
Stanów Zjednoczonych, o ludziach, których poznał „w małych miasteczkach i wiel
kich miastach, w barach i kompleksach biurowych”. Zabieg ten z jednej strony uwia
rygodnia przytoczone historie i podkreśla ich indywidualny, wyrazisty wydźwięk 
ludzkiej tragedii (w ten sposób wpływając na emocje publiczności, czyli odwołując 
się do pathosu), z drugiej zaś dodatkowo wzmacnia ethos mówcy, ukazanego tutaj 
jako osoba pozostająca w stałym kontakcie z rzeczywistością społeczną, człowiek 
spoza „wieży z kości słoniowej” najwyższych kręgów polityki amerykańskiej. Podob
nym celom służy przywoływanie w narracji Obamy konkretnych miejscowości, nazw 
przedsiębiorstw i dokładnych kwot rachunków medycznych.

Polityk zastrzega natychmiast, że problemem podnoszonym przez jego rozmów
ców nie jest niedostateczna interwencja władz federalnych w życie społeczne. Obama 
podkreśla, że przyczyny omawianych patologii tkwią głębiej: „Zapytajcie w jakiej
kolwiek dzielnicy w centrum miasta, a ludzie powiedzą wam, że rząd nie może sam 
sprawić, że dzieci będą się uczyć. Oni wiedzą, że uczyć powinni rodzice, że dzieci nie 
mogą odnieść sukcesu, jeżeli nie podniesiemy naszych oczekiwań, nie wyłączymy 
telewizorów i nie wyeliminujemy oszczerstwa, które mówi, że młody czarny człowiek 
z książką udaje białego”. Pewne zmiany polityczne są jednak potrzebne - twierdzi 
Barack Obama - by wyzwolić prawdziwy potencjał społeczności: „Oni czują, głęboko 
w kościach, że przy niewielkiej tylko zmianie priorytetów możemy sprawić, że każde 
dziecko w Ameryce będzie miało porządną szansę na odniesienie w życiu sukcesu 
i że drzwi możliwości pozostaną otwarte dla wszystkich. Oni wiedzą, że możemy 
radzić sobie lepiej. I chcą tego wyboru”.

Nadzieje te reprezentowane są przez kandydata Demokratów, którego nazwisko 
dopiero teraz (prawie w połowie przemówienia!) pojawia się w wywodzie Obamy. 
O tym, że John Kerry - argumentuje senator stanowy z Illinois - posiada kompe-

błędy, pozostawiając audytorium w przekonaniu, że w toku przemówienia tezy oponentów zostały 
obalone.
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tencje do objęcia najwyższego urzędu w państwie, świadczy cała jego dotychczasowa 
aktywność publiczna: „John Kerry rozumie ideały wspólnoty, wiary i służby, bo zde
finiowały one jego życie. Od heroicznej służby w Wietnamie do lat, w których pełnił 
funkcję prokuratora i zastępcy gubernatora, poświęcił się dla tego kraju”. Decyzje 
podejmowane przez polityka z Massachusetts we wszystkich tych rolach, wynikają
ce - wedle słów Obamy - bezpośrednio z wyznawanych przez niego wartości, prze
ciwstawiane są posunięciom politycznym administracji Georgea W. Busha. Figurą 
retoryczną nadającą strukturę tej części przemówienia Obamy jest anafora37: kolejne 
zdania rozpoczynają się słowami „John Kerry wierzy w...” („Amerykę, w której cięż
ka praca jest wynagradzana”, „Amerykę, w której wszyscy Amerykanie mogą pozwo
lić sobie na taką samą opiekę zdrowotną, co politycy w Waszyngtonie”, „niezależność 
energetyczną”, „wolności konstytucyjne”, „to, że w niebezpiecznym świecie wojna 
musi czasem stanowić opcję, ale nigdy nie może być pierwszą opcją”). Podkreślić 
należy (liczne również w dalszej części oracji) odwołania do karty zapisanej przez 
Kerryego w czasie konfliktu wietnamskiego, przedstawianej jako ważny atut kandy
data - zwłaszcza wobec zdecydowanie mniej imponującej kariery wojskowej Busha38 
i w kontekście trwającej wtedy „wojny z terroryzmem”.

17 M. Ko roi ko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990, s. 108.
George W. Bush służył na przełomie lat 60. i 70. w lotnictwie Gwardii Narodowej (na terytorium 

USA) i nie brał udziału w działaniach wojennych w Wietnamie. Część komentatorów twierdziła, że 
stosunkowo bezpieczny charakter służby młody Bush zawdzięczał wpływom i protekcji ojca (już 
wtedy prominentnego polityka).
39 Stosunek do wojny irackiej był jednym z najważniejszych motywów kampanii prezydenckiej 
2004 roku w Stanach Zjednoczonych.
411 Seamus Ahern, w kolejnych latach pracownik biura senackiego Obamy i urzędnik administra
cji federalnej USA. Seamus Ahern, [on-line], http://trumanproject.org/home/team-view/seamus 
-ahern/ - 10 I 2016.
41 Bezpośredni, kolokwialny rejestr języka podkreśla autentyzm relacji Obamy.

To właśnie kwestie związane z interwencją amerykańską w Iraku39 stanowią oś 
narracyjną następnej części przemówienia. Barack Obama posługuje się tu - po raz 
kolejny - tzw. barwnym przypadkiem (vivid case), opowiadając historię młodego 
człowieka o imieniu Seamus40, którego poznał w miejscowości East Moline (Illinois). 
Seamus, przedstawiony jako „dobrze wyglądający dzieciak, metr dziewięćdziesiąt, 
o bystrych oczach i miłym uśmiechu”41, zaciągnął się do piechoty morskiej i miał 
w najbliższych dniach zostać wysłany do Iraku. Patriotyzm i idealizm żołnierza zo
staje w narracji Obamy przeciwstawiony polityce amerykańskiego przywództwa: 
„Pomyślałem, że ten młody człowiek miał wszystkie te cechy, które chcielibyśmy zo
baczyć w dziecku. Ale wtedy zadałem sobie pytanie: czy dajemy Seamusowi tyle, ile 
on oddaje nam?”

Argumenty emocjonalne (pathos) kontynuowane są w refleksji o setkach żołnie
rzy, „mężczyzn i kobiet, synów i córek, mężów i żon, przyjaciół i sąsiadów”, którzy nie 
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powrócą z Iraku. Obama mówi o znanych mu osobiście dramatach rodzin Amery
kanów rannych na froncie, w wielu wypadkach pozbawionych dostępu do długoter
minowej opieki zdrowotnej. Jeżeli wymagamy od naszych żołnierzy olbrzymich po
święceń dla kraju - argumentuje mówca - musimy być w stosunku do nich uczciwi 
i zapewnić im troskliwą opiekę. „Mamy święty obowiązek nie fałszować liczb ani nie 
skrywać prawdy co do tego, po co ich wysyłamy, zajmować się ich rodzinami pod ich 
nieobecność, opiekować się nimi, gdy wrócą” - peroruje Obama wśród coraz głośniej
szych wiwatów publiczności - „I nigdy, przenigdy nie iść na wojnę bez wystarczającej 
liczby oddziałów, by ją wygrać, zagwarantować pokój i zdobyć szacunek świata”.

W tym miejscu polityk zastrzega, że zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji na scenie 
międzynarodowej: „Chcę być teraz dobrze zrozumiany. Chcę być dobrze zrozumia
ny12. Mamy na świecie prawdziwych wrogów. Ci wrogowie muszą zostać znalezieni. 
Muszą być ścigani. I muszą zostać pokonani”. Gwarancją silnej i bezpiecznej Ameryki 
ma być John Kerry, który już w Wietnamie udowodnił swą odwagę i poświęcenie dla 
kraju. Ale potęga militarna to nie wszystko, co istotne - tutaj Obama przechodzi do 
zasadniczej części swego wywodu - „bo oprócz naszego słynnego indywidualizmu, 
jest i inny składnik amerykańskiej sagi: wiara w to, że jesteśmy złączeni jako naród”. 
Jeżeli dziecko z Chicago nie umie czytać, jeżeli staruszek musi wybierać pomiędzy 
lekarstwami a czynszem, jeżeli arabska rodzina jest poddawana oskarżeniom bez 
możliwości skorzystania z pomocy prawnej, to wpływa to również na tych Ameryka
nów, których sytuacje te bezpośrednio nie dotyczą (po raz kolejny figurą retoryczną 
strukturyzującą wypowiedź Obamy jest anafora).

42 Zastosowane powtórzenie sugeruje, że oratorowi bardzo zależy na osiągnięciu klarowności 
wywodu.
42 Księga Rodzaju 4:9: „Wtedy Bóg zapytał Kaina: «Gdzie jest brat twój, Abel?» On odpowiedział: 
«Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?»”. Cyt. za: Biblia Tysiąclecia, [on-line], http://biblia.
deon.pl/rozdzial.php?id=4 - 10 I 2016.

Miejsca wspólne to motywy tworzące jakiś rodzaj więzi między mówcą a audytorium. Słynnymi 
przykładami przemówień wykorzystujących strategie tego rodzaju mogą być: berlińska oracja Ich 
bin ein Berliner Johna F. Kennedyego czy mowa Lecha Wałęsy w Kongresie USA (rozpoczynająca 
się od słów „My, Naród!”, zaczerpniętych bezpośrednio z Konstytucji USA).

„To ta fundamentalna wiara, że jestem stróżem mego brata, że jestem stróżem mej 
siostry” - kontynuuje Obama, parafrazując słowa Pisma Świętego42 43 - „sprawia, że ten 
kraj funkcjonuje”. Czytelne odwołanie się do tekstu drogiego obecnym we FleetCen- 
ter i przed ekranami telewizorów chrześcijanom ma na celu wytworzenie wspólnoty 
wartości, ideałów i doświadczeń, łączących mówcę i audytorium (locus communis)44. 
Polityk przywołuje również tradycyjne motto Stanów Zjednoczonych e pluribus 
unum („z wielu jedno”), przeciwstawiając siłę zjednoczonej w różnorodności Ame
ryki profesjonalnym siewcom zamętu politycznego: „Nawet teraz, gdy rozmawiamy, 
są tacy, którzy planują nas podzielić, spin doktorzy i handlarze negatywnych reklam, 
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którzy opowiadają się za tym, że cel uświęca środki”. Klarowne wskazanie przeciwni
ka ma tu oczywiście na celu jeszcze silniejszą integrację zgromadzonych w hali dele
gatów Partii Demokratycznej. Powtarzając atoli motyw znany z wielu amerykańskich 
przemówień politycznych, począwszy od inauguracyjnej oracji Thomasa Jeffersona 
z 1801 roku45, Obama podkreśla jedność narodu amerykańskiego: „Cóż, powiem im 
dzisiaj: nie ma liberalnej Ameryki i konserwatywnej Ameryki, są Stany Zjednoczone 
Ameryki. Nie ma czarnej Ameryki i białej Ameryki, ani latynoskiej Ameryki, ani 
azjatyckiej Ameryki, są Stany Zjednoczone Ameryki”.

15 Jefferson (reprezentujący Demokratycznych Republikanów) wygrał wybory prezydenckie, po
konując Johna Adamsa (Partia Federalistyczna). Historyczna, bezkrwawa zmiana warty na stano
wisku prezydenta USA stanowiła potwierdzenie efektywnego funkcjonowania „amerykańskiego 
eksperymentu”.

Wątek ten kontynuowany jest w kolejnych zdaniach przemówienia i przeciwsta
wiony działaniom „ekspertów, którzy lubią dzielić i kroić nasz kraj na czerwone i nie
bieskie stany”. Obama, stawiając nacisk na elementy łączące Amerykanów pocho
dzących z różnych części kraju i prezentujących różne poglądy polityczne („Czcimy 
wspaniałego Boga w niebieskich stanach i nie lubimy, kiedy agenci federalni wściu
biają nosy do naszych bibliotek w czerwonych stanach. Trenujemy zespoły małych 
lig w niebieskich stanach i - tak - mamy przyjaciół gejów w czerwonych stanach”), 
sugeruje, że prawdziwy podział tkwi gdzie indziej: „Czy uczestniczymy w polityce 
cynizmu, czy uczestniczymy w polityce nadziei?”

Odpowiedź na to pytanie stanowi prawdopodobnie najistotniejsza (a także naj
częściej cytowana) część przemówienia przyszłego 44. prezydenta USA. Obama, 
podkreślając, że nie ma na myśli ślepego, fałszywego optymizmu, mówi o kluczowym 
dla swej oracji pojęciu:

to nadzieja niewolników siedzących przy ognisku i śpiewających pieśni o wolno
ści; nadzieja imigrantów wypływających do odległych brzegów; nadzieja młodego 
porucznika marynarki, dzielnie patrolującego deltę Mekongu; nadzieja syna robot
nika, który ma odwagę, by wyzwać los; nadzieja chudego dzieciaka ze śmiesznym 
imieniem, który wierzy, że Ameryka ma miejsce również dla niego. Nadzieja w ob
liczu trudności, nadzieja w obliczu niepewności, odwaga nadziei: tak naprawdę to 
jest największy dar Boga dla nas, opoka tego narodu, wiara w rzeczy niewidziane, 
wiara, że przed nami są lepsze dni.

Podkreślmy znaczenie tego fragmentu: Obama przywołuje przemawiające do 
wyobraźni, wyraziste obrazy z historii Stanów Zjednoczonych, nawlekając na nić 
narracji elementy ważne dla kampanii 2004 roku. Młody porucznik marynarki to 
oczywiście John Kerry, którego piękna karta wojskowa, zapisana podczas wojny 
wietnamskiej, w oczywisty sposób kontrastowała ze znacznie mniej chlubną karie
rą militarną ówczesnego prezydenta USA. Syn robotnika - to John Edwards, który 
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przezwyciężył skromne początki46, by ostatecznie dotrzeć do Senatu federalnego. 
Chudy dzieciak to sam Barack Obama. Jego młodzieńcze rozterki, związane nie
wątpliwie z pochodzeniem etnicznym, zostają tu przezwyciężone przekonaniem, że 
obietnica Stanów Zjednoczonych rozciąga się również na niego, że ma charakter uni
wersalny. Ta właśnie nadzieja („wiara w rzeczy niewidziane”47) stanowi dla przyszłego 
prezydenta USA źródło amerykańskiej wyjątkowości.

46 Ojciec Johna Edwardsa pracował jako robotnik w fabryce włókienniczej.
47 Kolejna parafraza cytatu z Pisma Świętego, tym razem - z Listu do Hebrajczyków: „Wiara zaś 
jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzi
my”. Cyt. za: Biblia Tysiąclecia, [on-line], http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=375 - 10 I 2016.

W konkretnych warunkach roku 2004 roku wiara ta przekłada się w oracji Barac- 
ka Obamy na zestaw kilku postulatów do zrealizowania. Słyszymy zatem o wsparciu 
dla klasy średniej i rodzin, pracy dla bezrobotnych, mieszkaniach dla bezdomnych, 
ratowaniu młodzieży przed „przemocą i rozpaczą”. Słowa Obamy składają się w tym 
fragmencie przemówienia na zbiór ogólników, niepodpartych jakimikolwiek szcze
gółowymi rozwiązaniami, ale wyłożonych w pełen entuzjazmu sposób. Młody polityk 
podkreśla wagę chwili i doniosłość wyboru, przed którym staje Ameryka: „Wierzę, że 
w plecy wieje nam pomyślny wiatr i że kiedy jesteśmy na rozstajnych drogach histo
rii, możemy podjąć słuszne decyzje i sprostać wyzwaniom, które stoją przed nami”.

Ostatnią część (peroratio) przemówienia Obamy stanowi żarliwy apel do audy
torium o poparcie Johna Kerryego i Johna Edwardsa w walce o zwycięstwo w je
siennych wyborach. Pełen energii, dynamiczny sposób wykonania tego fragmentu 
oracji (który w większości innych krajów wydawałby się zapewne przesadzony, ale 
doskonale wpisuje się w hiperentuzjastyczną poetykę amerykańskiej konwencji wy
borczej) przywodzić może na myśl mowy motywacyjne wygłaszane przez trenerów 
sportowych przed ważnymi zawodami. Obama w pełni wykorzystuje tutaj swe zna
komite warunki głosowe, zaś emocjonalna sinusoida przekazu zwieńczona zostaje 
ostatnim, mocnym uderzeniem: „Ameryko, tej nocy, jeżeli czujesz tę samą energię, 
którą ja czuję, jeżeli czujesz tę samą potrzebę chwili, którą ja czuję, jeżeli czujesz tę 
samą pasję, którą ja czuję, jeżeli czujesz tę samą nadzieję, którą ja czuję, jeżeli zro
bimy to, co musimy zrobić, to nie mam wątpliwości, że w całym kraju, od Florydy 
do Oregonu, od stanu Waszyngton do Maine, naród powstanie w listopadzie i John 
Kerry zostanie zaprzysiężony jako prezydent. I John Edwards zostanie zaprzysiężony 
jako wiceprezydent. I ten kraj odzyska swą obietnicę. I z tego długiego politycznego 
mroku wyłoni się jaśniejszy dzień.”

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=375
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Recepcja przemówienia

Przemówienie Obamy odbiło się szerokim echem wśród komentatorów amerykań
skiej sceny politycznej. Przykładem entuzjastycznych pierwszych reakcji na orację 
późniejszego 44. prezydenta USA mogą być wypowiedzi Davida Brooksa i Marka 
Shieldsa48, komentujących na żywo w telewizji wydarzenia z FleetCenter. Kilka se
kund po zakończeniu wystąpienia Obamy Brooks powiedział: „Po to właśnie wcho
dzi się w tę branżę. Żeby wysłuchać przemówień takich jak to. Szkoda, że sieci tele
wizyjne tego nie transmitowały. Właśnie przegapiły kawałek historii”. Wtórował mu 
Shields: „To było znakomite, świetnie wykonane. [...] On był jedynym mówcą, który 
przybył na konwencję bez żadnych oczekiwań, nikt go nie znał, nikt nie znał jego bio
grafii, ale już go znają”. Wieloletni prowadzący „PBS NewsHour”, Jim Lehrer, dodał: 
„To jest niesamowite. To senator stanowy z Illinois, to nie jest jeszcze senator Stanów 
Zjednoczonych”. W toku dyskusji w studiu David Brooks pokusił się nawet o ryzy
kowne porównanie sportowe: „Jeżeli popatrzymy na wykonanie przemowy: sposób, 
w jaki korzystał z prompterów, sposób, w jaki korzysta z rąk, sposób, w jaki korzysta 
z ciała, to jakbyśmy oglądali Tigera Woodsa”49. Uznanie dla brawurowej realizacji 
(actio) przemówienia przez Obamę wyrażali także insiderzy wieczoru w Bostonie; 
Stephanie Cutter wspominała: „Stałam za nim na scenie, obserwując to, i byłam za
hipnotyzowana tym, jak poruszały się jego stopy, kiedy wygłaszał przemówienie. Po
ruszał się prawie jak bokser, w tył i w przód, ponieważ był tak pełen pasji i energii”50.

48 David Brooks i Mark Shields to od lat duet analityków politycznych flagowej (i - dodajmy - nie
zwykle prestiżowej) audycji informacyjnej amerykańskiej telewizji publicznej „PBS NewsHour”. 
Brooks prezentuje zwykle poglądy konserwatywne, Shields zaś - liberalne. Wypowiedzi cytowane 
za: Critique immediately following Obamas ‘04 Convention speech, [on-line], https://www. youtube. 
com/watch?v=QEzrJ-k9vH0 - 10 I 2016.
49 Tiger Woods to odnoszący w minionej dekadzie olbrzymie sukcesy ciemnoskóry golfista 
amerykański (radzący sobie doskonale w dyscyplinie tradycyjnie zdominowanej przez białych 
sportowców).
511 D. Patterson, Former Obama Campaign Staffer Stephanie Cutter On The DNC's Mistake In 
Limiting Debates And Lack Of Depth On Their Bench, [on-line], http://www.hughhewitt.com/ 
former-obama-campaign-staffer-stephanie-cutter-on-the-dncs-mistake-in-limiting-debates-and- 
lack-of-depth-on-their-bench/ - 101 2016.
51 Wydawane od 1951 roku pismo skierowane do społeczności afroamerykańskiej.
52 K. Chappell, Barack Obama. U.S. Senate Candidate is Electrifying Keynote Speaker at Democra
tic National Convention, „Jet” 2004, 16 VIII, s. 9.

Sam Barack Obama, wypowiadając się dla magazynu „Jet”51, stwierdził: „W spo
sób oczywisty ono [przemówienie - przyp. R. K.[ wykroczyło poza oczekiwania. To 
był wielki zaszczyt, nie tylko zwrócić się do demokratów w hali, ale i do ludzi w ca
łym kraju. To dla mnie bardzo zachęcające. To oznacza, że mój przekaz - że dzielimy 
wspólne wartości, że możemy pracować razem, żeby czynić ten kraj silniejszym - 
został przez wielu przyjęty pozytywnie, jak sądzę”52. Znaczenie oracji Obamy dla 
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przezwyciężył skromne początki46, by ostatecznie dotrzeć do Senatu federalnego. 
Chudy dzieciak to sam Barack Obama. Jego młodzieńcze rozterki, związane nie
wątpliwie z pochodzeniem etnicznym, zostają tu przezwyciężone przekonaniem, że 
obietnica Stanów Zjednoczonych rozciąga się również na niego, że ma charakter uni
wersalny. Ta właśnie nadzieja („wiara w rzeczy niewidziane”47) stanowi dla przyszłego 
prezydenta USA źródło amerykańskiej wyjątkowości.

46 Ojciec Johna Edwardsa pracował jako robotnik w fabryce włókienniczej.
47 Kolejna parafraza cytatu z Pisma Świętego, tym razem - z Listu do Hebrajczyków: „Wiara zaś 
jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzi
my”. Cyt. za: Biblia Tysiąclecia, [on-line], http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=375 - 10 I 2016.

W konkretnych warunkach roku 2004 roku wiara ta przekłada się w oracji Barac- 
ka Obamy na zestaw kilku postulatów do zrealizowania. Słyszymy zatem o wsparciu 
dla klasy średniej i rodzin, pracy dla bezrobotnych, mieszkaniach dla bezdomnych, 
ratowaniu młodzieży przed „przemocą i rozpaczą”. Słowa Obamy składają się w tym 
fragmencie przemówienia na zbiór ogólników, niepodpartych jakimikolwiek szcze
gółowymi rozwiązaniami, ale wyłożonych w pełen entuzjazmu sposób. Młody polityk 
podkreśla wagę chwili i doniosłość wyboru, przed którym staje Ameryka: „Wierzę, że 
w plecy wieje nam pomyślny wiatr i że kiedy jesteśmy na rozstajnych drogach histo
rii, możemy podjąć słuszne decyzje i sprostać wyzwaniom, które stoją przed nami”.

Ostatnią część (peroratio) przemówienia Obamy stanowi żarliwy apel do audy
torium o poparcie Johna Kerryego i Johna Edwardsa w walce o zwycięstwo w je
siennych wyborach. Pełen energii, dynamiczny sposób wykonania tego fragmentu 
oracji (który w większości innych krajów wydawałby się zapewne przesadzony, ale 
doskonale wpisuje się w hiperentuzjastyczną poetykę amerykańskiej konwencji wy
borczej) przywodzić może na myśl mowy motywacyjne wygłaszane przez trenerów 
sportowych przed ważnymi zawodami. Obama w pełni wykorzystuje tutaj swe zna
komite warunki głosowe, zaś emocjonalna sinusoida przekazu zwieńczona zostaje 
ostatnim, mocnym uderzeniem: „Ameryko, tej nocy, jeżeli czujesz tę samą energię, 
którą ja czuję, jeżeli czujesz tę samą potrzebę chwili, którą ja czuję, jeżeli czujesz tę 
samą pasję, którą ja czuję, jeżeli czujesz tę samą nadzieję, którą ja czuję, jeżeli zro
bimy to, co musimy zrobić, to nie mam wątpliwości, że w całym kraju, od Florydy 
do Oregonu, od stanu Waszyngton do Maine, naród powstanie w listopadzie i John 
Kerry zostanie zaprzysiężony jako prezydent. I John Edwards zostanie zaprzysiężony 
jako wiceprezydent. I ten kraj odzyska swą obietnicę. I z tego długiego politycznego 
mroku wyłoni się jaśniejszy dzień.”
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Recepcja przemówienia

Przemówienie Obamy odbiło się szerokim echem wśród komentatorów amerykań
skiej sceny politycznej. Przykładem entuzjastycznych pierwszych reakcji na orację 
późniejszego 44. prezydenta USA mogą być wypowiedzi Davida Brooksa i Marka 
Shieldsa48, komentujących na żywo w telewizji wydarzenia z FleetCenter. Kilka se
kund po zakończeniu wystąpienia Obamy Brooks powiedział: „Po to właśnie wcho
dzi się w tę branżę. Żeby wysłuchać przemówień takich jak to. Szkoda, że sieci tele
wizyjne tego nie transmitowały. Właśnie przegapiły kawałek historii”. Wtórował mu 
Shields: „To było znakomite, świetnie wykonane. [...] On był jedynym mówcą, który 
przybył na konwencję bez żadnych oczekiwań, nikt go nie znał, nikt nie znał jego bio
grafii, ale już go znają”. Wieloletni prowadzący „PBS NewsHour”, Jim Lehrer, dodał: 
„To jest niesamowite. To senator stanowy z Illinois, to nie jest jeszcze senator Stanów 
Zjednoczonych”. W toku dyskusji w studiu David Brooks pokusił się nawet o ryzy
kowne porównanie sportowe: „Jeżeli popatrzymy na wykonanie przemowy: sposób, 
w jaki korzystał z prompterów, sposób, w jaki korzysta z rąk, sposób, w jaki korzysta 
z ciała, to jakbyśmy oglądali Tigera Woodsa”49. Uznanie dla brawurowej realizacji 
(actio) przemówienia przez Obamę wyrażali także insiderzy wieczoru w Bostonie; 
Stephanie Cutter wspominała: „Stałam za nim na scenie, obserwując to, i byłam za
hipnotyzowana tym, jak poruszały się jego stopy, kiedy wygłaszał przemówienie. Po
ruszał się prawie jak bokser, w tył i w przód, ponieważ był tak pełen pasji i energii”50.

48 David Brooks i Mark Shields to od lat duet analityków politycznych flagowej (i - dodajmy - nie
zwykle prestiżowej) audycji informacyjnej amerykańskiej telewizji publicznej „PBS NewsHour”. 
Brooks prezentuje zwykle poglądy konserwatywne, Shields zaś - liberalne. Wypowiedzi cytowane 
za: Critique immediately following Obamas '04 Convention speech, [on-line], https://www. youtube. 
com/watch?v=QEzrJ-k9vH0 - 10 I 2016.
1,9 Tiger Woods to odnoszący w minionej dekadzie olbrzymie sukcesy ciemnoskóry golfista 
amerykański (radzący sobie doskonale w dyscyplinie tradycyjnie zdominowanej przez białych 
sportowców).

D. Patterson, Former Obama Campaign Staffer Stephanie Cutter On The DNCs Mistake In 
Limiting Debates And Lack Of Depth On Their Bench, [on-line], http://www.hughhewitt.com/ 
former-obama-campaign-staffer-stephanie-cutter-on-the-dncs-mistake-in-limiting-debates-and- 
lack-of-depth-on-their-bench/ - 10 I 2016.
51 Wydawane od 1951 roku pismo skierowane do społeczności afroamerykańskiej.
52 K. Chappell, Barack Obama. U.S. Senate Candidate is Electrifying Keynote Speaker at Democra
tic National Convention, „Jet” 2004, 16 VIII, s. 9.

Sam Barack Obama, wypowiadając się dla magazynu „Jet”51, stwierdził: „W spo
sób oczywisty ono [przemówienie - przyp. R. K.] wykroczyło poza oczekiwania. To 
był wielki zaszczyt, nie tylko zwrócić się do demokratów w hali, ale i do ludzi w ca
łym kraju. To dla mnie bardzo zachęcające. To oznacza, że mój przekaz - że dzielimy 
wspólne wartości, że możemy pracować razem, żeby czynić ten kraj silniejszym - 
został przez wielu przyjęty pozytywnie, jak sądzę”52. Znaczenie oracji Obamy dla 
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jego późniejszej kariery podkreślał w kolejnych latach polityk Partii Demokratycznej 
Dick Durbin, który - jak pamiętamy - wprowadził pamiętnego dnia młodego dzia
łacza na scenę i przedstawił go widowni zgromadzonej we FleetCenter: „Bez tego 
przemówienia w Bostonie wątpliwe jest, czy Barack byłby dzisiaj [prezydentem]. Jego 
wizerunek publiczny zmienił się w związku z tą oracją”51 *.

51 M. F. Berry, J. Gottheimer, op. cit., s. 15.
M Por. W. J. Potter, Media Effects, Thousand Oaks 2012, s. 176.

Co ciekawe, tym, który zyskał najwięcej na analizowanym przemówieniu progra
mowym, był sam Obama. John Kerry - formalnie główny bohater wieczoru - osta
tecznie przegrał wybory w listopadzie 2004 roku.

Podsumowanie

Przemówienie programowe Baracka Obamy uznać należy za niewątpliwy sukces 
młodego polityka, wydarzenie otwierające senatorowi stanowemu z Illinois drogę 
do mainstreamu amerykańskiego życia publicznego. Jak jednak ocenić zastosowa
ne w nim środki perswazji? Przeprowadzona analiza strategii retorycznych Obamy 
potwierdza w pełni wstępne przypuszczenie, że argumenty odnoszące się do emo
cji widowni i wiarygodności mówcy (a zatem pathos i ethos) przeważają w tekście 
oracji. Dowody typu logos, oparte na racjonalnej argumentacji, mają dla wymowy 
przemówienia znaczenie tylko subsydiarne. Wynika to z pewnością po części ze swo
istości sytuacji retorycznej, w której znalazł się mówca; przemówienie programowe 
wygłaszane na konwencji partyjnej nie jest miejscem na przedstawienie szczegółów 
oferty wyborczej kandydata. Współczesne kampanie polityczne (a już w szczegól
ności eventy takie, jak konwencja partyjna), co zasygnalizowano już powyżej, mają 
przede wszystkim charakter uroczystej ceremonii, w której chodzi bardziej o wykrze
sanie zapału do poświęceń i wiary w sukces wśród dotychczasowych zwolenników 
niż szukanie nowych głosów. Przekaz, który otrzymują odbiorcy keynote speech, jest 
zatem pewnym obrazem, zbiorem motywów i skojarzeń, przetwarzanych peryferyj
nie54 i z zasady niepoddawanych wnikliwej analizie logicznej. Polityk „sprzedaje” au
dytorium nie konkretny program - zbiór szczegółowych rozwiązań ekonomicznych 
czy społecznych - ale samego siebie, a dokładniej: wyidealizowany wizerunek swojej 
osoby, odwołujący się do sympatii wobec określonych cech, poczucia przynależności 
do danych grup, a także marzeń, aspiracji i oczekiwań wyborców. Opisane w artykule 
strategie retoryczne pozwoliły późniejszemu 44. prezydentowi USA w pełni zrealizo
wać to zadanie.
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