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Wprowadzenie 

Stabilność systemu demokratycznego zależy w dużej mierze od subiektywnego 

poczucia obywateli, że instytucje go tworzące – pomimo wielu niedociągnięć i błędów – są 

lepsze od wszelkich innych, które mogłyby je zastąpić
1
. Tego rodzaju przekonanie, jeśli ma 

swoje trwałe podstawy, stanowi z pewnością swoisty kapitał kulturowy społeczeństw 

demokratycznych, ułatwiając tym samym sprawne rządzenie i racjonalne relacje między 

społeczeństwem a elitami politycznymi. Przyjmując szerokie rozumienie pojęcia instytucji
2
 

trzeba przyznać, że podobnej logice legitymizacji powinny podlegać nie tylko prawo i 

formalne organizacje, ale zarazem pewne utrwalone sposoby postępowania w sferze 

publicznej, a wśród nich ważne miejsce zajmuje debata polityczna. Komunikowanie się 

wzajemne podmiotów władzy jest zawsze jednoczesnym komunikowaniem się władzy ze 

społeczeństwem i tym samym utrwala swoiste kanony właściwej debaty politycznej. Te z 

kolei współtworzą reguły nieformalnej komunikacji obywateli między sobą na tematy 

polityczne, a jednocześnie wyznaczają standardy komunikacji o charakterze sprzężenia 

zwrotnego: społeczeństwa z władzą. Powtarzalność obowiązujących wyznaczników rozmowy 

w sferze oficjalnej prowadzi w rezultacie do „rytualizacji” wzajemnych interakcji w obu 

wymiarach (pomiędzy aktorami na scenie politycznej, a także na linii władza-społeczeństwo), 

poddając w wątpliwość możliwości osiągania kluczowych dla demokracji wartości: 

kompromisu, współdziałania czy w ogóle racjonalnej dyskusji. Niniejszy artykuł ma być 

próbą analizy uwarunkowań antagonistycznego stylu działania politycznego w Polsce, 

szczególnie po katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem w kwietniu 2010 roku. 

Autor wskazuje na przynajmniej cztery ogólne determinanty konfliktowych interakcji na 

współczesnej scenie politycznej: brak racjonalnej i konstruktywnej krytyki ze strony 

obywateli, brak tradycji konsensu politycznego, struktura sceny politycznej i wysoka stawka, 
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o jaką toczy się gra, a także przedmiot sporu. Wszystkie one wpływają na fakt, że większość 

sporów w polskiej polityce rozgrywana jest na płaszczyźnie moralnej i aksjologicznej, nie zaś 

merytorycznej. 

 

 

1. Obywatel krytyczny czy krytykancki? 

Społeczne oceny demokracji, przynajmniej w obszarze, który wydaje się istotny z 

punktu powyższych uogólnień, prowadzą do wniosku, że sposób formułowania ocen 

krytycznych nie ma charakteru konstruktywnego. Przez cały okres transformacji aż do dzisiaj 

więcej jest osób niezadowolonych z demokracji, a wśród najczęściej wymienianych przyczyn 

takiego stanu rzeczy znajdują się „zły sposób rządzenia” i „skłócenie partii”
3
. Z kolei na 

przestrzeni ostatniej dekady niezmiennie niemal 30% społeczeństwa wyraża pogląd, że spory 

pomiędzy partiami politycznymi są zjawiskiem nienormalnym w ustroju demokratycznym, 

natomiast niemal połowa pytanych w roku 2009 za podobnie „niedemokratyczne” uważa 

spory między rządem, parlamentem i prezydentem
4
.  Nie ulega wątpliwości, że natężenie tych 

negatywnych ocen wynika nie z negacji samej istoty sporu, lecz przede wszystkim ze 

sprzeciwu wobec praktyki prowadzenia takich sporów na poziomie politycznym. Polityka 

zawsze jest rywalizacją odmiennych tożsamości, jednak warto mieć na uwadze fakt, że każda 

relacja w polityce może się zawsze przekształcić w antagonizm, którego rezultatem jest 

wykluczenie jednej ze stron konfliktu ze wspólnego symbolicznego uniwersum
5
. Antagonizm 

wkracza w interakcje polityczne poprzez język używany w dyskursie, dlatego to sposób 

debatowania decyduje o funkcjonalności lub dysfunkcjonalności sporu. Sposób prowadzenia 

dyskusji z kolei zależy w przeważającej części od jej przedmiotu. 

Obserwowany w długim okresie czasu krytyczny stosunek do demokracji, a także 

praktyki prowadzenia sporów przez członków elit politycznych nie rodzi jednak żadnych 

istotnych – poza zjawiskiem bierności politycznej – konsekwencji. Od roku 2005 we 

wszystkich kolejnych wyborach (parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych czy do 

Parlamentu Europejskiego) Polacy wybierają przedstawicieli tych samych partii, których 

jednocześnie obarczają winą za wysoki poziom skonfliktowania polityki. W roku 2006 aż 

72% respondentów badania CBOS wyrażało przekonanie, że polscy politycy są bardziej 
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podzieleni i skłóceni niż przed wyborami parlamentarnymi, które odbyły się rok wcześniej
6
, a 

w roku 2010 odsetek osób twierdzących, że obecny poziom agresji w polityce jest wyższy niż 

ten sprzed pięciu lat wynosił 76%
7
. Dodatkowo, spektakularne przykłady ostatnich miesięcy – 

z jednej strony, interakcje tzw. obrońców krzyża pod Pałacem Prezydenckim oraz 

zwolenników jego przeniesienia, z drugiej natomiast, obchody 30. rocznicy podpisania 

Porozumień Sierpniowych w hali Stoczni Gdańskiej – pokazują, że również na poziomie 

społecznym nie istnieje kultura merytorycznego i racjonalnego sporu. Złe oceny komunikacji 

politycznej nie kształtują mechanizmu wymuszania odpowiedzialności
8
, ponieważ obywatele 

narzekają i krytykują, ale jednocześnie nie stosują żadnych uniwersalnych i przemyślanych 

kryteriów swej oceny. Częściej mamy do czynienia raczej z obywatelem „krytykanckim”, a 

nie „krytycznym”, który jest doskonale zorientowany w procesach politycznych i mocno 

zaangażowany w zmiany
9
. 

 

 

2. Model sporu, model zgody 

Wielu autorów podejmujących problematykę rywalizacji politycznej przewidywało fakt, 

że cechą charakteryzującą proces postkomunistycznej demokratyzacji będzie wysoki poziom 

nasycenia owej rywalizacji konfliktami politycznymi, które są bardziej intensywne i 

gwałtowne niż te występujące w ustabilizowanych demokracjach. Powodem takiego stanu 

rzeczy miała być niestabilność systemu partyjnego i zarazem wysoka stawka, o którą toczy 

się polityczna gra
10

. Polska jako młoda demokracja nie jest wolna od problemów i zagrożeń, 

których funkcją może być osłabianie jej legitymizacji. Autorzy prac podejmujących problem 

formowania się warstwy politycznej w Polsce na przełomie lat 80. i 90., a także w latach 90. 

zwracają uwagę na istnienie wśród polskich elit politycznych tzw. „syndromu 

niezgodliwości”, który miał (i prawdopodobnie wciąż ma) swoje źródła w rozbieżnych, a 

czasem nawet wykluczających się wzajemnie percepcjach konsensu, który traktowany jest 

przez elity polityczne jako nierealny, zbędny lub szkodliwy
11

. Z kolei Włodzimierz 
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Wesołowski wskazuje na kilka istotnych elementów składowych wspominanego „syndromu 

niezgodliwości”. W jego opinii są to: bezkompromisowość o pryncypialnym podłożu (jest 

nim odrzucenie możliwości wchodzenia w układy z partiami „historycznie 

skompromitowanymi”), niesymetryczność żądań legitymizacyjnych (własną legitymizację 

uznaje się za „ważną”, a legitymizację innych odrzuca się całkowicie lub częściowo 

kwestionuje), zacietrzewienie i hasłowość polskiej polityki (utrudnia pozytywny spór), 

wysoki egoizm partyjny oraz egocentryzm przywódców (czego konsekwencją jest „walka o 

władzę faktycznie wyprana z dążeń programowych”), a także zbiorowe i indywidualne 

ambicje oraz sztuczne wyolbrzymianie tożsamości
12

. Współczesna polityka jest tak naprawdę 

– zdaniem Chantal Mouffe – „siedliskiem antagonizmu” w sensie, który zaproponował 

niemiecki filozof polityczny Carl Schmitt, gdzie każda relacja polityczna jest relacją 

przyjaciela i wroga (frontal struggle between enemies)
13

. W takim modelu odmienne 

tożsamości traktowane są jako tożsamości obce, a to w bezpośredni sposób narzuca sposób 

politycznej komunikacji. 

Z drugiej strony wydaje się, że normatywna baza społeczeństwa (Polska nie jest tutaj 

wyjątkiem) sprzyja takiemu sposobowi rozgrywania konfliktów na scenie politycznej. 

Rozmaite badania
14

 pokazują, że wciąż jesteśmy „społeczeństwem na dorobku”, o czym 

świadczyć ma chociażby przywiązanie do tzw. „wartości niedoboru” (materialistycznych), co 

musi oznaczać mniejszą popularność takich wartości jak tolerancja, autonomia jednostki, 

kompromis. Jednocześnie wciąż chętniej odwołujemy się do tradycyjnych autorytetów, jak 

rodzina, religia, naród i jesteśmy podatni na argumentację nieracjonalną, np. teorie spiskowe, 

mity polityczne itp
15

. Wydaje się, że w kontekście wysokiego poziomu 

zinstytucjonalizowanej nieufności (tak horyzontalnej, jak i wertykalnej
16

), a na poziomie 

politycznym podejrzliwości, która reguluje wzajemne interakcje najważniejszych podmiotów 

– wzmocnieniu ulega ów „syndrom niezgodliwości” oraz dysfunkcjonalnie strukturyzuje 

agendę politycznych i społecznych sporów. Wynika to także z faktu, że podstawowym 

modelem jedności akceptowanym w polityce jest model jedności narzuconej i wymuszonej, 

której celem jest narzucenie dogmatu, a nie model jedności negocjowanej w procesie 
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argumentacji, której celem jest porozumienie
17

. Dominującym modelem sporu w polskiej 

polityce jest spór aksjologiczny, którego istotą są fundamentalne i niepodzielne wartości. 

Pokazują to przykłady debat o bardziej doniosłych społecznie przyczynach i konsekwencjach 

(tzw. debata nicejsko-konstytucyjna
18

), a także takich, które z dzisiejszej perspektywy muszą 

zostać uznane za nieistotne (debata na temat instalacji tzw. „tarczy antyrakietowej” w Polsce
19

 

czy debata na temat zasadności wprowadzenia waluty euro
20

). Jednak jak zauważają 

niezależnie od siebie Juan Linz i David Ost, rywalizacja, której podstawą jest konflikt 

wartości uprawdopodabnia kompromis w stopniu znacznie niższym niż rywalizacja oparta na 

konflikcie interesów
21

. Te pierwsze znacznie częściej przybierają formą gry o sumie 

zerowej
22

. 

Skoro tak, to warto postawić pytanie: O jaki model zgody chodzi i jaka ma być jego 

konkretna funkcja w polityce? Z pewnością nie może chodzić o zgodę powszechną i 

jednolitość poglądów, o pewną polityczną homogenizację. Konsens w polityce należy 

rozumieć konstruktywnie: jako umiejętności podmiotów politycznych konstruowania 

płaszczyzn, na których mogłaby się rozwijać współpraca pomiędzy stronami ewentualnego 

konfliktu. Dlatego też miarą konsensualnego potencjału w polityce winna być kompetencja w 

inicjowaniu sporów, których treścią są interesy, nie zaś niewymagających merytorycznego 

przygotowania sporów o wartości. 

 

 

3. Polityka po katastrofie 

Określony sposób debatowania w sferze publicznej, który staje się udziałem 

publiczności zawsze za pośrednictwem mediów masowych kreuje pewną normę społeczną, 

która wyznacza standardy rozmowy na tematy polityczne. To ona w dużej mierze socjalizuje 

politycznie obywateli, stwarzając bariery dla kompromisu czy opartego na interesach 

współdziałania. Członkowie elit politycznych odgrywają we współczesnej zmediatyzowanej i 

                                                 
17

 A. Chmielewski, Dwie koncepcje jedności. Interwencje filozoficzno-polityczne, Oficyna Wydawnicza Branta, 

Wrocław 2006, s. 28. 
18

 B. Jabłońska, O polskim dyskursie politycznym na tematy europejskie : debata nicejsko-konstytucyjna w prasie 

codziennej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009. 
19

 M. Nicpoń, R. Marzęcki, Debata w mediach a racjonalność poglądów i zachowań politycznych, [w:] M. 

Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner (red.), Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, 

Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2010. 
20

 M. Nicpoń, R. Marzęcki, Nieracjonalność argumentacji w politycznym sporze o euro, „Annales UMCS Sectio 

K: Politologia”, 2009, vol. XVI, 2. 
21

 D. Ost, Klęska „Solidarności”: gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, Wydawnictwo Literackie 

Muza, Warszawa 2007. 
22

 J.J. Linz, Kilka myśli o zwycięstwie i przyszłości demokracji, [w:] P. Śpiewak (red.), Przyszłość demokracji: 

wybór tekstów, Fundacja Aletheia, Warszawa 2005, s. 377. 



spersonalizowanej polityce rolę opiniotwórczą, a ich działania stają się argumentem 

legitymizacyjnym dla społeczeństwa. Stąd krytyczne oceny wzajemnych interakcji na scenie 

politycznej przekładają się na niezadowolenie z samej demokracji. Analiza raportów z badań 

opinii publicznej w długim okresie ostatnich dziesięciu lat pod kątem wzajemnego 

postrzegania się elektoratów dwóch najsilniejszych obecnie partii politycznych prowadzi do 

wniosku, że antagonistyczne działania na scenie politycznej mają determinujący wpływ na 

konflikt na poziomie społecznym, a rok 2005 (fiasko zapowiadanej koalicji PO-PiS) można 

uznać za moment radykalnej polaryzacji wśród zwolenników każdego z ugrupowań
23

. Warto 

zauważyć mechanizmy wzajemnego wzmacniania się tego antagonizmu. Z jednej strony to 

sami politycy kreują relację destrukcyjnie konfliktową, z drugiej natomiast to struktura sceny 

politycznej oraz wysoka stawka, o którą „grają” największe partie sprzyjają 

dwubiegunowości, a więc konfliktowi o sumie zerowej. Warunki te uległy zmianie właśnie w 

roku 2005. Tradycje prowadzenia sporów politycznych z pierwszej dekady III RP nie mogą 

być źródłem wzorów zachowań wspierających konsens. Dodatkowo, przez ostatnie pięć lat 

żadna z obu liczących się w walce o zwycięstwo wyborcze (wysoka stawka) partii nie ma 

interesu w prowadzeniu polityki nastawionej na kompromis. Kolejne spory (o autostrady, o 

organizację Euro 2012, o służbę zdrowia itd.) rozgrywane są w myśl tej samej logiki – sporu 

aksjologicznego, a nie merytorycznego. Nawet debaty, których przedmiot posiada swoisty 

„potencjał merytoryczności” (wspomniane przykłady: tarcza antyrakietowa, waluta euro) 

pokazują, że ich „irracjonalizacja” jest możliwa, a z punktu widzenia uczestników pożądana, 

gdyż zapewnia medialną widoczność
24

. Ten mechanizm, który czyni opłacalnym 

podtrzymywanie takiego modelu sporu staje się „siłą napędową” polityki i debaty publicznej 

(na podobnych zasadach do „gry” wchodzą nie-politycy: publicyści, eksperci, autorytety itd.). 

Obecnie – w polityce po katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem w 

kwietniu 2010 roku – należy dostrzegać jeszcze jeden czynnik, stanowiący barierę dla 

rzeczowej dyskusji. Już nie tylko interes i wola określonych podmiotów, a także dualistyczna 

struktura sceny politycznej, ale dodatkowo również sama treść polityki (przedmiot sporu) 
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determinuje antagonizm. Bezprecedensowość i waga tego wydarzenia oraz skomplikowane 

konsekwencje, które następują do dzisiaj (kampania i wybory prezydenckie, śledztwo i jego 

wyniki, sprzeczne interpretacje przyczyn itd.) sprawiły, że dyskurs polityczny ostatnich 

miesięcy jest niemal w zupełności sporem o wartości, konfliktem wykluczających się 

porządków aksjologicznych, w którym chodzi już nie tylko o pokonanie przeciwnika 

politycznego, ale o jego publiczną delegitymizację
25

. 

 

 

4. Rzeczywista kampania wyborcza 

Kampania wyborcza przed wyborami prezydenckimi w 2010 roku rozpoczęła się w 

tonie trudnym do przewidzenia. Tuż po tragicznym wypadku w debacie publicznej pojawiły 

się nadzieje i oczekiwania na metamorfozę dotychczasowego dominującego sposobu 

uprawiania polityki, szczególnie w relacji polityków Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i 

Sprawiedliwości. Autorami owych nadziei i oczekiwań były – co nie powinno dziwić – 

cieszące się autorytetem osobistości świata politycznego, jak również hierarchowie kościoła 

katolickiego. Były premier Tadeusz Mazowiecki swoje nadzieje, ale i obawy wyrażał 

niezwykle bezpośrednio: „Chciałbym bardzo, żeby to wydarzenie odmieniło polską politykę. 

Ale jestem człowiekiem doświadczonym i wiem, że to się tak łatwo nie dzieje i zbyt wielkich 

nadziei nie mam. Ale mam nadzieje na to, że ta małość występującą w polityce polskiej, w 

zestawieniu z tragedią, jaka się stała, że ta małość przynajmniej na jakiś czas zostanie 

odsunięta”
26

. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek podkreślał: „Mam 

nadzieję, że zmieni się język kampanii, nie będzie przypominał tego sprzed pięciu lat. To jest 

chyba oczekiwanie i życzenie wszystkich Polaków”
27

. Metropolita warszawski abp Kazimierz 

Nycz z kolei stawiał pytanie – próbując szukać adresatów także poza światem polityki: „Na 

ile w naszym życiu - życiu reflektujących tamto, co się wydarzyło - zmieni się coś istotnego i 

w myśleniu, i w działaniu, i w treści, i w formie?”
28

. W podobnym tonie zgłaszał postulaty 

kard. Stanisław Dziwisz: „Niech wysoka kultura osobista, wzajemny szacunek i dialog nie 
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będą utopijnymi pojęciami, ale wyznacznikami polskiego życia społecznego i 

politycznego”
29

. 

Tragedie, które dotykają ludzi, tak w aspekcie indywidualnym, jak i zbiorowym mogą 

wpływać na zmianę ich sposobów myślenia i działania. Pytanie, które wydawało się istotne, a 

które niezwykle często stawiano w pierwszych tygodniach po katastrofie brzmiało jednak: czy 

potencjalna zmiana może się stać zmianą rzeczywistą oraz dotyczyć zachowania i myślenia 

361 posłów PiS-u i PO od 2005 roku pozostających w konfliktowej relacji? Przedstawiciele 

sztabu wyborczego Jarosława Kaczyńskiego argumentowali, że zmiana ma charakter trwały. 

Sam kandydat wyraził to przekonanie w internetowym przesłaniu do narodu rosyjskiego, 

mówiąc: „Są w historii takie momenty, które potrafią zmienić wszystko”. Czynnikiem 

ograniczającym wiarygodność tej wypowiedzi był jednak fakt, że podobna argumentacja była 

już w przeszłości podnoszona, choćby na kongresie partii w Krakowie na przełomie stycznia i 

lutego 2009 roku (hasło Jarosława Kaczyńskiego: „Pokój, nie wojna!”). Teraz jednak to 

precedensowy charakter sytuacji miał legitymizować zmianę. 

Z dzisiejszej perspektywy można dokonać dokładnej analizy, która pozwoli wyciągnąć 

wniosek, że wydarzenia z kwietnia 2010 roku nie unieważniły barier na drodze do 

efektywnej, a więc i racjonalnej rywalizacji politycznej. Lecz odpowiedzi na pytanie: „Czy i 

na ile zmienią się zasady regulujące interakcje między politycznymi oponentami?” można 

było udzielić o wiele wcześniej, jeszcze przed ostatecznym rozstrzygnięciem wyborczym. Nie 

wystarczyło jednakże skupić uwagi na oficjalnym przekazie samych kandydatów czy 

członków sztabów wyborczych w ich klasycznych rolach i funkcjach, do jakich zostali 

powołani na czas kampanii. Przyglądając się bliżej rzeczywistym interakcjom 

zantagonizowanych stron – pomijając oficjalny język kampanii wyborczej – już wówczas 

można było postawić trafne hipotezy na temat kierunków zmian w polskiej polityce w 

późniejszym okresie. To także propozycja formułowana względem badań nad „bieżącą” 

polityką. Poniższy zestaw przykładów – komponowany równolegle do toczącej się kampanii 

– pozwolił formułować wnioski, których prawdziwość została potwierdzona słowami 

Jarosława Kaczyńskiego 4 lipca 2010 roku, w wieczór wyborczy po zakończeniu głosowania 

w II turze: „Zawiesiliśmy tę sprawę w trakcie kampanii, musimy uzyskać właściwą 

odpowiedź, w każdym wymiarze moralnym, politycznym i tym prawnym”
30

. 
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Przypadek 1: Debata sejmowa w sprawie działań podjętych przez rząd po katastrofie 

pod Smoleńskiem (29 kwietnia 2010) 

W dyskusji, w której udział wzięli posłowie wszystkich klubów i kół parlamentarnych, 

jednym z ciekawszych wątków stała się wymiana argumentów pomiędzy premierem 

Donaldem Tuskiem a posłem PiS Wojciechem Szaramą. Pozostawiając w tym miejscu na 

marginesie kwestię oczywistą – że wszelkie okoliczności katastrofy musza zostać wcześniej 

czy później wyjaśnione – trudno oprzeć się wrażeniu, że w tej interakcji obie strony w sposób 

mniej lub bardziej zawoalowany formułują wzajemne oskarżenia. 

W. Szarama: 

Jak do tej pory odnoszę wrażenie, że trwał i trwa pewien chaos informacyjny. Informacje, 

które są przekazywane, czasami również z ust urzędników, niekiedy są ze sobą sprzeczne, są 

mało precyzyjne i nie spełniają pewnych oczekiwań społecznych, oczekiwań Polaków, by 

odpowiedzieć na najprostsze pytania
31

. 

D. Tusk: 

Trzeba mieć wyjątkowo złą wolę, żeby zakładać, że np. premier polskiego rządu zna dokładną 

godzinę i sekundę katastrofy, ale jej nie podaje, a jeśli nie podaje, to znaczy, że chce coś 

ukryć. Kwestia tej godziny to przykład na to, jak ważne jest, by wykazać cierpliwość w 

oczekiwaniu na to, żeby pojawił się komunikat zgodny z prawdą, bo to nie jest tak, jak komuś 

się być może wydaje, że ta prawda jest oczywista, leży gdzieś na stole
32

. 

 

Przypadek 2: Poszukiwanie osoby odpowiedzialnej za skład delegacji, która leciała do 

Smoleńska (29 kwietnia – 2 maja 2010) 

Spór, rozgrywany głównie za pośrednictwem mediów, dotyczył przede wszystkim 

decyzji o obecności na pokładzie jednego samolotu dowódców wszystkich sił zbrojnych. 

Strategia argumentacyjna przyjęta przez wszystkie strony sporu polegała na uciekaniu od 

odpowiedzialności i próby obarczenia winą politycznego przeciwnika. Stronami sporu byli 

m.in. Witold Waszczykowski (zastępca szefa BBN), Jacek Sasin (zastępca szefa Kancelarii 

Prezydenta), Elżbieta Jakubiak (ówczesna posłanka PiS) oraz minister obrony Bogdan Klich. 

Szczególnie argumenty wysuwane przez troje pierwszych miały charakter dyskredytujący i 

przez to wydają się umacniać konflikt polityczny. 
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E. Jakubiak: 

Tu nie zadziałał zdrowy rozsądek, a powinien. Zwłaszcza u dowódców, wojskowych, ministra 

obrony. To co innego niż u cywili, gdzieś tam w Kancelarii
33

. 

J. Sasin: 

Albo minister wiedział i teraz nie chce się przyznać, albo nie wiedział, ale znaczyło by to, że 

minister nie ma pojęcia o tym, co dzieje się w wojsku
34

. 

W. Waszczykowski: 

Gdybym był szefem MON, miałbym więcej honoru. Minister powinien oddać się do dyspozycji 

premiera
35

. 

 

Przypadek 3: Zarzuty polityków PO o „zawłaszczanie katastrofy” przez PiS (30 

kwietnia – 1 maja 2010) 

Zarzuty formułowane były raz wprost, innym razem w nieco mniej bezpośredni sposób, 

jednak zawsze ich treścią była sugestia, że politycy PiS uzurpują sobie monopol na 

przeżywanie żałoby i wykorzystują tragedię w walce politycznej. Ci z kolei strony podnoszą 

ten sam argument dostosowany do strategii odwetu: to „wy” uprawiacie polityczną grę. Za 

przykład służą wypowiedzi szefa klubu parlamentarnego PO oraz eurodeputowanego PiS. 

G. Schetyna: 

To zawłaszczanie tragedii smoleńskiej. Każda z rodzin ofiar ma prawo powiedzieć to samo. 

Ale w ten sposób mówi tylko Jarosław Kaczyński. To nie w porządku. Od początku PiS 

przedstawiał katastrofę nie jako tragedię 96 ofiar, ale głównie jako tragedię pary 

prezydenckiej, tragedię Lecha Kaczyńskiego i członków PiS. Chcą wykorzystać politycznie tę 

katastrofę. Śmierć prezydenta chcą potraktować instrumentalnie, jego osobę podnieść do 

rangi symbolu, tak by stał się naturalnym patronem PiS. To element strategii PiS - 

zawłaszczenia tragedii i przekucia jej na polityczne wsparcie
36

. 

J. Wojciechowski: 

Nie, panie Schetyna, to nie PiS zawłaszczył tragedię. To tragedia zawłaszczyła PiS, 

wyrywając z jego szeregów wielu wybitnych polityków i działaczy. (…)Schetyna nie wierzy 

łzom PiS-u. Dla niego szczery i prawdziwy jest jedynie smutek Komorowskiego, żal Tuska i 

żałobne milczenie Palikota. I może jeszcze spontaniczny szloch pani Moniki. To jest 
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prawdziwa żałoba, która niczego nie zawłaszcza... A PiS płacze nieszczerze i może nawet w 

duchu cieszy się ze swoich ofiar...
37

 

 

Przypadek 4: Wzajemne wytykanie sobie „nieuprawnionych” sposobów prowadzenia 

kampanii wyborczej (9-10 maja 2010) 

W przypadku oby kandydatów forma i treść zarzutu była bardzo podobna. Polegał on na 

podkreślaniu w debacie medialnej, że kandydat partii przeciwnej w sposób niestosowny 

prowadzi kampanię wyborczą. Niestosowny ma być moment, miejsce i forma działania. 

Obserwatora polityki taki spór może dziwić, gdyż winien on traktować każde działanie w 

okresie kampanii jako sposób agitacji wyborczej. B. Komorowskiego krytykowano za chat z 

internautami w trakcie wizyty w Moskwie (Elżbieta Jakubiak), J. Kaczyńskiemu imputowano 

nieszczere intencje i wyborczy interes w umieszczonym w Internecie „Przesłaniu do 

Przyjaciół Rosjan” (Andrzej Halicki, poseł PO). 

A. Halicki: 

Mam wrażenie wielkiego fałszu i nieszczerego przekazu. Tak naprawdę to przekaz wyborczy 

skierowany do Polaków
38

. 

E. Jakubiak: 

Dzisiaj jest tak, że do tego wszystkiego dołącza się chat kandydata na prezydenta i właściwie 

ja nie wiem jako kto pojechał. Czy jako pełniący obowiązki prezydenta, jako kandydat na 

prezydenta czy jako Marszalek Sejmu
39

. 

 

Przypadek 5: Apele do politycznego oponenta o przyznanie się do winy (11 maja 2010) 

Tego rodzaju apele pojawiały się już w dniu katastrofy, a ich istotę stanowiło 

przesłanie: „ci, którzy nas krytykowali, powinni nas teraz przeprosić…” Formułowane były 

wielokrotnie tak przez publicystów, dziennikarzy, jak i przez obywateli proszonych o 

wypowiedź do kamery telewizyjnej. Ten, domagający się pokuty, ton w dalszym ciągu jednak 

jest obecny także w wypowiedziach polityków PiS i często narzuca swoistą hierarchię w ich 

relacjach z politykami innych partii (głównie PO). Tego rodzaju argumentacja zamyka 

dyskurs pomiędzy partnerami, ograniczając możliwości zmiany niekorzystnej interakcji. 

Przykładem jest wypowiedź ówczesnego posła PiS – Pawła Kowala: 

P. Kowal: 
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To było źle, że w Polsce używano tej łatki, mówiąc, że ktoś jest rusofobem po to, żeby go 

pokazać jako negatywną postać. To nie jest mądre rozwiązanie. (…) Ci, którzy tak nazywali 

Jarosława Kaczyńskiego, robili to publicznie w zachodnich gazetach muszą się dziś uderzyć w 

piersi. Ale powinni to zrobić już wcześniej, bo nie było ku temu powodów
40

. 

 

Przypadek 6: Wywiad Władysława Bartoszewskiego (5 maja 2010) 

Dla wielu ostatni wielki autorytet, członek komitetu honorowego kandydata PO – 

Władysław Bartoszewski w bardzo ostrych słowach na łamach austriackiego dziennika „Der 

Standard” skomentował sposób prowadzenia kampanii przez Jarosława Kaczyńskiego. 

Zastanawiać może fakt, czy waga użytych sformułowań jest adekwatna do sytuacji i jakie 

mogą być konsekwencje takich wypowiedzi. Na pytanie dziennikarza: „Czy zaskoczyło Pana, 

że Jarosław Kaczyński, brat bliźniak zmarłego prezydenta, kandyduje w wyborach” były 

minister spraw zagranicznych odpowiedział: 

Jeśli Jarosław Kaczyński – a w ostatnich dniach to już się zaczęło – wykorzysta tę wielką 

stratę, którą poniósł jako argument wyborczy, wówczas będę musiał powiedzieć: jestem tak 

samo przeciwko pedofilii jak przeciwko nekrofilii każdego rodzaju
41

. 

 

Przypadek 7: Rozmowa Kazimierza Kutza i Elżbiety Jakubiak (7 maja 2010) 

Jako ostatni przykład, choć nie jest to lista wyczerpana, można przytoczyć rozmowę w 

studiu telewizyjnym posłów PO i PiS
42

. Pojawiły się tam zarzuty – ze strony PO: że PiS 

wykorzystuje tragedię w walce politycznej, że dokonują manipulacji, czyniąc z Jarosława 

Kaczyńskiego jedynego poszkodowanego, sugestie, że działania PiS i lepsze notowania ich 

kandydata w sondażach prowadzą do osłabienia polskiej waluty. Wszystko to poprzez 

odwoływanie się do emocji, dyskredytacji, etykietowania. Z drugiej strony – PiS zarzucało, że 

politycy Platformy nie są w stanie zrozumieć uczuć tych, którzy autentycznie przeżywają 

żałobę, że politycy Platformy zachowują się agresywnie wobec przeciwników politycznych, 

że przeciwnik nie jest godnym partnerem w dyskusji. Służyć temu mają imputacje i 

inwektywy w stosunku do adwersarza. Wspólnym mianownikiem obu wystąpień jest jednak 

silna tendencja do dezawuowania nie tyle poglądów i argumentów oponenta, co jego osoby, a 

zatem znowu najbardziej skutecznym argumentem okazał się argument siły. Pytanie: co się 

                                                 
40

 P. Kowal, Poranek Radia TOK FM, Audycja radiowa, 11.05.2010. 
41

 W. Bartoszewski, Wie wenn man Klestil in der Kapuzinergruft bestattet hätte, URL: 

http://derstandard.at/1271376023255/Wie-wenn-man-Klestil-in-der-Kapuzinergruft-bestattet-haette (na dzień 15 

stycznia 2011 r.). 
42

 Fakty po Faktach TVN24, Audycja telewizyjna, 7.05.2010. 



zmieniło? Na koniec warto – ku refleksji nad polityczną zmianą – zamieścić fragment owej 

telewizyjnej debaty: 

Redaktor: To czego pan oczekuje od PiS-u? (pytanie do K. Kutza, pierwsza odpowiada E. 

Jakubiak) 

E.J.: Disco-polo lub filmików, które będą ze świnią na stole. Pan od nas tego się nie doczeka. 

K.K.: Proszę nie mówić takich rzeczy. 

E.J.: To państwa propozycja dla Polaków. 

K.K.: Mi się wydaje, że chodzi o to, żeby zacząć mówić o tym, czym będzie Polska w 

najbliższej przyszłości... 

E.J.: To porozmawiajmy o edukacji, o Śląsku, o zamkniętych stoczniach przez was... 

K.K.: Niech pani mi nie przerywa, ja pani nie przerywam. 

E.J.: To pan mi przerywa przez cały czas. 

 

 

Podsumowanie 

Destrukcyjny charakter konfliktu w polskiej polityce uwarunkowany jest tak 

czynnikami o charakterze kulturowym (zrutynizowane, zrytualizowane interakcje), 

strukturalnym (poparcie dla poszczególnych partii, wysoka stawka, którą jest zwycięstwo 

wyborcze i perspektywa samodzielnego konstruowania rządu), jak i bardziej sytuacyjnym 

(np. przedmiot konkretnego sporu). Warto dostrzec jednak również elementy wzmacniające 

trwałość wymienionych wyżej czynników, a mianowicie: słabość kontroli społecznej 

względem elit politycznych, niewystarczający ich poziom moralny i intelektualny oraz interes 

środków masowego komunikowania, wyznaczający miarę atrakcyjności. Dopiero 

dostrzeżenie wszystkich wzajemnie się sprzęgających uwarunkowań pozwoli udzielać 

trafnych odpowiedzi na pytania o przyczyny i charakter konfliktów na polskiej scenie 

politycznej. 
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Streszczenie 
Wzory interakcji politycznych w dłuższym okresie czasu ich praktykowania mogą 

utrwalać także modele relacji między politykami a obywatelami, a także między obywatelami 

a politykami. W artykule tym autor opisuje determinanty antagonistycznego stylu działania 

politycznego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji po katastrofie samolotu 

prezydenckiego pod Smoleńskiem w kwietniu 2010 roku. Wskazuje przynajmniej cztery takie 

uwarunkowania: brak racjonalnej i konstruktywnej krytyki ze strony obywateli, brak tradycji 

konsensu politycznego, strukturę sceny politycznej oraz treść prowadzonych sporów. 

Formułowane tezy w drugiej części artykułu stara się zilustrować przykładami wypowiedzi 

polityków z kampanii wyborczej w 2010 roku. 

 

 

 


