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Partie populistyczne na przykładzie
wyborów parlamentarnych w 2007 roku
Poruszanie tematu populizmu wymaga
od badacza nie tylko przenikliwości i naukowej podejrzliwości, ale również odwagi, by nazywać rzeczy po imieniu. Zdarza
się bowiem, i to bardzo często, że formacje
polityczne utożsamiane z politycznym realizmem nie stronią od populizmu. Słownikowa definicja wyjaśnia to pojęcie jako:
posługiwanie się hasłami politycznymi, ekonomicznymi lub społecznymi łatwo trafiającymi do przekonania, o emocjonalnym i antyracjonalnym charakterze, wyrażających tęsknotę za prostymi
rozwiązaniami trudnych problemów oraz zgodnych
z oczekiwaniami większości. [...] Populista chętnie
wykorzystuje nastroje społecznego niezadowolenia,
mieniąc się rzecznikiem interesów mas1.

Jak można zauważyć, już sam wstęp definicji tego pojęcia jest na tyle szeroki znaczeniowo, że reprezentantem tych poglądów
może być obecnie każda partia polityczna.
Ta uwaga z kolei prowokuje do postawienia
tezy, że immanentną częścią demokracji jest
także populizm.
Badacze życia politycznego próbują często zmierzyć się z tym zjawiskiem. Wymieniają charakterystyczne cechy tej postawy
politycznej, których zadaniem jest sprecyzowanie i zdefiniowanie tegoż zjawiska. Populizm oznacza zatem realizację następujących
zasad2:
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Po pierwsze, „antyelityzm” — politycy
populistyczni nawołują do walki z elitami.
Ale dziś dystans i wrogość do elit nie jest
niczym nadzwyczajnym, każda partia stara
się przedstawić siebie jako reprezentanta
narodu i nie gloryfikuje elit, bo w przeciwnym razie straciłaby popularność. W 2005
roku społeczeństwo zaakceptowało podział
na Polskę solidarną i liberalną3. Dwa lata
później Platformie Obywatelskiej udało się
skutecznie zdystansować od tejże definicji
i uciec od wizerunku liberała. W kampanii
wyborczej w 2005 roku Prawo i Sprawiedliwość potrafiło przekonać społeczeństwo,
że troszczy się o zwykłego człowieka. Przekornie można stwierdzić, że w 2007 roku
na czele państwa solidarnego stanął Donald
Tusk. PO zminimalizowała akcenty liberalne, nagłaśniała natomiast problem migrujących za pracą Polaków oraz ujęła się za
pracownikami budżetówki, nie zapominając
przy tym o rolnikach lub „dzieciach głodujących na koloniach letnich”4.
Po drugie, populistyczne programy polityczne to zbiór ogólników, utopijnych i wzajemnie sprzecznych haseł oraz środków niewspółmiernych do celów.
Niemożliwe jest dziś wskazanie jakiejkolwiek partii, która by kierowała się racjonalizmem gospodarczym w kampanii wyborczej i która posługiwałaby się spójnym
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zbiorem poglądów. Coraz częściej stosuje się
strategię rozmywania profilu ideologicznego, który staje się przyjazny dla każdej grupy wyborców. Zjawisko to ma swoje źródło
również w mediatyzacji polityki, której działania polityczne są podyktowane sondażami
poparcia politycznego oraz zabiegami z pogranicza reklamy i promocji5.
Po trzecie, populiści zazwyczaj nie mają
spójnej ideologii, tylko prostą wizję docelowego ładu społecznego.
Środowiska polityczne w równym stopniu manipulują rzeczywistością. Przywódcy zwalczających się dziś formacji nie tak
dawno akcentowali potrzebę budowy nowego państwa: Jarosław Kaczyński mówił
o rewolucji moralnej, a Donald Tusk o budowie drugiej Irlandii. Obaj politycy posługują się monologiem, choć to wrażenie starają się zatrzeć dużą liczbą wieców i spotkań
z obywatelami. Obie zwaśnione strony widzą świat w dychotomiczny sposób, w którym dla PO głównym przeciwnikiem jest
PiS i odwrotnie. Obie te partie przesadnie
też obrażają wzajemnie sympatyków i wyborców przeciwnika: elektorat PiS nazywany
jest prześmiewczo „moherowymi beretami”,
PO „aksamitnymi kapeluszami”. Jak się więc
okazuje, obie strony, pomimo wzajemnej
niechęci, wiele łączy.
Po czwarte, z jednej strony głoszą wiarę
w lud i jego kreatywną rolę, lecz z drugiej
uprawiają kult charyzmatycznego przywódcy i nie stosują demokratycznych procedur
we własnych szeregach.
Trudno nie tylko wyobrazić sobie PO
i PiS bez przywódców — założycieli, ale także rywalizację polityczną bez ich udziału.
W październiku 2007 roku miliony wyborców oddawało swój głos właśnie ze względu na osobę szefa partii. Jak się okazuje,
największą wartością i fundamentem ugrupowania jest jej lider. Konsekwencją stabilizacji systemu partyjnego jest hierarchiczne
podporządkowanie się dyrektywom liderów
partyjnych. W takiej sytuacji nie ma miejsca

na indywidualizm lub suwerenność. Partia
polityczna przypomina raczej skutecznie
zarządzaną korporację, w której dyscyplina
i podporządkowanie silnemu przywódcy
marginalizuje ruchy odśrodkowe. Wodzowski, czasem autorytarny styl przywództwa
partyjnego zastępuje lub zakrywa pustkę
intelektualną, koniunkturalizm oraz brak
przywiązania do określonej idei w szeregach
partyjnych. W ten sposób powstaje pewien
paradoks: wewnątrz partii panuje jednomyślność, która ma zapewnić spójność organizacyjną, natomiast na zewnątrz podkreślana jest wielowymiarowość i wieloznaczność
poglądów w celu przyciągnięcia na swą stronę jak największej liczby sympatyków.
Wniosek jest jeden: nie uciekniemy
od populizmu. W większym lub mniejszym
stopniu będzie on istniał, ponadto jest to
na tyle elastyczna postawa, że potrafi odnaleźć się i dopasować do każdej doktryny
i okoliczności.

Koniec populizmu?
Opisując zjawisko populizmu, warto przyjrzeć się partiom politycznym, które powszechnie uznawane są za populistyczne.
Pomimo dzisiejszej ich marginalizacji warto
dokonać analizy ich pozycji w polskim systemie politycznym, tym bardziej że każdy
z tych podmiotów politycznych współuczestniczył w polityce rządu Kazimierza
Marcinkiewicza oraz Jarosława Kaczyńskiego. Przedterminowe wybory stały się prawdziwym końcem nie tylko projektu o nazwie
„IV RP”, ale i partii — LPR oraz Samoobrony, które współtworzyły władzę w okresie
2005–2007.
Dla reprezentantów LPR i Samoobrony
wynik wyborczy stał się niczym innym jak
degradacją: „Wielu z nich ze świata wpływów, fleszy, mikrofonów i prestiżu wpadło
w czarną dziurę i będą mieli duży problem,
jak sobie poradzić z nową codziennością”6.
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drzej Lepper są największymi przegranymi
w wyborach parlamentarnych w 2007 roku.
Utracili stanowiska oraz poparcie społeczne, a w dodatku ich formacje nie dość,
że nie weszły do Sejmu, to w wyborach
nawet nie udało im się przekroczyć progu,
dzięki któremu mogłyby otrzymywać dotacje państwowe na działalność partyjną.
Okazuje się też, że aby skutecznie włączyć się do bieżącego życia politycznego,
potrzeba pieniędzy nie tylko na działalność
statutową, lecz także na promocję partii oraz
udział w przestrzeni publiczno-medialnej.
Dziś już blokady i manifestacje Samoobrony,
znane jeszcze z lat 90., nie stanowią skutecznego sposobu na pozyskanie sympatii i poparcia społecznego. Środki finansowe z Unii
Europejskiej, poprawa nastrojów społecznych oraz dominacja obu sił postsolidarnościowych w dyskursie publicznym skutecznie
odciągają uwagę wyborców od radykalnych
pomysłów środowisk populistycznych.
Na niekorzyść obu ugrupowań działała
również tematyka kampanii wyborczej. Ten
plebiscytowy charakter konfliktu wyborczego marginalizował obie partie po pierwsze
dlatego, że nie były one wiarygodne, odgrywając rolę przeciwników partii Jarosława
Kaczyńskiego, z którą tworzyli rząd; po drugie jako małe ugrupowania nie mogły odgrywać roli głównej alternatywy politycznej
oraz głównego reprezentanta opozycji wobec PiS, gdyż to miejsce na scenie politycznej zajęte zostało przez PO. Przed wyborami
w 2007 roku, a już na pewno w trakcie kampanii wyborczej stało się oczywiste, że wynik rywalizacji politycznej rozstrzygnie się
pomiędzy dwiema partiami postsolidarnościowymi.
Gorsza była sytuacja pomniejszych partii, a przede wszystkim Samoobrony i LPR,
które w wyniku udziału we władzy straciły
swój podstawowy atut — to, że nigdy wcześniej nie miały szansy uczestniczyć we władzy. Stopniowo także, na skutek przejmowania ich elektoratu przez partię Kaczyńskiego,
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To była nie tylko porażka partii, ale i osobista przegrana obu szefów partii LPR i Samoobrony. Andrzej Lepper w 2005 roku podczas wyborów parlamentarnych otrzymał
w okręgu koszalińskim 33 535 głosów, dwa
lata później jedynie 8459. Analogiczny spadek poparcia zanotował Roman Giertych,
który w wyborach w 2005 roku startował
z okręgu warszawskiego, otrzymując 35 812
głosów, natomiast przy następnej elekcji parlamentarnej startował z okręgu lubelskiego
i otrzymał jedynie 6384 głosy7.
Na przykładzie obu partii można prześledzić, jak dotkliwa może być sytuacja
porażki wyborczej, ale również fiasko pokonania trzyprocentowego progu, który
uprawnia do zwrotu poniesionych kosztów
w kampanii wyborczej oraz do dotacji, które są głównym źródłem utrzymania partii.
W takiej sytuacji trudno też wyobrazić sobie funkcjonowanie partii w centrum przestrzeni publicznej. Samoobrona oraz LPR
mogą oczywiście na krótką chwilę z powrotem zaistnieć przy okazji spektakularnych akcji, strajków, manifestacji, blokad
i politycznych happeningów, lecz na długotrwałą działalność, aby zaistnieć w świadomości społecznej, potrzebne są pieniądze.
Truizmem więc staje się teza, według której
żaden podmiot polityczny bez pieniędzy
na kampanie wyborcze i dostępu do mediów nie ma dziś realnych szans na zaistnienie w polityce. Sprawa jest tym bardziej
trudna, że obecnie dominujące partie polityczne nie szczędzą środków na działania
marketingowo-promocyjne. Każda akcja
ze strony opozycji pozaparlamentarnej zostanie zakryta przez inne akcje znacznie
bardziej spektakularne, pomysłowe i przykuwające swym rozmachem uwagę wyborców. Zgodzić się należy z tezą Marka Migalskiego, że „Nie będą więc w stanie zaistnieć
w kampanii wyborczej za cztery lata. Nie
ma partii, która wypadła z parlamentu i do
niego wróciła”8. Dlatego z całą pewnością
można stwierdzić, że Roman Giertych i An-
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zaczęły tracić na znaczeniu jako języczek
u wagi w politycznych planach PiS. Stąd
zapewne tak częste i liczne zapewnienia
Andrzeja Leppera podczas kampanii, który
wrócił do starej i sprawdzonej retoryki: „Nadal jest aktualne nasze hasło z poprzednich
wyborów »Oni już byli«. My nie byliśmy, my
nie rządziliśmy, my zostaliśmy wykorzystani
przez PiS”9.
Okazało się także, że sporą część dawnych haseł Samoobrony przejęło PiS. Partia
Jarosława Kaczyńskiego silnie podkreślała
hasła egalitarne i etatystyczne, krytykowała prywatyzację, liberalizm gospodarczy,
a przede wszystkim dotychczasowe elity
rządzące, które oskarżała o korupcję i nepotyzm. Dlatego oba ugrupowania odwoływały się do sympatii podobnego elektoratu
i „zamiast głosować na partię skompromitowaną skandalami obyczajowymi, można
było spokojnie oddać głos na o wiele spokojniejszą, ale odwołującą się do podobnych
obaw partię braci Kaczyńskich”10. Dla wielu
wcześniejszych sympatyków LPR i Samoobrony atrakcyjniejszym środowiskiem politycznym stała się po prostu partia Jarosława Kaczyńskiego.
Wybory w 2007 roku były trudnym testem dla partii populistycznych, które utraciły większą część sympatii politycznych,
także na skutek udziału we władzy, który nie
przyniósł zapowiadanych przez ich liderów
efektów gospodarczych.

Historia partii
Omawiając formacje polityczne, dla których oportunizm i krytyka stały się centralnym punktem programu politycznego,
warto zauważyć pewną tendencję natężenia
obecności w życiu publicznym partii populistycznych w okresie rządów postsolidarnościowych. Spektakularne i widowiskowe
akcje przypadają właśnie na lata 1991–1993
oraz 1997–200111. Zmiany, jakie zachodziły

na przestrzeni ekonomicznej i społecznej,
a które były wynikiem reform przeprowadzanych przez rządy postsolidarnościowe,
przysparzały formacji Leppera aprobaty.
Kosztowne społecznie przemiany stawały
się więc katalizatorem popularności Samoobrony. Jednak w okresie rządów koalicji
SLD-PSL zanikają akcje protestacyjne firmowane przez Samoobronę. Z pewnością
w dużej mierze związane jest to ze względną
stabilizacją gospodarczo-społeczną, a także
z etatystycznym i egalitarnym wizerunkiem
środowiska SLD, które akcentowało w swym
programie właśnie bezpieczeństwo socjalne.
Jednak w wymiarze personalnym — jak
należy sądzić — dopiero po uzyskaniu reprezentacji parlamentarnej w 2001 roku
pomiędzy partią Leppera a SLD nastąpiło
zintensyfikowanie nieformalnej współpracy
politycznej. Prasa często donosiła o nieformalnych związkach liderów Sojuszu z szefem Samoobrony. We wrześniu 2004 roku
„w kluczowym momencie głosowania nad
raportem komisji wyjaśniającej aferę Rywina, Andrzej Lepper nie słucha błagań Leszka
Millera: »Andrzej, proszę cię, wyjdź!«. Głosuje za raportem Zbigniewa Ziobry z PiS”12.
Innym z kolei wydarzeniem poświadczającym nieformalne kontakty z prominentnymi politykami SLD były zakulisowe relacje
towarzyskie: „Panie Andrzeju, stoję pod
drzwiami, naciskam domofon numer pięć
i nikt mnie nie chce wpuścić!” — w ten sposób na pocztę głosową Andrzeja Leppera
nagrał się były premier Józef Oleksy13.
Te niesformalizowane kontakty ze środowiskiem lewicowym, a także późniejsze
(w 2007 roku) wciągnięcie na listę wyborczą Samoobrony Leszka Millera oraz Piotra
Ikonowicza świadczą o próbach przejęcia
elektoratu lewicowego, a tym samym zajęcia miejsca po SLD na lewej stronie sceny
politycznej. Jednak w karierze politycznej
Andrzeja Leppera są także i takie momenty
zwrotne, kiedy to — niegdysiejszy zagorzały przeciwnik liberalizmu oraz wróg Leszka
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tyfikacji politycznej podkreślało w równym
stopniu krytykę zarówno obozu postkomunistycznego, jak i postsolidarnościowego16.
Ta kontestacja obozu „posierpniowego”,
a zarazem oparcie organizacyjne na fundamencie ugrupowań nacjonalistycznych
w głównej mierze: Stronnictwa Narodowego oraz Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, nie pozwala LPR zaklasyfikować
do partii postsolidarnościowej17. LPR powstała tuż przed wyborami parlamentarnymi
w 2001 roku, niemniej jednak w tym samym
jeszcze roku do Komitetu Wyborczego LPR
przyłączyły się formacje wywodzące się
z obozu postsolidarnościowego: Porozumienie Polskie (Jana Łopuszańskiego), Ruch
Katolicko-Narodowy (Antoniego Macierewicza), Przymierze dla Polski (Gabriela Janowskiego), Ruch Odbudowy Polski (Jana
Olszewskiego).
LPR posiadała także duże wsparcie środowiska Radia Maryja, które wcześniej silnie promowało Stowarzyszenie Liga Rodzin,
a które to następnie współuczestniczyło
w powstaniu LPR. Poparcie określonych
środowisk katolickich oraz krytyka liberalizmu, prywatyzacji, a także wrogi stosunek
do procesów integracji ekonomicznej z instytucjami UE były analogiczne do poglądów narodowo-katolickich formacji postsolidarnościowych, takich jak: Zjednoczenie
Chrześcijańsko-Narodowe, Wyborcza Akcja
Katolicka czy Katolicki Komitet Wyborczy
„Ojczyzna”. Jak słusznie zauważa Jacek Raciborski: „Pomiędzy tymi ugrupowaniami nie
ma organizacyjnej ciągłości, ale powinowactwo ideologiczne jest bardzo bliskie”18. Ponadto LPR jest kontynuatorką nurtów politycznych, które od samego początku istniały
w polskim życiu politycznym, a które można określić jako narodowy tradycjonalizm
i konserwatyzm. Otóż formacje oscylujące
wokół tych wartości odnosiły się krytycznie wobec integracji europejskiej, procesów
globalizacji, a także akcentowały nieufność
do procesów zbliżania i współdziałania z in-
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Balcerowicza — szef Samoobrony „próbował udowodnić, że nie jest już nieobliczalnym radykałem oraz populistą i nazywa
siebie socjal-liberałem [...] dla niepewnej
koalicji rządowej ryzykuje utratę poparcia
w »swoim« elektoracie”14. Lepper w każdej
sytuacji starał się głosić wyraziste poglądy, ale zawsze stosowne do panujących nastrojów społecznych. Logika postępowania
partii oraz zawieranie sojuszy politycznych
i wyznaczanie politycznych celów podporządkowane jest więc intuicji i przeczuciom
jej przewodniczącego. Szef Samoobrony wykazywał się szczególną troską o zajmowanie
miejsca w centrum uwagi publicznej oraz
o afiszowanie się z takimi poglądami, jakie
w danym czasie są dominujące i dają szanse
na powszechną akceptację społeczną.
Na powyższym przykładzie można
stwierdzić, że Samoobrona jest partią jednego człowieka, pozbawioną jakiejkolwiek idei
czy doktryny, dzięki której działania tegoż
środowiska politycznego można by w pewnym sensie przewidzieć. LPR — podobnie
jak Samoobrona — jest partią silnie spersonalizowaną, w której profil ideowy formacji
postrzegany jest przez pryzmat jej lidera15.
Sprawą najważniejszą dla egzystencji
partii populistycznych, radykalnych oraz antysystemowych są nastroje społeczne — im
większe niezadowolenie społeczne, tym bardziej są one premiowane w sondażach poparcia społecznego. Jednak kiedy następuje
poprawa sytuacji gospodarczo-społecznej,
zanika zainteresowanie wyborców ich ofertą
polityczną. W końcu dochodzi do sytuacji,
kiedy podczas rywalizacji wyborczej partie
te oprócz haseł populistycznych nie mają nic
więcej do zaoferowania.
Geneza obu tych partii nie mieści się
w dwubiegunowym modelu rywalizacji politycznej. Choć w przypadku LPR sytuacja
rodowodu nie jest do końca jednoznaczna.
Z jednej strony należy zauważyć, że środowisko to nie odwoływało się do tradycji
partii postsolidarnościowej i w swej iden-
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nymi państwami — szczególnie z Niemcami. Jaskrawym tego przykładem są hasła
mające wywołać niepokój i strach przed
wykupem tzw. ziem odzyskanych czy ziem
zachodnich. Kwestie te za każdym razem
obecne były na sztandarach partii ultraprawicowych, ale również znalazły się w programie znacznie bardziej umiarkowanych
formacji, jak AWS w 1997 roku czy w 2000
roku podczas kampanii prezydenckiej Mariana Krzaklewskiego i jego postulatów
dotyczących uwłaszczenia. Analogiczna
ewolucja poglądów na sprawy gospodarcze
nastąpiła w profilu LPR podczas kampanii
wyborczej w 2007 roku.

Koalicje jako wyraz pragmatyzmu
lub konieczności
Oficjalne współdziałanie na szczeblu parlamentarnym pomiędzy LPR i Samoobroną
miało miejsce po wyborach w 2005 roku.
Pakt stabilizacyjny oraz późniejsza koalicja oparte były na wspólnym stanowisku
na temat polskiej transformacji, przemian
gospodarczo-społecznych, a także na niechęci nie tylko do elit postkomunistycznych, ale
przede wszystkim do środowisk liberalnych.
Te ostatnie krytykowane były pod kątem
zarówno aksjologiczno-obyczajowym, jak
i ekonomicznym.
Znaczące są słowa wypowiedziane przy
okazji podpisywania paktu stabilizacyjnego
pomiędzy liderami PiS, Samoobrony i LPR,
które w jednoznaczny sposób polaryzowały
scenę polityczną oraz definiowały tożsamość
polityczną sygnatariuszy paktu: „Dzisiaj został zrealizowany czarny sen pana redaktora
Michnika, pana Prezydenta Kwaśniewskiego”19. Opozycja obawiała się, że zaczyna się
realizować nie ów czarny sen, lecz czarny scenariusz: „Andrzej Lepper i Roman Giertych
to są rozrabiacze w polskiej polityce i z pewnością, jeśli się ktoś z nimi umówi, to ta po-

lityka może zostać jeszcze bardziej zdestabilizowana”20. Wkrótce okazało się, kto miał
rację. Już po kilku dniach zaczęły się spory,
której partii, gdzie i ile stanowisk się należy:
„Będziemy w opozycji wobec rządu, dlatego
jeśli rząd nie zamierza realizować paktu stabilizacyjnego, to my jako sygnatariusz tego
paktu będziemy w opozycji do rządu”21.
Już na samym początku funkcjonowania
porozumienia politycznego pomiędzy tymi
partiami stało się jasne, że trudny do realizacji jest taki sposób rządzenia. Zawiązanie
formalnej koalicji nie uleczyło sytuacji, nieustanne spory i brak stabilizacji na szczeblach rządowych stały się charakterystyczną
cechą koalicyjnych rządów.
Obie formacje wyrastają z buntu i protestu tych grup społecznych, które dotkliwie
odczuły koszty przemian ekonomiczno-społecznych. Ten antysystemowy charakter w dużej mierze współgrał z retoryką PiS,
opartą na bezwzględnej opozycji do dotychczasowych elit politycznych. Ta charakterystyczna niechęć do modelu dotychczasowych
przekształceń polityczno-gospodarczych stała się spoiwem do budowy porozumienia
po wyborach w 2005 roku. „Na mocy tej
swoistej dyfuzji Samoobrona i LPR przejęły
od PiS koncepcję arkadii przyszłości — IV
Rzeczypospolitej22. Znamienny jest fakt,
że w polskim życiu politycznym wszelkie
porozumienia lub formułowane idee i cele
były budowane w opozycji do określonych
koncepcji lub formacji politycznych. Fundamentem sojuszy stawała się więc nie konstruktywna i twórcza mobilizacja wokół
konkretnego projektu, lecz krytyka i zwykły
oportunizm wobec dotychczasowych rządów.
Ponadto obie partie swój kapitał polityczny zbiły na kontestacji obecnego porządku
polityczno-gospodarczego, toteż obu formacjom było niezwykle trudno nie tyle odnaleźć
się na stanowiskach rządowych, lecz również
motywować do twórczego konstruowania
i budowania polityki, a także wspierania reform. Okazało się więc, że czym innym jest
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że populistyczne rozwiązania programowe
oraz roszczeniowa postawa względem państwa zbliżały do siebie obie partie, to jednak
wyrastały z odmiennych ideologii politycznych, dlatego fuzja ultrakatolickiej i narodowej retoryki LPR z lewicową mentalnością
Samoobrony stanowiły — mówiąc językiem
publicystycznym — „zabieg z zakresu inżynierii genetycznej”24. Topniejące w sondażach poparcie polityczne dla obu partii
okazało się niewystarczającym spoiwem dla
połączenia odmiennych i często przeciwstawnych poglądów.
Innym znaczącym problemem dla tych
partii był podobny profil socjodemograficzny ich wyborców do poglądów elektoratu PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego
za pomocą retoryki etatystycznej i egalitarnej próbowała skupić wokół siebie nie tylko
wyborców Samoobrony oraz LPR, ale i na
poziomie parlamentu przyciągnąć do siebie
posłów. Gorącą atmosferę na linii PiS — Samoobrona podgrzał apel do posłów, aby porzucili Andrzeja Leppera: „Jeżeli nie chcą,
żeby nastąpiło samorozwiązanie Sejmu i to
szybsze, żeby przyłączali się do koalicji większościowej”25. Prawdziwą burzę wywołało
nagranie wyemitowane w programie TVN
„Teraz my”, podczas którego Adam Lipiński
— poseł PiS — obiecywał posady i pomoc
finansową Sejmu posłance Samoobrony Renacie Beger w zamian za przejście do PiS26.
Na pozycję polityczną obu formacji miały wpływ konflikty wewnątrzpartyjne, które
często doprowadzały do rozłamów i osłabienia tych formacji względem PiS. Konserwatyzm obyczajowy z pewnością nie pasował
do nastawienia lewicowej części elektoratu
Samoobrony. Obok barier na poziomie doktrynalno-programowym istotną barierą okazywało się również pozyskiwanie środków
finansowych. Otóż jeśli LiS jako — w sensie
prawnym — jednolita formacja wystartowałaby w wyborach, to nie mogłaby liczyć
na dotacje państwowe, które każda partia
otrzymywała z osobna. Ponadto biorąc pod
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kontestowanie dotychczasowych rządów,
a czym innym realna odpowiedzialność
za obietnice i nadzieje. W efekcie pojawił się
pewien dystans do wcześniej formułowanych postulatów, co wzmogło rozczarowanie wśród sympatyków tych partii. Niemniej
jednak populizm oraz skłonności i tendencje do skrajnych i kontrowersyjnych decyzji
były aż nadto widoczne.
Obu liderom nie pomogła inicjatywa
powołania wspólnej koalicji o nazwie Liga
i Samoobrona, która w zamyśle zresztą miała być sojuszem obu partii, skierowanym
przeciwko najsilniejszemu koalicjantowi,
czyli PiS. Jednak dla obu partii ta polityczna
fuzja była niewygodna i stanowiła w pewien
sposób wymuszony w perspektywie kampanii wyborczej kompromis. Toteż zanim koalicja zdążyła się uformować organizacyjnie,
przestała istnieć.
Lider LPR robił wszystko, by ocalić koalicję PiS — Samoobrona — LPR. I, jak się
wydaje, w tej perspektywie należy postrzegać
inicjatywę powołania LiS. Roman Giertych
nie zgadzał się na samorozwiązanie Sejmu,
bo wiedział, że w przypadku przyspieszonych wyborów istnieje duże prawdopodobieństwo, że jego partia do czynnego życia
politycznego już nie wróci.
Wspólny front w zamierzeniu obu partii
miał umożliwić LPR oraz Samoobronie dyktowanie warunków współpracy w ramach
koalicji rządowej silniejszemu partnerowi.
Jednak zarówno LPR, jak i Samoobrona były
partiami zupełnie innymi, a wspólny mianownik polityczny, który miałby stanowić
fundament tego porozumienia, był niezwykle wątpliwy. Jak przyznał jeden z posłów
Samoobrony: „Podstawą naszego elektoratu
są rolnicy, którzy biorą z Brukseli pieniądze,
więc otwarta krytyka Unii nam się po prostu
nie opłaca”23. Dlatego antyunijna retoryka
LPR, a także topniejące poparcie społeczne, zarówno dla wspólnego projektu, jak
i dla każdej partii z osobna, skazywały owe
porozumienia na niepowodzenie. Mimo
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uwagę niski poziom poparcia dla tej inicjatywy, LiS nie otrzymałby kredytu na prowadzenie kampanii wyborczej.
Warto zauważyć także, że w momencie
kiedy byli koalicjanci skupiali się na walce
o to, na kogo spadnie odpowiedzialność za
upadek rządu Jarosława Kaczyńskiego, to
pozostałe partie polityczne zwierały szeregi,
szykując się do nadchodzących wyborów.
W ten sposób można odczytać inicjatywy
między innymi Platformy z serią spotów
telewizyjnych pt. „Oszukali” czy LiD, który formował sztab i dokonywał rezerwacji
miejsc na billboardach27.
Śledząc programy wyborcze w telewizji,
można zauważyć pewien schemat dyskursu,
jaki odbywał się w przestrzeni publicznej.
W głównej mierze tematyka rywalizacji
zdominowana była przez rywalizację między obiema partiami postsolidarnościowymi, spychając do drugiego szeregu pozostałe
podmioty polityczne. Jeśli środki masowego przekazu relacjonowały konwencje wyborcze, to zawsze w taki sposób, aby móc
skonfrontować ze sobą obie główne partie,
czyli PO i PiS. Natomiast w relacjach z pozostałych sztabów odnoszono się jedynie
do głównej osi konfliktu. Podobnie było z tematem każdego dnia kampanii wyborczej,
który zazwyczaj sprowadzany był do ataku
lub kontrataku zantagonizowanych sztabów
wyborczych. Innymi słowy punktem odniesienia pomniejszych partii były partie Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego.
Inicjatywa zamanifestowania wspólnego
frontu przeciw rządom Jarosława Kaczyńskiego nie mogła wymóc ustępstw ze strony
PiS ani też dokonać jakiejkolwiek renegocjacji umowy koalicyjnej. Jak zauważa politolog
Jarosław Flis: „[...] widać wyraźnie, że PiS
i LiS dążą do twardej konfrontacji. Dla obu
stron byłoby najlepiej rządzić z upokorzonym partnerem. Ale to się chyba nie uda,
a scenariuszem alternatywnym są wyłącznie
przyspieszone wybory”28.

Do porażki wyborczej przyczyniła się
decyzja kierownictwa Radia Maryja o niepopieraniu nie tyle ugrupowania Leppera,
ile przede wszystkim formacji Giertycha29.
Jednak największe konsekwencje wycofania
poparcia przez środowisko toruńskiej rozgłośni poniosła LPR, której dotychczasowa
strategia w głównej mierze skierowana była
do elektoratu katolicko-narodowego.
Wybory parlamentarne w 2007 roku stanowiły dla obu partii niekorzystną i skomplikowaną sytuację polityczną. W dużej
mierze na negatywny wizerunek rządu Marcinkiewicza, a później Kaczyńskiego miały
wpływ kontrowersyjne zachowania liderów
LPR i Samoobrony. Od dawna oczekiwana
i upragniona przez szefów partii obecność
przy sterze rządu nie przyniosła chluby
tym formacjom. Udział LPR i Samoobrony we władzy obfitował w kompromitujące
obietnice i zapowiedzi troski o najuboższych. Stąd też społeczne postrzeganie tych
formacji od 2005 roku ulegało pogorszeniu.
Ilustracją społecznego rozczarowania są
wyniki badań opinii zaplecza wyborczego
partii tworzących koalicję PiS-Samoobrona-LPR. Wśród sympatyków Samoobrony
aż 56% badanych oceniło negatywnie pracę
koalicyjnego rządu, natomiast w przypadku
wyborców LPR blisko połowa, bo aż 45% respondentów krytycznie wypowiedziało się
o współpracy politycznej30.
W odczuciu społecznym obaj liderzy
partyjni — Giertych i Lepper — cieszyli
się najniższym poziomem zaufania. Niepochlebną opinią na temat stylu sprawowania
urzędu wicepremiera przez Andrzeja Leppera wyraziło 59% badanych przy poziomie zaufania wynoszącym 24%. Natomiast
Roman Giertych wzbudził wśród Polaków
największą nieufność, bo aż 66% z nich wyraziło nieufność w stosunku do byłego wicepremiera i ministra edukacji przy tylko
18-procentowym zaufaniu31. Spadek zaufania, a tym samym sympatii był dużą porażką
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niej po wyborach o ludziach zapominają”35.
LPR i Samoobrona tuż przed wyborami nie
mówiły już jednym głosem i nie próbowały
na nowo formułować między sobą wyborczej
koalicji, lecz co do jednego były zgodne, kogo
najmniej lubią i kto jest ich głównym przeciwnikiem.
W przypadku obu partii dość zaskakujące wydają się również sojusze wyborcze zawarte podczas kampanii wyborczej. Z jednej
strony można te inicjatywy postrzegać jako
próbę zbudowania alternatywy dla dwubiegunowego układu rywalizacji pomiędzy PiS
i PO, z drugiej zaś jako działania zmierzające do zatrzymania odpływu sympatyków
do innych partii, a tym samym poszerzenia własnego elektoratu. Próby tego typu
doprowadziły do zaskakujących sojuszy
politycznych wbrew utrwalonym zasadom
ideologicznym, historycznym czy też ekonomicznym.
Na listach Samoobrony znaleźli się obok
siebie: socjaldemokrata Leszek Miller, socjalista Piotr Ikonowicz oraz polityk o profilu
katolicko-narodowym Zygmunt Wrzodak.
Ta niespójna i eklektyczna wszechstronność,
używając sformułowania Mirosława Karwata — „schizoidalna identyfikacja”, nie przyniosła tym partiom zamierzonego efektu
w postaci powiększenia poparcia wyborczego36. Wszystkich tych polityków o zupełnie
odmiennych i przeciwstawnych biografiach
politycznych łączyło jedynie postrzeganie
systemu ekonomiczno-społecznego w etatystycznym i egalitarnym wymiarze. Jak wskazuje Marek Mazur: „Celem wizerunkowym
jest stworzenie lewicowej tożsamości partii,
która znacznie bardziej niż LiD reprezentuje ludzi potrzebujących pomocy państwa
i w sensie ekonomicznym, i społecznym”37.
O ile zbliżenie LPR Romana Giertycha
z Prawicą Rzeczypospolitej Marka Jurka wydaje się racjonalne z punktu widzenia mobilizacji środowisk konserwatywno-chrześcijańskich, o tyle konsternację wśród wyborców
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nie tylko osobistą tych liderów, ale przede
wszystkim formacji, na których czele stali.
Tym bardziej że obie formacje polityczne
są silnie utożsamiane z wizerunkiem lidera,
dlatego w tym przypadku ugrupowanie polityczne podzieliło los przywódcy.
Na wzrost nieufności miały też wpływ liczne kompromitujące w oczach opinii publicznej działania obu liderów (tzw. seksafera,
afera gruntowa). Partie te pozbawione były
także poparcia tradycyjnych środowisk, LPR
utraciła — jak wcześniej wspomniano —
poparcie środowiska Radia Maryja na rzecz
PiS, z kolei Samoobrona nie mogła liczyć
na wsparcie ze strony środowisk wiejskich
(w szczególności związków zawodowych).
W 2007 roku okazało się, że wszystko to,
co stanowiło o sukcesie tych partii w poprzednich wyborach (wizerunek publiczny,
aprobata wyborców, wsparcie podmiotów
zewnętrznych oraz zasoby finansowe), utracono bezpowrotnie.
Podczas kampanii obie partie prężyły
muskuły i zaklinały rzeczywistość, zapewniając, że mają większe poparcie społeczne
niż to, które pokazują sondaże. Jak zapewniał szef LPR: „Spodziewam się wyniku 10%,
plus, minus 3”32. Jednak większość badań nie
dawała szans na przekroczenie pięcioprocentowego progu wyborczego ani nawet 3%
pozwalających otrzymywać dotacje z budżetu państwa na prowadzenie działalności politycznej. Lider LPR buńczucznie zapowiadał:
„W poniedziałek zapraszam na konferencję
prasową, zapraszam też wszystkich prezesów
firm sondażowych na poniedziałek na godz.
12. Niech mają odwagę spojrzeć prawdzie
w oczy”33. Lider Samoobrony wierzył w powtórzenie wyniku sprzed dwóch lat: „Dla nas
będzie przegrana wtedy, kiedy wejdziemy
do Sejmu z wynikiem jednocyfrowym”34.
Andrzej Lepper na konferencji w Sejmie kusił
wyborców programem prospołecznym i wytykał politycznym konkurentom: „Oni tylko
w kampaniach wyborczych mówią to, a póź-
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wywołało umiejscowienie w porozumieniu wyborczym prosocjalnej retoryki LPR
z ultraliberalnymi postulatami UPR Janusza
Korwin-Mikkego. Wewnętrzne sprzeczności
programowe takiej koalicji nie doprowadziły
— w zamyśle pomysłodawców — do otrzymania wyborczej premii za zjednoczenie38.
Dominujący model — rywalizacja pomiędzy PO i PiS, a także silna konkurencja
aksjologiczna po prawej stronie oraz wysokie
nakłady finansowe na kampanię wyborczą
głównych rywali wzmacniały tylko marginalizację pozostałych formacji politycznych.
Łączny koszt udziału w kampanii parlamentarnej Samoobrony wynosił 3 124 681,98 zł
i na tle sumy kosztów wszystkich partii stanowił poziom 3,2%, natomiast LPR poniosła koszt 6 142 706,06 zł, co daje 6,5% sumy
na tle ogółu wydatków, jakie poniosły partie
polityczne39.
Mała ilość środków finansowych w stosunku do innych partii stała się jedną z głównych przyczyn niewielkiej roli, jaką odegrały w kampanii wyborczej partie Giertycha
i Leppera. Z przedwyborczych sondaży wynika, że na Samoobronę zagłosuje tylko 14%
jej wyborców sprzed dwóch lat, najwięcej,
bo 23% głosów zabrał PiS, Platforma 18%,
a PSL 12%. Straty, choć mniejsze, poniosła
także LPR, straciła 80% wyborców, aż 67%
z nich przejął PiS, a Platforma 13%40.

Samoobrona
Na niekorzyść Leppera zaczęła przemawiać
sama zmiana wizerunku — przejmując nawet część władzy w państwie, stał się członkiem elit, przeciw którym wcześniej walczył. Ostentacyjne epatowanie przymiotami
władzy, jak: wielkie ministerialne gabinety,
sekretarki, asystenci, limuzyny, ochrona, powodowało, że w oczach mas stał się zupełnie
obcym politykiem, zaprzeczeniem wcześniejszego wizerunku trybuna ludowego. Jak
przewidywał politolog Marek Migalski:

warstwy społeczne nie zobaczą w nim znów tamtego starego, dobrego Leppera. Szanse na to są jednak
małe, chyba zbytnio zaraził się establishmentem,
Warszawą, innością. Bardzo trudno byłoby mu raz
jeszcze udowodnić, że jest swojakiem, Janosikiem,
obrońcą uciśnionych41.

W dużej mierze strategia Andrzeja Leppera opierała się na kreowaniu wizerunku
kogoś, kto chciał dobrze, ale wina za niepowodzenia w naprawianiu państwa spoczywa
po stronie lidera PiS.
Po debacie telewizyjnej Jarosława Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem, która odbyła się 12 października 2007 roku, Andrzej
Lepper oskarżył rząd PiS, że wciąż podsłuchuje działaczy Samoobrony: „Premier rządu wziął nas do koalicji po to, aby za nami
wysyłać CBA, to był jego cel”42. Z kolei
Roman Giertych przypuścił atak również
na PO, którą uważa za swojego głównego
przeciwnika, twierdząc, że jego partia jest jedyną alternatywą dla liberałów: „My mamy
starcie można powiedzieć cywilizacyjne
z Platformą. [...] To jest ugrupowanie, które
chce Polskę zamienić w taki kraj laicki, taki
kraj, który jest bez własnej tożsamości”43.
Pokazowe konsumowanie profitów płynących z udziału we władzy nie przysparzało obu partiom zwolenników ani też nie
wzbudzało sympatii wśród dotychczasowego elektoratu. Ponadto wyborcy mieli dość
łapczywości Leppera oraz ciągłych afer
i niejasnych powiązań, o których ustawicznie donosiła prasa44. Taka postawa nasilała
dodatkowo krytykę w szeregach partyjnych,
czego przykładem jest wypowiedź jednego
z posłów: „On tylko jeździ, dwa samochody,
dwa koguty i bawi się swoimi zabaweczkami i nic więcej. A tu go ludzie nie interesują,
jego Polska w ogóle nie interesuje. Interesuje go jego własna kasa i jego zabawki, także
przeciwko temu żeśmy się buntowali”45.
Warto dodać, że podczas kadencji Sejmu
2005–2007 dochodziło kilkakrotnie do buntów wśród jej posłów. Największy z nich
przypadł na wrzesień 2006 roku, kiedy to
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stał się faktem. Jak zauważa socjolog Edmund Wnuk-Lipiński:

Ugrupowanie to składa się w dużej części
z osób, których jedynym celem są korzyści
płynące z udziału we władzy. W każdym
ugrupowaniu są tzw. posłowie dietetyczni,
którym zależy, by kadencja trwała jak najdłużej, a po drugie w Samoobronie zawsze była
i zawsze będzie grupa niezadowolonych
z autorytarnych rządów Andrzeja Leppera.
Jak donosił przed wyborami w 2007 roku tygodnik „Wprost”:
Zbuntowani przeciw Lepperowi działacze twierdzili, że wespół z nieformalnym skarbnikiem partii
Januszem Maksymiukiem przewodniczący do perfekcji opanował umiejętność zmuszania działaczy
do nieregulaminowych opłat. [...] Za umieszczenie
swojego nazwiska na pierwszym miejscu listy kierownictwo partii miało żądać nawet 100 tys. zł47.

Ustawiczne spotkania i rozmowy nie
rozwiązywały problemów i nieporozumień
w koalicji, ani budżetowych, ani personalnych. Demonstracyjne konferencje Andrzeja Leppera, kolejne groźby i słowa krytyki
sprawiły, że środowisko PiS straciło wiarę
w możliwość współpracy z liderem Samoobrony. Stąd częste próby podejmowane
przez PiS zbudowania koalicji rządowej bez
Leppera, ale z częścią jego ludzi. Można
stwierdzić, że PiS rozpoczął działania mające na celu rozłam w Samoobronie i zbudowanie nowej koalicji. Paradoksalnie nikt
bez PiS nie był w stanie utworzyć rządu,
nikt nie był też w stanie bez niego rozwiązać parlamentu. Dlatego można stwierdzić,
że wszystko było w rękach Jarosława Kaczyńskiego, że najpierw pakt stabilizacyjny,
a później umowa koalicyjna były skazane
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Wielu członków Samoobrony to ludzie o kontrowersyjnych życiorysach. Wiedzieli, że jeśli chcą
zrobić karierę polityczną, to tu będzie im najłatwiej.
Godzili się więc na zagrywki Leppera. [...] Od jakiegoś czasu trwają jednak w partii ruchy odśrodkowe
i pytanie tylko, kiedy osiągną masę krytyczną46.

na niepowodzenia. Każdy z liderów partii politycznych wchodzących w skład tej
koalicji miał swoje cele, na dodatek zupełnie inne niż pozostali koalicjanci. Jarosław
Kaczyński chciał udowodnić Platformie,
a także wszystkim pozostałym, że potrafi rządzić i że potrafi stworzyć jedno wielkie centroprawicowe ugrupowanie, które mogłoby
wchłonąć lub podporządkować sobie mniejsze partie. Z LPR praktycznie to się udało,
jednak z Samoobroną nie, być może dlatego, że Andrzej Lepper nie tylko udowodnił,
że potrafi protestować, ale też chciał udowodnić, że potrafi rządzić. Nieraz podczas
kampanii wyborczej mówił: „Oni już byli,
my nie”. Samoobrona zaczęła żądać dla siebie miejsc na stanowiskach wojewodów i wicewojewodów, wkrótce też miejsc w resortach siłowych. Jak przyznał jeden z liderów
Samoobrony: „To nie chodzi o apetyt, tylko
o udział procentowy Samoobrony w koalicji
rządowej”48. Niebawem dzięki Andrzejowi
Lepperowi koalicja, a szczególnie PiS zaczął
mieć jeden problem kadrowy, minister rolnictwa miał dość współpracy z szefem sejmowej komisji rolnictwa: „Jeżeli dla PiS-u
ważniejszy jest Mojzesowicz jako jeden poseł niż 55-ciu Samoobrony, to my tak nisko
się nie cenimy. Jeżeli oni nas tak niską cenią,
to oni zapłacą cenę, a nie my. Bo to nie oni
nam dali władzę, tylko my im daliśmy władzę”49. Oprócz kwestii personalnych z obsadą stanowisk rządowych zaistniały także
spory dotyczące budżetu. Koalicjanici PiS
coraz częściej żądali pieniędzy na podwyżki
i coraz głośniej straszyli rozpadem koalicji:
„Jeżeli budżet będzie nie do zaakceptowania
przez nas, to wszystko wskazuje, że wybory
będą w przyszłym roku”50. Kolejne rozmowy i pertraktacje ostatniej szansy okazywały
się tylko kolejnymi spotkaniami nieprzynoszącymi efektu, a w ostateczne porozumienia od dawna nie wierzył już nikt.
Wiarygodności partii z pewnością nie
dodawała afera z próbą przekupienia Renaty
Beger. Ponadto liczne oskarżenia o korup-

Wrocławskie Studia Politologiczne 13, 2012
© for this edition by CNS

WSP_13_29.05.indb 117

2012-10-09 10:04:50

INSTYTUCJE I DZIAŁANIA POLITYCZNE

118 

cyjne kontakty z biznesmenami, upokarzające odejście z rządu, a także tzw. afera gruntowa oraz skandal związany z oskarżeniem
o molestowanie działaczek Samoobrony
doprowadziły do kompromitacji Andrzeja
Leppera. Wizerunek ludowego bojownika
i nonkonformisty walczącego o prawa biednych i pokrzywdzonych został definitywnie
skompromitowany wskutek wielu afer.

LPR
Innym pomysłem, mającym w zamierzeniu
być remedium na spadek poparcia społecznego, była inicjatywa powołania porozumienia wyborczego Liga Prawicy Rzeczypospolitej, składającego się z posłów LPR, Prawicy
Rzeczypospolitej oraz przedstawicieli Unii
Polityki Realnej.
Warto zwrócić uwagę przy okazji omawiania konstruktu ideologicznego LPR, iż
formacja ta, przy współudziale Prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka, nie miała szans
stać się prawicową alternatywą wobec PiS,
a już tym bardziej nie mogła stanowić ona
zagrożenia w rywalizacji wyborczej o sympatie prawicowego elektoratu z formacją
Kaczyńskiego. Ten cyniczny pragmatyzm
spotkał się także z dezaprobatą Marka Jurka,
przewodniczącego Prawicy Rzeczypospolitej. Przejawem dystansu do wyborczej koalicji stał się samodzielny start Jurka w wyborach do Senatu.
Na niekorzyść porozumienia LPR działała również obecność na listach wyborczych
PiS takich polityków, jak Antoni Macierewicz
i Anna Sobecka. Kandydatury te miały przyciągnąć i utrzymać przy partii Kaczyńskiego
elektorat katolicko-konserwatywny. Można
zauważyć, że główni architekci kampanii
wyborczej PiS (Bielan i Kamiński) zadbali
o to, aby na scenie nie pojawiła się znacząca
siła polityczna, mogąca choćby trochę odciągnąć sympatyków prawicy od PiS. Obecność również Zyty Gilowskiej na listach PiS

można odczytywać jako próbę zneutralizowania konkurencji politycznej w wymiarze
paradygmatu liberalnego, czy to po stronie
ekscentrycznej UPR, czy też głównego przeciwnika politycznego, czyli PO.
Wszelkie apele wyborcze Romana Giertycha budziły uzasadnione wątpliwości,
zwłaszcza że jeszcze niedawnego koalicjanta
z formacji PiS krytykował za brak przygotowania do pełnienia funkcji państwowych:
„Donald Tusk nadaje się na opozycjonistę
tak jak Andrzej Lepper na ministranta”51.
Inne hasła o zabarwieniu narodowym nie
wzbudzały również zaufania wśród sympatyków prawicy, tym bardziej że porozumienie wyborcze z UPR, która promowała
legalizację narkotyków, mocno kompromitowało nie tylko szczerość Giertycha, ale
i jego przekonania ideowe.
Próba przyłączenia mniejszych partii o stabilnych elektoratach została odczytana przez
wyborców jako element gry politycznej, mającej na celu ratowanie własnej egzystencji
politycznej. Połączenie ultrakonserwatywnej
i prosocjalnej LPR z radykalnym i mocno
kontrowersyjnym liberalizmem w wykonaniu UPR z góry skazane było na niepowodzenie. Taki alians trudno było wytłumaczyć nie tylko wyborcom, ale i też własnym
członkom partyjnym, dla których ten sojusz
był niezrozumiały. Tym bardziej że ekstrawagancja polityczna UPR zarówno w pomysłach, jak i w działaniu zrażała do siebie
sympatyków LPR.
Otóż zupełnie zmarginalizowane zostały tematy będące znakiem rozpoznawczym
partii prawicowych, jak: polityka prorodzinna, ochrona życia nienarodzonego, wartości
chrześcijańskie czy też tradycja narodowa.
W ich miejsce weszły takie tematy, jak walka
z korupcją i establishmentem III RP. Wszelkie próby akcentowania innych kwestii nie
znajdowały uznania wśród elektoratu prawicowego, co nieuchronnie musiało skończyć się porażką. Dlatego inne partie albo
musiały zaakceptować ugruntowany model
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ści, jeśli przywoła się komentarze polityków
Ligi w związku z emisją spotu: „Dzisiaj są
takie czasy, że trzeba używać mocnych obrazów, żeby pokazać prawdę”54.
Jacek Kurski twierdzi, że w reklamie wykorzystano w całości jego pomysł, ale użyto
go w złej wierze i w złym celu. Spot sprzed
trzech lat zmierzał do inicjatywy referendum
w sprawie obecności polskich wojsk w Iraku.
W spocie LPR pojawiły się też dwie zagraniczne wizyty prezydenta w USA i w Izraelu.
„To jest taka rozpaczliwa — poprzez antysemityzm — próba rozpaczliwego ratowania
swoich notowań”55.
Dystansowanie się od antysemickich haseł przychodziło członkom Ligi z trudem.
Eugeniusz Sendecki, lekarz medycyny, kandydat LPR do Sejmu, przez okres kampanii
wyborczej w centrum Warszawy stawiał
namiot z hasłami: „Polskie ulice, polskie
kamienice”, „Tyle wolności, ile własności”,
„Korniki do lasu tropikalnego, a Polacy
do władzy”. Oczywiście wyraziste hasła są
kluczem do sukcesu w kampanii wyborczej
i bez ostrych komunikatów nie ma co myśleć o dobrym wyniku wyborczym, jednak
cała sztuka marketingu politycznego polega
na tym, aby nie przekraczać pewnych granic
przyzwoitości.
Cieniem na wizerunku społecznym LPR
kładła się działalność jej przewodniczącego,
a zarazem ministra edukacji w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Kontrowersyjne działania Romana
Giertycha, jak amnestia maturalna, ataki
na homoseksualistów, wycofanie z kanonu
lektur szkolnych Gombrowicza, skutecznie
kompromitowały szefa LPR. Nie przynosiły
także pożytku w postaci sympatii jego formacji. Elektorat katolicko-konserwatywny,
o który bezskutecznie zabiegał Giertych,
zgodnie z sugestiami środowiska Radia
Maryja zagłosował na PiS. Nie bez znaczenia było promowanie na stanowisko prezesa Rady Ministrów Janusza Kaczmarka,
pomimo wielu wątpliwości co do jego kry-
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konfliktu pomiędzy PiS i PO, co prowadziło
do konieczności opowiedzenia się po którejś
ze stron, albo też odrzucić te reguły i wyznaczyć własny model sporu, jednak w każdym
przypadku prowadziło to do marginalizacji
partii politycznej w kampanii wyborczej.
Formacja Romana Giertycha podczas
kampanii poszukiwała atrakcyjnych i nośnych społecznie tematów, takich jak wspomniana już polityka prorodzinna, bezpieczeństwo w szkole, propozycja zniesienia
podatku od rent i emerytur52. Innym tematem poruszonym przez LPR, choć społecznie
niewzbudzającym tak wiele zainteresowania
— w przeciwieństwie do spotu wyborczego — był problem udziału polskich wojsk
w misji w Afganistanie.
Dokładnie tydzień przed wyborami LPR,
metaforycznie można powiedzieć, wjechała w kampanię wyborczą czołgami. Otóż
w jednym z najgłośniejszych spotów antywojennych wskazała winnych, a dokładnie:
„Miller i bracia Kaczyńscy, Bush i politycy
izraelscy”. Spot w zamyśle jego twórców
miał uderzyć w te partie, które zgodziły się
na udział w misji afgańskiej i irackiej, czyli
w SLD, PiS i PO.
LPR pokazał nie tylko krajową koalicję
zwolenników interwencji w Iraku i w Afganistanie, ale także tę międzynarodową.
Jak sam szef LPR przyznał: „Waszyngton,
Tel Awiw i Warszawa stanowią pewnego
rodzaju porozumienie dotyczące spraw bliskowschodnich”53. Liga wiele zrobiła, żeby
przestać kojarzyć się z partią antysemicką,
temu miało służyć między innymi oficjalne
odcięcie się od Młodzieży Wszechpolskiej
po wielu skandalach z jej członkami. Polityczna kalkulacja pokazała, iż złagodzenie wizerunku politycznego się nie opłaca.
W spocie było wiele antysemickich skojarzeń, co sprawiło, że antywojenny przekaz
zszedł na drugi plan. Innym i chyba planowanym efektem była fala krytyki, która
na chwilę pozwoliła LPR zaistnieć w mediach. Co do takiej taktyki nie ma wątpliwo-
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tycznych uwag wobec zakulisowych działań
i wykorzystywania służb specjalnych przez
gabinet Jarosława Kaczyńskiego.

Podsumowanie
Można powiedzieć, że cieniem na kampanię
polityczną obu partii położył się styl sprawowania urzędów w koalicyjnym gabinecie.
Dlatego wynik wyborczy w przypadku tych
dwu ugrupowań był do przewidzenia, zanim
się jeszcze rozpoczęła kampania wyborcza.
Nie bez znaczenia jest także wzrost wskaźników ekonomicznych oraz społecznego
zadowolenia, który wytrącił tradycyjne argumenty partiom populistycznym. Śledząc
wzrost niezadowolenia społecznego z funkcjonowania demokracji w Polsce, można zauważyć pewną regularną obecność sympatii
do kontrowersyjnych i radykalnych rozwiązań, jakimi epatują partie populistyczne.
Nierówności ekonomiczne były wiatrem
w żagle dla formacji o roszczeniowych hasłach zarówno w 2001 roku, jak i cztery lata
później. Poziom frustracji mieszkańców
terenów wiejskich i małych miast, a także
pracowników tzw. budżetówki (czyli służby
zdrowia, nauczycieli) pogłębiał się w wyniku
zauważalnej dysproporcji poziomu życia pomiędzy nimi a mieszkańcami dużych aglo-

meracji. Oczywiście niezadowolenie społeczne nie znikło z przestrzeni publicznej,
a hasła populistyczne nie były domeną wyłącznie partii Leppera i Giertycha. Dobrze
wiedziały też o tym sztaby wyborcze obu
środowisk postsolidarnościowych w 2007
roku, które swym przywódcom proponowały używanie w dyskursie wyborczym
prostych recept na rozwiązanie problemów
społeczno-ekonomicznych.
Populizm jest zresztą domeną każdej
rywalizacji wyborczej, tym bardziej że demokracja medialna sprzyja posługiwaniu
się prostymi i efektownymi (opartymi często na emocjach) sposobami rozwiązywania
problemów. Okazuje się zatem, że przed populizmem nie sposób uciec i — jak zauważa socjolog Andrzej Rychard — najpierw
„musiałoby zniknąć poczucie wykluczenia”,
aby można było mówić o końcu populizmu56.
Oczywiście czynnikiem warunkującym
powrót populistów na scenę polityczną
może być poważny kryzys gospodarczy lub
polityczny, jednak należy przypuszczać,
że ani PO — zwycięzca wyborów w 2007
roku, ani też jego główny oponent PiS nie
pozwolą, aby inna formacja polityczna
zakłóciła dwubiegunowy kształt rywalizacji politycznej, tym bardziej że obie partie
w walce politycznej nie odżegnują się również od populistycznych haseł.
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Populist political parties as seen in Polish parliamentary elections of
2007
Summary
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The concept of populism is so broad that any political party may be a representative of this attitude. This
remark in turn provokes the hypothesis that populism is an inherent part of democracy. To greater or lesser
extent, populism will continue to exist, it is also a sufficiently flexible attitude that can find and adjust to any
doctrine or circumstances. By tracking the growth of social discontent with the functioning of democracy
in Poland, one may notice a certain liking for the regular presence of controversial and radical solutions, of
which populist parties are full. Economic inequalities and social injustice are the wind in the sails for the
creation of catchy slogans. Populism is the domain of any election contest, especially that media democracy
promotes the use of simple and spectacular (often based on emotions) ways to solve problems.
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