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EAST NEWS, Jan Graczyński

Prawica zwycięża, bo umie się posługiwać metaforami.

PiS wygrywał ostatnie wybory – i być może wygra kolejne – ponieważ zrozumiał „umysł" przeciętnego

wyborcy i powody, które mogą go skłonić do poparcia tej partii. Komunikuje się z nim za pomocą

przekazów, których mentalna struktura – symbole i metafory – jest bliska sposobowi jego

rozumowania w polityce.

Politolodzy wciąż spierają się o wyjaśnienie, dlaczego wyborcy popierają dane partie. Czy przekonują

ich programy partyjne (w tym obietnice) czy ideologie, a może rodzaj ich narracji i opowieści, które

wytwarzają?

George Lakoff, amerykański profesor lingwista i kognitywista, jeszcze inaczej wyjaśnia sprawę.

Twierdzi, że w obecnej polityce, przynajmniej w USA, trwa walka różnych światopoglądów, a wyborcy

wybierają partie bliskie im w podejściu do świata i społeczeństwa.

Uczony przekonuje, że masy wyborcze nie wgryzają się zazwyczaj w szczegóły programów, a część

nawet nie kalkuluje, które partie zapewnią im najwięcej korzyści ekonomicznyc...
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