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PRZEDSTAWIAMY PAŃSTWU KOLEJNY numer „Athenaeum” z nadzieją, że kolejny 

rok funkcjonowania pisma pozwoli nam dalej je rozwijać, by nadal stanowiło 

przyczynek do politologicznej refl eksji naszych Czytelników. 

W poprzednim numerze zaprezentowaliśmy metateoretyczny namysł nad 

przedmiotem badań politologii, natomiast w niniejszym tomie w szczególny 

sposób skupiamy się nad jej praktycznym aspektem, jakim jest analiza zjawiska 

o stricte politycznym charakterze – wyborów. Polecamy Państwa uwadze zarówno 

dział poświęcony ubiegłorocznym wyborom prezydenckim w Polsce, odbywającym 

się wszakże w szczególnych warunkach, które bez wątpienia rzutowały na przebieg 

poprzedzającej je kampanii wyborczej, jak i część dotyczącą wyborów prezydenc-

kich na Ukrainie, stanowiących niezwykle istotny aspekt przeobrażeń jej systemu 

politycznego, zapoczątkowanych w 2004 r.

W kontekście wyborów prezydenckich w Polsce przedmiotem analizy staje się 

kwestia osobowości jako czynnika mogącego warunkować sukces lub porażkę 

w wyborczych zmaganiach. Nie bez wpływu na wynik elekcji wydają się również 

pozostawać telewizyjne debaty prezydenckie, których przykłady, znane z historii 

kampanii wyborczych, decydowały o niespodziewanych zwycięstwach kandydatów. 

Wybory prezydenckie w Polsce zostają również osadzone w kontekście przyczyn, 

które spowodowały ich wcześniejszą organizację. Wskazuje się na znaczenie sto-

sunków polsko-rosyjskich jako jednego z naturalnie nasuwających się tematów 

kampanii, jak także na kwestię zastępowania polityki realnej polityką symboliczną, 

które to zjawisko wydawało się w 2010 r. szczególnie zauważalne.

Wprowadzenie do tematyki wyborów prezydenckich na Ukrainie stanowi zarys 

systemu wyborczego, kształtującego się w ciągu ostatniego dwudziestolecia, oraz 

problemów, wynikających z jego stosowania w praktyce politycznej. Owe problemy, 

OD REDAKCJI
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szczególnie nasilone podczas ostatniej kampanii prezydenckiej, składają się na 

opisywane w niniejszym numerze zjawisko „wadliwej demokracji”, w której brak 

mechanizmów i instytucji hamujących władzę, takich jak niezawisłe sądownictwo 

czy niezależne media. Tocząca się w takich warunkach rywalizacja wyborcza 

opierała się głównie na instrumentach kampanii negatywnej oraz na zagadnieniu 

polityki zagranicznej, tak istotnym dla Ukrainy w kontekście dalszego rozwoju 

i integracji z Unią Europejską.

Proponujemy także zapoznanie się z działem recenzji, wśród których znajdą 

Państwo krytyczne omówienia najświeższych pozycji z dziedziny nauk politycz-

nych, które ukazały się w latach 2009 i 2010 na rynku wydawniczym. Życzymy 

miłej lektury!
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OKRES DWUDZIESTU LAT, który upływa od pierwszych powszechnych wyborów 

prezydenckich w Polsce, pozwala spojrzeć z perspektywy oceny drogi, już pięciu 

polityków do sprawowania najwyższego urzędu w państwie. W przypadku rozpo-

czętej kadencji prezydenta Bronisława Komorowskiego będzie to ocena najśwież-

sza, zdeterminowana silnym podziałem polskiego społeczeństwa bezpośrednio po 

katastrofi e smoleńskiej, tylko częściowo wynikającym z poglądów politycznych 

czy ideowych, a w daleko większym z aktualnych emocjonalnych uwarunkowań. 

Problem, którego analiza ma stanowić sedno tego artykułu, sprowadza się w grun-

cie rzeczy do pytania, w  jaki sposób cechy charakteru polityka determinują 

rywalizację i skuteczność w kampanii prezydenckiej, a także, czy wyrazista osobo-

wość pomaga w zdobyciu fotela prezydenta czy przeciwnie, utrudnia to? 

Jakie cechy osobowościowe wydają się być najbardziej przydatnymi dla osią-

gnięcia sukcesu wyborczego? Oczywiście przede wszystkim te, które dają się 

przełożyć na efektywny w pozyskiwaniu poparcia wizerunek polityczny. Wyborcy 

nie mają na ogół szans poznania rzeczywistych cech polityka, muszą zatem wnio-

skować o nich na podstawie ukształtowanego wizerunku, co oczywiście otwiera 

drogę do zaawansowanych działań kreacyjnych specjalistów od marketingu poli-

tycznego. Spróbujmy zastanowić się nad pewnymi determinacjami osobowościo-

wymi polityków wobec kreowanych przez nich wizerunków przyjmując trzy 

założenia1.

1 Przytoczone w tekście rozważania teoretyczne charakteryzujące osobowość polityczną przed-

stawiłem wcześniej w: P. Pawełczyk, Osobowość jako źródło władzy w warunkach demokracji masowej, 

[w:] Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości, 

red. P. Dudek, M. Kuś, Toruń 2010, s. 260–265.

OSOBOWOŚĆ  SZANSA CZY PRZESZKODA NA 

DRODZE PREZYDENTURY W POLSCE?

Piotr Pawełczyk
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Po pierwsze, odnosząc się do tradycyjnego podziału temperamentów dokona-

nego przez Hipokratesa, wyróżniamy sangwiników, choleryków, melancholików 

oraz fl egmatyków. Tym typom możemy przypisać cztery rodzaje osobowości: 

magnetyczną, dominującą, analityczną i powściągliwą, a z nich z kolei możemy 

wyodrębnić dominujące cechy: pragnienie bycia popularnym, siłę, perfekcjonizm 

oraz spokój. Nawiązujemy tym samym do dwuwymiarowej klasyfi kacji Florence 

i Marity Littauer2. 

Po drugie, załóżmy, iż rodzaj kreowanego przez polityka wizerunku jest 

pochodną stylu uprawianej polityki: konfl iktowego lub koncyliacyjnego3. Styl 

konfl iktowy nastawiony jest na prowadzenie walki przy użyciu mało wyrafi nowa-

nych środków zdobywania poparcia. Celem uprawiania stylu koncyliacyjnego jest 

przekonanie elektoratu, iż dany polityk dąży do współpracy i potrafi  wznieść się 

ponad podziały dla wspólnego dobra.  

Po trzecie, przyjmijmy także podstawowe dla klasycznej metody dyferencjału 

semantycznego założenie, iż każdy człowiek przyswaja z otaczającego go środowi-

ska informacje o charakterze deskryptywnym (opisowym) oraz konotacyjnym 

(nasyconym emocjami), tzn. że napływający bodziec niesie ze sobą zarówno 

informacje obiektywne o cechach polityka, jak i informacje nacechowane afektyw-

nie, które wyznaczają postrzeganie bodźca i znak emocjonalny4. 

Wychodząc z tych założeń, możemy zrekonstruować następujące wzorce relacji 

osobowościowo-wizerunkowych, pamiętając naturalnie, iż jest to podział idealny, 

w rzeczywistości rzadko występujący w czystej postaci.

Politycy stworzeni do tego, aby być popularnymi reprezentują typ osobowości 

magnetycznej. Przyciągają tłumy, utrzymują je w podnieceniu i zaciekawieniu, 

są zafascynowani sobą i każde swoje osiągnięcie określają jako sukces, co więcej, 

tą oceną swoich dokonań potrafi ą zarazić innych. Unikają twardej rzeczywistości, 

a gdy natrafi ają na przeszkody zwracają się w innym kierunku. Adoracja samego 

siebie mogłaby zostać uznana konotacyjnie za słabość gdyby nie fakt, że jest ona 

częścią magnetycznego uroku polityków popularnych. W klasycznej typologii 

Abrahama H. Maslowa poszukiwanie szacunku dla samego siebie jest jedną z pię-

2 Zob.: F. Littauer, Osobowość lidera, Warszawa 2001; zob. F. i M. Littauer, Układanka osobowości 

czyli jak efektywnie współpracować, Warszawa 1996.
3 Zob.: M. Jeziński, Marketing polityczny a procesy akulturacyjne. Przypadek III Rzeczpospolitej, 

Toruń 2004, s. 131–133.
4 W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2005, 

s. 67.
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ciu podstawowych potrzeb5. Jednym ze środków upewniającym w tym uczuciu jest 

poszukiwanie jak najszerszego uznania publicznego. Demokracja masowa otwiera 

przed osobowościami, którym szczególnie zależy na podobaniu się i popularności 

test usankcjonowania – wybory oparte na współzawodnictwie bez konieczności 

wchodzenia w silne relacje konfl iktowe6. Podobanie się i uznanie znajdują swój 

materialny wyraz w karcie wyborczej. Polityk obdarzony taką osobowością zna-

komicie sprawdza się w realizacjach wizerunkowych typu amant czy idol, daleko 

oderwanych od kompetencyjnych podstaw ubiegania się o dany urząd, ale dobrze 

oddających powierzchowność współczesnego komunikowania politycznego 

(Aleksander Kwaśniewski, Donald Tusk, Marian Krzaklewski).

Temperamentowi choleryka odpowiada osobowość dominująca, a więc polityk 

silny, stworzony do przewodzenia innym. W kontinuum pomiędzy osobowością 

autorytarną a nieautorytarną jednostka taka znajduje się niewątpliwie bliżej tej 

pierwszej. Dyktuje reguły gry, dokonuje wyborów za osoby mniej zdecydowane, 

pozbywa się szybko wątpiących, faktycznie lub tylko w swoim przekonaniu nielo-

jalnych, najlepiej czuje się w starciu i dlatego wciąż poszukuje wrogów. Konfl ikt to 

drugie imię polityka o osobowości dominującej. Chętnie wykorzystuje on także 

instytucję kozła ofi arnego, którym może stać się każdy: biedny i bogaty, wpływowy 

i przeciętny, polityk związany dotąd z silnym przywódcą czy będący zawsze do 

niego w opozycji. Przykładne ukaranie kozła ofi arnego pokazuje masom bezkom-

promisowość i jednoznaczność poglądów polityka (białe jest białe, czarne jest 

czarne). Kandydat do roli politycznej posiadający osobowość dominującą wierzy, 

że jest tylko jeden obraz realnego świata i dlatego jego typowy wyborca posługuje 

się kodem ograniczonym (przede wszystkim w sferze poznawczej). Silne poczucie 

misji wskazuje politykowi o takiej osobowości cele do zrealizowania bez względu 

na ich koszty społeczne. Nie ma on przyjaciół, lecz raczej pretorian lub gorliwych 

wyznawców, u których wiara zastępuje racjonalną analizę. Potrafi  pociągnąć za 

sobą masy uwiedzione siłą, której brak same odczuwają. Polityk silny nie uważa, 

aby musiał być miły, gdyż zabieganie o sympatię uważa za cechę ludzi słabych, 

mdłych i niemających wyraźnych przekonań. Z takiego rodzaju osobowości można 

skutecznie wykreować wizerunek herosa/wodza (Lech Wałęsa, Jarosław Kaczyński), 

choć zawsze będzie widoczne, iż to nie system demokratyczny jest tym, w którym 

polityk o takich cechach czuje się najlepiej. 

5 A.H. Maslow, Motywacja i osobowość, Warszawa 1990.
6 Por.: P. Braud, Rozkosze demokracji, Warszawa 1995, s. 192.
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Melancholicy to osobowości analityczne ze skłonnością do perfekcjonizmu. 

Polityka nie jest dziedziną, która pociąga ich szczególnie mocno (silniej nauka), 

widzą w niej zbyt wiele niedoskonałości, ale czasem są skłonni poświęcić się 

(w swoim mniemaniu) i spróbować naprawić tę sferę życia. Bywają idealistami 

a prawie zawsze pozbawieni są nieco realizmu, wierzą, iż rozum ma szansę prze-

zwyciężyć reakcje emocjonalne. Wydaje się im, że wystarczy mieć rację, by pocią-

gnąć za sobą ludzi i jednocześnie trudno im zaakceptować fakt, iż u podstaw 

polityki leży konfl ikt i chcąc go w warunkach demokratycznych rozstrzygnąć na 

swoją korzyść, trzeba uciekać się do nieraz żenujących (irracjonalnych) sposobów 

zdobywania masowej akceptacji i legitymizacji. Ze względu na chłód i dystans, 

który wytwarzają, rzadko potrafi ą pociągnąć za sobą tłumy, ale ci politycy (obda-

rzeni innym rodzajem osobowości), którzy to potrafi ą, potrzebują często ich 

merytorycznego wsparcia, co toruje perfekcjonistom drogę do polityki. Perfekcjo-

nista nigdy jednak nie zagości w niej na długo i nie będzie czuł się w tej dziedzinie 

swobodnie. Wizerunek polityczny, który wyrasta z tego typu osobowości to oczy-

wiście fachowiec/profesjonalista (Leszek Balcerowicz, Włodzimierz Cimoszewicz, 

Marek Belka). Postawienie go na czele ugrupowania politycznego bardzo często 

okazuje efektem niezrozumienia determinantów rządzących współczesnymi 

procesami politycznymi.

Politycy spokojni cechują się osobowością powściągliwą wyrastającą z tempe-

ramentu fl egmatyka. Ich siłą jest brak słabości charakteryzujących inne typy 

osobowości. Nie zabiegają o tani poklask, nie kieruje nimi (a przynajmniej w znacz-

nie mniejszym stopniu) żądza władzy, są realistami pragmatycznie nastawionymi 

do rzeczywistości.  Dobrze pracują w zespole, są skłonni do kompromisu i unikają 

konfl iktów. Wierzą w oczyszczającą moc dyskusji politycznej. Skutecznie radzą 

sobie z rozwiązywaniem konkretnych problemów, ale nie są stworzeni do wyzna-

czania strategicznych celów działania. Ujmują spokojem i rozwagą, czasem wypo-

sażeni są w coś w rodzaju „małej charyzmy”, która pociąga jednak przede wszystkim 

ludzi charakterologicznie im podobnych. Do polityki trafi ają często przez przypa-

dek, nieraz przez głosowanie negatywne (przeciwko wyrazistszym kandydatom, 

wzbudzającym negatywne emocje). Wizerunek polityczny zwykłego człowieka 

(Tadeusz Mazowiecki, Jerzy Buzek, Kazimierz Marcinkiewicz) odpowiada najtraf-

niej osobowości powściągliwej, ale najlepiej sprawdza się w warunkach pewnej 

stabilności systemowej, stąd też krótki okres władzy premiera Tadeusza Mazowiec-

kiego, a długi premiera Jerzego Buzka.

W warunkach stresujących, charakterystycznych dla stosunków politycznych, 

ludzie wyposażeni w opisane cechy osobowościowe reagują w specyfi czny sposób, 
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choć, co już zaznaczałem, typy te nie występują w postaci czystej7. Z katalogu 

wizerunków politycznych opisanych przez Serge Albouy’a8 nie przyporządkowa-

liśmy do żadnego typu osobowości wizerunku męża stanu, z czego można wysnuć 

wniosek, iż najrzadziej spotykanym wśród polityków jest zestaw cech osobowo-

ściowych dających szansę takiej kreacji wizerunkowej. Łatwo też zauważyć, iż 

każdemu zestawowi mocnych cech osobowościowych towarzyszą słabe. Nie ma 

idealnej osobowości, która gwarantowałaby polityczny sukces. Florence Littauer 

pisze: „U Silnych mocne strony przejawiają się wyraźnie i głośno, a słabości są rów-

nie łatwo zauważalne. Sposobem wyrażania mocnych stron Spokojnych jest cisza 

i stanowczość, a ich słabe strony nie rzucają się w oczy. Mocne strony Perfekcyjnych 

to głębia, siła intelektu i analityczny umysł, które, gdy doznają niepowodzenia, 

przeradzają się w depresję. Popularni […] mają przyciągającą, tryskającą optymi-

zmem siłę, która jest widoczna. Uważają, że liczy się to, co jest na froncie. Popularni, 

jak utrzymują ich krytycy, nie mają głębi ani celów, nie przywiązują wagi do faktów 

i całkowicie lekceważą twarde realia życia”9. Zadaniem kreatorów wizerunku 

politycznego jest eksponowanie mocnych stron osobowości ich klientów i neutra-

lizowanie czy wręcz usuwanie cech, które w danym rodzaju osobowości będą 

wzbudzać negatywne konotacje. Czasem próbuje się znaleźć dla nich wytłumacze-

nie, jakąś racjonalizację czy silny kontrapunkt.

Ograniczenia kreacji wizerunku polityka wynikają z jego cech osobowościowych. 

Drastyczne odejście od osobowości kandydata wydać się musi sztuczne i nieuczciwe10. 

Może nastąpić pęknięcie pomiędzy cechami osobowościowymi a uwidocznionymi 

w wizerunku politycznym. Nie można także przesadzić ani z zaletami politycznego 

pretendenta, ani ujawnianiem jego słabości. Kandydaci oceniani jako gorsi lub 

znacznie lepsi niż większość ludzi są odrzucani przez wyborców. Jak wskazują jednak 

badania Johna L. Sullivana i jego współpracowników, model „przeciętniaka” w kształ-

towaniu wizerunku znacznie lepiej sprawdza się niż model „supermana”11. W głów-

nej mierze zależy to od okoliczności, aktualnej sytuacji społecznej i ekonomicznej, 

 7 Ciekawym połączeniem osobowości magnetycznej z temperamentem choleryka wydaje się być  

np. były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
 8 S. Albouy, Marketing et communication politique, Paris 1994, cyt. za: M. Jeziński, op.cit., 

s. 131.
 9 F. Littauer, op.cit., s. 160.
10 Sytuacja taka opisywana jest w literaturze przedmiotu pod nazwą efektu Ottingera (Ottinger’s 

eff ect).
11 J.L. Sullivan, J.H. Aldrich, E. Borgida, W. Rahn, Candidate Appraisal and Human Nature: Man 

and Superman in 1984 Eelection, „Political Psychology” 1990, nr 11 (3), s. 459–484, cyt. za: W. Cwalina, 

A. Falkowski, op.cit., s. 187.
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w której dokonuje się oceny i wyboru kandydata. Wynika z tego wniosek, iż ważną 

cechą osobowościową współczesnego polityka jest elastyczność pozwalająca przy-

bierać taki wizerunek, który w danym momencie stwarza najwięcej szans na sukces. 

Dotychczasowe jednowymiarowe typologie osobowości politycznej T. Adorno, 

H. Lasswella, J. Rottera, R. Snydera, H. Brucka i B. Sapina czy J. Piageta są moim 

zdaniem – dla opisu współczesnych kandydatów politycznych – mało użyteczne12. 

Efektywniejszymi wydają się być klasyfi kacje dwuwymiarowe: klasyczna F. i M. 

Littauer, twardości myślenia i konserwatyzmu H. Eysenecka oraz osi liberalizmu 

politycznego i ekonomicznego D. Hartmanna, K. Jandy i J. Goldmana13. Praktyka 

wyborcza pokazuje, iż w systemie demokracji masowej najlepiej radzą sobie politycy, 

których osobiste cechy są na tyle mało wyraziste, iż nie stanowią ograniczeń wize-

runkowych. Są jak wszechstronni aktorzy, którzy równie dobrze sobie radzą w rolach 

komediowych, jak i tragicznych, mogą być pokazywani jako mistrzowie kompromisu, 

lecz także niezłomni bohaterowie i strażnicy wartości, czasem są sprawnymi admi-

nistratorami, a bywają wizjonerami. 

Po tym krótkim, teoretycznym szkicu prześledźmy typy osobowości i ich cha-

rakterologiczne emanacje w wizerunkach politycznych najważniejszych kandyda-

tów na urząd Prezydenta RP w ciągu dwudziestu lat14. 

1990

W 1990 r. Lech Wałęsa skonfrontowany był z Tadeuszem Mazowieckim zarówno 

osobowościowo, jak i wizerunkowo. Przygotowując kampanię Wałęsy wyodręb-

niono jego najczęściej postrzeganie cechy  – agresywność, brak wykształcenia 

12 Z punktu widzenia żądzy władzy T. Adorno wyróżnia kontinuum pomiędzy osobowością 

autorytarną a nieautorytarną; H. Lasswell, stosując kryterium psychiki decydenta, wskazuje konti-

nuum między osobowością normalną a paranoiczną, odwołując się do kryterium funkcji w systemie 

politycznym, dzieli polityków na agitatorów, administratorów i teoretyków politycznych; J. Rotter 

wskazuje na decydentów sterowanych zewnętrznie i wewnętrznie; R. Snyder, H. Bruck i B. Sapin 

pokazują różnice pomiędzy osobowością innowatora i konserwatysty oraz władcy i biurokraty; 

J. Piaget w interpretacji J. Reykowskiego stosuje kryterium poziomu dojrzałości osobowości politycz-

nej zwracając uwagę na jej infantylność lub dojrzałość, za: Z.J. Pietraś, Decydowanie polityczne, 

Warszawa–Kraków 1998, s. 348.
13 Zob.: Z.J. Pietraś, op.cit., s. 349–360.
14 Dobór jest naturalnie subiektywny, stąd pominę np. casus Stanisława Tymińskiego, którego 

egzotyczna postać mogła wywrzeć tak silny wpływ na kampanię tylko w warunkach nieprzygotowa-

nego mentalnie do w pełni demokratycznych wyborów elektoratu.
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(zaskakujące, iż były to cechy odbierane pozytywnie), a także siłę, odwagę, bez-

kompromisowość, konkretny sposób wypowiadania. Wyniki badania opinii 

publicznej wskazywały, że prawie 60% ankietowanych dostrzegało u Wałęsy cechy 

negatywne, w tym 37% agresywność, brak skrupułów, nieokrzesanie i niekompe-

tencję. 10% uważało go za osobę nieobliczalną15.

Wskazywano, iż w wizerunku Wałęsy brakuje tak istotnych cech oczekiwanych 

od prezydenta, jak: łagodność, opanowanie, kompetencje. Główne działania pole-

gały na próbach zmiany społecznego interpretowania i stylu bycia. Stąd zalecano 

zmiękczanie wizerunku Wałęsy, eliminowanie materiałów telewizyjnych, które 

pokazywałyby Wałęsę atakującego czy rywalizującego. Do kampanii Wałęsy 

zaproszono osoby starsze, łagodne o dużych kompetencjach i towarzyskim obyciu, 

które miały rekompensować brak tych cech u samego kandydata. Podkreślano 

zasługi Wałęsy dla obalenia komunizmu, długoletnią działalność opozycyjną.  Do 

głównych zalet zaliczano wolę walki, dynamizm, śmiałość, otwartość, poczucie 

humoru, zdecydowanie, odwagę, honor, gospodarskie podejście, nieszablonowość, 

silne przywiązanie do tradycji rodzinnych i religii oraz polityczną intuicję i spryt16. 

Wykorzystywano materiały pokazujące Wałęsę wśród tłumów wykazując jego 

charyzmatyczną zdolność nawiązywania kontaktu z masami.

Lech Wałęsa gorzej wypadał w telewizji, jego agresywność i apodyktyczność 

wynikające z osobowości dominującej źle „sprzedawały się” w przekazie poprzez 

nośnik audiowizualny, stąd materiały fi lmowe wymagały starannej selekcji. Bezal-

ternatywność wypowiedzi i ocen zyskiwała przychylność wyborców, którzy wie-

rzyli, iż jednoznaczność opinii może przełożyć się na jednoznaczność działań 

politycznych. Ufność tę pokładali rozczarowani i w pewnym sensie poszkodowani 

przemianami w Polsce oraz, co dość zaskakujące, część intelektualistów (29,4%), 

uwiedzionych siłą prostego człowieka, co wskazywało jak silny jest chłopomański 

kompleks wyśmiany przez Stanisława Wyspiańskiego w Weselu. 

Według badań sztabu Tadeusza Mazowieckiego, ówczesny premier był postrze-

gany jako człowiek godny zaufania, wytrwały i konsekwentny, ceniący rozwiązania 

demokratyczne. Mankamentami były: niedostatek energii, małomówność, melan-

cholijność i  brak cech przywódczych. 35% ankietowanych przed wyborami 

postrzegało go jako uległego, ugodowego, chwiejnego oraz mało zdecydowanego17. 

15 Zob.: M. Mazur, Marketing polityczny, Studium porównawcze prezydenckich kampanii wybor-

czych w USA i w Polsce, Warszawa 2002, s. 155–181.
16 A. Stępińska, Marketingowe strategie wyborcze. Wybory prezydenckie w Polsce 1990–2000, Po-

znań 2004, s. 249.
17 Ibidem, s. 251.



16 Piotr Pawełczyk

Tadeusz Mazowiecki wydawał się zagubiony, a jego ostrożność w podejmowaniu 

decyzji wielu odczytywało jako słabość. Oczywiście usiłowano neutralizować 

postrzeganie kandydata jako powolnego poprzez pokazywanie go gestykulującego, 

rozluźnionego, spacerującego, uśmiechniętego, a nawet grającego w badmingtona. 

Rozbieżność pomiędzy faktycznym powściągliwym typem osobowości a kreowa-

nym wizerunkiem była tak duża, że wkrótce zaprzestano tych działań. Trzeba 

przecież pamiętać, iż główne hasło wyborcze Mazowieckiego brzmiało „Siła 

spokoju”.

Znane osoby wspierające kampanię wyborczą podkreślały wysokie walory 

etyczne, nieco rzadziej zalety intelektu, a prawie w ogóle umiejętności lidera Unii 

Demokratycznej. Ponieważ już na pierwszy rzut oka osobowość Mazowieckiego 

nie była silnym punktem na drodze do prezydentury, prezentowano go głównie 

jako pierwszego premiera rządu o rodowodzie solidarnościowym, męża stanu, 

wybitnego działacza opozycyjnego. Podkreślanie decydującej roli we władzy 

wykonawczej niosło ze sobą jednak także niebezpieczeństwa. Mazowiecki był 

pierwszym niekomunistycznym premierem w III RP, stąd – wobec braku możli-

wości porównania – Polakom wydawać się mogło, że inni poradziliby sobie lepiej 

z reformami, że można było uniknąć wielu błędów18. Pomimo tego, w kampanii 

eksponowano funkcję jaką piastował Tadeusz Mazowiecki, nie biorąc pod uwagę 

jak silnie był on kojarzony z kosztami transformacji, jakie ponosili przeciętni 

Polacy. Działania wizerunkowe (choć jest to określenie nieco na wyrost) nie 

zmieniały w gruncie rzeczy tego, co wyborcy już sami wiedzieli. Nikt nie kwestio-

nował moralności i intelektu Mazowieckiego, natomiast bardzo wielu jego predys-

pozycje polityczne.

Konfrontując osobowości Mazowieckiego i Wałęsy, można by uznać, iż byli to 

politycy podobnie mało elastyczni na kreacyjne działania wizerunkowe, przy czym 

rzeczywiste cechy Lecha Wałęsy lepiej sprawdzały się w warunkach rywalizacji 

politycznej. Jej istoty do końca nie pojmował ani Tadeusz Mazowiecki ani jego 

sztab, przekonani, iż skoro mają dobry towar polityczny, to z pewnością nie wymaga 

on dodatkowej reklamy, zniżania się do prostych zabiegów marketingowych 

i wystarczy wskazywać negatywne cech Wałęsy. Przez stanowczo zbyt długi czas 

w ogóle nie postrzegano także Stana Tymińskiego jako groźnego rywala, co osta-

tecznie przypieczętowało  niepowodzenie Mazowieckiego już w pierwszej turze.

18 Kolejne rządy przynosiły rozczarowania i świadomość wysokiej jakości zarówno pierwszego 

niekomunistycznego rządu, jak i parlamentu.
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1995

Aleksander Kwaśniewski był w 1995 r. politykiem, którego cechy osobowości 

magnetycznej dawały się łatwo przekuć w elementy wizerunku politycznego 

skonfrontowanego z wizerunkiem urzędującego prezydenta Lecha Wałęsy. Skon-

densowaniem obrazu różnic pomiędzy tymi kandydatami okazały debaty prezy-

denckie, w których na tle apodyktycznego, agresywnego, niewzbudzającego sym-

patii Lecha Wałęsy sztabowi Kwaśniewskiego udało się pokazać polityka miłego, 

grzecznego, poszukującego kompromisu i porozumienia. Kandydat lewicy „potra-

fi ł zaprezentować się jako polityk nowoczesny, pojednawczy, energiczny, młody, 

jako zaprzeczenie autorytarnego i plebejskiego L. Wałęsy. Proponował – cenione 

przez wyborców – spokój, stabilizację, umiar, powściągliwość i kulturę. A. Kwa-

śniewski lepiej niż L. Wałęsa odpowiedział na społeczne oczekiwania dotyczące 

roli przywódcy politycznego, tj. kompetentnego i sprawnego lidera, prowadzącego 

spokojną i ukierunkowaną na zgodę politykę”19. Aleksander Kwaśniewski zyskał 

poparcie przede wszystkim wśród ludzi młodych, pociągając ich nie tylko swoją 

osobowością, lecz także przekonując poglądami na przyszłość kraju. Oczywiście 

nie bez znaczenia były doświadczenia Polaków wypracowane w ciągu lat prezy-

dentury Lecha Wałęsy. Uwidoczniły one te cechy charakteru, które wyborcy 

dostrzegali u niego już w 1990 roku – niekompetencja, nieodpowiedzialność 

i kłótliwość. Zachowanie i wypowiedzi Wałęsy w trakcie debat utwierdzały wielu 

wyborców w przekonaniu, iż nie licują one z godnością urzędu prezydenta. 

Różnice osobowościowe pomiędzy głównymi kandydatami uwypuklał także 

język Kwaśniewskiego. Jego przemówienia były potoczyste, wygłaszane bardzo 

dobrą polszczyzną i rysowały świat przyjazny ludziom, w którym wspólne budo-

wanie przyszłości jest zdecydowanie korzystniejsze od rywalizacji i destrukcji20. 

Kandydat „unikał kontrowersji, głosił hasła jedności, pokoju społecznego, pracy 

i współdziałania. Jawił się więc jako człowiek zadowolony, optymistycznie nasta-

wiony wobec przyszłości”21. Być może jeszcze silniej niż w komunikowaniu wer-

balnym Kwaśniewski dystansował swojego głównego rywala w sferze wyglądu 

i mowy ciała. 

19 B. Dziemidok, Partie polityczne a wybory prezydenckie w Polsce, Lublin1998, s. 158.
20 Co ciekawe, Bronisław Komorowski niezwykle konsekwentnie (w opinii niektórych wręcz 

przesadnie) wykorzystywał ten sam środek kontrastujący poprzez hasło „Zgoda buduje”.
21 A. Stępińska, op.cit., s. 261.
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Sztab Kwaśniewskiego dyskontował także fakt, iż dojście do władzy postkomu-

nistów w 1993 r. nie okazało się zgubne dla Polski, co więcej, że potrafi li oni się 

wpisać w zasady demokracji. Ponadto, poprawiające się wskaźniki gospodarcze – 

po zapaści pierwszego okresu transformacji – wpływały pozytywnie na optymizm 

Polaków. Na wszelki wypadek, Kwaśniewski unikał w tym czasie funkcji bezpo-

średnio związanych z władzą wykonawczą. Koncyliacyjność Kwaśniewskiego 

okazała się korzystniejsza od kontynuacji „wojny na górze”. 

W kampaniach Aleksandra Kwaśniewskiego i Lecha Wałęsy można było dostrzec 

profesjonalne kreacje wizerunków politycznych pozycjonowane w odniesieniu do 

siebie, ukrywające mankamenty charakteru, wykorzystujące wady rywala, a przede 

wszystkim podkreślające swoje zalety.

Prezydent Lech Wałęsa próbował zaprezentować nowy wizerunek gotowego na 

kompromis przywódcy. Podkreślał jednocześnie swoją charyzmę, historyczne zasługi 

i doświadczenie. Konfrontował te elementy wizerunku z młodością, niedoświadcze-

niem i komunistyczną przeszłością Kwaśniewskiego. Należy jednak zauważyć, iż 

pomimo prób poprawy swego wizerunku Wałęsa niechętnie poddawał się tym 

działaniom, będąc do końca chyba przekonanym, iż nie może przegrać z postkomu-

nistą i ateistą. Cechy osobowościowe zwyciężyły kreowane elementy wizerunku.

2000

Marian Krzaklewski z wyborów prezydenckich 2000 roku to przykład źle zasto-

sowanej strategii wizerunkowej, eksponującej niewłaściwe cechy osobowościowe. 

Zachowania niewerbalne pozostające w opozycji wobec komunikatów werbalnych 

pogłębiały nieufność wobec polityka AWS-u. Złośliwi komentatorzy wskazywali, 

iż specjaliści nauczyli Krzaklewskiego uśmiechać się, ale nie powiedzieli, kiedy ma 

to robić. Stąd uśmiech nie schodził z twarzy polityka nawet wtedy, kiedy wypowia-

dał słowa ewidentnie niekorespondujące z tą wyrażaną niewerbalnie życzliwością. 

Marian Krzaklewski, który wydawało się, że ma wszelkie atuty, aby podjąć rywa-

lizację z urzędującym prezydentem uzyskał gorszy wynik nawet od Andrzeja 

Olechowskiego, kandydata niezależnego, który prawdopodobnie zyskał głosy 

wyborców niechętnych Kwaśniewskiemu, a zdegustowanych stylem kampanii 

Krzaklewskiego. Oczywiście należy pamiętać, iż zdaniem większości specjalistów, 

kandydat popierany przez AWS – wobec znużenia społecznie obciążającymi 

wielkimi reformami wprowadzanymi przez rząd AWS i Unii Wolności – i tak nie 

miał szans na zwycięstwo w konfrontacji z lubianym urzędującym prezydentem. 
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Rywalizacja toczyła się w dużej mierze wokół tego, czy uda się doprowadzić wybory 

do drugiej tury, co wykazałoby realną alternatywę wobec zbliżającego się, wówczas 

już nieuniknionego, parlamentarnego sukcesu lewicy, a jednocześnie wzmocniło 

pozycję samego Krzaklewskiego, który dla wyborów prezydenckich poświęcił 

nawet fotel premiera, wysuwając na niego mało znanego Jerzego Buzka. Kandydat 

AWS-u miał znaczny elektorat negatywny uaktywniony przez niewielką zdolność 

do ingracjacji i słabo skrywane poczucie wyższości. Wizerunkowo korzystne cechy 

osobowościowe polityka zostały wyparte przez te, które nie wzbudzały sympatii, 

zwłaszcza wobec przeważającej sympatii dla koncyliacyjnych cech mijającej kaden-

cji prezydenta.

Zwycięstwo Aleksandra Kwaśniewskiego było w gruncie rzeczy niezagrożone 

przez cały okres kampanii. Negatywne reklamy polityczne sztabu Krzaklewskiego 

wprawdzie zakłóciły nieco wyidealizowany obraz urzędującego prezydenta, ale 

stopień społecznej akceptacji dla dotychczasowych pięciu lat sprawowania urzędu, 

jak i cechy osobowości magnetycznej, plastycznie przekładające się na oczekiwany 

społecznie wizerunek, stwarzały dla niego bezpieczną przewagę. Z wizerunku 

amanta sprzed pięciu lat Aleksander Kwaśniewski płynnie przeszedł do wizerunku 

męża stanu. W kampanii 2000 roku wykazywał rozwagę, opanowanie, a nawet 

wielkoduszność, co z pewnością miało sygnalizować jego przejście do „pierwszej 

ligi” europejskich polityków. Potwierdzały to oczywiście eksponowane w kampanii 

dowody uznania ze strony politycznych autorytetów sceny międzynarodowej 

z papieżem Janem Pawłem II na czele. Sztabowi Kwaśniewskiego udało się także 

oderwać od dotychczasowej osi podziału lewica versus prawica, a przejść do 

kampanii wizerunkowej, w której urzędujący prezydent czuł się znakomicie.

2005

Sukcesy Lecha Kaczyńskiego oraz Prawa i Sprawiedliwości w kampaniach 2005 r. 

dowodzą, moim zdaniem, iż marketing polityczny w Polsce osiągnął poziom 

porównywalny z krajami Europy Zachodniej, choć oczywiście wciąż daleki jest od 

profesjonalizmu amerykańskiego. Osobowość Lecha Kaczyńskiego, stanowiąc 

połączenie typu melancholijnego z typem powściągliwym, prawdopodobnie nie 

była łatwą podstawą do kreacji wizerunku politycznego. Jednak cechy, które udało 

się wyeksponować w politycznym wizerunku okazały się szczególnie istotne 

z punktu widzenia oczekiwań części elektoratu, który doceniał empatię i pochyle-

nie się nad problemami ludzi, dla których wyzwania liberalnego porządku wyda-
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wały się zbyt trudne, a światopoglądowa tolerancja nie stanowiła wartości samej 

w sobie. Sukcesy prawicy, jakimi były cztery lata wcześniej wejścia do parlamentu 

Prawa i Sprawiedliwości oraz Ligi Polskich Rodzin, pokazały znaczącej części 

polskiego społeczeństwa, że ma realne szanse delegowania do władzy polityków 

bliskich ich poglądom ekonomicznym i politycznym. Lech Kaczyński wzbudzał 

swym wizerunkiem zaufanie, ponieważ jego ubieganie się o urząd prezydenta nie 

kojarzyło się wyborcom z rozbudzonymi potrzebami mocy (przede wszystkim 

hiperdominacji), lecz raczej z pragnieniem realizacji pewnej politycznej wizji, jak 

się okazało ważniejszej dla większości aktywnych wyborców niż wątpliwości, co 

do osobowościowej predestynacji do ubiegania się o prezydenturę w Polsce. 

Na tym tle analiza kampanii Donalda Tuska i jego przygotowania wizerunko-

wego wskazują na niedocenienie możliwości, jakie daje przygotowanie strategii 

wyborczych realizowanych w sytuacji kryzysowej. Źle zdiagnozowano najistotniej-

sze problemy nurtujące wówczas polskie społeczeństwo. Nie uwzględniono 

w dostatecznym stopniu efektów świadomościowych, jakie przyniosła tzw. afera 

Rywina i uczulenia Polaków na zjawisko korupcji i afer na styku polityki i ekono-

miki. Kampanie parlamentarna PO oraz prezydencka Donalda Tuska nie zawierały 

wiele treści odnoszących się do istniejących wówczas społecznych obaw. Także 

podział na Polskę liberalną i solidarną, który zdominował kampanie 2005 roku, 

okazał się dla polityków PO niszczący, wobec braku umiejętności zanegowania 

merytorycznych podstaw takiej dychotomii. Donald Tusk nie wzbudził zaufania 

większości wyborców nie tylko poglądami, które dla wielu Polaków faworyzowały 

ludzi ogólnie pojmowanego sukcesu, lecz także poprzez zbyt późno budowany 

wizerunek męża stanu, polityka zrównoważonego, troskliwego i posiadającego tzw. 

wiedzę życiową. Elementy wizerunku politycznego, które można było uwypuklić 

na podstawie osobowości dominującej nie zostały należycie ukształtowane, co 

spowodowało, że na społecznym postrzeganiu Tuska wciąż ważył wizerunek luzaka, 

który sprawdzał się w przewodzeniu partii liberalnej, lecz nie pasował do społecz-

nego wyobrażenia kandydata na prezydenta. Kreowany wizerunek męża stanu był 

mało wiarygodny, co oczywiście wykorzystywał sztab głównego rywala podkre-

ślając, iż polityk PO nie ma doświadczenia w sprawowaniu urzędów państwowych 

i trudno uwierzyć w jego kompetencje. Zawiodło także w sztabie wyborczym 

kandydata liberałów zarządzanie kryzysem w sytuacji doniesień ze sztabu politycz-

nego rywala, o ochotniczym wstąpieniu dziadka Donalda Tuska do Wermachtu. 

Zagubiony kandydat PO został sprowadzony do „narożnika politycznego ringu”, 

co zaważyło na jego przegranej z rywalem, który – jak wydawało się na początku 

kampanii – wizerunkowo nie miał dużych szans.
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2010

Kampania prezydencka w 2010 roku była specyfi czna. Ujawniła z całą mocą jak 

dalece na politykę należy spoglądać z perspektywy psychologicznej. Jak piszą 

Robert S. Robins i Jerold M. Post: Paranoja polityczna jest zazwyczaj wypaczeniem 

jakiejś prawdy, co oczywiście potęguje dynamikę wzrostu dotkniętych tą przypa-

dłością. „Ofi ary wybiera się na ogół spośród tych, których śmierć lub poniżenie 

mogą w sensie symbolicznym lub materialnym wzbogacić oskarżycieli, albo spo-

śród tych, którzy wzbudzili ich gniew. Gdy ktoś trzyma z niewłaściwą stroną, 

bardziej naraża się na to, że zostanie oskarżony o złowrogie cechy lub praktyki – 

z czarnoksięstwem włącznie”22. Okres żałoby przed kampanią, sama kampania 

wyborcza oraz czas po niej – do usunięcia krzyża sprzed Pałacu Prezydenckiego 

– były bardzo silnie nacechowane polityczną paranoją, której rozprzestrzenianiu 

się znakomicie sprzyjały środki masowego przekazu.

Sama geneza udziału kandydatów niejako zastępczych – przez ostatnie ponad 

cztery lata Polacy byli przekonani, że dojdzie do powtórnej konfrontacji Lecha 

Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem – zadecydowała, że wyborcy mogli poczuć 

się zagubieni w swych preferencjach politycznych, a żałoba po katastrofi e smo-

leńskiej musiała ten stan pogłębiać. Niemniej zaskoczeni musieli być kandydaci 

zmuszeni do rywalizacji na nowych zasadach i w przyspieszonym czasie. Kampa-

nia ta jednocześnie dobitnie pokazała jak silnym ograniczeniem dla prowadzenia 

rywalizacji wyborczej mogą być cechy osobowościowe polityka. Jarosław Kaczyń-

ski, chcąc uwolnić się od wizerunku polityka radykalnego, niezdolnego do 

kompromisu i wzbudzającego lęk swoimi politycznymi poglądami, przybrał maskę 

człowieka dotkniętego ciężko przez los, którego jedynym celem życiowym pozo-

staje kontynuowanie polityki zmarłego brata, i któremu urząd Prezydenta RP 

wręcz należy się jako swego rodzaju rekompensata za doznane krzywdy. Jedno-

cześnie owo tragiczne naznaczenie miało wskazywać na zdolność zrozumienia 

innych, gotowość do dialogu z politykami o odmiennych orientacjach ideowych, 

nawet z postkomunistami (także pośmiertne zrozumienie dla propaństwowej 

polityki komunistów – vide Edward Gierek), którzy w wypowiedziach kandydata 

zostali zredefi niowani jako wybitni politycy lewicy. Dobry – pomimo przegranej 

– wynik wyborów prezydenckich wskazuje, że część polskiego społeczeństwa 

uwierzyła w metamorfozę, którą przeszedł prezes Prawa i Sprawiedliwości. Wypo-

22 R.S. Robins, J.M. Post, Paranoja polityczna. Psychopatologia nienawiści, Warszawa 1999, 

s. 75.
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wiedzi Jarosława Kaczyńskiego po zwycięstwie Bronisława Komorowskiego 

wskazują, że rację mieli jednak nieufnie oceniający prawdziwość przemiany oso-

bowościowej prezesa PiS-u. Prawdopodobnie także dowody metamorfozy, które 

dawał kandydat PiS-u, były zbyt słabe wobec społecznych lęków i fobii, jakie 

wyzwalał w ciągu ostatnich pięciu lat.

Widoczną powściągliwość Bronisława Komorowskiego również trudno uznać 

za cechę, która w wyborach prezydenckich ułatwia sukces. Polityk ten w założe-

niach swojej partii skonfrontowany miał być z ubiegającym się o reelekcję prezy-

dentem, a nie jego dominującym osobowościowo bratem bliźniakiem. Zmiana ta 

spowodowała, że polityk PO wydawał się zbyt stonowany w swych wypowiedziach 

niekiedy zagubiony i charakterologicznie odstający od oczekiwań wyborcy, co do 

idealnego przywódcy.

Dwaj główni kandydaci wykorzystywali wizerunek męża stanu, wyprowadzając 

go jednak z odmiennych typów osobowości. Bronisław Komorowski, o czym 

świadczy eksponowane aż do przesady hasło „Zgoda buduje”, skupiał się na przy-

pisywanemu temu wizerunkowi spokoju, rozwadze i doświadczeniu życiowym. 

Jarosław Kaczyński akcentował spełnienie oczekiwań wyborców związanych 

z tradycyjnie pojmowanym patriotyzmem, kierowaniu się w polityce interesem 

narodowym i konserwatywnym światopoglądem wynikającym z kulturowych 

uwarunkowanych religijnych, stąd slogan „Polska jest najważniejsza”. Zwycięstwo 

Komorowskiego wynikało nie tyle z akceptacji wyborców dla jego wizerunku 

politycznego czy propozycji rozwiązań istotnych problemów społecznych, co 

z  niechęci do Jarosława Kaczyńskiego, rozczarowań rządami PiS-u w  latach 

2005–2007, a także wizji kontynuowania polityki zmarłego prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński w wypowiedziach publicznych po przegranych 

wyborach wskazywał na błędy swojego sztabu (ocieplanie wizerunku), które mogły 

zniechęcić najbardziej ortodoksyjną część elektoratu prawicowego, ale należy to 

raczej uznać za próbę racjonalizacji i usprawiedliwienia przegranej. Kaczyński 

z wizerunkiem sprzed katastrofy smoleńskiej nie miałby żadnych szans na zwycię-

stwo w wyborach prezydenckich. Nie zmienia to faktu, iż realizacje wizerunkowe 

obu kandydatów były raczej słabe, a ich osobowości wyraźnie utrudniały przeko-

nanie do siebie społeczeństwa. Wybrano mniejsze zło, co oczywiście nie jest 

przypadłością tylko Polski, lecz raczej wpisuje się w charakterystykę współczesnej 

demokracji masowej.

Co zatem wynika z analizy dwudziestu lat wyłaniania Prezydenta RP w pow-

szechnych wyborach?
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Po pierwsze, społeczne pragnienie, aby na czele państwa stał polityk o ponad-

przeciętnych cechach, które mogą wynikać jednak zupełnie odmiennych typów 

osobowości. 

Po drugie, merytoryczna wiarygodność programów kandydatów zdecydowanie 

ustępuje ich zdolnościom pobudzania społecznych emocji. Można by zadać sobie 

pytanie, czy gdyby te zdolności, dzięki wyrównanemu poziomowi kreacyjnych 

działań marketingowych, były podobne, czy powróciłoby racjonalne kryterium 

oceny ofert politycznej? 

Po trzecie, etykieta partyjna wiążąca kandydata z określonym postrzeganiem 

macierzystej partii raczej utrudnia odniesienie sukcesu. W wyborach samorządo-

wych owocuje to wyraźnym dystansowaniem się kandydatów wyłanianych w spo-

sób bezpośredni od wspierających ich partii.

Po czwarte, jednoznacznie i silnie ukształtowana osobowość polityka jest raczej 

przeszkodą na drodze do urzędu prezydenckiego. Lepiej sprawdza się osobowość 

plastyczna, łatwo poddająca się kreacjom wizerunkowym, pod warunkiem ich 

adekwatności wobec zdiagnozowanych oczekiwań elektoratu. Charakterystyka 

profi lu symbolicznego idealnego prezydenta jest w społecznej recepcji równie 

zmienna.

SUMMARY

THE ARTICLE CONTAINS deliberations concerning personality types and the resulting 

possibilities of building one’s political image. By trying to answer the question whether or 

not a politician’s distinct personality is an opportunity or an obstacle on one’s way to 

electoral success, the Author discusses the profi les and political images of leading candidates 

in presidential elections in Poland in the years 1990 to 2010. Analyzing the winners’ and 

the losers’ campaigns, he concludes that from the perspective of modern political market-

ing,  candidates with fl exible, easily-marketable personalities are generally more successful 

than those with strong personalities. A more fl exible personality allows one to build 

a politician’s image in a way matching the voters’ expectations prevailing in a given politi-

cal situation.
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WSTĘP

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO ARTYKUŁU nie jest opis przebiegu prezydenckiej 

kampanii wyborczej z 2010 r., ani analiza działań poszczególnych komitetów 

wyborczych. Celem jest wskazanie na cechy, które zasadniczo różniły ją od kam-

panii wcześniejszych. Czynnikami determinującymi przebieg omawianej kampanii 

były przede wszystkim dwa wydarzenia: katastrofa rządowego samolotu TU-154 

z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim na czele polskiej delegacji udającej się na 

obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej oraz powódź, która w maju 2010 r., a więc 

w czasie trwającej kampanii, nawiedziła południowo-wschodnią Polskę. 

Delegacja, która udawała się do Smoleńska na uczczenie 70. rocznicy zbrodni 

katyńskiej, zorganizowana była ad hoc, w atmosferze silnego konfl iktu między 

kancelariami prezydenta i premiera. Na pokładzie samolotu znajdowało się 96 osób 

(łącznie z załogą i członkami ochrony prezydenckiej), wśród których byli przed-

stawiciele Kancelarii Prezydenta RP oraz prominentni członkowie wszystkich 

stronnictw politycznych: wicemarszałkowie Sejmu – Krzysztof Putra (PiS), Jerzy 

Szmajdziński (SLD), wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek (PO), posłowie 

i senatorowie, znani i popularni; także przedstawiciele ważnych instytucji państwo-

wych i dowódcy wszystkich sił zbrojnych. Zaraz po katastrofi e rozpoczęło się 

śledztwo, które zgodnie ze standardami międzynarodowymi prowadzone było 

przez władze kraju, na terytorium którego do niej doszło. W tym przypadku były 

to organy Federacji Rosyjskiej, co nie pozostawało bez znaczenia dla oceny pro-

wadzonego postępowania przez główne siły polityczne w Polsce. 

Polska kampania prezydencka 2010 r. była pod niemal wszystkimi względami 

wyjątkowa i to nie tylko w skali krajowej. Katastrofa smoleńska, w której zginął 
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prezydent i prominentni przedstawiciele wszystkich sił politycznych w Polsce oraz 

przedstawiciele najwyższych władz wojskowych i najważniejszych instytucji pań-

stwowych, miała wpływ na porządek konstytucyjny i strategie wszystkich podmio-

tów biorących udział w kampanii. Pełniący obowiązki prezydenta Marszałek Sejmu 

był równocześnie najbardziej liczącym się kandydatem na urząd, dwóch zgłoszo-

nych ofi cjalnie (choć nieformalnie) kandydatów poniosło śmierć w katastrofi e. 

Dziennikarze w zdumiewający sposób poddali się osobistym emocjom i (nieza-

mierzenie jak można przypuszczać) narzucili ton debaty politycznej, którego stali 

się zakładnikami w czasie kampanii. Każda kampania rządzi się podobnymi pra-

wami, które jednak w zaistniałej sytuacji uległy zawieszeniu. Miejsce rywalizacji 

na poglądy, programy, oceny politycznych rywali zajęła pełna wstrzemięźliwości 

kampania na wizerunki, defi niowane w kontekście zaistniałej tragedii. Implemen-

tacja wcześniej przygotowywanych strategii sztabów wyborczych okazała się nie-

możliwa. Dotknęło to w szczególności trzy sztaby: Platformy Obywatelskiej, Prawa 

i Sprawiedliwości oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej. PO straciła przewagę 

wypracowaną w wyniku wewnętrznych prawyborów, PiS i SLD musiały wysunąć 

nowych kandydatów, i choć w naturalny sposób stali się nimi liderzy tych ugrupo-

wań, to jednak – szczególnie w przypadku Jarosława Kaczyńskiego kandydatura 

tworzyła zupełnie nowy kontekst wyborów1. Ogłoszenie terminu wyborów, wymu-

szone konstytucyjnie, odbyło się co prawda po zakończeniu żałoby narodowej, ale 

w czasie nadal trwającej traumy. Rozpoczęcie regularnej kampanii wydawało się 

jednak wszystkim uczestnikom procesu politycznego: politykom, mediom i wybor-

com, niemożliwe i niestosowne. Wszelkie dotychczasowe przewidywania, speku-

lacje dotyczące wyników wyborów stały się nieaktualne. 

KAMPANIA WYBORCZA

W bogatej literaturze dotyczącej prowadzenia kampanii wyborczych, tak anglo-

języcznej, jak polskiej, powszechnie przyjmuje się istnienie stałej sekwencji działań2. 

Kampania powinna rozpocząć się od przedstawienia kandydata, przedstawienia 

jego programu wyborczego, ewentualnej kampanii negatywnej oraz podsumowa-

1 „Wystrzegając się ostentacyjnego nawiązywania do tragedii smoleńskiej, zdołano ją wpisać 

w strukturę racjonalnego uzasadnienia prezydenckiej kandydatury prezesa PiS-u”, pisał T. Sławek, 

Wybory prywatno-publiczne, „Tygodnik Powszechny”, 22.06.2010.
2 Zob.: E. Bates, S. Diamond, Th e Spot. Th e Rise of Political Advertising on Television, Boston 

1992.
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nia przedstawiającego kandydata w  sposób eksponujący te jego cechy, które 

są szczególnie pożądane przez wyborców i odpowiadają ich aspiracjom.

Jednak szczegółowe określenie celów działań promocyjnych uzależnione jest, 

mówiąc językiem marketingu politycznego, od fazy cyklu życia politycznego 

kandydatów. Za Marzeną Cichosz i Dariuszem Szczypińskim3 przyjmujemy, że 

produkt polityczny – polityk, partia polityczna – przechodzić może przez pięć faz 

rozwojowych: narodzin, wzlotu, rozwoju, stabilizacji i schyłku4.

W wyborach prezydenckich 2010 r. obydwaj główni kandydaci znajdowali się 

w fazie stabilizacji, choć występowały między nimi istotne różnice. Bronisław 

Komorowski, mimo że obecny na eksponowanych stanowiskach w polskiej polityce, 

3 Między cytowanymi autorami nie ma jednoznacznej zgody terminologicznej, co do opisu faz 

rozwoju cyklu politycznego: D. Skrzypiński mówi o narodzinach, wzlocie, rozwoju, stabilizacji 

i schyłku, M. Cichosz zaś o narodzinach (instalacji na rynku), wzroście, stabilizacji (dojrzałości), 

schyłku i „śmierci”, traktując wzlot i rozwój jako generalnie tę samą fazę. Zob.: M. Cichosz, Metody 

analizy i diagnostyki rynku politycznego, [w:] Marketing polityczny w teorii i praktyce, red. A. Jabłoński, 

L. Sobkowiak, Wrocław 2009, s. 113–114; D. Skrzypiński, Strategie partii politycznych, [w:] Marketing 

polityczny w teorii…, op.cit., s. 146.
4 Faza narodzin to moment, kiedy wokół charyzmatycznego przywódcy gromadzą się zwolennicy. 

Mogą być sympatykami lidera bądź głoszonego przez niego hasła programowego. W fazie tej pod-

stawowym celem marketingowym jest wejście na rynek polityczny, tym trudniejsze im większe 

są bariery wejścia (instytucjonalne, prawne, fi nansowe, kulturowe, czy inne). Głównym celem 

marketingowym drugiej fazy cyklu życia politycznego jest zyskanie stałego elektoratu, którego 

wielkość przekracza próg wyborczy. W fazie tej inicjatywa polityczna stabilizuje się, powstają struk-

tury organizacyjne i następuje integracja różnych grup politycznych wspierających lidera. Inicjatywa 

polityczna ulega instytucjonalizacji (rejestrowana jest partia polityczna, polityk deklaruje swoje za-

interesowanie udziałem w wyborach), jest obecna w mediach i, w konsekwencji, w sondażach. W fazie 

rozwoju najważniejszym wyzwaniem dla istniejącego już podmiotu politycznego jest utrzymanie 

wewnętrznej jedności. W pierwszej fazie wokół charyzmatycznego lidera skupiają się ludzie, których 

jedynym punktem stycznym może być sam lider bądź hasło, które głosi, a które staje się nośnikiem 

symbolicznej identyfi kacji. Faza trzecia wymaga opracowania stanowiska polityka/partii w wielu 

różnych sprawach, a to może ujawnić różnice pomiędzy środowiskami. W fazie stabilizacji cele 

marketingowe są dwa. Pierwszy z nich to utrzymanie dotychczasowego udziału w rynku, który 

gwarantuje regularną wybieralność i fi nansowanie działalności podmiotu politycznego. Drugim 

celem jest poszerzenie udziału w rynku. Chodzi raczej o wartości kilkuprocentowe, wynikające 

z ciągłych przesunięć poparcia wśród wyborców. W fazie stabilizacji partia/polityk posiada wypra-

cowaną strategię i wizję swojej przyszłości, oraz przygotowaną taktykę osiągania celów. W fazie 

schyłkowej podmiot polityczny traci swoją konkurencyjność, w efekcie czego może zostać na trwale 

wyeliminowany z rynku politycznego. Faza schyłku rozpoczyna się zwykle po przegranych wyborach 

lub po porażce istotnych dla podmiotu projektów politycznych (brak poparcia społecznego dla ważnej 

inicjatywy, porażka w kampanii politycznej innej niż wyborcza). Możliwe tu są dwa cele marketin-

gowe. Pierwszy, to utrzymanie się, mimo porażki, na rynku politycznym. Drugi to wprowadzenie 

nowej oferty politycznej, która bazuje na zasobach inicjatywy schodzącej z rynku. 
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nie był postrzegany jako polityk pierwszoplanowy, choć obdarzony był bardzo 

wysokim zaufaniem społecznym. Pełnienie obowiązków prezydenta nie zmieniło 

tego stanu rzeczy. Jarosław Kaczyński zaś cieszył się reputacją jednego z najważ-

niejszych polityków, ale do momentu katastrofy przodował we wszystkich rankin-

gach polityków wzbudzających największą nieufność5. Obydwaj politycy mieli 

jasno wytyczony cel kampanii – wygranie wyborów. Do 10 kwietnia 2010 r. sztab 

kandydata PO mógł jeszcze uwzględniać w strategii wariant wygranej w pierwszej 

turze, ale dość szybko stało się jasne, że cel ten nie będzie realny. Celem kampanii 

Grzegorza Napieralskiego było wzmocnienie pozycji SLD przed jesiennymi wybo-

rami samorządowymi i przyszłorocznymi parlamentarnymi oraz wzmocnienie 

osobistej pozycji przewodniczącego jako lidera polskiej lewicy; podobnie można 

zdefi niować cel Waldemara Pawlaka: przyszłe wybory samorządowe i parlamen-

tarne oraz wzmocnienie pozycji PSL w koalicji. Trudno zdefi niować rzeczywisty 

cel Andrzeja Olechowskiego, który mimo deklarowanej wiary w możliwość wejścia 

do drugiej tury, szans na realizację tego dążenia nie miał6. Pozostali kandydaci: 

Janusz Korwin-Mikke, Marek Jurek, Andrzej Lepper, Kornel Morawiecki, Bogusław 

Ziętek, od samego początku kampanii mieli notowania w granicach błędu staty-

stycznego. 

Zatem dwaj główni konkurenci, jako politycy znani, nacisk powinni kłaść na 

prezentację programów oraz takie przedstawienie siebie, aby możliwie najlepiej 

odpowiadać ambicjom i oczekiwaniom elektoratu. Jednak, jak wspomniano wcze-

śniej, kampania 2010 r. nie była w żadnej mierze typowa. Pierwsze starcie miało 

miejsce w momencie rejestracji kandydatów i pokazało wyraźnie poziom mobili-

zacji sztabów i potencjalnych wyborców. Był to równocześnie sygnał, że elektorat 

znajduje się w szczególnym stanie, a preferencje deklarowane przed 10 kwietnia 

mogą ulec radykalnej zmianie7. 

5 Według CBOS, w marcu 2010 r. Bronisław Komorowski po raz pierwszy w swojej karierze został 

politykiem, któremu zaufało najwięcej Polaków – 57%. W tym samym okresie Jarosławowi Kaczyńskiemu 

ufało 29%, nie ufało zaś 51% respondentów. Lech Kaczyński uzyskał odpowiednio 40% i 44%. 10% re-

spondentów nie znało Bronisława Komorowskiego, Jarosława Kaczyńskiego tylko 1%. Zob.: CBOS, 

Zmiany w rankingu zaufania do polityków, Komunikat z badań BS/43/2010, Warszawa, marzec 2010.
6 W marcu 2010 r. jedynie 5% respondentów deklarowało poparcie dla kandydatury Andrzeja 

Olechowskiego. Zob.: CBOS, Wybory prezydenckie 2010 – preferencje Polaków przed prawyborami 

w PO, Komunikat z badań BS/34/2010, Warszawa, marzec 2010. W czerwcu 2010 r. poparcie to spadło 

do 2%. Zob.: CBOS, Preferencje w wyborach prezydenckich, Komunikat z badań BS/83/2010, Warsza-

wa, czerwiec 2010.
7 Sztab J. Kaczyńskiego złożył 1650 tys. podpisów popierającego jego kandydaturę, sztab B. Ko-

morowskiego zgromadził 769 tys. głosów poparcia. Nie bez wpływu na sukces sztabu J. Kaczyńskiego 
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DETERMINANTY KAMPANII WYBORCZEJ

WSPÓŁCZESNE KAMPANIE WYBORCZE determinowane są kilkoma istotnymi 

zjawiskami, które pojawiły się w stabilnych demokracjach w latach 80. i 90. XX w. 

Należą do nich: przejmowanie przez komunikowanie polityczne standardów 

kultury popularnej, wykorzystywanie w kampaniach tzw. mediów miękkich oraz 

nacisk na wizerunek, który prowadzi do personalizacji i prywatyzacji polityki. 

Zjawiska te wywołane były rosnącym znaczeniem dynamicznie rozwijających się 

mediów masowych i silną między nimi konkurencją. Konieczność komercyjnego 

sukcesu zmieniała stosunek mediów do polityki i polityków, którzy z kolei musieli 

akceptować nowe reguły relacji z mediami. Wymogi rynku powodują, że wszystkie 

rodzaje i gatunki oferty mediów podlegają ocenie efektywności rozumianej mer-

kantylnie. Pojawienie się infotainmentu doprowadziło w konsekwencji do zmiany 

kryteriów doboru newsów w gatunkach związanych z informacją polityczną, choć 

pierwotnie oznaczało ono uatrakcyjnienie sposobu przekazu ważnych informacji. 

Zainteresowanie wyborców personalnym i prywatnym aspektem polityki jest 

zarówno przyczyną, jak i konsekwencją wspomnianych zjawisk. Odpowiadając na 

potrzeby odbiorców media dostosowują swoje strategie relacjonowania polityki, 

podobnie jak politycy sposób prezentowania swoich, nie tylko politycznych, cech 

i kompetencji. W rezultacie utrwala się wzorzec komunikowania politycznego 

opartego o schematy i standardy kultury popularnej.

Poza wspomnianymi zjawiskami systemowymi, prezydencka kampania 2010 

roku zdeterminowana była dwoma czynnikami zewnętrznymi, o których wspo-

mniano wcześniej. Katastrofa, a szczególnie sposób jej relacjonowania przez niemal 

wszystkie polskie media, zmieniła dotychczasowe oceny polityków, przede wszyst-

kim zmarłego prezydenta. Żadna redakcja nie była przygotowana na to wydarzenie, 

które natychmiast stało się wydarzeniem medialnym w rozumieniu nadanym mu 

przez Daniela Dayana i Elihu Katza8. Efektem był szczególny, i co warto podkreślić, 

było zapewne obdarowywanie obywateli składających podpis zdjęciami zmarłej pary prezydenckiej, 

utrzymanymi w kirze i naklejkami z profi lem Lecha Kaczyńskiego i podpisem „Mój Prezydent”. Liczby 

głosów zgromadzonych przez sztaby za: wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708, 7851073,Wy-

bory_2010__Dziesieciu_kandydatom_na_prezydenta_udalo.html, odczyt z dn. 30.05.2010.
8 Charakterystyka wydarzenia medialnego zob.: D. Dayan, E. Katz, Wydarzenie medialne. Historia 

dziejąca się na żywo, Warszawa 2005. Według typologii autorów, katastrofę samolotu można określić 

jako konkwistę, zaś ceremonię pogrzebową pary prezydenckiej jako koronację. Konkwista to wyda-

rzenie, które zmienia reguły, zrywa ciągłość, w którym dziennikarz staje się bardem, piewcą bohatera; 

widzowie dają świadectwo, są porażeni, obdarzają bohatera charyzmą, nie wątpią w jego wielkość 

i znaczenie tego, co się stało. Koronacja zaś ucieleśnia reguły, symbolizuje ciągłość, od mediów wy-
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w zasadzie jednakowy w niemal wszystkich mediach, sposób relacjonowania samej 

katastrofy oraz wydarzeń z tygodnia żałoby narodowej, zwieńczonych pogrzebem 

pary prezydenckiej na Wawelu. Wydaje się, że dziennikarze zajmujący się polityką 

bardzo osobiście przeżyli tę tragedię, co można zrozumieć z racji ich codziennych 

kontaktów z wieloma ofi arami katastrofy. Jednak publicznie okazywane emocje9, 

szczególnie w pierwszych dniach po wydarzeniu, narzuciły sposób narracji w całej 

kampanii wyborczej. 

Każda klęska żywiołowa, a taką jest powódź, wydarzenie medialne głównie dla 

mediów informacyjnych, jest testem dla rządzących. Frustracja i lęk ludzi bezpo-

średnio poszkodowanych skupiają się na rządzących, którzy zwykle oskarżani 

są o nieudolność, zaniedbania, zbyt małą empatię. Stwarzało to sytuację korzystną 

dla kandydatów niereprezentujących obozu rządzącego, było natomiast nad wyraz 

niekorzystne dla Bronisława Komorowskiego, który ważyć musiał każde słowo10. 

Obydwa te wydarzenia nie stały się jednak bezpośrednimi tematami kampanii, 

gdyż badania wykonane na zlecenia sztabów wyborczych jednoznacznie wykazały, 

że nie spotka się to z aprobatą wyborców. 

Konsekwencją katastrofy smoleńskiej, która miała ogromny wpływ na przebieg 

kampanii, była radykalna rozbieżność w  prezentowaniu przez media Lecha 

Kaczyńskiego przed katastrofą i po niej. Zgodnie z sentencją de mortuis nihil nisi 

bene, opozycyjni wobec zmarłego prezydenta kandydaci na urząd prezydenta 

wstrzymywali się z oceną minionej kadencji, co było w fundamentalnej sprzecz-

ności z kanonami prowadzenia każdej kampanii. 

Tuż po katastrofi e media jednomyślnie pokazywały zdjęcia pary prezydenckiej, 

okazującej sobie przywiązanie i czułość. Reprodukowano fotografi e, które wcześniej 

pojawiały się w prasie kobiecej11, i które przedstawiały parę prezydencką jako udane 

maga czci, kapłańskiego namaszczenia. Łączy władzę i obywateli, łączy w solidarnym przeżywaniu 

wszystkich ludzi. 
9 Symbolem tych emocji stało się zachowanie Moniki Olejnik, dziennikarki postrzeganej jako 

osobowość silna i niepodatna na wzruszenia, która w kolejne dni po katastrofi e, prowadząc Kropkę 

nad i nie mogła powstrzymać łez i zapanować nad emocjami.
10 Powszechnie przywoływano wypowiedź Włodzimierza Cimoszewicza z 8 lipca 1997 r., który 

podczas powodzi w 1997 r. pełniąc urząd premiera stwierdził, że „to jest kolejny przypadek, kiedy 

potwierdza się, że trzeba być przezornym i trzeba się ubezpieczać, a ta prawda jest ciągle mało po-

wszechna”. Wypowiedź ta oceniona została jako przykład arogancji władzy i symbolizowała przyczyny 

porażki wyborczej SLD w kampanii parlamentarnej 1997 r.
11 Choćby ze słynnej sesji zdjęciowej dla „Gali” ze stycznia 2010 r., gdzie para prezydencka foto-

grafowana była w stylizowanych strojach i wnętrzach, oddających nastrój karnawału w nieco teleno-

welowej konwencji. Dziennikarka zapowiadając materiał pisała: „Nowy Rok skłania do refl eksji 

i zwierzeń. Ten wywiad jest właśnie taki, osobisty, prawdziwy i szczery. Nie o polityce, ale o życiu. 
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małżeństwo. Obywatele z dnia na dzień zobaczyli inną osobę: ciepłą, uśmiechniętą, 

czułą, nie zaś obrażonego polityka, który często nie umiał odnaleźć się w różnych 

sytuacjach, i którego działalność polityczna oceniana była bardzo krytycznie12. 

U większości odbiorców pojawiło się natychmiast dość naturalne pytanie: który 

z tych obrazów jest prawdziwy, bowiem były one tak odmienne, że w powszechnym 

odczuciu musiały się wykluczać. W rzeczywistości jednak, jak mówi S. Hall, obrazy 

często wykorzystywane są w sposób, który pokazuje nie istotę historii, ale jej pery-

feryjne, symboliczne aspekty13. Oba zatem medialne obrazy prezydenta Kaczyń-

skiego oddawały jakąś prawdę, tyle tylko że peryferyjną, niesprzeczną na poziomie 

denotacji, natomiast nie do pogodzenia na poziomie konotacji. Konotacja prywatna, 

dzięki której możliwe stało się budowanie wspólnoty, wychodzenie z traumy, prze-

żywanie żałoby, a przede wszystkim wzrost empatii dla tych, którzy ponieśli straty, 

okazała się bardziej nośna i zbudowała kontekst kampanii. Podważyła również 

wiarygodność tworzących ją mediów, oskarżanych o zbytnią i zapewne celową 

jednostronność przedstawiania polityki i polityków. Zachowanie mediów bezpo-

średnio po katastrofi e w odbiorze bardziej refl eksyjnych widzów i czytelników 

(stacje radiowe w tej sytuacji zachowały się bardziej powściągliwie niż prasa i tele-

wizja, a także portale internetowe dużych nadawców) oznaczały więc utratę wiary-

godności, w umysłach zaś mało zorientowanych i słabiej wykształconych wyborców 

spowodowały zamieszanie, które określić można jako dysonans poznawczy.

Powódź nie stała się tematem bezpośrednio wykorzystanym w kampanii, gdyż 

sztaby najpoważniejszych kandydatów wyczuły, że nadmierne jej eksponowanie 

na tle rzeczywistego nieszczęścia ludzi tracących dobytki nie będzie korzystne. 

Atmosfera była tak niezwykła, że w końcu prezydent porwał żonę do tańca. Trudno uwierzyć? Mamy 

dowód. Są zdjęcia!” Zob.: A. Kapuńska, Maria i Lech Kaczyńscy. Szaleństwa? Protokół zabrania!, 

„Gala” 2010, nr 1. Sesja ta w chwili opublikowania wzbudziła raczej złośliwe komentarze i powszech-

nie uznana została za początek zmiany wizerunku Lecha Kaczyńskiego na potrzeby zbliżającej się 

kampanii wyborczej. Warto również przypomnieć, że praktycznie wszystkie tytuły prasowe z rodzaju 

people („Gala”, „Viva!”, „Party”, „Show”) miały swoje wydania specjalne, eksponując na okładkach 

zdjęcia pary prezydenckiej, a wewnątrz numerów opowiadając historię ich znajomości i wspólnego 

życia. 
12 Badania preferencji wyborczych wykonane tuż przed katastrofą wskazywały na 17–20% po-

parcie dla Lecha Kaczyńskiego (w zależności od tego, z którym kandydatem PO miałby konkurować). 

Wybory prezydenckie 2010 – preferencje Polaków przed prawyborami w PO. Komunikat CBOS 

BS/34/2010. Według Homo Homini, na L. Kaczyńskiego chciało oddać głos 19% badanych. Źródło: 

homohomini.com.pl/news/87/55/Politikon-IV-10---badanie-preferencji-wyborczych/d,Aktualności/, 

odczyt z dn. 23.05.2010.
13 Por.: B. Zelizer, About to Die. How News Images Move the Pubic, London 2010, s. 5.
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Ponadto wcześniej już przyjęto podstawowe założenia strategii, że kampania 

powinna być pozytywna. 

KAMPANIA 2010

Gdyby chcieć wymienić najbardziej istotne elementy kampanii z 2010 r., które 

wyróżniają ją spośród poprzednich, to lista taka wyglądałaby następująco. Po 

pierwsze, była to kampania w zastępstwie. Po drugie, jak nigdy wcześniej w takim 

stopniu, skoncentrowana była na emocjach. Trzecią cechą ją wyróżniającą to 

deklarowany przez wszystkie liczące się strony niekonfrontacyjny charakter 

kampanii. Kolejny element to szczególnie silny nacisk na metody kampanii bez-

pośredniej. Wreszcie wymienić należy bezprecedensowe zaangażowanie w kam-

panię mediów publicznych (szczególnie telewizji) oraz Kościoła katolickiego. 

Wszystkie te elementy były ze sobą powiązane i wynikały z przesłanek wcześniej 

omówionych.

W  typologiach reklamy politycznej, obecnych w  literaturze anglosaskiej14, 

wymienia się reklamę w zastępstwie. Oznacza to, że inny podmiot niż komitet 

wyborczy kandydata sponsoruje przygotowanie i emisję reklamy popierającej 

danego kandydata lub krytykującej jego przeciwnika. Przez analogię można uznać, 

że cała kampania dwóch najsilniejszych kandydatów eksponowała ich sztabowców, 

nie zaś samych konkurentów. Twarzami kampanii Jarosława Kaczyńskiego zostali 

szefowa jego sztabu, Joanna Kluzik-Rostkowska oraz rzecznik prasowy kampanii, 

Paweł Poncyliusz. Warto dodać, że reprezentują oni tzw. liberalny nurt PiS, tzn. 

mniej konfrontacyjny w retoryce i otwarty na kontakty z mediami, które uchodziły 

za nieżyczliwe samemu kandydatowi. Medialne wystąpienia prezesa PiS były 

sporadyczne i ściśle kontrolowane. Przyjęto strategię spokoju i opanowania, która 

okazała się skuteczna w połączeniu z ogromnym współczuciem dla osobistej tra-

gedii J. Kaczyńskiego. W ofi cjalnych wystąpieniach kandydata najbardziej kon-

frontacyjny był wątek prywatyzacji szpitali, przeciw któremu występował, w prze-

ciwieństwie, jak utrzymywano, do stanowiska w  tej kwestii Bronisława 

Komorowskiego15. Pokazano odmieniony, co wydawało się prawdopodobne zwa-

14 Zob.: B. McNair, Wprowadzenie do komunikowania politycznego, Poznań 1998.
15 Spór zakończył się wniesieniem w trybie wyborczym przez pełnomocnika sztabu B. Komorow-

skiego pozwu przeciwko J. Kaczyńskiemu. Sąd Okręgowy uznał, że J. Kaczyński musi sprostować swoje 

słowa, iż B. Komorowski jest za prywatyzacją służby zdrowia. Wyrok ten uchylił Sąd Apelacyjny
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żywszy na okoliczności, obraz prezesa jako człowieka koncyliacyjnego, apelującego 

o zakończenie wojny polsko-polskiej16 i wspólne działanie wszystkich sił politycz-

nych w niwelowaniu skutków powodzi17, a także wyraźnie, szczególnie przed drugą 

turą, pozytywnie oceniającego byłych wrogów politycznych18. Zdecydowano się 

również na sesję zdjęciową i wywiad dla „Gali”, w którym J. Kaczyński bardzo 

powściągliwie mówił o swoich emocjach, relacjach z bratem i pokazał się na zdję-

ciach z dziećmi swoich współpracowników19. Oczywistym celem tych, i podobnych, 

działań było pokazanie ludzkiego, a nie politycznego, wymiaru kandydata oraz 

zniwelowanie niekorzystnych porównań z osobistym życiem głównego konkurenta. 

Można śmiało powiedzieć, że Lech Kaczyński (wraz z żoną) cały czas był obecny 

w kampanii, szczególnie podczas spotkań z wyborcami. W spotach reklamowych 

eksponowano elementy o wyraźnie prezydenckich skojarzeniach. Włączenie się 

Marty Kaczyńskiej i jej rodziny w kampanię pozwoliło na wzmocnienie u wybor-

ców pozytywnych odczuć i  stanowiło przeciwwagę dla rodzinnego sukcesu 

B. Komorowskiego. Jak pokazał wynik J. Kaczyńskiego, radykalna zmiana jego 

wizerunku przyniosła rezultaty. W trakcie całej kampanii J. Kaczyński zyskiwał, 

co wprowadzało pewną nerwowość w sztabie B. Komorowskiego i spowodowało 

i skierował do ponownego rozpatrzenia. Pozew wniósł również J. Kaczyński twierdząc, że jego rywal 

kłamie w sprawie swojego stanowiska wobec prywatyzacji szpitali. Ostatecznie postępowanie zakoń-

czył prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego z 24 czerwca 2010 r., przychylający się do stanowiska 

Sądu Okręgowego, ale zwalniający J. Kaczyńskiego z konieczności zamieszczenia sprostowania 

w serwisie prasowym PAP.
16 Wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego na konwencji wyborczej w Zakopanem, 29 maja 2010. 

jaroslawkaczynski.info/wideo/lista/pix,18, odczyt z dn. 10.08.2010.
17 Podczas debaty w Sejmie (21 maja 2010 r.) nad informacją o działaniach rządu w związku 

z powodzią w Polsce, J. Kaczyński mówił m.in.: „Powódź jest wyzwaniem dla państwa, społeczeństwa 

i samorządów. Jest wezwaniem do solidarności we wszystkich jej wymiarach […]. Dzisiaj nie ma i nie 

powinno być żadnych podziałów. Jesteśmy obywatelami, Polakami i o tym powinniśmy przede 

wszystkim pamiętać”. Sprawozdanie stenografi czne z 67 posiedzenia Sejmu RP, 21 maja 2010. orka2.

sejm.gov.pl/StenoInter6.nsf/0/95318D14C39FC194C125772A0064304F/$fi le/67_c_ksiazka.pdf, 

odczyt z dn. 18.07.2010.
18 Po konwencji w Radomiu 22 czerwca 2010 r. prezes powiedział: „Doszedłem do wniosku – 

chociaż ktoś mi to podpowiedział, nie ukrywam – że powinniśmy zmienić język po tej tragedii 

[smoleńskiej], która powinna nas jakoś połączyć, a w której zginęli także wybitni przedstawiciele SLD, 

przedstawiciele tego dojrzałego pokolenia, które żyło i funkcjonowało w PRL-u jako ludzie zupełnie 

dorośli i niekiedy zupełnie zaangażowani. […] Jeżeli ktoś mnie zapyta kim jest pan Józef Oleksy to 

powiem: jest to polski lewicowy polityk starszo-średniego pokolenia”. Cyt. za: wyborcza.

pl/1,75478,8047480,Jak_Kaczynski_przemienia_Oleksego_z_postkomunisty.html, odczyt z dn. 

18.07.2010.
19 „Gala” 2010, nr 10.
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publiczne deklaracje polityków, szczególnie z lewej strony, poparcia dla tego kan-

dydata20.

Bronisław Komorowski pozycjonowany był jako polityk odpowiedzialny, radzący 

sobie z sytuacją, w której znalazł się jako pełniący obowiązki prezydenta. Jednak 

główny wysiłek skierowany został na pokazanie go jako męża i ojca wielodzietnej 

rodziny, a więc człowieka mającego wsparcie udanej i szczęśliwej rodziny, co miało 

mu dawać szczególną legitymizację do urzędu prezydenckiego21. W istocie było to 

wyraźne pozycjonowanie kandydata w opozycji do J. Kaczyńskiego. W kampanię 

aktywnie włączyła się żona kandydata, uczestnicząc w spotach reklamowych 

i licznych spotkaniach. Podobnie jak jego główny konkurent, B. Komorowski 

uczestniczył w sesji „Gali”22, prezentując swój prywatny wizerunek. Twarzą kam-

panii została rzeczniczka sztabu, posłanka Małgorzata Kidawa-Błońska. Obydwaj 

kandydaci uznali, jak można się domyślać, że kobiety są postrzegane jako mniej 

konfrontacyjne i politycznie bardziej estetyczne. B. Komorowski musiał stawić 

czoła zarzutom formułowanym przez sztab konkurenta, że jest pozbawiony cha-

ryzmy i będzie podporządkowany premierowi. Cechy osobiste B. Komorowskiego 

rzeczywiście nie są medialne w rozumieniu zdolności przyciągania uwagi mediów; 

nie są wystarczająco wyraziste. W kampanii doszło zatem do pewnego paradoksu: 

zbyt wyrazisty Kaczyński chciał tonować swój wizerunek, zbyt mało wyrazisty 

Komorowski powinien wzmocnić swoją medialną obecność, ale okoliczności na 

to nie pozwalały23. Mało dynamiczna kampania spowodowała, że media skrupu-

latnie śledziły poczynania kandydatów i wyłapywały ich potknięcia, a w tych 

celował B. Komorowski. Zyskał nawet miano Bronisława „Wpadki” Komorow-

skiego. Nagłośnienie potknięć tego kandydata mogło mieć wpływ na jego zacho-

wania. Wątpliwą pomocą mogło również być zachowanie niektórych członków 

20 Np. Włodzimierz Cimoszewicz, który zapowiadał, że swoje ewentualne poparcie wyartykułuje 

publicznie tylko w sytuacji, gdy groźba elekcji J. Kaczyńskiego stanie się prawdopodobna, udzielił 

takiego poparcia B. Komorowskiemu 14 czerwca 2010 r., czyli już przed pierwszą turą. Podobnie 

postąpili Aleksander Kwaśniewski i Wojciech Olejniczak, a także Wojciech Jaruzelski.
21 Początkowo kampania B. Komorowskiego była jednak postrzegana jako niemrawa i pozbawiona 

spójnej koncepcji. Sposób prowadzenia kampanii miał wywołać niezadowolenie premiera (i prze-

wodniczącego PO) D. Tuska. Por.: „Gazeta Wyborcza”, 16.05.2010; „Fakt”, 17.05.2010; „Polska. Th e 

Times”, 18.05.2010.
22 Ibidem.
23 Dał temu wyraz choćby Jarosław Gowin w rozmowie z Agatą Nowakowską, mówiąc: „obawiam 

się, że w oczach Polaków nam w tej kampanii będzie wolno mniej”, „Gazeta Wyborcza”, 20.04.2010.
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jego komitetu honorowego, mówiących o hodowcach zwierząt futerkowych i woj-

nie domowej24. 

Obydwaj kandydaci unikali debat, w przeciwieństwie do pozostałych konkuren-

tów, którzy wyraźnie do tego dążyli25. Może było to wyrazem przyjęcia strategii 

niedostępności, może obawą, że w sytuacji bezpośredniej konfrontacji zawiodą 

strategie wizerunkowe, może wreszcie przekonania, że tak naprawdę Polacy 

wybierali nie tyle kandydatów, ile tych, którzy, jak sądzono jeszcze w grudniu 

2009 r., będą konkurować w jesiennych wyborach prezydenckich26.

Wszyscy kandydaci skupili się na wizerunkach, co oznacza, że ich kampanie 

odwoływały się do emocji. Nie jest to niczym nowym; nowe jest w polskich warun-

kach sprowadzenie debaty kampanijnej między najważniejszymi kandydatami 

w zasadzie tylko do wizerunków i wyjątkowo silne apelowanie do uczuć wyborców, 

podatnych na nie szczególnie w związku z dramatycznymi wydarzeniami. 

Jednym z motywów przewodnich kampanii 2010 r. były apele o jej niekonfron-

tacyjny charakter. Stoi to w pewnej sprzeczności z samą istotą kampanii, w której 

powinny ścierać się konkurujące pomysły na rozwiązywanie istotnych kwestii 

społecznych. Niekonfrontacyjność w tym kontekście należy rozumieć jako unika-

nie ataków personalnych, zaniechanie kampanii negatywnej, zatem w  jakiejś 

mierze abstrahowanie od działań politycznej konkurencji. Obserwując kampanię 

2010 r. można było odnieść wrażenie, że poszczególne sztaby realizowały swoje 

plany równolegle, bez bezpośredniego odnoszenia się do poczynań innych. Ani 

w spotach wyborczych emitowanych w telewizji, ani w wystąpieniach podczas 

debat, nie zauważono, tak charakterystycznych dla kampanii, krytycznych ocen 

propozycji rywali, a praktycznie nieobecna była ocena prezydentury Lecha Kaczyń-

skiego. Wątki krytycznych odniesień do minionych pięciu lat pojawiły się w drugiej 

turze kampanii B. Komorowskiego, ale były one pośrednie. G. Napieralski (podob-

nie jak A. Olechowski), od początku pozycjonując się w kontrze do dwóch prawi-

cowych kandydatów, krytycznie oceniał obydwu wielkich rywali, ale też czynił to 

w zawoalowany sposób.

24 Cyt za: fakt.pl/Bartoszewski-obraza-Kaczynskiego,artykuly,72133,1.html, odczyt z dn. 

12.07.2010.
25 Więcej na temat debat zob.: w tym numerze S. Ossowski, Telewizyjne debaty prezydenckie 

w Polsce w 2010 roku.
26 Jak pisał Paweł Wroński: „Bronisław Komorowski i Jarosław Kaczyński to faworyci wyborów 

prezydenckich. Czy naprawdę to ich wybieramy? Czy też faktycznie głosujemy na Donalda Tuska 

i zmarłego Lecha Kaczyńskiego?”, Kampania w matriksie, „Gazeta Wyborcza”, 13.05.2010.
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Powściągliwa ofensywa medialna kandydatów pociągnęła za sobą wzrost zna-

czenia kampanii bezpośredniej. Wiece, konwencje, spotkania z wyborcami były 

wcześniej przygotowane i dlatego stanowiły środowisko możliwe do kontroli. 

Kandydaci przemawiali zwykle do swoich zwolenników, nie byli narażeni na trudne 

pytania, a spory, jeżeli do nich dochodziło, toczyli zwolennicy danego kandydata 

z jego przeciwnikami (jeśli takim udało się na spotkanie dostać)27. Tego rodzaju 

wydarzenia sprzyjały manifestowaniu wspólnoty uczuć, szczególnie w przypadku 

wyborców J. Kaczyńskiego28. Jednak najlepiej ocenianą kampanią bezpośrednią 

była ta, którą zorganizował sztab Grzegorza Napieralskiego. Dość niszowa, była 

jednak wyrazista i spójna, zawierała też najwięcej motywów popkulturowych29. 

G. Napieralski, wzorem Aleksandra Kaczyńskiego z kampanii 1995 r., odwiedził 

wiele miast i miasteczek we wszystkich województwach. Strategia taka była skut-

kiem świadomości, że trudno będzie przebić się do głównych mediów, które eks-

ponowały dwóch kandydatów, tworząc swoisty układ bipolarny. 

Czynnikiem istotnie wyróżniającym kampanię 2010 r. było bezprecedensowe 

zaangażowanie w kampanię mediów publicznych (szczególnie telewizji) oraz 

Kościoła katolickiego. Te instytucje włączyły się w to, co wcześniej określono jako 

kampanię w zastępstwie, wyręczając kandydatów w głoszeniu opinii, które mogły 

być źle odebrane przez umiarkowaną część opinii publicznej, wyborców niezde-

cydowanych. Skrajne upolitycznienie mediów publicznych, które postępowało 

praktycznie od początku ich istnienia30, zwieńczone zostało ich wyjątkową 

stronniczością podczas kampanii. Według raportu Fundacji Batorego, we wszyst-

kich programach informacyjnych („Wiadomości”, „Panorama”, „Teleexpress”, 

serwis INFO) zdecydowanie dominowało negatywne przedstawianie B. Komo-

27 Najbardziej spektakularnym przykładem takich sporów był happening zorganizowany w Lu-

blinie (9 czerwca 2010 r.) przez Janusza Palikota w tym samym miejscu, w którym swoje spotkanie 

wyborcze zaplanował wcześniej Jarosław Kaczyński. Doszło tam do wymiany poglądów, a momentami 

ostrych utarczek słownych, między zwolennikami i przeciwnikami kandydata PiS.
28 Wyrażano na nich współczucie i empatię, rozdawano i eksponowano zdjęcia zmarłej pary 

prezydenckiej, które również rozdawano podczas zbierania podpisów pod kandydaturą Jarosława 

Kaczyńskiego. 
29 Najchętniej cytowane przez media wydarzenia tej kampanii, to rozdawanie przez kandydata 

o 5 rano jabłek robotnikom z fabryki Fiata i hutnikom (13 maja 2010 r., 15 czerwca 2010 r.), piosenki 

wyborcze śpiewane przez siostry-bliźniaczki, happeningi z udziałem żony przewodniczącego SLD 

i jego dyskotekowe popisy tuż przed głosowaniem w I turze. G. Napieralski bardzo intensywnie 

wykorzystywał Internet, kierując swoją kampanię głównie do młodych wyborców. Wnioskując po 

rezultacie, który kandydat uzyskał (13,68% wg komunikatu PKW), kampania ta była skuteczna. 
30 Zob.: K. Pokorna-Ignatowicz, Polska telewizja publiczna jako „łup polityczny”, „Studia Medio-

znawcze” 2010, nr 2 (41), s. 39–48.
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rowskiego, przy zdecydowanie pozytywnym obrazie J. Kaczyńskiego i G. Napie-

ralskiego31. W czasie przed II turą wyborów proporcje te wyglądały następująco: 

w dniach 21 czerwca–27 czerwca 2010 kandydat PO prezentowany był negatyw-

nie w 24% wszystkich materiałów mu poświęconych, pozytywnie zaś w 6%, 

podczas gdy kandydat PiS – odpowiednio 10% i 22%. Jeszcze większe dyspro-

porcje wystąpiły w dniach 28 czerwca–2 lipca 2010: B. Komorowskiemu poświę-

cono 33% negatywnych materiałów i 18% pozytywnych, a  J. Kaczyńskiemu 

odpowiednio 1% i 57%32. Natomiast największym echem odbiła się emisja doku-

mentu „Solidarni 2010”33. W fi lmie pokazano wypowiedzi ludzi zgromadzonych 

w pierwszych dniach po katastrofi e na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, 

zgodnie wyrażających ogromny smutek, ale także obwiniających osobiście 

Donalda Tuska, pośrednio B. Komorowskiego, a także rząd polski i Rosjan za 

katastrofę34. W fi lmie, jak się okazało, wystąpili nie tylko zwykli obywatele, ale 

także zawodowi aktorzy. Można przyjąć, że to właśnie ten dokument dokonał 

najistotniejszego podziału, obecnego podczas całej omawianej kampanii: na 

prawdziwych Polaków opłakujących zmarłego męczeńską śmiercią prezydenta, 

którego naturalnym spadkobiercą jest brat-bliźniak, i tych, którzy niesprawiedli-

wie oczerniali L. Kaczyńskiego i dlatego powinni być wykluczeni ze wspólnoty. 

31 batory.org.pl/doc/monitoring-kampanii-w-serwisach-informacyjnych-tvp.2010b-tabele.pdf, 

odczyt z dn. 15.08.2010.
32 batory.org.pl/demokracja/media.htm, odczyt z dn. 15.08.2010.
33 „Solidarni 2010”, reż. E. Stankiewicz i J. Pospieszalski, prod. Film Open Group Sp. Z o.o., emisja 

TVP1, 20.04.2010.
34 Film ten reklamowano następująco: „Solidarni 2010” to zapis nocnych rozmów Polaków na 

Krakowskim Przedmieściu Warszawie oraz w Krakowie podczas uroczystości pogrzebowych Pary 

Prezydenckiej. Dokumentalistka Ewa Stankiewicz oraz publicysta Jan Pospieszalski w ciągu 9 dni 

żałoby narodowej prowadzą rozmowy z wieloma Polakami. Jest to świadectwo żywej, autentycznej, 

przejmującej dyskusji narodu, który zebrał się w Warszawie i w Krakowie, aby rozmawiać o przy-

szłości Ojczyzny, o znaczeniu ofi ary Katynia i Smoleńska, o Polsce tu i teraz. Film „Solidarni 2010” 

jest bezprecedensową w historii Telewizji Polskiej dokumentalną formą rejestracji stanu ducha Po-

laków w trakcie wielkiej żałoby po ofi arach tragedii w Smoleńsku 10 kwietnia. To obraz Polski, która 

objawia inną twarz Polski – zadumaną, refl eksyjną, ale także patriotyczną i autentyczną w swojej 

rozpaczy, żalu, smutku i nadziei. Twarz wielkiego narodu. Telewizja Publiczna miała w tych dniach 

niepowtarzalną szansę oddać Polakom głos. Badania oglądalności stacji telewizyjnych z ostatnich 

dni nie pozostawiają żadnych wątpliwości: TVP 1 jako jedyna antena w Polsce pozwalała Polakom 

uczestniczyć w tragedii narodowej, godnie ją przeżyć oraz wyjaśnić znaczenie i symbolikę tego, co 

się wydarzyło w Katyniu, Smoleńsku i w Warszawie. Polacy odnajdują się w przekazie zapropono-

wanym przez TVP 1. Film Ewy Stankiewicz oraz Jana Pospieszalskiego wpisuje się w oczekiwania 

naszych widzów. Cyt. za: dlapolski.pl/04/27/solidarni-2010/, odczyt z dn. 12.08.2010.
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Innym incydentem świadczącym o stronniczości telewizji publicznej było zamie-

szanie związane z rozmową, której uczestnikami mieli być J. Kaczyński i B. Komo-

rowski, prowadzącym zaś Tomasz Lis. Sztab J. Kaczyńskiego odmówił udziału 

swojego kandydata, zaś sztab B. Komorowskiego udział swojego potwierdził. W zaist-

niałej sytuacji zarząd TVP podjął decyzję o zdjęciu programu z anteny. Ostatecznie 

program wyemitowano (14 czerwca 2010) z udziałem jedynie B. Komorowskiego. 

Nie tylko dziennikarze mediów publicznych pełnili funkcje zastępczych sztabów 

wyborczych. Dzień po emisji „Solidarnych 2010” dziennik „Rzeczpospolita” opubli-

kował wiersz Jarosława M. Rymkiewicza, który stał się swoistym manifestem zwo-

lenników J. Kaczyńskiego35, reaktywującym podział Polski i Polaków na dwa wrogie 

sobie obozy, które nie mogą funkcjonować w obrębie tego samego systemu. Wybory 

zatem to walka o wygraną jednego obozu, której konsekwencją ma być całkowita 

marginalizacja drugiego. Wartości, nie programy, przez nie reprezentowane są nie-

negocjowalne i nie mogą być przedmiotem kompromisu. W ten model postrzegania 

kampanii wpisywał się też „Nasz Dziennik”36, „Radio Maryja” czy „Gazeta Polska”. 

Media, które uznawano za sympatyzujące z PO („Gazeta Wyborcza”, TVN24) 

nie tyle wspierały kampanię B. Komorowskiego, ile występowały przeciw takiemu 

postrzeganiu kampanii. Można było odnieść wrażenie, że to właśnie one znalazły 

się w pułapce nastrojów żałobnych, a ich dziennikarze, wcześniej krytyczni (często 

bardzo) wobec prezydentury L. Kaczyńskiego i poczynań PiS, mieli trudności 

z formułowaniem otwarcie negatywnego stosunku do aktualnych kampanijnych 

35 „Ojczyzna jest w potrzebie – to znaczy: łajdacy/ Znów wzięli się do swojej odwiecznej tu pracy/

Polska – mówią – i owszem to nawet rzecz miła/ Ale wprzód niech przeprosi tych których skrzyw-

dziła/[…]/I znowu są dwie Polski – są jej dwa oblicza /[…] Dwie Polski – ta o której wiedzieli prorocy 

/I ta którą w objęcia bierze car północy/Dwie Polski – jedna chce się podobać na świecie /I ta druga 

– ta którą wiozą na lawecie/Ta w naszą krew jak w sztandar królewski ubrana /Naszych najświętszych 

przodków tajemnicza rana/[…] To co nas podzieliło – to się już nie sklei /Nie można oddać Polski 

w ręce jej złodziei/Którzy chcą ją nam ukraść i odsprzedać światu /Jarosławie! Pan jeszcze coś jest 

winien Bratu!/Dokąd idziecie? Z Polską co się będzie działo? /O to nas teraz pyta to spalone ciało/I jest 

tak że Pan musi coś zrobić w tej sprawie /Niech się Pan trzyma – Drogi Panie Jarosławie!”, Jarosław 

M. Rymkiewicz, „Rzeczpospolita”, 20.04.2010.
36 „PO i jej akolici starają się wmówić Polakom, tym, którzy stali przez wiele godzin przed Pałacem 

Prezydenckim w kwietniu 2010 r., którzy przejrzeli się we własnym, nowym »Polaków portrecie 

własnym«, w fi lmie »Solidarni 2010«, że ta druga wizja to »mohery«, zaścianek, że nie stoją za nią 

artyści, inteligencja. Komitety poparcia dla kandydatury Jarosława Kaczyńskiego powstają jak kraj 

długi i szeroki – w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Lublinie, Elblągu, Czę-

stochowie, Białymstoku, na Podkarpaciu, Podhalu, poparcia udzielił Jarosławowi Kaczyńskiemu 

NSZZ „Solidarność”, poparła go Polonia z wielu krajów świata”. E. Morawiec, Dwa komitety, dwie 

wizje Polski, „Nasz Dziennik”, 27.05.2010.
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wydarzeń. Media silnie politycznie zaangażowane37 wchodziły ze sobą w polemikę 

przypominającą bardziej zwarcia polityków niż pluralistyczne relacjonowanie 

i komentowanie politycznej rzeczywistości38.

Ostatnim istotnym wyróżnikiem kampanii prezydenckiej 2010 r. było wyjąt-

kowo silne i otwarte zaangażowanie się w nią polskiego Kościoła katolickiego. 

Jedną z konsekwencji katastrofy smoleńskiej było ogromne zwiększenie sym-

bolicznej obecności duchownych w przestrzeni publicznej i politycznej. Uroczy-

stości sprowadzania ciał ofi ar katastrofy do Polski, uroczystości pogrzebowe 

z kulminacyjnym pochówkiem pary prezydenckiej na Wawelu, naturalne poszu-

kiwanie wśród części wiernych zrozumienia i pocieszenia we wspólnotowym 

zjednoczeniu wokół Kościoła, stanowiło w oczach przedstawicieli duchowieństwa 

szczególną legitymizację do zajęcia wyraźnego stanowiska wobec kandydatów. 

Choć ofi cjalne stanowisko episkopatu głosiło neutralność, to jednak podpisy 

poparcia dla J. Kaczyńskiego zbierane były nie tylko pod kościołami, ale także 

w zakrystiach i przedsionkach; zdarzały się deklaracje poszczególnych hierar-

chów39 wskazujących, którzy kandydaci są godni zaufania, czy otwarte agitowanie 

podczas mszy przez proboszczów40, również w wyborczą niedzielę. Jednoznaczne 

stanowisko Kościoła w sprawie zapłodnienia in vitro wyraźnie faworyzowało 

37 Polityczne afi liacje mediów w Polsce i ich wyraźne sympatie polityczne często przypominają 

zaangażowanie typowe dla uczestników walki politycznej, a nie zaangażowane w debatę publiczną 

dziennikarstwo. Dziennikarze często wchodzą we wzajemne spory, podobnie, jak czynią to politycy. 

Relacje między systemem partyjnym i mediami były przedmiotem analiz, zob.: B. Dobek-Ostrowska, 

System partyjny a media w Polsce – zależności i relacje, „Studia Medioznawcze” 2010, nr 2 (41), 

s. 13–26. 
38 Przykładem takiej polemiki może być choćby tekst W. Reszczyńskiego, który pisał: „Niestety, 

większość mediów jest jakby przedłużeniem władzy, a niektóre z nich określane są nawet jako 

»zaprzyjaźnione« z rządem. Z trudem swoją funkcję wypełniają media publiczne, złożone niemoż-

nością organizacyjną i fi nansową, od kiedy do władzy doszła ekipa Donalda Tuska zainteresowana 

ich marginalizacją i likwidacją. Źródłem wiedzy staje się najczęściej nieweryfi kowalny internet, 

nieliczne niszowe pisma, które zachowały swoją niezależność i godność, oraz kilka programów 

publicznego radia i telewizji, niezdominowanych przez polityczną poprawność. Taki stan mediów 

nie daje żadnych gwarancji obiektywnej oceny otaczającej nas rzeczywistości. Bierność rządu po-

głębia informacyjny chaos. Dyskusje w mediach mają taką samą wartość poznawczą jak rozmowa 

u cioci na imieninach”. W. Reszczyński, Insynuacje, niedopowiedzenia, dezinformacja, „Nasz Dziennik”, 

27.05.2010.
39 Np. wywiad ks. abp. Józefa Michalika dla „Naszego Dziennika”, 5–6.06.2010.
40 Np. wybory.gazeta.pl/wybory/1,106728,8097525,_Szatan_Komorowski___Oburzajaca_agita-

cja_podczas_mszy.htm; www.e-wspolnota.com/Lukow/Wydarzenia/Proboszcz_agitowal_z_ambo-

ny-1016/; wybory.wp.pl/kat,1025917,wid,12461210,wiadomosc.html?ticaid=1ad70&_ticrsn=5, odczyt 

z dn. 6.07.2010.
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J. Kaczyńskiego, który, w przeciwieństwie do B. Komorowskiego, nie zajął w tej 

materii żadnego stanowiska.

KONKLUZJA

Prezydencka kampania wyborcza 2010 r. w Polsce toczyła się w niezwykłych 

okolicznościach. Jej rezultat również można uznać za wyjątkowy. Miała ona bowiem 

trzech zwycięzców: Bronisława Komorowskiego, który został wybrany na urząd 

mimo mało dynamicznej kampanii i, zgodnie z regułami wyborów prezydenckich, 

był formalnie zwycięzcą jedynym; Jarosława Kaczyńskiego, który uzyskał nadspo-

dziewanie wysokie poparcie; oraz Grzegorza Napieralskiego, który startował 

z poparciem ok. 3%, a zdobył prawie 14%. Kampania miała również dwóch spek-

takularnych przegranych: Andrzeja Olechowskiego, który miał pełnić rolę czarnego 

konia i wejść do II tury, a którego kampania była porażką i przyniosła szósty 

rezultat w I turze; oraz Waldemara Pawlaka, który uzyskał piąty wynik, przegry-

wając z Januszem Korwin-Mikke (ten ostatni, nieobecny w bieżącej polityce, też 

może uznać się za benefi cjenta wyborów) i wygrywając z Andrzejem Lepperem 

ok. 80 tys. głosów41. 

W kampanii główną rolę odegrały czynniki, obecne we wszystkich politycznych 

zmaganiach, jednak nie w takim natężeniu i o nie tak determinującym znaczeniu. 

Jej efektem jest nie tylko prawomocny wybór Prezydenta RP, ale również pogłębia-

jący się antagonizm na scenie politycznej i ostry podział w polskim społeczeństwie. 

Świadczą o tym choćby wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego po ostatecznym 

orzeczeniu wyników wyborów oraz wydarzenia na warszawskim Krakowskim 

Przedmieściu. Polityka symboliczna zastępuje politykę realną.

SUMMARY

THE AIM OF the article is to indicate the features of the presidential campaign of 2010 in 

Poland which diff erentiated it from previous campaigns. Th e main factors that determined 

its course were: the catastrophe of the President’s aircraft  with 96 victims, including Presi-

dent of the Polish Republic, and fl ood that occurred in South-East Poland in the middle 

of ongoing campaign. Th ose circumstances caused the radical change in election strategies 

41 Wyniki I  tury za: prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT1/PL/WYN/W/index.htm, odczyt z dn. 

10.07.2010.
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of main candidates and the change in tone of media coverage of the campaign. Previous 

estimations and speculations on the potential results of elections become invalid.

Th e article discusses the most characteristic elements of the 2010 presidential campaign. 

First of all, campaigns of two main candidates were conducted r in their names rather than 

by themselves. Secondly, the campaign focused on emotions to extend not observed before. 

All competing candidates declared nonadversial competition. Th e stress was put on direct 

campaigning. Last, but not least, the campaign showed unprecedented involvement of the 

public media and the Catholic Church in the course of the campaign. All those elements 

were interrelated and resulted from mentioned determinants. 
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POCZĄTKI TRANSMITOWANYCH PRZEZ telewizję debat pomiędzy kandydatami 

na urząd prezydenta sięgają 1960 roku, kiedy to w pierwszych w historii czterech 

telewizyjnych debatach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych spotkali się John 

F. Kennedy i Richard Nixon. Od początku debaty cieszyły się dużą oglądalnością 

w społeczeństwie amerykańskim1. Ponadto, zdaniem wielu badaczy, to właśnie 

debaty przesądziły o ostatecznym zwycięstwie J.F. Kennedy’ego w wyborach 1960 r.2 

G.S. Abramczyk zwraca uwagę, że debaty są najbardziej jaskrawym dowodem na 

znaczenie „wizualności w prezentacji”. Jednocześnie przypomina, że „Nixon odmó-

wił makijażu telewizyjnego, wyglądał na zmęczonego, ubrał brązowy garnitur, 

a studio TV miało jasne tło nadające wizerunkowi Nixona słaby charakter itd.”3 

1 R.M. Perloff  podaje, że ponad 100 milionów ludzi (na 179 milionów obywateli USA) oglądało 

przynajmniej jedną z debat z 1960 r. R.M. Perloff , Political Communication. Politics, Press and Public 

in America, London 1998, s. 398–399. Natomiast według Commission on Presidential Debates, która 

od 1988 r. organizuje debaty, pierwszą debatę w 1960 r. oglądało 66,4 mln widzów, drugą 61,9 mln, 

trzecią 63,7 mln, a czwartą debatę 60,4 mln widzów. Zob.: Commission on Presidential Debates , www.

debates.org, odczyt z dn. 19.08.2010. 
2 J.F. Kennedy wygrał większością zaledwie nieco ponad 100 tys. głosów, co stanowiło około 0,2% 

głosów. W.K. Szalkiewicz, Kandydat. Jak wygrać wybory, Bydgoszcz–Olsztyn 2006, s. 37. W. Cwalina 

i A. Falkowski próbują „rozwiać” mit druzgoczącego zwycięstwa J.F. Kennedy’ego podczas debat 

z R. Nixonem, podkreślając, iż po debatach zanotowano wzrost poparcia dla Kennedy’ego „jedynie 

w grupie wyborców wahających się”. W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa 

psychologiczna, Gdańsk 2006, s. 354–365. Należy jednak pamiętać, że to właśnie wyborcy niezdecy-

dowani są główny celem w kampaniach wyborczych, a nawet niewielkie wahnięcie poparcia może 

wpłynąć na wynik wyborczy. 
3 „Kiedy skończyła się debata, sondaże opinii wśród telewidzów wskazywały wygraną Kennedy-

’ego, ale te same sondaże prowadzone wśród słuchaczy radiowych preferowały Nixona”. G.A. 

Abramczyk, Marketing polityczny – uwagi praktyczne, [w:] Komunikatorzy, A. Drzycimski et al., 

TELEWIZYJNE DEBATY PREZYDENCKIE 

W POLSCE W 2010 ROKU

Szymon Ossowski
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M. Mazur zwraca uwagę, że od 1976 r. debaty stały się stałym elementem polityki 

amerykańskiej4, a od 1984 r. żaden poważny kandydat nie odomówił udziału 

w debacie. Zdaniem M. Mazura, prezydenckie debaty w USA łączą w sobie cechy 

politycznej rzeczywistości, reklamy politycznej i programu informacyjnego. Dla 

kandydata są okazją do darmowej reklamy, gdyż, razem z konwencjami, skupiają 

przed telewizorami największą publiczność. Natomiast wyborcy mogą przetestować 

kandydatów, dając im możliwość prawdziwej oceny zdolności przywódczych osób 

ubiegających się o urząd prezydenta5. Wprowadzenie w 1976 r. debat wiceprezy-

denckich pokazuje ciągły wzrost znaczenia instytucji debaty. Świadczy o tym także 

ewolucja samej formuły debat, w szczególności wprowadzenie w 1992 roku udziału 

publiczności, która również mogła zadawać kandydatom pytania. M. Mazur zwraca 

też uwagę, że termin debata używany w określeniu telewizyjne debaty prezydenc-

kie jest nieco mylący, gdyż kandydaci z reguły nie dyskutują bezpośrednio, lecz 

najczęściej odpowiadają na pytania dziennikarzy, rzadziej także publiczności6. 

Telewizyjne debaty wyborcze są areną, na której dochodzi do prezentacji wła-

snych poglądów przez konkurujących ze sobą polityków, „z zachowaniem klasycz-

nych zasad teatru greckiego, czyli miejsca, czasu i akcji”7. A. Cwalina i A. Falkow-

ski słusznie zauważają, że skoro struktura debaty telewizyjnej jest efektem 

skrupulatnie przygotowanego wcześniej scenariusza, to „współczesna debata 

telewizyjna jest bardziej podobna raczej do wspólnej konferencji prasowej niż do 

debaty rozumianej w klasycznym sensie”8. Dlatego też formułę telewizyjnych debat 

przedwyborczych, będących bardzo ważnym elementem marketingu wyborczego9, 

Warszawa-Bydgoszcz 2000, s. 135. Sam R. Nixon po debatach przyznał, że „Kennedy zyskał na deba-

tach więcej niż ja”. W.K. Szalkiewicz, op.cit., s. 37. R. Wiszniowski zwraca uwagę, że debaty z 1960 r. 

były momentem przełomowym (zwłaszcza w znaczeniu symbolicznym) w rozwoju technik marke-

tingu wyborczego w USA i ostatecznym potwierdzeniem prymatu telewizji w  tym względzie. 

R. Wiszniowski, Marketing wyborczy, Warszawa-Wrocław 2000, s. 28.
4 W latach 1964–1972 nie było telewizyjnych debat prezydenckich w USA. Por. Th e history of 

televised presidential debates, www.museum.tv/debateweb, odczyt z dn. 19.08.2010). 
5 M. Mazur, Marketing polityczny, Warszawa 2002, s. 153. 
6 Ibidem, s. 152. 
7 W. Cwalina, A. Falkowski, op.cit., s. 353. 
8 Ibidem. 
9 Na kwestię pewnej dowolności w posługiwaniu się (często zamiennym) pojęciami marketing 

polityczny i wyborczy zwraca uwagę D. Piontek, słusznie twierdząc, iż „jeśli zastosować w pełni 

analogię do marketingu komercyjnego, to marketing polityczny powinien odnosić się do wszystkich 

działań podmiotów obecnych na rynku politycznym przez cały czas trwania ich obecności. Tymcza-

sem w literaturze przedmiotu najczęściej można spotkać stanowisko utożsamiające działania mar-

ketingowe z okresem kompanii wyborczych”. D. Piontek, Imagistyka społeczna czyli marketing poli-
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zaliczyć należy do zespołu narzędzi i technik politycznego public relations, pod-

stawowego obok reklamy politycznej elementu marketingu politycznego10. M. Kol-

czyński i J. Sztumski słusznie zwracają uwagę, że debaty są zawsze ogromnym 

wyzwaniem dla sztabów wyborczych, gdyż specyfi ka transmisji na żywo sprawia, 

że w debacie obowiązują reguły zarówno spektaklu telewizyjnego, jak i osobistego 

spotkania z wyborcami. Dlatego też właśnie w debacie największą rolę odgrywają 

zdolności komunikacyjne jej uczestników – swoboda, płynność i poprawność 

wypowiedzi, szybkość reakcji, wygląd, ubiór a nawet poczucie humoru11. 

Pierwsze telewizyjne debaty pomiędzy kandydatami w wyborach na urząd 

prezydenta odbyły się w Polsce w 1995 r. i podobnie jak 35 lat wcześniej w USA, 

również to im przypisuje się decydujący wpływ na ostateczny wynik wyborów 

i ówczesne zwycięstwo Aleksandra Kwaśniewskiego12. Pięć lat później nie doszło 

do debaty, gdyż prowadzący zdecydowanie w sondażach urzędujący prezydent 

Aleksander Kwaśniewski mógł na niej tylko stracić, zwłaszcza w pojedynku 

tyczny, [w:] Media masowe w systemach demokratycznych. Teoretyczne problemy i praktyczny wymiar 

komunikowania politycznego, red. B. Dobek-Ostrowskiej, Wrocław 2003, s. 115. 
10 Por.: P. Pawełczyk, D. Piontek, Socjotechnika w komunikowaniu politycznym, Poznań 1999, 

s. 43–44. Trudno natomiast zgodzić się ze stwierdzeniem J. Muszyńskiego, że debaty polityczne, 

w tym te, w których uczestniczą kandydaci na urząd prezydenta, są formą reklamy towaru politycz-

nego. Zob.: J. Muszyński, Marketing polityczny, Warszawa 1999, s. 195. 
11 Por.: M. Kolczyński, J. Sztumski, Marketing polityczny. Kształtowanie indywidualnych i zbioro-

wych opinii, postaw i zachowań, Katowice 2000, s. 133–135. 
12 Warto jednak pamiętać, że nie były to pierwsze polskie debaty telewizyjne. W dniu 30 listopada 

1988 r. odbyła się telewizyjna debata pomiędzy liderami „Solidarności” – Lechem Wałęsą i OPZZ 

– Alfredem Miodowiczem. L. Wałęsa dobrze wykorzystał swoją szansę, w powszechnej opinii wy-

grywając debatę. Była to rzeczywista debata, gdyż w jej trakcie uczestnicy po prostu ze sobą dysku-

towali, a nie odpowiadali na pytania dziennikarzy. 

Z badania OBOP przeprowadzonego w listopadzie 1995 r. wynika, że przeszło 90% Polaków 

oglądało pierwszą, dugą bądź obie debaty telewizyjne. Co do ich efektu, to połowa respondentów 

twierdziła, że nie miały one wpływu na ich decyzje wyborcze, jedna trzecia, że utwierdziły ich 

w przekonaniu o słuszności zajętego wcześniej stanowiska, natomiast aż 8% przyznało, że zmieniło 

swoje preferencje pod ich wpływem i poparło w II turze innego kandydata. Polacy o debatach tele-

wizyjnych kandydatów na prezydenta, OBOP, Komunikat 118/95, www.tnsglobal.pl., odczyt z dn. 

19.08.2010. Zdaniem większości badanych, obie debaty wygrał A. Kwaśniewski, pierwszą zdaniem 

60% ankietowanych, drugą zdaniem 49% (L. Wałęsę za zwycięzcę uznało odpowiednio 14% i 23% 

badanych). Z analiz K. Pankowskiego wynika, że po debatach nie zmieniło się poparcie dla Lecha 

Wałęsy, natomiast poparcie dla Aleksandra Kwaśniewskiego wzrosło netto o 8%. Po debacie pozyskał 

on 10% nowych zwolenników, tracąc tylko 2%. W. Cwalina, A. Falkowski, op.cit., s. 365. Po zakoń-

czeniu pierwszej debaty A. Kwaśniewski chciał pożegnać się z rywalem, usłyszał jednak do dziś często 

przypominane słowa prezydenta L. Wałęsy „Panu to ja mogę nogę podać”. Była to reakcja na fakt, że 

A. Kwaśniewski wchodząc do studia, przywitał się ze wszystkimi, tylko nie z nim. A. Siuzdak, Wałęsa 

podaje nogę, czyli krótka historia debat politycznych, „Gazeta Wyborcza”, 1.10.2007. 
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z Andrzejem Olechowskim. Dlatego też ignorował apele A. Olechowskiego o debatę 

telewizyjną głównych rywali, celowo unikając otwartej konfrontacji i merytorycz-

nej dyskusji13. W efekcie zwyciężył już w I turze, uzyskując 53,9% głosów. Unikanie 

debaty telewizyjnej z A. Olechowskim było posunięciem ze wszech miar racjonal-

nym i  słusznym, gdyż „debata zmusza do zajęcia stanowiska w konkretnych 

sprawach zarówno przez jej uczestników, jak i obserwatorów – wyborców. Taka 

dyskusja może też poważnie przyczynić się do nadszarpnięcia wizerunku i niekon-

trolowanych wpadek”14. Również M. Mazur zwraca uwagę, że decyzja wzięcia 

udziału w debacie może wiązać się ze znacznym ryzykiem, w szczególności kan-

dydat piastujący urząd prezydenta może często więcej na niej stracić niż zyskać15. 

Debaty odbyły się natomiast w 2005 r. Tamte debaty przeszły jednak niemal bez 

echa, niczym nie zaskakując. Były mało interesującą rozmową dwóch myślących 

o wspólnej koalicji liderów, w efekcie trudno mówić o ich wpływie na późniejszy 

wynik wyborów16. 

Zwycięstwo Donalda Tuska w debetach podczas kampanii parlamentarnej 

w 2007 r.17 i wpływ tego faktu na późniejsze wyniki wyborów i wygraną PO, 

w szczególności przebieg oraz skutki zwycięskiej debaty z J. Kaczyńskim, spowo-

13 K. Gierło-Klimaszewska, Rola telewizji w kształtowaniu wizerunku politycznego. Studium 

mediatyzacji polityki na przykładzie wyborów prezydenckich w Polsce, Toruń 2008, s. 216. 
14 Zdaniem autorki, debata może być jednym z najbardziej skutecznych sposobów dotarcia do 

wyborców i jedną z głównych przyczyn wyborczej klęski lub sukcesu, z czym nie do końca można 

się jednak zgodzić. Ibidem, s. 216–217. 
15 M Mazur, op.cit., s. 153. 
16 Ponieważ jednym z głównych tematów dyskusji podczas kampanii była od dłuższego czasu 

prognozowana powyborcza koalicja PO i PiS, debaty były spokojne i pozbawione większych emocji. 

Por.: J. Kurski, Debata Tusk-Kaczyński. Zwycięski remis, „Gazeta Wyborcza”, 27.09.2005. 
17 W 2007 roku telewizyjne debaty przedwyborcze okazały się istotnym elementem kampanii 

parlamentarnej. Przebieg i odbiór debat, prowadzonych pomiędzy liderami najważniejszych ugru-

powań – Donaldem Tuskiem, Jarosławem Kaczyńskim i Aleksandrem Kwaśniewskim, przypomniały 

po 12 latach marazmu, że dobrze poprowadzona debata może okazać się skuteczną formą komunikacji 

politycznej w kampanii wyborczej pomiędzy równorzędnymi kandydatami i przyczynić się do 

zwycięstwa kandydata, który lepiej zaprezentuje się w debacie. D. Tusk i jego sztab bardzo nalegali 

na debatę z J. Kaczyńskim, zdając sobie sprawę, że „było jasne, że kluczem do sukcesu jest postawienie 

wyborców w sytuacji wyboru: PiS albo PO. Telewizyjny pojedynek Tusk – Kaczyński w ten właśnie 

sposób zdefi niowałby rzeczywistość. A że Tusk naszym zdaniem był już w pełni gotów do starcia 

i zwycięstwa, bardzo zależało nam na tej bezpośredniej konfrontacji obu panów”. Natomiast podczas 

debaty z A. Kwaśniewskim kluczowym momentem debaty, ale i być może całej kampanii, okazał się 

apel Donalda Tuska wygłoszony na koniec do wyborców Lewicy i Demokratów.  Rację wydaje się 

mieć A. Łaszyn mówiąc, że „to właśnie potencjalni wyborcy LiD zdecydowali o tym, że Platforma 

wygrała z PiS”. J. Kowalski, Cza-cza z Tuskiem, „Gazeta Wyborcza”, 27.10.2007.  
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dowały, że niemal od samego początku po podjęciu przez Jarosława Kaczyńskiego 

decyzji o starcie w wyborach prezydenckich w 2010 r. było wiadomo, iż kwestia 

debat telewizyjnych będzie tematem znacznie częściej i głośniej podnoszonym niż 

w latach 2000 i 2005. Ponadto od momentu zarejestrowania wszystkich dziesięciu 

kandydatów jednym z tematów kampanii stała się kwestia formy debat prezydenc-

kich. Przez długi czas toczono spory pomiędzy kandydatami, ich sztabami oraz 

stacjami telewizyjnymi, w jaki sposób zorganizować debaty. Powstała koncepcja 

wyłonienia „najważniejszych” kandydatów – w jednej debacie mieli spotkać się 

kandydaci popierani przez zasiadające w Sejmie kluby parlamentarne – PO, PiS, 

Lewicę i PSL18. Dlatego też słuszne wydaje się ograniczenie opisu i analizy debat 

prezydenckich z 2010 r. do tej jednej debaty przed pierwszą turą oraz dwóch debat 

przed drugą19. 

Debaty telewizyjne, przede wszystkim debaty toczone pomiędzy kandydatami 

na urząd prezydenta, są dziś wielkimi wydarzeniami medialnymi20. J. Muszyński, 

defi niując pojęcie debaty politycznej, słusznie zaznacza, że debaty „organizowane 

są przeważnie w telewizji, co umożliwia przyciągnięcie do obserwacji miliony 

telewidzów”21. M. Mrozowski uważa, że bezpośrednie debaty kandydatów w tele-

wizji mogą mieć większy wpływ na wynik wyborów niż telewizyjne reklamy 

polityczne22. Sytuacja taka występuje zwłaszcza wtedy, gdy odbywają się one w koń-

18 Wcześniej, jeszcze przed rozpoczęciem kampanii wyborczej, w ramach prawyborów w Plat-

formie Obywatelskiej doszło do telewizyjnej debaty (transmitowanej w kałach informacyjnych) 

pomiędzy rywalizującymi o tę nominację Bronisławem Komorowskim i Radosławem Sikorskim. 

Doskonały pomysł na polityczną promocję został jednak dość przeciętnie wykonany. 
19 Debatę, w której spotkali się Bronisław Komorowski, Jarosław Kaczyński, Grzegorz Napieralski 

i Waldemar Pawlak, zorganizowała TVP. Do ostatniej chwili w debacie nie chciał uczestniczyć Bro-

nisław Komorowski. Zdaniem kandydata PO, w debacie powinni wziąć udział albo wszyscy kandydaci, 

albo tyko on i J. Kaczyński, jako jedyni mający szansę na drugą turę. Organizatorzy ustawili jednak 

cztery fotele, co okazało się decyzją o tyle trafną, że Bronisław Komorowski w ostatniej chwili pojawił 

się w studiu i wziął udział w debacie. Por.: Debata w TVP z Komorowskim, „Gazeta Wyborcza”, 

13.06.2010. 
20 „Wydarzenia medialne”, inaczej niż bardziej potocznie rozumiane „wiadomości medialne”, nie 

są tożsame z newsem rozumianym jedynie jako informacja, w której jest „krew i emocje, zbrodnia 

i seks, jednym słowem to, co czytelnicy i słuchacze lubią najbardziej”. J, Trębecki, Public relations – 

wolność czy zagrożenie, mps artykułu przygotowanego na konferencję „Wolne media – między kapi-

tałem a powinnością obywatelską”, Warszawa 19–20.03.2004. Termin „wydarzenie medialne” obejmuje 

najróżniejsze wydarzenia, których wspólnym mianownikiem jest fakt, iż przyciągają one przed tele-

wizory miliony ludzi. W kwestii analizy zjawiska telewizyjnych wydarzeń medialnych szerzej patrz: 

E. Katz, D. Dyan, Wydarzenie medialne. Historia transmitowana na żywo, Warszawa 2008. 
21 J. Muszyński, Leksykon marketingu politycznego, Wrocław 2001, s. 39. 
22 M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001, s. 139. 
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cowej fazie kampanii. M. Mrozowski podkreśla, iż „znaczenie debat w kampanii 

wynika przede wszystkim z tego, iż stwarzają one okazję do bezpośredniej kon-

frontacji głównych kandydatów na oczach wielomilionowego audytorium (kandy-

daci drobiazgowo ustalają sposób prowadzenia debaty, scenografi ę, a nawet pracę 

kamer). Wygrywa ten, kto demonstruje większy refl eks i opanowanie, traktując 

rywala z pewną kurtuazją. W rezultacie, w debacie, podobnie jak w reklamie, 

bardziej niż poglądy kandydatów liczą się ich wygląd i zachowanie, będące dla 

odbiorców świadectwem kondycji i osobowości kandydatów. Prowadzenie zaś 

debat w poetyce walki czy pojedynku przydaje im walorów widowiskowych, 

podnosząc popularność i znaczenie tej formy zmagań wyborczych (debaty w kon-

wencji konferencji prasowej są z reguły nudne i raczej szkodzą występującym 

w nich kandydatom)”23. 

Zdaniem M. Mrozowskiego, „dominacja telewizji w kampaniach wyborczych 

zmienia charakter tych kampanii. Kampanie te mogą wykreować silnego kandydata 

niemal ex nihilo, jeśli jest dostatecznie komunikatywny i telegeniczny”24. Co wynika 

w dużej mierze z faktu, że media masowe trywializują kampanie wyborcze i wybory, 

przez co relacje z ich przebiegu są fragmentaryczne, powierzchowne i schema-

tyczne, a aspekt ludyczny stopniowo wypiera w relacjach treści poznawcze25. 

Potwierdza to M. Cichosz, zdaniem której udział mass mediów, a zwłaszcza tele-

wizji, decyduje o wizerunku kandydata, którego najbardziej poszukiwaną cechą 

staje się telegeniczność, czyli umiejętność prezentowania siebie na ekranie26. 

Ponadto, podczas debat telewizyjnych szczególnego znaczenia nabiera wizerunek 

kandydata, a zwłaszcza pewne jego rodzaje, który kształtowany jest w dużej mierze 

właśnie przez media. Zdaniem M. Jezińskiego, media ogrywają kluczową rolę 

szczególnie w kreowaniu wizerunku tzw. luzaka27. 

Debaty telewizyjne to nie tylko przykład wydarzenia medialnego. Są również 

traktowane jako pewnego rodzaju pseudowydarzenie (pseudo-event), a  więc 

„wydarzenie przygotowane przez doradców w dziedzinie PR na użytek mediów, 

23 Ibidem, s. 140. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem, s. 142. 
26 M. Cichosz, (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP, 

Toruń 2007, s. 245. 
27 M. Jeziński, Marketing polityczny a procesy akulturacyjne. Przypadek III Rzeczpospolitej, Toruń 

2004. 
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z intencją pozyskania zgodnej z życzeniem nadawcy relacji medialnej”28. Choć 

wydaje się, że jeszcze trafniej istotę debaty telewizyjnej oddaje pojęcie „wydarzenia 

medialnego zainscenizowanego”, a więc takiego, które zostało wytworzone „przez 

same media, często z udziałem polityków, na własny użytek mediów”29. Zdaniem 

W. Jabłońskiego, debaty telewizyjne były bez wątpienia najsilniej nagłośnionym 

pseudowydarzeniem polskiej kampanii prezydenckiej z 2005 r.30, choć należy je 

uznać  za najmniej ciekawe, mało znaczące i zwyczajnie nudne31. 

Z kolei K. Gierło-Klimaszewska słusznie podkreśla, że choć nie da się w pełni 

udowodnić bezpośredniego wpływu telewizji na odbiorców, to jednak telewizja 

jest traktowana jako jeden z najważniejszych czynników kształtujących wizerunek 

polityków oraz najważniejsze źródło informacji o polityce. Autorka dodaje, tyleż 

oczywiste co istotne stwierdzenie, że „przekaz telewizyjny nie sprzyja głębszej, 

krytycznej refl eksji i w przeważającej części działa na emocje, a nie na intelekt, co 

można określić jako przewagę formy nad treścią”32. W efekcie trudno nie zgodzić 

się z jej stwierdzeniem, że „najbardziej istotnym środkiem przekazu jaki wpływa 

na kształtowanie postaw, zachowań, a co za tym idzie opinii, jest telewizja”33. 

Uzasadnionym wydaje się więc postawienie hipotezy, że debaty telewizyjne pomię-

dzy kandydatami na urząd prezydenta mają znaczenie jedynie w takim zakresie, 

w jakim są przez telewizję transmitowane, oglądane, a następnie omawiane34. 

Debata telewizyjna jest więc współcześnie głównie wydarzeniem medialnym. Jak 

wyraźnie podkreśla E. Mistewicz, „debata prezydencka to łowisko na niezdecydo-

wanych. I czas pokazania, kto jest profesjonalistą i potrafi  wygrać debatę, zanim 

28 W. Jabłoński, Kreowanie informacji. Media relations, Warszawa 2006, s. 170. Por.: K. Gierło-

-Klimaszewska, op.cit., s. 79. 
29 D. Piontek, Media w marketingu politycznym, [w:] Marketing polityczny. Szansa czy zagrożenie 

dla współczesnej demokracji?, red. P. Pawełczyk, Poznań 2007, s. 107–108. 
30 W. Jabłoński , op.cit., s. 154. 
31 Zdaniem W. Jabłońskiego język ciała, stanowiący jego zdaniem podstawę wizerunku medial-

nego kandydata, może decydować o wygraniu debaty w demokracji z długą tradycją, w której wyborcy 

są mniej wrażliwi na obietnice składane przez kandydatów. Jednocześnie W. Jabłoński podkreśla, że 

w debatach w 2005 r. nie było wyraźnego zwycięzcy, i to mimo silnego nagłośnienia debat przez 

media. Zaznacza także, że debaty nie spowodowały wyraźnych zmian w zachowaniu ani responden-

tów sondaży, ani wyborców. Ibidem. 
32 K. Gierło-Klimaszewska, op.cit., s. 13. Na podkreślenie znaczenia telewizji warto przytoczyć 

wyniki badań OBOP, z krórych wynika, że przeciętny Polak spędza dziennie przed telewizorem od 

dwóch i pół godziny latem do trzech i pół godziny jesienią i zimą. Ibidem. 
33 Ibidem, s. 41. 
34 Ibidem, s. 65. 
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się ona rozpocznie”35. Przytacza wyniki francuskich badań, z których wynika, że aż 

10% respondentów zmienia w czasie debaty swoje zapatrywania. Przypomina 

również, że profesjonalne przygotowanie do debaty polega na bardzo precyzyjnym 

ustaleniu każdego szczegółu pomiędzy sztabami rywalizujących kandydatów, od 

rzeczy, takich jak udział publiczności, miejsce i pozycja siedzenia, przez plan 

i sposób kadrowania, aż po temperaturę w studio36. Atrakcyjność debat jako wyda-

rzeń medialnych można podsumować, tyleż banalną co cenną uwagą, iż „ludzie od 

tysięcy lat chcą tego samego. Nie zdziwiły mnie sondaże, które  mówiły, że chcemy 

spektaklu, chcemy zasiąść wygodnie w fotelach i zobaczyć jak się pocą, jak wal-

czą”37. 

Opisując i oceniając telewizyjne debaty prezydenckie, można wyróżnić dwie 

zasadnicze płaszczyzny dokonywania takich analiz – merytoryczną zawartość 

wypowiedzi kandydatów (czyli treść przekazu) oraz wszytko to, co wpływa na 

wizerunek i odbiór kandydatów przez telewidzów (a więc w uproszczeniu formę). 

Również W. Cwalina i A. Falkowski wyróżniają dwa zasadnicze aspekty oddziały-

wania debat – głosowanie na podstawie problematyki oraz głosowanie na podsta-

wie wizerunku38. W tym drugim przypadku znaczenie odgrywa wizualny wymiar 

debaty – kontakt wzrokowy, uśmiech, ubiór itp. Z badań M.L. Pattersona i K. Skar-

żyńskiej wynika ponadto, że sposób zachowania i prezentowania kandydatów 

w telewizji modyfi kuje ich postrzeganie. Retoryka, mowa ciała i wszystkie elementy 

wpływające na kształt wizerunku kandydata nie powinny być przeceniane, jednakże 

nie można ich również lekceważyć, w szczególności w sytuacji, kiedy są oglądane 

przypadkowo lub przez mało obeznanych w polityce wyborców39. Ponadto historia 

najważniejszych debat telewizyjnych pokazuje, że przekazywana w ich trakcie treść, 

w szczególności w sytuacji, gdy zwykle kandydaci są dość dobrze przygotowani 

merytorycznie, nie decyduje w ostatecznym rozrachunku o zwycięstwie w debacie. 

35 Anatomia władzy. Mistewicz kontra Karnowski, Warszawa 2010, s. 28. 
36 Ibidem, s. 26–27. W efekcie oba sztaby osiągnęły kompromis i zgodziły się, że temperatura 

w studio wyniesie 23,6 stopnia. 
37 Ibidem, s. 30. 
38 W. Cwalina, A. Falkowski, op.cit., s. 374. Autorzy przywołują wyniki badań amerykańskich, 

które wskazują, że wizerunek ma największy wpływ na wyborców bardzo rzadko oglądających debaty. 

Wpływ ten stopniowo maleje wraz ze wzrostem oglądalności debat. Natomiast jeśli chodzi o próbę 

oszacowania faktycznego wpływu zwycięstwa w debacie na wzrost notowań takiego kandydata, to 

amerykańskie badania z lat 1984, 1988 i 1992 pokazały, że z jednej strony zwycięzcy poszczególnych 

debat zyskiwali dzięki nim w wyborach maksymalnie kilka punktów procentowych, z drugiej jednak 

zwycięzcy takiej debaty rosło  często poparcie w sondażach przedwyborczych. Ibidem, s. 360–361. 
39 Ibidem, s. 386. 
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Zwyciężają (czy też postrzegani są jako zwycięzcy) ci, którzy lepiej rozegrają ją 

taktycznie, którzy czymś zaskoczą kontrkandydata – swoim zachowaniem, stylem 

prowadzenia debaty, oraz tym wszystkim, co składa się na komunikacją niewer-

balną. Większe znaczenie w telewizji odgrywa bowiem to, co telewidz zobaczy, niż 

to co usłyszy.  

Debata, w której udział bierze więcej niż dwóch kandydatów, wyraźnie traci na 

atrakcyjności, gdyż w mniejszym stopniu ma charakter pojedynku, co widać było 

właśnie podczas pierwszej debaty z 13 czerwca 2010 roku40. Ponadto, w takiej 

debacie jeszcze mniejsze znaczenie wydaje się mieć jej problematyka, a więc 

merytoryczna ocena wypowiedzi jej uczestników. Widz wysłuchując czterech 

odpowiedzi na każde pytanie, po chwili traci orientację, kto jakiej odpowiedzi 

udzielił. Przy takiej formule wzrastają bowiem szumy, zakłócając komunikację na 

linii nadawca (polityk) – odbiorca (telewidz). Na znaczeniu traci także bardzo 

ważny w tym politycznym pojedynku elementu rywalizacji, gdyż każdy uczestnik 

ma aż trzech przeciwników. W tej sytuacji powinno więc wzrosnąć znaczenie 

pozamerytorycznych aspektów debaty. Skoro z uwagi na liczbę uczestników debata 

staje się mniej czytelna, a merytoryczny przekaz traci na znaczeniu, o odbiorze 

poszczególnych kandydatów mogą zadecydować elementy pozamerytoryczne. 

W omawianej debacie nic takiego jednak się nie wydarzyło, a jedynym zaskocze-

niem był udział w niej B. Komorowskiego, choć jeszcze kilkadziesiąt minut wcze-

śniej „Wiadomości” TVP1 informowały o jego nieobecności. Pojawienie się B. 

Komorowskiego w ostatniej chwili należy traktować jako pewien zabieg taktyczny. 

Już na wstępie nawiązali do tego prowadzący debatę dziennikarze, a sam B. Komo-

rowski rozpoczął swoją wypowiedź od wyjaśnień swoich wahań, bardzo krytycznie 

wypowiadając się na temat telewizji publicznej. Następnie uczestnicy wypowiadali 

się w kolejności wielkości reprezentowanych klubów sejmowych41. Uczestnicy 

debaty siedzieli obok siebie w fotelach, przodem do dziennikarzy, mając przed sobą 

stoliki na notatki. Kamera pokazywała mówiących uczestników od pasa w górę, co 

jakiś czas prezentując cały plan debaty. 

Minuta na odpowiedź to oczywiście bardzo mało czasu, co potwierdza, że 

w debacie chodziło właśnie o stworzenie wydarzenia medialnego, a nie o spór na 

argumenty. Zwłaszcza, że wyniki sondaży wskazywały, że wynik pierwszej tury był 

40 Debatę prezydencką przed I turą wyborów 13 czerwca w TVP1 oglądało ponad 3,6 mln widzów 

(co stanowiło 24,6 proc. udziałów). www.tvp.info.pl, odczyt dn. 19.08.2010. 
41 Po tym wstępie, rozpoczęła się zasadnicza część debaty, w trakcie której kandydaci odpowiadali 

na pytania dziennikarzy, w trzech częściach tematycznych poświęconych sprawom krajowym, go-

spodarczym i zagranicznym. Na każdą odpowiedź mieli minutę. 
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w zasadzie przesądzony. Można zatem stwierdzić, że dwóch uczestników debaty 

miało na celu raczej dobry wynik przyszłych wyborów samorządowych i parla-

mentarnych niż prezydenturę. Z pewnością dobrze można ocenić postawę Grze-

gorza Napieralskiego. Był delikatnie uśmiechnięty, utrzymywał kontakt z dzienni-

karzami, a na samym końcu zwracając się do wyborców42, patrzył prosto w kamerę. 

Sprawnie wykorzystywał gestykulację, dzięki czemu znakomicie się prezentował. 

Nie można tego natomiast powiedzieć o Waldemarze Pawlaku, który wypadł na tle 

konkurentów najgorzej. Popełniał najwięcej błędów językowych, a intensywna 

gestykulacja nie była spójna z treścią wypowiedzi. Można wręcz było odnieść 

wrażenie, że słowa wyrażały jedno, a gesty drugie. Z pewnością nie wykorzystał 

danej mu szansy. 

Dobrze wypadł Bronisław Komorowski. Zadecydowały o tym m.in. sprawna 

gestykulacja oraz częstsze niż u innych zwracanie się bezpośrednio do konkuren-

tów. Spokojną gestykulację nieco psuło zbyt częste wodzenie wzrokiem podczas 

namysłu oraz okulary, zmniejszające jego oczy. Trochę zbyt głęboko usiadł 

J. Kaczyński, który jako jedyny był ubrany w czarny krawat, symbolicznie nawią-

zujący do katastrofy z 10 kwietnia. Gestykulacja nie była tak płynna, w dodatku 

ograniczona głównie do jednej dłoni. Wszystko to nie mogło jednak mieć więk-

szego wpływu na ogólną ocenę debaty, jak i na wyniki sondaży. Debata okazała się 

jedynie niezbyt pasjonującym wydarzeniem medialnym. Potencjalnie zyskać mogli 

G. Napieralski i W. Pawlak. Natomiast  prowadzący w sondażach liderzy myśleli 

prawdopodobnie o tym, żeby nie stracić. B. Komorowski nie mógł już raczej liczyć 

na zwycięstwo w pierwszej turze, choć i tak okazał się najbardziej aktywnym 

uczestnikiem debaty43. Co do oceny debaty, to według sondażu Homo Homini dla 

„Super Expresu” zdaniem 26,7% ankietowanych zwyciężył w niej B. Komorowski, 

25,6% wskazało na G. Napieralskiego, 20% na J. Kaczyńskiego, a jedynie 7,2% na 

W. Pawlaka44. 

Po pierwszej turze odbyły się dwie debaty pomiędzy J. Kaczyńskim i B. Komo-

rowskim, obie w siedzibie TVP. Pierwsza z nich miała miejsce 27 czerwca i trans-

42 Zwracał się do wyborców PO, co nieco przypominało sytuację z 2007 r., kiedy D. Tusk zwracał 

się do wyborców LiD na końcu debaty z A. Kwaśniewskim.  
43 Należy również podkreślić, że B. Komorowski był w niej w najlepszej sytuacji, gdyż zaczynał 

i kończył debatę. Organizatory założyli, że w pierwszej odsłonie debaty kandydaci będą mówili 

w kolejności wynikającej z wielkości reprezentowanego klubu poselskiego (od największego do 

najmniejszego). 
44 www.se.pl, odczyt z dn. 24.08.2010. 
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mitowana była w TVP1, TVN24, TV Polonia, TVP Info i Polsat News45. Kandydaci 

siedzieli obok siebie w fotelach, podobnie jak w debacie przed I turą. Fotele były 

jednak mniejsze, płytsze, przez co łatwiej było w nich siedzieć w pozycji wypro-

stowanej. Debata pomiędzy dwoma uczestnikami z założenia musiała być ciekaw-

sza i bardziej przejrzysta, co było widać od początku. Tym razem również nie było 

jednak pytań wzajemnych46. Obok kwestii wizerunkowych, istotne znaczenie miały 

również kwestie merytoryczne. 

Debatę rozpoczął J. Kaczyński i już w pierwszej odpowiedzi nawiązał do złych 

działań rządu PO w kwestiach wyrównywania szans pomiędzy Polską „A” i „B”. 

Odpowiedzi na większość pytań były dość ogólnikowe. Warto też zaznaczyć, że nie 

do końca sprawdzili się dziennikarze. Jedynie Monika Olejnik próbowała dopyty-

wać kandydatów, kiedy ci nie odpowiadali jednoznacznie na pytania. Magda 

Sakowska, wyraźnie przejęta rolą, ograniczyła się do zadawania pytań, natomiast 

Joanna Lichocka przerywała i dopytywała praktycznie jedynie B. Komorowskiego, 

co chyba B. Komorowskiemu było na rękę, gdyż od dłuższego czasu publiczne 

wypowiadał się o niechęci telewizji publicznej do jego osoby. W drugiej rundzie 

merytoryczny błąd popełnił B. Komorowski, który wydawał się nie rozumieć  idei 

tzw. „jednego okienka”. Jednak ani J. Kaczyński, ani dziennikarki tego nie wyko-

rzystali. Kolejnym błędem B. Komorowskiego była wypowiedź na temat przywo-

łanej przez J. Lichocką krytyki stanu armii, sformułowanej przez generała Sławo-

mira Petelickiego. B. Komorowski powiedział, że S. Petelicki, twórca GROM, „nie 

jest i nie był żołnierzem”. Za najbardziej kontrowersyjną wypowiedź J. Kaczyń-

skiego, bardzo wyraźnie skrytykowaną przez B. Komorowskiego (i chyba najczęściej 

komentowaną także po debacie, w większości ocenianą negatywnie), można uznać 

stwierdzenie, iż w sprawie Białorusi i Polaków tam mieszkających, należy „rozma-

wiać także z Moskwą”. Był to również z pewnością najbardziej poważny błąd 

podczas debaty, szybko wykorzystany przez B. Komorowskiego, który dobitnie 

i jednoznacznie wyraził zdziwienie, a nawet oburzenie tą wypowiedzią. J. Kaczyń-

ski za to dobrze podsumował swój udział w debacie, zwracając się do wszystkich 

Polaków, wszystkich grup społecznych, zgodnie z zasadą „dla każdego coś miłe-

45 Pierwszą debatę oglądało ok. 6,5 mln osób. Przed debatą politycy i młodzieżówka PiS zorga-

nizowała happening pod hasłem „Give peace a chance”, który przywitał wchodzącego do budynku 

TVP J. Kaczyńskiego.
46 Debata składała się z trzech rund, w której każdy kandydat odpowiadał na 3 pytania, zadane 

po jednym przez każdego z prowadzących debatę dziennikarzy. Następnie był czas na podsumowanie. 

Na koniec w fi nale uczestnicy mogli podsumować całą debatę. Na wypowiedź uczestnicy mieli po 

2 minuty. Pierwsza część dotyczyła polityki społecznej, druga gospodarczej, a trzecia zagranicznej. 
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go”47. Merytorycznie podsumowanie B. Komorowskiego było dość przeciętne, ale 

miało dwa ważne elementy – podziękowanie za debatę J. Kaczyńskiemu, czego ten 

nie zrobił, oraz mocny akcent na sam koniec. Pokazał bowiem depeszę PAP, według 

której J. Kaczyński zapowiadał rezygnację z dopłat dla rolników w zamian za 

stworzenie armii europejskiej i skomentował to następująco: „od paru lat ten papier 

czeka na Pańskie dementi”. A ponieważ mówił ostatni, prezes PiS nie miał już czasu 

na wypowiedź w tej kwestii. 

W aspekcie wizerunku nie było widocznych różnic i istotnych elementów, które 

pozostałyby w pamięci. Obaj kandydaci wypadli poprawnie. B. Komorowski 

sprawniej gestykulował, jego gesty dobrze dopełniały wypowiadane słowa. 

J. Kaczyński był tu bardziej zachowawczy, w dodatku po raz kolejny oblizywał usta. 

I tym razem wystąpił w czarnym krawacie. Za to B. Komorowski miał tego dnia 

pewne problemy z płynnym mówieniem i budowaniem dłuższych wypowiedzi. Na 

niekorzyść marszałka przemawiały ponownie okulary, znacznie zmniejszające 

optycznie jego oczy, które momentami wyglądały jak przymknięte.

W odbiorze kandydatów przeszkadzała obecna w tle animacja, która rozpraszała 

i utrudniała widzom skupienie uwagi. Na ocenę pierwszej debaty wpływ ma fakt, 

że przeciwnicy przede wszystkim nie chcieli popełnić błędu, mając świadomość 

czekającego ich rewanżu. J. Kaczyński nie wykorzystał swojej szansy, czyli dwóch 

potknięć B. Komorowskiego w  sprawie „jednego okienka” i  generała. Za to 

B. Komorowski bezbłędnie trafi ł w czuły punkt po wypowiedzi konkurenta w kwe-

stii Polaków na Białorusi, a następnie wykorzystał sytuację, przywołując wspo-

mnianą depeszę. Trudno jednak mówić o zdecydowanym zwycięstwie któregokol-

wiek z rywali. Wprawdzie w przeprowadzonym na zlecenie „Rzeczpospolitej” przez 

GFK Polonia sondażu, triumfował zdecydowanie Bronisław Komorowski, o zwy-

cięstwie którego było przekonanych aż 52% ankietowanych (28% przyznało zwy-

cięstwo J. Kaczyńskiemu), to jednak wyniki te nic nie mówią o ewentualnym 

wpływie samej debaty na zmianę poparcia dla B. Komorowskiego48. 

Druga debata odbyła się 30 czerwca i od samego początku do końca obfi towała 

w rekwizyty i taktyczne zagrywki obu stron. Debata ponownie była transmitowana 

47 Stwierdzenie B. Komorowskiego, że generał S. Petelicki nie jest żołnierzem, stało się głównym 

tematem jednego z wydań audycji „Flesz wyborczy” w TVP 1. Co ciekawe, w tej samej audycji nie 

wspomniano ani słowem o stwierdzeniu J. Kaczyńskiego na temat Białorusi i konieczności rozmowy 

w tej kwestii z Rosją. 
48 Według 15% był remis, a 5% nie miało zdania, www.wiadomosci.dziennik.pl, odczyt z dn. 

24.08.2010. 
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w programach TVP1, TVN24, TV Polonia, TVP Info i Polsat News49. Podobnie jak 

w poprzedniej, kandydaci nie zadawali pytań sobie nawzajem. Zmianie nie uległ 

scenariusz debaty. Jarosław Kaczyński tradycyjnie założył czarny krawat, a Broni-

sław Komorowski zamiast w czerwonym, tym razem wystąpił w niebieskim, 

upodabniając się nieco do konkurenta. Debatę rozpoczęło długie pytanie Joanny 

Lichockiej, w swej treści bardzo krytyczne dla rządu Donalda Tuska, które, odpo-

wiadający jako pierwszy, B. Komorowski określił jako wypowiedź opozycji50. 

W trakcie tej samej odpowiedzi podziękował za poprzednią dyskusję i zapropono-

wał J. Kaczyńskiemu podanie sobie rąk na zgodę51, co zostało pozytywnie przyjęte 

przez J. Kaczyńskiego. Na początku swojej odpowiedzi, J. Kaczyński podszedł do 

stołu B. Komorowskiego i położył na nim plan ministra Michała Boniego „Polska 

2030”, a następnie przytoczył jego fragment o podziale Polski na „A” i „B”, nawią-

zując do wypowiedzi B. Komorowskiego z pierwszej ich debaty, negującej  istnienie 

takiego podziału. Jeszcze kilka razy cytował różne wypowiedzi mające podważyć 

wiarygodność B. Komorowskiego i PO. J. Kaczyński mówił w tej debacie częściej 

do kamery, gdy tymczasem B. Komorowski spoglądał raczej w stronę dziennikarzy 

i  J. Kaczyńskiego. B. Komorowski znów lepiej gestykulował, zaś J. Kaczyński 

znacznie częściej starał się pokazywać różnice pomiędzy nim i B. Komorowskim. 

Ten z kolei ponownie podkreślał, że jest ojcem piątki dzieci, formułując jasny 

komunikat, że skoro poradził sobie jako głowa tak licznej rodziny, to poradzi sobie 

również w roli głowy państwa. 

49 Drugą debatę również oglądało ok 6,5 mln widzów. Była transmitowana także w I programie 

Polskiego Radia.  Zanim doszło do debaty, przed siedzibą TVP swój show zorganizował Janusz Pa-

likot, natomiast na debatę pod budynek w samochodzie J. Kaczyńskiego przyjechał wraz z politykami 

PiS Janusz Rewiński. Sam Jarosław Kaczyński wszedł do budynku innym wejściem. 
50 Kwestia Joanny Lichockiej stała się po debacie istotna, gdyż nierówne traktowanie prze nią 

kandydatów było jeszcze bardziej widoczne. Grzegorz Miecugow z TVN zasugerował nawet, że 

dziennikarka uprzedziła sztab J. Kaczyńskiego o treści pytań, które zada. Bardzo krytycznie wypo-

wiedział się też współprowadzący Jarosław Gugała, który pierwsze pytanie uznał za skandaliczną 

„antyrządową tyradę”. Podkreślił, że trwało ono ok. 2 min, gdy tymczasem dziennikarze umówili się, 

że pytanie powinno trwać 30 sek. Potwierdził również, że J. Lichocka ok. godz. 17.00 próbowała 

poznać pytania J. Gugały i K. Kolendy-Zaleskiej, argumentując, że chodzi o to, aby pytania się nie 

powtarzały. Po pierwszym pytaniu, jak twierdzi, chciał nawet wyjść ze studia. Tyrada Lichockiej była 

skandalem, „Gazeta Wyborcza”, 02.07.2010, odczyt z dn. 27.08.2010. J. Lichocka  zaprzeczyła, grożąc 

G.  Miecugowowi sądem. Por.: Lichocka: nie pokazywałam nikomu pytań, „Gazeta Wyborcza”, 

2.07.2010,  odczyt z dn. 27.08.2010.
51 Należy przypomnieć, że hasło B. Komorowskiego brzmiało „Zgoda buduje”. A więc zgodnie 

z zasadą, że przekaz musi być jednolity i powtarzalny, często do tego hasła w wypowiedziach w całej 

kampanii nawiązywał także podczas debat. 
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W rundzie poświęconej gospodarce mówiono głównie o kwestiach socjalnych, 

w  tym o  służbie zdrowia. J. Kaczyński przekazał B. Komorowskiemu swoje 

oświadczenie dezawuujące przywołaną na końcu pierwszej debaty depeszę PAP 

o negatywnym stosunku J. Kaczyńskiego do dopłat dla rolników. W tej części 

J. Kaczyński zacytował wyniki wybranych głosowań sejmowych B. Komorow-

skiego, gdy ten głosował przeciw „szklance mleka dla każdego ucznia, pomocy 

materialnej dla studentów, poprawie warunków w domach dziecka, podwyżce dla 

nauczycieli, modernizacji policji i straży pożarnej”, co zdaniem prezesa PiS miało 

świadczyć, że B. Komorowski jest liberałem. Natomiast w części poświęconej 

polityce zagranicznej, B. Komorowski nawiązał do wypowiedzi z poprzedniej 

debaty o Polakach na Białorusi. W ostatniej rundzie J. Kaczyński wysunął ciekawą 

koncepcję wejścia Polski do G20, które jego zdaniem powinno być wynegocjowane 

przez rząd PO. Ta wielka, ale i mało konkretna idea, była bardzo dobrym pomy-

słem marketingowym. 

W fi nałowym podsumowaniu całej debaty J. Kaczyński wspomniał o kolejnym 

wielkim projekcie – igrzyskach olimpijskich w Warszawie. Wydaje się jednak, że 

obie te propozycje zostały sformułowane nieco zbyt późno. Natomiast B. Komo-

rowski zaproponował, aby obaj konkurenci podpisali się wspólnie na tekście 

Konstytucji z 1997 r. pod hasłem „Zgoda buduje, bo Polska jest najważniejsza”, 

w celu przekazania tego egzemplarza na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, 

która w dniu wyborów organizowała zbiórkę dla powodzian52. 

Druga debata okazała się z pewnością bardziej interesująca. W porównaniu do 

poprzedniej, J. Kaczyński był znacznie lepiej przygotowany, tak pod względem 

wizerunkowym, jak i merytorycznym. Przekazał więcej konkretnych treści, gdy 

tymczasem B. Komorowski pozostał głównie przy ogólnikach. Wydaje się, że 

J. Kaczyński wyciągnął wnioski z pierwszej debaty i pokazał się z lepszej strony, co 

potwierdziły wyniki sondaży53. Według badania GFK Polonia dla „Rzeczpospolitej”, 

tym razem B. Komorowski też zwyciężył, jednak tego zdania było już tylko 41% 

52 TVN24 policzył, że w debacie B. Komorowski najczęściej wypowiadał słowo „Polska”, natomiast 

J. Kaczyński „prawo” oraz „państwo”. B. Komorowski „Polska” użył aż 53 razy, J. Kaczyński „prawo” 

39, a „państwo” 29 razy. Komorowski o „Polsce”, Kaczyński o „prawie”, ww.tvn24.pl, odczyt z dn. 

26.08.2010. 
53 Co ciekawe, w drugiej debacie wyraźnie dłużej mówił B. Komorowski – 29.03 min, w porów-

naniu do 25.20 min.  J. Kaczyńskiego. Za to w pierwszej debacie nieco ponad 30 sek. dłużej mówił 

J. Kaczyński. W sumie, w obu debatach, prezes PiS mówił 53.53 min, a B. Komorowski 54.23 min. 

Wybory prezydenckie 2010. Analiza obecności w mediach kandydatów na prezydenta RP. II tura – 

podsumowanie, Press Service, www.press-service.com, odczyt z dn. 29.08.2010. 
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ankietowanych, wobec 37% przekonanych o zwycięstwie J. Kaczyńskiego54. Trzecim 

bohaterem debaty stała się natomiast J. Lichocka i jej trudna do ukrycia niechęć 

wobec B. Komorowskiego.  

Debaty w 2010 r. były bardziej emocjonujące i ciekawsze niż te sprzed 5 lat, 

daleko im jednak do znaczenia debat z 2007 r., nie mówiąc już o tych z 1995 roku. 

Uczestnicy debat z 2010 r. nie mogli się równać z A. Kwaśniewskim sprzed 15 lat, 

czy nawet D. Tuskiem sprzed 3 lat. A. Kwaśniewski w debatach z L .Wałęsą pokazał, 

jak należy się przygotować do debaty telewizyjnej – pod względem merytorycznym, 

taktycznym i wizerunkowym. W 2010 r. żaden z kandydatów nie był tak dobrze 

przygotowany do debaty, za co winę ponoszą kandydaci i ich sztaby. Uczestnicy 

debat potwierdzili tym samym, że do zwycięstwa niezbędne są pewne naturalne 

kompetencje komunikacyjne. Jednocześnie to bardzo wyraźna ilustracja faktu, że 

telewizyjne debaty pomiędzy politykami są najbardziej widocznym dowodem 

personalizacji współczesnej polityki. Debaty telewizyjne, żeby aspirować do prze-

łomowej roli w kampanii, potrzebują „gwiazdorskiej obsady”. Zabrakło jej wyraź-

nie w 2010 r. Tym bardziej trudno ich znaczenie, skalę i organizację przeceniać, 

a zwłaszcza porównywać do pewnego „typu idealnego”, za jaki słusznie uchodzą 

amerykańskie debaty prezydenckie, od pierwszej debaty R. Nixon – J.F. Kennedy, 

do ostatniej B. Obama – J. McCain z 2008 r.

Debaty z 2010 r. pokazały, że polskie debaty prezydenckie są traktowane, bardziej 

jako wydarzenia medialne niż faktyczny sprawdzian dla ich uczestników. Służy 

temu z jednej strony wysoka oglądalność debat, a z drugiej ich dość ograniczony 

wpływ na wynik wyborów. W przeciwieństwie do 1995 r., kiedy to debaty okazały 

się czynnikiem decydującym o ostatecznym wyborze A. Kwaśniewskiego, trudno 

mówić o wymiernym wpływie debat z 2010 r. na wynik wyborów. W 1995 r., m.in. 

dzięki debatom telewizyjnym, uwidoczniło się zwiększenie roli telewizji w promo-

cji kandydatów, w szczególności w porównaniu do kampanii z 1990 roku 55. Od 

tamtego czasu nie zaszły jednak żadne istotne zmiany w tym zakresie, mimo że 

minęło aż 15 lat, w którym to czasie pojawiły się m.in. 24-godzinne telewizyjne 

programy informacyjne. Za olbrzymim skokiem technologicznym i gwałtownym 

rozwojem mediów masowych oraz Internetu, nie poszła zasadnicza zmiana w for-

mule debat. Ponadto, skoro debaty telewizyjne wpływają na wyborców niezdecy-

dowanych, to właśnie w Polsce ich rola powinna być znaczna. Wszakże Polska to 

54 www.se.pl, odczyt z dn. 26.08.2010.
55 M. Cichosz, op.cit., s. 182. 
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kraj o bardzo wysokim tzw. indeksie chwiejności wyborczej56. Wydawało się, że 

debaty z 2007 r. uświadomiły to polskim politykom i ich doradcom. Debaty 2010 

roku jednak tego nie potwierdziły. Można wręcz stwierdzić, że nadal pewnym 

novum w Polsce jest to spostrzeżenie E. Mistewicza, iż „ludzie zajmujący się przy-

gotowywaniem do debaty kandydatów wymieniają się doświadczeniami z różnych 

kampanii. Polityka to dziś po części przemysł. Szukamy tego co najskuteczniejsze”57. 

W efekcie, jedno trafne zdanie wypowiedziane przed debatą wystarczy, żeby […] 

rozbić psychologicznie bohatera”58. 

W porównaniu do debat w USA czy Francji, w Polsce stawia się kandydatom 

dużo niższe wymagania – co do przygotowania merytorycznego i wizerunkowego. 

Zachowawcza formuła powoduje, że elementy pozawerbalne nie są na tyle zauwa-

żalne, żeby mogły odegrać większą rolę. Polska rzeczywistość polityczna ostatnich 

20 lat potwierdziła, że same debaty mogą wpłynąć na zmianę decyzji najwyżej 

u kilku procent odbiorców. Dlatego też ich znaczenie rośne w sytuacji, gdy konku-

renci uzyskują w sondażach bardzo zbliżone poparcie oraz gdy jeden z uczestników 

zdecydowanie i widocznie zwycięża w debacie, jak miało to miejsce w latach 1995 

i 2007. Żadna z tych przesłanek nie zaistniała w 2010 roku. Mimo to, telewizyjne 

debaty prezydenckie w Polsce w 2010 r. pokazały, że są one dziś stałym elementem 

kampanii wyborczych, w szczególności prezydenckich. Ponieważ traktowane 

są głównie jako zmediatyzowane, wydaje się, że na ich organizacji bardziej zależy 

stacjom telewizyjnym niż samym kandydatom. Politycy nie wykorzystują poten-

cjału bezpośredniej konfrontacji, w praktyce wydaje się przeważać stanowisko, że 

na debacie można więcej stracić, niż zyskać. Należy zatem stwierdzić, że w przy-

szłości warto zastanowić się nad modyfi kacją formuły telewizyjnych debat prezy-

denckich w Polsce, która wymusi na kandydatach konieczność dużo lepszego do 

nich przygotowywania, tak pod względem merytorycznym, jak i komunikacyjnym. 

Ponadto, można się zastanowić, czy w Polsce organizacją debat nie powinna się 

zajmować osobna instytucja – fundacja czy stowarzyszenie, na wzór amerykańskiej 

Commission on Presidential Debates. Być może wówczas debaty byłyby lepiej 

przygotowane, atrakcyjniejsze dla odbiorców, bardziej wymagające dla kandydatów, 

a sytuacje jak ta z pytaniami Joanny Lichockiej, byłyby niemożliwe. Rok 2010 

potwierdził stałe miejsce telewizyjnych debat prezydenckich w Polsce, zarazem 

56 Por.: D. Skrzypiński, Wizerunek. Mała analiza wizerunku polskich wyborców, Prelite. PUBLIC 

RELATIONS, czerwiec/lipiec 2007, www.prelite.pl. 
57 Anatomia władzy…, op.cit., s. 24. 
58 Ibidem, s. 25. 
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pokazując, że w przyszłości ich formuła i organizacja powinny ulec zmianie. 

Z korzyścią dla widzów i demokracji, ale również dla ich uczestników. 

SUMMARY

Th e paper discusses the course of the most signifi cant televised debates between the 

candidates for the offi  ce of President of Poland, held before the fi rst and second round of 

2010 presidential elections. Th ree debates are subjected to a detailed analysis. One was held 

before the fi rst round, and it involved Bronisław Komorowski, Jarosław Kaczyński, Grzegorz 

Napieralski and Waldemar Pawlak; two other took place before the second round between 

Bronisław Komorowski and Jarosław Kaczyński. Two fundamental areas are analyzed: (1) 

the content of the candidates’ statements (i.e. the message), and (2) all the elements aff ect-

ing the candidates’ image and their reception by the TV audience (or – simplifying – the 

form in which the message is rendered). Th e conclusion shows that the debates in 2010 

were more exciting and interesting than those held fi ve years earlier, yet their signifi cance 

was nowhere near that of the 1995 debates. Nevertheless, in 2010 the permanent position 

of televised presidential debates in Poland has been confi rmed while indicating that in the 

future both their formula and course should undergo changes. 
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 1. WPROWADZENIE

OSTATNIE POLSKIE WYBORY prezydenckie stanowiły i były postrzegane jako 

następstwo katastrofy smoleńskiej. Jej okoliczności, zwłaszcza czas i miejsce, należy 

uznać za głęboko symboliczne i wieloznaczne, zarazem spełniające niewątpliwie 

kryteria wydarzenia medialnego1. 10 kwietnia pod Smoleńskiem rozbił się polski 

samolot rządowy, lecieli nim przedstawiciele polskich władz oraz polskiego spo-

łeczeństwa, którzy zmierzali do Katynia, by wziąć udział w uroczystościach upa-

miętniających 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. W wypadku zginął prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej, Lech Kaczyński oraz 95 osób, w tym jego żona, były 

Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, piastuni wiodących funkcji 

w polskiej administracji państwowej, parlamentarzyści RP, dowódcy Wojska Pol-

skiego, przedstawiciele „Rodzin Katyńskich”, społecznicy, akademicy. Wydarzenie 

to wywołało swoistą polityczną traumę, znajdującą wyraz w przekazach medialnych 

zarówno w czasie trwania kilkudniowej żałoby narodowej, jak i długo po niej, 

również w trakcie przedwczesnej kampanii prezydenckiej2.

Jednym z natychmiastowych i trwających do chwili obecnej skutków wydarzeń 

smoleńskich był i jest wyraźny wzrost zainteresowania stosunkami Polski i Rosji, 

który obserwuje się w polskich mediach, a także w polityce. Niemniej należy 

pamiętać, że uwaga kierowana przez dziennikarzy i polityków na relacje polsko-

1 Na temat istoty wydarzenia medialnego zob.: D. Dayan, E. Katz, Wydarzenie medialne. Historia 

dziejąca się na żywo, Warszawa 2005. Szczegółowiej o katastrofi e smoleńskiej jako o wydarzeniu 

medialnym pisze w tym numerze „Athenaeum” D. Piontek.
2 J. Sobczak, Trauma polityczna jako narzędzie manipulacji, [w:] Polityka i politycy. Diagnozy – 

oceny – doświadczenia, red. J. Miluska, Poznań 2009, s. 155–169.
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-rosyjskie ma charakter specyfi czny. Przede wszystkim była i jest wielce wybiórcza, 

niesystematyczna, a nade wszystko wynika z przesłanek emocjonalnych. Z tego 

względu po 10 kwietnia 2010 r. na stosunki Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji 

Rosyjskiej spoglądano przede wszystkim przez pryzmat śmierci pary prezydenckiej 

oraz jej współpasażerów. Wydarzenia smoleńskie, a także śledztwo ich dotyczące 

stało się swoistym lejtmotywem oraz osią, wokół której zarówno dziennikarze, jak 

i politycy konstruowali przekazy. W rezultacie dominacji tematyki smoleńskiej na 

plan dalszy zeszły komunikaty związane ze stosunkami polsko-rosyjskimi w takich 

płaszczyznach, jak: ekonomia, obronność, wojskowość, kultura, infrastruktura, 

energetyka, geopolityka, współpraca i rywalizacja międzynarodowa. Mówiono 

natomiast sporo o historii obu narodów, ich politykach historycznych, szansach 

na pojednanie, dialogu polsko-rosyjskim, gestach i symbolach przywoływanych 

przez obie strony.

Artykuł ukazuje, w jaki sposób relacje Polski i Rosji były obecne w polskich 

mediach oraz w polskiej polityce przed ostatnimi wyborami prezydenckimi. 

Przedmiotem analiz nie są zatem rzeczywiste stosunki polsko-rosyjskie w oma-

wianym okresie, lecz ich obraz kreowany przez środki przekazu, a także kandyda-

tów na urząd Prezydenta RP oraz sztaby wyborcze. Artykuł stanowi próbę 

przedstawienia powodów, dla których polskie media i polscy politycy po 10 kwiet-

nia i podczas kampanii prezydenckiej wypowiadali się o stosunkach polsko-rosyj-

skich diametralnie odmiennie niż przed tą datą. Innymi słowy, w tekście poszuki-

wano odpowiedzi na dwa pytania. Po pierwsze, dlaczego przed kampanią i w jej 

toku dziennikarze zawęzili relacjonowanie stosunków Polski i Rosji niemal wyłącz-

nie do spraw związanych z wydarzeniami smoleńskimi? Po drugie, dlaczego 

kandydaci oraz ich sztaby z zasady omijali kwestię śmierci Lecha Kaczyńskiego, 

skupiając się na prezentowaniu pozytywnych, acz niezobowiązujących wypowiedzi 

o Federacji Rosyjskiej oraz jej mieszkańcach? 

2. STOSUNKI POLSKOROSYJSKIE W PRASIE POLSKIEJ

Tuż po katastrofi e zastanawiano się przede wszystkim, czy wydarzenie to zbliży 

oba państwa i narody3. Dziennikarze w szczególności mówili i pisali o działaniach 

władz Federacji Rosyjskiej, ponadto ukazywano, jak na tragedię reagowali przed-

3 Np. A.C. Lexy, Szansa dla zwaśnionych narodów, „Polska”, 18.04.2010; A. de Lazari, Autentycznie 

przejęci, „Rzeczpospolita”, 12.04.2010. Szczególnie istotny zdaje się ten drugi tekst, w którym autor 
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stawiciele administracji oraz zwykli Rosjanie. Zrazu dominowały opinie, w myśl 

których służby rosyjskie działały sprawnie i empatycznie, udzielając stronie polskiej 

wszelkiej niezbędnej pomocy. Wielokrotnie emitowano i przychylnie komentowano 

orędzia prezydenta Dimitrija Miedwiediewa oraz premiera Władimira Putina, 

w których kierowali do Polaków słowa współczucia, zapewniając jednocześnie, że 

uczynią wszystko, by pomóc władzom polskim i rodzinom ofi ar. Polscy dzienni-

karze zwracali również uwagę na liczne oznaki solidarności płynące od Rosjan, 

którzy gromadzili się nie tylko w pobliżu smoleńskiego lotniska, lecz także w roz-

maitych miejscach związanych z Polską. Składali tam kwiaty, zapalali znicze, 

wyrażali ubolewanie, współczucie, żal4.

Na skutek tych zdarzeń zaczęto mówić o możliwości nie tylko porozumienia, 

lecz również pojednania narodów polskiego i rosyjskiego. Podkreślano, że stano-

wisko władz rosyjskich odnośnie zbrodni katyńskiej zmieniło się jeszcze przed 

katastrofą polskiego TU-154, gdyż 7 kwietnia hołd pomordowanym na cmentarzu 

w Katyniu złożył nie tylko premier Polski Donald Tusk, lecz również premier Rosji, 

Władimir Putin5. 16 kwietnia członkowie zespołu pracującego nad Narodowym 

wykazał, że serdeczne reakcje Rosjan nie mają li tylko charakteru naturalnego odruchu, lecz wiążą 

się z głęboko zakorzenioną w rosyjskiej kulturze instytucją sostradanija, tj. „współprzeżywania 

z cierpiącymi i okazywania im miłosierdzia”. W mniemaniu A. de Lazariego, właśnie ta instytucja, 

tak silna w Rosji, jest tym czynnikiem, który sprawił, że W. Putin i D. Tusk, pełni rzeczywistego 

przejęcia, uściskali się przytłoczeni wymową faktów.
4 Relacjonując te wydarzenia, komentatorzy polscy wyrażali mnóstwo nadziei, m.in. na to, że 

10 kwietnia 2010 r. na trwałe zbliży oba narody, że Polacy i Rosjanie zaczną na nowo się poznawać, 

a nie spoglądać na siebie przez pryzmat stereotypów. Przypuszczano również, że być może Federacja 

Rosyjska zmieni ostatecznie swój stosunek do sprawy katyńskiej, co pozwoli przemienić się samym 

Rosjanom w społeczeństwo bardziej otwarte, respektujące prawa człowieka. Bartłomiej Sienkiewicz 

25 kwietnia marzył: „Wydarzenia następujące po 10 kwietnia pokazały jeszcze jeden aspekt sprawy: 

W Rosji zaczyna się dziać coś nowego, coś drgnęło w, wydawałoby się, monolitycznej polityce tego 

kraju i społecznych emocjach. I nie chodzi wyłącznie o prawdę o Katyniu, która wybrzmiała w prawie 

wszystkich głównych mediach i, co więcej, o prawdę o stosunku ZSRR do Polaków w ogóle. Sprawa 

polska zaczyna być zalążkiem wewnątrzrosyjskiej debaty o własnej historii i własnym losie, o przy-

szłości Rosji. „To, co się działo w tych dniach, daje Rosji realną szansę na przywrócenie ludzkiego 

wymiaru polityki zagranicznej i wewnętrznej. A bez tego żaden […] rzeczywisty rozwój nie jest 

możliwy” – pisały „Wremia Nowosti”, dodając, że dotychczasowa retoryka władz sprowadziła Rosję 

do sporu ze wszystkim sąsiadami”. Zob.: B. Sienkiewicz, Polacy Rosjanie, kwiecień 2010, „Tygodnik 

Powszechny”, 25.04.2010; przedruk za: „Nowa Europa Wschodnia” 2010, nr 3–4. 
5 Zob.: M. Janicki, W. Władyka, Punkt przecięcia, „Polityka”, 17.04.2010. Tekst ten ukazał się już 

po śmierci L. Kaczyńskiego, lecz jego wydźwięk, jak również brak odniesień do wypadku w Smoleńsku 

świadczą, że napisano go między 7 a 10 kwietnia. Komentując zachowanie premiera Federacji Ro-

syjskiej, a także analizując perspektywy dialogu historycznego między Polską i Rosją, Wiesław 

Władyka stwierdzał: „Bardzo potrzebna jest paralelność wczuwania się i empatii, a też zasada cier-
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Programem Rozwoju Badań Humanistycznych podpisali apel, w którym apelowali 

o „powołanie – równolegle w Polsce i Rosji – instytucji prowadzących badania nad 

budzącymi po obu stronach emocje społeczne, wspólnymi problemami historii 

naszych narodów”6. Zdaniem sygnatariuszy apelu, „w atmosferze wstrząsu i bólu 

po katastrofi e lotniczej pod Smoleńskiem, w obliczu autentycznego uznania spo-

łeczeństwa polskiego dla postawy władz rosyjskich w związku z tą tragedią, a także 

w obliczu deklaracji premierów Polski i Rosji Donalda Tuska i Władimira Putina 

oraz Prezydenta Rosji Dmitrija Miediewiewa dotyczących zbrodni katyńskiej, 

rysuje się perspektywa historycznego pojednania między naszymi narodami”7. 

Dość wcześnie jednak w mediach pojawiły się przekazy, w których zaczęto pytać 

i oceniać, czy strona rosyjska właściwie przygotowała wizytę Prezydenta RP oraz 

czy organa rosyjskie gwarantują rzetelne postępowanie w  sprawie przyczyn 

wypadku. Niebawem polscy dziennikarze zaczęli rozpowszechniać materiały 

nieprzychylne władzom rosyjskim. Liczne wypowiedzi zawierały insynuacje, jakoby 

Rosjanie manipulowali materiałem dowodowym, skrywając zaniedbania, których 

strona rosyjska miała dopuścić się w toku przygotowań do uroczystości katyńskich8. 

pliwości, która bardzo może się przydać obu stronom. Jeśli Polacy doceniają gest Putina, to nie po-

winni też zapominać o ubiegłorocznych rocznicach wybuchu drugiej wojny światowej, o spotkaniu 

na Westerplatte i na tej podstawie, w związku z logiką tych wydarzeń, oczekiwać następnych gestów 

i kroków. Mogą one kolejno postępować aż wytworzy się masa krytyczna, którą wreszcie nazwać 

można będzie tak modnym dzisiaj słowem przełom”.
6 Pod apelem podpisy złożyli: Karol Modzelewski, Stanisław Mossakowski, Henryk Samsonowicz, 

Andrzej Szostek, Jerzy Wyrozumski. Zob.: Profesorowie do Rosjan. Apel o wspólne badanie historii, 

„Gazeta Wyborcza”, 20.04.2010. W podobnym duchu wypowiadał się Andrzej Krzysztof Kunert, który 

namawiał, by „szanować gesty i czyny Rosjan”, np. publikację przez Federalną Służbę Archiwalną 

Rosji dokumentów dotyczących zbrodni katyńskiej. Zob.: A.K. Kunert, Zaczyna się już przełom 

w relacjach Polska-Rosja, „Polska”, 29.04.2010.
7 Ibidem.
8 Znaczący rozgłos zyskał fi lm dokumentalny Ewy Stankiewicz i Jana Pospieszalskiego, wyemi-

towany w telewizji publicznej 26 kwietnia 2010 r. Autorzy charakteryzowali go jako opowieść 

„o żałobie narodowej po katastrofi e lotniczej, w której zginęli m.in. prezydent RP Lech Kaczyński, 

jego żona Maria, liczni politycy, wojskowi, duchowni i działacze społeczni”. W fi lmie prezentowano 

wypowiedzi osób obecnych przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie w tygodniu przed pogrzebem 

Lecha Kaczyńskiego na Wawelu. Zgodnie z informacją zawartą w fi lmie, „Prezydent leciał do Katynia 

uczcić pamięć 22 tys. Polaków pomordowanych przez sowieckie służby w 1940 r. Polska straciła wtedy 

elitę. Brak tych ludzi przekłada się realnie na życie społeczne w Polsce dziś. Władze rosyjskie poda-

wały, że mordu dokonali Niemcy po 50 latach Rosja przyznała się do mordu. Polskie władze zostały 

zaproszone przez premiera Putina na obchody uczczenia pamięci pomordowanych. Samolot polskiego 

prezydenta rozbił się podchodząc do lądowania w Smoleńsku koło Katynia”. Liczne opinie prezen-

towane w dokumencie przedstawiały Rosjan w niekorzystnym świetle, opierały się na antyrosyjskich 

stereotypach, zawierały sugestie, zgodnie z którymi strona rosyjska nie tylko przyczyniła się do 



62 Bartosz Hordecki

Już przed kampanią prezydencką, a także w jej trakcie media systematycznie 

informowały o postępach śledztwa, o strukturze organizacyjnej oraz osobowej 

organów pracujących nad ustaleniem przyczyn katastrofy, o postawie głównych sił 

politycznych w Polsce wobec działań śledczych rosyjskich. Spekulowano też sporo 

na temat zawartości czarnych skrzynek, zastanawiano się, czy to dobrze, że pozo-

stały one w Rosji. Pytano, czy i kiedy upublicznione zostaną stenogramy rozmów 

z lotu.

Wkrótce sprawa silnie spolaryzowała media w Polsce. W „Naszym Dzienniku”, 

Telewizji Trwam, lecz także w telewizji publicznej oraz „Rzeczypospolitej” suge-

rowano, że strona polska winna ostrzej reagować na sposób prowadzenia śledztwa. 

Dziennikarze tych mediów chętnie informowali o faktycznych oraz rzekomych 

niedociągnięciach ofi cjeli rosyjskich, niejednokrotnie wyrażając przekonanie, że 

te nie były przypadkowe. Krytykowano stronę rosyjską za niedociągnięcia postę-

powania dowodowego, zarzucano, że sekcje zwłok były prowadzone niewłaściwie, 

wypadku, lecz wręcz zaplanowała go. Jeden z wypowiadających się – jego wypowiedzi przytaczano 

w fi lmie kilkakrotnie – twierdził, że „ludzie, którzy przez całe życie walczyli o prawdę, nagle zginęli 

w ciągu jednej minuty, tak absurdalnie, za prosto” i dodawał: „ja się zaczynam bać, że to nie był 

przypadek”. Stwierdzał również: „mam takie intuicyjne przeczucie, że znów zostaliśmy sprzedani” 

oraz „Kiedy się dowiedziałem o tej katastrofi e pomyślałem Skondensowana, skoncentrowana nienawiść 

zabiła tych ludzi”. Ponadto deklarował: „ale moja dotychczasowa wiedza o naszej rodzinie ze Wscho-

du, bo jest to nasza rodzina, a w rodzinie zawsze jest najgorzej, chyba nie pójdzie za nami. Znaczy 

nie otworzy się na nas, nie powie prawdy, co się tam wydarzyło. Będzie się bronić do upadłego, że 

Generał Mgła załatwił. Wcześniej Generał Mróz załatwiał wszystko, a teraz doszedł Generał Mgła” 

oraz przekonywał, że „Splot wiedzy, jaką mi dostarczono, moich doświadczeń, mojej rodziny przeżyć, 

historii, ten cały splot nie pozwala mi uwierzyć, że to mógł być przypadek… że wszystkie dotychcza-

sowe doświadczenia wskazują, że było zupełnie inaczej… że wszystko było zaplanowane, wszystko 

było przemyślane i wszystko było doprowadzone w stu procentach do efektu… że KGB to naprawdę 

są poważni ludzie. Oni nie puszczają farby. O to, o co się modlę, to o łaskę wiary, żebym uwierzył, że 

oni też już mają dosyć”. Zdaniem innego wypowiadającego się, „wszyscy zginęli nie ma żadnych 

poszlak, nie zostali tam wpuszczeni polscy badacze na początku. Jacyś eksperci, którzy mogliby coś 

zobaczyć, o dwudziestej dopiero zostali wpuszczeni, kiedy tragedia miała miejsce o dziewiątej rano. 

To też znak zapytania następny”. Kolejny z wypowiadających się twierdził: „Nic się nie dzieje przy-

padkiem według mnie”, jeszcze inny: „Można się zastanawiać właściwie nad wszystkim, dlaczego, co 

i jak”. W fi lmie występujący pytali także, czy skrzynki znaleziono w obecności kogoś z Polski, dlaczego 

rosyjscy, a nie polscy eksperci decydują o biegu śledztwa, dlaczego jakoby pod uwagę bierze się jedynie 

hipotezę o złych warunkach pogodowych. Wszystkie te wypowiedzi sprawiły, że fi lm spotkał się 

z ostrą krytyką. E. Stankiewicz oraz J. Pospieszalskiemu wytykano, że odwołali się do najniższych 

motywów i pobudek Polaków, stworzyli fi lm propagujący dalece negatywne oraz krzywdzące stereo-

typy antyrosyjskie. Twierdzono też, że autorzy posłużyli się manipulacją, montując fi lm z wypowiedzi 

w przeważającej mierze nieprzyjaznych Rosjanom, podejrzliwych wobec tej nacji. Wskazywano także, 

że nie wszystkie opinie były spontaniczne, lecz aranżowano je tak, by fi lm stał się bardziej 

dramatyczny.
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podkreślano, że Rosjanie nie zabezpieczyli właściwie wraku rozbitego tupolewa. 

Wytykano stronie rosyjskiej opieszałość, nadmierną tajność, brak należytej współ-

pracy z  przedstawicielami Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie telewizje 

komercyjne,  „Gazeta Wyborcza”, „Polityka”, „Tygodnik Powszechny” na ogół starały 

się zachować dystans i nie szafowały tezą o stronniczym charakterze postępowania 

służb rosyjskich. Wprawdzie skupiano uwagę na niedociągnięciach Rosjan, lecz 

zarazem stroniono od wysuwania hipotez, które obarczone byłyby założeniem 

o złej woli rosyjskiej administracji.

Polaryzowały się również postawy dziennikarzy, publicystów, a także innych 

aktorów społecznych (w tym ekspertów) odnośnie szeroko pojmowanych aktual-

nych oraz przyszłych stosunków polsko-rosyjskich. Wprawdzie liczba stanowisk 

dotyczących relacji Polski z Rosją była wówczas i do dnia dzisiejszego jest spora, 

by nie powiedzieć – ogromna. Jednak stanowiska te, przedstawiane po katastrofi e 

smoleńskiej, a zwłaszcza w trakcie kampanii prezydenckiej można podzielić na 

cechujące się chęcią oraz niechęcią wobec zbliżenia między Rzeczypospolitą Polską 

oraz Federacją Rosyjską, a także między Polakami i Rosjanami9.

Spór między zwolennikami oraz przeciwnikami rozwoju współpracy z Rosją 

zaognił się przed 9 maja, kiedy to władze i społeczeństwo rosyjskie przygotowywały 

się do obchodów 65. rocznicy zakończenia II wojny światowej. W uroczystości 

wziął udział, pełniący obowiązki Prezydenta RP, Marszałek Sejmu Bronisław 

Komorowski, a w defi ladzie na Placu Czerwonym maszerowali polscy żołnierze. 

Ponadto autorzy strony internetowej 9maja.pl wystosowali apel, by w tym dniu 

zapalić znicze na grobach czerwonoarmistów, co jednocześnie miało być oznaką 

wdzięczności za współczucie i pomoc, jakie Rosjanie okazali Polakom po 10 

kwietnia10. W związku z tą inicjatywą wywiązała się dyskusja nad możliwością 

9 Należy zauważyć, że zwolennicy obu stanowisk chętnie podkreślali, że są świadomi, jak poważne 

różnice ich dzielą. Niekiedy posuwano się nawet do określania opcji odmiennej jako wrogiej, zdra-

dzieckiej, łajdackiej. 20 kwietnia Jarosław M. Rymkiewicz opublikował w „Rzeczpospolitej” wiersz 

będący apostrofą skierowaną do Jarosława Kaczyńskiego. W wierszu znalazły się słowa otuchy dla 

prezesa PiS, jak również wezwanie go do działania, a także jego kreację na męża opatrznościowego 

Polaków. W tekście tym wystąpiła fraza: „I znowu są dwie Polski – są jej dwa oblicza /[…] Dwie 

Polski – ta, o której wiedzieli prorocy /I ta którą w objęcia bierze car północy”. „Rzeczpospolita”, 

20.04.2010.
10 Apel poparło wielu intelektualistów i ludzi kultury. Zob.: Zapalą znicze. Akt wdzięczności za 

rosyjskie wsparcie, „Gazeta Wyborcza”, 19.04.2010; Zapal świeczkę w niedzielę na mogiłach Rosjan, 

„Gazeta Wyborcza”, 7.05.2010; Zapal świeczkę 9 maja. „Oni nie są winni Katynia”, „Gazeta Wyborcza”, 

6.05.2010; Zapal świeczkę 9 maja. Na grobach poległych żołnierzy, „Gazeta Wyborcza”, 4.05.2010; 

Polskie światełko dla Rosjan, „Gazeta Wyborcza”, 5.05.2010; Arcybiskup Józef Życiński: Odwdzięczmy 

się Rosjanom, „Gazeta Wyborcza. Lublin”, 18.04.2010.
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pojednania polsko-rosyjskiego, niemniej strony w niej uczestniczące niemal 

natychmiast reagowały bardzo emocjonalnie, głosząc sądy kategoryczne, arbitralne. 

Media nagłośniły akcję, a następnie nie tylko skoncentrowały się na sporach 

pomiędzy jej zwolennikami i przeciwnikami, lecz same stały się stronami tych 

sporów11. 

W toku kampanii prezydenckiej dziennikarze i publicyści nadal skupiali uwagę 

na kwestiach związanych z wypadkiem smoleńskim. Komentowano przekazane 

przez Rosjan, a ujawnione przez władze polskie zapisy ostatnich rozmów załogi 

TU-154. Przyglądano się także regularnie kolejnym etapom śledztwa rosyjskiego, 

a także polskiego. Dyskutowano również, dlaczego śledztwo rosyjskie toczy się 

niemal bez udziału Polaków i dlaczego rząd RP nie zwrócił się do rządu FR o prze-

kazanie postępowania w ręce funkcjonariuszy polskich, tudzież ich włączenie 

w skład grupy śledczych rosyjskich. Odnoszono się nadal do idei pojednania obu 

narodów, lecz z dnia na dzień z coraz większym dystansem.

3. STOSUNKI POLSKOROSYJSKIE W WYPOWIEDZIACH 
POLITYKÓW

Znacznie mniej niż dziennikarze i publicyści, o stosunkach polsko-rosyjskich 

mówili przed i w trakcie kampanii prezydenckiej sami kandydaci oraz sztaby. 

Niewątpliwie na szczególną uwagę zasługuje internetowe wystąpienie Jarosława 

Kaczyńskiego skierowane „Do Rosjan”, ogłoszone 9 maja. Po tym orędziu wydawało 

się, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości uczyni problem relacji Polaków i Rosjan 

wiodącym tematem kampanii. Okazało się jednak, że wystąpienie to służyło nie 

tyle otwarciu debaty na temat zmian w kontaktach Polski z Rosją, ile wykluczeniu 

tej kwestii z agendy wyborczej. J. Kaczyński w wystąpieniu deklarował się jako 

zwolennik współpracy i pojednania z Rosją. Oświadczeniem tym ubiegał ewentu-

11 Zdaniem Wojciecha Pięciaka w sporze doszło do „demonizowania adwersarzy”: „z jednej 

strony – krytycy apelu 9 maja zarzucają jego organizatorom, że handlują pamięcią, że padają na 

kolana przed Rosjanami (satyra w Rzeczpospolitej) albo relatywizują historię (do tego sprowadzał się 

komentarz Artura Bazaka z Teologii Politycznej: 1 września zapalmy światełko dzielnym chłopcom 

z SS! A 1 sierpnia odważnym chłopcom Oskara Dirlewangera)”; „z drugiej strony – wice naczelny 

Gazety Wyborczej Jarosław Kurski etykietuje krytyków apelu jako rusofobów, a jej publicystka Kata-

rzyna Wiśniewska twierdzi (tyleż niemądrze, co ahistorycznie), że krytyka apelu do złudzenia 

przypomina wściekły atak komunistycznych mediów na biskupów polskich za pamiętne orędzie do 

biskupów niemieckich w 1965 r.” W. Pięciak, Pamięć, pojednanie, spór, „Tygodnik Powszechny”, 

16.05.2010.
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alne zarzuty kontrkandydatów, którzy mogliby twierdzić, że jako Prezydent RP 

dążyłby do mnożenia napięć w stosunkach polsko-rosyjskich12. 

Wystąpienie J. Kaczyńskiego, przychylne Rosjanom, lecz wielce ogólnikowe, 

nadało ton dyskusjom kampanijnym nad relacjami Polski i Rosji. Sądy kandydatów 

w tej kwestii należy uznać za niepogłębione, niekontrowersyjne, akcentujące 

potrzebę współpracy z Federacją Rosyjską, lecz również z innymi wschodnimi 

sąsiadami Polski oraz Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Wypada też 

stwierdzić, że bardziej stonowaną ocenę stosunków polsko-rosyjskich prezentowali 

kandydaci najwyżej notowani w sondażach, a więc J. Kaczyński, B. Komorowski 

i Grzegorz Napieralski. Bardzo spokojnie na temat stosunków polsko-rosyjskich 

wypowiadali się również inni kandydaci, wicepremier Waldemar Pawlak oraz 

Andrzej Olechowski.

W debacie prezydenckiej z 9 czerwca13, zorganizowanej przez studentów Uni-

wersytetu Warszawskiego, o Rosji, Rosjanach oraz relacjach polsko-rosyjskich, 

mówiono niewiele, nawet w odpowiedziach na pytania „Jakie priorytety dostrzega 

Pan dla Polski w polityce międzynarodowej?” i „Jaką politykę w dziedzinie bezpie-

czeństwa, także uwzględniając bezpieczeństwo energetyczne, Pan jako prezydent 

by wspierał?” Wypowiadając się na temat podstawowych celów polskiej polityki 

12 W posłaniu J. Kaczyński nazywał Rosjan przyjaciółmi i stwierdzał, że przemawia do nich 

w dniu, w którym na Placu Czerwonym miał stać jego „ukochany brat, prezydent Polski Lech Ka-

czyński”. Prezes PiS twierdził również, że wie, jakie byłyby myśli L. Kaczyńskiego spoglądającego 

„z dumą na defi lujących polskich żołnierzy”. Tragicznie zmarły Prezydent RP miałby jakoby myśleć 

o „milionach żołnierzy rosyjskich, którzy polegli w walce z niemiecką III Rzeszą”. Ponadto, w mnie-

maniu J. Kaczyńskiego, myśli jego brata skupiałby się również na zbrodni katyńskiej, „która 70 lat 

temu tak bardzo podzieliła nasze narody”. J. Kaczyński zapewniał również, że wie o milionach Rosjan 

pomordowanych przez NKWD, że „ostateczne rozliczenie stalinizmu jest problemem obydwu naszych 

narodów” oraz że „nowe można budować tylko w oparciu o prawdę”, toteż trzeba ją poznać „nawet 

wtedy, jeżeli jest ona bardzo bolesna”. Zdaniem prezesa PiS, naród polski pamięta nie tylko „ciosy 

i kule zbrodniarzy z NKWD”, lecz również pomoc, której Polacy doświadczyli „w tym strasznym 

czasie od bardzo wielu Rosjan”. J. Kaczyński stwierdził nawet, że dzięki rosyjskiej pomocy jego dziadek 

„uratował moją babkę, mojego ojca i siebie”. Mówił także o katastrofi e smoleńskiej oraz dziękował 

Rosjanom za pomoc i współczucie okazane w tych dniach Polakom. Konkludował: „Są w historii 

takie momenty, że potrafi ą zmienić wszystko, że potrafi ą zmienić bieg historii. Mam nadzieję i taką 

nadzieję ma także miliony Polaków, w tym także i Ci, którzy popierali Lecha Kaczyńskiego, że taki 

moment nadchodzi, że dojdzie do tej wielkiej, potrzebnej zmiany dla nas, dla naszych dzieci, dla 

naszych wnuków”. Zob.: Jarosław Kaczyński do Rosjan, http://www.youtube.com/watch?v=rjfUm-

6mbBv4, odczyt z dn. 6.12.2010. 
13 Nie uczestniczyli w niej Jarosław Kaczyński i Grzegorz Napieralski. Zob. Debata prezydencka 

na UW – 9 czerwca 2010 r., http://www.youtube.com/watch?v=5SM4JoveAT4&feature=related i n., 

odczyt z dn. 6.12.2010.
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zagranicznej, Bronisław Komorowski o Federacji Rosyjskiej nie wspomniał. Stwier-

dził jedynie lapidarnie, że Polska jest w NATO i w UE, natomiast „problem polega 

jedynie na tym, by nie zmieniać tego co jest” oraz dodał, że „nie można uprawiać 

polityki nadgorliwego schlebiania wielkim”. Również Marek Jurek nie koncentrował 

się na stosunkach z Rosją, lecz na miejscu Polski w Unii. O Rosji mówił natomiast 

Janusz Korwin-Mikke, którego zdaniem w polityce zagranicznej należy działać 

w zgodzie z interesem państwa polskiego i „nie można z góry rozstrzygnąć, jakie 

sojusze należy zawrzeć”. Zarazem jednak deklarował: „Jedno państwu obiecuję, nie 

zrobię błędu, który popełnił śp. Lech Kaczyński, który jednocześnie atakował, a wła-

ściwie drażnił Niemcy i Rosję”, co sprzyjało sojuszowi niemiecko-rosyjskiemu, który 

zawiera się „ponad naszymi głowami”. Tematykę rosyjską poruszał także Andrzej 

Lepper, którego zdaniem za błąd należy uznać to, „że od początku było złe nastawie-

nie co do polityki wschodniej, polityki zagranicznej co do Rosji, Białorusi i Ukrainy”. 

Ponadto w jego opinii, „za to płacimy, gospodarka polska płaci zbyt wysoką cenę za 

to, że polityka wschodnia była antywschodnia”. Jednocześnie Kornel Morawiecki 

twierdził, że rolą Polski jest być „takim spoiwem, takim spięciem tych dwóch olbrzy-

mich obszarów Europy kulturowych, Europy Zachodniej ze Wschodem, Europy 

z Rosją, z wszystkimi tymi państwami międzymorza”. Zdaniem Andrzeja Olechow-

skiego, czas kolejnej prezydentury Polska mogłaby poświęcić „na poprawę stosunków 

z Niemcami” oraz „rozpoczęcie otwartego, przyjaznego, życzliwego dialogu z Rosją 

i z innymi mniejszymi sąsiadami. Kandydat ten konstatował również, że w kwestiach 

geopolitycznych „musimy do tego sojuszu euroatlantyckiego, też w pewnej chwili 

wciągnąć, wprowadzić, zachęcić Rosjan i wszystkich tych ludzi, którzy czują się 

z nami związani cywilizacyjnie, ponieważ będzie nas mało. To nie o to chodzi, że już 

nie będziemy rządzić światem, my Europejczycy, ale o to chodzi, że świat będzie 

rządzony w oparciu o inne wartości niż nasze dzisiejsze”. O polityce wschodniej 

Polski dość szeroko mówił Waldemar Pawlak, którego zdaniem Polska powinna 

reprezentować 9 krajów nowej UE oraz Ukrainę, Białoruś i Mołdowę, gdyż łącznie 

państwa te zamieszkuje 160 mln ludzi, a „to jest więcej niż Rosja, dwa razy tyle jak 

Niemcy”. Wreszcie Bogusław Ziętek postulował „poprawne stosunki z Rosją”.

Lapidarność wypowiedzi dotyczących stosunków polsko-rosyjskich, a także 

grzecznościowy ton, utrzymały się w debacie telewizyjnej, w której uczestniczyli 

Jarosław Kaczyński, Waldemar Pawlak, Grzegorz Napieralski oraz Bronisław 

Komorowski14. W tym programie politycy poruszali kwestie polsko-rosyjskie, 

14 TVP1, Debata prezydencka 2010: Kaczyński-Komorowski-Napieralski-Pawlak, odczyt z dn. 

13.06.2010. 
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odpowiadając na pytania: „Jak powinniśmy my, jako Polska prowadzić politykę 

w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego?”, „Jak powinniśmy i czy powinniśmy 

prowadzić szczegółową i specjalną politykę zagraniczną wobec takich krajów, jak 

kraje bałtyckie, jak Ukraina czy Gruzja?”, oraz „Jak powinny wyglądać nasze 

strategiczne stosunki z takimi krajami, jak Stany Zjednoczone, Unia Europejska 

[sic! – B.H. ] i Rosja?”. Odnośnie zagadnienia pierwszego niemal nie pojawiały się 

wypowiedzi, które wzbudzać miały niepokój względem Rosji jako głównego, 

a zarazem niepewnego dostawcy gazu do Polski. G. Napieralski żałował, że źle się 

stało, iż „przez politykę budowało się niepokoje, co do bezpieczeństwa energetycz-

nego”. B. Komorowski podkreślał, że Polska jest bezpieczna energetycznie dzięki 

postępującej „integracji starej Europy Zachodniej i byłego RWPG”, członkowstwu 

w UE i Traktatowi Lizbońskiemu, a także rozwojowi własnych inwestycji. J. Kaczyń-

ski natomiast, którego dziennikarze scharakteryzowali jako „zwolennika polityki 

zagranicznej bez kompleksów i uległości wobec możnych”, konstatował, że „jed-

nostronne uzależnienie polityczne i ekonomiczne jest zawsze niedobre, prowadzi 

do dyktowania wysokich cen, więc dostawy z różnych stron są Polsce niezbędne”. 

Wreszcie, według W. Pawlaka, Polska „to jeden z najbezpieczniejszych energetycz-

nie krajów w UE”. Odpowiadając na pytanie drugie, B. Komorowski deklarował, 

że Polska jako kraj poważny winna prowadzić własną politykę, niemniej „dbając 

o to byśmy mieli istotny wpływ na politykę wschodnią Unii jako całości”. W opinii 

J. Kaczyńskiego natomiast należy pamiętać, że na Litwie, Łotwie i Estonii, na 

Ukrainie czy w Gruzji postrzega się Polskę jako wzór. Taka sytuacja, twierdził, 

umożliwia Polakom przyjęcie roli lidera. Zdaniem kandydata PiS, „to jest szansa 

na zdobywanie większego znaczenia, niż dziś wynika to z realnej polskiej siły 

ekonomicznej i militarnej”. W jego mniemaniu, „My musimy z tej szansy korzystać. 

To jest nauka Piłsudskiego, to jest nauka Giedorycia i to jest realizacja testamentu 

śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego”. W. Pawlak, zgadzając się ogólnie z J. Kaczyń-

skim, że należy nawiązywać do myśli politycznej J. Giedorycia, a może i poprzed-

niego prezydenta, twierdził, że myśl tę trzeba dostosować do warunków współcze-

sności. Oznacza to, w opinii kandydata PSL, że Polska powinna stać się nie liderem, 

lecz reprezentantem krajów Europy Środkowowschodniej. Taki scenariusz, twier-

dził W. Pawlak, będzie możliwy, jeśli „będziemy dobrze rozumieli interesy” zarówno 

Polski, jak i innych państw środkowo – i wschodnioeuropejskich. G. Napieralski 

ripostował, że „Polska jest liderem regionu, gospodarczo i politycznie”. Dodawał 

też, że „najważniejsze skupić się, by przyjaciół szukać wśród sąsiadów”. W odpo-

wiedzi na pytanie trzecie, B. Komorowski nawoływał, by „także wzmacniać swoje 

relacje i współpracę z Rosją”. Wyraził również pogląd, w myśl którego „pojednanie 
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polsko-rosyjskie jest możliwe, nie jest pewne, ale jest możliwe”. Jego zdaniem, 

„trzeba tę możliwość wzmocnić, spróbować zamienić w realne relacje międzypań-

stwowe”. W opinii J. Kaczyńskiego, w polityce zagranicznej Polska winna współ-

pracować z silnymi partnerami oraz rozwijać „własną siłę Europy Środkowej”. 

Ponadto, zgodnie z jego sądem, „pojawia się jakaś nadzieja na normalizację z Rosją. 

Powinniśmy z niej korzystać”. Podobnie twierdził W. Pawlak, według którego 

„bardzo ważne jest odniesienie się do Rosji i współpraca gospodarcza, tak jak 

premier Kaczyński wspomniał. Ważne jest wykorzystanie tego momentu do 

budowania ważnych i owocnych relacji dla Polski”. Wreszcie G. Napieralski wyka-

zywał sentencjonalnie, że „przyjaciół szukamy wśród sąsiadów, blisko”, z czego 

wynika, iż „tak jak udało się nam pojednać z Niemcami, tak musi się nam udać 

pojednać z Rosją”. Podkreślał też, że współpraca z Rosjanami „to jest ważny dla nas 

kierunek, musimy doprowadzić do porozumienia na wielu poziomach. To jest 

strategiczny kierunek”.

Dyplomatyczny, kurtuazyjny, lecz niekonkretny ton wypowiedzi odnośnie pol-

skiej polityki wobec Federacji Rosyjskiej nieco osłabł, choć w zasadzie utrzymał się 

również po pierwszej turze wyborów. To lekkie zaostrzenie stylu argumentacji, jak 

również pewne uszczegółowienie poruszanych kwestii, trwały do końca kampanii, 

o czym świadczą wypowiedzi kandydatów w ostatniej z debat prezydenckich, 

transmitowanej przez ogólnopolskie stacje telewizyjne15. B. Komorowski odpowia-

dał na pytanie, jak zamierza kreować polską politykę zagraniczną, o ile zostanie 

prezydentem, jak wyobraża sobie współpracę z rządem D. Tuska oraz czy będzie 

kontynuował politykę zagraniczną poprzednika. Stwierdził, że w stosunkach z Rosją, 

podobnie jak z Ukraińcami należy dążyć do pojednania, „o ile się to uda”. Zaznaczył 

jednak również, że „Nie ma zgody i nie będzie na to, by o losach Polaków na Biało-

rusi rozmawiać z Moskwą”. Argumentował: „Na to nie będzie zgody, tak jak nie 

zgodzilibyśmy się, aby kanclerz Merkel rozmawiała o losach mniejszości niemieckiej 

na Śląsku z prezydentem Miedwiediewem”. W jego opinii, J. Kaczyński popełnił błąd 

rozmawiając z politykami rosyjskimi o mniejszości polskiej zamieszkującej na 

Białorusi. Prezesa PiS natomiast dziennikarze zapytali, czy będzie prowadził własną 

politykę zagraniczną, inną niż rządowa i czy będzie kontynuować politykę zagra-

niczną L. Kaczyńskiego. W odpowiedzi kandydat odniósł się do kwestii polityki 

polskiego rządu wobec śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej. Jego zdaniem, 

prezydent D. Miedwiediew „zapewniał, że śledztwo w sprawie katastrofy będzie 

prowadzone wspólnie przez prokuratorów polskich i rosyjskich”, lecz niestety tak 

15 TVP 1, Debata prezydencka 2010: Kaczyński-Komorowski, 30.06.2010.
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się nie stało. Ponadto J. Kaczyński zarzucił B. Komorowskiemu, że ten, jako pełniący 

obowiązki Prezydenta RP, nie zrobił nic, by funkcjonariusze polscy prowadzili 

śledztwo wspólnie z funkcjonariuszami rosyjskimi. Twierdził też, że z tych faktów 

wynika, iż prezydentura B. Komorowskiego będzie pasywna, i że będzie on wyka-

zywał się „pełną zależnością od Donalda Tuska”. Niemniej prezes PiS, podobnie jak 

we wcześniejszych wypowiedziach, deklarował: „trzeba szukać znaczenia Polski na 

Wschodzie, także w dobrych stosunkach z Rosją, trzeba to przenosić na Zachód 

i tam dbać o to żeby Polska była rzeczywiście tym liderem”.

4. WNIOSKI

Dlaczego w toku kampanii prezydenckiej 2010 r. media oraz politycy interesowali 

się stosunkami polsko-rosyjskimi tak dalece różnie, zarówno pod względem ilo-

ściowym, jak i jakościowym? Jak interpretować sytuację, w której dziennikarze 

i publicyści zajmowali się pewnym wycinkiem relacji Polski i Rosji niezwykle 

intensywnie i stanowczo, natomiast kandydaci i sztabowcy mówili o tych stosunkach 

rzadko i oględnie? Dlaczego w przekazach dziennikarskich dominowały komunikaty 

dotyczące wypadku polskiego TU-154? Dlaczego politycy z zasady nie chcieli mówić 

o śmierci Prezydenta RP, uciekając w miałkie oświadczenia i deklaracje o potrzebie 

wszechstronnego dialogu i współpracy z Federacją Rosyjską? 

Odpowiadając na te wszystkie pytania, można stwierdzić, że oba środowiska, 

zarówno medialne, jak i polityczne, odnosiły się do kwestii stosunków polsko-

-rosyjskich zgodnie ze swoim interesem. Wypełniały zatem swe role w harmonii 

ze społecznym zapotrzebowaniem, zbierając premię w postaci poparcia elektoratu, 

tudzież uwagi odbiorców. Niemniej taki osąd wydaje się nazbyt powierzchowny 

i dalece dyskusyjny, co wynika z kilku powodów.

Po pierwsze, założenie, zgodnie z którym gracze polityczni i medialni działają, 

by realizować własny interes, jest założeniem obarczonym wieloma mankamen-

tami. Dopóki bowiem nie dookreśli się, czym są interesy graczy oraz kto je defi niuje, 

dopóty twierdzenie o działaniu w zgodzie z interesem partii, komitetu wyborczego, 

stacji czy pisma razi ogólnikowością i banalnością. Natomiast konkretyzację tych 

kategorii bez dogłębnych badań empirycznych należy uznać za nie tyle bardzo 

trudną, co niemożliwą. 

Po drugie, w sytuacji tak niezwykłej jak wybory, następujące po tragicznej 

śmierci głowy państwa, trudno określić nastroje społeczne, które kształtują się 

w sposób zupełnie niepowtarzalny, a jednocześnie bardzo odmienny w obrębie 
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różnych grup. Z faktu tego wynika, że nikt nie posiadał dostatecznej wiedzy, co do 

kierunku, w którym zmierzają i zmierzać mogą emocje, uczucia i preferencje 

polskiego elektoratu, a zatem nikt nie mógł precyzyjnie określić, czego ów domaga 

się od mediów i polityków. Stwierdzenie to dotyczy także podmiotów politycznych 

i medialnych, mimo że zarówno tuż po katastrofi e smoleńskiej, jak i w trakcie 

kampanii prezydenckiej, partie i koncerny zapoznawały się z wynikami badań 

opinii publicznej, jak również same zlecały takie badania16.

Po trzecie, twierdzenie o graczach, którzy działają w myśl swego interesu, nie 

pozwala skupić uwagi na zakresie swobody, z jaką mogli oni rozstrzygać, czy będą 

wypowiadać się na temat stosunków polsko-rosyjskich w omawianym okresie. 

Tymczasem właśnie taka swoboda bądź jej brak stanowią zmienne, których zna-

jomość jest warunkiem koniecznym zrozumienia logiki działania medialnego 

i politycznego w każdym konkretnym przypadku. Należy bowiem zauważyć, że 

kandydaci oraz ich sztaby decydowali, czy chcą, by temat relacji Polska–Rosja stał 

się tematem kampanii. Autonomicznie też zrezygnowali z niego, gdyż trudno było 

przewidzieć, jak spór wokół relacji Polski i Rosji ostatecznie wpłynąłby na decyzje 

wyborców. Natomiast dziennikarze i publicyści, niezależnie od ich sympatii poli-

tycznych, nie mogli zrezygnować z relacjonowania i komentowania katastrofy 

smoleńskiej oraz toku śledztwa wokół niej, ponieważ były to najpoważniejsze 

wydarzenia wiosny i  lata 2010 r. W  rezultacie, zarówno B. Komorowski, jak 

J. Kaczyński, a także inni kandydaci w toku kampanii nie upolityczniali zanadto 

wypadku z 10 kwietnia. Tym samym, niezależnie od tego, jakie motywy i pobudki 

determinowały ich postawę, współuczestniczyli w swoistym rytuale milczenia. 

Media natomiast, a ściślej ich spora część, komentując relacje polsko-rosyjskie, 

jedynie krótko po katastrofi e akcentowały współpracę Polaków i Rosjan. Wkrótce 

ponownie skupiły się na kwestiach kontrowersyjnych, często wyjątkowo drażliwych. 

Wyraźnie tendencja ta uwypukliła się w relacjach i komentarzach dotyczących 

pojednania polsko-rosyjskiego. Komunikaty prasowe dotyczące tej sfery koncen-

trowały się wokół konfl iktu pomiędzy zwolennikami oraz przeciwnikami dialogu 

z Rosją. Środki przekazu ukazywały i publikowały, a często afi rmowały stanowiska 

skrajne, pełne niechęci, a nawet pogardy wobec przeciwników ideowych. 

Podczas ostatniej kampanii prezydenckiej polski system medialny jawił się zatem 

jako znacznie bardziej zależny od biegu doraźnych zdarzeń niż system polityczny. 

16 Zob.: M. Grabowska, Państwo poszło w górę, „Polityka”, 5.06.2010. W tekście dyrektor Centrum 

Badania Opinii Społecznej interpretowała dotychczasowe, a także starała się przewidzieć dalsze 

zmiany sondażowe odnośnie poparcia dla kandydatów na urząd Prezydenta RP. 
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Jednocześnie w pierwszym, odmiennie niż w drugim, brakowało działań twór-

czych, wybiegających poza aktualność, wpisujących się w szerszy horyzont czaso-

przestrzenny. Aktywność mediów po katastrofi e smoleńskiej zdaje się potwierdzać 

przypuszczenie, zgodnie z którym są one niezwykle silnie zdeterminowane struk-

turą własnościową, fi nansami, technologią oraz swoistymi standardami pracy 

dziennikarskiej, lecz brakuje im zakorzenienia w kulturze lokalnej, a w szczegól-

ności w społecznie akceptowanej aksjologii. Czynniki te sprawiają, że dziennikar-

skie relacje oraz komentarze są przewidywalne, stereotypowe, reaktywne, a nie 

kreatywne, a ponadto wypadają płytko, newsowo, jakby ich autorzy ignorowali 

kontekst i nie potrafi li wychwycić wielopoziomowości prezentowanych zdarzeń17. 

Z racji tych tendencji media polskie musiały niejako ograniczyć naświetlanie 

stosunków polsko-rosyjskich do zdarzeń związanych bezpośrednio bądź przynaj-

mniej pośrednio z wypadkiem. Śmierć Prezydenta RP oraz 95 jego współpasażerów, 

sekwencja zdarzeń poprzedzających ją i następujących po niej, gwarantowały 

najbardziej atrakcyjną narrację. Samo wydarzenie, jego nagłość i drastyczność, 

emocjonalne i symboliczne tło, postawa Rosjan i Polaków, reakcje rodzin ofi ar, tok 

śledztwa – wszystko to stanowiło materiał, z którego można było konstruować 

wielowątkową, wielodniową, bogatą w nagłe zwroty akcji opowieść medialną 

o Polsce i Rosji, a w szczególności o Polakach i Rosjanach. Newsy i komentarze, 

zawierające te elementy, rozbudzały zainteresowanie publiczności, lecz jednocze-

śnie ich tworzenie nie wymagało, by redaktorzy sięgali do pogłębionej wiedzy. 

W rezultacie dziennikarze mogli poprzestać na przetwarzaniu ogólnikowych bądź 

detalicznych, lecz mało istotnych informacji dostarczanych przez agencje i kore-

spondentów. Dane te poddawano złożonej obróbce technicznej, zmierzającej ku 

wydobyciu dramatyzmu, budowaniu napięcia. Wypadek z całym jego kontekstem 

świetnie odpowiadał logice współczesnych mediów, które merkantylizują się 

i w konsekwencji tabloidyzują18.

Należy podkreślić, że opisanemu schematowi ulegały nie tylko tabloidy, podatne 

nań okazały się wszystkie typy mediów. Tym samym omawiana działalność 

medialna potwierdziła hipotezę Neila Postmana, zgodnie z którą nasilenie funkcji 

17 Zob.: S. Allan, Kultura newsów, Kraków 2004, passim.
18 Odnośnie tabloidyzacji mediów zob.: F. Esser, Tabloidization of News. A Comparative Analysis 

of Anglo-American and German Press Journalism, „European Journal of Communication” 1999, Vol. 

14; R. Logan Fox, R.W. van Sickel, T.L, Steiger, Tabloid Justice. Criminal Justice in an Age of Media 

Frenzy, Boulder 2007; J. Langer, Tabloid Television, Popular Journalism and the „Other News”, London 

1998; C. Sparks, J. Tulloch, Tabloid Tales. Globar Debates over Media Standards, Boston 2000.
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rozrywkowej środków przekazu wiąże się z osłabieniem ich funkcji informacyjnej19. 

Polskie media nie chcą i nie mogą ignorować faktu, że publiczność chętniej się bawi 

światem niż poznaje świat. Lekceważenie tej tendencji skutkowałoby tym, że 

zyskiwałby konkurent, serwujący rozrywkę, wykorzystujący skłonności masowego 

odbiorcy. W rezultacie wypada uznać, że działalność mediów polskich przed 

i w toku ostatniej kampanii prezydenckiej podpadała niemal w całości pod tzw. 

model rozgłosu. Trudno oprzeć się wrażeniu, iż wydawcy i nadawcy, zawężając 

relacje odnośnie stosunków polsko-rosyjskich do kwestii smoleńskiej, kierowali 

się podstawowymi założeniami tego modelu20. 

Polityka polska natomiast w toku kampanii mogła przedkładać i przedkładała 

porządki rytualne i abstrakcyjne ponad porządki codzienne i konkretne. W toku 

zmagań kampanijnych dominowały komunikaty silnie symboliczne, odsyłające 

do zastałych obyczajów, zakotwiczające kandydatów w przeszłości, we wzorcach 

polskiego patriotyzmu, egzaltowanego, lecz światłego i tolerancyjnego zarazem. 

Dodatkowo, niezależnie od mocy, z  którą media komentowały wydarzenia 

smoleńskie, politycy uznali, że można i należy milczeć w tej materii. Powstaje 

wręcz wrażenie, jakby w toku kampanii funkcjonował przez nikogo niespisany 

i niewypowiedziany pakt, na mocy którego sprawa katastrofy pozostała poza 

agendą wyborczą. Wynikał on z interpretacji posunięć kontrkandydatów, a także 

stanowił swoistą reakcję na zachowania wyborców. Jego mechanizm można 

próbować wyjaśnić w oparciu o zmodyfi kowaną hipotezę spirali milczenia, 

autorstwa Elizabeth Noelle-Neumann21. Obserwacja milczących w danym tema-

cie konkurentów mogła prowadzić, i  najprawdopodobniej prowadziła, do 

wniosku, że zagadnienie to stanowi społeczne tabu. Stąd wynikał wniosek, że 

ten, kto je naruszy, musi liczyć się z negatywną reakcją elektoratu i wyborczą 

przegraną. Sytuacji tej nie zmieniał fakt, że środki przekazu szeroko relacjono-

wały kwestię. Kandydaci przypuszczali zapewne, że zakaz jej poruszania dotyczy 

19 N. Postman, Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-bussinesu, Warszawa 2002, 

passim.
20 Sprowadzają się one, zgodnie z ujęciem Tomasza Gorana-Klasa, do następujących tez: komu-

nikowanie to proces o sumie zerowej – im więcej czasu odbiorca poświęca na kontakt z jednym 

nadawcą, tym mniej ma go dla innych; ważne jest, czy i kto skupia uwagę na przekazie tu i teraz, a nie 

w przyszłości; komunikuje się dla samego komunikowania, tj, by przyciągać uwagę, a nie, by np. 

współuczestniczyć w rozwiązywaniu palących społecznie spraw. T. Goban-Klas, Media i komuniko-

wanie masowe. Teorie prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2008, s. 68–69. Zob.: D.L. Altheide, 

R.P. Snow, Media Worlds in the Postjournalism Era, New York 1991, passim.
21 E. Noelle-Neumann, Spirala milczenia, Opinia publiczna – nasza skóra społeczna, Poznań 2002, 

passim.
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ich, a nie dziennikarzy. Słuszność hipotezy potwierdzają wydarzenia, które zaszły 

po kampanii prezydenckiej. Politycy PiS, których kandydat poniósł nieznaczną 

porażkę, złamali wówczas regułę milczenia, biorąc jednocześnie na siebie odium 

burzycieli paktu. Ten ruch zwolnił z obowiązku milczenia pozostałych graczy 

politycznych, którzy od tej pory nie wzbraniają się przed komentowaniem kwe-

stii związanych z wypadkiem.

Należy również zauważyć, że diametralnie odmienne postawy dziennikarzy 

i polityków w pewnym sensie okazały się bardzo podobne. Przedstawiciele obu 

grup podejmowali działania jednolite w obrębie swej grupy, co świadczyć może 

o silnie rozbudowanym poczuciu identyfi kacji z pełnioną przez nich rolą społeczną. 

Zarazem gracze medialni i polityczni działali według schematów typowych dla 

swego środowiska, nie wyłamując się niemalże spoza omówionych już schematów. 

Jedni i drudzy rozumowali w oparciu o ten sam wariant dylematu więźnia. Dzien-

nikarze wiedzieli, że korzystnym byłoby, by wszystkie środki przekazu respektowały 

zasadę, w myśl której o  stosunkach polsko-rosyjskich należy mówić szeroko 

i merytorycznie. Wówczas z pewnością skorzystałoby społeczeństwo jako całość, 

lecz również zyskaliby redaktorzy, którzy mogliby swobodnie zagłębiać się w stu-

diowanie wielopłaszczyznowości i wielowarstwowości relacji Polska–Rosja i roz-

wijać się. Podobnie politycy pojmowali, że społecznie użytecznym i korzystnym 

dla nich samych byłoby, gdyby wszystkie ugrupowania porozumiały się, że 

o powiązaniach Rzeczpospolitej Polskiej z Federacją Rosyjską należy rozmawiać 

rzeczowo, w oparciu o bogatą faktografi ę oraz z uwzględnieniem wieloaspektowo-

ści tej tematyki. Równocześnie wszakże tak ludzie mediów, jak ludzie polityki 

zdawali sobie również sprawę z tego, że jeśliby choćby jeden z nich złamał takie 

idealistyczne reguły dyskursu dotyczącego stosunków polsko-rosyjskich, to 

zyskałby niepomiernie w stosunku do pozostałych. W rezultacie oba środowiska 

wolały mówić o wypadku smoleńskim zbyt wiele i szczegółowo (dziennikarze) albo 

zbyt mało i ogólnikowo (politycy). W ten sposób traciło całe społeczeństwo, 

a w  jego ramach świat mediów i polityki. Niemniej tracili wszyscy niewiele, 

a ponadto nikt zanadto nie zyskiwał, co poszczególnym podmiotom obu dyskursów 

zanadto nie doskwierało. 

Niemniej wypada skonstatować, że wiosną i wczesnym latem 2010 r. to politycy, 

a nie media, okazali się bardziej wrażliwi na potrzeby emocjonalne znaczącej 

części społeczeństwa polskiego. Właśnie dzięki temu wyczuciu w sztabach wybor-

czych i mimo jego braku w licznych środkach przekazu, kampania rzeczywiście 

była stonowana, wyciszona, stanowiąc kontynuację kwietniowej traumy. Dyskurs 

kampanijny nie przyniósł jednak przełomu w stosunkach polsko-rosyjskich, 
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więcej nawet – kandydaci oraz sztaby wyborcze, a także wiodący polscy politycy 

nie rozwinęli szeroko tematu pojednania pomiędzy Polakami i Rosjanami. W kon-

sekwencji kwestię tę przesłoniły sensacyjne, lecz zarazem fragmentaryczne i nie-

pogłębione relacje dotyczące śledztwa smoleńskiego. Dodatkowo, postawa mediów 

oraz polityków spowodowały, że na plan dalszy zeszły kwestie ważkie i jak najbar-

dziej aktualne. Polaków w omawianym okresie nie zainteresowano możliwościami 

polsko-rosyjskiej współpracy ekonomicznej czy kulturalnej. Bagatelizowano także 

niezgodność wielu zasadniczych dążeń Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji 

Rosyjskiej, które przekładają się na konkretne problemy w stosunkach bilateralnych 

i multilateralnych. Niemalże nie odnoszono się do spraw wewnętrznych Rosji. 

Pomijano kwestie niezgodności między prozachodnią woltą w rosyjskiej polityce 

zagranicznej i niedemokratycznym ustrojem Federacji, a w szczególności jej 

reżimem politycznym. Nie powiedziano też wiele o złożonej sytuacji w Europie 

Środkowo-Wschodniej, jak również o stosunkach Unia Europejska–Rosja, czy 

o polityce wschodniej wiodących państw europejskich. Nie starano się wskazywać 

również, że ocieplenie stosunków między Warszawą i Moskwą może mieć daleko 

idące konsekwencje geopolityczne – brakowało hipotez i scenariuszy przyszłych 

wydarzeń międzynarodowych z udziałem RP i FR. 

Ponadto niedługo po 10 kwietnia powrócił klimat nieufności wobec rosyjskich 

władz oraz funkcjonariuszy odpowiedzialnych za prowadzenie śledztwa, mnożyły 

się teorie spiskowe, w który starano się wykazywać, że Rosjanie zaplanowali zamach 

na L. Kaczyńskiego, sami albo we współpracy z Donaldem Tuskiem i politykami 

Platformy Obywatelskiej. Rywalizacji kandydatów na Prezydenta RP towarzyszył 

też klimat gorączkowego, powodowanego ciekawością i domysłami, oczekiwania 

na ogłoszenie treści rozmów z kokpitu TU-154, a także sporów o interpretację 

stenogramów z tymi rozmowami, które rząd polski ujawnił na początku czerwca. 

W efekcie kampania – tak za przyczyną mediów, jak i polityków polskich – nie 

sprzyjała dwustronnej, polsko-rosyjskiej debacie nad historią obu narodów. Można 

wręcz zaryzykować tezę, że pasywność kandydatów i sztabów wyborczych w kwe-

stii polsko-rosyjskiego pojednania, jak również sensacyjny charakter relacji 

medialnych znacząco utrudniły dialog między Rzeczypospolitą Polską i Federacją 

Rosyjską. Wypada zatem zgodzić się z Andriejem Kolesnikowem z „Gazety.ru”, 

który w komentarzu z 13 kwietnia stwierdził, że najprawdopodobniej Polacy 

i Rosjanie w obliczu tragedii okazali sobie jedynie „zwykłą ludzką solidarność”22. 

Tej „zwykłej ludzkiej solidarności” nie udało się przekształcić w trwałą zgodę 

22 A. Kolesnikow, Solidarność bez pojednania, „Gazeta.ru”, 13.04.2010.
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i współpracę pomiędzy narodami polskim i rosyjskim. W sporej mierze stało się 

tak ze względu na charakter i przebieg kampanii prezydenckiej w Polsce, a także 

kurs polityczny, jaki PiS obrało po przegranych wyborach.

SUMMARY

THE AIM OF the article is to show what depiction of Polish-Russian relations was presented 

by media and leading politicians in Poland aft er the crash of Polish governmental plane in 

Smolensk and before the last presidential elect and during the campaign press and political 

statements about aff airs between Poles and Russians were completely diff erent than before 

that date. 

Th e article responds to two main questions. Th e fi rst, why aft eions. Moreover the text is 

an eff ort to answer why aft er 10 April, 2010r the catastrophe and before the elections, when 

it came to talk about Poland and Russia, Polish journalists were focusing nearly on events 

connected with death of Lech Kaczyński? Th e second, why candidates and their assistants 

generally didn’t say a lot about the crash and presented rather positive but non-obliging 

declarations about Russian Federation and its inhabitants?
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WPROWADZENIE

NA POCZĄTKU 2010 r. na Ukrainie odbyły się wybory prezydenckie. I tura miała 

miejsce 17 stycznia, w wyniku której do II tury weszło dwóch kandydatów: Julia 

Tymoszenko oraz Wiktor Janukowicz. W II turze wyborów 7 lutego zwyciężył 

W. Janukowicz. Kampania wyborcza ofi cjalnie rozpoczęła się 19 października 

2009 r. Wyłanianie kandydatów na stanowisko Prezydenta Ukrainy zaczęło się 

20 października, ich rejestracja przez Centralną Komisję Wyborczą (CWK) trwała 

do 13 listopada 2009 r. Zarejestrowano 18 pretendentów na urząd głowy państwa. 

Każdy kandydat ofi cjalnie mógł rozpocząć kampanię wyborczą w następnym dniu 

po rejestracji przez CWK i prowadzić ją do godziny 24.00 w piątek poprzedzający 

niedzielę głosowania, czyli do 15 stycznia 2010 r.

W kampanii wyborczej 2009–2010 r. zasadnicza rywalizacja odbywała się 

między dwoma kandydatami: ówczesnym premierem J. Tymoszenko a W. Januko-

wiczem, liderem głównej siły opozycyjnej – Partii Regionów (PR). Głosowanie na 

jednego z tych dwóch kandydatów w 2010 r. nie oznaczało dla obywateli wyboru 

tej lub innej drogi rozwoju państwa, jak to było podczas wyborów prezydenckich 

w 2004 r., kiedy ścierali się ze sobą W. Janukowicz i Wiktor Juszczenko. Zarówno 

kwestia dotycząca wyboru kierunku polityki zagranicznej nie należała do priory-

tetowych kwestii tej kampanii wyborczej.

W niniejszym artykule autorka spróbuje odpowiedzieć na pytania: Jak wyglądała 

sytuacja przedwyborcza i jakie czynniki ją warunkowały? Z jakich pozycji starto-

wali dwaj główni rywale tej kampanii? Jaka była specyfi ka ich kampanii wybor-

czych?

WYBORY PREZYDENCKIE NA UKRAINIE  2010 : 

W KONTEKŚCIE RYWALIZACJI JULII 

TYMOSZENKO I WIKTORA JANUKOWICZA

Liana Hurska-Kowalczyk
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1. SYTUACJA PRZEDWYBORCZA

Sytuacja społeczno-polityczna przed rozpoczęciem kampanii wyborczej była 

nacechowana dużym rozczarowaniem społeczeństwa wobec działalności ówcze-

snego Prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki. Według sondaży przeprowadzonych 

przez Centrum Badań Ekonomicznych i Politycznych im. Ołeksandra Razumkowa 

(Centrum Razumkowa) w lutym 2005 r. działalność głowy państwa całkowicie 

popierało 46,7% respondentów, z kolei w lipcu 2009 r. – tylko 6,3%1. Do kluczowych 

przyczyn spadku poparcia dla prezydenta należały: niewywiązywanie się z oczeki-

wań społecznych; nieudolne rządy ekipy „pomarańczowych” (luty–wrzesień 2005 r. 

– rząd na czele z J. Tymoszenką, wrzesień 2005 – sierpień 2006 r. – rząd na czele 

z Jurijem Jechanurowym, grudzień 2007 – marzec 2010 r. – rząd na czele z J. Tymo-

szenko); ciągłe kłótnie oraz intrygi między dwoma liderami „rewolucji pomarań-

czowej” W. Juszczenką i J. Tymoszenką, co w okresach, gdy ostatnia stała na czele 

Gabinetu Ministrów Ukrainy, doprowadzało do niesprawnego funkcjonowania 

całego pionu władzy wykonawczej2. Duże oczekiwania społeczne były wywołane 

przez „rewolucję pomarańczową” w listopadzie–grudniu 2004 r. oraz zwycięstwo 

Wiktora Juszczenki w wyniku powtórki II tury wyborów prezydenckich 26 grud-

nia 2004 r. Wśród konkretnych postulatów wyborczych zawartych w programie W. 

Juszczenki pt. „10 kroków do ludzi” w pełni zostały zrealizowane tylko dwa: zwięk-

szenie dziesięć razy zasiłków przy urodzeniu dziecka oraz skrócenie terminu służby 

wojskowej. Pozostałe obietnice, które trudno zweryfi kować, nie zostały zrealizo-

wane.

Przed rozpoczęciem kampanii wyborczej sceną polityczną wstrząsnęło kilka 

skandali. Najbardziej „pikantnym” był tzw. „skandal pedofi lski”. Przedstawiciele 

1 Dumka hromadian Ukrajiny pro sytuaciju w krajini, władu ta politykiw. Elektoralni orijentaciji 

hromadian. Rezultaty sociołohicznogo dosłidżennia, http://www.razumkov.org.ua/upload/press_0907.

pdf, odczyt z dn. 31.07.2010.
2 Dużo powodów dlatego dały zmiany konstytucyjne, uchwalone przez Radę Najwyższą w wyniku 

kompromisu zawartego między elitami politycznymi podczas „rewolucji pomarańczowej”, które 

weszły w życie w 2006 r. Na przykład, art. 118 znowelizowanej konstytucji zawiera przepis: „Prze-

wodniczący terenowych administracji państwowych są mianowani i dymisjonowani ze swoich sta-

nowisk przez Prezydenta Ukrainy na propozycje Gabinetu Ministrów Ukrainy” (Konstytucija Ukrajiny 

iz zminamy, wnesenymy zhidno iz zakonom nr 2222-IV wid 8.12.2004, WWR, 2005, nr 2, poz. 44, 

Charkiw 2006, s. 34). Prezydent W. Juszczenko niejednokrotnie mianował przewodniczących obwo-

dowych administracji państwowych bez konsultacji z Gabinetem Ministrów, na czele którego stała 

J. Tymoszenko (miało to miejsce również wówczas, gdy premierem był W. Janukowicz). Z kolei 

Gabinet Ministrów podejmował procedurę ich odwołania. Podobnego rodzaju „huśtawka” oddzia-

ływała destabilizująco na funkcjonowanie systemu władzy wykonawczej.
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Partii Regionów podjęli kwestię dotyczącą rzekomych gwałtów na dzieciach 

z obozu młodzieżowego Artek na Krymie, w których prawdopodobnie uczestni-

czyli deputowani Bloku Julii Tmoszenko (BJuTy)3. Z kolei 28 lipca 2009 r. przed-

stawiciele BJuTy ponownie wywołali skandal wokół rzekomo „wywłaszczonej” 

z naruszeniem prawa rezydencji rządowej Meżyhiria (Międzygórze) przez W. Janu-

kowicza (ostra faza skandalu miała miejsce jeszcze w 2008 r.)4. Wszystkie skandale 

polityczne jednak odeszły na drugi plan, gdy pod koniec października 2009 r. 

Ministerstwo Ochrony Zdrowia ogłosiło o początku tzw. epidemii świńskiej grypy 

A/H1N1na Ukrainie5. Świńska grypa stopniowo stała się częścią kampanii wybor-

czej zarówno głównych rywali, jak i pozostałych kandydatów na urząd głowy 

państwa, a nawet odsunęła na drugi plan problemy związane z głębokim kryzysem 

fi nansowo-gospodarczym6.

Pogorszenie sytuacji ekonomicznej na Ukrainie przed wyborami było potęgo-

wane ogólnoświatowym kryzysem fi nansowo-gospodarczym7. Kryzys fi nansowy 

i gospodarczy ujawnił się na Ukrainie w IV kwartale 2008 r. (dla przeciętego 

Ukraińca objawił się on przede wszystkim w gwałtownym wzroście kursu dolara 

w odniesieniu do hrywni8). Według danych Państwowego Komitetu Ukrainy ds. 

Statystyki (PKSU) PKB Ukrainy w I kwartale 2009 r. spadł o 20,3% (nominalna 

wartość 183,2 mld UAH), w II kwartale zmniejszył się o 17,8% (i wyniósł 207,1 

mld UAH), a w III kwartale obniżył się o 15,9% (osiągając 250,6 mld UAH). Nomi-

nalna wartość PKB łącznie za okres styczeń–wrzesień 2009 r. wyniosła 640,9 mld 

3 Zob.: Ekspert nazwaw skandał w Arteku udarom opozyciji po władi, http://www.unian.net/ukr/

news/news-341138.html, odczyt z dn.17.09.2010; Ł. Samochwałowa, Pedofi jija w polityci: odni człony 

zwynuwaczujut’ inszych, http://www.unian.net/ukr/news/news-341592.html, odczyt z  dn. 

18.09.2010.
4 Zob.: P. Osadczuk, 2009: kudy wywede Ukrajinu krywa politycznoji naprużenosti, http://www.

unian.net/ukr/news/news-355000.html, odczyt z dn. 18.09.2010; Szczo dumajut’ ukrajinci pro skandał 

z Meżyhirjam (opytuwannia), http://www.unian.net/ukr/news/news-353624.html, odczyt z dn. 

18.09.2010.
5 W Ukrajini taky epidemija „swyniaczoho hrypu”, – MOZ, http://zik.com.ua/ua/news/2009/ 

10/30/202405, odczyt z dn. 2.11.2009.
6 Zob.: S. Dorosz, Hryp w Ukrajani: politycznyj wymir, http://www.bbc.co.uk/ukrainian/indepth/

story/2009/11/091102_fl u_political_it.shtml, odczyt z dn. 18,09.2010.
7 Zob.: І. Nemczynow, Jarmarok peredwyborczych idej-2010: defi cyt propozycji, http://www.ucipr.

kiev.ua/print.php?sid=603277166, odczyt z dn. 06.08.2010.
8 Było to szczególnie wstrząsające dla osób, które zaciągnęły kredyty w dolarach. Takich osób 

było dość sporo, gdyż banki proponowały w okresie przedkryzysowym niższe oprocentowanie kre-

dytów w dolarach w przeliczeniu na podobne kredyty w hrywniach. 
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UAH (wobec 697,2 mld UAH w analogicznym okresie 2008 r.) 9. Zgodnie z opubli-

kowanymi przez PKSU danymi, po 9 miesiącach od początku 2009 r. (styczeń–

–wrzesień) poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych (tzw. wskaźnik infl acji) 

wzrósł o 9,1%. We wrześniu natomiast w porównaniu do poprzedniego miesiąca 

poziom tych cen wzrósł o 0,8%. Infl acja liczona w stosunku rocznym (wrzesień 2009 

r. do września 2008 r.) utrzymywała się na poziomie 15% (w całym 2008 r. infl acja 

wyniosła 22,3%)10. Realna płaca po 9 miesiącach 2009 r. (styczeń–wrzesień) spadła 

o 10,3% wobec analogicznego okresu z 2008 r. Średni poziom płacy w przeliczeniu 

na dolary spadł od 400 USD w 2008 roku do 250 USD w 2009 r.11

2. SONDAŻE PRZEDWYBORCZE 

Wyniki badań sondażowych przeprowadzanych przez ośrodki socjologiczne 

w latach 2008–2009 wskazywały, że do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci – 

J. Tymoszenko oraz W. Janukowicz (zob. tab. 1). Przy tym, im bliżej było do wybo-

rów z wyników badań wynikało, że liderem rywalizacji wyborczej jest W. Janukowicz, 

zaś J. Tymoszenko – podąża za zdobywcą12 (zob. tab. 1 oraz tab. 2). 

Tabela 1. Wyniki badania sondażowego przeprowadzonego przez Centrum 

Razumkowa w latach 2008–2009. Poparcie dla głównych kandydatów na 

Prezydenta Ukrainy w I turze wyborów (%)

Imię, 
nazwisko 

kandydata

Luty 
2008

Marzec 
2008

Kwiecień 
2008

Paździer-
nik 2008

Grudzień 
2008

Marzec 
2009

Lipiec 
2009

Paździer-
nik 2009

Julia 

Tymoszenko
28,2 24,4 25,1 22,8 17,9 17,9 16,3 20,3

Wiktor 

Janukowicz
24,8 24 27,7 25,3 22,5 19,5 26,8 28,9

9 Ofi cjalna strona Państwowego Komitetu Ukrainy ds. Statystyki, http://ukrstat.gov.ua, odczyt z dn. 

16.09.2010. W 2009 r. PKB spadł o 15,1%. Jego nominalna wartość wyniosła łącznie 914,7 mld UAH 

(wobec 949,9 mld UAH w 2008 r.). Wskaźnik PKB Ukrainy za 2009 r. był najgorszy od 1994 r.
10 Ibidem.
11 N. Bałtaczejewa, Wpływ ekonomicznoji kryzy na riweń dochodiw nasełennia Ukrajiny, „Wisnyk 

Chmelnyckoho Nacionalnoho Uniwersytetu” 2010, t. 3, nr 2, s. 131.
12 Według typologii Marzeny Cichosz. Zob.: M. Cichosz, (Auto)kreacja wizerunku polityka na 

przykładzie wyborów prezydenckich w III RP, Toruń 2003, s. 43.
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Imię, 
nazwisko 

kandydata

Luty 
2008

Marzec 
2008

Kwiecień 
2008

Paździer-
nik 2008

Grudzień 
2008

Marzec 
2009

Lipiec 
2009

Paździer-
nik 2009

Arsenij 

Jaceniuk
 –  –  – 5,1 7,5 13,4 13,4 8,2

Wiktor 

Juszczenko
15,7 13,2 11,5 5,4 5,1 4,0 5,1 4,9

Serhij 

Tihipko
 –  –  –  –  –  – 1,7 3,9

Przeciwko 

wszystkim
7,3 10,7 8,5 9,7 14,8 12,1 7,1 8,2

Trudno dać 

odpowiedź
12,9 13,9 12,8 16,1 15,7 14,7 15,5 13,6

Źródło: Sociołohiczne opytuwannia. Jakby wybory Prezydenta Ukrajiny widbuwałysia nastupnoji nedili, 

to za koho Wy prohołosuwły b? (dynamika, 2008–2009), http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.

php?poll_id=91, odczyt z dn. 04.08.2010.

Tabela 2. Wyniki badania sondażowego przeprowadzonego przez Centrum 

Razumkowa w latach 2008–2009. Poparcie dla głównych kandydatów na 

Prezydenta Ukrainy w II turze wyborów (%)

Imię, nazwisko kandydata Kwiecień 2008 Lipiec 2009 Październik 2009

Julia Tymoszenko 39,6 28,1 33,3

Wiktor Janukowicz 36,9 39,6 40,5

Przeciwko wszystkim 14,7 23,2 17,7

Trudno dać odpowiedź 8,9 9,2 8,6

Źródło: Sociołohiczne opytuwannia. Jakby do druhoho turu prezydentśkych wyboriw wyjszły J. Ty-

moszenko i W. Janukowycz, za koho Wy prohołosuwały b? (dynamika, 2008–2009), http://www.ra-

zumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=93, odczyt z dn. 04.08.2010.

Badania przeprowadzone przez Centrum Razumkowa w pierwszym tygodniu 

kampanii wyborczej (od 19 do 26 października 2009 r.) wykazały również różnice 

w poparciu dla obydwu kandydatów w regionach Ukrainy (zob. tab. 3).
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Tabela 3. Wyniki badań sondażowych Centrum Razumkowa. 

Regionalizacja13 poparcia dla dwóch głównych kandydatów w II turze 

wyborów (%)

Źródło: Sociołohiczne opytuwannia. Jakby u druhyj tur wyboriw wyjszły J. Tymoszenko i W. Januko-

wycz, to za koho b Wy prohołosuwały b? (dynamika, 2008–2009), http://www.razumkov.org.ua/ukr/

poll.php?poll_id=498, odczyt z dn. 04.08.2010.

Z powyższych danych wynika, że J. Tymoszenko była liderem na zachodzie oraz 

w centrum, z kolei W. Janukowicz prowadził na południu oraz wschodzie pań-

stwa.

Podobne różnice regionalne w poparciu dla obydwu kandydatów ujawniły 

również wyniki sondażu przedwyborczego przeprowadzonego przez Fundację 

„Inicjatyw demokratycznych” wraz z fi rmą „Jukrejnian sociołodżi serwis” w dniach 

od 12 do 26 grudnia 2009 r.14 Wśród obywateli, którzy zapowiedzieli swój udział 

w wyborach, w I turze 33,6% opowiedziałoby się za W. Janukowiczem, z kolei za 

J. Tymoszenko – 19,2%. W przypadku ich wejścia do II tury, gotowość głosowania 

na W. Janukowicza wyraziło 42,9% wyborców, na J. Tymoszenko – 27,4%. Istotna 

cześć wyborców – 18,7%, chciałaby zagłosować przeciwko dwóm kandydatom oraz 

9,2% – nie określiło swoich preferencji wyborczych (1,8% wyborców, którzy 

wyrazili gotowość wzięcia udziału w  I  turze wyborów, nie uczestniczyliby 

w II turze). Z tym że na zachodzie na J. Tymoszenko zagłosowałoby 40,3%, na 

W. Janukowicza – 14,5%, a 26,8% – zagłosowałoby przeciwko dwóm kandydatom 

oraz 16,6% – nie określiło swoich preferencji wyborczych. W centrum i na pół-

13 Wykorzystywano następujący podział regionalny: Zachód: obwody wołyński, zakarpacki, 

iwano-frankowski, lwowski, rówieński, tarnopolski, czerniowiecki; Centrum: Kijów, obwody win-

nicki, żytomierski, kijowski, kirowogradzki, połtawski, sumski, chmielnicki, czerkaski, czernigowski; 

Południe: Autonomiczna Republika Krym, obwody odeski, chersoński, mikołajowski; Wschód: 

obwody dniepropietrowski, doniecki, zaporoski, ługański, charkowski.
14 Pytano 2010 respondentów według ogólnonarodowej próby. Odchylenie próby nie przekraczało 

2,3%.

Imię, nazwisko kandydata Zachód Centrum Południe Wschód

Julia Tymoszenko 49,3 41,1 12,9 13,7

Wiktor Janukowicz 12,0 21,3 57,3 52,9

Przeciwko dwóm 26,1 23,9 17,2 13,7

Nie poszedłbym na wybory 5,0 4,9 4,3 7,4

Trudno dać odpowiedź, nie 

udzielili odpowiedzi
7,6 8,8 8,2 12,3
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nocnym wschodzie Ukrainy na J. Tymoszenko zagłosowałoby 42,3% wyborców, 

na W. Janukowicza – 23,4%, 21,7% – głosowałoby przeciwko wszystkim i jeszcze 

9,4% – nie wiedziało na kogo odda swój głos. Na południu oraz na południowym 

wschodzie zdecydowanie w sondażach zwyciężał W. Janukowicz – 60,3%, J. Tymo-

szenko poparłoby 16,6% wyborców, 15,4% – głosowałoby przeciwko obydwu 

kandydatom i 5,3% – nie potrafi ło określić swoich preferencji15.

Przed wyborami w środowiskach ekspercko-analitycznych również dyskutowano 

na temat „trzeciej siły”, czyli o kandydacie, który w wyniku wyborów uplasuje się 

tuż po zwycięzcę oraz jego głównym rywalu lub zajmie miejsce jednego z głównych 

rywali. W pierwszej połowie 2009 r. w tej postaci widziano Arsenija Jaceniuka16, 

który po dymisji ze stanowiska przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy 

założył własne ugrupowanie – Front Zmian. Nie potrafi ł on jednak zaproponować 

czegoś więcej niż hasło „Idę na wojnę z korupcją”, wytłumaczyć wyborcom, na 

czym polega jego „Nowy kurs” – plan modernizacji Ukrainy. Zamiast pozyskiwać 

swoich sympatyków na zachodzie Ukrainy, zaczął aktywnie ubiegać się o głosy 

z centrum i wschodu państwa17. Można również zgodzić się z Andrew Wilsonem, 

iż kolor haki, który wybrał on dla swojej kampanii, a także apel nawołujący do 

pójścia wraz z nim na „wojnę” nie przemówił do Ukraińców18. Skutkowało to 

spadkiem poparcia dla A. Jaceniuka19. 

3. KAMPANIA WYBORCZA JULII TYMOSZENKO

J. Tymoszenko została wysunięta na kandydata na prezydenta przez zjazd Partii 

Ogólnoukraińskie Zjednoczenie „Ojczyzna”, który odbył się 24 października 2009 r. 

na Placu Niepodległości w Kijowie, gdzie w listopadzie–grudniu 2004 r. odbywały 

się główne wydarzenia rewolucji pomarańczowej.

15 Prezydentkśi wybory-2010: ostatni rejtynhy, http://dif.org.ua/ua/press/mfl wefk , odczyt z dn. 

3.08.2010.
16 Minister ds. gospodarki w latach 2005–2006, minister spraw zagranicznych w 2007 r., oraz 

przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy od października 2007 r. do listopada 2008 r.
17 I. Żdanow, Prezydentśki wybory – 2010: poperedni pidsumky pered promiżnym fi niszem, http://

www.pravda.com.ua/articles/4b389ca67d2a1, odczyt z dn. 29.12.2009.
18 E. Wilson, Pidjom i padinnia (czy pidjom?) Arsenija Jaceniuka, http://www.radiosvoboda.org/

content/article/1856107.html, odczyt z dn. 5.08.2010.
19 I. Wedernykowa, Na sta-a-art., uwaha… rejtynhy!, „Dzerkało tyżnia”, 31.10–06.11.2009, http://

www.dt.ua/1000/1550/67641, odczyt z dn. 5.08.2010.



86 Liana Hurska-Kowalczyk

Julia Tymoszenko kierowała swoje wysiłki przede wszystkim w celu mobilizacji 

i pozyskania tzw. elektoratu „pomarańczowego” (skoncentrowanego w zachodnich 

i centralnych obwodach Ukrainy). W kampanii wyborczej kładła akcent na to, iż 

właśnie ona jest konsekwentną spadkobierczynią „ekipy pomarańczowej” z 2004 r., 

usiłowała pozyskać elektorat, który w 2004 r. poparł Wiktora Juszczenkę. Starała 

się ona również poszerzyć elektorat, ubiegała się o głosy wyborców z Donbasu – 

domeny wpływów W. Janukowicza. Główne wysiłki przedstawicieli BJuTy w tym 

regionie były skierowane na pozyskanie głosów wyborców rozczarowanych dzia-

łaniami Partii Regionów20. Uwzględniając dominację prorosyjskich orientacji 

w regionie Donbasu, w grudniu 2009 r. po spotkaniu premierów Rosji i Ukrainy 

na Krymie w centrum Ługańska postawiono billboardy ze zdjęciem, na którym 

Julia Tymoszenko i Włodzimierz Putin podają sobie ręce, a na dole napis – „Oni 

się dogadali”. W celu kompromitacji W. Janukowicza w oczach jego „twardego” 

elektoratu w następnym dniu po zamieszczeniu tych billboardów w Ługańsku 

kolportowano kartki z takim samym napisem, na których ówcześni prezydent 

W.  Juszczenko i lider opozycji podają sobie ręce21. Następnie przez miesiąc rozpo-

wszechniano ulotki, na których W. Janukowicz obejmował się z W. Juszczenką, a na 

dole był napis „Razem jest nas wielu, nie dacie nam rady!” (jedno z kluczowych 

haseł „rewolucji pomarańczowej”) lub „Nowi prezydent i premier!”

Główne hasło J. Tymoszenko ewoluowało w  trakcie kampanii wyborczej 

w następującej kolejności: „Ona pracuje” – „Ona jest Ukrainą” – „Ukraina zwycięży. 

Ty jesteś Ukrainą”22. W kampanii szeroko wykorzystywano mit odrodzenia naro-

dowego. 

W kampanii wyborczej J. Tymoszenko wykorzystano reklamę: wizualną, audio-

wizualną, audytywną oraz interaktywną, stosowano różnorodne techniki public 

relations.

Wśród wizualnej reklamy na szczególną uwagę zasługują reklamy wielkopo-

wierzchniowe (billboardy). Billboardy reklamowe J. Tymoszenko zaczęły pojawiać 

się już w lipcu–sierpniu 2009 r. Na billboardach na białym tle widniały hasła: „Ona 

pracuje”; „Oni zdradzają – ona pracuje”; „Oni blokują – ona pracuje”; „Oni obiecają 

20 Przedstawiciele PR de facto rządzą w tym regionie po wyborach samorządowych w 2006 r.
21 J. Hrebeniuk, Wełyka hra – najnyżczyj rezultat: Kampanija Tymoszenko u Donbasi, http://

novynar.com.ua/analytics/government/100010, odczyt z dn. 12.09.2010.
22 Zob.: W. Ukołow, Wony dopomahajut’. Wona pracuje. Ukrajina widrodżujet’sia, http://www.

telekritika.ua/daidzhest/2010–01–09/50302, odczyt z dn. 23.01.2010.
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– ona pracuje” itp.23 We wrześniu pojawiły się billboardy, na których hasłowo 

przypominano główne osiągnięcia rządów J. Tymoszenko (np. „Pomoc z okazji 

urodzenia dziecka. Liczba Ukraińców zwiększa się!” itp.), z niezmiennym napisem 

na dole – „Ona pracuje”. Z kolei w październiku 2009 r. w miastach Ukrainy zaczęto 

stawiać billboardy z hasłami: „Ona pracuje, ona jest Ukrainą”, „Ona zwycięży, ona 

jest Ukrainą”, „Ukraina zwycięży, ty jesteś Ukrainą!” Kluczowe przekazy kampanii 

billboardowej sprowadzały się więc do następujących kwestii: 1) gdy politycy 

z innych opcji „obijają się”, „przeszkadzają”, J. Tymoszenko pracuje na stanowisku 

premiera; 2) J. Tymoszenko utożsamia się z Ukrainą; 3) J. Tymoszenko utożsamia 

się z każdym obywatelem Ukrainy; 4) J. Tymoszenko zarówno jak i całe społeczeń-

stwo pracuje na rzecz państwa.

Audiowizualna reklama wyborcza J. Tymoszenko była skonstruowana według 

trzech typów retoryki: wychwalanie kandydata, atak na oponenta, odpowiedź na 

atak oponenta24. Wśród reklamy audiowizualnej wymienić należy następujące 

projekty: seria dwudziestosekundowych spotów pt. „Nowa droga Ukrainy zaczyna 

się!”, w których zademonstrowano główne idee programu wyborczego J. Tymo-

szenko „Ukraina zwycięży. Ty jesteś Ukrainą!”25; pięć jednominutowych scen fi l-

mowych (z fi lmów: „Awatar”, „Władca pierścieni”, „Różowa pantera”, „Van Helsing”, 

„300 spartan”); muzyczny wideoklip „Czerwone serce”.

Wyborczy wideo-projekt „Nowa droga Ukrainy zaczyna się” zawierał elementy 

reklamy miękkiej sprzedaży (soft  sell advertising)26. Wykorzystano w nim dyna-

miczny podkład muzyczny – fanfary, muzyki orkiestrowej. Liczba kadrów nie 

przekracza 7–10, dynamicznie zmieniały się one i były ściśle związane z istotą 

23 Na zarzuty dziennikarzy, że jest to naruszenie ustawodawstwa wyborczego, gdyż jeszcze nie 

zaczęła się kampania wyborcza, J. Tymoszenko odpowiadała, iż jest to reklama społeczna, zob.: Ty-

moszenko widmowyłaś wyznawaty, szczo wona rozpoczała prezydentśku kampaniju, i nazwała swoji 

biłbordy socialnoju rekłamoju, http://zik.com.ua/ua/news/2009/08/05/191265, odczyt z  dn. 

12.09.2010.
24 Zob.: O typach retoryki wyborczej: R. A. Joslyn, Political advertising & the meaning of elections, 

[w:] New perspectives on political advertising, eds. L.L. Kaid, D. Nimmo, K.R. Sanders, Carbondale–

–Edwardsville 1986, s. 139–183.
25 Sprawiedliwe społeczeństwo; efektywna odpowiedzialna władza; innowacyjna gospodarka oraz 

postępowe reformy; wykształcony naród; zdrowy naród; pokonanie ubóstwa i społecznej niespra-

wiedliwości; narodowe interesy – podstawą polityki międzynarodowej; współczesna armia zawodowa 

– gwarancja niezależności. Zob.: Peredwyborcza prohrama kandydata na posadu Prezydenta Ukrajiny 

Juliji Tymoszenko „Ukrajina peremoże. Ukrajina – Ce Ty!”, http://www.tymoshenko.ua/uk/article/

axeawa5s, odczyt z dn. 20.11.2009.
26 Zob.: T. Olczyk, Politrozrywka i popperswazja. Reklama telewizyjna w polskich kampaniach 

wyborczych XXI wieku, Warszawa 2009, s. 131. 



88 Liana Hurska-Kowalczyk

przekazu, co zapewniało koncentrację na przedmiocie reklamy27. Celem tej reklamy 

było wywołanie optymistycznych emocji związanych z J. Tymoszenko. Scenariusz 

projektu „Nowa droga Ukrainy zaczyna się” zbudowano według kryteriów „gada-

jącej głowy” (ukazywanie kandydatów, którzy mówią bezpośrednio do wyborcy, 

patrząc wprost w kamerę)28. Ta audiowizualna reklama zawierała ściśle określone 

koncepcje, w których główny akcent kładziono na: 1) kluczowych osiągnięciach 

kandydata w okresie jego rządów; 2) obietnicach zrobienia „porządku” w struktu-

rach władzy i likwidacji korupcji; 3) kulturowej specyfi ce Ukraińców (prawosławna 

wiara); 4) przekonywaniu wyborców, by dokonali prawidłowego wyboru.

Według sposobu oddziaływania na odbiorcę reklama polityczna J. Tymoszenko 

była emocjonalną (skojarzeniową). Dotyczy to zwłaszcza muzycznego wideoklipu 

„Czerwone serce”, a także pięciu jednominutowych scen z wiadomych fi lmów 

opartych na dychotomii: dobro – zło, światło – ćma, Ona – On. W tych dychoto-

micznych klipach J. Tymoszenko przedstawiała się jako jasność, ucieleśnienie 

dobroci, z kolei jej głównego rywala W. Janukowicza i jego zaplecze pokazywano 

jako siły zła, ćmy. Pod koniec każdego spotu proponowano przyjść na wybory 

i dokonać prawidłowego wyboru, czyli wybrać dobro, światło. Częstotliwość 

emitowania tych wideoklipów była szczególnie wysoka między I a II turą wyborów. 

Także przed II turą pojawił się nowy slogan: „Głosuj rozumem i sercem na Julię 

Tymoszenko!”.

Jednym z elementów kampanii wyborczej J. Tymoszenko było turne koncertowe 

pt. „Z Ukrainą w sercu”, w którym wzięli udział znani ukraińscy piosenkarze 

(Rusłana, Iryna Biłyk, Potap oraz Nastia Kamenśkych, Ani Łorak i inni). Głównym 

celem cyklu koncertów przeprowadzonych w miastach Ukrainy było przede 

wszystkim pozyskanie głosów młodzieży.

W kampanii wyborczej wzięła również udział bengalska tygrysica-albinos, którą 

J. Tymoszenko dostała w prezencie od dzieci-uczestników XI Ogólnoukraińskiego 

Festiwalu Dobroczynnego „Gry Czarnomorskie” 24 sierpnia 2009 r.29 Wypuszczono 

serie kalendarzy ściennych i kieszonkowych ze zdjęciem tygrysicy i J. Tymoszenko 

27 W. Szarłaj, Polityko-psychołohicznyj analiz audiowizualnoji politycznoji reklamy Juliji Tymo-

szenko u peredwyborczij kampaniji 2010 roku, http://intkonf.org/sharlay-vi-politiko-psihologichni 

y-analiz-audiovizualnoyi-politichnoyi-reklami-yuliyi-timoshenko-u-peredviborchiy-kampaniyi- 

2010-roku, odczyt z dn.12.09.2010.
28 Zob.: M. Jaśniok, Strategie marketingowe na rynku wyborczym, Kraków 2007, s. 131; L. P. Devlin, 

An analysis of presidential television commercials, 1952–1984, [w:] New perspectives…, op.cit., 

s. 21–54.
29 J. Tymoszenko przekazała tygrysice do zoo jałtańskiego.
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(według kalendarzu chińskiego 2010 rok jest rokiem Białego Tygrysa) oraz nakrę-

cono spoty wyborcze.

W  kampanii wyborczej J. Tymoszenko szeroko wykorzystano możliwości 

Internetu. Przede wszystkim kandydatka dysponowała osobistą stroną internetową 

(do wyborów – tymoshenko.com.ua, podczas kampanii – tymoshenko.ua,), gdzie 

w trakcie kampanii działał jej blog. Kandydatka dysponowała również blogiem na 

Livejournal. Na ofi cjalnej stronie wyborczej J. Tymoszenko – tymoshenko.com.ua 

mogli zarejestrować się wolontariusze. Oprócz tego podczas kampanii J. Tymo-

szenko i jej sztab wyborczy posługiwali się accountami założonymi w: 1. sieciach 

społecznościowych (Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki); 2. społecznościowych 

portalach biznesowych (LinkedIn, Profeo); 3. społecznościowym portalu politycz-

nym (Politiko); 4. video hostingach (RuTube, YouTube); 5. photo hostingu (Flickr); 

6. mikrobloggingu (Twitter).

W trakcie prowadzenia kampanii pojawiało się szereg trudności. Po pierwsze, 

oprócz J. Tymoszenko o elektorat postpomarańczowy walczyło jeszcze 6 kandyda-

tów (najbardziej istotni: W. Juszczenko, A. Jaceniuk). Po drugie, ówczesny prezydent 

W. Juszczenko non stop ostro krytykował działalność premiera J. Tymoszenko. Taras 

Kuzio ostrzegał, iż walka W. Juszczenki z J. Tymoszenko może stać się jednym 

z czynników powodującym zwycięstwo W. Janukowicza30. Po trzecie, w czasie 

kampanii J. Tymoszenko obejmowała stanowisko premiera31, co wymagało od niej 

rozwiązywania bieżących spraw. Z innej zaś strony informację o codziennej dzia-

łalności premiera nadawano w radio i pokazywano w telewizji, co służyło za 

dodatkową darmową reklamę. 

Oprócz tego, niektóre problemy były związane z niedociągnięciami w kampanii 

wyborczej. Na przykład, próba przeprowadzenia kampanii wyborczej według 

scenariusza przeciwstawienia się „wszystkim” („Ona pracuje, oni przeszkadzają”), 

obietnice walki z korupcją w strukturach władzy wywoływały sporo kontrowersji. 

J. Tymoszenko była wówczas głową Gabinetu Ministrów Ukrainy, czyli czołowym 

przedstawicielem egzekutywy. Dawało to jej rywalom szeroką przestrzeń dla 

30 Т. Kuzio, Wijna Juszczenka z Tymoszenko może ciłkowyto „widrodyty” Janukowycza i postawyty 

pid sumniw rezultaty wyboriw, http://www.politdumka.kiev.ua/analytics/politological-journalism/ 

148-yushchenko-tymoshenko-yanukovych-election-war-2010.html, odczyt z dn. 6.08.2010.
31 J. Tymoszenko podkreślała, iż nie wzięła urlopu na okres kampanii wyborczej z powodu kry-

zysu. Julija Tymoszenko ne pide u widpustku na czas wyborczoji kampaniji z ohladu na składnu eko-

nomicznu sytuaciju, http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=221052337&cat_

id=156156902, odczyt z dn. 3.01.2010.
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reklamy negatywnej32. „Ona jest kryzysem” – tłumaczył W. Juszczenko. W agitacyj-

nych gazetach A. Jaceniuka J. Tymoszenko była umieszczona przy drukarskiej 

maszynie, która drukuje hrywnie. W wideoklipach kandydata na prezydenta 

Ołeksandra Pabata mówiono – „Ona pracuje. Dla siebie”. W. Janukowicz reklamę 

negatywną wybudował na antytezie: „Czy zwiększyły się państwa pensje? Możliwe, 

ona mieszka na jednej planecie, a my – na drugiej”33.

Zdaniem niektórych analityków głównym błędem kampanii wyborczej J. Tymo-

szenko był brak koncepcji polityki gospodarczej34. Zwracają oni uwagę również na 

to, że w okresie swoich rządów J. Tymoszenko nie potrafi ła skonstruować i reali-

zować modelu polityki gospodarczej, który odpowiadałby szerokim kręgom biznesu 

ukraińskiego. Uważają, iż chaotyczne działania premiera w tym zakresie doprowa-

dziły do odwrócenia się od niej zarówno przedstawicieli biznesu małego, średniego, 

jak i niektórych przedstawicieli dużego35, którzy w swoim czasie wsparli rewolucję 

pomarańczową.

Przed I turą wyborów prezydenckich J. Tymoszenko pozycjonowała się jako ta 

jedyna wśród polityków, która pracuje dla Ukrainy, czyli „Ona”, która „pracuje”, 

jest przeciwko wszystkim innym politykom (w tym kandydatom), którzy jej prze-

szkadzają w wykonywaniu pracy na rzecz państwa. Przed II turą pozycjonowała 

się jako dobro, które walczy ze złem w postaci W. Janukowicza, odwoływała się do 

haseł z prezydenckiej kampanii z 2004 r., które przestrzegały wyborców przed 

„bandytami”, którzy chcą „okupować” państwo (miało się na myśli W. Janukowicza 

i jego zaplecze). J. Tymoszenko z przybliżeniem II tury wyborów mówiła o utracie 

niezależności przez Ukrainę w razie wygranej W. Janukowicza.

32 A. Kruhłaszow, Wybory: Obhortky ta cukerky roblat’ na riznych zawodach, http://versii.cv.ua/i/ 

?p=7000, odczyt z dn.13.09.2010.
33 Ł. Pawluk, Polityczna rekłama u prezydentśkij kampaniji – 2009: „wijna psich proty wsich” i jiji 

kreatywni banalnosti, http://www.mediakrytyka.info/za-scho-krytykuyut-media/reklama-propahan-

da/politychna-reklama-u-prezydentskiy-kampaniyi-2009-viyna-usikh-proty-usikh-i-yiyi-kreatyvni-

banalnosti.html, odczyt z dn. 6.08.2010.
34 H. Kapluk, Rejstalinh dla Tymoszenko, http://glavcom.ua/articles/258.html, odczyt z dn. 

15.09.2010.
35 Ibidem.
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4. KAMPANIA WYBORCZA WIKTORA JANUKOWICZA

W. Janukowicz został wytypowany na kandydata na Prezydenta Ukrainy przez 

zjazd Partii Regionów, który odbył się 23 października 2009 r. w Kijowie.

Jak już wspominano powyżej, W. Janukowicz w prezydenckiej kampanii wybor-

czej 2009–2010 startował z pozycji lidera największej opozycyjnej partii parlamen-

tarnej. Sam ten fakt dawał jemu przewagę nad głównym rywalem J. Tymoszenko, 

na konto której jako premiera przypisywano kryzys gospodarczy i tzw. epidemię 

świńskiej grypy. Ze względu na to logicznym było, że W. Janukowicz swoją taktykę 

wybudował na krytyce działań rządu na czele z J. Tymoszenko, czyli prowadził 

głównie negatywną kampanię wyborczą36. Jego reklama wyborcza zaś opierała się 

nie tylko na krytyce ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej oraz gospodarczej, 

a również na prezentacji alternatywy we własnej postaci i w swoim programie 

„Ukraina – dla ludzi”37.

Można wymienić cztery kierunki krytyki pod adresem premiera J. Tymoszenko: 

1) niskie płace, wysoki poziom bezrobocia; 2) niskie emerytury; 3) wysokie ceny; 

4) niezadowalający stan ochrony zdrowia (zwłaszcza w kontekście grypy świńskiej). 

W mniejszym zakresie podejmowane były kwestie związane z niskim kursem 

hrywni w odniesieniu do dolara i euro, problemami małych przedsiębiorstw, 

gospodarką agrarną itp.

Główne hasło wyborcze W. Janukowicza „Ukraina dla ludzi!” zostało rozwinięte 

w sloganie „Wiktor Janukowicz – efektywny lider, z którym Ukraina zacznie pra-

cować”. Ten slogan wyrażał pozycjonowanie W. Janukowicza jako „efektywnego 

lidera” wobec szefa rządu, który nie radził z kryzysem gospodarczym, oraz wobec 

„słabego” ówczesnego prezydenta. Było to również kontynuacją idei założonej 

w sloganach W. Janukowicza z kampanii prezydenckiej 2004 r. – „Dlatego że 

efektywny!”, „Dlatego że lider!” itp.

Już przed I turą W. Janukowicz walczył o głosy wyborców innych kandydatów 

w drugiej turze, o tym świadczą jego slogany naśladujące slogany tych kandydatów 

(zob. tab. 4).

36 Zob.: W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 

2005, s. 477–499. 
37 Peredwyborna prohrama kandydata na post Prezydenta Ukrajiny Janukowycza W. F. „Ukrajina 

– dla ludej!”, http://www.yanukovych.com.ua/news-10697.html, odczyt z dn. 20.11.2009.
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Tabela 4. „Mimikra” (upodabnianie się) reklamy W. Janukowicza do 

reklamy innych kandydatów

Slogan innego kandydata Slogan W. Janukowicza

„Uratować państwo!” Arsenij Jaceniuk „Wiktor Janukowicz – lider, który uratuje państwo”

„Silny prezydent – silne państwo!” Serhij Tihipko
„Dlatego jest niezbędny silny oraz efektywny lider

Taki lider – to Wiktor Janukowicz”

„Państwo potrzebuje Łytwyna” Wołodymyr Łytwyn

„Ona pracuje” Julia Tymoszenko

„Ukraina potrzebuje efektywnego lidera, z którym 

ona zacznie pracować”

„Ona pracuje” Julia Tymoszenko
„Wiktor Janukowicz – efektywny lider, z którym 

Ukraina zacznie pracować”

Źródło: W. Tkaczuk, Jak wony Ce robyły, http://pravda.com.ua/articles/2010/02/5/4708502/, odczyt 

z dn. 7.02.2010.

W audiowizualnej reklamie W. Janukowicza wzięli udział zwykli ludzie: starsza 

pani, która w potocznym języku prostych ludzi opowiada, iż emerytura jest „prawie 

maleńka” i nie stać jej na wszystkie niezbędne rzeczy; prości rolnicy, robotnicy, 

których płace nie zapewniają godnego życia itp. W niektórych spotach wyborczych 

pod koniec pojawiał się W. Janukowicz i obiecywał rozwiązać problemy zwykłych 

ludzi mówiąc, iż usłyszy każdego. W miastach Ukrainy postawiono również bill-

boardy z napisem – „Twoja opinia jest ważna!”, podanym numerem telefonu 

i stroną internetową W. Janukowicza (yanukovych.com.ua) oraz z podpisem: 

„Usłyszę każdego. Wiktor Janukowicz”. Z kolei zwracanie do wyborcy na „Ty” 

zarówno w reklamie wizualnej, audytywnej, jak i audiowizualnej miało na celu 

przybliżenie W. Janukowicza do elektoratu.

Przed II turą retoryka w reklamie wyborczej pozostała ta sama, co i przed I turą. 

Nasiliło się jedynie rysowanie mrocznych perspektyw w razie wygranej J. Tymo-

szenko. Na przykład W. Janukowicz straszył ludzi całkowitym krachem gospodar-

czym, którego rzekomo nie można uniknąć, gdyby wybory wygrała jego główna 

rywalka.

Kampania W. Janukowicza zawierała sporo patosu, jednak w przeciwieństwie 

do kampanii J. Tymoszenko była mniej emocjonalna. W wideoklipach koncentro-

wano uwagę na obecnych problemach gospodarczych oraz społecznych. Elektorat 

przekonywano, iż W. Janukowicz – efektywny lider jest właśnie tym „gospodarzem”, 

który potrafi  je rozwiązać.
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5. ANALIZA WYNIKÓW WYBORÓW

W I turze wyborów największe poparcie elektoralne uzyskał W. Janukowicz – 

35,32% głosów. Na drugim miejscu uplasowała się J. Tymoszenko – 25,05% 

poparcia. Trzecie miejsce według obliczeń CWK zajął Serhij Tihipko, lider Partii 

„Silna Ukraina”, który stał się największym zaskoczeniem wyborów prezydenckich 

2010 r. i zdobył 13,05% głosów wyborców. Na czwartym miejscu znalazł się Arse-

nij Jaceniuk – 6,96% głosów. Prezydent Ukrainy W. Juszczenko uzyskał jedynie 

5,45% poparcia, zdobywając piąte miejsce38.

W II turze zwyciężył W. Janukowicz z poparciem 48,95%, na J. Tymoszenko 

zagłosowało 45,47%. Na zwycięzcę swoje głosy oddało 12 mln 481 tys. 266 wybor-

ców, jego rywalkę poparło 11 mln 593 tys. 340 wyborców. Dystans między dwoma 

kandydatami wyniósł 3,48%. W. Janukowicz zwyciężył w 10 regionach39, a J. Tymo-

szenko – w 1740. W. Janukowicz potwierdził swoje poparcie na wschodzie Ukrainy 

(gdzie był „masowo” popierany w 2004 r.) i zwyciężył na południu Ukrainy. Na 

J. Tymoszenko swoje głosy oddało większość wyborców na zachodzie państwa, 

a także relatywna większość w centrum. Wśród czynników, które sprzyjały wygra-

38 CWK ofi cijno opryludnyła rezultaty perszoho turu wyboriw i pryznaczyła druhyj, http://www.

aratta-ukraine.com/news_ua.php?id=9020, odczyt z dn. 27.01.2010.
39 W ARK Krym na W. Janukowicza zagłosowało 78,24% wyborców (na J. Tymoszenko – 17,31%), 

w obwodzie dniepropietrowskim poparło go 62,7% (J. Tymoszenko – 29,13%), w donieckim – 90,44% 

(J. Tymoszenko jedynie – 6,45%), w zaporoskim – 71,5% (J. Tymoszenko – 22, 22%), w ługańskim 

– 88,96% (J. Tymoszenko – 7,72%), w mikołajowskim – 71,53% (J. Tymoszenko – 22,95%), w odeskim 

– 74,14% (J. Tymoszenko – 19,52%); w charkowskim – 71,35% (J. Tymoszenko – 22,43%), w cher-

sońskim – 59,98% (J. Tymoszenko – 33,73%), w m. Sewastopolu na W. Janukowicza zagłosowało 

84,35% wyborców (na J. Tymoszenko – 10,38%), zob. Pidsumky hołosuwannia. Pidtrymka liderów 

po regionach, http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2010/WP0011, odczyt z dn. 25.02.2010.
40 Nа J. Tymoszenko w obwodzie winnickim zagłosowało 71,1% wyborców (nа W. Janukowicza 

– 24,26%), w wołyńskim ją poparło – 81,85% (W. Janukowicza – 14,01%), w żytomierskim – 57,5% 

(W Janukowicza – 36,7%), w zakarpackim – 51,66% (W. Janukowicza – 41,55%), w iwano-frankow-

skim – 88,89% (W. Janukowicza – 7,02%), w kijowskim – 69,71% (W Janukowicza – 23,61%), w ki-

rowogradzkim – 54,66% (W. Janukowicza – 39,61%), we lwowskim – 86,2% (W. Janukowicza – 8,6%), 

w połtawskim – 54,2 % (W. Janukowicza – 38,99%), w rówieńskim – 76,24% (W. Janukowicza – 

18,91%), w sumskim – 62,89% (W. Janukowicza – 30,40%), w tarnopolskim – 88, 39% (W. Janukowicza 

– 7,92%), w chmielnickim – 69,74% (W. Janukowicza – 24,94%), w czerkaskim – 65,37% (W. Janu-

kowicza – 28,84%), w czernigowskim – 63,63% (W. Janukowicza – 30,95%), w czerniowieckim – 

66,47% (W. Janukowicza – 27,64%), w Kijowie J. Tymoszenko poparło 65,34% wyborców (W. Janu-

kowicza – 25,72%). W zagranicznym okręgu wyborczym na J. Tymoszenko swoje głosy oddało 

60,57% wyborców, a na W. Janukowicza – 33,96%. Pidsumky hołosuwannia. Pidtrymka liderów po 

regionach, idem, odczyt z dn. 25.02.2010.
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nej W. Janukowicza, a zarazem spowodowały przegraną J. Tymoszenko należy 

wymienić następujące: 1) wysoka frekwencja (np. w obwodzie donieckim wyniosła 

77%, ługańskim – 74,4%) w gęsto zasiedlonych rejonach wschodu (tylko na Don-

basie mieszka ok. 7 ml ludzi); 2) wykreowany przez polittechnologów image 

W. Janukowicza jako „uśmiechniętego” obrońcy dobrobytu zwykłych ludzi (Partia 

Regionów wyciągnęła wnioski z przegranej swego lidera w 2004 r.); 3) ciągłe 

konfl ikty w obozie tzw. „pomarańczowych” przed wyborami; 4) kryzys fi nansowo-

-gospodarczy, który ujawnił się w okresie rządu J. Tymoszenko; 5) szeroko rozpo-

wszechniana propaganda o tym, iż J. Tymoszenko niczym się nie odróżnia od 

W. Janukowicza, która miała na celu zniechęcić elektorat niezdecydowany, nasta-

wiony jednak kategorycznie przeciwnie wobec W. Janukowicza, do pójścia na 

wybory i zagłosowania przeciwko liderowi PR, czyli na J. Tymoszenko; 6) w porów-

naniu do powtórki II tury wyborów z 2004 r. zmniejszyła się frekwencja w centrum 

i na zachodzie państwa (np. w Galicji i na Wołyniu o 10–11%), gdzie wtedy zwy-

ciężył lider opozycyjnego obozu pomarańczowego W. Juszczenko; 7) w porówna-

niu do 2004 r. wzrosła liczba wyborców głosujących przeciwko wszystkim 

w zachodnich i centralnych obwodach Ukrainy41. 

SUMMARY 

IN THE ARTICLE Th e presidential election in Ukraine – 2010 in the context of competition 

between Yulia Tymoshenko and Viktor Yanukovych the situation prior to the election of the 

Ukrainian President has been analysed. Th e main determining factors were pointed out. 

Th e main aspects of the election campaign of the two main candidates were submitted for 

analysis. Y. Tymoshenko’s and V. Yanukovych’s election advertising was examined. Th e 

results of the presidential election – 2010 were presented. Th e factors were specifi ed that 

had been conductive to Yanukovych’s victory while at the same time adding to Tymosh-

enko’s defeat.

41 Kratkę na karcie do głosowania ze stwierdzeniem „Nie popieram żadnego kandydata” odzna-

czyło 1 mln 113 tys. wyborców, czyli 4,36%.
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W NIEPODLEGŁEJ UKRAINIE, JAK dotąd, nie osiągnięto konsensusu społecz-

nego w sprawie geopolitycznego wyboru państwa. Kwestia ta od lat różni także 

elity polityczne kraju. Zagadnienia polityki zagranicznej są bardzo ważnym 

elementem każdej kampanii wyborczej. Jednak zbyt częste zmiany podstawowych 

kierunków polityki zagranicznej wpływają destabilizująco na bezpieczeństwo 

państwa. Problem geopolitycznego wyboru Ukrainy był jednym z głównych 

elementów elekcji prezydenckiej w latach 1994 i 2004. Ostatnia kampania wybor-

cza dostarczyła nowych emocji zarówno wyborcom, jak obserwatorom z kraju 

i zagranicy.

Dokładna analiza w niewielkim artykule stanowiska 18 kandydatów w wyborach 

prezydenckich z 2010 r. jest zadaniem zbyt trudnym. Większość ekspertów pod-

kreślała, że tak duża liczba pretendentów zdezorientowała ukraińskiego wyborcę. 

Na wstępie naszych rozważań należy wykluczyć 4 kandydatów (O. Pabat; W. Pro-

tywsich; S. Ratuszniak i O. Riabokoń), których nazwiska niewiele mówią głosują-

cym obywatelom oraz nie wnoszą nic nowego do dyskusji nad polityką zagraniczną 

państwa ukraińskiego. Do tej grupy możemy zaliczyć także „egzotycznego” polityka 

i biznesmena M. Brodskiego. Najwięcej miejsca i uwagi poświęcimy programom 

i poglądom 5 najważniejszych kandydatów (W.  Janukowycz, J. Tymoszenko, 

S. Tigipko, A. Jaceniuk i W. Juszczenko). Pozostałych pretendentów można podzie-

lić na 2 grupy: utrzymujących się na powierzchni sceny politycznej (P. Symonenko, 

W. Łytwyn, O. Tiahnybok i A. Hrycenko) oraz „tonących” (I. Bohosłowśka, O. Moroz, 

J. Kostenko i L. Suprun). Z dorobku tych ostatnich polityków będziemy korzystać 

wybiórczo.

POLITYKA ZAGRANICZNA W PROGRAMACH 

KANDYDATÓW  W WYBORACH PREZYDENCKICH 

NA UKRAINIE W 2010 ROKU

Walenty Baluk
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ZARYS POLITYKI ZAGRANICZNEJ UKRAINY

W okresie prezydentury Ł. Kuczmy (1994–2004) Ukraina prowadziła politykę 

wielowektorowości, balansowania między Wschodem a Zachodem. Kijów był 

aktywnym uczestnikiem inicjatywy „Partnerstwo dla Pokoju” oraz podpisał z Soju-

szem Północnoatlantyckim Kartę Ukraina-NATO (1997). Strategicznym kierun-

kiem ogłoszono integrację europejską i euroatlantycką (2003). We współpracy 

z Rosją deklarowano partnerstwo strategiczne, głównie ze względu na zależności 

gospodarczo-surowcowe. Kijów długo się dystansował od procesów integracyjnych 

na obszarze WNP. Jednak w 2003 r. podpisał porozumienie ramowe w sprawie 

powołania Wspólnej Przestrzeni Ekonomicznej z Rosją, Kazachstanem i Białoru-

sią. Następnie prezydent oświadczył, że Ukraina jest zainteresowana tylko strefą 

wolnego handlu i nie ma zamiaru wchodzić do unii celnej. W relacjach zarówno 

z Zachodem (2000–2002), jak i z Rosją (spór o Flotę Czarnomorską, wyspę Tuzła) 

Ukraina przechodziła również okresy kryzysu.

Po zmianie władzy w 2004 r. lider „obozu pomarańczowego” W. Juszczenko 

prowadził zdecydowanie prozachodnią politykę, deklarując wejście Ukrainy do UE 

i NATO. Jednak Bruksela długo zwlekała z odpowiedzią na ukraińskie propozycje 

oraz z wypracowaniem konstruktywnego stanowiska wobec Kijowa, uzasadniając 

to brakiem stabilizacji politycznej i reform ekonomicznych. Dopiero z czasem UE 

zgodziła się na zawarcie umowy stowarzyszeniowej, podkreślając, że nie będzie ona 

gwarancją członkostwa. Ukrainę co prawda włączono do Europejskiej Polityki 

Sąsiedztwa i „Partnerstwa Wschodniego”, jednak oczekiwania społeczne i władz 

ukraińskich były zdecydowanie większe. Na dodatek kontakty z państwami euro-

pejskimi, szczególnie nowymi członkami były utrudnione z powodu wprowadze-

nia reżimu wizowego.

Pomimo wycofania ukraińskich żołnierzy z Iraku poprawnie układały się relacje 

z USA i Sojuszem Północnoatlantyckim. W odróżnieniu od UE NATO prowadziło 

wobec Ukrainy politykę „otwartych drzwi”. Kijów otrzymał propozycję podpisania 

MAP-u (Membership Action Plan), planu na rzecz członkostwa. Jednak olbrzymi 

sprzeciw opozycji, której udało się zaręczyć poparciem nie tylko Rosji, ale przede 

wszystkim ukraińskiego społeczeństwa, uniemożliwił realizację tego celu.

W stosunkach z Rosją nastąpiło zdecydowane pogorszenie relacji, co było 

wynikiem zarówno celowych działań Moskwy, jak i nieumiejętnej polityki „obozu 

pomarańczowego”. Kreml w elekcji prezydenckiej 2004 r. otwarcie poparł W. Janu-

kowycza, zatem nie ukrywał wrogiego nastawienia do jego konkurenta. Błędem 

taktycznym nowej władzy było dążenie do „urynkowienia” cen na rosyjski gaz, co 
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zostało przez Rosję wykorzystane jako środek nacisku na Ukrainę, skoncentrowa-

nie się na problemach Floty Czarnomorskiej i antyukraińskiej retoryce niektórych 

rosyjskich polityków. Negatywnie w Moskwie odebrano udział Kijowa w szczytach 

energetycznych oraz powołaniu Wspólnoty Demokratycznego Wyboru. Kreml 

panicznie się bał wykorzystania „rewolucji kolorowych” do zmiany władzy w kra-

jach zależnych i kurczenia się rosyjskiej strefy wpływu. Dodatkowo negatywnie na 

ukraińsko-rosyjskie stosunki wpłynęła aktywizacja działalności GUAM, w tym 

zaangażowanie się Ukrainy w konfl ikt gruzińsko-rosyjski. 

Zatem pod koniec prezydentury W. Juszczenki zaistniała sytuacja, w której 

zdecydowanie prozachodnia, proeuropejska polityka nie przyniosła pożądanych 

efektów, a kryzys w relacjach z Rosją zbiegł się w czasie z pogorszeniem się wskaź-

ników rozwoju gospodarczego i obniżeniem stopy życiowej obywateli.

OCZEKIWANIA SPOŁECZNE

Zanim przejdziemy do analizy programowej spróbujmy zobaczyć, jakie były 

oczekiwania społeczne w zakresie polityki zagranicznej. Według badań (listopad 

2009 r.) przeprowadzonych przez Centrum Razumkowa ponad 80% badanych 

opowiedziało się za zmianą dotychczasowej polityki zagranicznej, nie chciało 

zmian jedynie 7% badanych. Brak akceptacji występował w całym kraju. Najwięk-

sze oczekiwania były w zakresie stosunków z Rosją. Zdaniem 47% respondentów 

nowy prezydent powinien się skupić na kształtowaniu dobrych relacji z Moskwą. 

Opracowania strategii i udoskonalenia mechanizmów międzynarodowej aktyw-

ności Ukrainy oczekiwało 38,6% badanych. Zabezpieczenia ekonomicznych 

interesów państwa za granicą spodziewało się 36,2%, lepszych stosunków z sąsia-

dami – 35,3%, działań na rzecz lepszego wizerunku Ukrainy za granicą – 32%, 

lepszych stosunków z UE – 27,3%, zagwarantowania bezpieczeństwa i obronności 

kraju – 17,3%, większej ochrony obywateli Ukrainy za granicą – 15,6%, pogłębienia 

współpracy z innymi krajami – 10,4% oraz pogłębienia współpracy z USA – 5,4% 

respondentów (zaznaczano 3 odpowiedzi). W zachodnich regionach obywatele 

zwracali uwagę w pierwszej kolejności na pogłębienie stosunków z UE, kształto-

wanie pozytywnego wizerunku Ukrainy i ekonomiczne interesy kraju. Z kolei dla 

mieszkańców środkowej Ukrainy największą rangę miały sprawy: stosunków 

z Rosją, strategii polityki zagranicznej i lepsze stosunki z sąsiadami, w tym z UE. 

Mieszkańcy południowej Ukrainy preferowali: stosunki z Rosją, zabezpieczenie 

ekonomicznych interesów oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku kraju. 
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Natomiast obywatele wschodniej Ukrainy akcentowali na: stosunkach z Rosją, 

strategii polityki zagranicznej oraz relacjach z sąsiadami1.

Mieszkańców zachodniej i środkowej Ukrainy łączy chęć pogłębienia relacji 

z sąsiadami i UE, natomiast dzieli stosunek do Rosji. Z kolei poprawy stosunków 

z Moskwą oczekiwała połowa kraju, a wspólnym mianownikiem mogą występować 

ekonomiczne interesy państwa oraz pogłębienie relacji z sąsiadami. Powyższe 

badania potwierdziły, że nadal dla Ukrainy najważniejszymi kierunkami w polityce 

zagranicznej pozostają: rosyjski i europejski.

Lansowany w trakcie prezydentury W. Juszczeni priorytet integracji europejskiej 

nieco stracił na znaczeniu z powodu jego nadmiernej „eksploatacji”, łączenia 

integracji europejskiej i euroatlantyckiej, negatywnie odbieranej w społeczeństwie 

oraz braku odpowiedniego zainteresowania Ukrainą ze strony UE. Pogorszenie 

w tym czasie stosunków ukraińsko-rosyjskich zarówno w wymiarze politycznym, 

jak i ekonomicznym sprzyjało wzrostowi czynnika rosyjskiego. Członkostwo 

w NATO popierało zaledwie 18,1% badanych, a przeciwko opowiadało się 61,1% 

respondentów. Nawet na zachodniej Ukrainie tą idee wspierało tylko 38% bada-

nych. Poparcie dla członkostwa Ukrainy w UE również spadło z 54,2% (grudzień 

2007) do 44,4% (listopad 2009). Odpowiadając na pytanie dotyczące priorytetu 

polityki zagranicznej Ukrainy, 52,5% badanych wskazało Rosję, 9% inne państwa 

WNP, 23,8% UE i tylko 2,5% USA2. 

Uczestnicy kampanii wyborczej musieli się odnieść do powyższych kwestii 

i przedstawić mniej lub bardziej spójną koncepcję polityki zagranicznej.

ANALIZA PROGRAMÓW WYBORCZYCH KANDYDATÓW

Opracowując programy wyborcze, sztaby kandydatów musiały ustosunkować 

się do polityki międzynarodowej Ukrainy, ponieważ była to doniosła społecznie 

kwestia. Propozycje kandydatów w zakresie polityki zagranicznej państwa odnaj-

dujemy we wszystkich programach. Z reguły o tych kwestiach możemy się dowie-

dzieć na końcu programu wyborczego i nie stanowią one zbioru usystematyzowa-

nych poglądów.

1 Zownisznia polityka oczyma hromadian, „Nacionalna bezpeka i oborona” 2010, nr 2, s. 69 i n.
2 Zownisznia polityka i polityka bezpeky Ukrajiny: hromadśka dumka, „Nacionalna bezpeka 

i oborona” 2010, nr 4, s. 58 i n.
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W programie wyborczym W. Janukowycz akcentował wejście Ukrainy do grupy 

najlepiej rozwiniętych państw świata (G-20) i zwiększenie inwestycyjnej atrakcyj-

ności kraju. Deklarował także zachowanie pozablokowego statusu państwa, 

poprawę stosunków z Rosją i innymi państwami WNP, strategiczne partnerstwo 

z USA, UE i państwami G-203.

Obietnice wyborcze J. Tymoszenko koncentrowały się wokół realizacji koncep-

cji państwa wysokich technologii oraz węzła tranzytowego, zakładając budowę 

autostrad, portów lotniczych, nowych gazociągów i ropociągów. Deklarowano 

również zmniejszenie energetycznej zależności państwa. Na pierwszym miejscu 

umieszczono priorytet integracji europejski, sformułowany dość enigmatycznie: 

„kiedy zbudujemy Europę w Ukrainie, Ukraina będzie członkiem UE”. Stosunki 

z Rosją i innymi państwami WNP nazwano przyjacielskimi, akcentując szczególne 

znaczenie wymiaru ekonomicznego. W relacjach ze wszystkimi państwami propo-

nowano kierować się zasadą pragmatyzmu oraz interesem narodowym. Uchylając 

się od bezpośredniej odpowiedzi na pytanie, czy Ukraina powinna wejść do struk-

tur NATO, w  programie zawarto sformułowanie, że wstąpienie państwa do 

kolektywnych struktur bezpieczeństwa wymaga akceptacji społeczeństwa w drodze 

referendum4.

Niezależny kandydat S. Tigipko zaproponował powrót do koncepcji wielowek-

torowości, podporządkowanej realizacji ekonomicznych interesów państwa oraz 

ochronie obywateli Ukrainy za granicą. Pragmatyczne podejście kandydata było 

zawarte w chęci zaniechania ciągłego poszukiwania „starszego brata”. Kijów powi-

nien odgrywać aktywną rolę w regionie, w tym w uregulowaniu konfl iktu w Nad-

dniestrzu, odbudować stosunki ekonomiczne z  Indiami i  Chinami, a  także 

powrócić na rynki Azji Centralnej. W relacjach z UE proponował podpisanie 

umowy stowarzyszeniowej i utworzenie strefy wolnego handlu oraz stopniowe 

zniesienie reżimu wizowego. Naśladując Amerykanów, zaproponował zresetowanie 

stosunków z Rosją oraz zaniechanie antyrosyjskiej retoryki5.

Były minister spraw zagranicznych A. Jaceniuk zaproponował egzotyczną 

i oryginalną koncepcję Wschodnioeuropejskiej integracji, pozbawionej struktur 

organizacyjnych, spajającą członków wspólną polityką: 1) energetyczną; 2) trans-

3 Peredwyborna prohrama kandydata na post Prezydenta Ukrajiny Janukowycza W.F. „Ukraina dla 

ludej”, Kyjiw 2009, http://www.cvk.gov.ua, odczyt z dn. 25.08.2010.
4 Peredwyborcza prohrama kandydata u Prezydenty Ukrajiny Julii Tymoszenko. Ukrajina peremoże 

– Ukrajina ce Ty, ibidem, odczyt z dn. 25.08.2010.
5 Peredwyborna prohrama kandydata na post Prezydenta Ukrajiny Serhija Łeonidowycza Tigipka, 

ibidem, odczyt z dn. 25.08.2010.
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portową i łączności; 3) rolną; 4) w sferze nauki, wysokich technologii, przemysłu 

kosmicznego, lotniczego i zbrojeniowego. Kijów powinien odgrywać wiodącą rolę 

we Wschodnioeuropejskich strukturach, łączących: Ukrainę, Rosję, Białoruś, Moł-

dawię, Armenię, Azerbejdżan, Gruzję i Kazachstan. Kolejnym pomysłem kandydata 

była znana już koncepcja „Wielkiej Europy” od Atlantyku po Pacyfi k, składającej 

się z państw UE i Wschodnioeuropejskich struktur. Pozbawiona linii podziału 

„Wielka Europa” gwarantowałaby wolne przemieszczanie się ludzi, towarów i usług, 

a także stanowiłaby przestrzeń dialogu politycznego i realizacji wspólnych projek-

tów ekonomicznych. Były minister podkreślał również potrzebę pogłębienia 

partnerskiej współpracy z USA i Chinami6.

Urzędujący prezydent, W. Juszczenko, na samym początku swojego programu 

wyborczego podkreślił, że jego priorytety pozostają bez zmian: integracja europej-

ska i euroatlantycka. Tylko jeżeli w pierwszym przypadku otwarcie napisano 

o członkostwie Ukrainy w UE to w drugim enigmatycznie o udziale Kijowa we 

wzmacnianiu euroatlantyckiego systemu bezpieczeństwa kolektywnego. Głowa 

państwa zachowała stanowczość w sprawach wycofania rosyjskiej Floty Czarno-

morskiej z Krymu do 2017 r. Przy tym podkreśliła znaczenie stosunków dobrosą-

siedzkich opartych o zasady partnerstwa i równego traktowania stron. Do swoich 

zasług prezydent zaliczył wejście do WTO oraz wskazał na potrzebę wykorzystania 

potencjału tranzytowego, w tym przesyłu surowców energetycznych. Zadeklarował 

tranzyt kaspijskiej ropy rurociągiem Odessa–Brody oraz nawiązał do szansy 

Ukrainy, związanej z EURO-20127.

P. Symonenko na samym początku swojego programu stwierdza, że wciągając 

Ukrainę do NATO władza popsuła stosunki z Rosją oraz „sprezentowała” dla 

Rumunii czarnomorski szelf. Lider komunistów zapowiedział kardynalną zmianę 

dotychczasowej polityki zagranicznej. Podczas jego prezydentury najważniejszymi 

priorytetami w tej dziedzinie będą: 1) prawne zagwarantowanie Ukrainie na arenie 

międzynarodowej statusu państwa neutralnego i pozablokowergo, wykluczającego 

wciągania Kijowa do struktur NATO; 2) wspieranie idei kształtowania nowego 

systemu bezpieczeństwa europejskiego i euroatlantyckiego, pozbawionego bloków 

i konfrontacyjnego myślenia; 3) wznowienie i rozwój bratnich stosunków ze 

strategicznymi partnerami: Federacją Rosyjską i innymi państwami WNP. Wejście 

6 Peredwyborcza prohrama kandydata na post Prezydenta Ukrajiny Jaceniuka A.P.,  ibidem, odczyt 

z dn. 25.08. 2010.
7 Peredwyborna prohrama kandydata na post Prezydenta Ukrajiny Juszczenka Wiktora Andrijo-

wycza. „Wilna, sprawedływa ta sylna Ukrajina”, ibidem, odczyt z dn. 25.08.2010.
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Ukrainy do Wspólnej Przestrzeni Ekonomicznej; 4) powołanie konsorcjum ener-

getycznego wspólnie z Rosją i UE, co będzie istotnym elementem integracji 

europejskiej. W sprawach NATO i wejścia Ukrainy do Wspólnej Przestrzeni Eko-

nomicznej proponował rozpisanie referendum8. 

W programie wyborczym W. Łytwyna znajdujemy odniesienie do wprowadze-

nia na Ukrainie europejskich standardów ekologicznych oraz zakaz importu 

genetycznie modyfi kowanej żywności. Lider ludowców z rezerwą podchodził do 

członkostwa Ukrainy w WTO, dlatego w kampanii wyborczej proponował „prze-

gląd” bazy normatywnej, regulującej współpracę Kijowa z tą organizacją. Na arenie 

międzynarodowej zaproponował realizowanie statusu państwa pozablokowaego, 

aktywnie neutralnego. Zdaniem pretendenta bezpieczeństwo państwa powinno się 

opierać na dobrych relacjach z sąsiadami oraz pogłębionej współpracy z instytu-

cjami międzynarodowymi i państwami, które potrafi ą zagwarantować Ukrainie 

niepodległość i  integralność terytorialną. Ukraina powinna się zaangażować 

w tworzenie wspólnie z Rosją, Kazachstanem i Białorusią Wspólnej Przestrzeni 

Ekonomicznej. W stosunkach z UE należy dążyć do podpisania umowy, gwaran-

tującej wolny przepływ osób, towarów i usług9. 

O. Tiahnybok zapowiadał lepszą ochronę granicy państwowej i zaostrzenie 

polityki migracyjnej. Z kolei etnicznym Ukraińcom proponował ulgi w sprawach 

powrotu do Ojczyzny. Pracującym za granicą obywatelom obiecał legalizację ich 

pobytu poprzez podpisanie umów bilateralnych. Proponował także wdrożenie 

programu ich powrotu oraz wprowadzenie zasady wzajemności wobec państw 

stosujących reżim wizowy wobec Ukrainy. Deklarował politykę europejskiego 

ukrainocentryzmu i wykazywał zainteresowanie „Europą wolnych narodów”. 

Ukraina powinna tworzyć geopolityczną oś bałtycko-czarnomorską oraz zawrzeć 

sojusz wojskowy z USA i Wielką Brytanią, wystąpić z WNP i wprowadzić reżim 

wizowy z Rosją. Planował także przywrócenie Ukrainie nuklearnego statusu oraz 

opracowanie programu kształtowania pozytywnego wizerunku państwa na świecie. 

W przypadku niewycofania w terminie Floty Czarnomorskiej z Krymu propono-

wał podjęcie przez Kijów działań jednostronnych10. 

8 Peredwyborna prohrama kandydata na post Prezydenta Ukrajiny Petra Mychajłowycza Symo-

nenka, ibidem, odczyt z dn. 25.08.2010.
9 Czas narodu. Peredwyborna prohrama kandydata na post Prezydenta Ukrajiny Łytwyna Woło-

dymyra Mychajłowycza, ibidem, odczyt z dn. 25.08.2010.
10 Peredwyborna prohrama kandydata na post Prezydenta Ołeha Tiahnyboka, ibidem, odczyt z dn. 

25.08.2010.
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A. Hrycenko zapowiadał prowadzenie polityki zagranicznej, zgodnej z intere-

sami narodowymi oraz jej podporządkowania celom rozwoju państwa ukraińskiego. 

W sprawach wejścia Ukrainy do sojuszy wojskowych proponował ogłoszenie 

5-letniej przerwy na podjęcie decyzji. Deklarował wprowadzenie zasady wzajem-

ności w polityce wizowej, w tym także z państwami UE. Ukraina powinna pełnić 

rolę regionalnego lidera i chronić swoich obywateli za granicą11.

Z pozostałych kandydatów do pozablokowego statusu Ukrainy nawiązywał 

O. Moroz, deklarując ułożenie wzajemnie korzystnych relacji z Rosją, UE, pań-

stwami Bliskiego Wschodu, Chinami i innymi. Z kolei klucz do bezpieczeństwa 

państwa upatrywał w dobrych relacjach z sąsiadami. Ukraina powinna odgrywać 

aktywną rolę w realizacji międzynarodowych programów zapobiegających głodowi, 

co zapewni rozwój ukraińskiej wsi12. 

Niewiele miejsca polityce zagranicznej poświęcił J. Kostenko, który jednoznacz-

nie opowiedział się po stronie wejścia Ukrainy do NATO i „nowej europejskiej 

wspólnoty”, a także za stosowaniem cen rynkowych w sprawie dzierżawy przez 

Flotę Czarnomorską bazy w Sewastopolu13.

I. Bohosłowśka zaproponowała by Ukraina była państwem neutralnym – 

„Szwajcarią XXI wieku” oraz inicjowała zorganizowanie konferencji międzynaro-

dowej w sprawie nowego porządku światowego, bezpieczeństwa i rozbrojenia. 

Strategicznymi partnerami neutralnej Ukrainy powinny zostać UE, Chiny, Indie, 

Brazylia, Japonia i USA. Z kolei Rosja uzyskałaby status szczególnego partnera14.

L. Suprun opowiedziała się za powołaniem europejskiego systemu bezpieczeń-

stwa kolektywnego, aktywną polityką w kierunku zarówno europejskim, jak 

i azjatyckim. Ukraina powinna rozwijać z innymi państwami stosunki dobrosą-

siedzkie, szczególnie z krajami WNP. Ze wszystkimi sąsiadami należy dążyć do 

reżimu bezwizowego i do odbudowania stosunków ekonomicznych15.

11 Peredwyborcza prohrama kandydata na post Prezydenta Ukrajiny Hrycenka Anatolija Stepano-

wycza. „Prysiahaju Narodu Ukrajiny!”, ibidem, odczyt z dn. 25.08.2010.
12 Prohrama kandydata na post Prezydenta Ukrajiny Moroza Ołeksandra Ołeksandrowycza, ibidem, 

odczyt z dn. 25.08. 2010.
13 Peredwyborcza prohrama kandydata na post Prezydenta Ukrajiny Kostenka Jurija Iwanowycza, 

ibidem, odczyt z dn. 25. 08.2010.
14 Peredwyborna prohrama kandydata na post Prezydenta Ukrajiny Bohosłowśkoji Inny Herma-

niwny, ibidem, odczyt z dn. 25.08.2010.
15 Peredwyborna prohrama kandydata na post Prezydenta Ukrajiny Suprun Ludmyły Pawliwny, 

ibidem, odczyt z dn. 25.08.2010.
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ANALIZA PORÓWNAWCZA PROGRAMÓW WYBORCZYCH

W sprawach geopolitycznego wyboru większość kandydatów unikała czytelnych 

deklaracji. Z analizy programów wynika, że najchętniej odwoływali się oni do 

pozablokowego i neutralnego statusu Ukrainy. Bezpośrednio uczynili to: W. Janu-

kowycz, lider Partii Regionów, komunista P. Symonenko, ludowiec W. Łytwyn, 

socjalista O. Moroz i I. Bohosłowśka, a pośrednio także niezależny S. Tigipko 

i L. Suprun, przewodnicząca Ludowo-Demokratycznej Partii. Z kolei J. Tymoszenko 

(partia „Ojczyzna”) postulowała podejmowanie decyzji w sprawach członkostwa 

w blokach w drodze referendum, a były minister obrony w pomarańczowym rzą-

dzie A. Hrycenko (niezależny) proponował zawieszenie ich rozpatrywania na okres 

5 lat. Członkostwo Ukrainy w NATO otwarcie poparł tylko J. Kostenko, lider 

Ukraińskiej Partii Ludowej, wówczas jako gorący zwolennik tej idei urzędujący 

prezydent mówił jedynie o integracji euroatlantyckiej. Zdecydowanie sprzeciwił 

się wejściu do NATO lider komunistów. Natomiast większość kandydatów wolała 

unikać tego tematu na łamach programów wyborczych, pamiętając o tym, że ponad 

połowa Ukraińców ma negatywny stosunek do Sojuszu Północnoatlantyckiego. 

Przy tym nie szafowano jednak antynatowską retoryką, ponieważ wpłynęłoby to 

negatywnie na stosunki nie tylko z NATO, ale przede wszystkim ze Stanami Zjed-

noczonymi. Kierunek amerykański nie uczynił priorytetowym żaden z kandydatów. 

Lider Partii Regionów, celem równoważenia swojego wyraźnie prorosyjskiego 

nastawienia, mówił o partnerstwie strategicznym z USA, a nacjonalista O. Tiahny-

bok (partia „Swoboda”) proponował zawarcie z Amerykanami sojuszu wojskowego. 

Partnerskie relacje z USA mieli zamiar rozwijać A. Jaceniuk i I. Bohosłowśka. 

W sprawie stosunku do Sojuszu Północnoatlantyckiego można zaobserwować stałą 

tendencję pomijania tego wątku w trakcie elekcji zarówno prezydenckich, jak 

i parlamentarnych.

Chętniej kandydaci wypowiadali się na temat stosunków z Rosją i UE. Federacja 

Rosyjska tradycyjnie odgrywa ważną rolę w kampaniach wyborczych na Ukrainie. 

Moskwa wykorzystywała szeroką paletę możliwości wywierania wpływu na Kijów. 

W odróżnieniu od poprzedniej elekcji parlamentarnej Kreml nie poparł otwarcie 

żadnego kandydata. Zdecydowanie jednak potępił politykę zagraniczną W. Jusz-

czenki, co osobiście uczynił D. Miedwiediew w sierpniowym liście (2009) do 

ukraińskiego kolegi16. Prezydent Ukrainy odpowiedział na bezpodstawne zarzuty, 

16 Połnyj tiekst obraszczenija Miedwiediewa k Juszczenko, „Korespondient”, http://korrespondent.

net/ukraine/politics/931318, odczyt z dn. 25.08.2010.
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podkreślając w wystosowanym liście17, że Ukraina pozostaje przyjacielem Rosji. 

Jednak dla większości obserwatorów było oczywiste, że nie ma on szans na reelek-

cję. Moskwie chodziło raczej o podkreślenie swojej obecności w kampanii wybor-

czej oraz stworzenie takiej sytuacji, w której to kandydaci na urząd prezydenta 

Ukrainy będą zabiegać o jej poparcie. Ten taktyczny zabieg się powiódł i o przy-

chylność Rosji zabiegał nie tylko W. Janukowycz, I. Bohosłowśka i P. Symonenko, 

ale także J. Tymoszenko, S. Tigipko, O. Moroz, i W. Łytwyn. W tym celu kandydaci 

używali różnego rodzaju określeń, takich jak: „przyjazne stosunki”, „partnerstwo 

strategiczne”, „braterskie relacje” i innych. Jednak słownictwo nie odgrywało w tym 

przypadku istotnego znaczenia, ponieważ społeczeństwo było zorientowane, że 

najbardziej prorosyjską postawę prezentują W. Janukowycz i P. Symonenko.

W roku wyborczym rosyjski premier (W. Putin) wielokrotnie spotykał się 

z ukraińskim kolegą (J. Tymoszenko), osiągając porozumienie w sprawach dostaw 

i tranzytu gazu. W ten sposób Moskwa wyrażała akceptację dla jej kandydatury, 

a pani premier kreowała się na pragmatycznego polityka, potrafi ącego rozmawiać 

z Rosją18.

Oprócz ogólnie używanej retoryki w kontekście stosunków ukraińsko-rosyjskich 

liderzy komunistów i ludowców nawoływali także do ścisłej integracji w ramach 

Wspólnej Przestrzeni Ekonomicznej, a I. Bohosłowśka pisała o „zbożowym sojuszu” 

Ukrainy z Rosją i Kazachstanem.

Zdecydowanie antyrosyjskie nastawienie zaprezentował O. Tiahnybok, natomiast 

W. Juszczenko i J. Kostenko ograniczyli się jedynie do sformułowań w sprawie 

wycofania Floty Czarnomorskiej19.

Ukraiński politolog H. Perepełycia uważał, że Rosja „nie obstawiała” jednego 

kandydata, a wykorzystała elekcję prezydencką w sąsiednim państwie do ponow-

nego włączenia Ukrainy do swojej strefy wpływu20.

Członkostwo Ukrainy w UE otwarcie poparli J. Tymoszenko, W. Juszczenko 

i J. Kostenko. Przy podpisaniu umowy stowarzyszeniowej obstawał S. Tigipko, 

a pośrednio także W. Łytwyn. Szereg innych kandydatów proponowało ułożenie 

17 Otwietnoje obraszczienije Juszczenko k Miedwiediewu, RIA Nowosti, http://www.rian.ru/poli-

tics/20090813/180787443.html, odczyt z dn. 25.08.2010.
18 Agencja Informacyjna REGNUM, http://www.regnum.ru/news/1221439.html, odczyt z dn. 

25.08.2010.
19 A. Szyńkowycz, Widnosyny Ukrajiny z Rosijeju w prohramach kandydatiw u Prezydenty Ukrajiny, 

„Ukrajina siohodni”, http://uatoday.net.ua/vibor_2010.php?pos_id=1109, odczyt z dn. 25.08.2010.
20 K. Łesiw, Faktor Rosiji u wyborach prezydenta Ukrajiny, Agencja Informacyjna UNIAN, http://

www.unian.net/ukr/news/news-347484.html, odczyt z dn. 25.08.2010.
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z  UE strategicznych i  partnerskich relacji (W. Janukowycz, I. Bohosłowśka 

i O. Moroz). Nawet lider komunistów zaproponował utworzenie konsorcjum 

gazowego z FR i UE. W programach pretendentów nie znajdujemy odniesienia do 

Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, natomiast sporo miejsca poświęcono sprawom 

ekonomicznym, zniesieniu reżimu wizowego i europejskiemu systemowi bezpie-

czeństwa kolektywnego.

Na poparciu UE zależało głównie liderom pomarańczowej rewolucji J. Tymo-

szenko i W. Juszczenko. Europa również postanowiła nie ujawniać swoich sympa-

tii, ponieważ była zawiedziona konfrontacją czołowych postaci „obozu pomarań-

czowego”. Nieofi cjalnie sympatie Brukseli przesunęły się bardziej w kierunku 

charyzmatycznej pani premier. Potwierdzeniem nieangażowania się UE w kampa-

nię wyborczą na Ukrainie może być fakt, że rezolucja Parlamentu Europejskiego 

w sprawie „otwartych drzwi” została uchwalona dopiero 25 lutego 2010 r. Wcze-

śniejsze podjęcie decyzji niewątpliwie wzmocniłoby pozycję J. Tymoszenko21.

Brak zdecydowania ze strony UE w kwestii ukraińskiej spowodował nie tylko 

spadek poparcia społecznego o 10–15%, ale przyczynił się także do zmniejszenia 

zainteresowania integracją europejską ze strony ukraińskich elit. Jeszcze kilka lat 

temu wydawało się, że będzie to jeden z nielicznych kierunków, łączących zarówno 

polityków, jak i społeczeństwo22. W efekcie zdecydowani niegdyś zwolennicy 

integracji z UE zdystansowali się od tej idei. Młody polityk A. Jaceniuk zapewniał, 

że „nie będziemy prosić o przyjęcie do żadnych struktur”, a będziemy tworzyć 

własne Wschodnioeuropejskie struktury i „Wielką Europę”. Politolog T. Kuzio 

twierdzi, że rokujący nadzieję polityk zaczął dryfować w kierunku ukraińskiego 

narodowego izolacjonizmu23.

Założenia polityki regionalnej sprowadzały się przeważnie do deklaracji ułoże-

nia dobrych, partnerskich i obopólnie korzystnych stosunków z sąsiadami. Trady-

cyjnym kierunkiem takiej aktywności występowała WNP. Pomysły Ukrainy jako 

regionalnego lidera pojawiają się w programach A. Hrycenka, O. Tiahnyboka (oś 

bałtycko-czarnomorska), A. Jaceniuka i S. Tigipka. Aktywność w polityce regional-

nej prezentował także urzędujący prezydent, który miał dobre relacje z głowami 

państw Europy Środkowo-Wschodniej, ale w ramach WNP był przyjmowany 

21 A. Umłand, Cz wtraczaje Jewropa Ukrajinu?, „Hławred” http://ua.glavred.info/archi-

ve/2010/04/16/123016-9.html, odczyt z dn. 25.08.2010.
22 Zob.: W. Filipczuk, Jak nezabłukaty miż panukrajinśkym imperializmom i jewrokrytycyzmom, 

„Dzerkało tyżnia”, 28.11.–4.12.2009.
23 T. Kuzio, Zownisznia polityka trioch osnownych kandydatiw u prezydenty, „Ukrajinska prawda”, 

http://www.pravda.com.ua, odczyt z dn. 25.08.2010.



106 Walenty Baluk

chłodno-poprawnie. Wyjątek stanowiły relacje ukraińsko-gruzińskie, w  tym 

wsparcie Tbilisi w konfl ikcie z Moskwą. Opozycja (Partia Regionów i komuniści) 

niesłusznie oskarżała prezydenta o nielegalną sprzedaż broni i wsparcie „zbrodni-

czego reżimu Saakaszwilego”. W Radzie Najwyższej opozycja podjęła działania na 

rzecz uznania niepodległości Abchazji i Osetii Południowej. Pod koniec kadencji 

W. Juszczence udało się doprowadzić do ocieplenia w relacjach z białoruskim 

przywódcą. Jednak jego sztab nie potrafi ł tego wykorzystać w kampanii wyborczej. 

Prezydent przedstawił także plan uregulowania konfl iktu w Naddniestrzu, który 

storpedowała Rosja. Nietrafi onym posunięciem było przyznanie S. Banderze tytułu 

Bohatera Ukrainy, co negatywnie wpłynęło na relacje z Polską. Z kolei J. Tymo-

szenko jako premier rządu ukraińskiego podjęła próbę równoważenia regionalnej 

aktywności państwa na kierunku zachodnim i wschodnim.

Podsumowując analizę porównawczą programów kandydatów, możemy stwier-

dzić, że do opcji prozachodniej odnosimy takich polityków, jak: W. Juszczenko, 

J. Tymoszenko i J. Kostenko. Zwolennikami prorosyjskiej orientacji są P. Symo-

nenko, W. Janukowycz, I. Bohosłowśka i W. Łytwyn. Między zwolennikami jednej 

i drugiej znajdują się S. Tigipko, L. Suprun i O. Moroz. Politykę izolacjonizmu 

uprawiali A. Jaceniuk, O. Tiahnybok i częściowo A. Hrycenko. Należy także stwier-

dzić, iż trudno jednoznacznie przyporządkować polityków do tej lub inne opcji, 

ponieważ często proponują wzajemnie wykluczające się inicjatywy. Jako przykład 

może posłużyć program przewodniczącego parlamentu W. Łytwyna, który z jednej 

strony mówi o relacjach z UE na podstawie czterech swobód (integracji – W.B.), 

zaś z drugiej strony pisze o ścisłej integracji w ramach Wspólnej Przestrzeni Eko-

nomicznej, a na dodatek proponuje Ukrainie nie tylko status państwa pozabloko-

wego, ale także neutralnego.

* 
*
 *

Wybory prezydenckie wygrał W. Janukowycz, przewodniczący Partii Regionów, 

któremu udało się dosyć szybko doprowadzić do zmiany koalicji rządzącej. Wyko-

rzystując błędy obozu pomarańczowego w polityce wewnętrznej i zagranicznej 

zdobył zaufanie wyborców. Już sam fakt zmiany władzy spowodował, że 27% respon-

dentów w maju 2010 r. aprobowało bieżącą politykę zagraniczną, akceptowało ją 

częściowo 39,8% badanych, a przeciwnego zdania było jedynie 21,1% osób24.

24 „Nacionalna bezpeka i oborona” 2010, nr 4, s. 63.
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Pierwszą podróż zagraniczną nowy prezydent odbył do Brukseli, gdzie spotkał 

się z urzędnikami UE, natomiast nie zajrzał do siedziby NATO. Potwierdza to fakt, 

że będzie dążył do pogłębienia relacji z UE, ale bez akcentowania kwestii członko-

stwa. Natomiast w relacjach z Sojuszem Północnoatlantyckim będzie realizował 

formułę partnerstwa. Istotne zmiany nastąpiły w relacjach z Federacją Rosyjską. 

W krótkim okresie czasu doszło do kilku spotkań z rosyjskimi przywódcami oraz 

podpisania kontraktów gazowych i umowy o przedłużeniu dzierżawy bazy w Sewa-

stopolu. Interesującym jest to, że 54,4% Ukraińców nie popiera stacjonowania 

obcych wojsk na swoim terytorium. Natomiast na pytanie czy stacjonowanie Floty 

Czarnomorskiej wzmocni bezpieczeństwo Ukrainy 35,7% badanych odpowiedziało 

twierdząco, raczej tak – 20,1%, raczej nie – 14,3%, a nie 19% respondentów25. Stąd 

wniosek, że znaczna część obywateli rosyjską fl otę traktuje jako swoją, a za obce 

nadal uważa jedynie siły natowskie.

Wstępne obserwacje pozwalają stwierdzić, że nowy prezydent wrócił do polityki 

wielowektorowości czasów Ł. Kuczmy, czyli balansowania między Wschodem 

a Zachodem. Jego polityka będzie bardziej prorosyjska aniżeli proeuropejska i tylko 

Moskwa poprzez swoje „niedźwiedzie” zachowanie (np. naciski gazowe) może 

spowodować zmianę sytuacji. Prorosyjskość W. Janukowycza wynika m.in. z jego 

przynależności do moskiewskiego prawosławia.

SUMMARY

THE FOREIGN POLICY of Ukraine become one of the most signifi cant issues of the public 

debate during the presidential campaign. Most of the candidates avoided clear statements 

concerning the geopolitical choice of the state (East– est) and did not present the concept 

of the foreign policy that could be recognized as a coherent proposition. Candidates were 

underligning willingly non-bloc and non-aligned status of the State. Discussing the rela-

tions with European Union and Russia, they were oft en avoiding questions of NATO 

integration.

Basing on the comparative analysis of the candidates’ programs following tendencies in 

the Ukraine’s foreign policy can be noticed: pro-Western (W. Juszczenko, J. Tymoszenko 

i J. Kostenko), pro-Russian (P. Symonenko, W. Janukowycz, I. Bohosłowśka i W. Łytwyn), 

„non-aligned” (S. Tigipko, L. Suprun i O. Moroz) and isolationism (A. Jaceniuk, O. Tiah-

nybok i A. Hrycenko).

25 Ibidem, s. 65.
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1. POWSZECHNE WYBORY PREZYDENCKIE W PAŃSTWACH 
POSTKOMUNISTYCZNYCH

W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH EUROPY Środkowo-Wschodniej w okresie trans-

formacji systemowej w ramach reform ustrojowych wraz z ustanowieniem insty-

tucji prezydenckiej głowy państwa wprowadzono powszechne wybory prezydenta. 

Rozwiązanie to wprowadzone zostało w Polsce, Rosji, Bułgarii, Rumunii, na Litwie, 

Ukrainie, a od 1998 r. także w Słowacji1. Wprowadzanie powszechnych, bezpośred-

nich wyborów prezydenta należy wytłumaczyć kilkoma istotnymi przesłankami. 

Po pierwsze, było to związane z przyjmowaniem demokratycznych procedur 

i uznaniem, że należy powierzyć obywatelom możliwość jak najszerszej partycy-

pacji w tychże procedurach. Powszechne wybory prezydenckie stały się instytucją 

z jednej strony bardziej sprzyjającą procesom demokratyzacji, bo dopuszczającą 

uczestnictwo wszystkich obywateli, z drugiej strony przyczyniającą się do umoc-

nienia podmiotowości obywatelskiej, gdyż akt wyborczy stanowi symboliczny akt 

identyfi kacji obywatela z państwem w jego aktualnym kształcie ustrojowym. 

Powszechne wybory prezydenta w państwach postradzieckich, jak na Ukrainie, 

nabrały szczególnego znaczenia. Stały się wręcz symbolem zmian, gdyż po latach 

1 Zob.: B. Dziemidok-Olszewska, Instytucja prezydenta w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, 

Lublin 2003, s. 46–89; W. Sokół, Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowej i Wschodniej – 

próba bilansu, [w:] Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. W. Sokół, M. Żmi-

grodzki, Lublin 2005, s. 29–42.
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kreowania elit władzy na zasadach kooptacji i nominacji politycznej obywatele 

otrzymali prawo wyboru osoby pełniącej najwyższą godność w państwie2. 

Należy także podkreślić akceptację obywateli dla tego sposobu wyłaniania 

prezydenta. Zwykle bowiem frekwencja w powszechnych i bezpośrednich wybo-

rach głowy państwa w państwach postkomunistycznych należy do najwyższych. 

Kolejnym powodem preferowania wyborów powszechnych była, silna w czasach 

transformacji, tęsknota za charyzmatycznym i obdarzonym szerokimi kompeten-

cjami prezydentem, zdolnym do efektywnego działania w reformowaniu państwa 

i gospodarki. Funkcje szefa państwa legitymacją wyboru powszechnego racjona-

lizowano także w państwach przyjmujących system parlamentarno-gabinetowy. 

Służyć to miało budowie autorytetu koniecznego do skuteczniejszego sprawowania 

funkcji arbitra wobec pozostałych władz i zapobiegania lub rozstrzygania kryzysów 

politycznych okresu przejściowego3.

Należy jednak podkreślić, że sposób wyboru prezydenta powinien być spójny 

z całokształtem rozwiązań ustrojowych. Prezydent posiadający kompetencje cha-

rakterystyczne dla semiprezydencjalizmu powinien posiadać legitymację wyborczą 

otrzymaną od narodu. Słuszne wydaje się zatem stwierdzenie J. Elstera, że „wybór 

w powszechnych wyborach prezydenta, który pełni głównie funkcje reprezenta-

cyjne, lub wyposażenie prezydenta wyłonionego przez parlament w silną władzę 

wykonawczą jest zaprzeczeniem logiki konstytucyjnego myślenia”4.

Analizując ustrój polityczny niepodległej Ukrainy, a zwłaszcza relacje pomiędzy 

głównymi instytucjami państwowymi, można postawić tezę, iż powszechne wybory 

prezydenta są logicznym rozwiązaniem ustrojowym w tym państwie. Niezależnie 

od zmian systemu rządów, wybory prezydenta i jego kompetencje są spójne z cało-

kształtem rozwiązań systemowych w konstytucji i wniosły do ukraińskiego systemu 

politycznego istotny element semiprezydencjalizmu. Z tego względu warto przyj-

rzeć się szczegółowym rozwiązaniom w ramach systemu wyborczego stosowanego 

w elekcjach prezydenckich. 

2 Por.: E. Zieliński, Prezydent Federacji Rosyjskiej, [w:] Prezydent w państwach współczesnych, red. 

J. Osiński, Warszawa 2000, s. 138; A. Olechno, Instytucja Prezydenta w systemie konstytucyjnych orga-

nów Ukrainy (1996–2005), Toruń 2009, s. 28–30.
3 Por.: L. Garlicki, Klasyczne modele ustrojowe a koncepcja polskiej prezydentury, [w:] Instytucja 

prezydenta we współczesnym świecie. Materiały na konferencję, Warszawa – Senat RP, 22–23 lutego 

1993, Warszawa 1993, s. 70.
4 J. Elster, Tworzenie konstytucji w Europie Środkowej, czyli przebudowa łodzi na pełnym morzu, 

Warszawa 1994, s. 48.
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Instytucja prezydenta została wprowadzona w 1991 r., po uchwaleniu „Deklara-

cji o niepodległości i usamodzielnieniu się” (24 sierpnia 1991 r.). Nowela konsty-

tucyjna z  1991 r., zmieniająca postanowienia konstytucji z  1978 r., uczyniła 

z prezydenta jednocześnie głowę państwa i szefa rządu oraz wyposażyła go w sze-

roki zakres kompetencji (m.in. prawo wydawania dekretów z  mocą ustawy, 

powoływania premiera, rozwiązywania jednoizbowego parlamentu)5. Wybrany 

w pierwszych powszechnych wyborach prezydenckich Leonid Krawczuk władzę 

sprawował głównie w oparciu o byłych działaczy komunistycznych i ukształtowa-

niu zależnej od siebie struktury terenowych przedstawicieli prezydenta (ustawa 

z 20 marca 1992 r.)6. Należy zauważyć, że posiadająca komunistyczną prowenien-

cję Konstytucja USRR nie spełniała kryteriów racjonalnego reżimu politycznego, 

nie ustanawiała wyraźnego podziału kompetencji (wewnątrz władz centralnych 

oraz między władzami centralnymi a lokalnymi), silna konstytucyjna pozycja 

prezydenta nie znajdowała umocowania w innych aktach prawnych7. Stąd prezy-

denci sprawowali władzę głównie za pomocą dekretów. Kolejny, wybrany w przed-

terminowych wyborach z 1994 r. prezydent Leonid Kuczma, dekretami podporząd-

kował sobie Radę Ministrów oraz władze lokalne8. Po kilku latach dyskusji w kwestii 

nowej ustawy zasadniczej 28 czerwca 1996 r. parlament przyjął projekt konstytucji 

przygotowany przez Komisję Konstytucyjną. Zadecydowała o tym propozycja 

prezydenta dotycząca przeprowadzenia referendum konstytucyjnego i obawa par-

lamentu, że większość obywateli poprze prezydencki projekt konstytucji.

Konstrukcja urzędu prezydenta w nowej konstytucji nie była jednak przedmio-

tem najsilniejszych sporów i konfl iktów politycznych. Przyjmowano, wprowadzony 

już wcześniej, model silnego prezydenta, ograniczając jego władzę w porównaniu 

z wcześniejszymi rozwiązaniami (nie był już głową państwa i władzy wykonawczej), 

lecz pozostawiając mu inne istotne uprawnienia. Rada Najwyższa, przyjmując 

5 Zob.: W. Baluk, Ukraina, [w:] Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, red. 

W. Baluk, A. Czajowski, Wrocław 2007, s. 123–125.
6 Pierwsze powszechne wybory prezydenckie przeprowadzone zostały 1 grudnia 1991 r. Wygrał 

je, pokonując pięciu konkurentów, były działacz komunistyczny Leonid Krawczuk. Uzyskał 61,59% 

głosów, natomiast jego główny kontrkandydat Wiaczesław Czornowił – 23,7%; zob.: A. Olechno, 

op.cit., s. 18.
7 Por.: E. Prus, Ukraina – wielka niewiadoma, [w:] Dynamika systemów politycznych państw Europy 

Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, Katowice 1995, s. 93.
8 10 lipca 1994 r. w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydentem został wybrany Leonid 

Kuczma (52,15%), pokonując dotychczasowego prezydenta (45,1%). 14 listopada 1999 r. L. Kuczma 

w konsekwencji drugiej tury wyborów prezydenckich uzyskał reelekcję (56,2%), wygrywając z kan-

dydatem komunistów Petrem Symonenką (37,8%); zob.: A. Olechno, op.cit., s. 30–31, 41.
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określony model prezydentury, musiała uwzględniać propozycje prezydenta 

L. Kuczmy. Prezydent posiadał wówczas silną pozycję, zdecydowanie większe niż 

parlament poparcie społeczne i mógł zarządzić referendum, do którego Rada 

Najwyższa nie chciała dopuścić. 

Kolejna zmiana statusu polityczno-prawnego prezydenta Ukrainy wiązała się 

z nowelizacją konstytucji dokonaną 8 grudnia 2004 r. Przeprowadzone w 2004 r. 

zmiany w konstytucji, ograniczające m.in. poważnie kompetencje prezydenta 

zmierzały do wprowadzenia na Ukrainie systemu demokracji parlamentarnej. 

Zbieżność tych reform instytucjonalnych z wydarzeniami pomarańczowej rewo-

lucji, zakończonej sukcesem Wiktora Juszczenki, stwarzała przesłanki na ewolucję 

systemu politycznego na Ukrainie z demokracji fasadowej w kierunku demokracji 

rzeczywistej9.

2. EWOLUCJA USTAWODAWSTWA WYBORCZEGO NA UKRAINIE

Ustanawiając w 1991 r. na Ukrainie instytucję prezydenta rozstrzygnięto zasady 

wyboru głowy państwa, w związku z tym, również w tym samym roku przyjęto 

pierwszą „Ustawę o wyborach Prezydenta Ukrainy”10. Ustalono, iż wybory prezy-

denta będą powszechne, równe, bezpośrednie i będą przebiegać w głosowaniu 

tajnym. Silna legitymacja wyborcza była bardzo istotna dla nowo wybranego 

prezydenta, gdyż umieszczała go na równi z Radą Najwyższą Ukrainy. 

Na przestrzeni lat 1991–2010 ordynacja wyborcza na Ukrainie zmieniała się 

wielokrotnie. Wybory prezydenckie za każdym razem przeprowadzano według 

częściowo zmienionej lub radykalnie znowelizowanej ustawy. Z tego względu, 

interesującym jest poznanie kierunków wprowadzanych zmian, jak również pro-

blemów towarzyszącym zastosowaniu zmienionych przepisów w praktyce. 

9 10 stycznia 2005 r. Ukraińska Centralna Komisja Wyborcza ogłosiła ofi cjalne, ostateczne wyniki 

powtórzonej drugiej tury wyborów (26 grudnia 2004 r.), zgodnie z którymi, po przeliczeniu wszyst-

kich głosów, na kandydata „pomarańczowych” Wiktora Juszczenkę oddało głos 51,99%, natomiast 

na W. Janukowycza 44,20%. wyborców. Piąte z kolei, wybory prezydenckie na Ukrainie 17 stycznia 

2010 r. zakończyły się sukcesem lidera Partii Regionów W. Janukowycza (48,9%), który w drugiej 

turze pokonał Julię Tymoszenko (45,5%), sprawującą wówczas funkcję szefa rządu; zob.: ibidem, 

s. 60.
10 Strona internetowa Rady Najwyższej Ukrainy, http://portal.rada.gov.ua [dalej: SIRNU], Zakon 

Ukrainy pro wybory Prezydenta Ukrainy wid 05 VII 1991, odczyt z dn. 15.02.2010. 
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Pierwsze wybory prezydenckie z 1 grudnia 1991 r. przeprowadzono w oparciu 

o regulacje zawarte w „Ustawie o wyborach Prezydenta” z 5 maja 1991 r. Przed 

drugimi, przyśpieszonymi, wyborami prezydenckimi z 3 lipca 1994 r. regulacje te 

częściowo zmieniono11. W 1996 r. ogólne zasady wyboru prezydenta zawarto w art. 

103 Konstytucji Ukrainy12. W następnych latach bardziej doprecyzowano tryb 

przeprowadzenia wyborów prezydenckich w  „Ustawie o  Centralnej Komisji 

Wyborczej”13 oraz w znowelizowanej „Ustawie o wyborach Prezydenta Ukrainy” 

z 5 marca 1999 r.14 W ten sposób trzecie wybory prezydenckie z 31 października 

1999 r. przeprowadzono w oparciu o znów znowelizowane przepisy prawne. Naj-

większe i najbardziej radykalne zmiany ustawy miały miejsce w 2004 r. przed 

i w trakcie wyborów prezydenckich15. Stwierdzono wówczas, iż ustawodawstwo 

nie reguluje tak istotnych kwestii, jak: zaskarżenie decyzji, odpowiedzialność za 

działania i zaniechania podmiotów procesu wyborczego, a także za złamanie 

ustawodawstwa wyborczego16. Pierwsza tura piątych wyborów prezydenckich na 

Ukrainie w 2010 r. odbyła się na podstawie przepisów prawnych z 2004 r., jednak 

kilka z nich przed drugą turą częściowo zmieniono17. 

Ukraińskie rozwiązania prawne dotyczące przeprowadzania wyborów (nie 

tylko prezydenckich lecz także i parlamentarnych) ulegają dynamicznym zmia-

nom. Takie zmiany mogą z jednej strony świadczyć o próbach racjonalizacji 

prawa, zaś z drugiej o jego nieprzewidywalności i podatności na wpływy poli-

tyczne. Dodatkowo niestabilność ustawodawstwa nie sprzyja stabilizacji politycz-

nej, gdyż do ciągle zmieniających się zmian nie mogą dostosować się nie tylko 

11 SIRNU, Zakon Ukrainy pro wnesennia zmin i dopowneń do Zakonu Ukraińskoji RSR pro wybory 

Prezydenta Ukraińskoji RSR wid 24 II 1994, odczyt z dn. 15.02.2010.
12 SIRNU, Konstytucija Ukrainy wid 28 VI 1996, odczyt z dn. 15.02.2010.
13 SIRNU, Zakon Ukrainy pro Centralnu Wyborczu Komisiju wid 17 XII 1997, odczyt z dn. 

15.02.2010.
14 SIRNU, Zakon Ukrainy pro wybory Prezydenta Ukrainy wid 5 III 1999; Zakon Ukrainy pro 

wnesennia zmin do dejakyh zakonodawczych aktiw Ukrainy szczodo wyborów Prezydenta Ukrainy wid 

24 VII 2009, odczyt z dn. 15.02.2010.
15 SIRNU, Zakon Ukrainy pro wnesennia zmin do Zakonu Ukrainy pro wybory Prezydenta Ukrainy 

wid 18 III 2004; Zakon Ukrainy pro wybory Prezydenta Ukrainy pry powtornomu golosuwanni 

26 grudnia 2004 roku wid 8 XII 2004, odczyt z dn. 15.02.2010.
16 Zob.: I. Bodrowa, Organizacijno-prawowi problemy wdoskonalennia zakonodastwa pro wybory 

Prezydenta Ukrainy, [w:] Wybory Prezydenta Ukrainy – 2004: problemy zabezpeczennia ta zachystu 

wyborczych praw gromadian Ukrainy, red. M. Riabec, W. Siwak, Kyiw 2005, s. 112.
17 SIRNU, Zakon Ukrainy pro wnesennia zmin do Zakonu Ukrainy pro wybory Prezydenta Ukrainy 

wid 3 II 2010, odczyt z dn. 15.02.2010.
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obywatele Ukrainy, problem ze stosowaniem i interpretacją zmienionych przepi-

sów prawnych w praktyce mają również politycy i przedstawiciele wymiaru 

sprawiedliwości18.

3. ZASADY I PROCEDURY WYBORCZE

Czynne prawo wyborcze przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy w dniu 

wyborów ukończyli osiemnaście lat i nie są ubezwłasnowolnieni prawomocnym 

wyrokiem sądu19. Bierne prawo wyborcze przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy 

ukończyli trzydzieści pięć lat, posiadają czynne prawo wyborcze, zamieszkują na 

Ukrainie przez ostanie dziesięć lat przed dniem wyborów (zasada domicylu) oraz 

posługują się językiem państwowym. Jedna osoba nie może obejmować urzędu 

prezydenta więcej niż dwa razy z rzędu. Ten przepis oznacza, iż po okresie przerwy, 

osoba pełniąca funkcję głowy państwa, może ponownie ubiegać się i sprawować 

ten urząd przez kolejne kadencje. 

Wybory prezydenckie są zarządzane przez Radę Najwyższą. Poprzednia redak-

cja konstytucji stanowiła, iż wybory prezydenckie są przeprowadzane w ostatnią 

niedzielę października, piątego roku kadencji prezydenta. Zgodnie ze znowelizo-

waną Konstytucją Ukrainy z 8 grudnia 2004 r., wybory prezydenta przeprowadza 

się w ostatnią niedzielę, ostatniego miesiąca, piątego roku kadencji. Zmiana ta miała 

zastosowanie po raz pierwszy po wygaśnięciu kadencji Wiktora Juszczenki, a więc 

w 2010 r. Przeprowadzenie zmian było konieczne, gdyż w innym przypadku 

kadencja prezydenta mogła zostać skrócona lub wydłużona. Konieczność noweli-

zacji była konsekwencją sytuacji politycznej (tzw. pomarańczowej rewolucji) 

w okresie wyborów prezydenckich z 2004 r. Wówczas pierwsza tura wyborów 

odbyła się 31 października, druga tura 21 listopada, zaś powtórzona druga tura 

26 grudnia. Nowo obrany prezydent Wiktor Juszczenko złożył przysięgę 23 stycz-

nia 2005 r. W związku z powyższym termin od pierwszej tury do momentu inau-

guracji nowego prezydenta wynosił trzy miesiące. Gdyby kolejne wybory odbyły 

się bez zmian konstytucyjnych, a więc w ostatnim tygodniu października 2009 r., 

18 Por.: N. Semenowa, Th e New Role of Constitution: Changes in Ukraine, [w:] Ten Years of Demo-

cratic Constitutionalism in Central and Eastern Europe, ed. K. Działocha et al., Lublin 2001, 

s. 137–158.
19 Art. 70 ust. 2; zob.: B. Dziemidok-Olszewska, op.cit., s. 166–168.
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to wówczas kadencja W. Juszczenki byłaby krótsza niż pięć lat, a więc niezgodna 

z konstytucją.

 Jednak pomimo nowelizacji konstytucyjnych termin przeprowadzenia kolejnych 

wyborów prezydenckich wzbudzał wiele wątpliwości i kontrowersji. Początkowo 

Rada Najwyższa podjęła decyzję o przeprowadzeniu wyborów w terminie 25 paź-

dziernika 2009 r.20 Inicjatorem przyśpieszenia wyborów prezydenckich była premier 

Julia Tymoszenko. Niewątpliwie inicjatywę przewodniczącej bloku BJuT można 

uzasadnić pogłębiającym się kryzysem gospodarczym w kraju, podczas którego 

notowania sprawującej urząd premiera stopniowo spadały. Wcześniejszy termin 

wyborów mógłby ułatwić J. Tymoszenko zdobycie korzystnego rezultatu wybor-

czego, a jednocześnie utrudnić konkurentom politycznym odpowiednie przygoto-

wanie się do rywalizacji wyborczej21. W przeciwieństwie do Tymoszenko, urzędu-

jący prezydent W. Juszczenko był zainteresowany przesunięciem terminu wyborów 

na najbardziej odległy termin, gdyż zdając sobie sprawę z niewielkich szans na 

reelekcję, pragnął jak najdłużej utrzymać się przy władzy. W związku z tym W. Jusz-

czenko zaskarżył decyzję Rady Najwyższej do Sądu Konstytucyjnego Ukrainy22. 12 

maja 2009 r. Sąd Konstytucyjny uznał decyzję Rady Najwyższej za niezgodną 

z konstytucją i ustalił, iż wybory prezydenckie powinny zostać rozpisane na 17 

stycznia 2010 r.23

Organem odpowiedzialnym za zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów 

ustanowiono na Ukrainie Centralną Komisję Wyborczą CKW. Wybory są prze-

prowadzane w ogólnopaństwowym jednomandatowym okręgu wyborczym. W celu 

przeprowadzenia wyborów terytorium Ukrainy dzieli się na 225 terenowych 

okręgów wyborczych. Dodatkowo przed zbliżającymi się wyborami CKW decyduje 

o ilości takich okręgów w Autonomicznej Republice Krym, obwodach i miastach 

Kijowa oraz Sewastopola na podstawie podziału administracyjnego kraju i ilości 

zarejestrowanych tam wyborców. Decyzję o utworzeniu okręgów wyborczych 

20 Za taką decyzją głosowało 401 parlamentarzystów: Partii Regionów – 174, Bloku Julii Tymo-

szenko – 155, Naszej Ukrainy – Ludowej Samoobrony – 26, Komunistycznej Partii Ukrainy – 27, Blok 

Lytwyna – 19; zob.: Strona internetowa Informacyjnej Agencji UNIAN, http://www.unian.net, [dalej: 

SIIAUNIAN], Werhowna Rada pryznaczyla wybory prezydenta na 25 żowtnia, odczyt z  dn. 

18.02.2010.
21 Strona internetowa Ośrodka Studiów Wschodnich, http://www.osw.pl, [dalej: SIOSW], T. Ol-

szański, Sąd Konstytucyjny Ukrainy: wybory prezydenckie mają odbyć się w styczniu, odczyt z dn. 

17.02.2010.
22 SIIAUNIAN, Juszczenko wpewnenyj sczo wyboriw u żowtni ne bude, odczyt z dn. 17.02.2010. 
23 Strona internetowa Sądu Konstytucyjnego Ukrainy, http://www.ccu.gov.ua, [dalej: SISKU], 

Riszennia Konstytucijnogo Sudu Ukrainy 10 rp/2009 wid 12 V 2009, odczyt z dn. 17.02.2010.
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CKW podejmuje nie później niż osiemdziesiąt trzy dni przed terminem wyborów. 

Następnym etapem jest utworzenie obwodów głosowania, które dzieli się na 

zwyczajne, specjalne i zagraniczne. Po utworzeniu obwodów głosowania tworzy 

się spis wyborców.

Najwięcej kontrowersji podczas wyborów prezydenckich na Ukrainie, zwłaszcza 

w ostatnich latach, powstawało wokół komisji, wyborczych i spisu wyborców. 

Częstym zarzutem wobec komisji wyborczych była stronniczość, brak kompeten-

cji i doświadczenia wśród członków komisji a także sposób podejmowania decyzji24. 

Zgodnie z ordynacją wyborczą z 1999 r., prawomocność decyzji komisji wymagała 

poparcia 2/3 jej członków. Jednak w 2010 r. zasady te zmieniono. Inicjatorem zmian 

była Partia Regionów, którą poparli komuniści i Nasza Ukraina, zaś Prezydent 

W. Juszczenko ustawę zaakceptował i podpisał25. Zgodnie ze zmienioną ustawą 

zlikwidowano wymóg quorum, niezbędny do podjęcia prawomocnej decyzji przez 

komisję. Ustalono również, iż w sytuacji, gdy w dniu wyborów komisja z określo-

nych względów nie może podjąć decyzji, to prawo to przechodzi na komisję 

wyższego szczebla26. Przeprowadzenie powyższych zmian uzasadniono tym, iż 

poprzednie rozwiązania prawne umożliwiały sparaliżowanie wyborów poprzez 

umyślną absencję niektórych członków komisji w dniu wyborów, jak również 

opóźniały ogłoszenie wyniku wyborów ze względu na odmowę niektórych człon-

ków w podpisaniu protokołów głosowania27. 

Kolejnym istotnym problemem związanym z wyborami prezydenckimi było 

tworzenie spisu wyborców. Problem ten nabrał szczególnego znaczenia podczas 

pomarańczowej rewolucji. Przed 2004 r. na Ukrainie nie istniał jeden państwowy 

spis wyborców. Spis sporządzano przed wyborami na podstawie danych przekazy-

wanych przez terytorialne komisje wyborcze do Centralnej Komisji Wyborczej. 

W związku z tym, iż listę sporządzano w krótkim czasie w oparciu o nie zawsze 

sprawdzone dane, spisy wyborców wykazywały szereg mankamentów prawnych. 

Częstym błędem było włączanie do spisu jednego wyborcy kilka razy, a także osób, 

24 S. Derewjanko, Problemy organizacji, pidgotowky ta prowedennia wyborów prezydenta Ukrainy 

w 2004 roci, [w:] Wybory prezydenta Ukrainy-2004…, op.cit., s. 68. 
25 Strona internetowa dziennika „Ukraińska Prawda”, http://www.pravda.com.ua, [dalej: SIDUP], 

Partia Regioniw wygrala u BJuT bytwu za komisji, odczyt z dn. 17.02.2010.
26 Ibidem.
27 SIDUP, U Jusczenka rozpowily nawiszczo win pidpysaw antytymoszenkiwskij zakon, odczyt z dn. 

18.02.2010.
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które w ogóle nie miały prawa głosu28. W 2010 r. wybory prezydenckie poprzedzone 

zostały sporządzeniem państwowego spisu wyborców29. Wprowadzenie ujednoli-

conego, ogólnopaństwowego spisu ułatwiło prace wyborcze, jednak nie wyelimi-

nowało wszystkich poprzednich niedociągnięć30. Niektórzy wyborcy, w dniu gło-

sowania, nie mogli znaleźć swoich nazwisk w spisie lub też przeciwnie, ten sam 

wyborca był wymieniony w spisie kilkakrotnie31. Problemy wynikały również ze 

sprzeczności decyzji podejmowanych przez niektóre organy centralne. Dla przy-

kładu, zgodnie z decyzją CKW, obywatele Ukrainy, którzy chcieli głosować w domu, 

nie musieli przedstawiać w tym celu zaświadczenia lekarskiego. Tymczasem w noc 

przed wyborami, Administracyjny Sąd Apelacyjny w Kijowie unieważnił tę decyzję. 

W takiej sytuacji członkom lokalnych komisji wyborczych trudno było ustalić, 

którą z decyzji przyjąć za obowiązującą32.

Według pierwszej ordynacji prezydenckiej zgłaszać swoich kandydatów mogły 

jedynie partie polityczne i zebrania wyborców. W 1991 r. praktycznie nie istniały 

ograniczenia blokujące ilość zgłaszanych kandydatów, wystarczyło, iż listę poparcia 

dla kandydata podpisało co najmniej 100 tys. obywateli33. Pomimo tak liberalnych 

wymogów do pierwszych wyborów prezydenckich przystąpiło tylko sześciu kan-

dydatów. Jednak w kolejnych wyborach liczba kandydatów na prezydenta wzrastała. 

W wyborach 1994 r. wystartowało 7 kandydatów; w 1999 r. do rywalizacji wybor-

czej stanęło 13 polityków, w 2004 – 24 kandydatów, natomiast w 2010 r. do urzędu 

prezydenckiego aspirowało 18 konkurentów34. Taka sytuacja – zdaniem parlamen-

tarzystów – wymagała wprowadzenia pewnych barier ograniczających zgłaszanie 

zbyt dużej liczby kandydatów, zwłaszcza, iż w 2004 r. znowelizowana ustawa umoż-

liwiła samodzielne zgłaszanie się kandydatów na urząd prezydenta. W 1999 r. 

ustalono, iż na liście poparcia dla kandydata powinno fi gurować co najmniej 1 mln 

28 Zob.: Decyzja Sądu Najwyższego Ukrainy w sprawie powtórzonej drugiej tury wyborów prezy-

denckich z 3 XII 2004, „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2004, nr 10, s. 191.
29 SIRNU, Zakon Ukrainy pro Derżawnyj rejestr wyborców wid 22 II 2007, odczyt z  dn. 

18.02.2010.
30 Zob.: Strona internetowa gazety „Nosiwski Wisti”, http://arhizhkgnosadm.at.ua, [dalej: SIGNW], 

K. Myhajlenko, Derżawnyj rejestr wyborciw: skladna robota nad pomylkamy, odczyt z  dn. 

18.02.2010.
31 Ibidem.
32 Strona internetowa portalu Gazeta.pl, http://wiadomosci.gazeta.pl, [dalej: SIPG], Wybory na 

Ukrainie. Największym problemem może być głosowanie w domu, odczyt z dn.19.02.2010.
33 Strona internetowa Organizacji Pozarządowej Instytut Polityki, http://polityka.in.ua, [dalej: 

SIOPIP], Techniczni kandydaty na wyborach Prezydenta Ukrainy: możlywosti zakonodawczogo wyri-

szennia problemy, odczyt z dn. 18.02.2010.
34 Ibidem.
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podpisów wyborców, pochodzących z co najmniej 2/3 regionów, przy czym liczba 

podpisów z jednego regionu powinna być nie mniejsza niż 30 tys. W 2004 r. co 

prawda wymaganą ogólną ilość podpisów zmniejszono do 500 tys. a poparcie w 2/3 

regionów do 20 tys. głosów w każdym z nich, lecz wprowadzono dodatkowe 

ograniczenie – wadium w wysokości 500 tys. hrywien. Pieniądze wpłacano na 

specjalne konto Centralnej Komisji Wyborczej. Jeżeli kandydatowi nie udało się 

zebrać wystarczającej ilości podpisów lub złożyłby rezygnację 30 dni przed termi-

nem wyborów to pieniądze zwracano, zaś po zarejestrowaniu się kandydata pie-

niądze przekazywano do budżetu państwa. Wadium zwracano kandydatom, którzy 

uzyskali nie mniej niż 7% poparcia. Powyższe zasady w 2009 r. uległy pewnej 

modyfi kacji. Po pierwsze, zwiększono wadium do kwoty 2,5 mln hrywien35, a po 

drugie ustalono, iż pieniądze będą zwracane tylko tym kandydatom, którzy przejdą 

do drugiej tury wyborów36. Takie zmiany powodują, iż na udział w wyborach mogą 

pozwolić tylko bardzo zamożni kandydaci lub osoby mające duże poparcie wśród 

klanów oligarchicznych. Tym samym, można stwierdzić, iż powyższe przepisy 

sprzyjają oligarchizacji (ekonomizacji) wyborów prezydenckich na Ukrainie.

Kampania wyborcza rozpoczyna się po zarejestrowaniu kandydatów na prezy-

denta i kończy się w ostatni piątek przed wyborami. Podczas ostatnich wyborów 

prezydenckich okres prowadzenia kampanii wyborczej skrócono z 120 do 90 dni. 

Decyzję taką uzasadniono brakiem środków w budżecie na prowadzenie tak 

długiej kampanii wyborczej, a także brakiem zasadności istnienia tak długiego 

okresu37. Finansowanie kampanii wyborczej poszczególnych kandydatów częściowo 

pochodzi z budżetu państwowego, ale w większości z ich funduszy wyborczych. 

Interesujące jest, iż CKW na koszt budżetu państwa drukuje plakaty wyborcze 

kandydatów w ilości pięciu plakatów dla każdej komisji wyborczej. Dodatkowo 

kandydaci na prezydenta mają równy dostęp do bezpłatnego czasu w radiu i tele-

wizji publicznej a  także możliwość bezpłatnej publikacji swoich programów 

35 Propozycja zwiększenia wadium pochodziła od Partii Regionów. Partia tłumaczyła to eliminacją 

technicznych kandydatów na prezydenta. Zob.: Strona internetowa portalu Tochka.net, http://news.

tochka.net/ua, [dalej: SIPT], Janukowycz chocze zbilszyty groszowu zastawu kandydatiw u prezydenty, 

odczyt z dn. 19.02.2010.
36 Strona internetowa portalu Newsru.ua, http://newsru.ua , [dalej; SIPN], Deputaty skorotyly 

termin prezydenskoji kampanii z do 90 dni i w 5 raziw zbilszyly zastawu dla kandydatiw u prezydenty, 

odczyt z dn. 18.02.2010. 
37 SIIAUNIAN, Tymoszenko chocze szcze skorotyty termin prezydenskoji kampanii, odczyt z dn. 

19.02.2010.



118 Olga Łysenko, Wojciech Sokół

w dziennikach „Uriadowyj Kurier” („Kurier Rządowy”) i „Golos Ukrainy” („Głos 

Ukrainy”).

 Kandydaci po zarejestrowaniu się w CKW muszą założyć konta wyborcze, na 

których mogą gromadzić środki fi nansowe na prowadzenie kampanii wyborczej. 

Środki wpływające na fundusz wyborczy mogą pochodzić od kandydata, od jego 

partii politycznej lub osób fi zycznych. Wielkość funduszu w 2004 r. nie mogła 

przekroczyć 50 tys. płac minimalnych38, zaś osoba fi zyczna mogła wpłacić na 

fundusz kwotę nieprzekraczającą 25 płac minimalnych. Wpłaty na fundusz wybor-

czy kandydatów nie mogły być anonimowe i pochodzić od obcokrajowców lub 

bezpaństwowców. W 2009 r. przepisy częściowo zmieniono, w wyniku czego 

wielkość funduszu wyborczego stała się praktycznie nieograniczona. Zgodnie 

z wprowadzonymi zmianami osoby fi zyczne mogły wpłacać na fundusz kwotę 

nieprzekraczającą 400 płac minimalnych39, zaś wpływ środków własnych kandy-

data, a także partii, która kandydata typuje, został nieograniczony (art. 43 ust. 3). 

Kandydaci na prezydenta przeważnie nie upubliczniają wielkości swoich funduszy 

wyborczych. Szacunkowe wielkości można przeanalizować na podstawie nieofi -

cjalnych danych publikowanych przez środki masowego przekazu. I tak przykła-

dowo, środki fi nansowe w dyspozycji sztabów wyborczych głównych kandydatów 

w wyborach prezydenckich w 2010 r. wyglądały następująco: Wiktor Juszczenko 

– 100 mln dolarów (USD); Julia Tymoszenko – 500 mln USD; Wiktor Janukowycz 

– 500 mln USD; Arsenij Jacyniuk – 150 mln USD; Wolodymyr Lytwyn – 50 mln 

USD 40.

Głosowanie w elekcjach prezydenckich na Ukrainie rozpoczyna się w dniu 

wyborów od godziny 8.00 i trwa do 20.00. Obwodowe komisje wyborcze, siedem 

dni przed wyborami, mają obowiązek poinformować wyborców w formie pisem-

nej o miejscu i czasie wyborów 41. Wyborca może poprzeć tylko jednego kandydata 

lub nie poprzeć żadnego zaznaczając rubrykę „Nie popieram żadnego z kandyda-

tów na Prezydenta Ukrainy”. Podczas wyborów w 2010 r., w pierwszej turze 

38 Płaca minimalna na Ukrainie 1 października 2004 r. wynosiła 237 hrywien, zob. Strona inter-

netowa Państwowej Podatkowej Administracji Ukrainy, http://www.sta.gov.ua, [dalej: SIPPAU], 

Rozmir minimalnoji zarobitnioji Platy, odczyt z dn. 15.02.2010.
39 Płaca minimalna na Ukrainie 1 stycznia I 2010 r. wynosiła 869 hrywien, zob. SIPPAU, Rozmir 

minimalnoji zarobitnioji Platy, odczyt z dn. 15.02.2010.
40 Strona internetowa portalu informacyjnego UKR.BIZNES, http://www.ukrbiznes.com/news, 

[dalej: SIPIUB] U skilky obijszlys wybory dla kandydati?, odczyt z dn. 18.02.2010.
41 Wyborcy na Ukrainie otrzymują imienne zaproszenie na wybory. W zaproszeniu jest podany 

numer obwodu do głosowania, numer wyborcy w spisie wyborców, miejsce i czas pracy komisji 

wyborczej, a także miejsce i czas głosowania.
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wyborów 2,20%, zaś w drugiej turze aż 4,36% wyborców nie poparło żadnego 

z kandydatów na Prezydenta Ukrainy42. Nieopowiedzenie się za żadnym kandyda-

tem jest nazywane potocznie przeciwko wszystkim (ukr. protywsich). Ciekawe, iż 

w wyborach w 2010 r. zarejestrował się jeden z kandydatów na prezydenta o nazwi-

sku Protywsich. Wasyl Protywsich43 był szefem izby handlowo-przemysłowej 

w Iwano-Frankowsku i do momentu zarejestrowania się w komisji wyborczej 

nazywał się Humeniuk44. W. Humeniuk zmieniając nazwisko być może liczył, dzięki 

zastosowaniu powyższego fortelu, na zwiększenie poparcia wyborczego, gdyż 

według sondaży przedwyborczych rubrykę „Nie popieram żadnego kandydata na 

Prezydenta Ukrainy” miało zaznaczyć aż 8% wyborców45. Takie zachowanie wydaje 

się być jednak nieracjonalne zważywszy na tak niewielki poziom poparcia, jak 

również na wadium w wysokości 2,5 mln hrywien, które jest zwracane tylko 

i wyłącznie kandydatom, którzy przejdą do drugiej tury. Protywsich nie mógł też 

zabrać głosów innym kandydatom, gdyż wyborca głosujący na kandydata Protyw-

skich mógł zaznaczyć tylko jego lub nie poprzeć żadnego z kandydatów. 

Centralna Komisja Wyborcza, na podstawie protokołów przesłanych przez 

terytorialne i obwodowe komisje wyborcze, ogłasza wynik wyborów. Za zwycięzcę 

uznaje się kandydata, który uzyskał ponad 50% głosów wyborców biorących udział 

w głosowaniu46. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości 

wówczas zarządza się powtórne głosowanie a do drugiej tury przechodzą dwaj 

kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów. Po drugiej turze prezydentem 

zostaje wybrany kandydat, który uzyskał ilość głosów większą od przeciwnika. 

W ciągu ostatnich lat przebieg drugiej tury, jak również wynik drugiej tury, wzbu-

dzał wiele kontrowersji na Ukrainie. Podczas wyborów prezydenckich w 2004 r. 

łamano podstawowe zasady wyborcze, co uniemożliwiło ustalenie wiarygodnych 

rezultatów głosowania. Z tego względu, decyzją Sądu Najwyższego Ukrainy druga 

42 Strona internetowa Centralnej Komisji Wyborczej Ukrainy, http://www.cvk.gov.ua, [dalej: 

SICKWU], Wybory Prezydenta Ukrainy 2010, odczyt z dn. 5.03.2010.
43 Wasyl Protywskich uzyskał 0,16% wparcia w pierwszej turze wyborów prezydenckich 2010 r.; 

zob.: SICKWU, Wybory Prezydenta Ukrainy 2010, odczyt z dn. 5.03.2010.
44 Strona internetowa portalu Money.pl, http://www.money.pl, [dalej: SIPM], J. Junko, Ukraina: 

Wybory: kandydat Protywsich, czyli przeciwko wszystkim, odczyt z dn. 6.03.2010.
45 Ibidem.
46 W ustawie z 1991 r. wynik wyborczy powiązany był z frekwencją. Udział w wyborach powinno 

wziąć nie mniej niż 50% wyborców. Zob.: art. 41 ust. 3 Zakon Ukrainy pro wybory Prezydenta Ukrainy 

wid 5 VII 1991.
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tura wyborów prezydenckich została powtórzona47. Taka sytuacja miała miejsce 

po raz pierwszy na Ukrainie i nie była antycypowana w przepisach prawnych. 

Z tego względu, w znowelizowanej ustawie wyborczej przyjęto przepisy, które miały 

obowiązywać tylko w trakcie powtórnego głosowania i wygasły dzień po zaprzy-

siężeniu nowo wybranego prezydenta48. Na mocy przeprowadzonych zmian 

powołano nowy skład CKW, utworzono nowe obwodowe i terytorialne komisje 

wyborcze, praktycznie zlikwidowano możliwość głosowania poza lokalem wybor-

czym oraz głosowanie poza miejscem zamieszkania, a także zakazano komisjom 

wyborczym usuwać z posiedzeń ofi cjalnych obserwatorów49. 

Podczas elekcji prezydenckiej w 2010 r. doszło również do zaskarżenia wyników 

drugiej tury wyborów. Zgodnie z obowiązującym wówczas ustawodawstwem 

decyzję CKW można było zaskarżyć do Wyższego Sądu Administracyjnego Ukra-

iny50. Z tego prawa skorzystała Julia Tymoszenko. Jej zdaniem podczas drugiej tury 

wyborów doszło do złamania ustawodawstwa wyborczego, w tym sfałszowania 

ponad 1 mln głosów na korzyść ofi cjalnego zwycięzcy51. Kandydatka bloku BJuT 

przedstawiła następujące zarzuty: niedopracowany państwowy spis wyborców, 

wpisywanie wyborców do spisu w dniu wyborów52, głosowanie poza lokalem 

wyborczym bez odpowiednich zaświadczeń, korumpowanie wyborców53. Jednak, 

po kilku dniach, Tymoszenko wycofała swoje oskarżenie, uzasadniając to odmową 

sądu w zbadaniu fundamentalnych dowodów powództwa54. Sąd odrzucił możliwość 

udostępnienia dokumentacji wyborczej z sześciu obwodowych komisji wyborczych 

oraz możliwość bezpośredniej transmisji posiedzeń sądowych. 

Jak się wydaje urzędująca jeszcze wówczas premier nie dążyła do zakwestiono-

wania wyniku wyborów, jej zachowanie można uzasadnić chęcią skompromitowa-

47 S. Stępień, Decyzja Sądu Najwyższego Ukrainy w sprawie unieważnienia wyników drugiej tury 

wyborów prezydenckich, [w:] Kalendarium i dokumenty wyborów prezydenckich na Ukrainie w 2004 

roku, Przemyśl 2006, s. 213–217. 
48 A. Olechno, op.cit., s. 86–87.
49 Ibidem, s. 86–87.
50 Strona internetowa portalu informacyjnego Gazeta.ua, http://gazeta.ua, [dalej: SIPIGUA], Rada 

skorotyla termin prezydenskoji wyborczoji kompaniji do 90 dniw, odczyt z dn. 18.02.2010.
51 Pozowna zajawa Julii Tymoszenko do Wyszczogo Administratywnogo Sudu, http://www.pravda.

com.ua/articles/2010/02/16/4778706/, odczyt z dn. 5.03.2010.
52 W państwowym spisie wyborców zarejestrowanych było 35 997 686 osób, zaś 7 lutego 2010 r. 

udział w wyborach wzięło 36 291 369 wyborców. Zob. SIDUP, Pozowna zajawa Julii Tymoszenko do 

Wyszczogo Administratywnogo Sudu, odczyt z dn. 5.03.2010.
53 Strona internetowa portalu informacyjnego TSN.ua, [dalej: SIPIT], Tymoszenko nazwala sudu 

sim technologij falsyfi kacji wyborów, odczyt z dn. 5.03.2010.
54 SIPIT, Tymoszenko widmowylas oskarżuwaty rezultaty wyborów, odczyt z dn. 5.03.2010.
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nia W. Janukowycza w oczach opinii publicznej55. Styl rywalizacji politycznej na 

Ukrainie sugeruje zatem, że formalne reguły rywalizacji wyborczej mogą w tym 

kraju podlegać dalszym zmianom.

SUMMARY

ACCORDING TO THE 1996 constitution, ultimate executive authority resides with the 

president, who is elected for a fi ve-year term. Ukraine’s president is elected by a two-round 

fi rst-the-past voting system. Th e victory of Viktor Yushchenko and his public supporters 

in November – December 2004 against electoral fraud, and victory in the second election, 

has been at the least a minor victory to democracy. On July 24, 2009, the Verkhovna Rada 

amended the Law on Presidential Elections reducing the offi  cial presidential campaign 

from 120 to 90 days. Th e amended law on the presidential elections required candidates to 

pay deposit which will only be refunded to the two highest polling candidates that pro-

gressed to the second round of the election. Voters are permitted to vote at home during 

the presidential election.

55 SIOSW, T. Olszański, Ukraina: Julia Tymoszenko nie uznaje Janukowycza za prezydenta, odczyt 

z dn. 5.03.2010. 
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RÓŻNORAKIE KRYZYSY PRZETACZAJĄCE się co rusz przez Ukrainę są odzwier-

ciedleniem/wynikiem (?) zmian, jakim podlega cały region. Transformacja w Euro-

pie Środkowej i Wschodniej jest procesem złożonym, obejmującym przemiany 

w obszarze polityki, gospodarki, systemu społeczno-kulturowego itd. Często – czy 

słusznie, inna sprawa – odgórnie przyjmuje się założenie, że państwa te umacniają/

dążą do demokracji liberalnej. Badania opinii publicznej i analizy sporządzane 

przez takie ośrodki, jak CBOS, Eurobarometr, Th e Economist oraz Freedom House 

są pomocne przy śledzeniu trendu demokratyzacji państw. Dla przykładu, funda-

cja Freedom House oceniła w tym roku, że w przeważającej większości krajów 

dawnego ZSRR i bloku radzieckiego nastąpił regres demokracji. W 2008 r. – stwier-

dziła fundacja – doszło do cofnięcia procesów demokratycznych w 18 spośród 29 

krajów wspomnianej grupy. Freedom House oceniła te kraje według takich kryte-

riów, jak restrykcje nakładane na niezależne organizacje, funkcjonowanie wymiaru 

sprawiedliwości, wolność mediów i korupcja. Najgorsze noty otrzymały Rosja, 

Białoruś i dawne republiki radzieckie w Azji Środkowej. Raport fundacji odnoto-

wuje tam wzrost autorytaryzmu. Jednak nawet w 7 z 10 krajów Europy Środkowej 

i Wschodniej, które weszły w ostatnich latach do Unii Europejskiej – ale nie w Pol-

sce – nastąpił regres demokracji w niektórych sferach – wynika z dokumentu 

Freedom House. Najgorszą notę w tej grupie otrzymała Bułgaria1. Oczywiście, 

wynik takich badań zależy od przyjętej metodologii – Th e Economist dzieli państwa 

na 4 kategorie: 1. full democracies; 2. fl awed democracies; 3. hybrid regimes; 

4. authoritarian regimes. Kryterium podziału składa się z oceny: procesu wyborczego 

1 Coraz mniej demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej, www.rmf.fm, odczyt z dn. 27.10.2009. 
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i pluralizmu; funkcjonowania rządu; politycznej partycypacji; kultury politycznej; 

wolności obywatelskich. W rankingu za 2008 r. jedynie Czechy i Słowenia znalazły 

się w kategorii „pełnych demokracji”. Szereg krajów Europy Środkowej i Wschodniej 

(Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Litwa, Łotwa, Estonia, Mołdawia, Polska – 45 

miejsce, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina – 53 miejsce i Węgry) autorzy zaliczyli 

do „wadliwych demokracji”, o czym w wielu przypadkach przesądził niski poziom 

kultury politycznej. Albania, Bośnia i Hercegowina, Rosja, Gruzja, Armenia i Kirgi-

zja umieszczono w grupie reżimów hybrydowych, łączących elementy różnych 

ustrojów politycznych. Wśród państw autorytarnych wymieniono natomiast 

Kazachstan, Białoruś, Azerbejdżan, Tadżykistan, Uzbekistan oraz Turkmenistan2.

Podczas otwarcia forum Rady Europy „O przyszłość demokracji” W. Juszczenko 

oświadczył, że przyszłość Ukrainy jako państwa zależy tylko od tego, czy będzie 

krajem demokratycznym3. Wystąpienie to można było uznać za programowe: 

właśnie demokratyzację wymienił jako główne osiągnięcie swojej prezydentury. 

Przypomniał, że na Ukrainie panuje wolność słowa i odbywają się wolne wybory. 

Z tym stwierdzeniem trudno się nie zgodzić. Niemniej prezydent cieszył się pod 

koniec kadencji zaledwie czteroprocentowym poparciem i jego notowania nie rosły. 

Niektórzy uznawali to za oznakę niewdzięczności Ukraińców, inni tłumaczyli, że 

ranking prezydenta jest tak niski za sprawą kryzysu, który uderzył w ukraińską 

gospodarkę. „Zgodnie z konstytucją Juszczenko nie odpowiada za gospodarkę, to 

prerogatywa premiera” – mówi Irina Bekeszkina z fundacji Demokratyczne Inicja-

tywy. „Ale u nas ludzie uważają, że prezydent to najważniejszy człowiek w państwie, 

który odpowiada za wszystko. Spadek notowań Juszczenki, który kilka lat temu był 

najpopularniejszym politykiem na Ukrainie, w Kijowie tłumaczą tym, że zbyt wiele 

po nim oczekiwano. Za główną przyczynę jego porażki uważa się niespełnione 

nadzieje”. Ilko Kuczeriw, dyrektor fundacji Demokratyczne Inicjatywy, rozwija ten 

wątek: „Po pomarańczowej rewolucji wszyscy oczekiwali poprawy wskaźników 

społeczno-gospodarczych, a przede wszystkim zwalczenia korupcji, z którą do tej 

2 Opracowano na podstawie: J.M. Fiszer, A. Orzelska, J. Stańczyk, A. Burakowski, K. Strachota, 

Sytuacja polityczna oraz reformy demokratyczne w Europie Środkowej i Wschodniej, rozdział 2, www.

forum-ekonomiczne.pl, odczyt z dn. 27.10.2009; www.freedomhouse.org, odczyt z dn. 27.10.2009; 

www.economist.com. odczyt z dn. 27.10.2009; www.democracyranking.org, odczyt z dn. 27.10.2009; 

www.eui.eu, odczyt z dn. 27.10.2009; www.cbos.pl, odczyt z dn. 27.10.2009; www.ec.europa.eu, odczyt 

z dn. 27.10.2009; a także materiałów udostępnionych dzięki uprzejmości dr. Szymona Ossowskiego 

z WNPiD UAM w Poznaniu.
3 Tekst przemówienia: Украинская независимость может состояться только в контексте 

демократической политики, www.president.gov.ua, odczyt z dn. 22.10.2009.
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pory nic nie dało się zrobić. Aby zachować stabilność kraju, Juszczenko nie zdecy-

dował się na radykalne posunięcia ani w gospodarce, ani w innych sferach. Nato-

miast Tymoszenko, która początkowo była z Juszczenką w jednym obozie, nie 

straciła na popularności. Dlaczego? To fenomen Tymoszenko. Zapewne pomogły 

jej ciągłe wojny z prezydentem”4.

Według I. Kuczeriwa prędzej czy później każdy ukraiński prezydent będzie 

musiał przeprowadzić niepopularne reformy. „Zadanie prezydenta polega na 

znalezieniu odpowiedniego sposobu, aby wyjaśnić konieczność zmian ludziom. 

Juszczenko nie potrafi  komunikować się z narodem. Przecież w czasie swej prezy-

dentury zrobił wiele świetnych rzeczy, ale nie docenił tego, jak ważne jest opowie-

dzenie o  tym ludziom”. W odróżnieniu od W. Juszczenki doskonały kontakt 

z ludźmi ma J. Tymoszenko, potrafi  wyjaśnić każde swoje posunięcie w taki sposób, 

że niepodobna się przyczepić. Nawet niepopularne gazowe porozumienie z W. Puti-

nem przedstawiła jako życiową konieczność. Tymczasem w kuluarach się opowiada, 

że ów nieszczęsny kontrakt przyniósł Gazpromowi sześć miliardów dolarów zysku. 

Przed wyborami prezydenckimi 2010 r. zakładano, że: „Jeśli Tymoszenko zostanie 

prezydentem” – Irina Gorina, deputowana z Partii Regionów (PR) – „z łatwością 

sformuje większość parlamencie. Do jej Bloku dołączy część deputowanych 

z innych partii, po prostu przejdą na jej stronę. A to będzie oznaczać, że zapanuje 

dyktatura. Konstytucja zostanie zmieniona, a reszta nie będzie się liczyć”. O auto-

rytarnym stylu rządzenia, prezentowanym przez obydwoje głównych kandydatów, 

mówił i W. Juszczenko: „Na Ukrainie są siły, które nie realizują interesów narodo-

wych, a chcą zawrócić ku przeszłości, ku imperium, ku zależności, i taka polityka 

spotyka się z poparciem”. Podobne prognozy w odniesieniu do J. Tymoszenko snuli 

również eksperci i politycy. „Jeśli Julia zwycięży, to będzie dążyła do stworzenia na 

Ukrainie putinowskiego modelu władzy” – mówił jeden z urzędników kancelarii 

prezydenta. „Pozbędzie się części oligarchów, aby pokazać swoją władzę, a drugą 

część będzie doić. A przecież na Ukrainie system oligarchiczny jest bardzo silny, 

każdy oligarcha ma swoje media i jest przyzwyczajony do tego, że za ich pośred-

nictwem może wpływać na politykę. Dla nich Tymoszenko to kot w worku”. Jednak 

bez wsparcia grup oligarchicznych J. Tymoszenko nie byłaby w stanie prowadzić 

tak barwnej kampanii wyborczej5. 

4 O. Allenowa, Julia czy Wiktor?, „Kommiersant-Włast”, 26.10.2009 – „Forum” 2009, nr 44/45.
5 Ibidem. Zob.: M. Potocki, Oligarchowie wciąż w symbiozie z politykami, „Dziennik. Gazeta 

Prawna”, 14.01.2010; M. Potocki, Nie tylko wielka trójka, czyli na co liczą i o co walczą kandydaci 

w niedzielnych wyborach, „Dziennik. Gazeta Prawna”, 15–17.01.2010; Rządzą nami bezideowi apa-

ratczycy, rozmowa z Jarosławem Hrycakiem, ukraińskim historykiem, dyrektorem Instytutu Badań 
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Pozycja Ukrainy – pośrednia między Rosją a słabszymi podmiotami Wspólnoty 

Niepodległych Państw6 – oznacza możliwość wyboru swoistej „trzeciej drogi”, tj. 

kształtowania suwerennej tożsamości państwowej, niebędącej pod poważniejszymi 

wpływami Moskwy ani nieoznaczającej zaawansowanej integracji z głównymi siłami 

Zachodu, czyli z Unią Europejską czy Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego. 

Jakkolwiek zarazem opartej na znacznej współpracy – co jest rzeczą niezrozumiałą 

dla części polskich polityków – z jedną i drugą stroną, a więc zarówno z Federacją 

Rosyjską czy niektórymi innymi krajami WNP, jak z ogółem państw UE i Środko-

woeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu w sferze gospodarczej oraz 

państwami NATO w zakresie kontaktów politycznych oraz militarnych7.

Jakie rozważano prognozy odnośnie Ukrainy po wyborach prezydenckich 

2010 r.? Scenariuszy było kilka, najczęściej jednak wskazywano – co się potwier-

dziło – że urząd prezydenta obejmie albo J. Tymoszenko, albo W. Janukowycz8 

(choć dla niektórych bardzo długo „czarnym koniem” był Arsenij Jaceniuk9). 

Redaktorzy „Nowej Europy Wschodniej” o odpowiedź na to pytanie poprosili 

ukraińskich publicystów z różnych regionów kraju. Mieli się oni zastanowić nad 

powyborczymi scenariuszami: co będzie, jeśli zwycięży J. Tymoszenko, a jaka będzie 

Ukraina pod rządami W. Janukowycza, czego się można spodziewać w polityce 

wewnętrznej i zagranicznej. W momencie publikacji niniejszego artykułu, poniższe 

słowa, a zależności od scenariusza: 1. obrazują rzeczywistość; 2. stanowią jedynie 

nieudaną wizję rozwoju sytuacji. Niemniej jednak w kontekście złożoności oma-

wianego problemu, warto chyba je przywołać, chociażby po to, by być może 

stwierdzić, ukraińska transformacja systemowa wciąż jest w fazie początkowej.

Naukowych Uniwersytetu Lwowskiego, przeprowadzona przez M. Potockiego, „Dziennik. Gazeta 

Prawna”, 13.01.2010.
6 Zob.: Cz. Mojsiewicz, Wspólnota niepodległych państw i jej problemy, [w:] Stosunki międzyna-

rodowe, red. W. Malendowski, Cz. Mojsiewicz, Wrocław 1998; Martwa struktura z Jelcynem. Rosja. 

10. Rocznica utworzenia Wspólnoty Niepodległych Państw, K.W., „Rzeczpospolita”, 30.11.2001; 

B. Rychłowski, Rosja i WNP – między przeszłością a przyszłością, Warszawa 1993; Ustroje polityczne 

krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, red. W. Baluk, A. Czajowski, Wrocław 2007; Cz. Mojsiewicz, 

Wspólnota Niepodległych Państw, Poznań 2000; www.cis.minsk.by, odczyt z dn. 17.11.2009; A. Po-

łtorakov, Institucijno-regionalnyj wymir imtiegraciji na prostori SND, za: www.politika.org.ua, odczyt 

z dn. 17.11.2009.
7 Zob.: M. Dobroczyński, Przekształcenia międzynarodowej rzeczywistości ekonomiczno-politycz-

nej, Warszawa–Toruń 2005, s. 281.
8 Zob.: Z. Parafi onowicz, Polityk, którego wymyślił sowiecki kosmonauta. Wiktor Janukowycz 

przegrał Pomarańczową Rewolucję. Wraca jako faworyt walki o prezydenturę na Ukrainie, „Dziennik. 

Gazeta Prawna”, 15–17.01.2010.
9 P. Pogorzeliski, Ten trzeci, „Nowa Europa Wschodnia” 2009, nr 6. 



126 Łukasz Donaj

Orest Drul – ukraiński publicysta, współtworzący Zachodnią Grupę Analityczną 

(patrz: www.zgroup.com.ua) – twierdził, że prognozy wyborcze nie były zbyt 

skomplikowane: „O najbliższej przyszłości można mówić w kontekście prawdo-

podobieństwa, tym bardziej, że powyborczych wariantów można doliczyć się 

raptem dwóch, przy czym jeden od drugiego nie będzie się wiele różnił. Pierwszy 

wariant to zwycięstwo Julii Tymoszenko, drugi to wygrana Wiktora Janukowycza. 

Według mnie 70% szans na zostanie nowym prezydentem ma (wbrew obecnym 

badaniom opinii publicznej) Tymoszenko, 30% – Janukowycz”. Wskazywał jed-

nakże, że są jeszcze inne możliwości: „Pierwszy wariant, którego prawdopodobień-

stwo wynosi około promila, to zwycięstwo innego niż wymieniona dwójka kandy-

data. Aby tak się stało, musiałby wydarzyć się cud, a jak wiadomo, od około dwóch 

tysięcy lat nikt nie dokonywał na ziemi cudów. Inny scenariusz to taki, w którym 

nie ma zdecydowanego zwycięzcy. To już bardziej prawdopodobne (pięć lat temu 

mieliśmy taką właśnie sytuację). Dla Ukrainy byłby to czarny scenariusz: oznaczałby 

podział kraju i „bratnią” pomoc Rosji (Moskwa tradycyjnie pomaga kandydatowi, 

który w jej opinii został wybrany „zgodnie z prawem”). Tylko że tym razem nie ma 

co liczyć na masowe protesty na kształt Majdanu. Na szczęście sama myśl o tym 

czarnym scenariuszu działa otrzeźwiająco i mobilizująco”. O. Drul, jak i wielu 

innych, podnosił także problem rzekomej różnicy między wygraną J. Tymoszenko 

lub W. Janukowycza. Uznawał, że takowej różnicy tak naprawdę brak, bo: „W obu 

przypadkach będziemy mieć do czynienia z „wielowektorową” polityką zagraniczną. 

Amplituda wahań w jedną czy drugą stronę będzie na pewno większa w przypadku 

zwycięstwa Tymoszenko, ale w rezultacie będzie to dreptanie w miejscu. […] Czy 

to pod rządami Tymoszenko, czy Janukowycza państwo będzie przybierać ustrój 

na kształt piramidy, podobny do korporacji z czasów industrializacji: w rzeczywi-

stości jednopartyjny, w formie prezydencki, choć na pewno zachowa demokra-

tyczną retorykę. Jeśli wybory wygra Janukowycz będzie kładł akcent na język 

rosyjski, jeśli prezydentem zostanie Tymoszenko kwestia językowa nie będzie tak 

istotna. Dziś przedmiotem dyskusji społecznych na Ukrainie jest kwestia bezpie-

czeństwa, a wygląda na to, że po wyborach zastąpi ją kwestia wolności, jak w czasach 

przed pomarańczową rewolucją. Społeczeństwo będzie musiało zdać następny 

egzamin i odpowiedzieć, na którym miejscu lokuje wolność w swojej hierarchii 

wartości. Odpowiedź pokaże, czy jesteśmy wierni europejskiemu wyborowi cywi-

lizacyjnemu”10.

10 Ukraińskie scenariusze, teksty ukraińskich publicystów przetłumaczone przez: M. Nocuń, „Nowa 

Europa Wschodnia” 2009, nr 6.
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O kontynuacji polityki wielowektorowej wspominał też socjolog Mykoła Homa-

niuk, tyle że miałoby to nastąpić po wygranej W. Janukowycza. Gdyby jednak 

wygrać miała J. Tymoszenko: „możemy mieć do czynienia z ograniczeniem demo-

kracji. To paradoks, bowiem Blok Julii Tymoszenko uważa się za partię prawicową 

o charakterze narodowo-patriotycznym, tymczasem styl rządzenia Tymoszenko 

nie ma takich cech. Liderka Bloku, otrzymawszy większą władzę, będzie skłonna 

sterować krajem ręcznie. Kluczowe dla Ukrainy kwestie nie zostaną rozwiązane, 

ale Tymoszenko postara się, by mniej o nich mówiono w mediach”11. 

Roman Kabaczij surowo ocenił prezydenturę W. Juszczenki: „to zastój, brak 

stabilności, klęski i upadki. Tymczasem misją Juszczenki miało być ustanowienie 

na Ukrainie demokracji. Po wyborach 2004 r. Ukraina miała wreszcie wkroczyć na 

drogę przemian społeczno-politycznych i gospodarczych. Po pięciu latach rządów 

Juszczenki można zadać sobie pytanie, jak to osiągnąć? Dla realizacji tego celu 

konieczne jest porozumienie dwóch największych sił politycznych: Partii Regionów 

i Bloku Julii Tymoszenko, dziś wobec siebie opozycyjnych. Już teraz część zwolen-

ników Juszczenki (nawet należących do proprezydenckiej partii Nasza Ukraina) 

deklaruje poparcie w czasie prezydenckich wyborów Julii Tymoszenko jako poli-

tyka kontynuującego »pomarańczowy kurs«”. Mimo problemów stojących przed 

taką współpracą, publicysta patrzył jednak w przyszłość z optymizmem, uznając, 

że: „Ukraina tym różni się od innych krajów poradzieckich, że wpływ różnych sił 

politycznych – nawet oligarchów i zwolenników autorytaryzmu – nie jest tu prze-

ważający. I to jest gwarancja rodzącej się demokracji”12.

Witalij Portnikow – znany ukraiński dziennikarz – dowodził, że bez względu na 

rezultat wyborów (w których liczyli się tylko J. Tymoszenko i W. Janukowycz) 

w kraju nic się nie zmieni. Pesymizm wynikał z faktu, że „nie ukształtowało się 

społeczeństwo będące w stanie udźwignąć odpowiedzialność za wybór swoich 

władz i zdolne stawiać im wymagania. Dlatego wygrana Tymoszenko bądź Janu-

kowycza będzie niczym więcej, jak tylko zwycięstwem jednego z konkurencyjnych 

klanów. Dla niego nie były ważne same wybory prezydenckie, lecz ewolucja ukra-

ińskiego społeczeństwa i cele, które dla Ukraińców okażą się najważniejsze do 

zrealizowania”13. 

I turę wyborów wygrał W. Janukowycz, dalsze miejsca zajęli J. Tymoszenko, 

Serhij Tihipko oraz A. Jaceniuk. Ustępujący prezydent zajął dopiero piąte miejsce, 

11 Ibidem.
12 Ibidem. 
13 Ibidem.
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ale jego wynik był lepszy niż wskazywały katastrofalne dla niego sondaże przed-

wyborcze. Zwraca uwagę dość wysoki wynik J. Tymoszenko, która zgodnie z gru-

dniowymi sondażami cieszyła się poparciem w granicach 16–20% oraz nieocze-

kiwany sukces S. Tihipki, który w  tych sondażach uzyskiwał poparcie 6–9% 

wyborców14. Frekwencja wyniosła 66,76%, była więc wyższa niż w wyborach par-

lamentarnych 2007 r. (58%), taka sama jak w wyborach parlamentarnych 2006 r. 

(67%) i wyraźnie niższa niż w I turze wyborów prezydenckich 2004 r. (75%). Wyniki 

te wskazują, że na Ukrainie utrzymuje się uwarunkowane historycznie głębokie 

zróżnicowanie polityczne między wschodnią i południową częścią kraju z jednej 

strony, a centralną i zachodnią z drugiej. W tej pierwszej części zdecydowanie 

dominują wyborcy W. Janukowycza, w drugiej przeważają – lecz nie dominują – 

wyborcy J. Tymoszenko. Tej ostatniej, mimo kilkuletnich wysiłków, nie udało się 

istotnie zwiększyć poparcia na wschodzie i południu15.

Mimo że ocena I tury przez obserwatorów była pozytywna16, sztab J. Tymoszenko 

twierdził, że fałszerstwa komisji wyborczych spowodowały „przesunięcie” trzech 

punktów procentowych głosów z J. Tymoszenko na W. Janukowycza17. 

14 Zob.: T.A. Olszański, Janukowycz faworytem II tury wyborów – wraz z aneksem nr 1, „Tydzień 

na Wschodzie”, 20.01.2010, nr 3 www.osw.waw.pl, odczyt z dn. 22.01.2010 oraz: Ukraina przed wybo-

rem. „Koniec pomarańczowej władzy” – „Stawką niepodległość”, ga IAR, PAP, www.gazeta.pl, odczyt 

z dn. 15.01.2010; Wybory na Ukrainie. „Największym problemem może być głosowanie w domu”, mm, 

PAP, www.gazeta.pl, odczyt z dn. 17.01.2010; T. Iwżenko, Koncert populistów, „Niezawisimaja Gazieta”, 

29.12.2009, za: „Forum”, 11.01.2010, nr 2; Przesmyk Juszczenki, na podstawie Gazieta.ru, Swobodanews.

ru, za: „Forum”, 11.01.2010, nr 2.
15 T.A. Olszański, Janukowycz faworytem II tury… , op.it.
16 Zdaniem obserwatorów z Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wybory prezy-

denckie były zgodne ze standardami demokratycznymi. Ich zdaniem były one „wysokiej jakości”, 

spełniły większość wymagań i pokazały, że dokonano znaczącego postępu. Obserwatorzy zaznaczyli 

jednak, że Ukraina musi poprawić prawne ramy procesu wyborczego. Z wnioskiem tym zgodziły się 

inne misje, które nadzorowały niedzielne wybory: misja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, 

misja Parlamentu Europejskiego oraz misja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. O tym, 

że wybory prezydenckie były demokratyczne poinformowała także misja obserwacyjna Międzypar-

lamentarnego Zgromadzenia Wspólnoty Niepodległych Państw. Wybory „wysokiej jakości”. Januko-

wycz ma przewagę. UKRAINA: PRZELICZONO GŁOSY Z 95 PROC. LOKALI, mtom/kdj/tr, www.

tvn24.pl, odczyt z dn. 25.01.2010. Zob.: Z. Parafi onowicz, M. Potocki, Martwe dusze, sprzedane głosy, 

„Dziennik. Gazeta Prawna”, 15–17.01.2010.
17 Rezygnacja z zaskarżenia wyniku tej tury wskazywała na to, że był to tylko zabieg propagan-

dowy. Jednak w razie zwycięstwa W. Janukowycza w II turze można było oczekiwać podniesienia 

zarzutów o sfałszowanie jej wyników (przez manipulacje, związane z głosowaniem w domu wyborcy 

oraz dopisywaniem wyborców do list w dniu wyborów, jak i przez fałszerstwa podczas liczenia 

głosów). T.A. Olszański, Janukowycz faworytem II tury…
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Po I turze wyborów komentatorzy znów stanęli przed zadaniem prognozowania 

rozwoju sytuacji18. Zdaniem Stanisława Biełkowskiego19 – przywołajmy tylko 

fragment scenariusza, jaki się wypełnił, tj. „Jeżeli wybory wygra W. Janukowycz”, 

J. Tymoszenko miała nie złożyć broni i nie rozpłynąć się w niebycie. W odróżnieniu 

od W. Janukowycza nie jest tworem wyhodowanym w politycznej probówce, tylko 

prawdziwym charyzmatycznym przywódcą. Jest w stanie funkcjonować w każdych 

warunkach, przetrwać najgorsze burze. Zwycięstwo W. Janukowycza i odejście 

W. Juszczenki pozwolić jej miało zgromadzić wokół siebie wszystkich tych, którzy 

nie są w stanie zaakceptować zwycięzcy. Powstać miała zatem silna opozycja 

z wyrazistym liderem na czele. Zakładano, że w razie zwycięstwa W. Janukowycza 

dotychczasowa koalicja tworząca rząd się nie rozpadnie. Co więcej – mogła na 

każdym kroku przypominać prezydentowi, że jego pełnomocnictwa są mizerne. 

Konstytucja, zgodnie z którą władza należy do parlamentu, miała przestać być 

obiektem wiecznej krytyki, co więcej: „koalicja Tymoszenko” zacząć miała jej ze 

wszystkich sił bronić. I wcale nie było/jest powiedziane, że W. Janukowyczowi uda 

się wbrew J. Tymoszenko rozpisać przedterminowe wybory do Rady Najwyższej. 

W. Juszczenko w 2008 r. próbował rozpisać wybory – i co? Opór J. Tymoszenko 

sparaliżował wszystkie jego inicjatywy. W rezultacie Ukraina otrzymać może 

prezydenta W. Janukowycza z ograniczonymi pełnomocnictwami i bardzo mocną 

przeciwwagą w postaci rządu i parlamentarnej większości pod wodzą J. Tymo-

szenki. Rosyjski politolog wywiódł z tego wniosek, iż w interesach ukraińskiej 

demokracji bardziej wskazane jest zwycięstwo W. Janukowycza20.

18 Obie strony rozpoczynają teraz mobilizację nomenklatury, rozmowa z Kostem Bondarenko, 

politologiem, dyrektorem Kijowskiego Instytutu Problemów Zarządzania, przeprowadzona przez 

M. Potockiego, „Dziennik. Gazeta Prawna”, 19.01.2010.
19 Stanisław Biełkowski jest politologiem, technologiem politycznym, dyrektorem pozarządowego 

Instytutu Strategii Narodowej. Jest twórca Agencji Informacji Politycznych; do 1999 r. współpracował 

z Borysem Bierezowskim. S. Biełkowski jest współautorem raportu Państwo i oligarchia, po opubli-

kowaniu którego zaczęła się „sprawa Jukosu”. To jeden z najczęściej cytowanych komentatorów po-

litycznych w Rosji. Zob.: Rosja Putina. Warszawa, 30 listopada 2006. Noty biografi czne panelistów, 

www.batory.org.pl, odczyt z dn. 26.01.2010.
20 S. Biełkowski, Scenariusze dla Kijowa, „Ukrajinska Prawda”, 11.01.2010, zob.: „Forum”, 18.01.2010, 

nr 3. Podobnie uważał K. Bondarenko: „zwycięstwo Wiktora Janukowycza w drugiej turze wyborów 

oznacza, że sytuacja polityczna na Ukrainie nie zmieni się, ponieważ premierem co najmniej przez 

pewien czas będzie Julia Tymoszenko. Janukowycz zobaczy, jak trudno było obecnemu prezydentowi 

Wiktorowi Juszczence. W przypadku wygranej Julii Tymoszenko można oczekiwać »putinowskiego 

modelu«, czyli szefa państwa z silną większością w parlamencie”. Zob.: Wiktor Janukowycz wygrał 

I turę. Wielka porażka Juszczenki, awe, PAP, Reuters, www.gazeta.pl, odczyt z dn. 17.01.2010; Z. Para-

fi onowicz, M. Potocki, Pięć lat ukraińskiej wojny na górze, „Dziennik. Gazeta Prawna”, 13.01.2010; 
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W. Janukowycz wygrał II turę wyborów prezydenckich na Ukrainie, uzyskując 

przewagę 3,48% nad J. Tymoszenko. Głosowanie 7 lutego 2010 r. przeszło bez 

poważniejszych zakłóceń, a obserwatorzy krajowi i międzynarodowi zgodnie 

uznali, że pewne niedociągnięcia i nadużycia nie miały wpływu na wynik wyborów. 

Liczne skargi, zgłoszone przez sztaby Julii Tymoszenko w sądach, nie mogły pod-

ważyć wyniku wyborów, nawet gdyby znacząca ich część została uwzględniona. 

Frekwencja wyniosła 69,15% (o 2,4 punktów procentowych więcej niż w pierwszej 

turze, przy czym wzrost miał miejsce zarówno w obwodach wschodnich, jak 

i zachodnich). W. Janukowycz otrzymał 48,95% głosów, a J. Tymoszenko – 45,47% 

w liczbach bezwzględnych stanowi to 12,5 i 11,6 mln głosów. Przeciw obojgu 

kandydatom oddało głos 4,36% wyborców (1,1 mln) – dwukrotnie więcej niż 

w pierwszej turze21.

Dwa tygodnie po objęciu 25 lutego 2010 r. urzędu Prezydenta Ukrainy przez 

W. Janukowycza rząd J. Tymoszenko został odwołany, stworzono nową koalicję 

parlamentarną i powołano nowy rząd, ściśle podporządkowany prezydentowi22. 

Następnie władze odroczyły wybory komunalne, które powinny były odbyć się 

30 maja 2010 r. Jednocześnie wprowadzono przedstawicieli PR na stanowiska 

szefów obwodowych i rejonowych administracji państwowych (odpowiednik 

wojewodów i starostów), a także na kierownicze stanowiska w centralnych urzędach 

i innych agendach państwa, w tym w państwowych koncernach i bankach, a także 

w strukturach siłowych. W połowie maja wprowadzono zmiany w ustroju sądow-

nictwa, umacniające kontrolę Najwyższej Rady Sprawiedliwości (także kontrolo-

wanej przez PR) nad działalnością sądów w stopniu naruszającym niezawisłość 

sędziowską. Ostatnim etapem przejmowania władzy będą wybory komunalne, 

które w zamiarze PR mają znacznie powiększyć liczbę kontrolowanych przez nich 

Z. Parafi onowicz, M. Potocki, W najgorszym przypadku może być dwóch prezydentów. Ludzie ze sztabu 

wyborczego Julii Tymoszenko opowiadają DGP o strategii na zaplanowaną na 7 lutego drugą turę 

wyborów, „Dziennik. Gazeta Prawna”, 19.01.2010.
21 T.A. Olszański, Po wyborach prezydenckich Ukraina staje w obliczu zmiany rządu, „Tydzień na 

Wschodzie”, 10.02.2010, nr 6, www.osw.waw.pl, odczyt z dn. 22.01.2010. Zob.: Triumfalny powrót 

Janukowycza, zp, mwp, „Dziennik Gazeta Prawna”, 9.02.2010; Z. Parafi anowicz, M. Potocki, Julia 

Tymoszenko oprotestuje rezultaty wyborów, „Dziennik Gazeta Prawna”, 10.02.2010. 
22 T.A. Olszański, P. Wołowski, 100 dni Janukowycza – droga do pełni władzy, „Tydzień na Wscho-

dzie”, 9.06.2010, nr 20, www.osw.waw.pl, odczyt z dn. 20.06.2010. Zob.: M. Potocki, Inauguracja Janu-

kowycza 25 lutego. Ukraina. Julia Tymoszenko rozpoczęła w sądzie walkę o unieważnienie wyborów, 

„Dziennik Gazeta Prawna”, 17.02.2010; Tymoszenko nie jest już premierem. Ukraina. Przegrana nie-

dawnych wyborów prezydenckich oskarżona o zła politykę gospodarczą, zp newsru.ua, pravda.com.ua, 

„Dziennik Gazeta Prawna”, 4.03.2010.
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obwodów, rejonów, a zwłaszcza miast. Niewykluczone, że odbędą się one już tej 

jesieni. W swych działaniach prezydent i PR balansowali na granicy prawa, a nawet 

wprost je łamali. Naruszeniem konstytucji było odroczenie wyborów komunalnych. 

Również wejście w skład koalicji – na zasadzie indywidualnych decyzji – kilku-

dziesięciu członków frakcji opozycyjnych (co umożliwiło stworzenie rządu) było 

co najmniej naciągnięciem normy konstytucyjnej, jednak Sąd Konstytucyjny uznał 

tę praktykę za zgodną z ustawą zasadniczą. Dalsze poszerzanie koalicji o deputo-

wanych Naszej Ukrainy (NU) i Bloku Julii Tymoszenko (BJuT) umacnia rząd 

i Prezydenta na dwa sposoby: osłabiając opozycję, ale i osłabiając pozycję formal-

nych koalicjantów PR, partii komunistycznej i Bloku Łytwyna. W tej chwili partia 

rządząca nie potrzebuje już głosów obu koalicjantów; poparcie jednego z nich oraz 

„indywidualnych” członków koalicji jest wystarczające23.

W efekcie tych działań Ukraina de facto powróciła do praktyk właściwych dla 

systemu prezydencko-parlamentarnego, sprzed nowelizacji konstytucji z grudnia 

2004 r. Wydaje się, że przynajmniej na razie PR nie widzi konieczności ich sforma-

lizowania na drodze kolejnej reformy konstytucyjnej24.

Mnożą się doniesienia świadczące o próbach władz przejęcia kontroli nad 

przestrzenią informacyjną w kraju i aktywnego wpływania na kształtowanie 

przekazu medialnego dotyczącego działań władz. Odebranie stacji telewizyjnej 

„5 Kanał”, wyrokiem sądu z 8 czerwca 2010 r., częstotliwości, które uzyskała 

w styczniu br., poza aspektem sporu biznesowego, ma bardzo wyraźny wymiar 

polityczny: stroną w sporze jest szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i magnat 

medialny Walerij Choroszkowski25. Jeśli wyrok się uprawomocni, oznaczać to 

będzie odebranie częstotliwości bodaj ostatniej niezależnej od władz stacji TV 

23 T.A. Olszański, P. Wołowski, 100 dni Janukowycza…, op.cit.
24 Ibidem.
25 Ibidem. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy to instytucja podległa prezydentowi. Odpowiada 

między innymi za kontakty z polskim Instytutem Pamięci Narodowej. W czasie prezydentury 

W. Juszczenki odgrywała główną rolę w kształtowaniu polityki historycznej Ukrainy. Badała między 

innymi sprawę Wielkiego Głodu. Nie odgrywa ona jednak tak dużej roli dla W. Janukowycza – tuż 

po jego zaprzysiężeniu zniknął nawet ze strony internetowej prezydenta rozdział poświęcony tej 

tragedii. W. Choroszkowski jest uważany za osobę powiązaną z Dmitrijem Firtaszem – jednym ze 

współwłaścicieli RosUkrEnergo. Łączy ich między innymi inwestycja w najpopularniejszy kanał te-

lewizyjny Inter, który słynął z krytyki J. Tymoszenko. Premier odwdzięczała się tym samym pod 

adresem dwóch biznesmenów. Zwolniła też W. Choroszkowskiego z funkcji szefa Służby Celnej. Wtedy 

W. Juszczenko powołał go na stanowisko zastępcy kierownika SBU. Objęcie stanowiska pełniącego 

obowiązki szefa tej instytucji przez Walerija Choroszkowskiego zbiegło się z zatrzymaniem byłego 

deputowanego BJuT Wiktora Łozińskiego oskarżonego o zabójstwo. Zob.: Walerij Choroszkowski p.o. 

szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, IAR, www.psz.pl, odczyt z dn. 13.06.2010.
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i zapewne przekazanie ich spółce medialnej kontrolowanej przez W. Choroszkow-

skiego. Ponadto prezydent przyznał, że jego administracja publikuje materiały 

informacyjne mające ułatwić pracę mediów – wielu dziennikarzy odbiera ten fakt 

jako powrót do praktyki tzw. temnyków, wytycznych władz dla redakcji odnośnie 

wyboru informacji i sposobu informowania społeczeństwa26.

Siły opozycyjne okazały się niezdolne do podjęcia skutecznych działań przeciw 

polityce prezydenta i rządu. W proteście przeciw ratyfi kacji umowy o przedłużeniu 

stacjonowania Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu27 BJuT przeprowadził jedno-

razową gwałtowną akcję protestu w parlamencie oraz zorganizował mityngi, które 

zgromadziły jedynie do kilku tysięcy ludzi. Z kolei NU wciąż nie może się otrząsnąć 

po wyborczej klęsce W. Juszczenki i właściwie przestała się liczyć na arenie poli-

tycznej. Po odwołaniu przez parlament rządu J. Tymoszenko w BJuT ujawniły się 

ukrywane poprzednio konfl ikty i różnice interesów. Część znaczących polityków 

26 T.A. Olszański, P. Wołowski, 100 dni Janukowycza…, op.cit. Szerzej nt. prasy ukraińskiej zob. 

m.in.: W. Baluk, Prasa na Ukrainie w latach 1991–2000, [w:] Transformacja systemów medialnych 

w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2002; W. 

Cisak, Transformacja prasy na Ukrainie: walka z nowymi realiami (1989–2000), [w:] W kręgu mediów 

i polityki, red. D. Piontek, Poznań 2003; W. Cisak, Transformacija priesi w Ukrajini ta Polszczi w kon-

tieksti suspilnih zmin (1989–1999), Kijów 2000.
27 T.A. Olszański, P. Wołowski, 100 dni Janukowycza…, op.cit. Podczas spotkania Prezydentów 

W. Miedwiediewa i W. Janukowycza w Charkowie podpisane zostały dwa dokumenty. Pierwszy z nich, 

to dodatkowy protokół do umowy między Naft ohazem i Gazpromem z 19 stycznia 2009 r. w sprawie 

dostaw gazu na Ukrainę w latach 2009–2019. Protokół podpisany został przez szefów tych spółek 

– Jewhenija Bakulina i Aleksieja Millera.W protokole ustalono, że Ukraina otrzyma zniżkę na zakup 

rosyjskiego gazu, która jednak nie obciąży budżetu Gazpromu, ponieważ będzie wynikiem obniżenia 

przez rosyjski rząd ceł eksportowych na dostarczany Ukrainie surowiec. W związku z przewidywanym 

przez protokół zwiększeniem dostaw surowca w 2010 r. do poziomu 36,5 mld metrów sześciennych 

(w kolejnych latach do 40 mld), dochody Gazpromu powinny jeszcze wzrosnąć, co dla tej spółki ma 

spore znaczenie w kontekście dużych strat jakie poniosła w czasie ostatniego kryzysu gospodarczego. 

Drugi dokument podpisany został przez prezydentów Rosji i Ukrainy i dotyczy przedłużenia terminu 

stacjonowania rosyjskiej Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu o 25 lat. Okres ten liczony będzie od 

zakończenia obowiązywania obecnej umowy, która przewiduje dzierżawę portu do 2017 r. Tym sa-

mym rosyjska fl ota stacjonować będzie na Krymie co najmniej do 2042 r., z możliwością przedłużenia 

na kolejne 5-letnie okresy. Umowa ta bezpośrednio wiąże przedłużenie terminu stacjonowania fl oty 

z udzieloną Ukrainie zniżką na gaz, która ustalona została na poziomie 30% ceny rynkowej, jednak 

nie więcej niż 100 dolarów za tysiąc metrów sześciennych. P. Bajor, Umowy charkowskie – zdrada 

stanu czy wyraz strategicznego partnerstwa?, www.psz.pl, odczyt z dn. 13.06.2010. Zob. także: Tańszy 

gaz za rosyjskie bazy. Ukraina. Janukowycz uległ presji Moskwy, „Dziennik Gazeta Prawna”, 22.04.2010; 

S. Markow, B. Tarasiuk, Ukraina ratuje budżet czy traci suwerenność. Polemika. Były minister spraw 

zagranicznych Ukrainy i rosyjski politolog o umowie gazowej, „Dziennik Gazeta Prawna”, 22.04.2010, 

A. Ryklin, „Jeżedniewnyj Żurnał”, 30.04.2010 (oraz na podstawie ZIK), Charkowskim targiem, „Fo-

rum” 2010, nr 19. 
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zaczęła dogadywać się z nowym prezydentem. Jeden z „mózgów” Bloku, znany 

prawnik Andrij Portnow, podjął pracę w administracji prezydenta, a bodaj główny 

jego sponsor, Ołeksandr Feldman, wraz ze współpracownikami przystąpił do 

koalicji. Także inni przedsiębiorcy, dotychczas popierający Blok, szukają porozu-

mienia z nowymi władzami. Ugrupowaniom opozycyjnym brakuje zarówno 

programu, jak i przywódcy. W. Juszczenko po pięciu latach prezydentury i J. Tymo-

szenko po ponad dwóch latach premierostwa nie mogą zrzucić z siebie odpowie-

dzialności za doprowadzenie kraju do obecnego, katastrofalnego stanu, zaś próby 

wypromowania nowych przywódców (A. Jaceniuka i Anatolija Hrycenki) były 

nieudane28.

Dotychczasowy model polityczny Ukrainy – zarówno za prezydentury L. Kuczmy, 

jak i W. Juszczenki – opierał się na funkcjonowaniu kilku grup wpływów, wzajem-

nie się równoważących. Efektywne przejęcie władzy w państwie przez PR oznaczać 

może porzucenie tego pluralistycznego modelu na rzecz modelu monocentrycz-

nego. Interesy – polityczne i biznesowe – byłyby artykułowane w ramach poszcze-

gólnych frakcji jednego obozu rządzącego. Stosunkowa łatwość przejęcia władzy 

w państwie może zachęcić PR do dalszego poszerzania jej zakresu, również meto-

dami niedemokratycznymi. Sprzyjać temu może brak „ograniczników” w postaci 

silnej opozycji oraz zakorzenionych instytucji demokratycznych (niezawisłe 

sądownictwo; silne niezależne media)29. Przy braku takowych „ograniczników” 

okazać się może, że kolejnym etapem nie będzie „wadliwa demokracja”, a „system 

hybrydowy”. 

SUMMARY

VARIOUS CRISES THAT Ukraine constantly goes through refl ect/result from change the 

region is subject to. Th e transformation in Central and Eastern Europe is a complicated 

process that involves changes in the policy, economy, sociocultural system and so on. Oft en 

it is believed (as to whether rightly so  that is another question) that such countries 

strengthen/strive aft er a liberal democracy. Ukraine’s position – in between Russia and 

weaker countries of the Commonwealth of Independent States – means the option of 

choosing the “3rd way”, that is shaping a sovereign national identity that is neither in 

Moscow’s sphere of infl uence, nor well integrated into the main organizations of the West, 

or the European Union and the North Atlantic Treaty Organization. 

28 T.A. Olszański, P. Wołowski, 100 dni Janukowycza…, op.cit.
29 Ibidem.
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What were forecasts for aft er the 2010 presidential election? Th ere were a few scenarios, 

but most oft en among those named as the new president, which was confi rmed, were Y. 

Tymoshenko and V. Yanukovych (even though for some Arseniy Yatsenyuk was the “dark 

horse”). V. Yanukovych wan the Ukrainian presidential election 2nd round, gaining a 3.48 

percentage point advantage over Y. Tymoshenko. Th e February 7 fi nal round runoff  ballot 

did not cause any disruption. National and international observers agreed that some fl aws 

and abuse did not aff ect the result. 

Ukraine over the past 20 years has undergone signifi cant change toward becoming 

quasi-western political and social entity. Although the Orange Revolution did not meet 

many expectations, it ensured that Ukraine could evolve. Th e most probable scenario is 

a continuation of Ukraine’s slow but evident move toward becoming integral part of the 

West. However, this is a long-term perspective. 
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BADANIA NAUKOWE OBSZARÓW arktycznych mają wśród badaczy z Polski już 

wieloletnią tradycję. Do tej pory były one wszakże rozwijane głównie w ramach 

dyscyplin wchodzących w zakres nauk o ziemi. Pod koniec października 2010 r. 

do naukowej „eksploracji” Dalekiej Północy dołączyli również politolodzy z blisko 

20 ośrodków naukowych z całego kraju, którzy spotkali się 27 października 2010 r. 

na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie podczas konferencji naukowej pt. 

„Współpraca i rywalizacja międzynarodowa w regionie Arktyki na początku XXI 

wieku”. Spotkanie zostało  zorganizowane przez Zakład Stosunków Międzynaro-

dowych UMCS przy współpracy ze Stowarzyszeniem Młodych Badaczy Polarnych  

na Progu Kariery w Polsce. 

Głównym jego celem była prezentacja oraz dyskusja wyników badań poświęco-

nych szeroko ujętym procesom politycznym dotyczącym aktualnej sytuacji mię-

dzynarodowej w regionie Arktyki. Konsekwencje zmian klimatycznych obserwowane 

coraz wyraźniej wokół bieguna północnego przyczyniły się na przestrzeni ostatnich 

kilku lat między innymi do wzrostu zainteresowania wielu państw oraz organizacji 

międzynarodowych tym obszarem. Z Arktyką wiążą one nadzieje zarówno na 

eksploatację niedostępnych dotąd złóż węglowodorów, jak też na otwarcie szlaków 

żeglugowych powyżej koła podbiegunowego. Jednocześnie jednak wyrażane są także 

obawy dotyczące przyszłości dalszego pokojowego rozwoju tego regionu oraz 

zakresu prowadzonej w jego obrębie politycznej współpracy międzynarodowej.

Na istotną rangę podjętej problematyki, jak i wyjątkowość spotkania zwrócił 

uwagę podsekretarz stanu w MSZ Maciej Szpunar, który w liście do uczestników 

podkreślił konieczność rozwoju polskich badań polarnych w zakresie nauk spo-

łecznych. Minister Szpunar wskazał także na priorytety Polski w odniesieniu do 
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regionu arktycznego, co uznano za zaproszenie do dyskusji między naukowcami 

a decydentami na temat zakresu aktywność Polski na arenie arktycznej. Istotnym 

rozwinięciem i merytorycznym uzupełnieniem tez zawartych w liście było wystą-

pienie ambasadora Jakuba T. Wolskiego, przedstawiciela Polski na forum Rady 

Arktycznej (byłego Ambasadora RP w Danii), który w swoim przemówieniu 

wymienił obecne działania podejmowane przez polską dyplomację wobec Rady 

Arktycznej. Ambasador Wolski wyraził przy tym opinię, iż skuteczna dyplomacja 

nie może obejść się bez wsparcia ze strony zaplecza ekspercko-naukowego, zaś 

inaugurowaną konferencję wypada uznać za ważny krok w tym  kierunku.

O wyjątkowości, a zarazem interdyscyplinarności odbytego spotkania świadczyło 

także aktywne uczestnictwo w nim ze strony  przedstawicieli Komitetu Badań 

Polarnych PAN – przewodniczącego Komitetu prof. dr. hab. Jacka Jani oraz sekre-

tarza naukowego Komitetu prof. Piotra Głowackiego, pełniącego funkcję polskiego 

przedstawiciela w Svalbard Science Forum. Prof. Jania nadzwyczaj przystępnie 

naświetlił w swojej prezentacji charakter zmian klimatycznych zachodzących na 

Dalekiej Północy, tym samym potwierdzając, iż zmiany te stanowią dużo więcej, 

aniżeli jedynie tło do rozwoju sytuacji międzynarodowej w tym regionie. Prof. 

Głowacki, z racji pełnionych przez siebie funkcji, podjął zagadnienie zakresu zadań, 

a zarazem i wyzwań w obliczu jakich znajduje się obecnie międzynarodowa wspól-

notą badaczy polarnych, m.in. na Spitsbergenie. Warto podkreślić, iż na konferen-

cji obecni też byli lubelscy geografowie-polarnicy, którzy niegdyś inaugurowali 

wyprawy badaczy UMCS na Spitzbergen: prof. dr hab. Kazimierz Pękala, prof. dr 

hab. Marian Harasiumiuk oraz dr Janina Repelewska-Pękalowa.

W pierwszej, plenarnej części konferencji, prowadzonej przez kierownika ZSM 

prof. dr. hab. Marka Pietrasia, obok wystąpień gości honorowych wygłoszone 

zostały trzy referaty, które budząc żywe zainteresowanie wśród uczestników stały 

się „katalizatorami” dalszych dyskusji. Dr Robert Potocki przedstawił geopolityczną 

analizę regionu Arktyki, w której, odwołując się do wniosków sformułowanych 

przez innych badaczy, dokonał autorskiej oceny rangi oraz perspektyw stojących 

przed tym regionem. Referat ten stanowił niejako wprowadzenie do wystąpienia 

prof. dr. hab. Ryszarda Szpyry, który, podejmując się wstępnej analizy problematyki 

(nie)bezpieczeństwa militarnego w regionie arktycznym, wyraził stanowisko, iż 

dostrzegane niepokojące zjawisko militaryzacji obszarów okołobiegunowych nie 

stanowi aktualnie bezpośredniego zagrożenia dla pokoju. Wreszcie dr Anna Pię-

cińska przedstawiła wyniki swoich badań z zakresu językoznawstwa na temat 

sposobu opisu sytuacji politycznej w Arktyce w polskich tygodnikach i gazetach 

codziennych w ostatnich kilu latach. Opierając się na zebranym materiale empi-



139Sprawozdanie z konferencji naukowej

rycznym, referentka wykazała nie tylko wysoki stopnień wartościowania przeka-

zywanych treści, lecz również ich dość przeciętny poziom merytoryczny, jednowy-

miarowość (dominuje tematyka rywalizacji, zagrożenia konfl iktami) oraz wyraźną 

tendencję ku tworzeniu „niezdrowej sensacji”. W zakończeniu referatu pojawił się 

więc apel do uczestników spotkania, aby swoimi bezstronnymi badaniami dzielili 

się z opinią publiczną i tym sposobem równoważyli dość tendencyjny i płytki 

dyskurs medialny.

W dalszej części konferencji odbyło się pięć paneli wyodrębnionych przez 

organizatorów według kryterium problemowego. Pierwszy z nich, pod przewod-

nictwem prof. dr. hab. Leonarda Łukaszuka poświęcony został prawnomiędzyna-

rodowym aspektom sytuacji politycznej w regionie arktycznym. W jego ramach 

mgr Mariusz Mieczkowski podjął się analizy zakresu jurysdykcji państwowej na 

obszarze Oceanu Arktycznego, zaś mgr Maja Głuchowska-Wójcicka rozważała 

możliwości zastosowania koncepcji wspólnego dziedzictwa ludzkości w odniesie-

niu do tychże obszarów. Problematykę ustalenia granic szelfu kontynentalnego 

i jego potencjalnej eksploatacji, a także roli Komisji ds. Granic Szelfu Kontynen-

talnego w kontekście międzynarodowej rywalizacji w regionie Arktyki w swych 

wystąpieniach przedstawili prof. dr hab. Andrzej Makowski oraz mgr Marta 

Przygodzka-Markiewicz. Kwestię wykorzystania morskich obszarów arktycznych 

dla celów żeglugowych, jak też prawdopodobnych konsekwencji z tym związanych 

rozważyli natomiast dr Dariusz Bugajski oraz mgr Luc Ampleman.

Celem drugiego panelu, prowadzonego przez prof. dr. hab. Krzysztofa Kubiaka, 

była natomiast próba kompleksowego rozważenia polityk państw arktycznych. 

Wstępem do tego stały się wystąpienia dr. Wojciecha Janickiego oraz dr Oksany 

Voytyuk, w których referenci określili charakter i przesłanki zarysowującej się 

rywalizacji wokół Bieguna Północnego. Szczególnie inspirująca dla uczestników 

była prezentacja dr. Wojciecha Janickiego wyraźnie wskazująca, iż potencjalne 

zasoby ropy i gazu ukrytych na dnie Oceanu Arktycznego wedle dostępnych sza-

cunkowych wyników badań znajdują się w zdecydowanej większości w zakresie 

jurysdykcji państw nadbrzeżnych, a zatem nie można ich rozpatrywać jako stawki 

w „arktycznej grze”. Kolejne referaty, dr. Marcina Gabrysia, mgr. Piotra Graczyka, 

dr. Tomasza Brańki oraz dr. Michała Łuszczuka poświęcone zostały prezentacji 

wyników badań nad politykami arktycznymi wybranych państw i terytoriów 

autonomicznych regionu, odpowiednio Kanady, Stanów Zjednoczonych, Grenlan-

dii oraz Danii. Referenci, bazując nie tylko na materiałach źródłowych w swych 

analizach, wykazali, iż stosunek poszczególnych jednostek geopolitycznych do 

regionu Arktyki jest kwestią złożoną i wysoce zindywidualizowaną. 
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W ramach kolejnego panelu, w ocenie jego przewodniczącego prof. dr. hab. 

Piotra Głowackiego niezwykle ciekawego i ambitnego, referenci podjęli się zadania 

scharakteryzowania aktualnych wyzwań społecznych i ekologicznych, w obliczu 

których znajduje się Arktyka. Ogólne tło rozwoju społeczno-gospodarczego 

Dalekiej Północy, szczególnie w jej europejskiej części, przedstawił prof. dr hab. 

Ryszard M. Czarny (były Ambasador RP w Szwecji oraz w Norwegii i Islandii). 

Zagadnienia dotyczące aktywności oraz aspiracji arktycznych ludów rdzennych 

zreferowali następnie mgr Adam Stępień oraz mgr Marta Petryk. Kwestie ochrony 

środowiska w kontekście zmian klimatycznych oraz prawnomiędzynarodowego 

wymiaru współpracy państw w regionie Arktyki zostały zaś rozwinięte w referatach 

mgr Katarzyny Kępki oraz mgr Joanny Herdy-Jareckiej.

Ważnym uzupełnieniem rozważań podjętych w ramach panelu pierwszego stał 

się panel czwarty, pod przewodnictwem prof. dr. hab. Andrzeja Makowskiego 

poświęcony „nowym graczom” wkraczającym dość ostrożnie na obszar okołobie-

gunowy. Do grona tychże nowych uczestników współpracy i rywalizacji między-

narodowej w regionie Arktyki prof. dr hab. Krzysztof Kubiak zaliczył Chińską 

Republikę Ludową, Japonię oraz Koreę Południową. W tym interesującym i nieco 

egzotycznym pod względem tematyczno-geografi cznym referacie szczególną uwagę 

zwrócono nie tylko na zróżnicowane przesłanki zainteresowania tych państw 

regionem arktycznym oraz potencjały w zakresie jego eksploracji i eksploatacji, 

lecz również na zindywidualizowane i  zaskakująco bogate instrumentarium 

oddziaływania wskazanych państw azjatyckich na sytuację wokół regionu bieguna 

północnego. W kolejnych dwóch referatach mgr Andrzej Wójcik oraz  dr Violetta 

Gul-Rechlewicz zwrócili uwagę na podłoże, zakres oraz intensywność zaintereso-

wania Arktyką za strony – odpowiednio – Szwecji oraz Holandii. Obok państw 

regionem arktycznym zainteresowane są również podmioty ponadnarodowe, takie 

jak Unia Europejska, która, jak to wykazała mgr Kinga Smoleń, ma istotne powią-

zania funkcjonalne z państwami nadbrzeżnymi Oceanu Arktycznego oraz być 

może w nieodległej przyszłości zwiąże swoje interesy oraz bezpieczeństwo (np. 

energetyczne) z tzw. Daleką Północą.

Ostatni z paneli odbytych podczas opisywanej konferencji poświęcony został 

aktywności organizacji międzynarodowych oraz formom współpracy transgra-

nicznej w Arktyce. Tą częścią obrad kierował prof. dr hab. Ryszard M. Czarny. Mgr 

Damian Szacawa dokonał na początku prezentacji struktur tzw. „nowego regiona-

lizmu” w Europie Północnej, na które składają się zarówno Rada Państw Morza 

Bałtyckiego, Euroarktyczna Rada Morza Berentsa, jak i Rada Arktyczna. Ostatnia 

z wymienionych organizacji stała się przedmiotem analizy i referatu wygłoszonego 
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przez mgr. Piotra Graczyka, który swoje rozważania m.in. oparł na wynikach 

obserwacji uczestniczących. Do grona organizacji międzynarodowych znajdujących 

się blisko bieguna północnego (zarówno w przenośni, jak i w rzeczywistości) należy 

także Rada Nordycka, na co w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę dr Joanna Grzela. 

W jej referacie  podjęta została problematyka stosunku tejże organizacji do kon-

cepcji wewnętrznych reform w północno-zachodniej Rosji, który to obszar, jak 

dość często się wskazuje, jest swoistym laboratorium współpracy między Zachodem 

a Rosją na Dalekiej Północy. Podobnie oceniany jest rejon Morza Barentsa, który 

przez lata stanowiąc przedmiot niezgody między Norwegią a ZSRR/Rosją, ostatnio 

doczekał się delimitacji granic morskich miedzy tymi państwami. Kwestia ta stała 

się jednym z głównych punktów wystąpienia mgr Pauliny Armaty, która docenia-

jąc w swym referacie osiągnięte porozumienie, duży nacisk położyła na inne ist-

niejące rozbieżności i wyzwania dla współpracy w tej części Arktyki.

Całość obrad konferencji została zakończona podsumowaniem przez przewod-

niczących poszczególnych paneli oraz dość długą i ciekawą dyskusją. W jej ramach, 

obok pytań bezpośrednio nawiązujących do wygłoszonych referatów, dużo miejsca 

poświęcono kwestii wykorzystania powstałego efektu synergii dla rozwoju 

w naszym kraju społecznych badań polarnych (o co apelowali m.in. prof. dr hab. 

Piotr Głowacki i prof. dr hab. Ryszard M. Czarny) oraz dla wsparcia polskiej poli-

tyki arktycznej ze strony badaczy (co akcentowali ambasador Jakub T. Wolski oraz 

prof. dr hab. Marek Pietraś). Wyrażony w toku dyskusji postulat organizowania 

tego typu konferencji w przyszłości przez inne ośrodki akademickie (m.in. kielecki 

oraz wrocławski) spotkał się z aprobatą większości uczestników. Ważnym efektem 

spotkania stała się także pozytywna reakcja części młodszych jego uczestników na 

apel dr Małgorzaty Korczak-Abshire, przewodniczącej Stowarzyszenia Młodych 

Naukowców Polarnych na Progu Kariery w Polsce o aktywny udział w pracach tej 

organizacji.
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Mark Garnett, Kevin Hickson, Con-

servative thinkers. Th e contributors to 

the political thought of modern Conse-

rvative Party, Manchester University 

Press, Manchester–New York 2009, 

ss. 194.

Tytułem wstępu – o omawianej tu książ-

ce – należy powiedzieć dwie rzeczy. Wpro-

wadza ona w świat idei i osobistości poli-

tycznych powojennego toryzmu, w poważ-

nej mierze nieznany w literaturze polskiej. 

Poza tym, jest jednym z najnowszych doku-

mentów usiłowań mających na celu wypra-

cowanie doktrynalnych podstaw dla złago-

dzenia wrogości pomiędzy prawicą i lewicą 

torysów, która niebezpiecznie wzrosła wsku-

tek ostrych sporów ideologicznych mających 

miejsce w czasach przywództwa Th atcher 1. 

O autorach naszej książki trzeba wiedzieć, 

że Mark Garnett urodził się w 1963 r. Jed-

1 O ostrości tych podziałów przypomina m.in. 

M. Garnett w swej książce napisanej wspólnie I. Gil-

mourem. Zob.: Whatever Happened to the Tories. Th e 

Conservative Party since 1945, London 1997, s. VIII.

nym z jego mentorów politycznych był Ian 

Gilmour, czołowy przedstawiciel grupy mię-

czaków (wets), czyli spadkobierców tradycji 

postępowego konserwatyzmu, którzy w la-

tach 70. i 80. zostali zmarginalizowani w Par-

tii Konserwatywnej przez obóz M. Th atcher. 

Obecnie Garnett jest wykładowcą nauk po-

litycznych na Uniwersytecie w Lancaster. Ke-

vin Hickson, urodzony w 1974 r., w przeci-

wieństwie do kolegi, jest umiarkowanym 

sympatykiem thatcheryzmu, zainspirowa-

nym m.in. przedsięwzięciem reinterpretacji 

jego dziedzictwa podjętym przez eksthatche-

rystę D. Willettsa. Wykłada nauki polityczne 

na Uniwersytecie w Liverpool. Obaj uczeni 

są autorami licznych prac dotyczących życia 

politycznego i myśli politycznej powojennej 

Wielkiej Brytanii 2. 

2 Mark Garnett napisał: Whatever Happened to 

the Torie…, op.cit.; Th e Conservative in Crisis, Man-

chester 2003, (redagowane wspólnie z P. Lynchem); 

Principles and Politics in Contemporary Britain, 

London 1996; Keith Joseph, Teddincton 2001 (napi-

sana wspólnie z A. Denhamem). Kevin Hickson zaś 

jest autorem następujących prac: Th e Political Th o-
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Omawiana praca wyraża przekonanie 

o istnieniu istotnych związków między ide-

ologią oraz praktyką polityczną w powojen-

nej historii brytyjskiego konserwatyzmu, 

polemizując z głoszoną m.in. przez Jima 

Bulpitta tezą, iż partia torysów jest organi-

zacją, w której głównie chodzi o zdobycie 

i utrzymanie władzy i mającą tym samym 

z ideologią niewiele wspólnego 3. Stosunek 

członków Partii Konserwatywnej do inte-

lektualistów bywał wprawdzie dwuznaczny, 

często niechętny, a jednak jeden z nich się-

gnął po godność premiera, a wielu po sta-

nowiska ministerialne. 

Garnett i Hickson odnotowują donio-

słość niektórych grup politycznych czy ide-

owych w kształtowaniu powojennej polity-

ki torysów. Zdecydowany prymat przyzna-

ją jednak, w swej książce, indywidualnym 

twórcom konserwatywnej ideologii. Wie-

lu z nich pełniło znaczące funkcje partyj-

ne i państwowe albo wywierało bezpośred-

ni wpływ na decyzje polityków, jednak nie 

wszyscy. Praca nie poświęca osobnego miej-

sca dziełu M. Oakeshotta. Autorzy uzasad-

niają to faktem, iż był on raczej fi lozofem 

polityki niż ideologiem. Zaznaczają jednak 

ught of the Conservative Party since 1945, Basingstoke 

2005 (której był redaktorem); Th e 1976 IMF Crisis 

and British politics, Southampton 2002; Th e Struggle 

for Labour’s Soul, London 2004 (redagowana  wspólnie 

z R. Plantem i M. Beechem); Labour’s Th inkers: the 

Intelectual roots of Labour from Tawney to Gordon 

Brown, London 2007 (reda  gowana wspólnie 

z M. Beechem). 
3  J. Bulpitt, Th e European Question, [w:] Th e 

Ideas that Shaped Postwar Britain, eds. D. Marquard, 

A. Seldon, London 1996.

(zgodnie z prawdą), że jego imię pojawia się 

na kartach ich książki wielokrotnie. 

Praca opiera się na wyróżnieniu czte-

rech głównych nurtów ideowych powo-

jennego toryzmu: jednego narodu, nowej 

prawicy, toryzmu tradycyjnego oraz cen-

trum 4. Orientacja jednego narodu, domi-

4  Określenie jeden naród wywodzi się od tytułu 

powieści politycznej Beniamina Disraelego Sybilla 

albo dwa narody. Jej autor, ubolewając nad patolo-

gicznym stanem społecznej polaryzacji w Anglii, 

przeciwstawiał mu ideał harmonii pomiędzy dwoma 

narodami biednych i bogatych. W tym disraelow-

skim sensie pojęcia jednego narodu Randolph 

Churchill użył później terminu torysowska demo-

kracja (stąd czasem używa się obu terminów za-

miennie). Nawiązując do dziedzictwa Disraelego, 

ugrupowanie młodych parlamentarzystów konser-

watywnych opublikowało w 1950 r. broszurę progra-

mową pod tytułem Jeden naród (One Nation). Wstęp 

do niej napisał Rab Butler. Uchodzi ona za prawowity 

wyraz jego doktryny, która patronowała polityce 

gabinetów torysowskich, przede wszystkim w okresie 

od 1951 do 1957 r., ale też (tyle że w bardziej ogra-

niczonej mierze) za rządów Macmillana oraz Heatha. 

Wydaje się, iż wśród historyków panuje zgoda co do 

istnienia ideowo-politycznej tradycji brytyjskiego 

konserwatyzmu, określanej mianem jednego narodu. 

Zdecydowanie brak jednak między nimi porozumie-

nia w kwestii doktrynalnego oblicza tej tradycji. 

Jedni bowiem utożsamiają ją z torysowską lewicą. 

Drudzy zaś uważają to za uzurpację, usiłując wyka-

zać, iż jej toryzm posiada raczej libertariańskie ob-

licze. Ich próba redefi nicji tego oblicza dotyczy 

dziedzictwa Disraelego, ale i Butlera. Ów spór inter-

pretacyjny stanowi jeden z ważnych wątków oma-

wianej tu książki. W niniejszym tekście używam 

określenia jeden naród, które jest krótsze i bardziej 

poręczne, niż używany zamiennie konserwatyzm 

jednego narodu oraz bardziej adekwatne niż torysow-

ska demokracja. Koncepcję wyróżnienia czterech 

głównych nurtów powojennego toryzmu znajdziemy 

już w książce Hicksona z 2005 r. Zob. red. K. Hickson, 
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nująca w Partii po 1945 r. do lat 70., patro-

nowała tzw. polityce powojennego konsen-

susu, polegającej m.in. na rozbudowie pań-

stwa opiekuńczego rozumianego jako sku-

teczny instrument zachowania jedności 

społecznej, zagrożonej przez klasowe anta-

gonizmy. Tożsamość ideowa nowej prawicy 

wyrastała z krytyki powojennego toryzmu 

(oskarżonego o tendencje kolektywistycz-

ne), dokonanej w imię rehabilitacji rynko-

wego indywidualizmu. Doktryna ta cieszyła 

się opinią głównej inspiracji ideowej dzia-

łań rządu M. Th atcher. Trzeci wyróżniony 

kierunek – tradycyjny toryzm szczególnie 

akcentował konieczność zachowania ładu 

moralno-obyczajowego, tradycyjnych insty-

tucji społecznych, autorytetu państwa oraz 

obrony interesów narodowych. Czwarta 

z wyodrębnionych tu orientacji, tzw. cen-

trum, miała opinię najbardziej pragma-

tycznej. Pod względem ideowym najbliżej 

jej było do opcji jednego narodu, a w latach 

70. i 80. rolę jej głównego rzecznika grała 

grupa mięczaków. 

Orientacja jednego narodu reprezento-

wana jest w naszej książce przez Harolda 

Macmillana oraz Richarda Austina (zwa-

nego Rabem) Butlera, a także Iana Gilmo-

ura. Przedstawiciele nowej prawicy to tu-

taj Enoch Powell, Keith Joseph oraz John 

Redwood. Wśród tradycjonalistów zna-

leźli się Peter Utley, Shirley Letwin, Mau-

rice Cowling, Roger Scruton oraz Peregri-

Th e Political Th ought of the Conservative Party since 

1945… , op.cit.

ne Worsthorne. Quintin Hogg, Angus Mau-

de oraz David Willetts zostali przez naszych 

autorów uznani za indywidualności trudno 

mieszczące się w którymkolwiek z trzech 

powyżej wymienionych ugrupowań. Jed-

nak pierwszy z nich był przecież związany 

z nurtem jednego narodu, zaś dwaj kolejni 

mieli w swej biografi i poważne thatchery-

stowskie epizody. 

Hickson i Garnett podzielili się zadania-

mi. Pierwszy scharakteryzował myślicieli 

nowej prawicy, tradycjonalistów oraz Wil-

lettsa. Drugi opisał pozostałych. Każdy z au-

torów sporządził po pięć rozdziałów (trady-

cjonalistom poświęcono tylko jeden z nich). 

Ponadto Garnett w tekście o Maude poświę-

cił stosunkowo sporo miejsca charaktery-

styce myśli tradycjonalisty Lorda Coleraine-

’a, a ponadto w Zakończeniu zawarł krótką 

krytykę poglądów i działań Powella. Z dru-

giej strony Hickson – również w Zakończe-

niu – poddał zwięzłej ocenie dokonania Bu-

tlera i Maude. 

Koronne znaczenie dla trafnej interpre-

tacji dziedzictwa Harolda Macmillana ma, 

zdaniem Garnetta, fakt, iż w rzeczywistości 

było dwóch Macmillanów – przedwojenny 

intelektualista oraz powojenny oportuni-

sta i karierowicz. Do wojny miał on zabie-

gać o promocję pewnych idei, potem jed-

nak dbał już głównie o swój awans. Kiedy 

odchodził na polityczną emeryturę, nie po-

parł kandydatury Butlera na swego następ-

cę, czym poważnie zaszkodził szansom po-

myślnej kontynuacji polityki powojennego 

konsensusu przez torysów. Inaczej niż Bu-

tler – nie pozostawił po sobie świadomych 
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następców, bo nigdy tak naprawdę nie nale-

żał do progresywnego skrzydła partii. 

W ogóle nie był konserwatystą. Jego ko-

ronne dzieło Trzecia droga z 1938 r. ma 

sens zachowawczy jedynie w bardzo ogól-

nym znaczeniu jako wyraz pragmatycznej 

sztuki dostosowania się do nieuchronnych 

zmian. Poza tym nigdy nie czuł się zwią-

zany z torysowską tradycją: po wojnie gdy 

gotów był nawet poprzeć zastąpienie kon-

serwatywnej etykiety swej partii nazwą 

„Nowej Demokracji”. Nie można go też – 

wbrew opinii W.H. Greenleafa – identyfi -

kować z torysowską tradycją życzliwego pa-

ternalizmu (któremu patronuje B. Disraeli) 

ponieważ jego doktryna cechuje się czymś 

co M. Oakeshott określił mianem „racjona-

lizmu politycznego”, co go jako konserwaty-

stę dyskwalifi kuje. 

Znaczenie Raba Butlera, jako konser-

watywnego polityka – twierdzi Garnett – 

wiąże się z tym, iż w latach 1945–1965 zaj-

mował centralną pozycję w ciałach kreują-

cych strategię polityczną partii. Można jed-

nak argumentować, że na największe uzna-

nie zasługują dokonania Butlera jako mi-

nistra edukacji oraz spraw wewnętrznych. 

W tym sensie Butler jest wybitnym repre-

zentantem empirycznej tradycji konserwa-

tyzmu. 

Istotną podstawą dla identyfi kacji dok-

tryny Butlera są  manifesty programowe 

Partii Konserwatywnej z drugiej połowy 

lat 40. Garnett dokonuje ich interpretacji 

w polemice z próbami wykazania, iż głów-

ny ich akcent pada na wolność i wolny ry-

nek, czyli z tezą jakoby wyrażały one raczej 

libertariańską niż paternalistyczną trady-

cję toryzmu 5. Mimo obecności takich wąt-

ków – twierdzi z mocą – sedno zawartego 

w tych manifestach przesłania ma wymo-

wę keynesowską, a więc reprezentuje pa-

ternalizm, nie zaś libertarianizm torysow-

ski 6. Cechowała je bowiem wyraźna apro-

bata idei pełnego zatrudnienia i fi nansowa-

nia przez defi cyt budżetowy oraz zarządza-

nia gospodarką przez państwo w imię nie 

tylko bezpieczeństwa socjalnego, ale i eko-

nomicznej efektywności. Retoryka liberta-

riańska wzmogła się w dokumentach z lat 

1949 i 1950, ale ich silne więzi z keynesi-

zmem zostały w nich zachowane.

5  Garnett polemizuje z D. Willettsem i D. Seaw-

rightem. Zob.: D. Willetts, Modern Conservatism, 

London 1992; D. Seawright, One Nation, [w:] Th e 

Political Th ought of the Conservative Party since 

1945…, op.cit.). W nieco innym sensie, do tezy Wil-

lettsa i  Seawrighta przychyla się również E.H.H. 

Green (Ideologies of Conservatism. Conservative Po-

litical Ideas in the Twentieth Century, Oxford 2002, 

s. 12–16). 
6  Przez libertarianizm rozumie się często (o ile 

nie najczęściej) radykalny indywidualizm powiązany 

ze skrajną podejrzliwością wobec państwa i równie 

ekstremalną apoteozą wolnego rynku albo, szerzej, 

ładu spontanicznego. Ponieważ blisko mu do idei 

anarchistycznej, określa się go mianem anarchoindy-

widualizmu czy anarchokapitalizmu. Wśród najwięk-

szych znakomitości różnych jego nurtów znajdują się 

tacy autorzy, jak H.D. Th oreau, A. Rand, M.N. Roth-

bard czy R.A. Nozick. Użyte tu określenie libertaria-

nizm czy libertariański – zazwyczaj jako składnik 

szerszego wyrażenia torysowski libertarianizm czy 

libertariański toryzm – nie posiada żadnych istotnych 

związków z  powyżej zdefi niowaną ideą oraz jest 

zgodne z konwencją terminologiczną stosowaną np. 

przez W.H. Greenelafa czy R. Eccleshalla.
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Celem reformy oświaty, której w 1944 r. 

podjął się Butler, było ułatwienie edukacyj-

nego awansu dzieci dotąd upośledzonych 

przez system. Miała ona jednak charakter 

ograniczony o tyle, że nie podważała wie-

lu dotychczasowych przywilejów warstw 

wyższych, ani też nie celowała w „złudny 

cel równości szans”. Dlatego też Butlera na-

leży określić nie jako egalitarystę – uwa-

ża Garnett – lecz postępowca, i to jednego 

z najbardziej skutecznych w historii poli-

tycznej Brytanii. Jego progresywizm wszak-

że nie kłócił się z konserwatywną wymową 

przedsięwzięcia. Mimo bowiem podkreśla-

nia modernizacyjnego i utylitarnego aspek-

tu reformy, główny akcent kładł jednak Bu-

tler na jej duchowym wymiarze. 

Wdzięcznym dla Garnetta polem iden-

tyfi kacji postawy postępowego konserwa-

tyzmu w opozycji do tradycjonalistycznego 

toryzmu, a zarazem do postępowego libera-

lizmu są dokonania Butlera–Ministra Spraw 

Wewnętrznych w rządzie Macmillana. Bu-

tler po objęciu funkcji przystąpił do refor-

my liberalizującej system karny. Jej sens był 

przede wszystkim humanitarny. Skutkowa-

ła bowiem ograniczeniem stosowania kary 

śmierci oraz przekreśleniem planów przy-

wrócenia kar cielesnych. Ponadto była od-

ważnym przedsięwzięciem racjonalizacji sy-

temu polityki karnej, poprzez oparcie jej na 

statystykach, czyli uwolnienie od presji oka-

zjonalnych histerii medialnych. Kroki Butle-

ra naraziły go na opinię zbyt tolerancyjne-

go wśród szeregowych członków Partii Kon-

serwatywnej, zarazem jednak nie zdołał on 

usatysfakcjonować liberałów. 

Butler nie był aniołem. Zdarzało mu się 

uderzać w moralizatorski ton wzgardy i po-

tępienia dla konsumerystycznego upadku 

współczesnego społeczeństwa brytyjskie-

go, co wcale nie stało na przeszkodzie temu, 

by przy innych okazjach zabiegać o przy-

chylność wyborców za pomocą materiali-

stycznego populizmu. Gdy próbował prze-

jąć ster partii po Macmillanie epatował fał-

szywie brzmiącą w jego ustach retoryką li-

bertariańską i dystansowaniem się od in-

terwencjonizmu, który wszak był jego wła-

snym dziełem. 

Wielkość Butlera leży w stanowczości, 

z  jaką posługiwał się instytucjami pań-

stwa w celu mitygowania antagonizmów 

oraz harmonizowania rozbieżnych intere-

sów oraz w pojmowaniu partii jako „wehi-

kułu społecznego pojednania”. Cechowała 

go mentalność mandaryna, ale nie doktry-

nerska wiara we wszechmoc państwowej 

kurateli. Garnett, pragnąc uwydatnić szla-

chetność jego postaci, kontrastuje ją z ży-

wiołem (który w latach 70. udzieli w partii 

wparcia Margaret Th atcher) „tępogłowych 

lokalnych aktywistów partyjnych”, ślepych 

na wyższe cele polityki, powodowanych 

klasowym egoizmem autorytarystów, któ-

rzy upatrują w surowości władzy „najlep-

sze remedium na problemy społeczne” 7. 

7  Garnett identyfi kuje, tym samym, butleryzm 

poprzez dystans do tego autorytaryzmu, który miał 

się objawić się w thatcheryzmie pod postacią formuły, 

w ujęciu komentatorów intelektualnej lewicy brzmią-

cej następująco: „wolny rynek i silne państwo”. Zob.: 

R. Eccleshall, Conservatsm, [w:] idem, Political Ide-
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Ian Gilmour uznał Quintina Hogga 

(Lorda Hailshama) za największego inte-

lektualistę wśród konserwatywnych poli-

tyków po II wojnie  św.8 Garnett również 

stara się oddać sprawiedliwości zasłu-

gom torysa, który kilkakrotnie wyrażał 

sens konserwatywnego punktu widzenia 

w formie traktatowej, pełnił funkcje mi-

nisterialne i otarł się o przywództwo par-

tii, a w 1968 r. opowiedział się za usunię-

ciem Enocha Powella z gabinetu cieniu za 

jego mowę Rzeki krwi 9. Jednak bilans do-

konań Lorda Hailshama wygląda bardzo 

surowo. W istocie sprowadza się do zarzu-

tu fanfaronady, hipokryzji, niestałości po-

glądów oraz skłonności do prawicowego 

ekstremizmu, którego skutek był taki, że 

postawa „starego i osobiście sfrustrowane-

go polityka” właściwie utraciła konserwa-

tywną tożsamość. 

Garnett dedykuje swe rozdziały o Mac-

millanie, Butlerze, Hoggu i Maude, nieży-

jącemu już Ianowi Gilmourowi „w  imię 

pamięci o długiej i  inspirującej przyjaź-

ni”. W następnym zaś zdaniu odnotowu-

je, iż jego mentor i przyjaciel z pewnością 

ologies. An Introduction, London 1984; A. Gamble, 

Th e Free Economy and the Strong State, London 

1988.
8  Gilmour umieścił go w elitarnym gronie kilku 

torysów o największym wkładzie w tradycję ideową 

brytyjskiego konserwatyzmu (czyli obok np. Hu-

me’a, Burke’a, Disraelego, czy Oakeshotta). Zob.: 

I. Gilmour, Inside Right: A Study of Conservatism, 

London 1977.
9  Do najważniejszych i najbardziej znanych prac 

Hogga należały Th e Case for Coservatism z 1947 r. oraz 

Th e Dilemma of Democracy z 1979 roku.

stanowczo nie zgodziłby się z konkluzjami 

rozdziału o naturze jego idei, ale zapewne 

uznałby życzliwość ich intencji.

Mimo tych zastrzeżeń, Garnett przed-

stawia życzliwy wizerunek dzieła swego 

mistrza. Rzeczowo wyjaśnia powody, dla 

których mięczaki, a wśród nich Gilmour, 

po objęciu przez Th atcher funkcji premie-

ra, czuli się zmuszeni przejść wobec niej 

do wewnątrzpartyjnej opozycji. Nie kwe-

stionuje tego, iż w pewnym sensie było on 

przywiązany do brytyjskiej tradycji kon-

serwatywnej (co go odróżniało od Mac-

millana). Jednak podkreśla – podobnie jak 

w przypadku Macmillana – raczej liberalny, 

niż konserwatywny charakter jego orienta-

cji ideowej: Gilmour związał się z torysa-

mi raczej z powodów koniunkturalnych 

niż doktrynalnych; podobnie jak Macmil-

lan, kalkulował – zresztą trafnie – że tylko 

w partii torysów ma szansę na wielką ka-

rierę polityczną. 

Niczego podobnego Garnett nie stwier-

dza jednak o Butlerze. Z determinacją defi -

niuje jego konstrukcję ideową jako postępo-

wą, ale i konserwatywną zarazem. Z czwor-

ga przedstawianych przez niego polityków 

i myślicieli związanych z dziełem torysow-

skiej polityki powojennego konsensusu – 

Macmillana, Hogga, Gilmoura oraz Butle-

ra – dziedzictwo ostatniego z nich jawi się 

jako najdonioślejsze, a zarazem najbardziej 

konserwatywne. 

Angus Maude był współredaktorem 

broszury One Nation z 1950 r., ale w poło-

wie lat 60. zyskał reputację jednego z głów-

nych krytyków polityki powojennego kon-
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sensusu 10. W 1975 r. przypadła mu rola jed-

nego z czołowych kreatorów strategii poli-

tycznej Partii Konserwatywnej, bezpośred-

nio przed nim sprawowana przez Gilmo-

ura, a do 1965 roku – przez Butlera. Walnie 

przyczynił się do zwycięstwa wyborczego 

Th atcher, defi niując program okiełznania 

związków zawodowych oraz inspirując po-

dzieloną partię do konsolidacji. Jednak już 

w 1981 r. usunął się z rządu Żelaznej Damy, 

ponieważ spoglądał na sprawy polityczne 

z perspektywy „niuansów podejmowania 

decyzji”, podczas gdy Th atcher widziała je 

jako arenę walki dobra ze złem. 

Maude wiele łączyło z thatcherystami. 

Podzielał opinię Lorda Coleraine’a, iż różni-

ca socjalistów i konserwatystów w sprawach 

gospodarczych polega na tym, że „pierwsi 

wierzą w to, co robią, drudzy zaś gonią za 

cudzym marzeniem”. Z Powell’em wiązało 

go nie tylko potępienie Edwarda Heatha za 

bezideowy technokratyzm, lecz także prze-

konanie o konieczności ograniczenia imi-

gracji. Mimo to thatcheryści mieli go za 

heretyka. Nie podzielał bowiem „wojowni-

czego liberalizmu gospodarczego” Powella, 

ani naiwności z jaką Coleraine lekceważył 

sprzeczności pomiędzy wolnym rynkiem 

a stabilnym porządkiem społecznym i mo-

ralnym, naiwności, która – zdaniem Gar-

netta – dobitnie świadczyła o skuteczności 

10  Wśród wielu prac Angusa Maude warto wy-

mienić, docenioną m.in. przez W.H. Greeneleafa za 

fi lozofi czną głębię, Th e Common Problem: A Policy 

for the Future, London 1969. 

„ideologicznych klapek na oczy nakłada-

nych przez oddziały nowej prawicy”. 

Maude wiele czerpał z ataków Oakeshot-

ta na „technikę” i „racjonalizm”, ale źródłem 

inspiracji była dla niego również krytyka 

komercjalizmu, która wyszła spod pióra 

H. Arendt czy nawet H. Marcuse. Twierdził, 

iż wielki rząd oraz wielkie fi rmy przemysło-

we są częścią technokratycznego spisku wy-

mierzonego przeciw społeczeństwu. Wspól-

nym celem obu jest promowanie „wzrostu” 

bez pytania, czy służy to rzeczywistym in-

teresom społeczeństwa. 

Jednocześnie wyrażał przekonanie, iż 

system podatkowy winien sprzyjać pry-

watnej własności, a zadaniem państwa jest 

przyczyniać się do zwiększenia liczby kla-

sy średniej, podobnie jak pozwolić istnieć 

szkołom prywatnym, w imię szans najzdol-

niejszych uczniów, bez względu na ich po-

chodzenie społeczne. Wierzył też, że wszę-

dzie, gdzie to możliwe należy przeciwdzia-

łać ubóstwu, ale jednocześnie uważał, iż 

warunki wychowania nie są decydujące, 

ponieważ niektórzy ludzie potrafi ą wznieść 

się ponad nie. 

Był wyznawcą indywidualizmu, które-

go nie powstydziłby się sam J.S. Mill. Nie 

tylko podzielał wiarę tamtego w racjonal-

ność istoty ludzkiej, lecz również podpisy-

wał się pod jego pochwałą ekscentryczno-

ści jako czynnika różnorodności i postępu. 

W tym samym też duchu główny cel po-

lityki widział w zapewnieniu maksimum 

niezależności osobistego wyboru. W prze-

ciwieństwie do wielu torysów nie oskar-

żał „rozhuśtanych lat 60.” o moralną degra-
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dację, lecz widział w nich „żałosny przejaw 

neurozy”.

Powód, dla którego Garnett – apologeta 

opcji mięczaków – odnosi się z uznaniem 

do dziedzictwa „thatcherysty”, w najwięk-

szym skrócie można przedstawić następują-

co: Maude to libertarianin, ale bez inspira-

cji neoliberalnych, indywidualista, ale nie-

rynkowy; sympatyzował z poglądami Po-

wella, ale nie padł ofi arą manichejskiej wizji 

świata ani też ekstremizmu Żelaznej Damy, 

jego zaś konserwatyzm wolny był od ruty-

nowych utyskiwań tradycjonalistów na po-

wszechny upadek obyczajów. 

Hickson przypomina, iż Enoch Powell 

był pierwszym z  liczących się polityków 

konserwatywnych, którzy rzucili intelektu-

alne wyzwanie wobec powojennej ortodok-

sji postępowego konserwatyzmu. Tym sa-

mym zasłużył sobie na miano prekursora 

brytyjskiej nowej prawicy. Jego dzieło okre-

śla jako „próbę ukształtowania postimpe-

rialnego angielskiego nacjonalizmu oparte-

go na zachowaniu suwerenności oraz pro-

mocji wolnego rynku”, akcentującą zwłasz-

cza problem kulturowej jedności Brytyjczy-

ków podważonej przez imigrację oraz kwe-

stię terytorialnej suwerenności zagrożonej 

perspektywą integracji europejskiej, a także 

decentralizacji Zjednoczonego Królestwa. 

Powell był czołowym prekursorem that-

cheryzmu, ale potępił Th atcher za Jedno-

lity Akt Europejski z 1986 r. oraz Porozu-

mienie Angielsko-Irlandzkie z 1985 roku. 

Podobnie odniósł się do spowodowanej 

przez jej rząd redukcji podatków bezpo-

średnich od najbogatszych, potraktowa-

nej jako istotny czynnik wzrostu gospo-

darczego, czy do zainicjowanej przez K. Jo-

sepha reformy edukacji, której przyświe-

cała utylitarystyczna idea kreowania „kul-

tury przedsiębiorczości”. Tu – jak podkre-

śla Hickson – okazał się typowym, trady-

cyjnym torysem. Ale jednocześnie zauwa-

ża, iż wbrew tradycjonalistom był prze-

ciwnikiem surowych kar dla przestępców, 

w tym kary głównej oraz kar cielesnych, 

a także sankcjom prawnym skierowanym 

przeciw homoseksualistom.

Wolnorynkowa orientacja Powella cier-

piała na szereg niekonsekwencji. Lekcewa-

żyła sprzeczność pomiędzy poparciem dla 

wolnego rynku oraz postulatem surowych 

limitów imigracyjnych. Ponadto ten sam 

Powell, który (co najmniej od 1958 r.) opo-

wiadał się za stanowczym ograniczeniem 

państwowego interwencjonizmu, jedno-

cześnie – jako minister zdrowia w latach 

1962–1963 – optował za wzrostem wydat-

ków i planowania. 

Zasadniczo znalazł się po stronie spraw 

przegranych. Bezpośrednio dotyczyło to 

kwestii integracji z EWG, a na dłuższą metę 

również imigracji i decentralizacji państwa 

brytyjskiego. Ale z drugiej strony jego na-

cjonalizm, oparty na obronie suwerenności 

oraz promocji wolnego rynku, to idee, któ-

re wciąż sprawują rząd dusz w wielu śro-

dowiskach Partii Konserwatywnej. Hick-

son przyznaje: jego poglądy nie były stałe. 

Najpierw był zwolennikiem butlerowskiej 

modernizacji Partii, ale od 1958 r. opowia-

dał się za opcją wolnorynkową, tyle że też 

nie czynił tego konsekwentnie. Z arcyim-
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perialisty zmienił się (po upadku Impe-

rium) w ostrego nacjonalistę. Krytycy za-

rzucają mu oportunizm, zwolennicy chwa-

lą za spójną postawę ideową. Ten spór bę-

dzie trwał – twierdzi Hickson – lecz nic już 

nie wniesie do rzeczy. Prawda bowiem jest 

taka, iż Powell był motywowany zarówno 

ideą, jak władzą. 

Refl eksja Hicksona nad dziełem Ke-

itha Josepha nie przynosi apologetycznych 

wniosków. Nasz autor przypomina, iż Jo-

seph był uznawany za wiodącego myślicie-

la Partii oraz sprawcę rozwoju nowej pra-

wicy, który posiadał kluczowy wpływ na 

M. Th atcher. Przedmiotem rozważań czy-

ni głównie skutki polityki fi rmowanej przez 

antyegalitaryzm Josepha. Tak jak zakłada-

no – efektem obniżenia podatków i ogra-

niczenia wydatków socjalnych był istot-

nie wzrost nierówności między bogatymi 

i ubogimi. Jednak wbrew oczekiwaniom 

dochody najuboższych zmniejszyły się nie 

tylko względnie, ale i bezwzględnie (a więc 

wzrost rozwarstwienia nie został okupio-

ny podniesieniem stopy życiowej najuboż-

szych). Tymczasem budżet z 1988 r. nadal 

zakładał cięcia w wydatkach socjalnych, po 

to, by umożliwić obniżkę podatków dla naj-

bogatszych. 

Konkluzja rozważań Hicksona nie jest 

dla Josepha łaskawa: jeśli istotnym celem 

torysów jest stabilność ładu społeczne-

go, to między konserwatyzmem i liberali-

zmem gospodarczym zachodzi fundamen-

talna sprzeczność, dlatego też trzeba po-

wiedzieć, że Joseph – wbrew temu co sam 

o sobie twierdził – w 1974 r. bynajmniej 

nie nawrócił się na konserwatyzm, lecz na 

gospodarczy liberalizm 11. 

John Redwood – przypomina Hick-

son – był intelektualistą, ale i politykiem: 

wpierw pełnił funkcję doradcy Th atcher, 

a potem został ministrem jej rządu, prze-

prowadzając liberalizację przemysłu tele-

komunikacyjnego 12. Nie poparł popierane-

go przez Żelazną Damę podatku pogłów-

nego, ale wspierał ją w 1990 roku, kiedy 

próbowała zachować funkcję szefa partii 

i premiera. Eurosceptycyzmowi Redwooda 

(który jest znakiem fi rmowym jego doko-

nań ideowych) Hickson usiłuje oddać pew-

ne względy, ale głównie stawia mu zarzu-

ty: powiązany ze stanowczą opcją wolno-

rynkową cechuje się on tą samą niekonse-

kwencją, która obecna jest w doktrynie Po-

wella. Niewybaczalną zaś słabością redwo-

odowskiej apologii wolnego rynku jest jej 

niefrasobliwość i bezradność wobec pro-

blemu ubóstwa. Przesłanki i wnioski oce-

ny dzieła Redwooda są u Hicksona podob-

ne jak w przypadku Josepha: jest ono tą od-

11  Zważywszy na to, iż Hickson osobiście twier-

dzi, iż apologia nierówności stanowi istotny składnik 

tradycji i doktryny torysowskiej (Zob. K. Hickson, 

Inequality, [w:] idem, Th e Political Th ought of the 

Conservative Party…, op.cit.) a  zarazem poddaje 

krytyce antyegalitarystyczną politykę K. Josepha, to 

– zakładając, iż nie popada w sprzeczność – wydaje 

się przekonywać nas do wagi istotnej różnicy pomię-

dzy antyegalitaryzmem liberalnym oraz konser-

watywnym. 
12  Wśród najważniejszych prac teoretycznych 

Redwooda znajdują się Popular Capitalism z 1988 r., 

Conservative Philosophy in Action z 1991 r. oraz Sin-

ging the Blue z 2001 roku.
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mianą thatcheryzmu, której bliżej do libe-

ralizmu niż konserwatyzmu 13. 

Dawida Willettsa Hickson określa jako 

entuzjastę Thatcher, który potem odda-

lił się od nowej prawicy w kierunku jed-

nego narodu oraz jako jednego z najwięk-

szych ideologów toryzmu po 1990 r. Doty-

czy to m.in. jego koncepcji wolnego rynku, 

a także szans na jego pogodzenie z duchem 

społecznej wspólnotowości (czyli uwolnie-

nia go od piętna aspołecznego indywiduali-

zmu), ale i interpretacji tradycji brytyjskiego 

konserwatyzmu. Zdaniem Willettsa pierw-

sza połowa XX w. to okres upadku konser-

watywnej Anglii, dryfującej w kierunku ko-

lektywizmu. Jednak modernizacja konser-

watyzmu po 1945 r., którą fi rmował Butler, 

nie była kontynuacją tego trendu. Świadczy 

o tym indywidualistyczna retoryka torysów 

podczas kampanii wyborczych z lat 1945, 

1950 i 1951 oraz pochwała indywiduali-

zmu obecna u głównych torysowskich my-

ślicieli tamtych czasów M. Oakeshotta, P. Ut -

ley’a i Q. Hogga. (Nie powinno to zresztą dzi-

wić, skoro patron tradycji jednego narodu – 

B. Disraeli – był sceptyczny wobec aktywno-

ści państwa, podkreślając wartość wolnego 

rynku.) Dopiero od 1957 r., za Macmillana, 

13  Surowość z jaką Hickson ocenia dzieło Re-

dwooda kontrastuje z przychylnym osądem Normana 

Barry, jednego z czołowych historyków i apologetów 

brytyjskiej nowej prawicy. Rozbieżność opinii obu 

autorów nie ma jednak miejsce w odniesieniu do 

wartości dokonań Davida Willettsa, którego Barry – 

obok Reedwoda – uznaje za najciekawszego konser-

watywnego intelektualistę po 1990 roku. Zob. 

N. Barry, New Right, [w:] K. Hickson, Th e Political 

Th ought…, op.cit., s. 48. 

konserwatyzm znów skręca w kierunku ko-

lektywistycznym. 

Hickson defi niuje stanowisko Willettsa 

w opozycji do J. Gray’a, który głosząc śmierć 

konserwatyzmu (jako ofi ary nowej prawi-

cy) opowiedział się za zrewidowaną przez 

T. Blaire’a opcją socjaldemokratyczną. Za-

razem jednak zaznacza, iż Willetts zaakcep-

tował pojęcie „sprawiedliwości społecznej”, 

od którego dystansowali się nie tylko przed-

stawiciele nowej prawicy, ale również Hogg 

i Maude. Nie ukrywa też tego, że w sporze 

pomiędzy mods (torysami opcji liberalizmu 

społecznego) i rockers (torysami społeczne-

go autorytaryzmu) Willetts opowiedział się 

za pierwszymi z nich. 

Hicksonowska analiza postawy Willett-

sa nie jest przezroczysta, i chyba – jak wie-

le innych w tej książce – nie miała taką być: 

niejedno mówi o jej autorze, który – pojed-

nawczo wobec Garnetta – zaznaczył swój 

dystans wobec tego, co zbyt mało „wiary-

godne” w Willettsa interpretacji tradycji to-

rysowskiej, podobnie jak nie zdystansował 

się wobec tych składników jego stanowi-

ska, co do których torysowscy tradycjona-

liści mieliby zapewne kłopoty, z uznaniem 

ich za konserwatywne. 

Pozycja tradycjonalistów w  Partii po 

1945 r. była słaba wskutek dominacji po-

stępowego konserwatyzmu. Odrodzenie 

ich pozycji nastąpiło – jak twierdzi Hick-

son – wraz z pojawieniem się Powella, któ-

ry przywrócił torysowskiej prawicy wiarę 

we własne siły. 

Wyraźnym faworytem naszego autora 

w tej grupie jest Peter Utley, dziennikarz 
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oraz autor przemówień dla Th atcher. Obok 

Lorda Coleraine oraz M. Oakeshotta, nale-

żał on do pierwszych poważnych krytyków 

powojennego konserwatyzmu. Był jednym 

z prekursorów obrony powellizmu jako na-

cjonalizmu powiązanego z doktryną wolno-

rynkową (mimo iż był, bardziej niż Powell, 

stanowczy w swym konserwatyzmie spo-

łecznym). Bronił torysowskiej tożsamości 

thatcheryzmu, choć miał zastrzeżenia wo-

bec zbyt silnej jego skłonności do libera-

lizmu. Defi niował też dziedzictwo B. Di-

sraelego w kategoriach nacjonalizmu da-

rzącego respektem zasady wolnego rynku. 

Wreszcie podjął się rehabilitacji idei tra-

dycyjnego angielskiego konserwatyzmu, 

w jego znaczeniu sprzed 1939 r., zignoro-

wanego w dominującej dyskusji po 1945 r. 

Widać, iż tak określone dziedzictwo ideowe 

Utley’a wyraźnie patronuje celom Hicksona 

w tej książce, tzn. obronie konserwatywnej 

reputacji thatcheryzmu, rehabilitacji auto-

rytetu tradycyjnego toryzmu oraz sprzeci-

wowi wobec zupełnego zawłaszczania tra-

dycji jednego narodu przez torysowską le-

wicę (czyli uwiarygodnieniu jej interpreta-

cji jako przejawu paternalizmu, który poza 

postępowymi ma też przesłanki tradycjo-

nalistyczne). 

Pomiędzy tradycjonalistami istniał spór 

o to, czy thatcheryzm oznaczał zerwanie 

tradycji torysowskiej. Jedni – jak Utley czy 

Letwin – twierdzili, iż została zachowana 

ciągłość 14. Inni – jak Roger Scruton czy 

14  Pod tą tezą – obok Hicksona czy Willettsa – 

podpisują się tacy sympatycy thatcheryzmu, jak 

Peregrine Worsthorne widzieli w nim ze-

rwanie z toryzmem 15. Hickson eksponuje 

wrażliwość drugiego z nich na kulturowe 

rezultaty polityki Żelaznej Damy. Shirley 

Letwin mogła twierdzić, iż Th atcher przy-

wróciła „krzepkie cnoty” wiktoriańskie, ale 

Worsthorne wiedział lepiej: benefi cjentami 

ekonomicznej polityki po 1979 r. nie byli 

wykształceni, wiktoriańscy gentelmani ro-

dzaju Matthew Arnolda, lecz raczej ludzie 

przypominający futbolowych chuliganów, 

tylko że bogatszych. 

Garnett twierdzi w  Zakończeniu, iż 

sukces thatcherystów i klęska mięczaków 

oznaczały upadek racjonalnej kultury de-

baty publicznej, Hickson zaś – ad vocem 

– zauważa: „a jednak dysydentów nie za-

brakło”, ruch w świecie idei nie wygasł, i tu 

szczególną rolę mieli odegrać tradycjona-

liści. Można mu zarzucać, iż nie znalazł 

w swej książce więcej miejsca dla tradycjo-

nalistów, ale nie sposób nie docenić uporu, 

z jakim broni ich odrębnej pozycji, zajmo-

wanej przez nich obok innych nurtów ide-

owych powojennego toryzmu. (Tej konse-

kwencji patronuje w jakimś sensie Mauri-

W.H. Greenleaf (Th e British Political Tradition. Th e 

Ide ological Heritage, Cambridge 1983); R. Blake (Th e 

Conservative Party from Peel to Th atcher, London 

1985), ale również jego krytycy, jak R. Eccleshall 

(Conservatsm…, op.cit.).
15  Taka też jest zgodna opinia mięczaków. Poza 

tym podziela ją E.H.H. Green (Ideologies of Conserva-

tism. Conservative Political Ideas in the Twentieth 

Century, Oxford 2002, s. 286–290), który jest sympa-

tykiem toryzmu, jak i R. Barker (Political Ideas in 

Modern Britain, London–New York 1997, s. 223–225), 

który torysów nie lubi. 
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ce Cowling, który wg Hicksona zasłużył się 

szczególnie tym, iż uwiarygodnił tradycjo-

nalistyczną interpretację politycznej trady-

cji torysów.) Jest to determinacja zupełnie 

obca Garnettowi, który istnienie tradycjo-

nalistów po prostu zbywa milczeniem.

Garnett ogranicza się w swej książce do 

roli historyka, Hickson zaś wykracza poza 

nią, bo w Zakończeniu defi niuje również za-

rys torysowskiego programu na przyszłość. 

Co szczególnie istotne dla wymowy cało-

ści ich wspólnej pracy – wiąże go z apolo-

getycznymi uwagami na temat dziedzictwa 

Raba Butlera i Angusa Maude. Powojenni 

konserwatyści – zauważa – skupili się na 

kwestii właściwej roli państwa, pomijając 

problem autorytetu jego instytucji. Potrzeb-

ne więc jest odrodzenie wiary w państwo, 

które sugeruje „powrót do postawy Butle-

ra”. Inaczej niż Burke, Butler nie twierdził-

by nigdy, iż państwo winno być przedmio-

tem czci, ale sądził on iż zasługuje ono na 

szacunek, ponieważ ucieleśnia istotne war-

tości. Z myśleniem Butlera współbrzmi – 

twierdzi Hickson – sceptycyzm Maude co 

do bałwochwalczego kultu idei ekonomicz-

nego wzrostu. Dla obu ważniejsza była ra-

czej kwestia jakości życia niż statystycznie 

mierzonego standardu życiowego. 

Rekapitulacja dzieła Garnetta, zawartego 

w omawianej tu książce, domaga się uzna-

nia za jedno z najważniejszych jego przed-

sięwzięć czegoś, co można by określić jako 

uporządkowanie intelektualnego i politycz-

nego dziedzictwa lewicowego czy postępo-

wego (Garnett używa wyłącznie określenia 

postępowy) konserwatyzmu, który defi niu-

je się przez przynależność do tradycji jedne-

go narodu, wiąże się często z grupą mięcza-

ków, a jeszcze częściej utożsamia się z poli-

tyką powojennego konsensusu. Uporządko-

wanie to ma kształt propozycji swego rodza-

ju hierarchii godności wśród czterech oma-

wianych przedstawicieli tego nurtu tory-

zmu. Mówiąc najkrócej – Garnett najmniej 

ceni dziedzictwo Hogga i Macmillana, bliż-

sze są mu dokonania Gilmoura, ale najwięk-

szą wartość przypisuje spuściźnie Butlera. 

Kolejnym istotnym dziełem Garnetta 

jest obrona rzeczonej tradycji powojenne-

go konserwatyzmu brytyjskiego przed: za-

rzutem odstępstwa od toryzmu na rzecz so-

cjalizmu, podnoszonym przez nową prawi-

cę i thatcherystów; próbą jej interpretacji 

w duchu toryzmu libertariańskiego, która 

kwestionuje jej postępową i zarazem pa-

ternalistyczną istotę; zarzutem braku toż-

samości konserwatywnej (bądź jej słabości) 

wobec faktu, iż progresywizm Macmillana 

i Gilmoura miał charakter raczej liberalny 

niż konserwatywny. 

Nie mniej ważnym dokonaniem Garnetta 

jest jego apologia dziedzictwa Angusa Mau-

de, której sens można sprowadzić do kilku 

poniższych zdań: istnieje w tradycji tory-

sowskiej nurt libertariański (stojący w opo-

zycji do torysowskiego paternalizmu, którego 

dziełem była polityka powojennego konsen-

susu), którego konserwatywnej prawowitości 

nie trzeba kwestionować w imię odcięcia się 

od thachteryzmu czy nowej prawicy 16. 

16  Niektórzy autorzy, jak W.H. Greenleaf, sugeru-

ją, że takiego zakwestionowania prawowitości tory-
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Podsumowując dzieło Hicksona w na-

szej książce, nie sposób nie zaznaczyć, że 

jednym z jego składników jest koncepcja – 

analogiczna do tej, którą Garnett zapropo-

nował w odniesieniu do przedstawicieli po-

stępowego konserwatyzmu – hierarchii za-

sług osobistości uchodzących za głównych 

intelektualnych prowodyrów thatchery-

zmu. Na rolę czarnych owiec skazał Hick-

son Josepha i Redwooda, podstawą wyroku 

czyniąc zarzut, zgubnej w swych politycz-

nych skutkach, zdrady konserwatyzmu na 

rzecz liberalizmu. Powella uznał nasz autor 

za godnego rehabilitacji: postać to kontro-

wersyjna, jego postawa zmienna, dzieło nie-

wolne od słabości, ale przecież cenne, bo in-

spirujące. Willetts uosabia w rozważaniach 

Hicksona nadzieję na rehabilitację tej czę-

ści thatcheryzmu, która jest wolna od bliż-

szych koligacji z neoliberalizmem oraz na 

pojednanie go z tradycją jednego narodu. 

Maude, przecież również thatcherysta, zo-

stał ukazany (zgodnie z werdyktem Garnet-

ta) jako przykład torysowskiego indywidu-

alizmu odcinającego się od neoliberalnego 

przesłania nowej prawicy.

Co do analizy dotyczącej orientacji tra-

dycyjnego toryzmu, to za inspirujące moż-

na uznać już samo wskazanie przez Hickso-

sowskiego libertarianizmu (właśnie w imię odcięcia 

się od thatcheryzmu czy nowej prawicy) dokonał 

R. Scruton, ale jest to teza, z którą z powodzeniem 

można polemizować. Zob.: W.H. Greenleaf, Th e Bri-

tish Political Tradition. Th e Ideological Heritage, 

Cambridge 1983, s. 265, R. Scruton, Co to znaczy 

konserwatyzm, tł. T. Bieroń, Poznań 2002, s. 7–9, 

22–24, 28–35. 

na grupy głównych jej przedstawicieli, choć 

defi cyt jej bliższej identyfi kacji doktrynal-

nej zdaje się świadczyć o tym, iż koncep-

cja jej tożsamości ideowej ma raczej wstęp-

ny i prowizoryczny charakter. Tu również 

Hickson umieścił niektóre (poza Scrutonem 

i Cowlingiem) indywidualności w swej hie-

rarchii zasług, wyróżniając zwłaszcza war-

tość dokonań Utley’a, krytykując dzieło Le-

twin oraz wskazując mankamenty refl eksji 

Worshorne’a. Ogólnie rzecz biorąc prezen-

tacja ich myśli wpisuje się głównie w istot-

ne dla Hicksona przedsięwzięcie reinterpre-

tacji dziedzictwa thatcheryzmu w torysow-

skim raczej niż neoliberalnym duchu. Kore-

sponduje ona również z implikacjami apo-

logii postawy Maude: istnieje torysowski 

indywidualizm wolny od rynkowej, neoli-

beralnej dominanty. 

Książka zawiera ciekawe racje dla dys-

tynkcji pojęciowych, które wydają się być 

cennym przyczynkiem do (jak się wydaje 

– skazanej na wieczne nieprzedawnienie) 

identyfi kacji głównych podziałów i tożsa-

mości ideowych w powojennym (ale niewy-

łącznie powojennym) konserwatyzmie bry-

tyjskim. Na uwagę zasługuje poważne po-

traktowanie różnicy pomiędzy postępowym 

konserwatyzmem oraz postępowym libera-

lizmem. Znajduje ona swe uosobienie w sil-

nie podkreślanej przez Garnetta dystynkcji 

pomiędzy postawą Butlera oraz Macmilla-

na i Gilmoura. Co ciekawe – Garnett wy-

daje się podzielać przekonanie Hicksona, 

iż jednym z istotnych kryteriów tej różni-

cy jest stosunek do egalitaryzmu: w prze-

ciwieństwie do postępowego liberalizmu, 
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konserwatyzm (nawet postępowy) jest mu 

stanowczo przeciwny. 

Na podstawie analiz Hicksona zawar-

tych w naszej książce, ale i wykraczających 

poza jej ramy, możemy też wnosić, iż ist-

nieje zasadnicza różnica pomiędzy anty-

egalitaryzmem liberalnym (reprezentowa-

nym np. przez Josepha) oraz antyegalitary-

zmem konserwatywnym (który wyznają 

Worsthorne, Cowling czy Scruton) 17. Istot-

ną zaś wartością analizy doktryny Mau-

de (autorstwa Garnetta, ale akceptowanej 

przez Hicksona) jest uwyraźnienie przeci-

wieństwa pomiędzy neoliberalną nową pra-

wicą oraz torysowskim libertarianizmem, 

które w głównej mierze sprowadza się do 

różnicy pomiędzy indywidualizmem ryn-

kowym i nierynkowym. Na pytanie czym 

różni się indywidualizm torysowski od in-

dywidualizmu liberalnego i nierynkowego 

jednocześnie (bo jego istnienia nie można 

w tym kontekście zlekceważyć), analiza po-

stawy Maude daje na to dość zadowalającą 

– jak sądzę – odpowiedź: jest on nie tylko 

nierynkowy i nie-egalitarystyczny, ale po-

nadto nie szuka wyrazu w liberalnym języ-

ku uprawnień, lecz w konserwatywnym na-

rzeczu cnót i zasług. 

Garnetta i  Hicksona dzieli ich stosu-

nek do thatcheryzmu. Pierwszy z nich po-

tępia go w całości. Drugi usiłuje rehabili-

tować część jego dziedzictwa. Obaj autorzy 

są jednak dość zgodni w swej niechęci do 

nowej prawicy, zwłaszcza jej neoliberalnego 

17 Zob.: K. Hickson, Inequality, [w:] Th e Political 

Th ought of the Conservative Party…, op.cit. 

oblicza. Ma to jednak miejsce jedynie w od-

niesieniu do stanowiska Josepha i Redwo-

oda. Ideowa zażyłość między nimi kończy 

się, gdy w grę wchodzi Powell, którego Gar-

nett jednoznacznie dyskwalifi kuje, Hickson 

zaś nie. Dwaj nasi autorzy żywią poza tym 

wspólny respekt dla ideowego oblicza tory-

sowskiego libertarianizmu, który defi niuje 

się przez dystans do torysowskiego pater-

nalizmu, który razem z nurtem libertariań-

skim stanowi komplementarną torysowską 

całość 18. W zgodnym przekonaniu Garnet-

ta i Hicksona, ów torysowsko-libertariański 

indywidualizm charakteryzuje również od-

rębność od nowej prawicy, a także – od po-

stępowego liberalizmu (z którymi nie two-

rzy on już jednej rodziny).

Omawiana tu książka nie jest synkre-

tycznym zestawieniem dwóch odmiennych 

opcji w kwestii historii i doktryny powojen-

nego toryzmu. Owszem – wiele kluczowych 

zagadnień zawartych w tym dziele znala-

zło się w „protokole rozbieżności”. Ale – nie-

zależnie od tego – jest ono też próbą wy-

pracowania „wspólnego mianownika”. Tyle 

tylko, że postawa każdego z autorów pod 

tym względem się różni. Garnett bowiem 

jest konsekwentnie pryncypialny w swej 

niechęci do torysowskiej prawicy. Nie tyl-

18 Przekonanie o komplementarności liberta-

riańskiego (zwanego indywidualistycznym) oraz 

paternalistycznego (zwanego kolektywistycznym) 

nurtu w konserwatyzmie brytyjskim podziela m.in. 

jeden z najbardziej prominentnych historyków tory-

zmu – W.H. Greenleaf. Zob.: idem, Th e British Political 

Tradition. Th e Ideological Heritage…, op.cit. 
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ko bowiem dyskredytuje thatcheryzm, ale 

i lekceważy tradycjonalistów. Przerzucanie 

mostów pomiędzy prawicą i lewicą brytyj-

skiego konserwatyzmu wydaje się więc być 

zadaniem, którego podjął się głównie, czy 

niemal wyłącznie, Hickson. Jednak trze-

ba przyznać, że Garnett, mimo niechęci do 

prawicy, czyni przecież przyjazne gesty wo-

bec przedsięwzięcia Hicksona. Przykładem 

takiej pojednawczości jest jego określenie 

ideologicznego sensu reformy edukacji zre-

alizowanej przez R. Butlera w 1944 r., gdzie 

podkreśla, iż wyraża ona ducha postępowe-

go konserwatyzmu, ale w żaden sposób nie 

daje to podstawy to tego, by uznać Butlera 

za egalitarystę. Ma to dla Hicksona o tyle 

fundamentalne znaczenie, że antyegalita-

ryzm uznaje on za podstawowy składnik 

ideowy torysowskiej doktryny 19. Koncylia-

cyjność Garnetta manifestuje się też choć-

by w jego opinii na temat znaczenia zwycię-

stwa Macmillana w wyborach parlamentar-

nych z 1959 r.: było ono nie lada wyczynem 

(tuż po kompromitacji sueskiej), ale – przy-

znaje uczciwie Garnett – okazało się mało 

owocne dla kraju. Zgódźmy się, że podobne 

wyznanie w ustach, było nie było, apologe-

ty torysowskiej polityki powojennego kon-

sensusu, nie jest łatwe.

Ostatecznie więc, mimo asymetrii posta-

wy obu autorów, można uznać książkę za 

wspólne ich przedsięwzięcie interpretacji 

historycznego i doktrynalnego dziedzictwa 

powojennego toryzmu. Godne podkreślenia 

19 K. Hickson, Inequality, [w:] Th e Political Th o-

ught of the Conservative Party… , op.cit. 

jest to, iż cechuje się ono konsekwentnym – 

choć traktowanym przez wielu konserwa-

tystów na kontynencie z dużą dozą lekce-

ważenia – defi niowaniem tego dziedzictwa, 

nie tylko w stanowczej opozycji do socjali-

zmu, ale i liberalizmu (oczywiście nie tyl-

ko liberalizmu lewicowego, postępowego, 

zwanego też społecznym, ale również go-

spodarczego, który jest utożsamiany z ide-

ową i polityczną prawicą). W przekonaniu 

torysów, paternalizm brytyjskiego konser-

watyzmu nie jest formą prawicowego so-

cjalizmu. Podobnie też – torysowskiego li-

bertarianizmu kategorycznie nie powin-

no się określać (często używanym w Pol-

sce) mianem orientacji „liberalno-konser-

watywnej” 20. 

 Przemysław Piotrowski

20 Oprócz Garnetta i  Hicksona determinacją 

w defi niowaniu toryzmu w stanowczej (a nie miękkiej 

jedynie) opozycji do liberalizmu we wszystkich jego 

postaciach, cechuje się wielu autorów brytyjskich. 

Dotyczy to wszystkich omawianych w książce trady-

cjonalistów, ale również takich komentatorów jak np. 

N. O’ Sullivan (Conservatism, London 1976, s. 100, 

105.); E.H.H. Green (Ideologies of Conservatism. 

Conservative Political Ideas in the Twentieth Century, 

Oxford 2002, s. 286–290.) czy R. Barker (Political 

Ideas in Modern Britain, London–New York 1997, 

s. 223–225.



160 Recenzje

Michael J. Sandel, Justice. What’s the 

Right Th ing to Do?, Penguin Books, 

London 2010, ss. 308.

Michael J. Sandel jest w obecnym cza-

sie prawdopodobnie najważniejszą posta-

cią młodego pokolenia – światowe uznanie 

zdobył jeszcze przed trzydziestką publika-

cją w 1982 r. sztandarowej dla komunita-

ryzmu pracy Liberalism and the Limits of 

Justice – działającą na gruncie fi lozofi i po-

lityki. „Th e Guardian” zasłużenie okrzyk-

nął go „jednym z najpopularniejszych na-

uczycieli na naszym globie” oraz „jednym 

z najbardziej interesujących na świecie fi -

lozofów polityki”. Prowadzony przez Sande-

la od wielu lat na Uniwersytecie Harvarda 

wykład poświęcony sprawiedliwości gro-

madzi największą w historii tego uniwer-

sytetu liczbę studentów – rzecz trudna do 

wyobrażenia w Polsce, gdzie fi lozofi a poli-

tyki raczej znika z planów studiów uniwer-

syteckich. Być może wysoki poziom dobro-

bytu młodzieży amerykańskiej stwarza jej 

warunki w pewnym stopniu podobne do 

tych, jakie mieli wolni obywatele starożyt-

nych Aten – brak doskwierających proble-

mów życiowych kieruje ich w stronę wol-

nej aktywności deliberowania o sprawach 

republiki. W każdym razie, nie można dziś 

mówić o fi lozofi i polityki, nie mówiąc o Mi-

chaelu Sandelu.

Autor Justice. What’s the Right Th ing to 

Do? jest znany przede wszystkim jako czo-

łowy komunitarysta, krytyk teorii sprawie-

dliwości Johna Rawlsa. Jednak ta popularna 

w Polsce etykietka zdradza już pewne opóź-

nienie w śledzeniu tego, co obecnie dzieje 

się w głównym ośrodku światowej fi lozo-

fi i polityki, jakim są Stany Zjednoczone. Od 

lat 80. Sandel zdążył bowiem rozwinąć już 

swoją koncepcję republikańską, którą okre-

ślam w swojej książce poświęconej komu-

nitaryzmowi (Wartość wspólnoty. O fi lozofi i 

politycznej komunitaryzmu, Wydawnictwo 

Adam Marszałek) mianem „mocnego repu-

blikanizmu”, którego sednem jest wizja „gę-

stej” sfery publicznej, w ramach której oby-

watele prowadzą wspólne racjonalne docie-

kania dotyczące dobra wspólnego, sprawie-

dliwości, dzielności obywatelskich czy oso-

bowych. Od lat 80. Sandel zdążył też przed-

stawić swoją oryginalną bioetykę uczestni-

cząc w Komisji ds. Bioetyki przy Prezyden-

cie Stanów Zjednoczonych oraz publiku-

jąc szereg artykułów, zwłaszcza zaś książkę 

z 2007 r. Th e Case Against Perfection.

Filozofi ę polityczną czy też – jak mówi 

sam Sandel – fi lozofi ę publiczną autora De-

mocracy’s Discontent ożywia bliski mi duch 

klasycznego racjonalizmu w wydaniu So-

kratejskim i Arystotelesowskim. Człowiek 

jest zoon politikon i to, czego potrzebuje dla 

realizacji swych możliwości i doskonałości 

ludzkich, to bogata sfera publicznej debaty 

– taka, jaką znajdujemy w Atenach Perykle-

sa, na kartach dialogów sokratycznych czy 

obecnie choćby na zajęciach z fi lozofi i po-

lityki na Uniwersytecie Harvarda. Praca Ju-

stice. What’s the Right Th ing to Do? jest żywą 

realizacją tego ducha. 

Zarówno książka, jak i cały sposób my-

ślenia Sandela opiera się na charaktery-

stycznym dla Sokratesa dialektycznym 

rozważaniu problemów moralnych, w tym 
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wypadku skupionych wokół sprawiedli-

wości, w drodze wychodzenia od wyzna-

wanych przez nas opinii, poprzez krytycz-

ne ich rozważanie za pomocą konfrontacji 

z problematycznymi przypadkami, do re-

wizji owych wyjściowych opinii. Jak wiado-

mo, cechą rozumowania Sokratesa jest to, 

że jest ono aporetyczne, to znaczy zatacza 

koła. Podobnie w tym wypadku – zrewido-

wane opinie nie kończą dyskusji, myślenie 

i dociekanie trwa nadal, ostateczność wy-

ników nigdy nie jest zagwarantowana raz 

na zawsze. 

Wyobraź sobie, że kierujesz rozpędzo-

nym tramwajem. Przed tobą, na torach stoi 

pięciu robotników wykonujących naprawy. 

Hamulce się zepsuły. Jeśli uderzysz w pracu-

jącą ekipę, na pewno wszyscy zginą. Nagle 

zauważasz, że między nimi a tobą są bocz-

ne tory, na które możesz zjechać – jednak 

na ich końcu pracuje jeden robotnik, który 

zginie, jeśli skręcisz. What is the right thing 

to do? Co powinieneś zrobić? Co byś zro-

bił i dlaczego? Czy poświęciłbyś jedno ży-

cie, aby ratować pięć? Prawdopodobnie tak 

– właśnie dlatego, że lepiej ocalić pięciu lu-

dzi niż jednego człowieka. Jeśli tak, to wy-

obraź sobie teraz, że nie jedziesz tym tram-

wajem, ale stoisz na moście jako widz i że 

nie ma już bocznych torów. Zepsuty tram-

waj na pewno zabije pięciu robotników. Za-

uważasz jednak, że obok ciebie stoi bardzo 

duży mężczyzna, który wychyla się przez 

poręcz mostu. Jeśli go popchniesz, wpad-

nie prosto pod koła tramwaju. Zginie, ale 

ty ocalisz pięciu robotników. Czy zrzucił-

byś tego niewinnego człowieka z mostu pod 

tramwaj? Prawdopodobnie nie. Jaka jest 

jednak dystynkcja między tymi dwoma po-

zornie różnymi przypadkami? A może Two-

je odpowiedzi wcale nie dadzą się uzasad-

nić i okażą się po dokładniejszym docieka-

niu tylko nierozumną konwencją, zaś intu-

icyjnie wyczuwana dystynkcja nie wytrzy-

ma krytycznego badania? 

Ten sposób konstruowania narracji w re-

cenzowanej książce prowadzi nas przez 

główne koncepcje sprawiedliwości, ja-

kie powstały na niwie fi lozofi i polityki od 

czasów Sokratesa do Rawlsa i libertarian. 

W dziesięciu rozdziałach [1. Sprawiedliwe 

postępowanie (Doing the Right Th ing); 2. Za-

sada największego szczęścia – utylitaryzm 

(Th e Greatest Happiness Principle/Utilitaria-

nism); 3. Czy jesteśmy właścicielami samych 

siebie? – libertarianizm (Do We Own Ourse-

lves/Libertarianism); 4. Pomoc jako zawód – 

rynek a moralność (Hired Help/Markets and 

Morals); 5. Jakie znaczenie ma motywacja? 

– Immanuel Kant (What Matters Is the Mo-

tive/Immanuel Kant); 6. Argumenty za rów-

nością – John Rawls (Th e Case for Equality/

John Rawls); 7. Dyskutując akcję afi rmatyw-

ną (Arguing Affi  rmative Action); 8. Kto na 

co zasługuje? – Arystoteles (Who Deserves 

What?/Aristotle); 9. Co jesteśmy winni sobie 

nawzajem? – Dylematy lojalności (What Do 

We Owe One Another?/Dilemmas of Loyal-

ty); 10. Sprawiedliwość i dobro wspólne (Ju-

stice and the Common Good)] Sandel kon-

frontuje ze sobą różne stanowiska fi lozo-

fi czno-polityczne. Przeciwstawia utylitary-

zmowi liberalizm Rawlsa, zestawia i różni-

cuje Johna Locke’a i libertarian, odnajdu-
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je mocne strony poglądu komunitarystycz-

nego, ale wskazuje też jego nieakceptowal-

ne ograniczenia etc. A wszystko to poprzez 

odnoszenie się do konkretnych przypad-

ków i palących kwestii moralnych współ-

czesnego świata.

Sandel rozważa takie case’y, jak małżeń-

stwa homoseksualne, aborcja, problem ba-

dań nad komórkami macierzystymi, misji 

zbrojnych w Afganistanie i Iraku, moral-

ną dopuszczalność tortur dokonywanych 

na więźniach w celu pozyskania informa-

cji o planowanych zamachach lub kryjów-

kach terrorystów, uzasadnienie dla akcji 

afi rmatywnej, morderstwo za zgodą ofi a-

ry (jak w przypadku niemieckiego kaniba-

la Armina Meiwesa) – żeby wymienić zale-

dwie niektóre. W każdym z tych przypad-

ków zaś uzasadnienie i argumentacja wie-

dzie od szczegółowych racji do odsłonięcia 

przesłanek fi lozofi czno-politycznych, aby 

zmusić nas do krytycznego przemyślenia 

naszych opinii i zrewidowania ich w świe-

tle rozumu.

W warstwie stricte fi lozofi czno-politycz-

nej główną ideą Sandela jest natomiast ar-

gumentacja na rzecz stanowiska Arystotele-

sowskiego jako tego, które po pierwsze, po-

trafi  rozwiązać wiele dylematów nierozwią-

zywalnych z punktu widzenia innych kon-

cepcji i paradygmatów; po drugie, najle-

piej oddaje nasze intuicje moralne i pozwa-

la nam wytłumaczyć dlaczego czujemy, że 

pewnych rzeczy nie powinno się robić; po 

trzecie zaś, najsprawniej wyraża współcze-

sne problemy polityczno-moralne i najle-

piej przystosowuje się do dzisiejszego, szyb-

ko zmieniającego się świata polityki, nauki 

i kultury.

Książka, napisana jasnym – charaktery-

stycznym dla Sandela – językiem, z przej-

rzystą strukturą, z dużym stopniem syste-

matyczności, bez wątpienia realizuje cel, jaki 

w swej działalności intelektualnej stawia so-

bie harvardzki fi lozof: ożywienie i wzboga-

cenie debaty publicznej i życia obywatel-

skiego współczesnych republik. Prezentu-

je przy tym oryginalne poglądy fi lozofi cz-

no-polityczne autora Public Philosophy, za-

pewniając pełniejszy wgląd w jedną z naj-

ważniejszych obecnie koncepcji w obsza-

rze myśli politycznej, koncepcji, która uwa-

ża, że dla ukształtowania tożsamości współ-

czesnej demokracji i polityki powinniśmy 

odważnie sięgnąć do źródeł greckich i in-

terpretować je na nowo tak, aby dały wyraz 

naszym problemom.

 Łukasz Dominiak

Johan P. Olsen, Governing Th rough In-

stitution Building. Institutional Th eory 

and Recent European Experiments in 

Democratic Organization. Oxford Uni-

versity Press, Oxford 2010, ss. 272.

Najnowsza książka Johana P. Olsena (Go-

verning Th rough Institution Building. Insti-

tutional Th eory and Recent European Expe-

riments in Democratic Organization) w spo-

rej części składa się z opublikowanych już 

wcześniej tekstów, jednocześnie jednak 

jest dowodem na to, że książka to coś wię-

cej niż suma składających się na nią części. 

Tak więc uważny czytelnik, zaznajomio-
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ny z wcześniejszymi pracami norweskie-

go autora i oczytany w literaturze szeroko 

rozumianego instytucjonalizmu, odnajdzie 

w omawianej pozycji szereg treści, z który-

mi wcześniej mógł się zetknąć chociażby na 

łamach „European Political Science Review”, 

„West European Politics”, czy „Annual Re-

view of Political Science”. Mimo to publika-

cja stanowi spójną całość stanowiącą intere-

sującą kontrybucję w debatę na temat spo-

sobów organizowania instytucji politycz-

nych. Nie sposób uniknąć wrażenia, iż autor 

dokonuje swego rodzaju rozliczenia ze swo-

im dotychczasowym dorobkiem, ale rów-

nież dorobkiem dyscyplin, które w sporym 

stopniu kształtował przez ostatnie dekady – 

w tym przede wszystkim badań nad integra-

cją europejską. Osią owego rozliczenia sta-

nowi pytanie o wkład studiów europejskich 

do nauk politycznych w ogóle. J.P. Olsen kry-

tycznie odnosi się do stanowiska, iż to stu-

dia europejskie pozwalają na nowo organi-

zować nauki polityczne, że na nowo je defi -

niują. Autor wręcz podkreśla, iż aktualność 

głównych tradycyjnych kategorii analitycz-

nych nie została przełamana, to raczej stu-

dia europejskie posługują się językiem po-

litologicznym do opisu i wyjaśnienia swoje-

go szczególnego obiektu zainteresowań. „Bi-

lans handlowy” (relacja exportu do impor-

tu), jak to określa J.P. Olsen, pomiędzy tym 

co studia europejskie zaadoptowały na po-

trzeby analizy procesu integracji europej-

skiej z szeroko rozumianych nauk politycz-

nych, a tym co same „dały z siebie” w sensie 

nowych koncepcji, terminów, teorii wypada 

zdecydowanie negatywnie dla europeisty-

ki. Mimo to nie należy przekreślać dorobku 

tej stosunkowo młodej dyscypliny, jako że 

jej istota sprowadza się do nowego sposo-

bu odczytywania stosowanej dotychczas ter-

minologii. Siatka pojęciowa, która tworzona 

była w XIX i XX w. w warunkach dominacji 

państwa narodowego podlega aktualnie re-

interpretacji w związku z procesami globa-

lizacji, a na kontynencie europejskim przede 

wszystkim pod wpływem zaawansowanego 

procesu integracyjnego. Zasięg i siła oddzia-

ływania tego zjawiska są tak daleko idące, iż 

należy je traktować jako główne i dominują-

ce na początku XXI w. 

Recenzowana pozycja stanowi interesu-

jące studium z zakresu organizacji admini-

stracji publicznej, mechanizmów jej reform 

i zmian. Źródłem informacji oraz obiektem 

obserwacji, dostarczającym odpowiedniego 

materiału analitycznego jest (grand) ekspe-

ryment w postaci Unii Europejskiej. Przy 

czym autor nie ogranicza się do zweryfi ko-

wania na ile aktualne i adekwatne są idee, 

teorie, koncepcje i założenia (ugruntowa-

ne w kontekście dominującego państwa na-

rodowego) rodem z politologii na gruncie 

studiów europejskich, ale stara się zbadać 

reakcję zwrotną europeistyki. Nauki, któ-

rej głównym obiektem badawczym jest byt 

postterytorialny, postnarodowy, nieskon-

solidowany politycznie – niejako w pro-

cesie tworzenia. Książka próbuje więc od-

powiedzieć, jaki jest feedback studiów eu-

ropejskich, czego analiza Unii Europej-

skiej może nas nauczyć, jaki jest jej wkład 

w ogólną syntezę teoretyczną w zakresie or-

ganizacji instytucji politycznych.
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Główny argument książki sprowadza się 

do stwierdzenia, iż skoro przyszłość i jakość 

demokracji, w których żyjemy tak dalece za-

leży od instytucji politycznych i samego pro-

cesu ich budowy, tworzy to naturalny popyt 

na zaawansowaną refl eksję naukową i sta-

łe doskonalenie modeli teoretycznych, któ-

re pozwolą nam lepiej zrozumieć te procesy. 

Tak więc analiza ich natury, dynamiki, funk-

cjonowania oraz efektów (w szczególności 

możliwości i ograniczeń osiągania zamierzo-

nych, pożądanych i antycypowanych rezulta-

tów) dokonywana jest z perspektywy reform 

instytucjonalnych, czyli ujęcia niestatyczne-

go. Niewątpliwie jest to książka ze wszech 

miar instytucjonalistyczna, jednocześnie 

stara się uwypuklać dynamiczny charakter 

instytucji. Wręcz kładzie nacisk na sam pro-

ces projektowania, konstruowania i refor-

mowania instytucji (ich permanentnej re-

konstrukcji) jako metody rządzenia. Insty-

tucjonalizm, tak często oskarżany (szczegól-

nie z pozycji behawiorystycznych) o statycz-

ne ujęcia, ostatecznie – piórem Jochana P. Ol-

sena – opowiada się za procesualnym sposo-

bem widzenia, rozumienia i analizy instytu-

cji (instytucja jako obiekt „żyjący”).  

Tym samym omawiana publikacja jest 

głosem postulującym lepszy dialog pomię-

dzy dwoma dyscyplinami, które – jak do-

tychczas – nie zwracały na siebie specjal-

nej uwagi, a mianowicie politologią a teorią 

organizacji. Takie nurty badawcze jak NPM 

(New Public Managament), czyli koncepcja 

Nowego Zarządzania Publicznego, mimo iż 

dynamicznie rozwijające się w innych ob-

szarach nauk społecznych (np. w ekono-

mii czy zarządzaniu), pozostawały skutecz-

nie marginalizowane, a często wręcz igno-

rowane w głównym nurcie nauk politycz-

nych, mimo iż podejmowały prawie te same 

problemy badawcze, jak np. sposoby dzia-

łania administracji i  biurokracji. Polityka 

i rządzenie sprowadzają się również do in-

strumentalnego rozwiązywania problemów, 

tym niemniej większość politologów ogra-

nicza swoje zainteresowania do procesu 

decyzyjnego, w tym przede wszystkim jego 

prawno-politycznych wymiarów. Tymcza-

sem kompletna analiza procesów społecz-

nych musi obejmować również etap imple-

mentacji, reakcji zwrotnej, wewnętrznej dy-

namiki reformowanej biurokracji etc.   

Jest więc omawiana praca analizą in-

stytucjonalną opartą na teorii organizacji, 

w której jednostką analizy pozostaje insty-

tucja i stanowi ona punkt wyjścia wszelkich 

rozważań.  To właśnie instytucja, a nie jed-

nostka czy struktury i procesy społeczne re-

prezentuje główny potencjał wyjaśniający 

w układzie zmiennych niezależnych. 

Na strukturę książki składają się cztery 

części, z których pierwsza to wprowadze-

nie, w którym autor doprecyzowuje co ro-

zumie pod pojęciem instytucji i (neo)in-

stytucjonalizmu, zakorzenia swoją pracę 

w teorii organizacji i artykułuje trzy grupy 

pytań badawczych: (1) o naturę i architek-

turę politycznych instytucji; (2) o dynamikę 

zmian  instytucjonalnych (ich źródła, prze-

bieg, zmierzch lub załamanie się) oraz (3) 

o efekty funkcjonowania instytucji – me-

chanikę oddziaływania instytucji na życie 

polityczne. 
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Druga część to długi (95 stron) esej 

o Unii Europejskiej, którą autor traktuje 

jako gigantyczny eksperyment instytucjo-

nalnej kreacji w nowym postnarodowym 

ekosystemie relacji społecznych. Jednocze-

śnie zadaje sobie pytanie, czego nauki po-

lityczne mogą się nauczyć ze studiów eu-

ropejskich, czy wzbogacają one dotychczas 

zgromadzoną wiedzę na temat organiza-

cji politycznych instytucji, czy podważają 

wcześniej wypracowane twierdzenia, po-

czynione założenia, zidentyfi kowane ze-

stawy przesłanek.  

Część trzecia odnosi się do reform w du-

chu New Public Management, które imple-

mentowane były pod wpływem tenden-

cji neoliberalnych, czyli z defi nicji z pozy-

cji antypolitycznych. Mając na celu większą 

efektywność, hołdowały inkorporacji my-

ślenia rynkowego w sferze publicznej, part-

nerstwu publiczno-prywatnemu, decentra-

lizacji i negowały biurokratyczny centra-

lizm, statyczne hierarchie i kolektywizm.   

Książkę kończy epilog (część czwarta), 

w którym autor konkluduje swoje rozwa-

żania, odnosząc się zarówno do instytucjo-

nalnych eksperymentów w skali Unii Eu-

ropejskiej, jak i doświadczeń reformator-

skich dokonywanych pod szyldem New Pu-

blic Management. 

Wniosek pierwszy dotyczy krytyki sta-

tycznych ujęć w analizie współczesnych in-

stytucji politycznych. Drugi wniosek negu-

je redukcjonizm upatrujący źródeł zmian 

instytucjonalnych w skali makro w poje-

dynczych procesach, wskazując, że zazwy-

czaj mamy do czynienia z kilkoma współ-

oddziaływującymi determinantami jedno-

cześnie. Trzeci wniosek konkluduje, iż stu-

dia nad organizacją instytucji politycznych 

i formami sprawowania rządów powinny 

wrócić do poszerzonej koncepcji porząd-

kującego wpływu instytucji.  Oznacza to, 

iż autor postuluje nieprzecenianie wpływu 

instytucji, które mają ogromne znaczenie, 

wpływając na życie polityczne. Nie oznacza 

to jednak, że zawsze mają znaczenie deter-

minujące i kluczowe.   

Autor unika recept jak powinny być zor-

ganizowane instytucje, aby gwarantowały 

dobre rządy. Stara się za to zanalizować wa-

runki, które uprawdopodobniają, że zmia-

ny instytucjonalne przyniosą optymalne 

rezultaty. Książka bowiem nie jest porad-

nikiem jak budować i reformować insty-

tucje polityczne, ale naukowym opracowa-

niem z ostrożnością dokonującym syntezy 

dotychczasowego dorobku dyscypliny.  

Recenzowana pozycja jest jednocześnie 

książką i teoretyczną i empiryczną – w myśl 

zasady, iż aby jak najlepiej zrozumieć ota-

czającą nas rzeczywistość, musimy posłu-

giwać się dostępnymi modelami teoretycz-

nymi, i jednocześnie żadna teoria nie może 

istnieć bez realnego świata, który opisu-

je. Książka napisana jest względnie trud-

nym językiem i jej pełne zrozumienie wy-

maga orientacji w literaturze przedmiotu, 

tym niemniej wydaje się być obowiązkową 

lekturą dla politologów i przedstawicieli ta-

kich pokrewnych dyscyplin jak studia euro-

pejskie, zarządzanie publiczne czy stosun-

ki międzynarodowe. 

 Rafał Riedel
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Marek Jeziński, Język przemówień poli-

tycznych generała Wojciecha Jaruzelskie-

go w okresie stanu wojennego, Wydaw-

nictwo Naukowe Uniwersytetu Miko-

łaja Kopernika, Toruń 2009, ss. 149.

Amicus Plato, sed magis amica veritas

Jako ktoś w  latach 80. zaangażowany 

w  jawną i  podziemną „Solidarność” nie 

mogę ignorować Wojciecha Jaruzelskiego. 

Był niewątpliwie jedną z najważniejszych 

postaci Polski tamtych lat i  dlatego jego 

przemówienia powinny stać się przedmio-

tem interdyscyplinarnej analizy, w której zo-

staną sprzężone kompetencje językoznaw-

cy, teoretyka literatury, historyka i politolo-

ga. Czytając kolejne strony książki Marka Je-

zińskiego, coraz mocniej odczuwałem stan 

rozdwojenia między poznawczą satysfak-

cją a krytycznym spojrzeniem. Satysfakcją 

uwarunkowaną podjęciem oraz zgłębieniem 

tak ciekawego i zarazem istotnego problemu 

jak język przemówień politycznych Wojcie-

cha Jaruzelskiego w latach stanu wojenne-

go. Natomiast krytyczne spojrzenie jest na-

stępstwem nie tego, że wiele problemów już 

w swej naturze dyskusyjnych zostało podję-

tych tak czy inaczej, lecz tego, że pewne za-

gadnienia jawią mi się podjęte wręcz błęd-

nie. Szczególnie metaforyka. 

Wbrew wszystkim poniżej zwerbalizo-

wanym spostrzeżeniom i ogólnemu wra-

żeniu nimi ukształtowanym pragnę pod-

kreślić, że recenzowana książka nie jest wy-

łącznie sekwencją błędów, luk i wątpliwych 

interpretacji. Marek Jeziński formułuje bo-

wiem autorską koncepcję drewnianego ję-

zyka i ją oryginalnie wykorzystuje w anali-

zie języka przemówień Wojciecha Jaruzel-

skiego. Niestety, jak mówi przysłowie, dia-

beł tkwi w szczegółach – i to one zapew-

ne przesłaniają mi inne walory recenzowa-

nej książki, taki jak np. poetyka wywodu, 

w którym Autor unika dwóch niebezpie-

czeństw: „zastąpienia” własnej analizy ję-

zyka przemówień Wojciecha Jaruzelskiego 

cytatami z tychże przemówień czy też tak 

szerokiego referowania stanu badań, że sta-

je się on czymś niejako samoistnym. 

1. Nieobecni: Piotr Wierzbicki i Walery 

Pisarek 

Już tzw. rzut oka na spis treści unaocznia 

logiczną konstrukcję recenzowanej książki, 

składającej się z trzech rozdziałów: Nowomo-

wa – drewniany język; Społeczne i zawodowe 

uwarunkowania języka Wojciecha Jaruzelskie-

go; Generał a nowomowa. Zarazem pierwszy 

akapit książki wprowadza w meritum:

„W książce niniejszej zostaną podda-

ne analizie cechy charakterystyczne języ-

ka propagandy totalitarnej oraz ich reali-

zacja w polskim systemie politycznym. Do 

tego celu należało wybrać materiał języko-

wy, który byłby z jednej strony właściwą eg-

zemplifi kacją problemu, z drugiej zaś po-

zwalałby – poprzez swoje bogactwo – na 

wydobycie owych cech charakterystycz-

nych. Założyć można, że takim materiałem 

jest język przemówień politycznych gene-

rała Wojciecha Jaruzelskiego”1.

1 M.Jeziński, Język przemówień politycznych ge-

nerała Wojciecha Jaruzelskiego w okresie stanu wojen-
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Tak więc książka Marka Jezińskiego jest 

zapisem „spotkania” teorii drewnianego ję-

zyka z jego polską praktyką pierwszych lat 

80. XX w. W tym „spotkaniu” teoria ta wa-

runkuje analizę oraz interpretację, zarazem 

te ostatnie poszerzają tę pierwszą. To meto-

dologiczne sprzężenie zwrotne determinu-

je cały wywód. Po prostu im szersza i głęb-

sza wiedza o nowomowie, tym wnikliwsze 

i poznawczo bardziej wartościowe analizy 

oraz interpretacje.

W polskich badaniach nad nowomową 

na pierwszy plan wysunęły się (to oczywi-

ście tylko moje osobiste przekonanie) trzy 

postacie: Jerzy Bralczyk, Walery Pisarek, Ja-

dwiga Puzynina (w kolejności alfabetycz-

nej – nie podejmę się bowiem jakiejkol-

wiek hierarchizacji). Moim zdaniem bezdy-

skusyjnie obok nich powinien stanąć Piotr 

Wierzbicki jako autor Struktury kłamstwa. 

Dla każdego, kto przeczytał tę książkę, jej 

poznawcza wartość będzie oczywistością. 

Może „sporna” postać Piotra Wierzbickie-

go wyjaśnia czy przynajmniej rozjaśnia za-

gadkę marginesowego statusu Struktury 

kłamstwa? 

Nie mogę powiedzieć, że Marek Jeziński 

Struktury kłamstwa w ogóle nie zna – w bi-

bliografi i znajduję ją. Niestety, tylko w bi-

bliografi i. Piszę „niestety”, ponieważ skwi-

towana jedynie bibliografi cznie książka po-

zwoliłaby znacząco pogłębić analizę oraz 

nego, Toruń 2009, s. 7. Odtąd cytaty stąd pochodzące 

będą lokalizowane jedynie w tekście głównym (strony 

ujęte w nawiasach).

interpretację języka przemówień Wojciecha 

Jaruzelskiego:

–  fi gura wroga (102–108) ujawni swą 

umiarkowaną wymowę w przeciwsta-

wieniu zebranym przez Piotra Wierz-

bickiego argumentom wobec przeciw-

nika2; 

–  Mit Ocalenia (116) dopełnienie swego 

sensu znajduje w tym, co Piotr Wierz-

bicki nazwał aksjomatem rezerwy 

ostatecznej3;

–  słowo „spokój” przestanie dziwić jako 

cel wprowadzenia stanu wojennego 

(123), kiedy będziemy pamiętać o tym, 

jak komuniści unieważnili język, logi-

kę i rzeczywistość4; 

–  analogicznie „socjalistyczny huma-

nizm” (123–124) okaże się czymś zro-

zumiałym – szczególnie w kontekście 

humanizmu zbrojeń5.

Nie potrafię oprzeć się wrażeniu, że 

znajomość tej książki zostaje wyczerpana 

umieszczeniem jej w bibliografi i. 

Nieco inaczej niż ze Strukturą kłamstwa 

rzecz się ma z artykułem Walerego Pisarka 

O nowomowie inaczej6. W bibliografi i widzę 

jego cztery publikacje, jednak wśród nich 

nie znajduję tej najważniejszej: poświęco-

nej drewnianemu językowi. Uwzględnienie 

2  P. Wierzbicki, Struktura kłamstwa, Londyn 

1987, s. 48–59.
3  Ibidem, s. 29–30.
4   Ibidem, s. 19–25. 
5   Ibidem, s. 37–39.
6  Pierwodruk: „Język Polski” 1993 (LXXIII), 

nr 1–2, s. 1–9. Przedruk: W. Pisarek, O mediach i ję-

zyku, Kraków 2007, s. 356–368. 
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jej pozwoliłoby Markowi Jezińskiemu po-

wstrzymać się przed przyznaniem nowo-

mowie monopolistycznego statusu: w jego 

książce jawi się ona niczym jedyne impe-

rium propagandowego zła, tymczasem ta-

kiego wyjątkowego statusu przypisać jej nie 

można7. 

2. Polska nowomowa: synchronia, dia-

chronia i język osobniczy

Powróćmy do pierwszego akapitu:

„W książce niniejszej zostaną podda-

ne analizie cechy charakterystyczne języ-

ka propagandy totalitarnej oraz ich reali-

zacja w polskim systemie politycznym. Do 

tego celu należało wybrać materiał języko-

wy,  który byłby z jednej strony właściwą 

egzemplifi kacją problemu, z drugiej zaś po-

zwalałby – poprzez swoje bogactwo – na 

wydobycie owych cech charakterystycz-

nych. Założyć można, że takim materiałem 

jest język przemówień politycznych genera-

ła Wojciecha Jaruzelskiego” (7).

W to, że przemówienia Wojciecha Jaru-

zelskiego z lat stanu wojennego współtwo-

rzą wypowiedź dostatecznie znaczącą i za-

razem obszerną, aby stać się przedmiotem 

analizy językowej, wątpić – twierdzę – nie-

podobna. Zarazem nie podzielam przeko-

7  „Starając się wykazać tożsamość repertuaru 

językowych środków perswazyjnych w  różnych 

epokach, bynajmniej nie zamierzam stawiać znaków 

równości miedzy „komuną” a  wolnym rynkiem, 

między PZPR-em a „Solidarnością”, między ZSRR 

a USA itd. Różnice między nimi pochodzą jednak nie 

ze świata retoryki”. (W Pisarek, O nowomowie inaczej. 

[w:] idem, O mediach… s. 368).

nania Marka Jezińskiego, że przemówienia 

te można uznać za „właściwą egzemplifi ka-

cję problemu” polskiej nowomowy. Ta bo-

wiem wraz z PRL-em przechodziła poważ-

ną ewolucję i nawet jeśli w najsłynniejszym 

telewizyjnym przemówieniu Wojciecha Ja-

ruzelskiego można wskazać znamienne 

podobieństwo do przemówienia Stalina po 

ataku III Rzeszy8, to przeciwieństwa wie-

lorako przeważają. Niepodobna bowiem 

ignorować różnic między np. Bolesławem 

Bierutem, Władysławem Gomułką, Edwar-

dem Gierkiem i Wojciechem Jaruzelskim. 

Różnic zdeterminowanych tak odmienny-

mi osobowościami, jak też kontekstami, tj. 

PRL-em w różnych etapach przemian jego 

ustroju. Doprawdy trudno przyjąć, że prze-

mówienia Wojciecha Jaruzelskiego można 

badać jako nowomowę na zasadzie pars pro 

toto – są one już raczej tylko jej ostatnim, 

raczej wyciszonym głosem. Gdzież im do 

tej pełni wysłowienia, jakim była nowomo-

wa pierwszej połowy lat 50., jego określenia 

przeciwników politycznych brzmią nijako 

w kontekście tradycji stanowionej „zaplu-

tym karłem reakcji”, „mentalnością alfon-

sa” czy choćby „warchołami”. 

8 „W przemówieniu [z 13 grudnia 1981 r.] Jaru-

zelski zrezygnował z tradycyjnego dla komunistów 

sformułowania „towarzysze i obywatele”, a zastąpił je 

określeniami: „obywatelki i obywatele”, „Polki i Pola-

cy”, a nawet „siostry i bracia”. Warto przypomnieć, że 

podobną taktykę zastosował Stalin podczas swojego 

przemówienia po agresji niemieckiej na Związek 

Sowiecki” (W. Polak, Stan wojenny – pierwsze dni, 

Gdańsk 2006, s. 196).
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Także analiza synchroniczna pozosta-

wia pewien niedosyt: czytelnik recenzowa-

nej książki może odnieść wrażenie, że Woj-

ciech Jaruzelski był jedynym przedstawicie-

lem ówczesnych władz, który swymi wystą-

pieniami osiągnął coś, co określiłbym jako 

tożsamość językową. Tymczasem przynaj-

mniej równi mu byli dwaj dziennikarze: wi-

cepremier Mieczysław F. Rakowski i rzecz-

nik rządu Jerzy Urban. W kontekście tych 

dwóch osobowości medialnych ich przeło-

żony jawi się marionetką o faktycznie drew-

nianym języku. 

Już sam tytuł analizowanej książki wska-

zuje, że podjęta w niej wieloraka problema-

tyka językoznawcza należy nie tylko do so-

cjolingwistyki, lecz również obejmuje tzw. 

język osobniczy. Jestem pewien, że choć-

by wydana przed dwudziestu laty książka 

Język osobniczy jako przedmiot badań lin-

gwistycznych9 stałaby się dla Marka Jeziń-

skiego istotną inspiracją, szczególnie mam 

tu na myśli trzy pierwsze spośród zawar-

tych w niej tekstów (Ireny Bajerowej, Ba-

danie języka osobniczego jako metodologicz-

ny problem historii języka ogólnego; Hen-

ryka Borka, Co możemy wiedzieć o języku 

osobniczym? i Stanisława Gajdy, O pojęciu 

idiostylu). 

Konstrukcję książki Marka Jezińskiego 

uznaję za bezdyskusyjnie trafną: od wielo-

rakiej teorii drewnianego języka poprzez 

analizę tekstów przemówień do interpreta-

cji. Zarazem jak z jednej strony niepodobna 

9 Język osobniczy jako przedmiot badań, red. 

J. Brzeziński, Zielona Góra 1988.

z taką konstrukcją polemizować, tak zara-

zem odczuwam pewien niedosyt poznaw-

czy z tego powodu, że język przemówień 

Wojciecha Jaruzelskiego stał się przedmio-

tem analizy raczej gramatycznej, teoretycz-

noliterackiej i politologicznej niż retorycz-

nej. Ta jednak wymagałaby zwrócenie się 

w stronę „żywej mowy”. Przykładem choć-

by te dwie analizy języka nieznanego męż-

czyzny z wąsem, które zostały opublikowa-

ne w „Tekstach Drugich”10. 

 

3. Przemówienie: nadawca czy mówca? ję-

zykoznawstwo czy teoria retoryczna? 

Marek Jeziński przyjmuje, że:

„Bazując na materiale językowym za-

wartym w publikacjach (przemówienia Ja-

ruzelskiego ukazywały przez całe lata 80. 

XX w., zbierane w tomach sygnowanych ko-

lejnymi datami rocznymi), z perspektyw-

wy dwudziestopięcioletniej badacz pomi-

nąć musi kwestie związane ze sprzężeniem 

zwrotnym – odczytaniem kontekstu, w ja-

kim wygłoszono konkretne przemówienia, 

niekiedy jest po prostu niemożliwe. Co wię-

cej, z punktu widzenia przyjętego w niniej-

szej pracy takie odczytanie kontekstowe nie 

jest konieczne i nie wniesie istotnych tre-

ści dotyczących przede wszystkim języka 

przemówień Generała, jego charakterysty-

ki, struktury, frazeologii, konstrukcji skła-

dniowych oraz funkcji, jakie pełnił w pro-

10 J. Bralczyk, O języku Wałęsy, „Teksty Drugie” 

1990, nr 4; M. Czyżewski, S. Kowalski, Retoryka Wa-

łęsy, ibidem.
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cesie komunikacji politycznej w omawia-

nym okresie” (9). 

Mniejsza już o wątpliwą terminologię ję-

zykoznawczą („struktura, frazeologia, kon-

strukcja składniowa” nie są równorzędne). 

Czy perspektywa ćwierćwiecza faktycznie 

rozstrzyga o tym, że „badacz pominąć musi 

kwestie związane ze sprzężeniem zwrot-

nym”? – w moim przekonaniu odpowiedź 

brzmi przecząco. Tym bardziej, że przynaj-

mniej jeden z kontekstów analizowanych 

przemówień sam Marek Jeziński werbali-

zuje11. Źródła do dziejów Polski w okresie 

stanu wojennego wydają mi się przynaj-

mniej dostateczne: od roczników „Trybu-

ny Ludu” czy „Żołnierza Wolności” poprzez 

Jerzego Holzera i Krzysztofa Leskiego Soli-

darność w podziemiu (w indeksie nazwisk 

Wojciech Jaruzelski pojawia się dziewiętna-

ście razy) czy prace zbiorowe poświęcone 

stanowi wojennemu aż po serwisy zagra-

nicznych agencji prasowych. 

Badanie „sprzężenia zwrotnego” między 

nadawcą a odbiorcą byłoby trudne rów-

nież z tego powodu, że niepodobna mówić 

o jednym odbiorcy analizowanych w książ-

ce przemówień. Wyróżniłbym przynajmniej 

czterech najważniejszych adresatów: ludzie 

PZPR, ludzie „Solidarności”, Polacy pozosta-

jący neutralni wobec dwóch głównych sił 

11 „Jednak w przypadku rytuałów politycznych 

PRL, w których pierwszoplanową rolę odgrywał Ja-

ruzelski, akceptacja narzuconych form wyrażania 

aprobaty dla władzy była znikoma. Oparte na kłam-

stwie formy życia społecznego PRL nie były w stanie 

wymusić autentycznego zaangażowania Polaków” 

(113).

Polski stanu wojennego12, przywódcy tzw. 

bratnich partii. Bodaj bez jakiekolwiek ry-

zyka można sformułować przekonanie, że 

dwaj pierwsi adresaci – ludzie PZPR i lu-

dzie „Solidarności” – biegunowo przeciwnie 

przyjmowali przemówienia Wojciecha Jaru-

zelskiego. Przynamniej o jednej z tych anta-

gonistycznych stron można powiedzieć, że 

zachowały się relacje, które pozwalają okre-

ślić, jak owo „sprzężenie zwrotne” przedsta-

wiało się13. Co więcej, należałoby zadać py-

tanie, czy w owym okresie między 13 grud-

nia 1981 r. a 22 lipca 1983 r. adresaci po-

zostawali niezmienni, czy też ich postawa 

wobec Wojciecha Jaruzelskiego zmienia-

ła się? 

Marek Jeziński poprzestał na analizie ję-

zykoznawczej – ma do tego bezdyskusyj-

12 „Określenie skuteczności działalności propa-

gandowej władz stanu wojennego wymaga jeszcze 

szczegółowych badań. Niewątpliwie w najmniejszym 

stopniu oddziaływała ona na ludzi młodych i inteli-

gencję z  dużych miast (często budziła u  nich po 

prostu rozbawienie) oraz na robotników wielkich 

ośrodków przemysłowych. Wśród części mieszkań-

ców wsi i małych miast mogła odnosić jednak pewne 

skutki”. (W. Polak, Śmiech na trudne czasy. Humor 

i  satyra niezależna w stanie wojennym i w  latach 

następnych (13 XII 1981–31.XII 1989), Gdańsk 2007, 

s. 20).
13  W dowcipach wyśmiewano się z wyalienowa-

nia komunistycznych władz oraz ich propagandy: 

– Dlaczego w teatrze Jaruzelski zawsze siada w pierw-

szym rzędzie? – Dlatego, że chociaż wtedy chce mieć 

naród za sobą.

„Gdybym ja miał twoje wojska, to bym w dwa dni 

rozprawił się z Solidarnością” – mówi Jaruzelski. 

„A gdybym ja miał twoją telewizję, świat nie dowie-

działby się do dziś, że przegrałem tę wojnę” – odpo-

wiada Hitler, (Ibidem, s. 60–61).
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ne prawo. Problem polega na tym, że takie 

samoograniczenie rozstrzyga o zatrzyma-

niu się przed tym, co w moim przekona-

niu byłoby najciekawsze. To znaczy: o za-

trzymaniu się przed pytaniem o  recep-

cje analizowanych przemówień. Znamien-

ne, że Autor na tejże s. 9. przekracza grani-

ce językoznawstwa i wkracza w teorię reto-

ryczną: „Przede wszystkim przekaz infor-

macji w przemówieniu jest zasadniczo jed-

nokierunkowy i zawsze przebiega w relacji 

mówca–słuchacz”. Te dwa terminy – „mów-

ca” i „słuchacz” – należą już do świata reto-

ryki i zarazem pozwalają przynajmniej za-

kwestionować takie pojmowanie przemó-

wienia, w którym odbiorca pozostaje ab-

solutnie bierny. Nakaz pozyskania przy-

chylności przynajmniej części audytorium 

sprawia, że słuchacz jest niejako ukrytym 

współautorem przemówienia. Starożytna 

teoria retoryczna pozostaje istotną częścią 

współczesnej humanistyki i w kontekście 

tego stwierdzenia poprzestanę na przywo-

łaniu trzech zdań autora Retoryki14.

Słowa informujące o wprowadzeniu sta-

nu wojennego miały wzmocnić swoich 

i osłabić nieswoich. Jaka była ich skutecz-

ność? Ostatecznie to właśnie skuteczność 

perswazji jest uznawana za jedno z najważ-

niejszych, jeśli nie w ogóle najważniejsze 

14 „Istnieją trzy rodzaje mów, ponieważ tyle jest 

właśnie rodzajów słuchaczy. Na każdą mowę składają 

się bowiem trzy elementy: mówca, przedmiot mowy 

i adresat. Ten ostatni właśnie, którego nazywam słu-

chaczem, wyznacza cel mowy”. (Arystoteles, Retoryka. 

[w:] Retoryka. Poetyka, tłum. H. Podbielski, Warszawa 

1988, s. 75).

kryterium oceny mówcy. Zarazem współ-

czesna wiedza o komunikowaniu zgodnie 

stwierdza, że przekaz werbalny to doprawdy 

niewielka część wypowiedzi – na tej zaled-

wie kilkuprocentowej części Marek Jeziński 

poprzestaje. Niejako wbrew (tragikomicz-

nej?) sytuacji komunikacyjnej: patetyczne 

i groźne słowa o wprowadzeniu stanu wo-

jennego kontra dzieciuch w mundurze ge-

nerała o głosie, który jest zaprzeczeniem 

tego, jakim Jacek Kalabiński czytał prze-

mówienie Lecha Wałęsy w Kongresie Sta-

nów Zjednoczonych. Było coś groteskowe-

go w tym, że mężem stanu jawił się mężczy-

zna o posturze dużego dziecka i poruszają-

cy się (z powodu choroby kręgosłupa) ni-

czym marionetka. Te pozawerbalne elemen-

ty poniekąd neutralizowały przekaz werbal-

ny – oczywiście w zakresie wprost propor-

cjonalnym do zaangażowania zróżnicowa-

nego audytorium: dla ludzi PZPR stan wo-

jenny wprowadził mąż stanu, dla ich prze-

ciwników „ślepowron” czy „spawacz”. Jeden 

z tekstów – pochodzący już z okresu „sta-

nu wojennego w opakowaniu zastępczym” 

(tj. z 1985 r.) – można nawet zinterpreto-

wać jako zapis niestosowności retorycznej 

Wojciecha Jaruzelskiego, zdeterminowanej 

przeciwieństwem między wypowiadanymi 

przezeń słowami a wyglądem:

„Chętnie bym mu czarne strącił okulary

Z jego zakazanej i drewnianej gęby,

Zniszczyłbym mu gorset, powybijał zęby!”15

15  W. Polak, Śmiech na trudne czasy…,  s. 32.
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Czy „drewniana gęba” jest taka z powodu 

drewnianego języka przemówień? Nie po-

trafi ę odpowiedzieć. Natomiast z pewnością 

wobec partyjno-rządowej propagandy dow-

cip polityczny bywał bezlitosny16. 

Oczywiście Marek Jeziński jako Autor 

analizy języka przemówień Wojciecha Jaru-

zelskiego winien zachować postawę bezstron-

ną, najkrócej określaną łacińskimi słowami 

sine ira et studio. Tę pożądaną obiektyw-

ność poniekąd gwarantuje nieprzekraczanie 

granic wytyczonych językoznawczą analizą 

„martwych”, gdyż piśmiennych wypowiedzi. 

„Żywy” ich autor jest – w moim przekonaniu 

– postacią tragikomiczną: słowa męża stanu 

wypowiada cherlak. Tej relacji między ma-

rionetkową postacią fi zyczną a patetycznymi 

czy tylko groźnymi słowami przez nią wypo-

wiadanymi niepodobna ignorować. Chociaż-

by przez wzgląd na immanentną dla każdej 

wypowiedzi funkcję impresywną. 

4. Zarys poetyki jako „biblia” polonisty 

Autor recenzowanej książki podejmu-

je badania interdyscyplinarne. Tym sa-

mym niejako skazuje się na to, by stać się 

kimś kompetentnym w kilku dziedzinach, 

w tym w zakresie wiedzy o języku i w za-

kresie wiedzy o literaturze. Już nawet tylko 

16  Dowcip – jeśli dobrze pamiętam – z połowy lat 

80.: jakie są trzy główne grzechy partii? – wysuwanie 

członka z ramienia na [nawiązanie do systemu no-

menklatury], konsolidacja członków na łonie partii 

[jako sposób na zachowanie jedności], manipulacja 

członkiem pod płaszczykiem [przypisywane rewizjo-

nistom] (wyjaśnienia w nawiasach kwadratowych 

jedynie dla młodszych czytelników tej recenzji).

rzut oka na zamykającą książkę bibliogra-

fi ę unaocznia coś niepokojącego: mniejsza 

o pozycje, których status określiłbym sło-

wem „paprotki” (tzn. w  ogóle niewyko-

rzystane czy nawet jakkolwiek niezwiąza-

ne z materią podjętą w książce)17. Ważniej-

sze, że dla Marka Jezińskiego w jego ana-

lizie przemówień Wojciecha Jaruzelskie-

go niejako polonistyczną „biblią” stała się 

książka o znamiennym tytule: Zarys poety-

ki18. Zarys – publikacja o jedynie propedeu-

tycznym statusie. O związku między pozio-

mem kompetencji (tu: polonistycznej, tzn. 

języko- i literaturoznawczej) a jakością ana-

liz jako o czymś oczywistym przekonywać 

nie trzeba. Poprzestanę na jednym przykła-

dzie: jako „popularne powiedzenia, znane 

każdemu użytkownikowi języka polskiego” 

Marek Jeziński podaje między innymi sło-

wa „Polska jest dobra na wszystko” (70) – 

ta parafraza słów piosenki Kabaretu Star-

17 Poprzestawszy na dwóch pierwszych stronach 

drugiej części Bibliografi i, tj. części podającej Opra-

cowania: książki i artykuły (136–137) wskażę:

–  publikacje w ogóle niewykorzystane w książce 

i tym samym wpływające na jej walory: Reto-

ryka i Poetyka Arystotelesa czy artykuł A. Bo-

gusławskiego O metaforze; 

–  publikacja jakkolwiek niezwiązana z materią 

podjętą w  książce: M. Bachtin, Twórczość 

Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa śre-

dniowiecza i rene sansu, Kraków 1975.
18  E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, 

Zarys poetyki, Warszawa 1980. Mniejsza już o to, że 

w bibliografi i została zmieniona kolejność nazwisk 

(jako pierwszy: A Kulawik) i tym samym porządek 

alfabetyczny został przestawiony. W tekście głównym 

Marek Jeziński wielokrotnie przywołuje wydanie tej 

książki z 1988 r. – katalogi toruńskich bibliotek edycji 

z tego roku nie zawierają. 
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szych Panów do dziś pozostaje indywidual-

ną właściwością języka Wojciecha Jaruzel-

skiego i dlatego powiedzeniem obiegowym 

z pewnością nie jest.

5. „Język przemówień Jaruzelskiego 

wprost skrzy się metaforami”?!

Problem Metafory w  przemówieniach 

Wojciecha Jaruzelskiego (tak brzmi tytuł 

jednego z  podrozdziałów) wymaga nie-

co szerszej wypowiedzi. Tu Marek Jeziń-

ski odstępuje od Zarysu poetyki i jako pod-

stawę teoretyczną swojej analizy przyjmuje 

(przynajmniej werbalnie) publikację Tere-

sy Dobrzyńskiej: „znaczenie metaforyczne 

wyzwala się wtedy, gdy dany wyraz zosta-

nie włączony w niezwykle połączenie wy-

razowe” (73); metafora to „złożony i kunsz-

towny środek tekstowej poetyki” (74). Na 

czym polega problem Metafory w przemó-

wieniach Wojciecha Jaruzelskiego?

A. Niemal wszystkie podane przez Mar-

ka Jezińskiego przykłady metafor przeciw-

stawiają się przyjętemu przez niego pojmo-

waniu jej (za Teresą Dobrzyńską), są bo-

wiem wypowiedziami silnie skonwencjona-

lizowanymi19:

Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią.

19  Problemu konwencjonalizacji wypowiedzi 

metaforycznych co prawda autorzy Zarysu poetyki 

nie podejmują, jednak o różnicy między metaforą 

poetycką a metaforą potoczną (zwaną również języ-

kową) można przeczytać choćby w: A. Okopień-Sła-

wińska, Metafora, [w:] M. Głowiński, T. Kostkiewi-

czowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik 

terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1998, 

s. 300. 

Jesteśmy tylko kroplą w strumieniu polskich 

dziejów.

Powstrzymajmy wspólnym wysiłkiem widmo 

wojny domowej. Nie wznośmy barykad tam, gdzie 

jest potrzebny most.

Kraj stawił czoła atakowi surowej zimy.

Ekonomiści oceniają, że już w drugim półroczu 

bieżącego roku może nastąpić poprawa na rynku. 

[…] Pod jednym warunkiem, że […] nie nastąpi 

nawrót choroby.

Istnieje swego rodzaju mur – […] – mur nie-

ufności.

Rozpalane są nowe wojenne ogniska, giną ty-

siące ludzi.

Te kamienie [rzucane w polskie siły porządko-

we] nie mówią po polsku (75–76)20.

Gdzież tu można mówić o jakimkolwiek 

„niezwykłym połączeniu wyrazowym”? Ni-

gdzie. Dlatego słowa, które dla Marka Je-

zińskiego są metaforami, nie są nimi na-

wet w kontekście przyjętego przezeń poj-

mowania ich. 

B. Co więcej i co gorsza: te jedynie zni-

komo metaforopodobne metafory Ma-

rek Jeziński ocenia bardzo wysoko: „język 

przemówień Jaruzelskiego wprost skrzy się 

metaforami, efektywnymi przede wszyst-

kim ze względu na ich prymarne funkcje: 

obrazowotwórczą i pojęciowo-intelektual-

ną” (74), „język przemówień Jaruzelskiego 

wprost skrzy się metaforami, efektownymi 

z względu na ich funkcje: obrazotwórczą 

i pojęciowo-intelektualną” (83), „w prze-

mówieniach Jaruzelskiego […] mamy bar-

dzo wiele metafor, nierzadko są to twory ję-

zykowe zadziwiające kunsztem i oryginal-

nością” (90), „Język przemówień Jaruzel-

20  Większość owych metafor cytuję w skróconej 

postaci – ale zachowując ich sens.
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skiego wprost skrzy się metaforami, efek-

townymi ze względu na ich funkcje: obra-

zotwórczą i pojęciowo-intelektualną (133). 

Nawet ostatnie słowa książki unaoczniają, 

że Wojciech Jaruzelski to homo metaphori-

cus: używa języka „bogatego w środki styli-

styczne, w tym – co szczególnie należy pod-

kreślić po raz kolejny [czyli piąty – K.O.] – 

w kunsztowne metafory” (134).

C. Jeśli analizowane przemówienia fak-

tycznie skrzą się metaforami, to nie potra-

fi ę nie zapytać o ich liczbę? – czy są one tak 

liczne, aby móc mówić aż o skrzeniu się? – 

analogicznie jak w słońcu śnieg skrzy się 

niezliczonymi iskierkami, tak przemówie-

nia Wojciecha Jaruzelskiego skrzą się me-

taforami?!21 – byłby więc on mistrzem pro-

zy poetyckiej? 

D. O tym, że metafory Wojciecha Jaru-

zelskiego są jedynie metaforopodobne (ni-

czym paskudztwo zwane wyrobem czeko-

ladopodobnym), przekonują dwa porów-

nania:

–  z tradycją nowomowy: „łabędzi śpiew 

faszystowskiej hydry” (więcej przy-

kładów swoistej dla nowomowy twór-

czości poetyckopodobnej, gdyż wbrew 

stylistycznej stosowności, znajdziemy 

w Drewnianym języku); 

– z niepowtarzalnym machejkizmem: 

Boże, gdyby niepokoje przedgrudniowe 

i tragedia grudniowa rozlały się z margine-

sowej zapaści używkowej.

21 „[…] intensywne użycie metafory przez naj-

ważniejszą osobę w  państwie może zaskakiwać” 

(80).

To nie mnie rozognia lubość, gdy w jed-

nej formule naród mieści wszystko i jeszcze 

przelewa się do uzurpacji.

Więc niech gminy po kolei stracą listki 

fi gowe braku uprawnień. Nawet za cenę bo-

lesnego ślizgania się. A ileż dziur powstaje 

w nadbudowie w wyniku przypalania lub 

przepalania szybkobieżną euforią22.

Gdzież Jaruzelskiemu do Władysława 

Machejka? Jeśli jednak przemówienia tego 

pierwszego skrzą się metaforami, to jak 

określić metaforykę tego, który do poloni-

stycznej kapitulacji zmusił nawet było nie 

było samego autora Książek najgorszych? 

E. W kontekście jedynie znikomo me-

taforopodobnego statusu tych słów, któ-

re Marek Jeziński uznaje za metafory, na-

leży odrzucić jego twierdzenie o „sakrali-

zacji dyskursu politycznego samego w so-

bie” (78)23.

F. Uznanie za metafory poetyckie tych 

wszystkich słów, które są najwyżej wyjąt-

kowo silnie skonwencjonalizowanymi me-

taforami (np. „Jesteśmy tylko kroplą w stru-

mieniu polskich dziejów”), prowadzi Mar-

ka Jezińskiego do nadinterpretacji, jaką jest 

22  Podaję za: S. Barańczak, Książki najgorsze, 

Kraków 2009, s. 113–114.
23 „[…] intensywne użycie metafory pokazuje, że 

elity partyjne dążą do uwznioślenia, sakralizacji 

dyskursu politycznego samego w sobie: władza, mó-

wiąc o kwestiach codziennych w sposób niecodzienny 

i stylistycznie złożony (czego manifestacją jest wła-

śnie stosowanie metafor), daje do zrozumienia spo-

łeczeństwu, że posiada rys wzniosłości, swoistej 

nadprzyrodzoności, a w konsekwencji – usiłuje legi-

tymizować swoje miejsce na arenie politycznej za 

pomocą językowych struktur” (78).
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twierdzenie o tym, że metaforyka Wojcie-

cha Jaruzelskiego sięga poziomu najwyż-

szego, jakim jest obraz poetycki:

W przypadku języka I sekretarza pro-

ces integracji [nadawcy komunikatu z od-

biorcą] odbywa się wokół pozorów quasi-

-uwznioślonego, quasi-sakralizowanego 

dyskursu, o czym świadczą choćby silnie 

nacechowane metaforyczne obrazy języko-

we zawarte w przemówieniach z 13 grudnia 

1981 r. czy z 21 lipca  1983 r. Zauważyć wy-

pada, iż to sam dyskurs jest tu najważniej-

szy, nadawca komunikatu wchodzi  bowiem 

w sferę metajęzykową, fatyczną i metapo-

etycką, jako że metafora ma przede wszyst-

kim zachwycać oryginalnością oraz wyszu-

kaną stroną formalną: Jaruzelski w przyto-

czonym przemówieniu z  21 lipca 1983 r. 

stan wojenny zestawia z  oraniem ziemi, 

która ma wydać spodziewany plon (79). 

Mniejsza już o to, czym jest zestawienie 

stanu wojennego z oraniem ziemi – tylko 

porównaniem czy aż metaforą? Natomiast 

powtórzę twierdzenie Marka Jezińskiego: 

Wojciech Jaruzelski jako „nadawca komu-

nikatu wchodzi bowiem w sferę metajęzy-

kową, fatyczną i metapoetycką”. Tak więc 

jest on nie tylko poetą24 – byłby również ję-

zykoznawcą i teoretykiem literatury? 

24  „Litania wezwań do tego prądu ideologicznego 

[socjalizmu w wydaniu marksistowsko-leninowskim] 

w przemówieniach I sekretarza jest bardzo długa 

i tworzy swoistą odę” (82). By zobaczyć, czym faktycz-

nie jest partyjna litania: M. Kula, Religiopodobny 

komunizm, Kraków 2003, s. 145–146. 

5. Varia

Powyższe uwagi ogólne można posze-

rzyć o uwagi już mniej ważne:

–  jako systemy religijne, „wykazujące 

zbieżności z totalitaryzmem”, Marek 

Jeziński wskazuje manicheizm i gno-

stycyzm – dodałbym chrześcijań-

stwo25; 

–  jednak to nie św. Paweł przejął od Je-

zusa Chrystusa klucze (nieprzypadko-

wo zwane Piotrowymi)26;

–  Marek Jeziński wielokrotnie łączy pa-

tos analizowanych przemówień z sa-

kralizacją władzy27 – czy jednak owa 

25  Mniejsza o nowszy stan badań (M. Kula, Reli-

giopodobny komunizm, op.cit.; R. Imos, Wiara czło-

wieka radzieckiego), uderzyła mnie analogia między 

dwiema wypowiedziami: mordowanie komunistów 

w latach terroru stalinowskiego komuniści określali 

jako „złamanie leninowskich norm życia wewnątrz-

partyjnego”, już w XXI w. Kościół działalność inkwi-

zycji ocenił jako niedostatek ducha Ewangelii dwa 

jakże różne przedmioty wypowiedzi, analogiczna 

postawa: eufemizmy i „ujemność” jako forma kry-

tycznego spojrzenia na własną przeszłość. 
26  „Josif Wissarionowicz ponadto, podobnie jak 

święty Paweł, nieustannie pracuje na rzecz rewolucji, 

organizuje szeregi partyjne, daje odpór heretykom, 

a kiedy zabrakło ukochanego wodza, przejmuje ster 

nawy państwowej” (34).
27  „Najwyższy kapłan władzy w PRL” (81, 98), 

„Kolejna funkcja pełniona przez metaforę w języku 

Jaruzelskiego to funkcja substytucji sacrum przez 

sakralizację dyskursu” (81), „Idea socjalizmu w jego 

wydaniu marksistowsko-leninowskim jawi się w ję-

zyku Generała jako swoista sfera sacrum, jaki Mit 

Jedynej Prawdy” (82), „najwyższy kaplan ideologii 

marksistowsko-leninowskiej w PRL” (108), „Przyto-

czone fragmenty [przemówień] dowodzą, że w pro-

pagandzie PRL mamy do czynienia z postrzeganiem 

rzeczywistości ideologicznej w kategoriach sakral-

nych” (119).
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sakralizacja nie powinna zostać zawę-

żona do tych Polaków, którzy opowie-

dzieli się za stanem wojennym i jego 

głównym aktorem? (dla innych Pola-

ków gospodarczy i etyczny krach de-

kady lat 70., karnawał „Solidarności” 

między Sierpniem a Grudniem oraz 

WRON jako argument siły zamiast siły 

argumentów przekreślały jakąkolwiek 

sakralizację – por. antologia Śmiech na 

trudne czasy); 

–  czy William Szekspir jako autor Juliu-

sza Cezara faktycznie jest „wielkim 

bardem ze Stratfordu” (65)? – kimże 

więc są np. Dylan czy Kaczmarski?;

–  czy Norwid, Wyspiański, Gałczyń-

ski, Rej i Broniewski to „wielcy lite-

raci uhonorowani przez Jaruzelskie-

go w przemówieniach” (67) – mniej-

sza o honor płynący ze znalezienia się 

na ustach generała Zomozy, ale: litera-

ci?! (nawet jeśli wielcy – „wielki literat” 

jawi mi się czymś bez sensu);

–  Marek Jeziński kilkakrotnie analizuje 

opozycję „My – Oni” – w tym kontek-

ście upomnę się o książkę Pawła No-

waka „Swoi” i „obcy” w językowym ob-

razie świata. Język publicystyki polskiej 

z pierwszej połowy lat pięćdziesiątych 

(Lublin 2002) – wykorzystanie tej pozy-

cji pozwoliłoby poszerzyć analizę prze-

mówień Wojciecha Jaruzelskiego o dla 

nich najistotniejszą polską tradycję, tj. 

nowomowę pierwszej połowy lat 50.; 

–  analizując uwarunkowania języka Woj-

ciecha Jaruzelskiego Marek Jeziński 

przyjmuje, że „Premier pochodził z ro-

dziny inteligenckiej” (93) – nie wcho-

dząc bynajmniej w problematykę wy-

łaniania się polskiej inteligencji, pra-

gnę zauważyć, że całkowitym milcze-

niem zostało pominięte to, że szlachec-

ki ród Jaruzelskich pieczętował się her-

bem Ślepowron28 – kultury retorycznej 

szlachty polskiej niepodobna lekcewa-

żyć (w moim przekonaniu wybitną kul-

turę literacką Józef Piłsudski zawdzię-

cza rodzinnemu wychowaniu)29; 

–  dlaczego za wroga wewnętrznego  zostały 

uznane dywersyjne rozgłośnie? (104) – 

czy chodzi tu o pojedyncze audycje ra-

diowe podziemnej „Solidarności”?; 

–  WRON nie obradowała – jak RWPG – 

na sesjach (109);

–  obawiam się, że Marek Jeziński po pro-

stu pomylił dwa pogrzeby: kardynała 

Stefana Wyszyńskiego i ks. Jerzego Po-

piełuszki30.

28  „Po wprowadzeniu stanu wojennego szybko 

odkryto, że szlachecki ród Jaruzelskich pieczętował 

się herbem Ślepowron, co w zestawieniu ze skrótem 

„WRON” i czarnymi okularami noszonymi przez 

generała tworzyło efekt komiczny” (W. Polak, Śmiech 

na trudne czasy…, s. 32).
29  O dwudziestowiecznym dziedzictwie szlachec-

kiej kultury politycznej: J. Axer, Trening oratorski jako 

składnik wychowania obywatelskiego w systemie repu-

blikańskim. Przypadek polski, [w:] Retoryka antyczna 

i jej dziedzictwo, red. M. Grzesiowski, Warszawa 1996.
30  „Przykładem takiej spontanicznej manifestacji 

zamienionej w wyraz niechęci do komunistycznej 

władzy może być pogrzeb kardynała Stefana Wy-

szy6ńskiego w Warszawie, kontrpochody pierwszo-

majowe organizowane przez podziemne struktury 

„Solidarności” czy choćby aktywność Niezależnego 

Zrzeszenia Studentów. Por. Polak, Czas ludzi niepo-

kornych: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 
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W  powyższym wyliczeniu pomijam 

sprawy dyskusyjne, jak np.: relacja między 

osobistym zaangażowaniem mówcy a sku-

tecznością jego perswazji31 (automatyzm 

wprost proporcjonalny? – tym samym ta-

lent aktorski staje się jedynie dodatkiem 

do wewnętrznego przekonania?) czy ewi-

dentny chochlik drukarski, jakim jest nie-

znany teorii retorycznej „wyższy styl” (50) 

– mowa oczywiście o stylu wysokim.

Nie ukrywam, że moja recenzja wywo-

łuje we mnie obawę, czy nie jest już tym, 

co w języku partyjnej propagandy bywa-

ło określane jako „krytykanctwo”? Wbrew 

temu wrażeniu pozostaję przekonany, 

że jakże krytycznie przeze mnie ocenio-

na książka Marka Jezińskiego poza mate-

rią językoznawczą i  teoretycznoliteracką 

posiada walory, których nie dostrzegłem, 

zaś zostały zwerbalizowane w recenzjach 

wydawniczych tak znanych politologów, 

„Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toru-

niu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), 

Toruń 2003. 

Niestety, w odsyłaczu nie znajduję strony, a moje 

własne poszukiwanie źródła za pomocą indeksu osób 

do Czasu ludzi niepokornych zakończyły się niepo-

wodzeniem. Zarazem nie mam odpowiednio silnego 

ducha, by dla znalezienia lokalizacji słów, w których 

to nie pogrzeb ks. Popiełuszki, lecz pogrzeb kard. 

Wyszyńskiego jest głównym przykładem spontanicz-

nej manifestacji przeciw władzy, przewertować całą 

książkę Czas ludzi niepokornych (tekst główny liczy 

kilkaset stron). 
31  „Oczywiście mówca wierzący w słuszność 

głoszonych przez siebie tez silniej oddziałuje na 

słuchaczy niż orator, dla którego przekonanie pu-

bliczności do jedynie słusznych idei, jakie głosi, jest 

jedynie pragmatycznym zadaniem o  charakterze 

technicznoaktorskim” (31–32). 

jak Roman Bäcker i Piotr Pawełczyk. Jed-

no z pewnością udało się: czytelnik książki 

staje się świadom tego, jak język analizowa-

nych przemówień zarazem jest zakorzenio-

ny w nowomowie i przeciwstawia się jej.

 Krzysztof Obremski

Marcin Bodio, Polityka energetyczna 

w stosunkach między Unią Europejską 

a Federacją Rosyjską w latach 2000–

2008, Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-

-JR, Warszawa 2009, ss. 370.

Rosnące zapotrzebowanie na surowce 

energetyczne, połączone z niestabilną sy-

tuacją w regionie Bliskiego Wschodu, spo-

wodowało, że współcześnie wiele państw 

Unii Europejskiej zaczyna traktować Fede-

rację Rosyjską jako strategicznego partne-

ra w zakresie dostaw paliw płynnych i ga-

zowych. Wyczerpywanie się złóż ropy naf-

towej i gazu ziemnego w Europie oraz nie-

wielka szansa na odnalezienie nowych po-

kładów mogących zmniejszyć zależność od 

importu powoduje, że współpraca pomię-

dzy Unią Europejską a Federacją Rosyjską 

wydaje się być niezbędnym elementem roz-

woju gospodarczego Wspólnoty.

Przedmiotem opracowania Marcina Bo-

dio jest współpraca pomiędzy Unią Euro-

pejską a  Federacją Rosyjską w  aspekcie 

sektora naft owego i gazowego. Recenzowa-

na monografi a dostarcza wiele szczegóło-

wych informacji na temat znaczenia surow-

ców energetycznych dla gospodarek państw 

Wspólnoty oraz Federacji Rosyjskiej. Au-

tor wskazał jednocześnie zarówno na po-
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tencjalne korzyści, jak i zagrożenia związa-

ne z zacieśnianiem wzajemnej współpracy. 

Bliskość geografi czna Rosji uczyniła to pań-

stwo strategicznym partnerem handlowym 

UE, dlatego też, w momencie budowy poli-

tyki energetycznej Wspólnoty, będzie nie-

zbędne wypracowanie politycznych i go-

spodarczych instrumentów chroniących 

wewnętrzny rynek energii przed jego mo-

nopolizacją.

Monografi a składa się z pięciu rozdzia-

łów, zakończenia, bibliografi i oraz stresz-

czeniach w  językach angielskim i  rosyj-

skim. Szczególnie cennym elementem opra-

cowania jest rozbudowany i zróżnicowany 

materiał źródłowy, który obejmuje różnego 

rodzaju akty prawne, raporty i dokumenty 

rządowe. Jednocześnie autor rozważania 

oparł nie tylko na opracowaniach polsko-

języcznych, ale także na literaturze rosyj-

skojęzycznej oraz angielskojęzycznej. We 

wstępie do omawianej publikacji M. Bodio 

stwierdził, że celem pracy była weryfi ka-

cja hipotezy, według której w okresie pre-

zydentury Władimira Putina nastąpiła re-

organizacja charakteru współpracy w sfe-

rze energetycznej między Unią Europejską 

a Federacją Rosyjską. W wyniku tej zmiany 

polityka energetyczna stała się najważniej-

szym i równocześnie najbardziej konfl ikto-

gennym wyznacznikiem stosunków między 

tymi podmiotami (s. 18). W celu weryfi kacji 

przyjętej hipotezy autor posłużył się meto-

dami naukowymi właściwymi dla politolo-

gii. Ich zastosowane pozwoliło M. Bodio za-

równo opisać, wyjaśnić, jak również porów-

nać politykę energetyczną UE oraz Rosji. 

Dzięki temu udało się autorowi w niezwy-

kle ciekawy sposób udowodnić postawioną 

we wstępie hipotezę badawczą. W tej części 

opracowania autor dokonał również analizy 

siatki pojęciowej niezbędnej do właściwego 

wyjaśnienia badanych zagadnień. Co warte 

podkreślenia, korzystał przy tym z dorobku 

naukowego wielu badaczy zarówno krajo-

wych, jak i zagranicznych.

W pierwszym rozdziale, mającym cha-

rakter wprowadzenia, M. Bodio przeanali-

zował genezę oraz rozwój współpracy unij-

no-rosyjskiej. Szczególny wpływ na zacie-

śnianie wzajemnych kontaktów miał kry-

zys energetyczny w latach 70., który skłonił 

państwa Wspólnoty do poszukiwania no-

wych stabilnych źródeł i transportu surow-

ców energetycznych do Europy. Poprzez na-

wiązanie stałego dialogu politycznego oraz 

instytucjonalizację wzajemnych kontaktów 

stworzono podstawy do współpracy gospo-

darczej, w tym energetycznej. Niewątpli-

wie na proces tworzenia, a następnie roz-

szerzenia UE Rosja nie była przygotowana, 

co wiązało się z negatywnym podejściem 

władz w Moskwie do procesu jednocze-

nia Europy. Jak wskazuje M. Bodio, zmia-

na polityki ZSRR, a następnie Rosji wobec 

Wspólnoty miała charakter długofalowy 

i związana była m.in. z rosnącą pozycją UE 

na arenie międzynarodowej oraz sytuacją 

na globalnym rynku surowców energetycz-

nych (s. 39). Natomiast po stronie UE od 

początku jej powstania dominowały jedno-

stronne inicjatywy państw członkowskich 

(w sferze energetycznej), które są współcze-

śnie kontynuowane. Za przyczynę takiego 
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stanu rzeczy autor podaje m.in. powiązania 

historyczno-kulturalne, a także interesy po-

lityczne, gospodarcze i energetyczne Fran-

cji, Niemiec czy Włoch, które powodują, że 

państwa te preferują kontakty z Rosją z po-

minięciem struktur unijnych (s. 62).

W  rozdziale drugim M. Bodio omó-

wił rozmieszczenie surowców energetycz-

nych w Federacji Rosyjskiej oraz scharak-

teryzował specyfi kę funkcjonowania przed-

siębiorstw energetycznych na rynku rosyj-

skim. Autor doszedł do wniosku, iż w Fe-

deracji Rosyjskiej następuje proces upań-

stwowienia sektora energetycznego, co nie 

stwarza dogodnych warunków dla funk-

cjonowania spółek zagranicznych. Jedno-

cześnie M. Bodio wskazał, że jednym z naj-

ważniejszych elementów polityki przedsię-

biorstw rosyjskich są działania nakierowa-

ne na przejmowanie aktywów fi rm sektora 

energetycznego w państwach Unii Europej-

skiej (s. 135). Polityka energetyczna Rosji, 

której jednym z elementów jest uzyskanie 

dostępu do rynków wewnętrznych państw 

UE, ma przyczynić się do zwiększenia wpły-

wów władz w Moskwie na kontynencie eu-

ropejskim, a przez to poszerzyć krąg państw 

sprzyjających Rosji w Europie.

W rozdziale trzecim autor przeanalizo-

wał w ujęciu historycznym próbę budo-

wy wspólnej polityki energetycznej Unii 

Europejskiej. M. Bodio stwierdził, że po-

mimo podejmowanych działań współcze-

śnie państwa członkowskie preferują jed-

nostronne podejście skierowane na ochro-

nę partykularnych interesów (s. 193). Autor 

scharakteryzował strukturę wymiany han-

dlowej pomiędzy UE a Federacją Rosyj-

ską, która odzwierciedla się dużą asyme-

trią. Eksport rosyjski do Wspólnoty obej-

muje przede wszystkim surowce energe-

tyczne, natomiast do Rosji trafi ają produkty 

przetworzone. Jak wskazuje M. Bodio, zde-

cydowanym zwolennikiem budowy wspól-

nej polityki energetycznej UE była Komi-

sja Europejska, która przy wsparciu Parla-

mentu Europejskiego przyjęła wiele doku-

mentów o różnej mocy decyzyjnej odnoszą-

cych się do zagrożeń związanych z uzależ-

nieniem Wspólnoty od importu surowców 

energetycznych (s. 169). Ponieważ stopień 

uzależnienia jest różny w poszczególnych 

państwach członkowskich Komisja Euro-

pejska opowiadała się za wprowadzeniem 

mechanizmów, które zapewniłyby solidar-

ność państw członkowskich. 

W rozdziale czwartym autor przedsta-

wił początki współpracy w sektorze ener-

getycznym pomiędzy UE a Rosją. Wska-

zał, iż sięgają one lat 60., przy czym przy-

spieszenie współpracy przypadło na lata 

70. (kryzys naft owy). Wtedy też państwa 

Wspólnoty zaczęły traktować ZSRR jako 

partnera mogącego zapewnić stabilne do-

stawy surowców energetycznych. M. Bo-

dio przeanalizował proces negocjacji naj-

ważniejszego współcześnie dokumen-

tu z  zakresu międzynarodowego prawa 

energetycznego – Traktatu Karty Energe-

tycznej. Autor wskazał, że dokument ten 

był pierwszą próbą stworzenia trwałych 

prawnych podstaw współpracy energe-

tycznej UE z Rosją. Należy zaznaczyć, iż 

pomimo podpisania Karty oraz Protoko-
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łu Tranzytowego, jest mało prawdopodob-

ne, aby doszło w niedługim czasie do raty-

fi kacji przez władze w Moskwie Traktatu, 

przede wszystkim z uwagi na zachodzące 

zmiany w rosyjskim sektorze energetycz-

nym (centralizacja oraz ingerencja władz 

w funkcjonowanie przedsiębiorstw ener-

getycznych – sprawa spółki Jukos; trud-

ności w swobodnym działaniu przedsię-

biorstw gazowych i naft owych; brak do-

stępu fi rm z zagranicy do sieci przesyło-

wych). Również prowadzone od wielu lat 

rozmowy pomiędzy Unią Europejską a Ro-

sją w postaci Dialogu Energetycznego nie 

przyniosły zadowalających efektów w po-

staci zbliżenia stanowisk i budowy przy-

jaznych warunków do wzajemnej współ-

pracy energetycznej. Jak wskazał M. Bo-

dio, istniejące różnice m.in. w traktowaniu 

nośników energii spowodowały, że Fede-

racja Rosyjska nawiązała kontakty dwu-

stronne m.in. z Francją, Niemcami i Wło-

chami oraz podważyła swoimi działania-

mi (realizacja projektów energetycznych 

będących w sprzeczności z interesem ca-

łej Wspólnoty np. budowa gazociągu Nord 

Stream) solidarność państw UE.

Rozdział piąty jest udanym syntetycz-

nym podsumowaniem uwarunkowań poli-

tyki energetycznej Unii Europejskiej i Ro-

sji oraz wytypowaniem prawdopodob-

nych scenariuszy rozwoju stosunków ener-

getycznych pomiędzy tymi podmiotami. 

Niewątpliwie na charakter realizowanej 

przez władze w Moskwie polityki energe-

tycznej będzie miała wpływ sytuacja sek-

tora energetycznego w samej Rosji. Autor 

wskazał, że w przypadku braku wzrostu 

mocy wydobywczych, w Federacji Rosyj-

skiej może być już niebawem odczuwal-

ny niedobór paliw płynnych i gazowych. 

Brak niezbędnych inwestycji w sektorze 

wydobywczym może zatem wpłynąć na 

skuteczność realizowanej przez Federację 

Rosyjską polityki. Dlatego też w celu wy-

pełnienia swoich zobowiązań międzyna-

rodowych Rosja będzie musiała zrekom-

pensować defi cyt gazu ziemnego jego im-

portem z państw Azji Środkowej (s. 254). 

Znaczna część tak pozyskanego surowca 

będzie przeznaczana następnie na eksport. 

Skuteczną odpowiedzią Unii Europejskiej 

na wzrost uzależnienia od dostaw strate-

gicznych surowców powinna być zmia-

na struktury bilansu energetycznego, po-

przez szerokie zastosowanie technologii 

pozyskiwania energii ze źródeł odnawial-

nych (s. 272). Autor na zakończenie roz-

działu zbadał szanse i zagrożenia współ-

pracy energetycznej pomiędzy Unią Euro-

pejską a Federacją Rosyjską.

Mimo wielu zalet, autor nie ustrzegł się 

niedociągnięć. Po pierwsze – zastrzeżenie 

budzi zastosowana konstrukcja monogra-

fi i. Rozdział drugi i trzeci są niejako opisem 

polityki energetycznej Federacji Rosyjskiej 

i Unii Europejskiej, co jest zbyteczne, ponie-

waż zastosowanie takiej struktury spowo-

dowało liczne powtórzenia. Istotę opraco-

wania stanowią zatem rozdziały pierwszy, 

pełniący rolę wprowadzenia oraz czwar-

ty i piąty, w których autor przeanalizował 

wzajemne relacje unijno-rosyjskie w sekto-

rze surowców energetycznych, a także per-
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spektywy ich rozwoju. Natomiast niewątpli-

wie dobrą stroną opracowania jest wstęp, 

w którym autor korzystając z licznych źró-

deł i opracowań zbadał siatkę pojęciową 

oraz zakończenie stanowiące analityczne 

podsumowanie badanego zagadnienia. Po 

drugie – w niewielkim stopniu autor od-

niósł się do wpływu konfl iktów gazowego 

(rosyjsko-ukraińskiego z 2006 roku) oraz 

naft owego (rosyjsko-białoruskiego z 2007 

roku)  na wzajemne relacje. Zasadne wy-

daje się być zbadanie wpływu zaistniałych 

konfl iktów na stosunki energetyczne po-

między Unią Europejską a Federacją Ro-

syjską. Po trzecie – z uwagi na brak wspól-

notowej polityki energetycznej (państwa 

wciąż podejmują jednostronne działania), 

poza sferą zainteresowań autora pozostało 

określenie siły oraz znaczenia poszczegól-

nych państw członkowskich na kształt for-

mułowanej współcześnie polityki w sekto-

rze energetycznym Unii Europejskiej.

Reasumując, mimo braków, należy 

stwier dzić, że recenzowana monografi a 

jest niewątpliwie wartościowym opracowa-

niem. Dokonana analiza stosunków energe-

tycznych pomiędzy Unią Europejską a Fe-

deracją Rosyjską ma charakter komplek-

sowy, bowiem ujmuje relacje pomiędzy 

tymi aktorami stosunków międzynarodo-

wych w sposób wieloaspektowy. Z tego też 

względu, recenzowana publikacja jest bez 

wątpienia istotnym opracowaniem na pol-

skim rynku wydawniczym, godnym pole-

cenia czytelnikom zajmującym się współ-

pracą pomiędzy Unią Europejską a Federa-

cją Rosyjską, przede wszystkim ze względu 

na ograniczoną liczbę monografi i porusza-

jących tę tematykę.

 Michał Paszkowski

Charles Tripp, Historia Iraku, przeł. Ka-

tarzyna Pachniak, Wydawnictwo Książ-

ka i Wiedza, Warszawa 2009, ss. 400.

Powstanie Iraku jako suwerennego pań-

stwa doskonale oddają słowa: „szaleństwo 

Churchilla, który chciał połączyć dwa szyby 

naft owe – Kirkuk i Mosul – w jednym pań-

stwie, łącząc Arabów z Kurdami, a sunnitów 

z szyitami niczym wodę z ogniem”1. Irak 

jest niewątpliwie jednym z najciekawszych 

pod względem kulturowym, historycznym 

i politycznym krajów Bliskiego Wschodu. 

To sumeryjska kolebka cywilizacji, na te-

renie której powstał legendarny Raj, roz-

wijały się wielkie cywilizacje starożytnego 

świata, kwitła nauka, literatura i sztuka, za-

dziwiając potomnych do dnia dzisiejszego. 

W zbiorowej pamięci Irakijczyków wciąż 

goszczą wspomnienia dawnej świetności, 

a poczucie misji dziejowej, którą ich kraj 

ma do spełnienia wśród Arabów, na trwałe 

zakorzeniło się w ich narodowym charak-

terze, dając znać o sobie, gdy tylko pojawia 

się ku temu sposobność. 

Terytorium nowożytnego Iraku obejmu-

je tereny leżące w dorzeczu Tygrysu i Eufra-

tu nazywane niegdyś Mezopotamią (z ję-

zyka greckiego Międzyrzecze; w Biblii he-

brajskiej – Aram Dwóch Rzek). Na obsza-

1 P. Salinger, E. Laurent, Konfl ikt w Zatoce Perskiej. 

Tajne dokumenty, Kraków 1991, s. 15. 
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rze Mezopotamii wykształciła się druga 

obok egipskiej, wielka cywilizacja Bliskiego 

Wschodu. Jak twierdzą historycy, w ciągu 

siedmiu tysięcy lat na terenie Iraku powsta-

ło i zginęło aż jedenaście wielkich cywili-

zacji. Dorobek tych cywilizacji stał się swe-

go rodzaju ornamentem dla historii ludz-

kości. Wystarczy wspomnieć tylko o trak-

towaniu doliny Tygrysu i Eufratu jako ko-

łyski cywilizacji, areny Wielkiej Powodzi za-

pisanej w Starym Testamencie, czy legen-

darnego Edenu. Według amerykańskich hi-

storyków, koncepcja synagogi, kościoła, czy 

meczetu wywodzi się właśnie ze starożytnej 

Babilonii. Początki osadnictwa na tym ob-

szarze sięgają 7000–6000 lat p.n.e., zaś oko-

ło 3300 r. p.n.e. wykształciła się tam pierw-

sza wysoko rozwinięta kultura sumeryj-

ska. Dzieje Mezopotamii to okresy rozkwi-

tów i upadków, kolejnych podbojów, w tym 

zwłaszcza najazdy i panowanie Persów, Rzy-

mian, Arabów (dynastii Ommajadów i Ab-

basydów), szyitów pochodzenia irańskiego, 

Turków Seldżuckich, ludów turkmeńskich, 

a w końcu Imperium Osmańskiego. W 762 

r. wybudowano Bagdad. Momentem przeło-

mowym okazał się najazd Mongołów, któ-

rych przywódca Hulag, wnuk Dżyngis Cha-

na, w 1258 r. dokonał zwycięskiego podboju 

i wyniszczenia całej Mezopotamii. W wyni-

ku tego wydarzenia Irak stał się prowincją 

graniczną imperium mongolskiego, podzie-

loną na dwie części – Górną Mezopotamię 

ze stolicą w Bagdadzie oraz Dolną Mezopo-

tamię ze stolicą w Mosulu. Warto podkre-

ślić, iż w dziejach Iraku również 1534 r. ma 

szczególne znaczenie, gdyż wtedy właśnie 

Bagdad został zdobyty przez wojska Sulej-

mana Wspaniałego, z kolei całe terytorium 

Iraku zostało podzielone na trzy wilajety: 

Basry, Bagdadu i Mosulu. Czasy nowożytne 

w historii Iraku (począwszy od wydarzeń 

z XVIII w. po I wojnę światową) można po-

dzielić na dwa okresy. Pierwszy z nich (pa-

szałyk mamelucki) charakteryzował się peł-

nieniem w Iraku roli namiestników przez 

Hasana Paszę, a następnie przez jego syna 

Achmeda Paszę, którzy oparli swoje urzę-

dowanie o  tworzenie nowych struktur 

wojskowych i administracyjnych, bazując 

na mamelukach pochodzenia gruzińskie-

go, którzy w 1747 r. przejęli władzę w Ira-

ku i sprawowali ją pod zwierzchnictwem 

osmańskim do 1831 r. Drugi okres, który 

rozpoczął się w 1831 r. stworzył podstawy 

dla nowej ery w dziejach państwa irackie-

go, która charakteryzowała się postępującą 

penetracją państw europejskich i moder-

nizacją kraju. Jednym z najbardziej postę-

powych mężów stanu tego okresu był Mi-

dhat Pasza, za czasów którego została na-

pisana pierwsza konstytucja Iraku, obalo-

na w 1877 r. przez Abd al-Hamida. 

Na początku XX w. o wpływy w Iraku za-

częły rywalizować przede wszystkim Anglia 

i Niemcy, które ze względu na poprawne 

stosunki z Imperium Osmańskim uzyski-

wały coraz większewpływy w tym obszarze. 

W 1899 roku sułtan Abdul Hamid II pod-

pisał koncesję, w ramach której spółka nie-

miecka (przedstawiciele Deutsche Bank, 

Siemens) otrzymała prawo zbudowania li-

nii kolejowej, która miała prowadzić z Ko-

nyi do Bagdadu, a następnie do Basry („ko-
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lej trzech B”). Dopiero jednak I wojna świa-

towa w znaczący sposób przewartościowała 

trwający prawie pięć stuleci układ sił w re-

jonie Mezopotamii. Jak pisze Charles Tripp: 

„Historia Iraku zaczyna się tutaj, nie po pro-

stu jako historia państwa jako instytucji, ale 

jako historia tych wszystkich, którzy zosta-

li wciągnięci w potęgę nowego reżimu. […] 

Państwo irackie stało się nowym centrum 

powagi, organizującym albo wzmacniają-

cym struktury, które mogłyby kształtować 

charakterystyczną politykę Iraku. […] Bry-

tyjczycy potrzebowali i znaleźli podmiot, by 

konstytuować nowy porządek, który uważa-

li za najbardziej pasujący do idei mandatów 

i ochrony brytyjskich interesów”2. 

W okresie pierwszej wojny św. Turcja 

opowiedziała się po stronie państw cen-

tralnych, przeciwko państwom ententy, 

ponosząc ostatecznie klęskę. Dla Brytyj-

czyków stanowiło to niepowtarzalną oka-

zję, by zająć miejsce Imperium Osmańskie-

go i przejąć kontrolę nad Bliskim Wscho-

dem. Status terytoriów należących do upa-

dłego Imperium Osmańskiego określono 

podczas konferencji pokojowej w Wersa-

lu w czerwcu 1919 r. Na konferencji w San 

Remo 26 kwietnia 1920 r. Anglia formalnie 

otrzymała mandat nad Irakiem. Ofi cjalne 

ogłoszenie mandatu brytyjskiego nad Ira-

kiem nastąpiło zaś 3 maja 1920 r. W 1920 r. 

Wielka Brytania nakreśliła granice nowe-

go państwa irackiego poprzez połączenie 

dawnych trzech prowincji: Mosulu, Bagda-

2  Ch. Tripp, A History of Iraq, Edinburgh 2000, 

s. 30.

du i Al-Basry, nie biorąc jednak pod uwa-

gę interesów miejscowej ludności. Dopiero 

w 1932 r. skończyła się władza mandatowa 

Ligi Narodów, a Irak stał się niepodległym 

państwem. 

Historia Iraku to szczegółowy przewod-

nik po dawnych i współczesnych dziejach 

tego państwa – począwszy od XVIII w., aż 

do 2007 r. Praca Charlesa Trippa to jednak 

zdecydowanie więcej niż vademecum wie-

dzy o Iraku.

Autor syntetycznie wydzielił poszczegól-

ne etapy historii Iraku, ujmując je w siedem 

oddzielnych rozdziałów. Każdy z rozdzia-

łów został dodatkowo podzielony na szcze-

gółowe podrozdziały, co niewątpliwie uła-

twia zrozumienie tak zawiłej i wielowątko-

wej historii Iraku.

Praca została wzbogacona o kalendarium 

obejmujące najważniejsze wydarzenia w hi-

storii Iraku (od 1831 r. – odzyskania Bagda-

du przez Osmanów, do 2007 r. – wysłania 

przez USA dodatkowego kontyngentu żoł-

nierzy do Iraku w celu wprowadzenia no-

wego planu bezpieczeństwa dla Bagdadu). 

Ponadto wprowadzenie poprzedzone zosta-

ło krótkim słownikiem terminów zaczerp-

niętych z języka arabskiego oraz wykazem 

najważniejszych skrótów pojawiających się 

w książce. Omawiane zagadnienia zosta-

ły uszczegółowione za pomocą map: Iraku; 

Basry, Kuwejtu i Szatt al-Arab; Iraku Kur-

dyjskiego; Iraku i Bliskiego Wschodu.

Warto podkreślić, że praca Charlesa 

Trippa jest przystępna dla kompletnego la-

ika w sprawach bliskowschodnich. Aczkol-

wiek, autor nie pomija w analizie historii 
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państwa irackiego kwestii trudnych, wielo-

wątkowych i przy tym niezwykle skompli-

kowanych. Ujmuje je raczej syntetycznie, 

silnie zakotwiczając je w kontekście histo-

rycznym. 

Szczególnie wartościowe wydaje się 

chronologiczno-problemowe podejście 

do historii Iraku, jak również wieloaspek-

towe ujęcia historii tego państwa w każ-

dym z  omawianych okresów. Autor bo-

wiem porusza zarówno kwestie polityczne, 

jak i społeczne (w tym podziały etniczne 

i problem Kurdów w Iraku), gospodarcze 

(w tym aspekty posiadanych przez Irak za-

sobów ropy naft owej), kulturowe i religij-

ne (relacje sunnici – szyici). Nie można bo-

wiem dobrze zrozumieć historii Iraku, nie 

patrząc na to państwo przez pryzmat tych 

wszystkich płaszczyzn. A Charles Tripp tak 

właśnie czyni. 

Autor analizuje: korzenie islamu i domi-

nację Imperium Osmańskiego nad trzema 

wilajetami Bagdadu, Mosulu i Basry; nega-

tywny wpływ brytyjskiego imperializmu 

na kształtowanie się państwowości Iraku; 

kontrowersyjność władzy monarchii Ha-

szymidzkiej w  Iraku w  dwóch okresach: 

1932–1941 i 1941–1958 (czemu poświęca 

dwa odrębne rozdziały); okres republiki po 

przewrocie Abd al Karima Kasima i kolejne 

przewroty, które charakteryzowały historię 

Iraku w latach 1958–1968 (w tym rządy bra-

ci Arifów); rządy Socjalistycznej Partii Od-

rodzenia Arabskiego (Al-Bas) i objęcie pełni 

władzy przez Saddama Husajna w 1979 r., co 

ujmuje w jednym, bardzo obszernym roz-

dziale przypadającym na lata 1968–2003 

(w rozdziale tym autor analizuje niezwykle 

istotne kwestie – problem kurdyjski, sto-

sunki z szyickim Iranem i ośmioletnią woj-

nę Iraku z państwem Chomeiniego w latach 

1980–1988, agresję Iraku na Kuwejt doko-

nana 2 sierpnia 1990 r. oraz jej długotermi-

nowe skutki dla Iraku, a ostatecznie agre-

sję Stanów Zjednoczonych na Irak w mar-

cu 2003 r.); ostatni siódmy rozdział dotyczy 

z kolei konsekwencji trzeciej wojny w Zato-

ce Perskiej dla irackiej państwowości – oku-

pacji amerykańskiej, roli i funkcjonowania 

Tymczasowej Władzy Koalicyjnej, budowa-

nia demokratycznej republiki parlamentar-

nej w Iraku, jak również trwającej wówczas 

w Iraku wojny domowej.

Charles Tripp oferuje więc niezwykle 

subtelny, a  zarazem treściwy, dokładny 

i poważny obraz historii nowożytnego Ira-

ku. Historii, którą charakteryzuje pochwa-

ła imperialnej przeszłości, która rozciąga-

ła się na minione tysiąclecia i wybiegają-

ce zarazem w przyszłość marzenia o osią-

gnięciu regionalnej mocarstwowości. Hi-

storii państwa geopolitycznie upośledzo-

nego, w wyniku arbitralnych decyzji mo-

carstw pokrzywdzonego – państwa poten-

cjalnie bez dostępu do morza, otoczone-

go przez sześciu sąsiadów, w tym przynaj-

mniej dwóch – Iran i Turcja – potężniej-

szych i mających skłonności irredentystycz-

ne. Ta właśnie głęboka przepaść pomiędzy 

marzeniami o wielkości a groźną rzeczywi-

stością, realną słabością Iraku tworzyła po-

lityczne dziedzictwo frustracji i niebezpie-

czeństw, co tak trafnie zostało ujęte w książ-

ce Charlesa Trippa. 
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Autor nie marginalizuje więc żadnych 

faktów w historii Iraku. Każdy aspekt, za-

równo polityki wewnętrznej i zagranicznej, 

arabskiego nacjonalizmu i panarabizmu, 

ewolucji systemu i reżimu politycznego – 

od monarchii po republikę, skomplikowa-

nych relacji Bagdadu z sąsiadami (zwłasz-

cza z  Iranem, Turcją i  Kuwejtem), przy-

wódczych i dyktatorskich zarazem aspira-

cji Saddama Husajna, jak również wpływu 

mocarstw na iracką państwowość znajdu-

je właściwe odzwierciedlenie w poszczegól-

nych rozdziałach książki. 

Charles Tripp eksponuje przy tym trzy 

oddziałujące na siebie czynniki, które do-

tyczą różnych sfer życia politycznego i spo-

łecznego. Po pierwsze, autor wykazuje fe-

nomen patrymonializmu charakteryzujący 

przez dziesiątki lat irackie struktury władzy 

i organizacje społeczne. Uwidacznia nad-

zwyczajne znaczenie klientelizmu, sieci po-

wiązań na zasadzie patron – klient, jak i fa-

woryzowania jednej formacji społeczno-re-

ligijnej (sunnitów), zarówno w okresie dy-

nastii haszymidzkiej, jak i rządów partii Al-

Bas, właściwie aż do marca 2003 r., gdy na-

stąpiło totalne zakwestionowanie scentrali-

zowanej władzy jednej partii. 

Drugi czynnik, na którym skupia się 

Charles Tripp, to posiadane przez Irak za-

soby ropy naft owej i ich wzrastające zna-

czenie dla państw z poza regionu bliskow-

schodniego, jak również związana z tym 

iracka polityka ekonomiczna. Posiadane 

przez Irak zasoby ropy były bowiem dla 

tego państwa gwarantem potęgi fi nanso-

wej, którą kontrolowało państwo.

Trzeci czynnik, ściśle powiązany z dwo-

ma poprzednimi, to permanentnie cha-

rakteryzująca historię Iraku wojna, zama-

chy stanu, siłowe rozwiązywanie konfl ik-

tów, w tym dyktatorskie rozwiązania wo-

bec mniejszości etnicznych (Asyryjczyków 

w 1993 r., Jazydów, Kurdów), szyitów czy 

opozycji. Jak wskazuje autor już we wpro-

wadzeniu, znakiem charakterystycznym 

wszystkich okresów w historii Iraku była 

silna tendencja do narzucania obywatelom 

tej samej wizji porządku społecznego, jaką 

mieli wówczas rządzący. Według Trippa to 

dominanta silnie wyróżniająca się na tle in-

nych w historii irackiego państwa i społe-

czeństwa, którą nie sposób zetrzeć ze zbio-

rowej pamięci Irakijczyków. I jak słusznie 

konkluduje autor: „Dyktatura Saddama Hu-

sajna oraz eskalacja przemocy po jego oba-

leniu wynikają po części z takich oto kon-

kurencyjnych i bezlitosnych walk w kształ-

towaniu historii Iraku. Wyobrażano sobie 

nowe możliwości i stworzono przestrzeń 

dla ich ekspresji, lecz nie jest ona jeszcze 

zabezpieczona. Wszystko odbywa się w wa-

runkach regionalnego i lokalnego kryzysu 

[…]. Walka o kontrolę nad państwem irac-

kim będzie trwała, lecz jest bardzo możli-

we, że nowo zdobyte przywileje się umoc-

nią, a Irakijczycy znów będą mieli powód, 

aby bać się kolejnego podporządkowania 

reżimowi, który utożsamia władzę z siłą, 

a różnicę zdań ze zdradą”3.

3 Ch. Tripp, Historia Iraku, przeł. K. Pachniak, 

Warszawa 2009, s. 377.
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Dla polskiego czytelnika Historia Iraku 

powinna więc być niezwykle wartościową 

pozycją nie tylko ze względu na walory me-

rytoryczne, ale również ze względu na fakt, 

iż jest to jedna z nielicznych prac w języ-

ku polskim (przetłumaczona na język pol-

ski), która w sposób holistyczny przedsta-

wia pełne zawiłości dzieje dawnej Mezopo-

tamii, aż po XXI w.

 Katarzyna Czornik
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Walenty Baluk – absolwent Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

W 2000 r. obronił rozprawę doktorską pt. Koncepcje polityki narodowościowej 

Ukrainy w latach 1988–1998 oraz uzyskał stanowisko adiunkta w Instytucie Studiów 

Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2007 r. na Wydziale Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego obronił rozprawę habilitacyjną pt. 

Kształtowanie systemu partyjnego Ukrainy w okresie transformacji ustrojowej 

(1987–2004). Zainteresowania naukowe leżą w zakresie systemów polityczno-

-prawnych, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państw obszaru WNP. W ciągu 

krótkiego stażu naukowego opublikował 2 monografi e, był współredaktorem 

nieformalnej serii wydawniczej „Europa Wschodnia – dekada transformacji”, 

poświęconej kolejno Ukrainie (2002), Rosji (2003), Białorusi (2004) i „Wschod-

nioznawstwa”, a także autorem około 50 artykułów naukowych.

Łukasz Donaj – w 2000 r. ukończył Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 

Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w  Poznaniu otrzymując dyplom magistra 

w zakresie specjalności dziennikarskiej. Stopień naukowy doktora nauk humani-

stycznych w zakresie nauk o polityce uzyskał w 2004 r., broniąc rozprawę pod 

tytułem: Polityka bezpieczeństwa niepodległej Ukrainy w INPiD UAM. Od 2005 do 

2009 r. – adiunkt, prodziekan ds. studiów stacjonarnych Wydziału Studiów Mię-

dzynarodowych i Dyplomacji Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi; 

od 2007 do 2009 r. pełnił także funkcję wiceprezesa łódzkiego oddziału Polskiego 

Towarzystwa Nauk Politycznych. Od 2009 r. – adiunkt w Zakładzie Stosunków 

Międzynarodowych WNPiD UAM. Autor/redaktor 5 monografi i i kilkudziesięciu 

artykułów oraz recenzji naukowych. W pracy naukowej i dydaktycznej koncentruje 

się przede wszystkim na problematyce związanej z zagadnieniami bezpieczeństwa, 
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sytuacją wewnętrzną i zewnętrzną Ukrainy, swobodą prasy w krajach postradziec-

kich, a także kwestiami prognozowania politycznego.

Bartosz Hordecki – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; 

adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: retoryka i erystyka w polityce, 

komunikowanie społeczne, myśl polityczna, w  szczególności rosyjska, teoria 

i fi lozofi a prawa, prawa człowieka.

Liana Hurska-Kowalczyk – adiunkt w Instytucie Politologii i Europeistyki 

Uniwersytetu Szczecińskiego. Absolwentka Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego 

im. Iwana Franki. Studia doktoranckie ukończyła na Wydziale Politologii UMCS 

w Lublinie w ramach Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersy-

tetów. Autorka publikacji dotyczących transformacji systemowej na Ukrainie.

Olga Łysenko – doktorantka na Wydziale Politologii UMCS, zajmuje się naukowo 

zagadnieniami ukraińskiego systemu politycznego.

Szymon Ossowski – absolwent politologii na Uniwersytecie im. Adama Mickie-

wicza w Poznaniu, w zakresie dwóch specjalności: samorządowej i marketingu 

politycznego. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych UAM, 

a następnie w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM obronił dyser-

tację doktorską pod tytułem Etyka polityczna liberalnej demokracji, a postawy 

etyczne polityków polskich. Adiunkt w Zakładzie Systemów Prasowych i Prawa 

Prasowego UAM oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Autor monografi i 

Etyka polityczna liberalnej demokracji (Poznań 2008) oraz około trzydziestu arty-

kułów naukowych. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół następujących 

dziedzin: aksjologia polityki, teoria liberalnej demokracji, dziennikarstwo i public 

relations, kodeksy honorowe, media masowe, marketing polityczny i społeczny.

Piotr Pawełczyk – profesor na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 

Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. 

Specjalizuje się w badaniu zagadnień z zakresu socjotechniki oraz marketingu 

politycznego. W swych pracach poszukuje prawidłowości i mechanizmów funk-

cjonowania współczesnej polityki, a zwłaszcza konsekwencji wpływu marketingu 

na funkcjonowanie systemu politycznego. Najważniejsza z dotychczasowych 
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publikacji to monografi a Socjotechniczne aspekty gry politycznej, która doczekała 

się już trzech wydań – w latach 2001, 2005 i 2007.

Dorota Piontek – wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 

UAM i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Zajmuje się problematyką komu-

nikowania politycznego, w szczególności relacjami między politykami i mediami. 

Prowadzi badania nad procesem tabloidyzacji dyskursu politycznego w mediach 

i wpływem kultury popularnej na komunikowanie polityczne.

Wojciech Sokół – dr hab., Wydział Politologii UMCS, politolog. Autor kilku-

dziesięciu publikacji na temat teorii polityki, systemów politycznych, systemów 

wyborczych, partii politycznych i systemów partyjnych.
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