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Wstęp

W 1978 roku polski piosenkarz i  kompozytor Jacek Kaczmarski, słucha‑
jąc piosenki L’Estaca katalońskiego pieśniarza Lluisa Llacha, napisał do me‑
lodii własne słowa, tworząc utwór pod tytułem Mury. Piosenka ta zdobyła od 
razu wielką popularność w środowisku opozycji antykomunistycznej i stała się 
„hymnem Solidarności”. Opowiada ona o ulicznym artyście, który śpiewa pio‑
senkę dodającą otuchy i sił słuchającym ludziom. Z czasem utwór o zrywaniu 
kajdan i  burzeniu murów stał się na tyle popularny, że sama melodia rozbu‑
dzała emocje manifestantów. Ostatecznie piękny, zagrzewający do walki tekst 
przestał być własnością tylko autora, został przejęty przez tłum i rozbrzmiewał 
podczas rzeczywistego „grzebania starego świata” przez rozemocjonowanych 
rewolucjonistów. Chcąc natychmiast zburzyć stare mury oraz przywrócić spra‑
wiedliwość, rewolucja tworzyła nowe krzywdy, nowe mury i nowe podziały.

W 1989 roku przez Europę Środkowo ‑Wschodnią przeszła demokratyczna 
rewolucja i w większości państw zakończyła się sukcesem. Polska, Czechy, Wę‑
gry, Słowacja, Bułgaria, Rumunia, Litwa, Łotwa i Estonia stały się członkami 
Unii Europejskiej i NATO. W krajach tych istnieją demokratyczne instytucje 
i  mechanizmy, obywatele mają zagwarantowane prawa człowieka oraz szereg 
praw i wolności obywatelskich, a wartości demokratyczne są szeroko popierane 
przez społeczeństwo.

Po przemianach ustrojowych polska scena polityczna podzieliła się na ugru‑
powania postkomunistyczne i postsolidarnościowe. Rodowody partii oraz ich 
oferty programowe tworzyły wyraźny kontrast, czytelny dla wyborców. Mimo 
tak znaczących podziałów obie grupy łączyła wspólnota celów – członkostwo 
Polski w NATO i UE. Była to idea, która łączyła większość ugrupowań, nawet 
tak różniących się od siebie. Polska weszła do NATO w 1999 roku, a do Unii 
Europejskiej w 2004 roku. Umieszczając kraj w strukturach europejskich oraz 
najpotężniejszym sojuszu militarnym na świecie, zrealizowano wielkie cele, do 
których dążono od wielu lat. Tym samym zaczynało brakować idei i postula‑
tów, które łączyłyby większość społeczeństwa. 

W 2005 roku jasne było, że rządzący Sojusz Lewicy Demokratycznej nie ma 
szans na wyborczy sukces, a wybory przyniosą dominację partii odwołujących 
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się do ideałów Solidarności – Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawied‑
liwości. Wiele mówiono o powyborczej koalicji tych partii. Jak się okazało, do 
porozumienia nie doszło, a między stronami pojawił się konflikt przez kolejną 
dekadę eskalujący do granic, które trudno sobie było wyobrażać.

Demokratyczna, proeuropejska i  proatlantycka „rewolucja” w  Polsce za‑
kończyła się wraz z osiągnięciem najważniejszych celów w polityce zagranicz‑
nej. Od 2005 roku sytuacja polityczna znacząco się zmieniła. Klasa polityczna 
zaczęła coraz bardziej przypominać opisywany przez Jacka Kaczmarskiego 
w piosence Mury rozemocjonowany tłum rewolucjonistów, który po osiągnię‑
ciu swoich celów wolności i sprawiedliwości zaczyna niszczyć ludzką wspólno‑
tę i wszystko dookoła.

Niniejsze opracowanie poświęcone jest rywalizacji Platformy Obywatelskiej 
z Prawem i Sprawiedliwością od momentu powstania tych ugrupowań do mo‑
mentu wyborów parlamentarnych w  2015 roku. Głównym celem badawczym 
jest odnalezienie źródeł konfliktu, przyczyn jego eskalacji oraz skutków jego 
trwania – zarówno dla obu partii, dla systemu partyjnego, jak i dla społeczeń‑
stwa. Na samym początku należy postawić kilka pytań badawczych oraz kilka 
hipotez, aby spróbować opisać ten długotrwały proces polityczny.

Pierwsze pytanie badawcze dotyczy tego, jakimi narzędziami i  metoda‑
mi posłużono się, aby kontrolować przebieg konfliktu politycznego w Polsce? 
Towarzysząca mu hipoteza badawcza zakłada, że politycy Platformy i PiS wy‑
korzystali istniejące podziały socjopolityczne, wykreowali nowe znaczące po‑
działy, dokonując przesunięcia ideologiczno ‑programowego, wywołując ostry 
konflikt personalny oraz systematycznie przyjmując konfrontacyjne stanowi‑
ska wobec problemów dnia codziennego. Rywalizacja między PO a  PiS była 
korzystna dla obu stron – stały się one tak silnymi podmiotami politycznymi, 
że nadały rynkowi partii politycznych charakter oligopolu.

Drugi problem badawczy sformułowano wokół pytania: Jaki interes miały 
PO i PiS w tym, by rozbić początkowo jednolite grono wyborców na dwie wro‑
gie sobie grupy? Odnosząca się do tego pytania hipoteza badawcza zakłada, że 
działania podjęte przez obie strony były efektem przemyślanej strategii, mają‑
cej dzięki wzajemnej rywalizacji zwiększyć wyniki nie tylko jednej partii, ale 
całego układu PO–PiS.

Trzeci problem badawczy wiąże się z próbą określenia przyczyn konfliktu 
oraz momentu, w którym obie strony uznały, że jeśli będą ze sobą specyficznie 
„współpracowały”, zwalczając się nawzajem, to odniosą wspólną korzyść (jak 
oligopol). Prawdopodobnie wyróżnienie konkretnego momentu w historii nie 
będzie możliwe, zbudowanie opisywanej świadomości mogło trwać kilka, kil‑
kanaście miesięcy. Biorąc jednak pod uwagę takie czynniki, jak konfrontacyjne 
wypowiedzi liderów PO i  PiS sprzed kampanii, kalendarz wyborczy w  2005 
roku (rozbicie terminów, jesienny maraton wyborczy), a  także wyniki wybo‑
rów (przesądzające o tym, że ewentualna koalicja PO–PiS byłaby asymetrycz‑
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na), można postawić hipotezę, że „logika wrogości” narodziła się już w  mo‑
mencie napięcia międzywyborczego (czas między wyborami parlamentarnymi 
a II turą wyborów prezydenckich) w 2005 roku.

Czwarte pytanie badawcze dotyczy tego, czy doszło do ewolucji programo‑
wej PO i  PiS na przestrzeni opisywanych lat jako mechanizmu rozbicia po‑
czątkowo jednolitej grupy wyborców na dwa zwalczające się bloki? Wokół tego 
problemu badawczego sformułowana została hipoteza badawcza zakładająca, 
że Platforma Obywatelska przesunęła się z prawej strony sceny politycznej bar‑
dziej do centrum, natomiast PiS wykonał ruch jeszcze bardziej na prawo, ewo‑
luując z partii centroprawicowej w ugrupowanie ultraprawicowe.

Ostatnie pytanie badawcze dotyczy powodów, dla których tak ostry spór 
polityczny mógł zaistnieć w Polsce. Czy są jakieś praprzyczyny tego zjawiska? 
Powiązana z nim hipoteza zakłada, że zaprogramowanie kulturowe społeczeń‑
stwa oraz inklinacje historyczne stwarzają dogodne warunki do pojawienia się 
tego typu konfliktu politycznego.

Aby odpowiedzieć na pytania badawcze oraz zweryfikować hipotezy, za‑
stosowano różne metody badawcze. Rozdział pierwszy zawiera wprowadzenie 
teoretyczne do tematu. Zapoznanie czytelnika z takimi ekonomicznymi termi‑
nami, jak oligopol czy kartel, umożliwi mu zrozumienie mechanizmu działa‑
nia dwóch największych partii politycznych w Polsce. W rozdziale tym zostały 
również zaprezentowane założenia teorii podziałów socjopolitycznych. 

W rozdziale drugim, dzięki zastosowaniu metody behawioralnej, został 
przedstawiony przebieg opisywanego konfliktu w latach 2001–2015. Aby udo‑
wodnić racjonalność graczy, zostały zaprezentowane wyniki sondaży opinii 
publicznej.

W celu poszukiwania źródeł konfliktów w rozdziale trzecim została zasto‑
sowana metoda historyczna. Opisywane wydarzenia zostały zestawione z prze‑
prowadzanymi wówczas badaniami opinii. W ten sposób możliwe stało się wy‑
kazanie racjonalności zachowań obu zwalczających się stron.

W czwartej części opracowania została przeprowadzona analiza porów‑
nawcza programów wyborczych. Ujęcie jakościowe pozwoliło na zaprezento‑
wanie głębi oraz kierunku zmian programowych każdego z ugrupowań.

Traktując kulturę jako sposób rozwiązywania problemów i  rozstrzygania 
dylematów (również tych ze świata polityki), można spróbować przeanalizo‑
wać wpływ tego czynnika na decydowanie polityczne zarówno wyborców, jak 
i  członków elit władzy. Dlatego też w  piątym rozdziale została zastosowana 
metoda genetyczna. Być może w  ten sposób udało się znaleźć praprzyczyny 
występowania ostrego konfliktu politycznego w Polsce. W tej części pracy zo‑
stała również zweryfikowana teza, zakładająca, że panująca wrogość między 
dwoma obozami politycznymi może wpływać na występowanie zjawiska prze‑
mocy politycznej.
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Analizując stan literatury należy stwierdzić, że brak jest w  obecnej chwi‑
li całościowych prób opisania konfliktu między PO a  PiS, uwzględniających 
przyczyny tegoż konfliktu, badających mechanizmy funkcjonowania oraz 
skutki trwania wojny polsko ‑polskiej. Można spotkać jedynie nieliczne teksty 
publicystyczne na ten temat, jednak brak jest naukowej analizy tego procesu. 
Z kolei odnosząc się do samych narzędzi badawczych oraz źródeł zastosowa‑
nych w monografii, można mieć wrażanie, że jest ich pod dostatkiem. Teorie 
ekonomiczne, demokracji, podziałów socjopolitycznych, konfliktów zostały 
opracowane w  licznych rozprawach polskich i  zagranicznych badaczy. W od‑
niesieniach do wydarzeń z historii najnowszej zostały wykorzystane nie tylko 
opracowania, ale także liczne materiały prasowe oraz źródła internetowe.



ROZDZIAŁ 1

Tajemnica POPiSowej sztuczki

1.1. Odczarować politykę!

Czy patrzysz uważnie? – to pytanie za każdym razem zadaje publiczności 
Alfred Borden (bohater filmu Prestiż Christophera Nolana), wykonując swój 
popisowy numer. Pojawiając się na scenie, magik czaruje obserwatorów ko‑
lejnymi trikami, które wcześniej, w domowym zaciszu lub na zapleczu teatru, 
szlifuje do perfekcji. Widzowie coraz tłumniej przychodzą na jego występy 
w  oczekiwaniu na kolejne niezwykłe sztuczki, zaciekawieni magią w  czystej 
postaci. Tylko magik oraz jego asystenci wiedzą, że w  materialnym świecie, 
by oczarować widzów, należy wykonać kawał ciężkiej pracy, a  czasem nawet 
poświęcić, zaprzyjaźniając się z bólem, strachem i ryzykiem. Tylko w ten spo‑
sób profesjonalne kłamstwo staje się sztuką oklaskiwaną przez masową pub‑
liczność.

Oczywiście w tłumie znajdą się niedowiarkowie, którzy usilnie będą szukać 
błędów i niekonsekwencji w działaniu, aby wykazać, że całe przedstawienie to 
wielkie oszustwo. Możecie szukać sekretu, ale oczywiście go nie znajdziecie, po‑
nieważ, oczywiście, nie patrzycie jak należy. Tylko nielicznym udaje się poznać 
zagadkę magika. Większość widzów jednak tak naprawdę nie chce jej znać. 
Chcą być oszukanymi. – twierdzi jeden z bohaterów wspomnianego filmu, in‑
żynier sceny, architekt wielkiego scenicznego kłamstwa John Cutter. Czy rze‑
czywiście ludzie chcą być oszukiwani? Wierzyć w fikcje, w kłamstwa, w to, co 
kolorowe, ciekawe, kuszące, podane od razu na talerzu? Skoro ludzie chodzą do 
kina czy teatru, albo wierzą tylko w to, co zobaczą w telewizji lub w Internecie, 
nie szukając weryfikacji tych danych, nie szukając potwierdzenia prawdy, to 
chyba rzeczywiście… chcą być oszukiwani?

Banałem jest stwierdzenie, że ludzie, nie rozumiejąc polityki, szukają 
odpowiedzi w  teoriach spiskowych lub wierzą w  zakulisowe układy sterują‑
ce polityczną rzeczywistością. Według badań CBOS z  2015 roku 51% bada‑
nych uważa, że „to nie rząd nami rządzi; ci, co naprawdę nami sterują, nie 
są w  ogóle znani”. 37% badanych utrzymuje nawet, że „ci, którzy twierdzą, 
że istnieją na świecie potężne, ukryte siły spiskujące przeciwko Polsce, mają 
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wiele racji”1. Interesujący jest fakt, że autorka opracowania wyników badań 
dane dotyczące wątpliwości Polaków co do faktycznego ośrodka sprawowania 
władzy w Polsce umieściła w podrozdziale Paranoja polityczna.

Niestety, mimo iż połowa badanych wierzy, że „ktoś tym wszystkim steru‑
je”, panuje przekonanie, że taka postawa jest elementem politycznego obłędu. 
Dlaczego słychać tylko tych, którzy nie zgadzają się z tym stwierdzeniem (38% 
badanych nie zgadza się z  tą tezą)? Dlaczego zarzuty szaleństwa nie zostaną 
odparte racjonalnymi argumentami ze strony „wierzących”? Dlaczego ci, któ‑
rzy myślą, że „wszystko jest ustawione”, nic z tym nie zrobią, nie zaprotestują 
w jakikolwiek sposób, że ich pogląd nie jest elementem zbiorowego szaleństwa 
lecz rzeczywistością? Dlaczego biernie przyglądają się, jak rzekomo rząd jest 
tylko marionetką w  rękach tajemniczych obcych? Może rzeczywiście lubimy 
kłamstwo, a  im większe, tym bardziej jest ono atrakcyjne? Może faktycznie 
podoba nam się świadomość, że jesteśmy oszukiwani? Może poszukiwanie 
prawdy, zadawanie pytań, rozwiązywanie wątpliwości jest dla przeciętnego 
obywatela zbyt trudne, gdy na tacy podają mu kolorowe kłamstwo? Nie wy‑
maga ono wielkiego myślenia, nikomu się nie naraża, jest uproszczoną wizją 
świata, która nie wymaga od odbiorcy wielkiego wysiłku. Obywatel „ma zbyt 
wiele na głowie”, zbyt dużo własnych problemów, by dociekać prawdy. Poszu‑
kiwanie odpowiedzi będzie długotrwałe, nie ma na to czasu... A kto wie, może 
na końcu ta prawda będzie informacją okrutną, nie do zniesienia, burzącą nasz 
obraz świata i wewnętrzny spokój? Według większości ludzi nie warto ryzyko‑
wać. Tak więc pomimo iż o czymś myślimy inaczej, po cichu wierząc w swoje 
własne przekonania, działamy jak każdy przeciętny człowiek. Dominuje spi‑
rala milczenia i  społeczny dowód słuszności. Pokaz trwa dalej, aktorzy grają, 
a publiczność klaszcze tak, jak większość sali: w tym samym momencie, w tym 
samym rytmie, wiwatując na widok nowej, „zaskakującej” sztuczki.

Przeczuwamy, że coś jest nie tak, że polityką kieruje kłamstwo, jednak zwy‑
kle nie potrafimy tego udowodnić. Polacy z reguły uważają polityków za zawo‑
dowych kłamców. Mimo to karuzela kręci się dalej, a  połowa społeczeństwa 
bierze regularnie udział w wyborach. Może politycy są na tyle dobrymi mani‑
pulatorami, że po raz kolejny dajemy się nieświadomie nabrać? Może kieruje 
nami nadzieja związana z politycznym liderem albo konkretną obietnicą wy‑
borczą? Politycy doskonale wiedzą, jakiego triku użyć, by zdobyć przychylność 
obywateli. Ta wiedza to sekret, który gwarantuje im sukces: pieniądze, pozy‑
cję lub nawet samą satysfakcję z przeprowadzenia zwycięskiej gry. Im większy 
gracz, tym większa kryje się za nim tajemnica, „jak to robi”.

W jaki sposób można zdemaskować magika, ukazać, jak oczarował publicz‑ 
ność, wykorzystując do tego skomplikowane narzędzia czy wyćwiczone umie‑

1 Badania CBOS: Psychologiczne charakterystyki elektoratów partyjnych. Nr 138/2015. http://
www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_138_15.PDF [data dostępu: 7.04.2015].
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jętności, a nie magię? Są dwie drogi: albo zajrzeć za kulisy, albo uważnie ob‑
serwować każdy występ w oczekiwaniu na najmniejszy błąd, który zdradzi całą 
tajemnicę triku. Jednak sama świadomość, że coś jest możliwe do wykonania, 
przekonanie o słuszności swoich racji nie wystarczy innym widzom, by uwie‑
rzyć w empiryczną, a nie magiczną wersję wydarzeń. Przeczucie trzeba zamie‑
nić na wiedzę i fakty. Tylko w ten sposób można zerwać zasłonę milczenia.

Przyglądając się wydarzeniom politycznym, jakie miały miejsce w  latach 
2001–2015, rywalizacji między Platformą Obywatelską a  Prawem i  Sprawied‑
liwością, można nabrać przekonania, że cały konflikt między dwoma najsil‑
niejszymi partiami politycznymi w  Polsce sprowadza się do ciągu idealnie 
przeprowadzonych trików. W tym celu aktorzy polityczni wykorzystują różne 
narzędzia, by zjednać sobie publiczność, a tym samym zdobyć jak największe 
poparcie w kolejnych wyborach. Czy istnienie przez dekadę duopolu partyjne‑
go to wynik sprawnie przeprowadzonych sztuczek (bardzo skomplikowanych, 
których realny przebieg jest nieodgadniony, owiany wielką tajemnicą, co spra‑
wia, że stają się one magiczne), czy też profesjonalnie realizowany polityczny 
scenariusz? Jednym z celów tej monografii jest odpowiedź na to ważne pytanie.

Aby wytłumaczyć współwidzom złożoność wykonanych trików, trzeba 
wyposażyć ich w minimum wiedzy o wykorzystywanych przez magików–po‑
lityków narzędziach. Trudno jest bowiem bez znajomości podstawowych pojęć 
wytłumaczyć laikowi ciąg zdarzeń na scenie. Byłoby to zadanie równie kar‑
kołomne, jak próba wytłumaczenia uczniowi szkoły podstawowej np. teorii 
złudzeń optycznych, wykorzystywanych w  sztuczce. Dopiero po zaznajomie‑
niu go z  wiedzą na temat zmysłów, potem procesów poznawczych, percepcji 
oraz dołożeniu podstawowych wiadomości z zakresu fizyki, widz jest w stanie 
dostrzec ukrytą prawdę. Jest to droga trudna, wymagająca dużej dozy ambicji 
i determinacji, ale jedyna, by dotrzeć do prawdy. Tylko tak można odczarować 
rzeczywistość. Poprzez analizę pojęciową można również spróbować odczaro‑
wać politykę. Po zapoznaniu się z  takimi terminami, jak oligopol, paralelizm 
polityczny, spolaryzowany pluralizm itd., korzystanie z  narzędzi analitycz‑
nych, przedstawionych w kolejnych rozdziałach, będzie o wiele prostsze. W ten 
sposób rządzący przestaną być dla nas czarodziejami, a zaczną być zwykłymi 
ludźmi, czasem działającymi sprytnie, czasem przebiegle, ale w każdym przy‑
padku okrutnie racjonalnie.

1.2. Rozumienie demokracji

Co to jest demokracja? Jaka jest jej natura? Co ona oznacza? Może jest ona 
sposobem organizacji władzy w  państwie? A  może jest zbiorem określonych 
praw i wartości? Powszechnie obowiązującym modelem życia, określającym re‑
lacje między jednostkami w wielkich jak i małych grupach społecznych? Może 
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dla kogoś to utopia? A  może to wzór idealny, do którego trzeba dążyć? Inni 
mogą uważać ją także za realizowany w  praktyce ustrój, traktując jak syno‑
nim władzy lub państwa. Demokracja doczekała się wielu określeń i definicji, 
zarówno bardzo ogólnych jak i szczegółowych, stworzonych przez fachowców 
z  obszaru nauki o  polityce czy specjalistów prawa. Jest ona wieloznacznym, 
abstrakcyjnym zjawiskiem, o bogatej treści i niemal nieograniczonej formie jej 
wyrażania. Na przestrzeni wieków wielu badaczy próbowało uchwycić mate‑
rię demokracji w  definicjach, ramach, warunkach czy kryteriach. Tworzenie 
nowych terminów, określeń i  pojęć wpłynęło na różne rozumienie materii 
demokracji przez zwykłych ludzi. Tak jak fizyczna materia posiada trzy stany 
skupienia, tak demokracja jest generalnie rozumiana na trzy różne sposoby. 
Pierwszy sposób to rozumienie substancjalne – traktowanie demokracji jako 
zbioru określonych wartości. Druga forma to podejście instytucjonalne – trak‑
towanie demokracji jako procedury, sposobu podejmowania decyzji. Trzeci 
sposób to rozumienie partycypacyjne, czyli określenie form udziału obywateli 
w sprawowaniu władzy2. Co ważne, żadne z podejść się wzajemnie nie wyklu‑
cza, co oznacza, że demokracja jest zjawiskiem wielowymiarowym.

Oprócz wieloznaczności pojęcia kolejną przeszkodą na drodze do określe‑
nia demokracji i  jej natury jest ograniczona ludzka zdolność do operowania 
abstrakcyjnymi pojęciami, dotyczącymi zjawisk politycznych. Jak wykazują 
badania, część osób zapytana: Czym jest demokracja? – miała problem z odpo‑
wiedzą na to pytanie. Słabe rozeznanie społeczeństw w pojęciach politycznych 
jest tłumaczone niewielkim stopniem zainteresowania części społeczeństwa 
wydarzeniami politycznymi oraz niską oceną działalności polityków3. Tak 
więc część osób poproszona o zdefiniowanie podstawowych kategorii politolo‑
gicznych udziela instynktownych odpowiedzi, zgodnych z ich wyobrażeniami, 
a niekoniecznie spójnych z nauką lub rzeczywistością.

Określenie natury demokracji obciążone jest również swego rodzaju „po‑
koleniowym subiektywizmem”. Obecnie jesteśmy w  szczególnym momencie 
historii Polski – co prawda klasa polityczna w większości wywodzi się ze śro‑
dowisk, które działały zarówno w  PRL (w PZPR lub solidarnościowej opozy‑
cji) jak i  w  wolnej Polsce, jednak wraz z  upływem czasu coraz większą rolę 
na politycznej scenie odgrywają młodsi aktorzy, którzy nie mają prawa pamię‑
tać czasów PRL. Na rynek wyborców „weszły roczniki” urodzone już w  de‑
mokratycznej Polsce, po 1989 roku. Spojrzenie na stan demokracji obu wspo‑
mnianych grup będzie zupełnie odmienne, oparte na innego rodzaju analizie 
wydarzeń, a  oceny będą przechodzić przez pryzmat zupełnie innych potrzeb 

2 M. Grabowska, T. Szawiel: Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne 
i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce. Warszawa 2001, s. 72–84.

3 J. Mandrosz: Czynniki ograniczające racjonalność poglądów i  zachowań politycznych. 
W: Podstawy psychologii politycznej. Red. K. Skarzyńska. Poznań 2002, s. 168–169.
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i doświadczeń. Starsze roczniki, pamiętające zarówno praktykę życia politycz‑
nego sprzed 1989 roku oraz tę w  demokratycznej Polsce, „chcąc nie chcąc” 
będą porównywały (nawet nieświadomie) „Polskę kiedyś” z „Polską dziś”. Wie‑
dza o dwóch różnych systemach oraz doświadczenie życiowe sprawią, że rozu‑
mienie demokracji może bardziej wiązać się z jej substancjalną treścią. Wolno‑
ści i prawa obywatelskie będą zapewne stanowić zasadniczą część postrzegania 
demokracji. Zupełnie inaczej demokrację postrzegać będą roczniki młodsze. 
Katalog wartości, wolności i praw to dla tych osób stan zastany. Być może będą 
oni świadomi, że jeszcze kilkanaście lat temu nie istniał wachlarz zagwaran‑
towanych wartości, decyzje polityczne często podejmowane były niezgodnie 
z  wolą większości lub odgórnie narzucone społeczeństwu. Sama świadomość 
to jednak zbyt mało, by wpłynąć na oczekiwania wobec demokracji. Wartości 
demokratyczne będą dla młodego człowieka czymś oczywistym, większą uwa‑
gę będzie on więc przywiązywał do partycypacyjnego wymiaru demokracji.

Trzeba zdawać sobie sprawę, że podstawowe kategorie politologiczne, takie 
jak demokracja, władza, polityka czy państwo, są pojęciami abstrakcyjnymi, 
które można interpretować na wiele sposobów. Można założyć, że każda z za‑
pytanych osób będzie miała własne wyobrażenie demokracji.

Na potrzeby badań rozpocznijmy analizę polskiej demokracji od podej‑
ścia proceduralnego. Jego wyrazem jest definicja opracowana przez austriac‑ 
kiego ekonomistę Josepha Schumpetera. Twierdził on, że „demokracja jest ta‑
kim rozwiązaniem instytucjonalnym dochodzenia do decyzji politycznych, 
w którym jednostki uzyskują moc decydowania poprzez walkę konkurencyjną 
o głosy wyborców”4. Tak złożoną definicję można rozłożyć na części pierwsze: 
analizując zarówno instytucje, decyzje polityczne, będące wynikiem pewnego 
procesu politycznego, jak i wachlarz kompetencji, składający się na moc decy‑
dowania danego uczestnika gry politycznej, cele i motywacje jednostek, które 
otrzymały taką moc, oraz motywacje wyborców, którzy taką mocą obdarzyli 
przedstawicieli poszczególnych partii lub komitetu wyborczego. Szczególnie 
ważną cechą proceduralnego rozumienia demokracji jest walka konkurencyjna 
o głosy wyborców – wolna rywalizacja wyborcza jest warunkiem koniecznym, 
aby zaliczyć dany ustrój do grona systemów demokratycznych. 

Rywalizacja zakłada, że naprzeciw siebie w  walce o  zwycięstwo stoją co 
najmniej dwa różne podmioty. Występowanie w jakimś układzie dwóch prze‑
ciwstawnych grup elementów nazywane jest polaryzacją. Początkowo „polary‑
zacja” była określeniem używanym przez fizyków, aby opisać uporządkowa‑
nie ładunków elektrycznych, np. poprzez ich rozdzielenie. Z czasem zjawisko 
występowania dwóch różnych wartości (biegunów) zostało wykorzystane m.in. 
przez socjologów. Według Słownika języka polskiego polaryzacja to „wyraźne 

4 J. Schumpeter: Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Przeł. M. Rusiński. Warszawa 1995, 
s. 336–337.
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zaznaczanie się różnic między jakimiś pojęciami, poglądami”5. Taka definicja 
pozwala na określenie mianem polaryzacji każdej znaczącej różnicy opinii, po‑
glądów, deklarowanych działań czy decyzji. Joan ‑Maria Esteban oraz Debraj 
Ray byli zdania, że stan polaryzacji rozkładu danej cechy zachodzi wtedy, gdy 
każda ze znacznie przeciwstawnych grup jest wewnętrznie homogeniczna. Mó‑
wiąc prościej, polaryzacja to konflikt pomiędzy wewnętrznie spójnymi grupa‑
mi, które znacząco różnią się od siebie daną właściwością6. Reasumując: jeśli 
fundamentem demokracji jest rywalizacyjność środowisk politycznych, to ko‑
niecznym jest istnienie co najmniej dwóch środowisk różniących się wobec da‑
nego problemu lub zagadnienia społeczno ‑politycznego. Występowanie dwóch 
przeciwstawnych stron jest jednym z warunków zaistnienia konfliktu (o czym 
będzie mowa w kolejnych podrozdziałach). 

1.3. Spolaryzowana demokracja

Warunkiem istnienia demokracji jest występowanie różnic społeczno ‑po‑ 
litycznych między co najmniej dwoma środowiskami, które swobodnie ry‑
walizują ze sobą. Prowadzenie demokratycznego sporu wobec jakiegoś za‑
gadnienia zakłada w konsekwencji istnienie podziałów wśród wyborców oraz 
występowanie konfliktów między różnymi grupami obywateli. Mówiąc o po‑
działach w społeczeństwie można je uporządkować w dwa zbiory, dwie płasz‑
czyzny występowania różnic między ludźmi. Pierwszy z nich to podział spo‑
łeczny. Wykorzystuje on  kryteria socjodemograficzne (np. klasa, płeć, wiek, 
religia, wykształcenie). Tak zbudowany podział ma na celu zaprezentowanie 
różnic w strukturze społeczeństwa oraz zobrazowanie ilościowe i  jakościowe 
zmian poszczególnych grup w czasie. Taki podział może mieć duży wpływ na  
rzeczywistość polityczną, bowiem każda zmiana społeczna może wpływać  
na wielkość poszczególnych grup wyborców i  ich oczekiwania wobec sfery 
polityki. Druga płaszczyzna to podział polityczny. Dotyczy ona zachowań 
poszczególnych grup wyborców. Opiera się na istniejącym systemie wartości 
i przekonań oraz sposobie działania grup społecznych. Rywalizacja politycz‑
na wokół danego problemu lub zagadnienia wyznacza linię podziału między 
zwolennikami i przeciwnikami poszczególnych działań politycznych7.

5 Hasło: Polaryzacja. W: Słownik języka polskiego PWN. http://sjp.pwn.pl/sjp/polaryza‑
cja;2503745.html [data dostępu: 2.02.2017].

6 J. ‑M. Esteban, D. Ray: On the Measurement of Polarization. “Econometrica” 1994, Vol. 62, 
No. 4. 

7 R. Herbut: Podziały socjopolityczne w Europie Zachodniej. Charakter i struktura. W: Demo‑
kracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza. Red. A. Antoszewski, R. Herbut. Wrocław 
2008, s. 67–69.
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Chcąc połączyć oba typy podziałów, Stefano Bartolini oraz Peter Mair 
opracowali nową kategorię łączącą obie te płaszczyzny, a  zarazem tworzącą 
nową jakość w  omawianiu różnic społeczno ‑politycznych – podział socjo‑
polityczny. Ten typ zróżnicowania społeczeństwa rozgrywany jest na trzech  
poziomach. Pierwszy z nich to poziom empiryczny, czyli podział według cech 
socjodemograficznych (płeć, wiek, zawód, religia, wykształcenie, przynależ‑
ność etniczna). Na podstawie tych kryteriów można wyodrębnić grupy spo‑
łeczne oraz zdefiniować, pomiędzy jakimi środowiskami toczy się spór. Może 
okazać się, że dany problem jest istotny dla określonej grupy, która może mieć 
odrębne od reszty społeczeństwa interesy. W ten sposób grupa tworzy specy‑
ficzną tożsamość. Bywa jednak, że omawiany temat, będący przedmiotem spo‑
ru, może nie mieć wsparcia konkretnej grupy lub aktywizować różne części 
społeczeństwa. Drugi poziom, normatywny, rozgrywany jest w ramach okreś‑ 
lonej grupy. Zbiorowość staje się stroną podziału socjopolitycznego w momen‑
cie uświadomienia sobie swojej kolektywnej tożsamości i jest gotowa do działa‑
nia w imię jej obrony bądź promocji. Na tożsamość grupy składają się wartości, 
przekonania, postawy, modele zachowań, uprzedzenia. W oparciu o nie kształ‑
tują się interesy grupy, których zaspokajanie jest celem tejże zbiorowości. Do 
podziału socjopolitycznego dochodzi wówczas, gdy naprzeciw siebie stają co 
najmniej dwie grupy walczące o określone dobra w sferze przetargów politycz‑
nych. Trzecia forma zróżnicowania to podział organizacyjny, a  więc tworze‑
nie przez wspominane grupy odrębnej, specyficznej tożsamości różnego typu 
struktur organizacyjnych. Ich zadaniem ma być realizacja swoich interesów 
poprzez wywieranie wpływu na sferę polityki8. 

Korzystając z  pracy Bartoliniego i  Maira, Ryszard Herbut definiuje po‑
dział socjopolityczny jako „stabilny układ polaryzacji wspólnoty politycznej, 
w  ramach którego określone grupy społeczne udzielają poparcia konkretnym 
kierunkom polityki oraz partiom postrzeganym jako reprezentanci tych opcji, 
podczas gdy inne grupy społeczne popierają opozycyjne kierunki polityki oraz 
reprezentujące je partie polityczne”9.

Warto uzupełnić tę definicję o kilka uwag. Po pierwsze, nie każdy podział 
społeczny podlega procesowi polityzacji. Może się zdarzyć, że dana społecz‑
ność wyłączy określone kategorie z walki politycznej. Po drugie, realizacja in‑
teresów grupy może odbywać się poza strukturami konkretnej partii politycz‑
nej. Interesy określonej zbiorowości może realizować inna organizacja mająca 
wpływ na sferę polityki, np. związek zawodowy lub stowarzyszenie. Po trzecie, 
podział socjopolityczny jest stosunkowo trwały. Inaczej dzieje się z „kwestiami 
problemowymi”, wokół których tworzą się podziały, mające przejściowy, jed‑
nostkowy charakter10. 

 8 Ibidem, s. 70–71.
 9 Ibidem, s. 70–71. 
10 Ibidem, s. 70–74.
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Seymour Martin Lipset i  Stein Rokkan zauważyli, że konflikty mogą wy‑
nikać z  różnorodności relacji zachodzących w  społeczeństwie, jednak tylko 
niektóre z nich wpływają na świat polityki. Jakie istnieją osie podziałów poli‑
tycznych i kiedy dany podział staje się bardziej istotny od innego? Aby odpo‑
wiedzieć na to pytanie, wspomniani badacze dokonali przeglądu możliwych 
źródeł podziałów socjopolitycznych. Za najbardziej istotne uznali konflikty 
między interesami narodowymi i lokalnymi, konflikty między interesami pra‑
cowników i pracodawców (producentami/właścicielami a nabywcami), konflik‑
ty na tle religijnym oraz konflikty o wartości i tożsamości kulturowe11. Innymi 
słowy, istnieją cztery rodzaje podziałów socjopolitycznych: podział socjoeko‑
nomiczny (klasowy), podział religijny, podział kulturowo ‑etniczny oraz po‑
dział centrum–peryferie (terytorialny)12. Na bazie tych podstawowych czynni‑
ków można stwierdzić, czy grupa posiada swoją odrębność w danym obszarze.

Podział socjopolityczny to nie jedyny obszar, w którym może dojść do za‑
rysowania się znaczących różnic między konkurującymi ze sobą środowiska‑
mi politycznymi. Węgierski politolog, Zsolt Enyedi, rozszerza pole politycznej 
konkurencji o czynniki jednorazowe, odrębne od trwałego podziału społeczeń‑
stwa na grupy o ustalonej tożsamości. Podział mogą wygenerować „problemy 
dnia codziennego” („day ‑to ‑day issues”), oceny działań rządu lub poszczegól‑
nych aktorów politycznych13. Wokół nagłych, czasami kontrowersyjnych jed‑
nostkowych problemów może wyodrębnić się grupa zwolenników i  przeciw‑
ników (złożona z ludzi z różnych grup), natomiast osobowość polityczna może 
być odbierana pozytywnie lub negatywnie. 

Kolejnym obszarem rywalizacji, z którym warto się zapoznać, jest podział 
społeczeństwa ze względu na składniki osobowości. Zmienne psychologiczne 
mogą przełożyć się na potrzeby polityczne jednostek. To w konsekwencji może 
prowadzić do wyróżnienia grup posiadających podobne motywacje i oczekiwa‑
nia wobec świata polityki. Wyborcy określonej partii mogą posiadać podobny 
profil osobowości. Preferencje polityczne jednostek mogą być silnie powiązane 
z ich cechami psychicznymi14. 

11 S.M. Lipset, S. Rokkan: Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments. W: The 
West European Party System. Red. P. Mair. Oxford 1990, s. 91–111.

12 R. Herbut: Podziały socjopolityczne…, s. 78–90.
13 Z. Enyedi: The Role of Agency in Cleavage Formation. “European Journal of Political Rese‑

arch” 2005, 44, s. 698.
14 W kontekście sytuacji politycznej w Polsce Agnieszka Turska ‑Kawa przeanalizowała wpływ 

cech osobowości jednostek na ich preferencje polityczne i  zachowania wyborcze. Okazało się 
m.in., że wyborcy Platformy wykazują się większą otwartością na doświadczenia i ugodowością niż 
wyborcy PiS. Badani wyborcy PO chętniej podejmowali działania mające wpływ na otoczenie, byli 
bardziej zdeterminowani i lepiej radzili sobie ze stresem niż inne grupy. Wyborcy PiS byli bardziej 
lękliwi, gorzej radzili sobie z porażkami. Dla badanych wyborców PiS ważne było uczestnictwo we 
wspólnocie, które dawało im poczucie bezpieczeństwa. Wyborcy PO byli raczej indywidualistami 
o wysokim poczuciu własnej wartości. Analiza wyników badań pozwala na zbudowanie opinii, że 



191.3. Spolaryzowana demokracja

Po wyróżnieniu obszarów, w  których może zajść polaryzacja, można roz‑
ważyć kolejny problem – czy podziały socjopolityczne, podziały ideologiczno‑
 ‑programowe, podziały psychologiczne i  inne są pierwotne czy wtórne do 
istniejącego systemu partyjnego. Mówiąc prościej, czy wspomniane podziały 
są tworzone lub manipulowane przez partie polityczne, czy też są zjawiskiem 
stałym, które partie polityczne tylko wykorzystują, dostosowując do istnieją‑
cych warunków swoje działania. Z  jednej strony należy przyznać, że na nie‑
które podziały, np. socjodemograficzne lub na istnienie dominujących profili 
osobowościowych w społeczeństwie, nawet najsilniejsza partia ma marginalny 
wpływ. Ugrupowanie zastaje rynek wyborców takim, jaki jest, i do tego typu 
różnorodności musi się dostosować (nie ma możliwości kształtowania tych po‑
działów, musi być wobec nich bierne). Z drugiej strony, wpływ partii politycz‑
nych na kształtowanie się podziałów ideologiczno ‑programowych lub opartych 
o personalia jest znaczący. Dzieje się tak z kilku powodów.

Po pierwsze, partie polityczne to podmioty łączące interesy, wartości, śro‑
dowiska i sieci społeczne w całość. Program polityczny partii jest narzędziem 
kształtowania podziałów politycznych. Wobec poszczególnych aktorów lub 
„problemów dnia codziennego” przedstawiciele środowisk politycznych zajmu‑
ją różne stanowiska. Charakter podziału programowego oraz sposób polary‑
zacji opinii jest swobodnie kształtowany przez partie. Po drugie, jak podkreśla 
Zsolt Enyedi, „podziały nie mogłyby istnieć bez elit określających konflikt”. To 
elity polityczne mają zdolność mobilizowania wyborców, a  także kreowania 
i  wprowadzania do debaty publicznej symboli, dzięki którym jednostki łączą 
się w  grupy. To partie polityczne mogą uświadamiać grupom ich odrębność 
oraz podnosić problemy, które zmobilizują te zbiorowości do określonego dzia‑
łania15.

Tak więc wobec niektórych podziałów partia polityczna pozostaje bierna 
(np. socjodemograficznych), a ich zmiana jest procesem bardzo powolnym. Na 
niektóre podziały ugrupowanie – poprzez swoje działania – ma zdecydowany 
wpływ (np. określając swój program partyjny). Partia polityczna ma również 
zdolność tworzenia niektórych podziałów (np. wywołując konflikt personalny 
lub też zajmując zdecydowanie odmienne stanowisko od swojego konkurenta 
w „sprawach dnia codziennego”).

Jak dużą swobodę ma partia polityczna w kształtowaniu podziałów socjo‑
politycznych? Proces kształtowania podziałów przez partię polityczną opisuje 

wyborcy PO i PiS różnią się od siebie również osobowościowo. A. Turska ‑Kawa: Psychologiczne 
uwarunkowania zachowań wyborczych. W: Preferencje polityczne 2009. Postawy – Identyfikacje – 
Zachowania. Red. A. Turska ‑Kawa, W. Wojtasik. Katowice 2010; A. Turska ‑Kawa: Osobowoś‑
ciowe predykatory zachowań wyborczych. Rozważania w  kontekście modelu „Wielkiej Piątki”. W: 
Preferencje polityczne. Postawy – Identyfikacje – Zachowania. Nr 2/2011. Red. A. Turska ‑Kawa, 
Z. Widera, W. Wojtasik. Katowice 2011.

15 Z. Enyedi: The Role of Agency…, s. 700.
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wspominany już Zsolt Enyedi w artykule The Role of Agency in Cleavage For‑
mation. Węgierski politolog prezentuje, jak Fidesz ewoluował na przestrzeni 
15 lat z  radykalnego, liberalnego ugrupowania antykomunistycznego i  anty‑
klerykalnego do obywatelskiej, prawicowej formacji politycznej o  narodowo‑
 ‑konserwatywnym charakterze, sprzyjającej Kościołowi. Proces przechodzenia 
Fideszu z  jednej strony podziału politycznego na drugi był procesem długo‑
trwałym i  o mały włos nie zakończył się dla tej partii wyborczą katastrofą 
(wyniki ledwie przekraczające ustawowy próg wyborczy). Osiągnięto jednak 
sukces, a  budowanie własnej tożsamości w  opozycji do socjaldemokratycznej 
MSZP okazało się taktyką, która zapewniła Viktorowi Orbanowi wyborcze 
zwycięstwo16. Analiza Enyediego kończy się w 2005 roku, jeszcze przed erą to‑
talnej dominacji Fideszu na węgierskiej scenie politycznej. Podwójny wyborczy 
tryumf Viktora Orbana (w 2010 i 2014 roku) tylko wzmacnia tezę, że obrana 
strategia przejścia partii z  jednej strony sceny politycznej na jej drugi biegun 
była słuszna. Nawet tak radykalna zmiana programu wyborczego (w niektó‑
rych sprawach o  180 stopni), przeprowadzona jednak w  umiejętny sposób, 
może być drogą, która nie tylko ostatecznie nie odstraszy wyborców, ale na‑
wet umożliwi pozyskanie nowych grup oraz włączenie się do walki o wyborcze 
zwycięstwo. Polityczna droga Fideszu stanowi fenomen, pokazuje, że to partia 
może aktywnie kształtować podziały oraz wpływać na kształtowanie charak‑
teru systemu partyjnego.

Podziały (czy to wykreowane, czy też niezależne) są narzędziami partii po‑
litycznych do zapewnienia sobie wyborczego zwycięstwa. Ich umiejętne wyko‑
rzystywanie pozwala ugrupowaniom na pozyskanie wielu korzyści o  różnym 
charakterze. Zanim jednak zostaną przedstawione zyski płynące z  konflik‑
tu politycznego, należy jeszcze rozważyć jeden problem metodologiczny. Jak 
uchwycić polaryzację polityczną? Jak opisać to wielowymiarowe zjawisko? 

1.4. Polaryzacja polityczna jako zjawisko wielowymiarowe

Chcąc opisać trwający spór polityczny, publicyści, ale również politolodzy 
i  socjolodzy, często używają sformułowania „polaryzacja polityczna”. Stosu‑
jąc ten termin, autorzy tekstów opisują różne zjawiska, np. mowę nienawiści17, 
brak komunikacji między dwiema grupami wyborców18, odmienność poglą‑

16 Ibidem, s. 698–700.
17 J. Nizinkiewicz: Dr hab. Rafał Pankowski: Od dwóch lat w Polsce postępuje epidemia nie‑

nawiści. http://www.rp.pl/Spoleczenstwo/306289884 ‑Dr ‑hab ‑Rafal ‑Pankowski ‑Od ‑dwoch ‑lat ‑w
 ‑Polsce ‑postepuje ‑epidemia ‑nienawisci.html [data dostępu: 31.10.2017].

18 B. Misztal: Polaryzacja między PO i  PiS. http://www.rp.pl/artykul/673901 ‑Bronislaw
 ‑Misztal ‑ ‑Polaryzacja ‑miedzy ‑PO ‑i ‑PiS.html [data dostępu: 31.10.2017].
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dów w sprawie polityki zagranicznej19, „niską odporność emocjonalną na róż‑
norodność” polityczną20. Polaryzację polityczną utożsamia się z  trwającym 
konfliktem politycznym21, istniejącym systemem partyjnym lub układem sił 
w Sejmie22 lub też ze strategią marketingową danego ugrupowania23. Określe‑
nie „polaryzacja polityczna” stało się popularnym hasłem, które jest używane 
w wielu sytuacjach. 

Badacze zajmujący się polaryzacją polityczną na ogół korzystają z definicji 
zaproponowanej przez Giovanniego Sartoriego, który określał ją jako dystans 
ideologiczny między partiami skrajnymi. Według tego rozumienia najważniej‑
sze jest zidentyfikowanie biegunów politycznych, między którymi toczy się 
rywalizacja polityczna, a potem określenie ich pozycji w spektrum ideologicz‑
nym lub programowym24. W ten sposób zawężono myślenie o polaryzacji poli‑
tycznej, sprowadzając ją tylko do rywalizacji ideologicznej między podmiotami 
skrajnymi. Aby opisać tak wąsko definiowane zjawisko polaryzacji politycznej, 
można wykorzystać różne wskaźniki i indeksy25. Tak wąska definicja polaryza‑
cji politycznej, odwołująca się tylko do rywalizacji ideologicznej między pod‑
miotami skrajnymi, mocno kontrastuje z  obecnymi w  przestrzeni publicznej 
określeniami tego zjawiska.

Wyniki opracowanych indeksów polaryzacji politycznej są daleko idącym 
uproszczeniem. Po pierwsze, są wskaźnikami jednowymiarowymi. W  spek‑
trum ideologicznym, np. na osi lewica–prawica, można umieścić albo pojedyn‑
cze stanowisko partii wobec danego zagadnienia w jakimś obszarze, albo cały 

19 P.A. Maciążek: Niebezpieczna polaryzacja polityczna wokół kwestii ukraińskiej w  Polsce. 
http://www.defence24.pl/7843,niebezpieczna ‑polaryzacja ‑polityczna ‑wokol ‑kwestii ‑ukrainskiej 
 ‑w ‑polsce [data dostępu: 31.10.2017].

20 P. Zaremba: Odwet nie jest dobrym doradcą. http://www.teologiapolityczna.pl/piotr
 ‑zaremba ‑odwet ‑nie ‑jest ‑dobrym ‑doradca/ [data dostępu: 31.10.2017].

21 T. Bortkiewicz: Polityczny kartel. http://www.uwazamrze.pl/artykul/969447/polityczny
 ‑kartel [data dostępu: 3.11.2017].

22 K. Wigura: Nie oczekujmy, że natychmiast po protestach powstaną nowe organizmy politycz‑
ne. http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103454,22156370,wigura ‑nie ‑oczekujmy ‑ze ‑natychmiast ‑po
 ‑protestach ‑powstana.html [data dostępu: 31.10.2017].

23 J. Majmurek: Rząd Szydło padnie… ze śmiechu. http://krytykapolityczna.pl/kraj/rzad
 ‑szydlo ‑padnie ‑ze ‑smiechu/ [data dostępu: 3.11.2017].

24 B. Michalak: Partie polityczne i systemy partyjne. Zarys wykładu. Warszawa 2010, s. 173–
174.

25 Riccardo Pelizzo i  Salvatore Babones proponowali pomiar polaryzacji politycznej za po‑
mocą prostej różnicy między głosami oddanymi na partie skrajne, a głosami oddanymi na partie 
centrum. Ten model bywał rozszerzany przez różnych badaczy. Na przykład Radosław Markow‑
ski proponował wskaźnik uwzględniający wielkość partii politycznych, ich umiejscowienie oraz 
„homo ‑/heterogeniczność elektoratów” i  dystans między partiami, relatywizując je do średniej 
pozycji aktywnych wyborczo Polaków. R. Pelizzo, S. Babones: The Political Economy of Polarized 
Pluralism. “Party Politics” 2007, Vol. 13 No. 1.; R. Markowski: Współzawodnictwo w polskim syste‑
mie partyjnym w wyborach 2001 roku. „Studia Polityczne”. Nr 13. Warszawa 2002.
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program polityczny. Po drugie, indeksy wykorzystują poziom poparcia danej 
partii w wyborach do określenia jej wielkości czy istotności. W ten sposób zo‑
stanie zmierzony poziom polaryzacji politycznej w chwili ogłoszenia wyników 
wyborów. Z biegiem czasu poparcie dla danych ugrupowań może się zmieniać, 
przez co wynik takiego indeksu się zdezaktualizuje. 

Mimo wszystko wskaźniki i indeksy polaryzacji politycznej, zbudowane na 
bazie definicji polaryzacji politycznej autorstwa Giovanniego Sartoriego, sta‑
nowią przydatny aparat, upraszczający rzeczywistość polityczną. Na podstawie 
wyników indeksów możliwe jest zdiagnozowanie stanu sceny politycznej dane‑
go kraju oraz dokonanie analizy porównawczej pomiędzy różnymi systemami 
partyjnymi.

Można przyjąć założenie, że elektoraty partii politycznych stanowią we‑
wnętrzne homogeniczne grupy, jednak różnicuje je więcej niż jedna właści‑
wość. Zgadzając się z Zsoltem Enyedim, można stwierdzić, że oprócz programu 
partii takimi czynnikami są dominujące cechy socjodemograficzne, wartości 
oraz historia, na których dana grupa buduje odrębną tożsamość, oceny po‑
szczególnych aktorów politycznych i konflikty między nimi oraz czynniki jed‑
norazowe, takie jak występujące „problemy dnia codziennego”. Równocześnie 
należy zauważyć, że poszczególne elektoraty różnią się dominującymi cechami 
osobowości stanowiących je jednostek.

Jak widać, konflikt polityczny może rozgrywać się na wielu płaszczyznach. 
Definicję polaryzacji politycznej, zaproponowaną przez Giovanniego Sartorie‑
go, należy potraktować jako rozumienie stricte. W rozdziale czwartym zostaną 
przeanalizowane programy polityczne PO i PiS. Zauważono, że obie partie nie 
są aż tak odległe od siebie programowo. Obie partie wyrażały chęć zawarcia 
koalicji po wyborach w 2005 roku. Mimo iż przez dziesięć lat zrobiono wiele, 
by z jednorodnego grona wyborców wyodrębnić dwie różne grupy, również do‑
konując zmian w programach obu partii, to i tak dystans ideologiczny między 
tymi ugrupowaniami nie jest tak duży, jak np. w przypadku układu AWS–SLD. 
Można więc postawić wniosek, że ostry konflikt polityczny nie zawsze idzie 
w parze z ostrą polaryzacją polityczną (w rozumieniu Sartoriego). Nie zawsze 
podział polityczny jest zbudowany na dystansie programowo ‑ideologicznym 
między zwalczającymi się obozami politycznymi.

Od wielu lat „najhałaśliwsi znawcy” wojny polsko ‑polskiej, czyli dzienni‑
karze i  publicyści, używają hasła „polaryzacja polityczna” do opisu konfliktu 
międzypartyjnego. W latach 2005–2015 „widzą dobro i zło takie samo jak dzi‑
siaj, tylko w  nieporównywalnie wyższym stopniu26”, formułują kategoryczne 
tezy, a dla potwierdzenia swojej czarno ‑białej wizji świata używają efektowych 
słów, wypaczając ich pierwotne znaczenie. Tak też się stało z „polaryzacją po‑
lityczną”. Faktem jest, że między Platformą a PiS trwał ostry konflikt politycz‑

26 C. Dickens: Opowieść o dwóch miastach. Przeł. T.J. Dehnel. Poznań 2016.
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ny, ale dystans ideologiczny pomiędzy partiami był niewielki. W rozumieniu 
Sartoriego, polaryzacja między PO a PiS była na niskim poziomie. Używanie 
terminu „polaryzacja polityczna” do opisu konfrontacji między dwoma najsil‑
niejszymi partiami w tym przypadku jest tylko dziennikarskim efekciarstwem. 
Niestety, na każdej wojnie pierwszą ofiarą jest prawda.

1.5. Iluzja rywalizacji w systemie korzyści

Proceduralne ujęcie demokracji zwraca szczególną uwagę na trzy elemen‑
ty tego reżimu politycznego: działalność instytucji politycznych, decydowanie 
polityczne podejmowane przez te instytucje i poszczególnych wyborców oraz 
walkę rywalizacyjną między podmiotami politycznymi.

Kolejne państwa, wprowadzając w  życie zasady demokracji przedstawi‑
cielskiej do swojego systemu politycznego, de facto przesądziły o  pojawieniu 
się w  ich przestrzeni publicznej zbiorowych podmiotów politycznych. Chcąc 
efektywniej działać, pojedynczy działacze postanowili włączyć się w  różnego 
rodzaju grupy – koterie arystokratyczne, kluby polityczne oraz pierwsze par‑
tie o charakterze masowym. Grupy polityczne z biegiem czasu „wyszły z par‑
lamentu na ulice”, stając się swego rodzaju pośrednikiem między społeczeń‑
stwem a  rządem27. Wypełnianie przez partie polityczne rozmaitych funkcji 
zarówno wobec społeczeństwa jak i wobec władzy sprawiło, że organizacje te 
przybierały różne modele działania. Można wyróżnić cztery takie modele: par‑
tię kadrową, partię masową, partię wyborczą oraz partię kartel.

Według koncepcji Maurice’a Duvergera partia kadrowa to komitet będą‑
cy luźną organizacją, niezorientowaną na przyciąganie dużej liczby członków. 
Ważną cechą tego modelu jest indywidualny, osobisty wymiar uczestnictwa. 
Taka partia nie będzie stanowiła reprezentacji spójnej, określonej grupy spo‑
łecznej, lecz stanie się zrzeszeniem ludzi o kilku wspólnych celach. Aktywność 
komitetu będzie miała charakter sezonowy, związany z cyklami wyborczymi. 
Zupełnie innym modelem będzie partia masowa. Według Duvergera jest to 
podstawowy typ organizacji partyjnej, nastawiony na przyjmowanie dużej licz‑
by członków. Z takim modelem wiąże się szeroka aktywność partii, mająca na 
celu utrzymanie ścisłego związku z jej członkami. Partia masowa powinna być 
reprezentantem dużych grup społecznych lub ideologii podzielanej przez duże 
grono obywateli28.

Partie kadrowe oraz partie masowe różnią się przede wszystkim skalą dzia‑
łań politycznych, liczbą członków oraz typem przedstawicielstwa – kadrowe 
skupiają się na reprezentacji indywidualnej, zaś masowe – reprezentacji zbio‑

27 K. Sobolewska ‑Myślik: Partie i systemy partyjne na świecie. Warszawa 2004, s. 12–13.
28 Ibidem, s. 29–30.
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rowej określonych grup. W  latach sześćdziesiątych Otto Kirchheimer zauwa‑
żył, że wspomniane partie masowe zaczynają przekształcać się w nowy model, 
który określił mianem „catch all people’s party”, czyli partii wyborczych. Ich 
celem jest poszukiwanie zwolenników w jak najszerszych kręgach społecznych, 
bycie „partią dla wszystkich”. Partia tego typu swoją siłę pozyskuje nie z liczby 
swoich członków, lecz z  liczby wyborców. Nie dąży ona do poszerzania swo‑
jej bazy członkowskiej, lecz skupia się na budowaniu oferty politycznej, dedy‑
kowanej możliwe jak największej liczbie wyborców. Rezygnacja z  identyfika‑
cji grupowej przekłada się na program partii, który jest bardziej uniwersalny, 
mniej wyrazisty, zbudowany na ogólnych stwierdzeniach29. 

Przełomem w myśleniu o partiach politycznych był model zaproponowany 
przez Petera Maira i  Richarda Katza. Analizując związki partii z  państwem, 
zauważyli dwa czynniki, które wpływają na system partyjny danego kraju. Po 
pierwsze: dla niektórych partii celem nadrzędnym przestała być reprezentacja 
jednostek, określonych grup lub szerokiej części społeczeństwa. Ich związki ze 
społeczeństwem uległy znacznemu osłabieniu. Wzmocniona została jednak re‑
lacja partia – państwo, bowiem organizacje polityczne zaczęły skupiać się na 
korzyściach płynących z tej więzi. Skuteczna partia polityczna mogła efektyw‑
nie wykorzystywać zasoby państwa (finansowe, obsadzanie stanowisk, dostęp 
do mediów, tworzenie prawa wyborczego itd.) w  celu utrzymania swojej po‑
zycji na rynku politycznym. Po drugie: „partie przegrane” (poza niektórymi 
partiami skrajnymi lub pozaparlamentarnymi) również mają swój udział w ko‑
rzystaniu z tych zasobów, będąc beneficjantem istniejącego systemu30. Opozy‑
cja korzysta więc z takich profitów, jak dotacje finansowe, dostęp do mediów, 
czasem nawet ma wpływ na obsadę niektórych stanowisk państwowych. Taka 
sytuacja niejako „zawiesza” rywalizację polityczną między partiami benefi‑
cjentami systemu. Partie przestają walczyć między sobą o przetrwanie, co wię‑
cej, wszystkie korzystają z dostępnych zasobów państwa. Taki stan rzeczy Katz 
i Mair nazwali kartelem. Organizacje polityczne dzielą się między sobą zasoba‑
mi państwa, w ten sposób każda z nich przetrwa.

Charakterystyczną cechą partii kartel jest ograniczona konkurencja – każ‑
da partia, będąca uczestnikiem systemu korzyści, będzie współzawodniczyć 
z  innymi podmiotami w  taki sposób, aby mimo to realizować wspólny inte‑
res. Aby utrzymać istniejący stan, partie polityczne będą wykorzystywać m.in. 
zasoby państwa31. Warto jednak zastanowić się nad rozszerzeniem katalogu 
dostępnych narzędzi do utrzymania kartelu politycznego. Status quo można 
zarządzać w  różny sposób – poprzez jawną współpracę albo poprzez kryzys. 

29 Ibidem, s. 30–32.
30 R.S. Katz, P. Mair: Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The 

Emergence of the Cartel Party. “Party Politics” 1995, Vol. 1, No. 1, s. 5–28.
31 K. Sobolewska ‑Myślik: Partie i systemy partyjne…, s. 36.



251.6. Iluzja wolnego rynku partii politycznych

Być może partie polityczne dzielą między sobą również inne zasoby, niezwią‑
zane z  instytucją państwa. Takim zasobem może być współpraca z  mediami 
prywatnymi lub organizacjami pozarządowymi. Zasobem partii jest popar‑
cie społeczne. Zakładając hipotetycznie, że członkowie kartelu dzielą między 
sobą wyborców na różne grupy i  segmenty, dedykując tylko wybranym częś‑
ciom społeczeństwa swoją ofertę polityczną, doprowadzają w konsekwencji do 
pseudorywalizacji wyborczej. Członkowie kartelu „nie wchodzą sobie w drogę” 
i skupiają się na „swoim kawałku tortu”.

Opisana wyżej sytuacja obrazuje pewien dylemat: to partie masowe sku‑
piały się na określonych grupach społecznych, nie wychodząc ze swoją ofertą 
do innych grup wyborców. Na czym więc będzie polegać różnica między nimi 
a partią kartel? Otóż należy zadać sobie pytanie o  cele partii w każdym mo‑
delu. Dla partii masowej głównym celem była reprezentacja określonych grup, 
rola pośrednika między społeczeństwem a sferą polityki. Można stwierdzić, iż 
„zapotrzebowanie na taką partię” rodzi się oddolnie, jest wyrazem politycznej 
ekspresji części społeczeństwa. Partia masowa będzie więc zmieniać się wraz 
ze zmianami zachodzącymi w społeczeństwie. Organizacja masowa, która nie 
nadąży programowo albo organizacyjnie za społecznym postępem, stanie się 
nieatrakcyjna dla obywateli, a z czasem jej miejsce zajmą inne podmioty „ro‑
zumiejące ówczesne czasy”. Z kolei celem nadrzędnym partii kartel nie jest re‑
prezentowanie społeczeństwa, ale utrzymanie swojej pozycji politycznej. Taka 
organizacja skupia się przede wszystkim na przetrwaniu i osiąganiu politycz‑
nego zysku. W tym celu wykorzysta różne środki, by utrzymać się w systemie 
korzyści. Wydawać by się mogło, że takiej partii wyborcy są tylko potrzebni 
do osiągania swoich celów, np. wygrania wyborów. Model partii kartel rodzi 
się więc odgórnie. Obywatele są de facto instrumentalnie wykorzystani przez 
liderów takich partii, by zapewnić przetrwanie kartelu. Oczywiście, nie jest to 
jedyny cel takiej partii, np. poprzez uczestnictwo w sprawowaniu władzy może 
ona efektywnie realizować swoje wyborcze obietnice, skutecznie działając dla 
dobra społeczeństwa. Nie zmienia to jednak faktu, że przetrwanie na politycz‑
nej scenie oraz umacnianie swojej pozycji politycznej będzie dla takiej partii 
najważniejsze. 

1.6. Iluzja wolnego rynku partii politycznych

Rynek partii politycznych w  krajach demokratycznych de iure jest wolny 
od znaczących ograniczeń. Pluralizm polityczny jest nieodzownym elemen‑
tem demokracji, a  wolność tworzenia i  działania partii politycznych to jeden 
z  jej najważniejszych standardów. Konstytucyjnie zagwarantowana wolność 
słowa oraz wolność do zrzeszania się obywateli stwarza warunki do wolnego 
konkurowania idei, poglądów i  interesów politycznych. Oczywiście, od tych 
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zasad pojawiają się wyjątki – wrogowie demokracji, głoszący hasła związane 
z nazizmem lub komunizmem są w wielu krajach wykluczeni z wolnej gry sił 
politycznych32. W części krajów demokratycznych do legalnego funkcjonowa‑
nia partii politycznej nie wystarczy samo zgłoszenie działalności we właści‑
wym organie prowadzącym ewidencję partii politycznych (model ewidencyj‑
ny). Niekiedy do prawnego działania partii potrzebna jest jej rejestracja. Po 
przedstawieniu odpowiednich dokumentów organ rejestrujący, jeśli zostaną 
spełnione wszystkie wymogi prawne, zalicza takie zrzeszenie w  poczet par‑
tii politycznych (model rejestracyjny)33. Wydawać by się mogło, że pomimo 
wspomnianych ograniczeń wyborcy mają do czynienia z  wolnym rynkiem 
partii politycznych. Przynajmniej na papierze… W praktyce rynek polityczny 
funkcjonuje bardzo różnie.

Na rynku doskonale konkurencyjnym każde przedsiębiorstwo dąży do 
maksymalizacji zysku poprzez osiągnięcie jak największej atrakcyjności dla 
konsumenta. Jako narzędzie wykorzystywane do realizacji tego celu wymie‑
niana jest przede wszystkim cena, choć nie można zapominać o takich czynni‑
kach, jak jakość produktu oraz jego liczba i dostępność. Zwiększać zyski moż‑
na również poprzez szereg zabiegów marketingowych oraz skuteczną reklamę. 
Dla partii politycznych najważniejszym zasobem oraz wartością, jaką mogą 
konkurować z  innymi, będzie społeczne poparcie. Zysk polityczny mierzony 
jest liczbą zdobytych głosów oraz poszerzającym się gronem sympatyków, któ‑
rzy w badaniach sondażowych wybierają konkretną partię. Partie nie rywali‑
zują wprawdzie na ceny, lecz na hasła, programy, osobowości itd. Rywalizacja 
polityczna w takich warunkach trwa ciągle, a każda nowa kampania wyborcza 
zaczyna się pięć minut po ogłoszeniu wyników ostatnich wyborów i zakończe‑
niu starej kampanii.

Aby rynek był doskonale konkurencyjny, musi spełniać cztery warunki. 
Pierwszym z  nich jest rozproszenie zarówno po stronie popytu jak i  podaży. 
Na rynku musi być wielu kupujących i sprzedających, a ponadto żaden z nich 
nie może być na tyle wielkim, silnym podmiotem, by wpływać na cenę. Cena 
musi być wynikiem swobodnej gry popytu i podaży, przez nikogo niezmani‑
pulowanej. Po drugie, dobra i usługi na rynku muszą być jednorodne. Wszyst‑
kie dobra znajdujące się na rynku muszą być homogeniczne. Po trzecie, ry‑
nek musi być transparentny, a wszyscy jego uczestnicy muszą mieć dostęp do 
pełnej informacji dotyczącej danego dobra. Po czwarte, na rynku doskonale 
konkurencyjnym nie występują bariery wejścia na rynek34. Czy więc rynek po‑
lityczny w krajach o systemie wielopartyjnym jest prawdziwie wolny? Aby od‑

32 B. Banaszak: Prawo konstytucyjne. Warszawa 2012, s. 222–224.
33 R. Glajcar, J. Okrzesik, W. Wojtasik: Ustrój polityczny RP. Wprowadzenie. Bielsko ‑Biała 

2006, s. 52–53.
34 A. Jabłońska: Rynek, popyt, podaż. W: Podstawy ekonomii. Red. R. Milewski, E. Kwiat‑

kowski. Warszawa 2006, s. 40.
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powiedzieć na to pytanie, należy przeanalizować cechy tego modelu pod kątem 
tych założeń.

Po stronie wyborców (popyt) istnieje faktyczne rozproszenie. Każdy oby‑
watel, posiadający czynne prawo wyborcze, dysponuje możliwością oddania 
takiej samej liczby głosów. W krajach demokratycznych wybory spełniają za‑
sadę równości, przynajmniej w  formalnym wymiarze. Wątpliwości pojawiają 
się w  sposobie podejmowania decyzji przez wyborców. Niemożliwym jest, by 
każdy z wyborców podejmował decyzje wyborcze w sposób autonomiczny, nie 
kierując się przy tym opinią, np. rodziny, znajomych czy innej grupy zarówno 
formalnej, jak i nieformalnej. Każdy obywatel bowiem należy do jakiejś grupy 
społecznej. Dotarcie do każdego wyborcy z osobna ze swoim programem poli‑
tycznym wydaje się zadaniem karkołomnym, praktycznie nie do zrealizowania 
w  skali całego państwa. Dlatego też partie dedykują swoją ofertę do różnego 
rodzaju grup społecznych lub segmentów elektoratu, czyli do skoncentrowa‑
nej grupy odbiorców. Niektóre grupy będą tak silne, że ich decyzje i działania 
przesądzą o działaniach całej partii.

Z drugiej strony pod wątpliwość należy poddać rozproszenie po stronie 
partii politycznych (podaży). Wcześniej wspomniano o  części formalnych 
ograniczeń dotyczących wejścia na rynek partii politycznych. Idąc dalej – aby 
skutecznie ubiegać się o władzę, partia bądź komitet wyborczy musi być w sta‑
nie zarejestrować listy wyborcze. Dla wielu małych partii jest to organizacyjne 
wyzwanie, trudne do wykonania. W efekcie do wyborczego wyścigu na pozio‑
mie ogólnokrajowym staje tylko część z wszystkich zarejestrowanych partii. 

Aby prowadzić skuteczną kampanię, partie polityczne muszą posiadać za‑
soby w postaci pieniędzy oraz ludzi, którzy wykonają wszystkie działania pro‑
mocyjne. Tutaj znów mamy do czynienia z  podziałem na słabych (małych) 
i mocnych (dużych) graczy. Realne szanse na wyborczy sukces ma zatem kilka 
partii, czyli ułamek wszystkich zarejestrowanych. Blokada wejścia na rynek 
polityczny jest więc bardzo silna.

1.7. Oligopol polityczny

Skoro udało się za pomocą wielu argumentów udowodnić, że rynek partii 
politycznych nie jest doskonale konkurencyjny, należy zakładać, że taką świa‑
domość mają również liderzy partii politycznych. Znając płynące z takiego sy‑
stemu zagrożenia, będą w stanie ich unikać oraz skupiać się na maksymalizacji 
swoich zysków. Wyżej zaprezentowano, jakie negatywne cechy posiada demo‑
kratyczny rynek partii, a raczej jakich cech on nie posiada. Czas na zdiagnozo‑
wanie istniejącego stanu rzeczy.

Liczące się na scenie politycznej partie zdają sobie sprawę, że – dysponując 
zasobami państwa – są w stanie podejmować decyzje dotyczące reguł gry poli‑
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tycznej. Mogą one zliberalizować bądź zaostrzyć prawo dotyczące uczestnictwa 
w  rynku partii. Mogą podejmować decyzje dotyczące koncentracji „po stro‑
nie popytu”, czyli regulować prawo o  stowarzyszeniach lub prawo dotyczące 
zgromadzeń. Mogą one zmieniać prawo wyborcze w dowolnym kierunku (na‑
wet stosując gerrymandering czy inne formy wypaczania wyników wyborów). 
W końcu, mogą one sprawować kontrolę nad mediami publicznymi oraz wcho‑
dzić w różne formy współpracy z innymi rodzajami mediów. 

W teorii ekonomii rynek, na którym podmiotów jest już tak mało, że uświa‑
damiają one sobie, iż ich indywidualne decyzje dotyczące działalności będą 
miały wpływ na całość rynku oraz na działalność innych konkurentów, na‑
zywa się oligopolem35. Im mniej podmiotów na rynku oligopolistycznym, tym 
większy stopień kontroli rynku i tym mniejsza konkurencja. Charakterystycz‑
ną cechą dla tego rynku jest fakt, że choć decyzje podmiotów są niezależne, to 
jednak podjęcie przez jedno z nich działania wywoła u konkurentów podobną 
reakcję (poprzez m.in. podjęcie działań dostosowawczych36). Co więcej, uczest‑
nicy oligopolu są świadomi takiego mechanizmu37, swego rodzaju „paralelizmu 
decyzji”. Oligopolista, podejmując kolejne działanie, musi mieć na uwadze nie 
tylko swój interes, ale liczyć się z kontrreakcją pozostałych oligopolistów. Taki 
system zniechęca uczestników rynku do agresywnej rywalizacji, bowiem każ‑
dy z nich uświadamia sobie, że ich sukcesy są wzajemnie powiązane. 

Świadomość uczestników rynku, że najwyższy zysk osiągną wtedy, gdy 
będą ze sobą współpracować oraz że należy dbać o zysk łączny, zamiast swój 
własny, to nadrzędna idea oligopolu. Aby ją realizować, należy ustanowić istot‑
ne bariery wejścia i wyjścia38. Kontrolując rynek oraz uniemożliwiając nowym 
podmiotom uczestnictwo w  nim, utrzymywany jest system korzyści dla oli‑
gopolistów, porównywalny z zyskami osiąganymi przez monopol. Oczywiście, 
czasami pomiędzy uczestnikami może toczyć się zacięta „wojna cenowa”39. 
Należy jednak zauważyć, że taki konflikt niesie za sobą ryzyko poważnych 
strat40.

Przełomem w myśleniu o oligopolach był model Edwarda Chamberlina, za‑
kładający znaczącą racjonalizację układu. Stwierdził on, że gdy koncentracja 
przekroczy graniczny poziom, a  oligopoliści zdają sobie sprawę z  wzajemnej 
zależności, dochodzą do wniosku, żeby postępować jak monopol. Nie wyma‑
ga to otwartego porozumienia, wystarczy, aby w swoich decyzjach oligopoliści 
uwzględniali ich bezpośrednie i  pośrednie konsekwencje. Dostrzegając swoją 

35 Z. Jurczyk: Kartele w polityce konkurencji Unii Europejskiej. Warszawa 2012, s. 109.
36 J. Szczodrowski: Kontrola rynków oligopolistycznych w prawie konkurencji. Prawo Unii Eu‑

ropejskiej na tle rozwiązań w wybranych jurysdykcjach. Warszawa 2015, s. 21–22.
37 Z. Jurczyk: Kartele w polityce konkurencji…, s. 109.
38 J. Sloman: Podstawy ekonomii. Przeł. Z. Matkowski. Warszawa 2001, s. 161–162.
39 Z. Jurczyk: Kartele w polityce konkurencji…, s. 110–111.
40 J. Sloman: Podstawy ekonomii…, s. 162.
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współzależność, mogą postępować wspólnie jak monopol, nie wchodząc w wy‑
raźne porozumienie41. 

Współdziałanie i paralelizm decyzji oligopolistów wynika z logiki gry oraz 
ze strachu przed wojną cenową, która przyniesie tylko straty. Nic więc dziwne‑
go, że – opisując działanie tego typu rynku – często stosuje się takie określenia, 
jak „milcząca zmowa”, „milcząca koordynacja”, „świadomy paralelizm” czy też 
„zbiorowa pozycja dominująca”42. 

Podstawową wiedzę na temat oligopoli można spróbować przenieść do 
świata polityki. Na rynku oligopolistycznym podmioty konkurują między sobą 
za pomocą ceny bądź ilości towaru. Takie dobra nie funkcjonują natomiast na 
rynku partii politycznych. Dla organizacji politycznych najważniejszym do‑
brem, o  które mogą konkurować, są wyborcy. Społeczne poparcie przekłada 
się na wynik wyborów, na dalsze uczestnictwo w systemie korzyści, na dalsze 
sprawowanie władzy. Wydaje się, że liczba głosów jest dobrem, które trudno 
precyzyjnie dookreślić i podzielić. Czy tak faktycznie jest? – to kolejne pytanie 
do rozwiązania. 

Aby zapewnić trwanie oligopolu, jego uczestnicy muszą wypracować sku‑
teczne metody koordynacji zachowań rynkowych. Podstawową, najbardziej 
efektowną, a  zarazem efektywną metodą takiej koordynacji jest utworzenie 
kartelu. Jego cechy zostaną przeanalizowane w  następnym podrozdziale. Za‑
stępowanie konkurencji uzgodnionym działaniem i realizacja tajemnej współ‑
pracy wymaga dużego zaufania obu stron zmowy do siebie. Aby trzymać „rękę 
na pulsie”, oligopoliści powinni wprowadzić system monitoringu rynku oraz 
wymiany informacji. W  przypadku złamania umowy podmiot pokrzywdzo‑
ny może posługiwać się narzędziem odwetu43. Oligopol może również wypra‑
cować pośrednie metody koordynacji działań. Najbardziej trafną z  nich jest 
ustanowienie lidera. Podmiot ten będzie każdorazowo inicjatorem zmian 
w polityce oligopolu, natomiast pozostali członkowie godzą się na takie przy‑
wództwo, jednocześnie podążając za wprowadzanymi przez lidera rozwiąza‑
niami. Liderem oligopolu może być albo podmiot dominujący, albo podmiot 
będący wynikiem zmowy, albo podmiot pełniący funkcję barometru (ustala 
takie działania, jakie wyłoniłyby się, gdyby rynek był konkurencyjny). Aby po‑
konać przeszkody w koordynacji działań, oligopoliści mogą podzielić rynek na 
kilka stref (subrynków). W ten sposób każdy z nich zajmie się „swoim kawał‑
kiem tortu”, nie wchodząc w drogę swojemu rywalowi44. 

Funkcjonowanie oligopolu w  świecie polityki będzie przebiegało według 
podobnych zasad. Partie–oligopoliści będą dedykowały swoją ofertę polityczną 

41 Z. Jurczyk: Kartele w polityce konkurencji…, s. 116.
42 J. Szczodrowski: Kontrola rynków oligopolistycznych…, s. 22–26.
43 Z. Jurczyk: Kartele w polityce konkurencji…, s. 126.
44 Ibidem, s. 131–134.
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do konkretnych segmentów elektoratu (subrynki). Ich celem nadrzędnym bę‑
dzie pogłębianie więzi ze swoimi wyborcami i „zamykanie ich” na rozważania 
o alternatywnych wyborach (w tym procesie będą sprzyjały im media). Nie jest 
istotne, czy partie–oligopoliści funkcjonują na mocy formalnego porozumie‑
nia, czy paralelizm decyzji jest wynikiem politycznej logiki – wydarzenia po‑
lityczne są ciągle monitorowane, a decyzja jednego gracza spotyka się z szybką 
reakcją drugiego gracza.

1.8. Kartel na rynku partii politycznych

Jak stwierdzono w poprzednim podrozdziale, oligopol dla efektywnej reali‑
zacji swoich celów może utworzyć kartel. W teorii ekonomii kartel definiuje się 
jako „porozumienie pomiędzy formalnie niezależnymi przedsiębiorstwami tej 
samej gałęzi co do ograniczenia ich wolności gospodarczej w zakresie produk‑
cji i sprzedaży towarów”45. To porozumienie realizowane jest poprzez ustalenie 
jednolitych cen, ograniczenie produkcji lub sprzedaży lub dokonanie podzia‑
łu terytorialnego rynku46. Jest on tworzony w celu osiągnięcia korzyści, które 
normalnie uzyskuje monopol47. Można stwierdzić, że dzięki zawarciu umowy 
kartelowej jego uczestnicy stają się „monopolistą zbiorowym”48. Działalność 
kartelu jest więc skierowana przeciwko innym konkurentom.

Działanie kartelu nastawione jest na realizację trzech podstawowych zadań. 
Pierwsze z nich to naśladowanie działań w celu maksymalizacji łącznego zysku 
(przy jednoczesnym dbaniu o swój zysk indywidualny). Cel drugi to uzgodnie‑
nie działań przeciwko przedsiębiorstwom, które nie są członkami kartelu (np. 
nowym graczom lub już działającym na rynku), służących wyeliminowaniu 
z rynku tych, którzy nie są członkami kartelu. Cel trzeci dotyczy uzgadniania 
przedsięwzięć marketingowych, pozwalających na manipulowanie regułami 
konkurencji, np. poprzez podział rynku oraz izolowanie przez każde z przed‑
siębiorstw swoich klientów od produktów rywali. Aby przeprowadzić skutecz‑
ną izolację konsumentów, należy prowadzić działania wyróżniające (reklama) 
lub też ograniczyć dostęp konsumentów do informacji na temat produktów 
konkurencji49. 

Kartele są dobrze zorganizowane i głęboko utajnione. Ponieważ działalność 
karteli jest nielegalna (w krajach Unii Europejskiej oraz USA istnieje odpo‑
wiednie prawo antymonopolowe, które zakazuje takiej działalności), dlatego 

45 Ibidem, s. 157.
46 Ibidem, s. 157.
47 J. Sloman: Podstawy ekonomii…, s. 163.
48 E. Czarny: Mikroekonomia. Warszawa 2006, s. 203.
49 Z. Jurczyk: Kartele w polityce konkurencji…, s. 158–161.
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też spotkania jej członków są owiane wielką tajemnicą50. W  celu sprawnego 
zarządzania kartelem tworzone są mniej lub bardziej formalne wewnętrzne 
struktury zarządzania. Zazwyczaj porozumienia te realizują dwustopniowy 
model zorganizowania. Na najwyższym szczeblu dochodzi do spotkań o cha‑
rakterze ogólnym, w  którym udział biorą przedstawiciele najwyższych władz 
podmiotów współpracujących. Posiedzenia odbywają się regularnie, a  ich te‑
matyką jest ustalenie wspólnej polityki kartelu wobec konkurencji oraz wspól‑
nych działań rynkowych. Na tym szczeblu dochodzi również do wymiany po‑
ufnych informacji. Na drugim, niższym szczeblu spotkania odbywają się zaraz 
po spotkaniach ogólnych. Ich celem jest zapewnienie sprawnego wdrażania 
zawartych postanowień w życie51.

Jeśli funkcjonowanie oligopolu oparte jest na w  miarę niezależnych dzia‑
łaniach oligopolistów, wynikających z  logiki rynkowej gry, o  tyle kartel jest 
celowym, odgórnym działaniem w  celu zmonopolizowania rynku przez kil‑
ku graczy, posiadającym swoje struktury zarządcze. Powołując się na wiedzę 
dotyczącą oligopolu i kartelu na rynku partii politycznych, należy stwierdzić, 
że w  niektórych systemach demokratycznych występuje wiele bliźniaczych 
mechanizmów, mających ograniczyć konkurencję na rynku partii. O  ile do 
stwierdzenia, czy dany rynek jest oligopolistyczny, wystarczy omówienie skut‑
ków gry oligopolistów, o tyle sklasyfikowanie danego porozumienia jako kar‑
telu wymaga przedstawienia twardych dowodów współpracy. Aby udowodnić 
tezę, że partie polityczne łączą się w kartele, trzeba przedstawić strukturę za‑
rządczą takiego porozumienia. Jest to zadanie trudne z  dwóch powodów. Po 
pierwsze, takie porozumienie byłoby ściśle tajne. Po drugie, przedstawienie 
wiarygodnych dowodów oznacza wykazanie, że elity polityczne celowo doko‑
nały zamachu na demokrację, ograniczając konkurencyjność partii tylko po to, 
by umocnić własną pozycję. 

Przykładem historycznego porozumienia partii politycznych, zbliżonego 
do kartelu, może być koalicja pięciu partii politycznych, rządząca międzywo‑
jenną Czechosłowacją. W  1921 roku z  inicjatywy prezydenta Tomasza Masa‑
ryka powołano do życia Radę Pięciu (Pětka), która była „pozakonstytucyjną 
platformą służącą do rozstrzygania kwestii spornych i  uzgadniania wspólnej 
linii politycznej”52. W  jej skład wchodziły: Republikańska Partia Ludu Rol‑
nego i  Małorolnego (partia agrarna), Czechosłowacka Partia Narodowo‑
 ‑Socjalistyczna, Czechosłowacka Partia Ludowa, Czechosłowacka Partia 
Socjaldemokratyczna oraz Czechosłowacka Narodowa Demokracja53. Współ‑
praca pięciu najważniejszych partii politycznych w Czechosłowacji miała więc 

50 Ibidem, s. 181.
51 Ibidem, s. 179–180.
52 M. Bankowicz: Zlikwidowane państwo. Ze studiów nad polityką Czechosłowacji. Kraków 

2003, s. 15.
53 Ibidem, s. 40–44.
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instytucjonalną formę. „Piątka” funkcjonowała także wówczas, gdy aktualny 
rząd nie obejmował wszystkich pięciu tworzących ją ugrupowań. Co więcej, 
dochodziło do niespotykanej w krajach demokratycznych sytuacji, w których 
niektórzy ministrowie pozostawali w rządzie nawet wtedy, gdy ich własne par‑
tie znajdowały się w opozycji. Najbardziej spektakularnym przykładem takiej 
współpracy była obsada Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Edward Benesz, 
późniejszy prezydent kraju, przez 17 lat nieprzerwanie pełnił funkcję szefa cze‑
chosłowackiej dyplomacji54. 

Z jednej strony działalność Rady Pięciu miała charakter stabilizujący dla 
całego systemu politycznego – Tomasz Masaryk w ten sposób realizował swo‑
ją ideę „demokracji niespornej”, „niepolitycznej polityki”55. Z  drugiej strony 
pozbawiono ówczesną czechosłowacką politykę prawdziwej rywalizacji. Nie 
dochodziło do prawdziwej alternacji władzy, bowiem pomimo różnych wy‑
ników głosowań realizowany był jeden wspólnie wypracowany pragmatyczny 
program szerokiej koalicji. Współpraca Piątki również w permanentny sposób 
wykluczała z współrządzenia krajem inne podmioty polityczne, w tym cieszą‑
cą się znacznym poparciem Czechosłowacką Partię Komunistyczną.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż działalność formalnego organu zarządcze‑
go tego porozumienia, Rady Pięciu, nie była utajniona i ukrywana, jak to dzieje 
się w przypadku karteli gospodarczych. Co więcej, działalność Pětki oraz sa‑
mego Masaryka zdobyła powszechne uznanie. Jak uważa Marek Bankowicz, 
działalność Rady Pięciu jest „pozytywnym uzupełnieniem mechanizmu kon‑
stytucyjnego oraz świadectwem wysokiej kultury politycznej społeczeństwa”56. 
Karl Popper stwierdził nawet, że „Czechosłowacja Masaryka była przypusz‑
czalnie jednym z najlepszych i najbardziej demokratycznych państw, jakie kie‑
dykolwiek istniały”57. W  świetle przedstawionych faktów trzeba jednak zwe‑
ryfikować optymizm obu badaczy w tym zakresie. Schumpeterowska definicja 
demokracji jasno stwierdza, że conditio sine qua non tego ustroju jest „walka 
konkurencyjna o  głosy wyborców”. Rywalizacja polityczna w  ówczesnej Cze‑
chosłowacji, pomimo organizacji wyborów, jest jednak mocno wątpliwa. Nie‑
zależnie bowiem, który podmiot by wygrał, realizowany był model współpracy 
ustalony w  trakcie spotkań na Hradzie u  prezydenta Masaryka. Układ trwał 
kilkanaście lat, a  pozostałe ugrupowania polityczne w  tym okresie nie miały 
realnych instrumentów wpływu na politykę państwa. Aby chronić młodą cze‑
chosłowacką demokrację przed antysystemową partią komunistyczną, przed 
separatystyczną Słowacką Partią Ludową oraz przed innymi konfliktami we‑

54 Ibidem, s. 15.
55 Idem: Demokracja według T.G. Masaryka. Kraków 2015, s. 146–148.
56 Idem: Zlikwidowane…, s. 16.
57 K.R. Popper: Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. T. 2. Przeł. H. Krahelska. Warszawa 

1993, s. 325.
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wnętrznymi, Tomasz Masaryk stworzył pozakonstytucyjne narzędzie politycz‑
ne, dzięki któremu zawiesił jeden z warunków demokracji – prawdziwą rywa‑
lizację. 

Nie sposób nie zgodzić się z  tezą, że „nie da się stworzyć bardzo dobre‑
go państwa demokratycznego wyłącznie przez regulacje prawne i  środki 
proceduralne”58. Prezydent międzywojennej Czechosłowacji twierdził nawet, 
że „nie będziemy mieć demokracji, jakiej sobie życzymy, o ile będziemy pole‑
gać tylko na ustawach”59. Nie uzasadnia to jednak faktu, że Rada Pięciu była 
porozumieniem, które mimo swojej jawności posługiwało się wieloma me‑
chanizmami kartelowymi w  celu osiągnięcia przez Masaryka i  liderów Pětki 
konkretnych celów politycznych (utrzymanie istnienia państwa w  dotychcza‑
sowej formule ustrojowej i  terytorialnej poprzez izolowanie antysystemowej 
partii komunistycznej oraz separatystów niemieckich i  słowackich). Dążenie 
do osiągnięcia ideału demokracji w  jej substancjalnym i  partycypacyjnym 
rozumieniu nie powinno stanowić uzasadnienia dla łamania procedur de‑
mokratycznych oraz wypaczania sensu istnienia demokratycznych instytucji 
(wyborów oraz swobodnej rywalizacji o  władzę wszystkich sił politycznych). 
Nie można mówić o idealnej demokracji w kraju, w którym istnieją niedemo‑
kratyczne mechanizmy i instytucje. Tymczasem zarzuty pod adresem Tomasza 
Masaryka, że tak naprawdę był nacjonalistą i antydemokratą, to i  tak niezbyt 
wysoka cena, jaką musiał zapłacić za utrzymanie czechosłowackiej państwo‑
wości.

58 M. Bankowicz: Demokracja…, s. 42.
59 Ibidem, s. 42.





ROZDZIAŁ 2

Wojna polsko ‑polska jako konflikt

2.1. „Niektórzy ludzie chcą tylko patrzeć, jak świat płonie”1 – 
zarządzanie poprzez konflikty

Oligopol często nazywany jest „świadomym paralelizmem”2, bowiem 
członkowie tego układu podejmują podobne do siebie decyzje w  celach anty‑
konkurencyjnych3. Mówiąc inaczej, oligopoliści podejmują podobne lub też 
identyczne decyzje według zasady akcja – reakcja, w celu zbudowania i utrzy‑
mania „zbiorowej pozycji dominującej” na danym rynku. Oligopol polityczny 
będzie działał według takiego samego mechanizmu. Partie polityczne mogą li‑
cytować się na hasła i propozycje, w ten sposób konkurując ze sobą programo‑
wo. Ideałem byłoby, gdyby główną treścią debaty publicznej były nowe pomysły 
różnych środowisk politycznych i toczyłaby się ogólnonarodowa, merytoryczna 
dyskusja na ich temat.

Partie mogą również konkurować ze sobą wizerunkowo, np. wykorzystu‑
jąc materiały promocyjne, wystąpienia polityków w  mediach itd. Mogą rów‑
nież rywalizować ze sobą w sposób brutalny, atakując na różne sposoby swoich 
przeciwników. Co zrobi zaatakowany polityk – „nadstawi drugi policzek” czy 
też odpowie równie mocno? Czy jest możliwa w  pełni „demokracja niespor‑
na” lub „niepolityczna polityka”4? Wydaje się, że w krajach o wysokiej kulturze 
politycznej ustalono pewne granice prowadzenia sporów, politycy najczęściej 
„ważą słowa”, a  każdy brutalny atak, wykraczający poza przyjęte standardy, 
spotyka się z potępieniem. Są jednak państwa, gdzie proces brutalizacji języka 
nakręca „przemysł pogardy” do niewyobrażalnych granic.

Konflikt potrafi generować ogromne zainteresowanie publiczności, dlatego 
też walka „dobra ze złem” to jeden z głównych motywów, np. w sztuce. Im dłu‑
żej trwa konflikt, tym większą sławą cieszą się jego uczestnicy. Liderzy partyjni 

1 Mroczny Rycerz (The Dark Knight). Reż. C. Nolan. Warner Bros. USA/Wielka Brytania 
2008. 

2 J. Szczodrowski: Kontrola rynków oligopolistycznych…, s. 25–26.
3 M. Szydło: Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji. Warszawa 2010, s. 101.
4 M. Bankowicz: Demokracja…, s. 65–90.
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zdają sobie sprawę z istnienia takiego mechanizmu. Nic więc dziwnego, że wy‑
wołanie, a później umiejętne zarządzanie konfliktem może być bardzo dobrym 
sposobem na zmonopolizowanie debaty politycznej.

Partie korzystają z jaskrawego podziału: „my dobrzy – oni źli”. Rywalizacja 
między dwoma wrogimi stronami jest na tyle efektowna, że cieszy się dużym 
zainteresowaniem mediów i  społeczeństwa. Wojna dwóch wielkich, wrogich 
obozów przykuwa uwagę większości obserwujących, spychając na margines 
inne podmioty. Małe partie nie są w  stanie przebić się ze swoim przekazem. 
Tym samym korzyści odnoszą tylko uczestnicy konfliktu, dla których mógłby 
on trwać dopóty, dopóki odnoszą polityczne zyski.

Świetnym przykładem, jak konflikt może mieć swoją niedostrzegalną „dru‑
gą naturę”, w  jaki sposób można go wykorzystać do realizacji swoich osobi‑
stych celów, jest sytuacja Jokera z filmu Mroczny Rycerz5. To klasyka kinema‑
tografii, doskonała opowieść o  walce dobra ze złem, wciągająca konfrontacja 
dwóch przeciwników (Batmana i Jokera), reprezentujących dwa zupełnie różne 
światy. Film, w którym naprzeciw siebie stanęło dwóch godnych siebie rywali, 
jest ilustracją tego, jak ciekawie poprowadzony konflikt może generować ol‑
brzymie zainteresowanie publiczności.

Joker (głównie z  powodu swoich psychopatycznych skłonności) nie chciał 
zabić Batmana, kończąc tym samym konflikt. Nie chcę cię zabić. Co bym bez 
ciebie zrobił? Wrócił do naciągania gangsterów? Nie, nie, nie… Nie, ty… mnie 
uzupełniasz. Ty mnie nie zabijesz przez swoje niezrozumiałe poczucie prawo‑
rządności. A ja cię nie zabiję, bo za dużo z tobą zabawy. Sądzę, że ty i ja jeste‑
śmy przeznaczeni, by robić to przez wieczność. – Taką deklarację wygłosił Joker 
po tym, jak Batman zapytał, dlaczego jeden z największych złoczyńców w hi‑
storii kina „robi rzeczy” siejące chaos w Gotham City. Wyraźnie stwierdził, że 
jego celem jest utrzymywanie konfliktu w nieskończoność. Złoczyńcę bardziej 
interesowała sama radość z gry, niż z  jej ostatecznego rozstrzygnięcia. Utrzy‑
mywanie chaosu bez osiągania konkretnych celów wydaje się postępowaniem 
nieracjonalnym dla większości zdrowo myślących widzów. Jednak dla Jokera 
rywalizacja z Batmanem sama w sobie była celem. Ustawianie kolejnych puła‑
pek było źródłem jego wielkiej satysfakcji i spełnienia. Po prostu Joker czerpał 
radość z podpalania świata. 

Dla wielu słowo konflikt automatycznie kojarzy się jednoznacznie negatyw‑
nie, bowiem immanentną cechą konfliktu jest zło. Obserwatorzy sporu zazwy‑
czaj dostrzegają jego destrukcyjne oblicze. Nie zawsze jednak konflikt przynosi 
same straty stronom, czasem na sporze można skorzystać. Dzięki konfliktowi 
politycznemu można zyskać i utrzymywać przez długi okres zainteresowanie 
społeczeństwa daną partią oraz zmarginalizować rolę partii trzecich. Uczest‑

5 Mroczny Rycerz (The Dark Knight). Reż. C. Nolan. Warner Bros. USA/Wielka Brytania 
2008.
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nicy konfliktu stają się podmiotami dominującymi, a inne partie mają wielkie 
problemy z przebiciem się ze swoim programem przez „komunikacyjny klosz” 
i dotarciem do szerokiej widowni. W ten sposób tworzy się oligopol politycz‑
ny – poprzez paralelizm wrogości największych podmiotów na rynku partii 
politycznych. 

2.2. Natura konfliktu

Zdarza się, że autorzy książek o  różnego rodzaju konfliktach traktują to 
pojęcie jako absolutnie podstawowe i  – tworząc swoje opracowania – pomi‑
jają szczegółowe wytłumaczenie samej definicji konfliktu6. Inni twórcy do 
tego terminu dodają przymiotniki (np. „społeczny”7) lub precyzują na wstępie, 
o  co toczy się gra, zawężając badaną przez siebie tematykę do np. „konflik‑
tu interesów”8. Traktowanie definicji konfliktu jako „oczywistej oczywistości” 
przyczyniło się do postrzegania tego pojęcia tylko w negatywnym kontekście, 
jako czegoś tymczasowego, niechcianego, jako zjawisko, które trzeba koniecz‑
nie napiętnować i zwalczać. 

Według Raymonda W. Macka i  Richarda C. Snydera konflikt należy ro‑
zumieć behawioralnie, jako „pewien układ wrogich interakcji”. Taka interak‑
cja posiada kilka właściwości, których spełnienie (przy czym pierwsze pięć to 
właściwości główne) pozwala sklasyfikować daną relację jako konflikt. Relacje 
zostały opisane następująco:
1. Istnieją co najmniej dwie strony.
2. Konflikt wyrasta w sytuacji niedostatku dóbr.
3. Zachowania konfliktowe mają na celu zniszczenie lub co najmniej kontrolo‑

wanie drugiej strony; zysk jednej strony jest stratą drugiej.
4. Działania stron konfliktu są wzajemnie przeciwstawne.
5. Ważnym aspektem stosunków konfliktowych jest władza.
6. Stosunki konfliktowe są podstawowym procesem społecznym i mają poważ‑

ne konsekwencje.
7. Proces konfliktowy reprezentuje czasową tendencję do rozłamu w  stosun‑

kach między stronami.
8. Stosunki konfliktowe nie rozbijają systemu, lecz raczej powodują przemiany 

norm i oczekiwań9.

6 Zobacz m.in. J. Gut, W. Haman: Docenić konflikt: od walki i  manipulacji do współpracy. 
Warszawa 1995; S. Chełpa, T. Witkowski: Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze spo‑
rami. Wałbrzych 1999.

7 J. Sztumski: Konflikt społeczny. Katowice 1987.
8 T. Tyszka: Konflikty i strategie. Niektóre zastosowania teorii gier. Warszawa 1978.
9 J. Mucha: Konflikt i społeczeństwo: z problematyki konfliktu społecznego we współczesnych 

teoriach zachodnich. Warszawa 1978, s. 12.
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Według Vilhelma Auberta konflikt jest rodzajem psychicznego napięcia 
między stronami, otwartym antagonizmem, wrogością. Obie definicje w jedną 
połączył Clinton Fink, dla którego „konflikt społeczny to każda sytuacja lub 
proces, w którym dwa (lub więcej) byty społeczne powiązane są przynajmniej 
jednym z  psychologicznych stosunków antagonistycznych lub przynajmniej 
jedną z antagonistycznych interakcji”10.

Dla Tadeusza Tyszki konflikt powiązany jest z  pojęciem interesu. Docho‑
dzi do niego wówczas, gdy uczestnicy sytuacji współoddziaływania posiadają, 
choćby częściowo, niezgodne interesy. To prowadzi do konfliktu interesów11. 
W socjologii marksistowskiej konflikt interesów był treścią znaczenia definicji 
konfliktu społecznego, a idąc dalej – konfliktu klasowego12. Natomiast niemar‑
ksistowscy badacze postrzegali konflikt w  sposób behawioralny, jako rodzaj 
interakcji społecznej. Według Lewisa A. Cosera „konflikt społeczny można 
zdefiniować jako walkę o wartości, czy też roszczenia do pozycji społecznych, 
władzy i niewystarczających dla wszystkich dóbr, w której to walce celem bę‑
dących w  konflikcie stron jest nie tylko osiągnięcie pożądanych wartości, ale 
też zneutralizowanie, zniszczenie czy wyeliminowanie rywali”13.

Wielce przydatnym narzędziem w sklasyfikowaniu danej relacji jako kon‑
fliktu społecznego jest charakterystyka dokonana przez Zofię Rummel ‑Syskę. 
Wymienia ona pięć istotnych cech konfliktu społecznego. Są to:
1) występowanie co najmniej dwóch stron;
2) zależność pomiędzy nimi;
3) sprzeczność poglądów, idei, wartości lub zachowań;
4) podejmowanie w stosunku do siebie zachowań, polegających na interakcjach 

według schematu: akcje (oddziaływania) – reakcje (odwzajemnienia);
5) emocje, głównie negatywne (złość, agresja, nienawiść)14.

Według Tadeusza Tyszki celem badań nad konfliktami interesów jest uzy‑
skanie możliwości kierowania ich przebiegiem. Wyróżnić można dwa podej‑
ścia do tej problematyki. Pierwsze to podejście opisowe, czyli dokonanie anali‑
zy rzeczywistego przebiegu konfliktów. Drugie to podejście normatywne, czyli 
wypracowanie takich zasad i  zachowań uczestników konfliktu, by odnieść 
możliwie największą korzyść15.

Wydaje się, że oba podejścia do konfliktów zostały opracowane na niemal 
wszystkie możliwe sposoby. Półki w  bibliotekach uginają się od poradników 
dotyczących rozwiązywania konfliktów. Teoria zarządzania konfliktami, psy‑

10 Ibidem, s. 13.
11 T. Tyszka: Konflikty i strategie…, s. 9–10. 
12 J. Mucha: Konflikt i społeczeństwo…, s. 23.
13 Ibidem, s. 14–15.
14 Z. Pawlak: Zarządzaj konfliktami. W: Techniki menadżerskie. Skuteczne zarządzanie firmą. 

Red. J.D. Antoszkiewicz, Z. Pawlak. Warszawa 2014, s. 153.
15 T. Tyszka: Konflikty i strategie…, s. 12–13.
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chologia konfliktów czy też sztuka negocjacji zostały opracowane w  sposób 
całościowy w wielu publikacjach naukowych16. W większości z nich skupiono 
uwagę na sposobach zapobiegania, zażegnania lub likwidacji konfliktów. Krót‑
ko mówiąc, powstało wiele książek o tym, jak konflikt – zły, niechciany, często 
bezsensowny, ograniczający działania stron, przynoszący tylko straty – szybko 
i  efektywnie rozwiązać, osiągając przede wszystkim osobistą korzyść. Bo czy 
konflikt może być inny? Czy istnieje „dobry konflikt”, czy to tylko oksymoron? 
Czy konflikt może być szansą, a nie tylko zagrożeniem?

Stanisław Chełpa i Tomasz Witkowski w książce Psychologia konfliktów sta‑
rali się odpowiedzieć na powyższe pytania. Już w  pierwszym rozdziale swo‑
jej publikacji zadali, wydawać by się mogło, kluczowe pytanie, bez którego nie 
można zacząć analizy jakiegokolwiek konfliktu: Czy konflikty muszą być roz‑
wiązywane? Autorzy za pomocą wielu przykładów pokazują, że nie muszą.

Po pierwsze: w sytuacjach, w których ważniejsza jest szybkość działania niż 
jakość decyzji, niektórym osobom (najczęściej ustawionym wyżej w hierarchii 
społecznej lub zawodowej) przyznaje się wyłączne prawo do podejmowania de‑
cyzji. Najlepszym przykładem jest hierarchiczność w wojsku – mimo iż niektó‑
re rozkazy mogą budzić oburzenie żołnierzy, to muszą one zostać bez sprze‑
ciwu wykonane. Po drugie: dla osób „poszukujących wrażeń” konflikt może 
być świetną rozrywką. Prowadzenie zajadłej potyczki (np. słownej) z przeciw‑
nikiem może dostarczać satysfakcji ze skutecznie prowadzonej gry. Po trzecie: 
istniejący konflikt można zbagatelizować, np. nie chcąc się kłócić z konkuren‑
tem. Można też oddać zupełnie inicjatywę i przyznać rację oponentowi, mimo 
iż ma się inne przekonania. Taka arcykonformistyczna postawa sprawia, że nie 
marnujemy czasu ani energii na małoznaczące spory17. Krótko mówiąc: niektó‑
rych sporów nie trzeba rozwiązywać, można je albo przemilczeć i zignorować, 
albo trwać w nich, odnosząc z tej sytuacji specyficzną korzyść.

Według Ricky’ego Griffina „większość ludzi wiąże konflikt z  antagoni‑
zmem, wrogością, nieprzyjemnością i  sprzecznością poglądów […], traktuje 
konflikt jako problem, którego należy unikać”. Zauważa jednak, że niektóre 
typy konfliktów mogą okazać się korzystne w  zarządzaniu organizacją. Brak 
konfliktów może prowadzić do samozadowolenia i  zatrzymania rozwoju fir‑
my oraz doprowadzić do stagnacji. Nadmierne natężenie konfliktów może być 
destrukcyjne dla przedsiębiorstwa i powodować brak współpracy między pra‑
cownikami. Umiejętnie poprowadzony konflikt może natomiast być metodą 
podtrzymywania energii i motywacji ludzi, umożliwi wyzwolenie kreatywno‑
ści i  innowacyjności w firmie. W  tym celu można pobudzić konflikt poprzez 

16 Zobacz m.in.: R.W. Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami. Przeł. M. Rusiński. 
Warszawa 1998, s. 543–551; Z. Pawlak: Zarządzaj konfliktami…; S. Chełpa, T. Witkowski: Psy‑
chologia konfliktów…; E. Cenker: Negocjacje. Poznań 2002.

17 S. Chełpa, T. Witkowski: Psychologia konfliktów…, s. 27–34. 
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stworzenie konkurencyjnej sytuacji między pracownikami lub grupami. Pa‑
miętać należy jednak o  skutecznych metodach ograniczania i  rozwiązywania 
konfliktu, aby utrzymywać poziom konkurencji na optymalnym poziomie18.

Aby móc wykorzystać konflikt do realizacji swoich celów, należy poznać 
naturę tego zjawiska. Konflikt jest procesem, który ma swój początek, przebieg 
oraz zakończenie. Można wyróżnić siedem faz konfliktu:
1. Faza inkubacji – moment zaistnienia sprzeczności pomiędzy ludźmi bądź 

grupami; konflikt ma charakter obiektywny, nie jest on jednak uświado‑
miony przez jego uczestników.

2. Faza odkrycia – stwierdzenie występowania konfliktu przez choćby jednego 
członka konfliktu.

3. Faza preparacji – pierwsze negatywne emocje (dyskomfort, frustracja), które 
nierozładowane ulegają spotęgowaniu; w tym czasie zazwyczaj konstruowa‑
ny jest plan działań, które zostaną podjęte po przekroczeniu punktu kry‑
tycznego.

4. Faza konfrontacji – pierwsze starcie stron konfliktu; częściowe rozładowa‑
nie emocji.

5. Faza eskalacji – w  przypadku nierozwiązania konfliktu w  poprzedniej fa‑
zie; wzrost napięcia między stronami na skutek nierozwiązania problemu 
oraz dodatkowych nowych okoliczności, podsycanych przez uczestników 
konfliktu; w tej fazie łatwo o  identyfikację stron; coraz bardziej agresywne 
formy działania; rozszerzenie się konfliktu oraz pogłębienie jego destrukcyj‑
nego charakteru.

6. Faza poszukiwań – po przekroczeniu pewnej granicy eskalacji konfliktu jed‑
na strona może odnieść porażkę lub też dochodzi do wzajemnego wynisz‑
czania się uczestników; jest to moment poszukiwania rozwiązania konfliktu.

7. Faza rozwiązania – wdrożenie porozumienia między stronami19.
Po zapoznaniu się z  podstawowymi informacjami na temat konfliktów 

można przejść do analizy procesu zarządzania konfliktami. Zbigniew Pawlak 
definiuje zarządzanie konfliktami jako „przyjęcie przez menadżera aktywne‑
go stosunku do konfliktu poprzez rozpoznawanie sytuacji przedkonfliktowych 
i konfliktowych, wybór i stosowanie właściwych strategii opanowania konflik‑
tów, a także – jeśli to możliwe i konieczne – stymulowanie wśród podwładnych 
konstruktywnych form współzawodnictwa”. Według badacza, aby zarządzać 
konfliktami w  sposób skuteczny, potrzebna jest duża wiedza i  doświadczenie 
w wykorzystaniu socjotechnik i psychotechnik20. Tak więc menadżerowie, wy‑
korzystujący konflikt do realizacji swoich celów, muszą działać w sposób cał‑
kowicie racjonalny, przemyślany oraz konsekwentny.

18 R.W. Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami…, s. 543–548.
19 Z. Pawlak: Zarządzaj konfliktami…, s. 154–156.
20 Ibidem, s. 161.
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 Wykres 1. Dynamika konfliktu społecznego
Opracowanie własne na podstawie: Z. Pawlak: Zarządzaj konfliktami. W: Techniki menadżerskie. Skutecz‑
ne zarządzanie firmą. Red. J.D. Antoszkiewicz, Z. Pawlak. Warszawa 2014, s. 154–156.

Aby skutecznie zarządzać konfliktem, należy zacząć od jego obserwacji. 
Dzięki kontroli bieżącej można pozyskać niezbędne informacje, np. o źródłach 
zagrożeń. Na ich podstawie można podjąć m.in. działania profilaktyczne bądź 
osłonowe. Po uzyskaniu precyzyjnych informacji na temat stanu organizacji 
można zaprojektować narzędzia stymulowania współzawodnictwa. Dzięki od‑
powiedniej zachęcie (np. atrakcyjnej nagrodzie czekającej na zwycięzców) oraz 
stworzeniu jasnych i  przejrzystych zasad gry część uczestników może podjąć 
działania zmierzające do zwiększenia wydajności pracy lub poprawy jej jako‑
ści. Ocena rezultatów współzawodnictwa musi być jednak obiektywna i spra‑
wiedliwa, bowiem faworyzowanie któregokolwiek z  uczestników lub łamanie 
reguł gry spotka się z negatywną reakcją zainteresowanych21. 

2.3. Prawdziwa wojna polsko ‑polska

Hasło „wojny polsko ‑polskiej” do polskiej dyskusji publicznej skutecznie 
wprowadził Jarosław Kaczyński w  czasie wyjątkowej kampanii prezydenckiej 
w 2010 roku. 29 maja 2010 roku, podczas wystąpienia programowego na Placu 
Niepodległości w Zakopanem, lider Prawa i Sprawiedliwości opowiadał o po‑
trzebie zwiększenia w polskim społeczeństwie tolerancji kulturowej, narodowej 

21 Ibidem, s. 162–163.
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i religijnej oraz o potrzebie „spokojnej rozmowy o Polsce”. Były premier i ów‑
czesny kandydat na prezydenta stwierdził, iż „Polsce nie jest potrzebna żadna 
wojna”. Wyraził on przekonanie, że „politycznego konkurenta nie należy trak‑
tować jak wroga, tylko jako partnera, z którym się rozmawia, którego się prze‑
konuje, którego chce się w wyborach pokonać, ale nie chce się niszczyć”22. Lider 
PiS apelował: „Musimy skończyć raz na zawsze z polsko ‑polską wojną. Ona nie 
przyniosła Polsce niczego dobrego, przyniosła bardzo wiele zła, bardzo wie‑
le nieszczęścia. Polsce potrzebny jest wzajemny szacunek uczestników życia 
publicznego, rozmowa o polskich sprawach, w wielu miejscach potrzebny jest 
kompromis. To wezwanie kieruję do wszystkich uczestników życia publiczne‑
go. Zakończmy polsko ‑polską wojnę”23. Niestety, apel Jarosława Kaczyńskiego 
nie został wysłuchany, a po wyborach powrócono do zajadłej walki politycz‑
nej, wykorzystując w  niej coraz bardziej wyrafinowane techniki zniszczenia 
przeciwnika. Określenie „wojna polsko ‑polska” stało się synonimem walki po‑
litycznych konkurentów o  władzę, wykorzystywanym chętnie zarówno przez 
polityków, jak i dziennikarzy oraz publicystów.

Jarosław Kaczyński w  sposób całościowy do problemu wojny polsko‑
 ‑polskiej odniósł się w swoim przemówieniu wygłoszonym w Wyższej Szkole 
Kultury Społecznej i  Medialnej w  Toruniu. Opisywał on zachodzący według 
niego proces manipulacji opinią publiczną w  Polsce przez Platformę Obywa‑
telską: „Kiedy wszystkie właściwe instrumenty władzy, kiedy wszystkie media 
– poza niszowymi – były w  rękach tamtej strony, kiedy tamta strona miała 
wpływy w sądach, kiedy wszystkie samorządy były opanowane przez aktualną 
opozycję. Kiedy zakazano zakładania sojuszów z nami. Wtedy była demokra‑
cja. A kiedy jesteśmy przy władzy i mamy dużo mniej, to jest to dyktatura”24. 
Instrumentalne wykorzystanie władzy przez PO oraz medialna manipulacja 
miały w  konsekwencji doprowadzić do wojny polsko ‑polskiej. Trzeba przy‑
znać, że takie postawienie sprawy wojny polsko ‑polskiej przez Jarosława Ka‑
czyńskiego jest jednostronne. Przedstawia ono obóz PiS jako ofiarę konfliktu 
politycznego, nie wspominając ani słowem o  własnych działaniach, przyczy‑
niających się do pogłębiania społecznych antagonizmów.

Stwierdzenie „wojna polsko ‑polska” składa się zasadniczo z  dwóch waż‑
nych części. Słowo „wojna” oznacza walkę, w  tym wypadku walkę polityczną

22 Jarosław Kaczyński w Zakopanem: Musimy skończyć z polsko ‑polską wojną. http://polska.
newsweek.pl/jaroslaw ‑kaczynski ‑w ‑zakopanem ‑ ‑musimy ‑skonczyc ‑z ‑polsko ‑polska ‑wojna, 
59356,1,1.html [data dostępu: 29.05.2016].

23 B. Kuraś: Kaczyński: koniec wojny polsko ‑polskiej. http://wyborcza.pl/1,76842,7951717,
Kaczynski__koniec_wojny_polsko_polskiej.html [data dostępu: 29.05.2016].

24 Kaczyński podsumowuje ataki na rząd: Jeśli rządzi Platforma, to niezależnie od tego, co robi 
– to jest demokracja. Jeśli my rządzimy – to jest dyktatura, http://telewizjarepublika.pl/kaczynski
 ‑podsumowuje ‑ataki ‑na ‑rzad ‑jesli ‑rzadzi ‑platforma ‑to ‑niezaleznie ‑od ‑tego ‑co ‑robi ‑to ‑jest 
 ‑demokracja ‑jesli ‑my ‑rzadzimy ‑to ‑jest ‑dyktatura,28741.html [data dostępu: 29.05.2016].
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o władzę. Natomiast określenie „polsko ‑polska” – oprócz oczywistego określe‑
nia miejsca „działań wojennych” – wskazuje, iż na arenie ścierają się dwa rów‑
norzędne podmioty. Walka między jedną Polską (skupioną wokół PiS) a drugą 
Polską (skupioną wokół PO) jest istotą tego konfliktu politycznego.

2.4. Paralelizm wrogości

Konflikt nie zawsze musi być złą, destrukcyjną relacją, przynoszącą same 
straty jej uczestnikom. Może on stwarzać warunki do rzeczowej konkurencji, 
pobudzać strony do działania i kreatywności, a także być narzędziem realizacji 
innych specyficznych celów. Ponadto konflikt to proces, który można próbo‑
wać kontrolować. W  niektórych przypadkach zaniechanie prób rozwiązania 
konfliktu lub też jego podtrzymywanie mogą przynieść znacznie lepsze rezul‑
taty niż jego rozwiązanie.

Po wypracowaniu takiego stanowiska warto powrócić do wspomnianego 
Jokera – „przedstawiciela chaosu”, dla którego ciągła walka z Batmanem jest je‑
dyną treścią życia, jak nieustanne, zawzięte „gonienie samochodów przez psa”. 
Utrzymywanie ciągłego konfliktu przynosi mu osobiste korzyści (jest formą 
zemsty, źródłem zadośćuczynienia za poniesione krzywdy, sposobem na dobrą 
zabawę). Nie interesuje go odniesienie szybkiego jednoznacznego zwycięstwa. 
Joker czerpie sadystyczną przyjemność z agonii mieszkańców miasta i samego 
Batmana25.

Wojna polsko ‑polska wydaje się być wielkim, wielowymiarowym konflik‑
tem zarządzanym przez polityków PO i  PiS. Dlaczego politycy dwóch najsil‑
niejszych partii w Polsce wybrali akurat taką metodę gry politycznej? Po pierw‑
sze: ciągły spór polityczny oraz wyborcza konkurencja jest istotą demokracji. 
System demokratyczny zakłada rywalizację między różnymi podmiotami po‑
litycznymi (mimo iż, jak stwierdzono w rozdziale pierwszym, nie zawsze jest 
to rywalizacja równorzędna i uczciwa). Dlatego też demokracja jest podatnym 
gruntem do tworzenia konfliktów – nie tylko programowych, ideowych, ale 
również personalnych. Po drugie: wygenerowanie konfliktu politycznego jest 
sposobem na zdobycie coraz większego poparcia kosztem innych podmiotów. 
Po trzecie: konflikt może być zjawiskiem ciekawym, niekiedy nawet spektaku‑
larnym. Dlatego też konflikty mogą generować duże zainteresowanie ze strony 
wyborców. Dodatkowo, im większa eskalacja konfliktu, tym częściej bardziej 
widoczny jest podział na zwolenników jednej bądź drugiej strony. Taki stan 
rzeczy jest korzystny dla partii politycznych, które dzięki zwycięstwom w kon‑
fliktach z  innymi podmiotami są w  stanie wygenerować społeczne poparcie. 
W końcu, po czwarte: taki konflikt jest gorącym tematem dla wszelkiego ro‑

25 Mroczny Rycerz (The Dark Knight). Reż. C. Nolan. Warner Bros. USA/Wielka Brytania 
2008.
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dzaju środków masowego przekazu. Przebieg konfliktów politycznych jest treś‑
cią większości mediów. W ten sposób media odpowiadają na zapotrzebowanie 
społeczne, na informację o  politycznym sporze. Obywatele czytają, słuchają 
i oglądają, media zarabiają na czytelnikach, radiosłuchaczach oraz telewidzach. 
Wojna polityczna między dwoma zwalczającymi się stronami jest, pomimo 
odwrotnych deklaracji, ulubionym daniem społeczeństwa. Dlatego też można 
stwierdzić, że zarówno świat polityki jak i świat mediów czeka na konflikt po‑
lityczny jak na zbawienie. 

Dwóm najsilniejszym partiom nie zależy na rozwiązaniu wielkiego kon‑
fliktu politycznego, jego utrzymanie gwarantuje bowiem zachowanie dominu‑
jącej pozycji na rynku partii politycznych, a  co za tym idzie – zapewnia do‑
stęp do wszelkiego rodzaju zasobów. Naprzeciw siebie stanęło dwóch Jokerów, 
którzy czerpią korzyść z ciągłej wojny, a  jej zakończenie po prostu im się nie 
opłaca. Dla dwóch najsilniejszych graczy taki konflikt mógłby toczyć się przez 
wieczność.

Tabela 1. Wybory parlamentarne w 2001, 2005, 2007, 2011 i 2015 roku

Wynik % głosów oddanych na partię Liczba mandatów w Sejmie % mandatów w Sejmie

Wybory parlamentarne 2001

PO 12,68 65 14,13

PiS 9,50 44 9,57

PO+PiS 22,18 109 23,70

Wybory parlamentarne 2005

PO 24,14 133 28,91

PiS 26,99 155 33,70

PO+PiS 51,13 288 62,61

Wybory parlamentarne 2007

PO 41,51 209 45,43

PiS 32,11 166 36,09

PO+PiS 73,62 375 81,52

Wybory parlamentarne 2011

PO 39,18 207 45,00

PiS 29,89 157 34,13

PO+PiS 69,07 364 79,13

Wybory parlamentarne 2015

PO 24,09 138 30,00

PiS 37,58 235 51,09

PO+PiS 61,67 373 81,09
Opracowanie własne na podstawie danych ze strony Państwowej Komisji Wyborczej [www.pkw.gov.pl].
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Każdy konflikt przebiega według podobnego schematu: najpierw dochodzi 
do zaistnienia sprzeczności, potem rywale uświadamiają sobie, o  co chodzi 
w  rywalizacji, konflikt przechodzi przez różne fazy, „nakręca się”, przecho‑
dzi punkt kulminacyjny, aż w końcu zostaje po jakimś czasie wygaszony albo 
rozwiązany. Nie inaczej jest w przypadku konfliktu politycznego, określanego 
mianem wojny polsko ‑polskiej.

Wojnę polsko ‑polską można traktować jako jeden wielki megakonflikt, 
obejmujący swoim zasięgiem nie tylko elity polityczne, ale także większość 
społeczeństwa. Będzie więc to konflikt mieszany, w  którym biorą udział jed‑
nostki (np. liderzy partyjni), instytucje (np. Prezydent, Rada Ministrów) oraz 
liczne grupy społeczne (zarówno zinstytucjonalizowane, jak i  nieformalne). 
Konflikt ten będzie można zaliczyć do długotrwałych (chronicznych), bowiem 
rozgrywał się na przestrzeni (co najmniej) 14 lat. Dodatkowo można stwier‑
dzić, że miał on charakter jawny. Potraktowanie wojny polsko ‑polskiej jako je‑
den megakonflikt pozwoli na wyróżnienie jego faz oraz opisanie jego natury. 
Dokonując analizy najważniejszych wydarzeń politycznych w Polsce w  latach 
2001–2015, można pokusić się o  skonstruowanie wykresu tego konfliktu we‑
dług przedstawionego tu modelu. Wykres 2. jest hipotezą, którą potwierdzą 
lub obalą analizy poszczególnych konfliktów.

Z drugiej strony wojnę polsko ‑polską można traktować jako ciąg rozgry‑
wanych w  czasie minikonfliktów, składających się na jeden megakonflikt. 
W takim ujęciu będzie to konflikt angażujący tylko elity decyzyjne obu stron, 
tak więc będzie miał on charakter interpersonalny lub interorganizacyjny. Po‑
szczególne minikonflikty będą krótkotrwałe, silne oraz wielokrotnie powta‑
rzane. Skutki konfliktów będą jawne, przez co będą oddziaływać na pozostałą 
część elity politycznej, na media oraz – w  konsekwencji – na społeczeństwo. 
Przebieg konfliktu oraz motywacje graczy mogą być jednak ukryte. Ponieważ 
w  tym ujęciu wojna polsko ‑polska to ciąg zdarzeń, toteż minikonflikty będą 
pojawiać się w  sposób falowy, występować raz częściej, raz rzadziej, a  także 
będą przybierać różną siłę i dotyczyć różnych obszarów polityki. 

Nie sposób zebrać wszystkie wydarzenia, będące częścią procesu wojny 
polsko ‑polskiej, które rozegrały się na przestrzeni czternastu lat. Można przy‑
puszczać, że każdego dnia miały miejsce spory polityków PO i  PiS zarówno 
w polityce ogólnopolskiej, jak i lokalnej. Ich wpływ na sytuację konfliktową był 
różny – znikomy, mniejszy, większy lub decydujący. Trudno więc bezstronnie 
wyselekcjonować dany konflikt spośród kilku czy kilkunastu tysięcy i stwier‑
dzić, że ten przesądził o biegu historii, a inny był tylko nieznaczącym epizodem.

Dobór konfliktów do analizy wydaje się kluczowym problemem. Należy 
więc stworzyć takie narzędzie selekcji konfliktów, które oddzieli mało znaczą‑
ce zatargi od kluczowych konfrontacji, a jednocześnie nie będzie stronniczym 
wymysłem autora. Dlatego też uważam, że powinno się zrezygnować z poszu‑ 
kiwania takich konfliktów według subiektywnego kryterium ważności i zastą‑ 
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pić je kryterium skuteczności. Przedmiotem analizy powinien być taki konflikt 
polityczny, który wpłynął na poparcie polityczne dla układu PO–PiS.

Po dokonaniu analizy sondaży Centrum Badania Opinii Społecznej, do‑
tyczących preferencji politycznych Polaków, opublikowanych od października 
2005 roku do grudnia 2015 roku, można zauważyć kilka ciekawych faktów. 
Jeśli wyniki sondaży zostaną rozpatrzone pod kątem racjonalności koopera‑
cyjnej, będzie można wskazać konkretne miesiące, w których cały układ zna‑
cząco zyskiwał na wartości bądź tracił poparcie. Wyniki CBOS można rozpa‑
trzeć także pod kątem racjonalności rywalizacyjnej, a  zsumowanie poparcia 
PO i PiS odnieść również do zsumowanych wyników innych partii. To pozwoli 
na wyodrębnienie okresów, w których oligopol polityczny POPiS był najsilniej‑
szy oraz kiedy miał najsłabsze poparcie. Jeszcze ciekawsze jest dokonanie po‑
równania wyników sondaży w poszczególnych miesiącach. Dzięki temu można 
zaobserwować skoki i spadki poparcia dla całego układu. Poniżej (w tabeli) za‑
prezentowano wyniki wspomnianych sondaży oraz wyniki z wyborów parla‑
mentarnych. Niektóre wyniki sondaży opatrzone są przypisem, co ma na celu 
sprecyzowanie niektórych danych.

Wojna polsko ‑polska, jak każdy konflikt, ma swój prawdziwy początek na 
długo przed jawnymi wydarzeniami konfrontacyjnymi. Można powiedzieć, że 
pierwsza poważna obiektywna sprzeczność zaistniała w momencie, gdy post‑
solidarnościowy obóz podzielił się na dwie duże partie. Nie ulega wątpliwości, 
że historycy będą poszukiwali źródeł konfliktu jeszcze dalej w przeszłości. Być 
może oba środowiska poróżniły się w  trakcie swojej aktywności w AWS, być 
może we wczesnych latach 90. podczas intensywnych przemian politycznych 
w młodej polskiej demokracji, może nawet do pierwszych spięć doszło w latach 
80. na forum Solidarności. Są to jednak rozważania, które powinny być tema‑
tem osobnej pracy historycznej. 

Pojawienie się na scenie politycznej PO i PiS jest wydarzeniem, od które‑
go warto rozpocząć politologiczną analizę w oparciu o narzędzie sondażowe. 
Wyniki badań CBOS przeprowadzone od stycznia 2001 do grudnia 2015 roku 
zostały podzielone na dwie części. Tabela 2. odnosi się do okresu pierwszych 
pięciu lat. Prezentuje ona pierwsze wyniki poparcia dla Platformy Obywatel‑
skiej RP (sondażowy debiut w lutym 2001) oraz Prawa i Sprawiedliwości (son‑
dażowy debiut w czerwcu 2001). Moment pojawienia się w badaniach CBOS 
dwóch różnych partii można uznać za umowny początek całego konfliktu. 
Tabela oraz zbudowany na jej podstawie wykres przedstawiają, w jakim tem‑
pie Platforma i  PiS zdobywały coraz większe poparcie, zaczynając od kilku‑
nastu procent, kończąc na ponadpięćdziesięcioprocentowej wspólnej zdoby‑
czy w  wyborach w  2005 roku. Od momentu wyborów parlamentarnych we 
wrześniu 2005 do maja 2012 roku wspólne notowania POPiS nigdy nie spadły 
poniżej 50%. Do końca 2015 roku wspólny wynik POPiS nigdy nie spadł poni‑ 
żej 46%.



48 2. Wojna polsko ‑polska jako konflikt

Tabela 2. Wyniki badań CBOS, dotyczące preferencji politycznych Polaków: styczeń 2001 – 
grudzień 200526

Data PO PiS
Niezdecydo ‑ 
wani/Trudno  
powiedzieć

Reszta 
partii PO+PiS

Różnica:  
POPiS 
a reszta

PO  
m/m

PiS  
m/m

POPiS 
m/m

POPiS
vs reszta 

m/m

1.2001 0 0 12 88 0 −88 bd bd bd bd

2.2001 16 0 10 74 16 −58 16 0 16 30

3.2001 12 0 12 76 12 −64 −4 0 −4 −6

4.2001 11 0 12 77 11 −66 −1 0 −1 −2

5.2001 13 0 12 75 13 −62 2 0 2 4

6.2001 15a 6b 10 69 21 −48 2 6 8 14

7.2001 13c 6d 0 81 19 −62 −2 0 −2 −14

8.2001 14e 10f 0 76 24 −52 1 4 5 10

9.2001g 12,68 9,5 0 77,82 22,18 −55,64 −1,32 −0,5 −1,82 −3,64

10.2001h 14 9 1 76 23 −53 1,32 −0,5 0,82 2,64

11.2001 11 6 6 77 17 −60 −3 −3 −6 −7

12.2001 11 12 9 68 23 −45 0 6 6 15

1.2002 10 10 12 68 20 −48 −1 −2 −3 −3

2.2002 11 9 0 80 20 −60 1 −1 0 −12

3.2002 10 11 0 79 21 −58 −1 2 1 2

4.2002 12 11 0 77 23 −54 2 0 2 4

5.2002 11 10 0 79 21 −58 −1 −1 −2 −4

6.2002 10 14 0 76 24 −52 −1 4 3 6

7.2002 12 12 0 76 24 −52 2 −2 0 0

8.2002 10 15 0 75 25 −50 −2 3 1 2

9.2002 10 12 0 78 22 −56 0 −3 −3 −6

10.2002 12 12 0 76 24 −52 2 0 2 4

26 W trakcie analizy CBOS zmienił metodę prezentacji wyników. Od lipca do sierpnia 2001 
oraz od lutego 2002 do sierpnia 2005 (daty zaznaczone kursywą) wielkość poparcia dla poszczegól‑
nych ugrupowań była procentowana do tej grupy wyborców, którzy – po pierwsze – chcą uczest‑
niczyć w wyborach, po drugie – wiedzą, na kogo będą głosowali. Tym samym prezentowano de‑
klaracje tylko tych wyborców, którzy mieli jasno skrystalizowane poglądy polityczne, „wyciągając 
procenty” tylko z  liczby jednoznacznie przekonanych wyborców, a  nie ze wszystkich biorących 
udział w badaniu respondentów, deklarujących swój udział w głosowaniu. To spowodowało, że we 
wspominanych okresach liczba niezdecydowanych wynosi zero. Dokonując analizy sondaży w tym 
okresie, trzeba ten fakt wziąć pod uwagę. Od października 2005 roku powrócono do starej metody, 
włączając w wyniki sondażowe niezdecydowanych oraz „wyciągając procenty” zarówno z  liczby 
zadeklarowanych wyborców, jak i niezdecydowanych.
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11.2002 10 13 0 77 23 −54 −2 1 −1 −2

12.2002 10 12 0 78 22 −56 0 −1 −1 −2

1.2003 11 13 0 76 24 −52 1 1 2 4

2.2003 10 12 0 78 22 −56 −1 −1 −2 −4

3.2003 13 16 0 71 29 −42 3 4 7 14

4.2003 14 10 0 76 24 −52 1 −6 −5 −10

5.2003 12 18 0 70 30 −40 −2 8 6 12

6.2003 13 16 0 71 29 −42 1 −2 −1 −2

7.2003 12 12 0 76 24 −52 −1 −4 −5 −10

8.2003 14 15 0 71 29 −42 2 3 5 10

9.2003 21 18 0 61 39 −22 7 3 10 20

10.2003 17 18 0 65 35 −30 −4 0 −4 −8

11.2003 22 14 0 64 36 −28 5 −4 1 2

12.2003 26 12 0 62 38 −24 4 −2 2 4

1.2004 29 13 0 58 42 −16 3 1 4 8

2.2004 31 10 0 59 41 −18 2 −3 −1 −2

3.2004 27 15 0 58 42 −16 −4 5 1 2

4.2004 29 9 0 62 38 −24 2 −6 −4 −8

5.2004 26 13 0 61 39 −22 −3 4 1 2

6.2004 28 10 0 62 38 −24 2 −3 −1 −2

7.2004 29 14 0 57 43 −14 1 4 5 10

8.2004 25 16 0 59 41 −18 −4 2 −2 −4

9.2004 25 15 0 60 40 −20 0 −1 −1 −2

10.2004 27 14 0 59 41 −18 2 −1 1 2

11.2004 27 17 0 56 44 −12 0 3 3 6

12.2004 27 18 0 55 45 −10 0 1 1 2

1.2005 26 18 0 56 44 −12 −1 0 −1 −2

2.2005 25 15 0 60 40 −20 −1 −3 −4 −8

3.2005 22 16 0 62 38 −24 −3 1 −2 −4

4.2005 20 24 0 56 44 −12 −2 8 6 12

5.2005 25 20 0 55 45 −10 5 −4 1 2

6.2005 20 23 0 57 43 −14 −5 3 −2 −4

7.2005 21 26 0 53 47 −6 1 3 4 8

8.2005 23 22 0 55 45 −10 2 −4 −2 −4
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9.2005i 24,14 26,99 0 48,87 51,13 2,26 1,14 4,99 6,13 12,26

11.2005 28 43 4 25 71 46 3,86 16,01 19,87 43,74

12.2005 30 39 6 25 69 44 2 −4 −2 −2
a) Poparcie dla koalicji wyborczej Platforma Obywatelska + Stronnictwo Konserwatywno ‑Ludowe + Unia 
Polityki Realnej. b) Poparcie dla koalicji wyborczej Prawo i Sprawiedliwość + Przymierze Prawicy. c) Popar‑
cie dla koalicji wyborczej Platforma Obywatelska + Stronnictwo Konserwatywno ‑Ludowe + Unia Polityki 
Realnej. d) Poparcie dla koalicji wyborczej Prawo i Sprawiedliwość + Przymierze Prawicy. e) Poparcie dla 
koalicji wyborczej Platforma Obywatelska + Stronnictwo Konserwatywno ‑Ludowe + Unia Polityki Real‑
nej. f) Poparcie dla koalicji wyborczej Prawo i Sprawiedliwość + Przymierze Prawicy. g) Wyniki wyborów 
parlamentarnych z września 2001 roku. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 września 
2001 roku o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 23 września 
2001 roku. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011091186/O/D20011186_01.pdf [data 
dostępu: 8.01.2018]. h) Pytanie brzmiało: Gdyby nie udało się utworzyć rządu i odbyły się powtórne wy‑
bory, to na kandydatów której partii, ugrupowania lub koalicji by Pan(i) głosował(a)? i) Wyniki wyborów 
parlamentarnych z września 2005 roku. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 
2005 roku o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 wrześ‑
nia 2005 roku. http://pkw.gov.pl/pliki/1456227733_33402.pdf [data dostępu: 8.01.2018].
Opracowanie własne na podstawie badań CBOS z lat 2001–2005.

Tabela 3. przedstawia wyniki od wyborów parlamentarnych z  września 
2005 roku do grudnia 2015 roku. Stworzony na jej podstawie wykres prezentuje 
przewagę między dwoma największymi partiami a resztą stawki. Utrzymanie 
nie tylko wysokiego poparcia, ale również zbudowanie znaczącej przewagi (nie‑
kiedy nawet 55%) nad konkurencją, jest głównym celem oligopolu politycznego. 

Tabela 3. Wyniki badań CBOS, dotyczące preferencji politycznych Polaków: październik 2005 
– grudzień 201527

Data PO PiS10

Niezdecy‑
dowani/
Trudno 

powiedzieć

Reszta  
partii PO+PiS

Różnica: 
POPiS  
a reszta

PO  
m/m

PiS  
m/m

POPiS 
 m/m

POPiS  
vs reszta  

m/m

10.2005a 24,14 26,99 0 48,87 51,13 2,26 bd bd bd bd

11.2005 28 43 4 25 71 46 3,86 16,01 19,87 43,74

12.2005 30 39 6 25 69 44 2 −4 −2 −2

1.2006b 31 35 10 24 66 42 1 −4 −3 −2

2.2006c 31 33 9 27 64 37 0 −2 −2 −5

3.2006 29 33 11 27 62 35 −2 0 −2 −2

4.2006 32 30 14 24 62 38 3 −3 0 3

27 Wynik „reszty partii” jest wynikiem odjęcia od 100% poparcia PO, PiS oraz głosów niezde‑
cydowanych. W ten sposób „suma wszystkich poparć” wynosi 100%. Warto zaznaczyć, że w nie‑
których sondażach zsumowane poparcie wszystkich „pozostałych” partii może nieznacznie różnić 
się od tego wyniku (w granicach 1%).

W podanych wynikach wyborów parlamentarnych liczba niezdecydowanych zawsze wynosi 
zero.
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5.2006 30 24 14 32 54 22 −2 −6 −8 −16

6.2006 31 26 16 27 57 30 1 2 3 8

7.2006 27 29 13 31 56 25 −4 3 −1 −5

8.2006 31 27 12 30 58 28 4 −2 2 3

9.2006 29 26 16 29 55 26 −2 −1 −3 −2

10.2006d 35 26 16 23 61 38 6 0 6 12

11.2006 27 26 18 29 53 24 −8 0 −8 −14

12.2006 30 27 14 29 57 28 3 1 4 4

1.2007 33 26 15 26 59 33 3 −1 2 5

2.2007 30 25 14 31 55 24 −3 −1 −4 −9

3.2007 30 24 14 32 54 22 0 −1 −1 −2

4.2007 29 23 19 29 52 23 −1 −1 −2 1

5.2007 27 23 17 33 50 17 −2 0 −2 −6

6.2007 29 27 15 29 56 27 2 4 6 10

7.2007 27 25 16 32 52 20 −2 −2 −4 −7

8.2007 30 24 17 29 54 25 3 −1 2 5

9.2007 28 30 14 28 58 30 −2 6 4 5

10.2007 e 41,51 32,11 0 26,38 73,62 47,24 13,51 2,11 15,62 17,24

11.2007 47 25 9 19 72 53 5,49 −7,11 −1,62 5,76

12.2007 50 22 7 21 72 51 3 −3 0 −2

1.2008 53 21 7 19 74 55 3 −1 2 4

2.2008 48 19 11 22 67 45 −5 −2 −7 −10

3.2008 49 22 13 16 71 55 1 3 4 10

4.2008 49 18 14 19 67 48 0 −4 −4 −7

5.2008 49 18 13 20 67 47 0 0 0 −1

6.2008 45 19 14 22 64 42 −4 1 −3 −5

7.2008 42 18 18 22 60 38 −3 −1 −4 −4

8.2008 40 18 16 26 58 32 −2 0 −2 −6

9.2008 41 19 20 20 60 40 1 1 2 8

10.2008 40 20 19 21 60 39 −1 1 0 −1

11.2008 34 18 23 25 52 27 −6 −2 −8 −12

12.2008 43 18 17 22 61 39 9 0 9 12

1.2009 44 17 17 22 61 39 1 −1 0 0

2.2009 45 18 17 20 63 43 1 1 2 4

3.2009 42 20 16 22 62 40 −3 2 −1 −3

4.2009 40 17 21 22 57 35 −2 −3 −5 −5
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5.2009 40 17 19 24 57 33 0 0 0 −2

6.2009 38 17 21 24 55 31 −2 0 −2 −2

7.2009 40 20 16 24 60 36 2 3 5 5

8.2009 40 18 20 22 58 36 0 −2 −2 0

9.2009 41 20 18 21 61 40 1 2 3 4

10.2009 41 17 19 23 58 35 0 −3 −3 −5

11.2009 38 18 22 22 56 34 −3 1 −2 −1

12.2009 36 24 23 17 60 43 −2 6 4 9

1.2010 38 24 19 19 62 43 2 0 2 0

2.2010 43 19 19 19 62 43 5 −5 0 0

3.2010 39 23 18 20 62 42 −4 4 0 −1

4.2010 38 25 17 20 63 43 −1 2 1 1

5.2010 42 28 15 15 70 55 4 3 7 12

6.2010 42 28 14 16 70 54 0 0 0 −1

7.2010 40 30 11 19 70 51 −2 2 0 −3

8.2010 41 29 14 16 70 54 1 −1 0 3

9.2010 43 23 12 22 66 44 2 −6 −4 −10

10.2010 39 23 14 24 62 38 −4 0 −4 −6

11.2010 40 19 19 22 59 37 1 −4 −3 −1

12.2010 41 21 14 24 62 38 1 2 3 1

1.2011 39 20 17 24 59 35 −2 −1 −3 −3

2.2011 37 20 18 25 57 32 −2 0 −2 −3

3.2011 35 18 16 31 53 22 −2 −2 −4 −10

4.2011 31 23 18 28 54 26 −4 5 1 4

5.2011 37 21 18 24 58 34 6 −2 4 8

6.2011 34 22 19 25 56 31 −3 1 −2 −3

7.2011 38 17 27 18 55 37 4 −5 −1 6

8.2011 36 20 26 18 56 38 −2 3 1 1

9.2011 37 20 26 17 57 40 1 0 1 2

10.2011f 39,18 29,89 0 30,93 69,07 38,14 2,18 9,89 12,07 −1,86

11.2011 42 21 9 28 63 35 2,82 −8,89 −6,07 −3,14

12.2011 43 21 12 24 64 40 1 0 1 5

1.2012 40 18 16 26 58 32 −3 −3 −6 −8

2.2012 33 19 15 33 52 19 −7 1 −6 −13

3.2012 29 23 17 31 52 21 −4 4 0 2

4.2012 29 22 21 28 51 23 0 −1 −1 2
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5.2012 27 21 18 34 48 14 −2 −1 −3 −9

6.2012 32 20 22 26 52 26 5 −1 4 12

7.2012 32 25 18 25 57 32 0 5 5 6

8.2012 36 22 16 26 58 32 4 −3 1 0

9.2012 31 23 21 25 54 29 −5 1 −4 −3

10.1212 28 24 24 24 52 28 −3 1 −2 −1

11.2012 34 18 21 27 52 25 6 −6 0 −3

12.2012 32 20 20 28 52 24 −2 2 0 −1

1.2013 31 22 22 25 53 28 −1 2 1 4

2.2013 25 24 23 28 49 21 −6 2 −4 −7

3.2013 25 22 23 30 47 17 0 −2 −2 −4

4.2013 25 23 24 28 48 20 0 1 1 3

5.2013 23 26 25 26 49 23 −2 3 1 3

6.2013 23 27 23 27 50 23 0 1 1 0

7.2013 24 26 27 23 50 27 1 −1 0 4

8.2013 25 24 26 25 49 24 1 −2 −1 −3

9.2013 25 23 26 26 48 22 0 −1 −1 −2

10.2013 22 28 21 29 50 21 −3 5 2 −1

11.2013 24 25 26 25 49 24 2 −3 −1 3

12.2013 23 23 26 28 46 18 −1 −2 −3 −6

1.2014 24 25 25 26 49 23 1 2 3 5

2.2014 25 26 24 25 51 26 1 1 2 3

3.2014 26 24 27 23 50 27 1 −2 −1 1

4.2014 28 21 27 24 49 25 2 −3 −1 −2

5.2014 27 23 24 26 50 24 −1 2 1 −1

6.2014 32 24 20 24 56 32 5 1 6 8

7.2014 29 24 20 27 53 26 −3 0 −3 −6

8.2014 26 32 11 31 58 27 −3 8 5 1

9.2014 38 33 4 25 71 46 12 1 13 19

10.2014 34 34 4 28 68 40 −4 1 −3 −6

11.2014 38 27 5 30 65 35 4 −7 −3 −5

12.2014 43 27 4 26 70 44 5 0 5 9

1.2015 40 29 4 27 69 42 −3 2 −1 −2

2.2015 37 27 4 32 64 32 −3 −2 −5 −10

3.2015h 42 29 9 20 71 51 5 2 7 19

4.2015 36 30 8 26 66 40 −6 1 −5 −11
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5.2015 34 35 6 25 69 44 −2 5 3 4

6.2015 25 31 8 36 56 20 −9 −4 −13 −24

7.2015 29 36 6 29 65 36 4 5 9 16

8.2015 27 36 9 28 63 35 −2 0 −2 −1

9.2015 30 34 8 28 64 36 3 −2 1 1

10.2015i 24,09 37,58 0 38,33 61,67 23,34 −5,91 3,58 −2,33 −12,66

12.2015 15 35 6 44 50 6 −9,09 −2,58 −11,67 −17,34
a) Od sierpnia 2014 roku podaje się wynik zsumowany koalicji: Prawo i Sprawiedliwość + Solidarna Polska 
+ Polska Razem. b) Wyniki z wyborów parlamentarnych 2005, w październiku nie przeprowadzono ba‑
dania. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2005 roku o wynikach wyborów 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 roku. http://pkw.gov.pl/
pliki/1456227733_33402.pdf [data dostępu: 8.01.2018]. c) Wyniki drugiego badania CBOS przeprowadzo‑
nego w styczniu 2006 roku. d) Wyniki drugiego badania CBOS przeprowadzonego w lutym 2006 roku. 
e) Wyniki drugiego badania CBOS przeprowadzonego w październiku 2006 roku. f) Wyniki wyborów 
parlamentarnych z 2007 roku. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2007 
roku o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 
2007 roku. http://pkw.gov.pl/pliki/1456216610_OBWIESZCZENIE_PKW_DO_SEJMU.pdf [data dostępu: 
8.01.2018]. g) Wyniki wyborów parlamentarnych z 2011 roku. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wybor‑
czej z dnia 11 października 2011 roku o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przepro‑
wadzonych w dniu 9 października 2011 roku. http://pkw.gov.pl/pliki/1456211953_0a409df0d614d3d42f854
615f3ab6286.pdf [data dostępu: 8.01.2018]. h) Drugie badanie CBOS przeprowadzone w marcu 2015 roku. 
i) Wyniki wyborów parlamentarnych z 2015 roku, brak wyników z listopada 2015 roku. Obwieszczenie 
Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 października 2015 roku o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczy‑
pospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 roku. http://parlament2015.pkw.gov.pl/
pliki/1446212096_obwieszczenie_Sejm.pdf [data dostępu: 8.01.2018].
Opracowanie własne na podstawie badań CBOS z lat 2005–2015.

Wydawać by się mogło, że przełomowe wydarzenia dla polskiej polityki po‑
winny wyznaczać duże wahania sondażowe. Wykres 3. przedstawia wahania 
wspólnego poparcia dla układu PO–PiS latach 2005–2015. Jest to wykres bar‑
dzo dynamiczny, można powiedzieć, że przedstawia dużą nerwowość respon‑
dentów. W wielu momentach poparcie dla układu PO–PiS drastycznie spada‑
ło, a zaraz po tym następowała natychmiastowa reakcja i odbicie sondażowe. 
W niektórych momentach zaobserwować można ponaddwudziestoprocentowe 
wartości międzyszczytowe (np. maj–czerwiec 2006, październik–listopad 2006, 
czerwiec–lipiec 2015 itd.). Na pierwszy rzut oka to właśnie te ruchy zdają się 
wyznaczać kluczowe momenty dla rozwoju sytuacji politycznej. Przyjęcie ta‑
kiego założenia będzie jednak dużym błędem, i to z wielu powodów. Po pierw‑
sze: skok poparcia, nawet bardzo znaczący, może być tylko impulsem, nerwo‑
wą reakcją badanych wyborców na dane wydarzenie. Duży wzrost lub spadek 
może zostać zniwelowany już w  kolejnym badaniu (jak przedstawia wykres, 
zazwyczaj większość strat zostaje odrobiona już w kolejnym badaniu). Dlatego 
też nawet najgłębsze spadki poparcia lub wysokie wzrosty mogą być jedynie 
tikiem sondażowym. Po drugie: ruch w górę albo w dół może nie znaleźć po‑
twierdzenia i kontynuacji w kolejnych badaniach. Nawet największy jednora‑
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zowy wzrost nie pomoże partii politycznej, jeśli nie będzie ona w stanie tego 
poparcia utrzymać. Dlatego też zamiast badać pojedyncze sondaże, należy brać 
pod uwagę ciąg wyników oraz spróbować wyznaczyć trendy wzrostowe, spad‑
kowe lub konsolidacyjne. Stabilny ruch sondażowy potwierdzany w kolejnych 
badaniach będzie bardziej znaczący, niż spektakularny jednostkowy wyskok 
danego ugrupowania.

Wykres 3. to graficzne przedstawienie łącznego wyniku Platformy i PiS od 
momentu powstania tych partii do wyborów parlamentarnych z  2005 roku 
i jednocześnie do momentu, w którym ten układ zdobył po raz pierwszy ponad 
50% poparcia. Pojawienie się dwóch różnych podmiotów politycznych, odwo‑
łujących się do dziedzictwa Solidarności, można sklasyfikować jako obiektyw‑
ne pojawienie się sprzeczności, a więc uznać jako początek konfliktu. Patrząc 
przez pryzmat całego konfliktu, pierwsze czterolecie działalności obu partii 
należy sklasyfikować jako etap inkubacji konfliktu. Wykres jest spokojny, sta‑
tyczny, poparcie rośnie powoli lecz konsekwentnie w górę. W jednym momen‑
cie (zaznaczonym kwadratem na wykresie) dochodzi do znaczącego ruchu son‑
dażowego w górę, który potem uzyskał potwierdzenie w kolejnych badaniach. 

Wykres 4. to graficzne przedstawienie przewagi POPiS nad resztą stawki 
od listopada 2005 do października 2015 roku. W  tym przypadku obie partie 
zostały potraktowane jak oligopoliści, którzy zarządzają sytuacją polityczną 
tak, aby nie tylko osiągnąć najwyższy zysk, ale również by utrzymać znaczącą 
przewagę nad resztą konkurencji. 

2.5. Racjonalność graczy

Dane przedstawione na Wykresie 2. ukazują bardzo ważną reakcję ukła‑
du partii PO–PiS. Kontrolując przebieg konfliktu politycznego, dwaj gracze 
mogli podgrzewać atmosferę według potrzeb, w momencie kiedy poparcie dla 
członków oligopolu spadało poniżej pewnego poziomu. Rozgrywając kolejne 
gry polityczne, PO i PiS mogły w dużej mierze kontrolować wahania nastojów 
społeczeństwa. Według Ziemowita Jacka Pietrasia sytuacja, kiedy „decydenci 
odbierają bodźce sytuacyjne na zimno, kalkulują relacje między celami i środ‑
kami, wybierają alternatywy, oceniają ich skutki”, powinna być nazwana za‑
chowaniem racjonalnym28. Rozróżniamy trzy rodzaje takiego zachowania.

Pierwsze z nich to racjonalność indywidualistyczna, która polega na mak‑
symalizacji wygranej danego uczestnika. Jest to zachowanie egoistyczne, 
a wyniki innych graczy nie są brane pod uwagę. Nieistotna jest również mak‑
symalizacja wspólnego zysku, liczy się tylko własny interes. Drugi rodzaj to 
racjonalność rywalizacyjna. Polega ona na maksymalizacji przewagi jednego 

28 Z.J. Pietraś: Decydowanie polityczne. Warszawa 2012, s. 189.
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gracza nad drugim, choćby uzyskanie tego celu miało doprowadzić do obni‑
żenia wyniku tego gracza (sprzeczna jest więc z podejściem indywidualistycz‑
nym) lub do obniżenia wspólnego wyniku. Trzecim rodzajem tego zachowania 
jest racjonalność kooperacyjna. Polega ona na maksymalizacji wspólnej wygra‑
nej. Najważniejszy będzie wspólny wynik uczestników grupy29.

Jak stwierdzono w rozdziale pierwszym, kiedy oligopoliści zdają sobie spra‑
wę z wzajemnej zależności, dochodzą do wniosku, że należy „postępować jak 
monopol”. Uzgodnione działanie dwóch konkurentów może przynieść więk‑
sze zyski, niż walka między nimi i ryzykowanie poniesienia strat. Świadomość 
uczestników rynku, że najwyższy zysk osiągną wtedy, gdy będą ze sobą współ‑
pracować oraz że należy dbać o zysk łączny, zamiast swój własny, to nadrzędna 
idea oligopolu. Wydaje się, że zarówno elity decyzyjne Platformy Obywatel‑
skiej, jak i Prawa i Sprawiedliwości zdały sobie sprawę z takiej współzależności. 
Umiejętnie zarządzając swoim konfliktem politycznym (np. poprzez parale‑
lizm decyzji), można nie tylko ugruntować swoją pozycję na rynku politycz‑
nym, ale również zagwarantować sobie dostęp do najważniejszych zasobów 
(pieniędzy, stanowisk, wpływu na podejmowane decyzje, zainteresowanie me‑
diów i  wyborców) przez bardzo długi czas. Oczywiście, wspominana „świa‑
domość uczestników rynku” nie pojawiła się od razu. Uczestnicy gry musieli 
najpierw spróbować innych sposobów maksymalizacji zysków, aby uznać, że 
utrzymywanie konfliktu jest metodą najskuteczniejszą. 

29 Ibidem, s. 192.





ROZDZIAŁ 3

Logika wrogości,  
czyli jak doszło do wojny polsko ‑polskiej?

3.1. Przed wyborami w 2005 roku

Jak stwierdzono w  poprzednim rozdziale, źródeł wojny polsko ‑polskiej 
można doszukiwać się w  różnych momentach z  najnowszej historii Polski. 
Traktując jednak to zjawisko polityczne jako konflikt między dwiema partiami 
politycznymi, należy przyjąć, że zaistnienie sprzeczności dokonało się w mo‑
mencie pojawienia się obu podmiotów na rynku partii politycznych. Pierwsze 
badanie preferencji partyjnych przez CBOS, w którym pojawiły się obie partie, 
miało miejsce w czerwcu 2001 roku.

Ponieważ obie partie wywodziły się z tego samego solidarnościowego środo‑
wiska, ich rywalizacja polityczna początkowo była życzliwa i nienacechowana 
agresją (w takim wydaniu jak w latach 2005–2015). Co więcej, oba ugrupowa‑
nia współpracowały ze sobą. W wyborach do sejmików wojewódzkich w 2002 
roku obie partie powołały koalicję wyborczą. PO–PiS wystawił wspólne listy 
do 14 z 16 sejmików województw (w mazowieckim partie startowały osobno, 
na Podkarpaciu wystartował komitet Podkarpacie Razem, w  którym znaleźli 
się członkowie obu partii). Wspólny komitet wyborczy wygrał w dwóch woje‑
wództwach (pomorskim oraz małopolskim) oraz osiągnął dwucyfrowe wyniki 
w  kolejnych siedmiu województwach. Sukces wyborczy spowodował, że obie 
partie stały się oczywistą alternatywą dla rządzącej lewicy, a dalsza współpraca 
obu ugrupowań rozwiązaniem potrzebnym i oczywistym1.

W 2002 roku układ PO–PiS utrzymywał stabilne poparcie w granicach 20–
25%. Wydarzenia z wakacji 2003 roku pozwoliły jednak obu graczom przebić 
ten poziom i niemal podwoić swoje wyniki w sondażach. Skok poparcia dla PO 
i PiS był okazały. We wrześniu 2003 roku wspólny wynik obu partii wynosił aż 
39% (wobec 24% z lipcowego badania). Od tego momentu układ ustabilizował 
swoje poparcie w graniach 40%. Można stwierdzić, że latem 2003 roku doszło 
do jakościowej zmiany, znaczącego skoku politycznego dla tych ugrupowań, 
które od tego momentu wiodły prym w wyborczej rywalizacji.

1 A. Dudek: Historia polityczna Polski 1989–2012. Kraków 2013, s. 474–477.
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Tabela 4. Preferencje partyjne Polaków w 2003 roku
Gdyby w najbliższą  
niedzielę odbywały 
się wybory do Sej‑
mu i Senatu, to na 
kandydatów której 
partii lub ugrupo‑
wania głosował(a)
by Pan(i) w tych 

wyborach?

Odpowiedzi osób deklarujących wzięcie udziału w potencjalnych wyborach 
i mających sprecyzowane sympatie polityczne

I  
2003

II  
2003

III 
2003

IV 
2003

V 
2003

VI 
2003

VII 
2003

VIII 
2003

IX 
2003

X 
2003

XI 
2003

XI/
XII 

2003

XII 
2003

SLD 30 28 26 24 21 21 25 21 21 19 20 18 17

PO 11 10 13 14 12 13 12 14 21 17 22 26 26

PiS 13 12 16 10 18 16 12 15 18 18 14 12 13

Samoobrona 11 16 14 17 13 14 10 12 9 10 14 12 13

LPR 8 12 6 9 10 8 9 6 6 10 6 9 8

PSL 9 8 8 9 7 10 9 10 7 10 6 7 6

UP 5 3 3 3 4 5 6 5 5 5 4 2 4

UW 5 3 5 4 6 4 4 5 4 3 4 2 3

KREiR 2 2 3 2 3 4 3 4 4 2 3 5 3

RS AWS 0 1 1 2 0 1 1 3 1 1 0,7 1 1

PPS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,3 1 1

R ‑O – – – – – – – – – – 0,8 – 1

UPR 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 – –

ZCh ‑N 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0,4 – –

PL ‑D 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0,2 – –

SK ‑L ‑RNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 – –

DPL – – – – – – – – – – 0,4 – –

RK ‑N – – – – – – – – – – 0,2 – –

IdP – – – – – – – – – – 0 – –

PRS – – – – – – – – – – 0 – –

ChD III RP – – – – – – – – – – 0,8 – –

Zieloni 2004 – – – – – – – – – – 0,2 – –

Inne 2 2 1 3 3 2 5 2 2 3 1 3 4
Opracowanie własne na podstawie badań CBOS.

27 grudnia 2002 roku w „Gazecie Wyborczej” ukazał się artykuł Ustawa za 
łapówkę, czyli przychodzi Rywin do Michnika2. Opisywał on korupcyjną pro‑
pozycję, jaką w lipcu 2002 roku złożył Lew Rywin kierownictwu spółki Agora. 

2 P. Smoleński: Ustawa za łapówkę czyli przychodzi Rywin do Michnika. http://wyborcza.
pl/1,75398,1237212.html [data dostępu: 7.01.2018]. 
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Producent filmowy w rozmowie z prezes firmy Wandą Rapaczyńską, a następ‑
nie na spotkaniu z Adamem Michnikiem zaproponował, aby nadać nowej usta‑
wie o  radiofonii i  telewizji taki kształt, który umożliwi Agorze kupno udzia‑ 
łów w  telewizji Polsat. W  zamian za zrezygnowanie z  antymonopolowych  
zapisów w ustawie Rywin domagał się 17,5 miliona dolarów dla swoich moco‑ 
dawców, dla siebie stanowiska prezesa telewizji Polsat oraz „życzliwości ze stro‑
ny Gazety Wyborczej” dla rządów Leszka Millera. Michnik nagrał całą rozmo‑
wę z Rywinem, a opublikowanie jej treści na łamach Gazety wstrząsnęło polską  
sceną polityczną i  stało się politycznym tematem „numer 1.” w  2003 roku. 
Dzięki pracom komisji śledczej do zbadania sprawy Rywina opinia publiczna 
zapoznała się z kulisami władzy SLD w Polsce3. 

Co zaskakujące, przez pierwsze miesiące od ujawnienia afery notowania 
SLD utrzymywały się na wysokim poziomie, a przewaga nad prawicową kon‑
kurencją nadal była znacząca. Można zakładać, że kampania referendalna, 
dotyczącą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, sprzyjała notowaniom 
lewicy. 7 i 8 czerwca odbyło się referendum, natomiast w  lipcu SLD zaliczyło 
czteroprocentowy skok poparcia (z 21 do 25%). Był to jednak ostatni pozytyw‑
ny przebłysk sondażowy tej partii. 

Po zakończeniu kampanii referendalnej zabrakło czynnika wspierającego 
notowania partii rządzącej, natomiast na wyniki SLD zaczęły wpływać z opóź‑
nieniem afera Rywina (która cały czas była badana przez komisję), afera sta‑
rachowicka4 oraz raport NIK, według którego sporządzony przez rząd Millera 
raport otwarcia, obciążający odpowiedzialnością rząd AWS–UW za katastro‑
falny stan państwowych spółek, okazał się niezgodny z  faktami, a  część do‑
kumentów, na podstawie których sformułowane były oskarżenia, została sfał‑
szowana bądź zniszczona. Dodatkowo w różnych częściach kraju odbywały się 
strajki pracownicze, a w samej Warszawie przeszedł marsz gwiaździsty, zorga‑
nizowany przez Ruch Obrony Bezrobotnych. 

Połączenie ujawnienia afer z  udziałem polityków SLD oraz wybuch spo‑
łecznego niezadowolenia w postaci licznych marszów i strajków odbił się nega‑
tywnie na wynikach sondażowych tej partii oraz na wizerunku rządu i samego 
premiera. Najlepiej nastroje społeczne oddaje wynik wrześniowego badania 
CBOS, dotyczącego oceny działalności rządu Leszka Millera. 73% responden‑
tów uważało, że SLD rządzi źle (tylko 14% uważało, że rząd Millera rządzi do‑
brze). 70% badanych uważało, że nie ma żadnych szans na poprawę sytuacji 
gospodarczej kraju (odmiennego zdania było ledwie 16% badanych). 66% ba‑

3 A. Dudek: Historia polityczna Polski…, s. 487–488.
4 W marcu 2003 roku poseł SLD, Andrzej Jagiełło, zadzwonił do radnych tejże partii w Sta‑

rachowicach i ostrzegł ich o planowanych aresztowaniach, które miały dotyczyć członków grupy 
przestępczej, działającej na terenie miasta, oraz samorządowców podejrzewanych o  współpracę 
z tą grupą. Całą sprawę rejestrowano na nagraniu z policyjnego podsłuchu. Rok później „bohate‑
rów” afery skazano na kary od 1,5 do 3,5 roku pozbawienia wolności. 
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danych było niezadowolonych z faktu, iż Leszek Miller jest premierem. Donald 
Tusk tak znikome poparcie dla rządów lewicy skomentował złośliwie, że „to 
swoisty rekord świata” w niepopularności rządu5. Co warto zauważyć, prawie 
połowa badanych wyborców SLD (45%) uważała, że rząd lewicy rządzi źle6. 
Taka sytuacja była doskonałym gruntem pod wzrost popularności ugrupowań 
opozycyjnych. 

Taką szansę wykorzystała Platforma Obywatelska. Kiedy kampania pro‑
unijna została zakończona i  nie wpływała już sprzyjająco na wyniki lidera 
(właściwie to hamowała spadek popularności, stabilizowała ponaddwudzie‑
stoprocentowy wynik) Platforma przeszła do ofensywy. Partia Donalda Tuska 
zaproponowała zmiany konstytucji, przewidujące m.in. wprowadzenie jed‑
nomandatowych okręgów wyborczych, zmniejszenie o  połowę liczby posłów 
i  senatorów oraz zniesienie immunitetu poselskiego. Warstwa merytoryczna 
uzupełniana była o  liczne zabiegi wizerunkowe. Wspomniany lider PO ostro 
atakował cały system władzy oraz kreował wizerunek całej partii jako „praw‑
dziwie obywatelskiej”, partii bliskiej ludziom. Dobrym przykładem zastosowa‑
nia przez Tuska opisanej retoryki jest wywiad z września 2003 roku udzielony 
RMF FM. „Myślę, że nie przesadzę, jak powiem, że utrzymanie jednego posła 
w skali całej kadencji to są miliony złotych”7 – to przykład przesadnej, jednak 
bardzo nośnej wypowiedzi, uzasadniającej pomysł ograniczenia liczby posłów. 
„Jesteśmy jedyną partią, która nie korzysta z  tego przywileju (finansowanie 
partii z  budżetu) […] Wszędzie, gdzie dotyka się przywilejów, reakcją pierw‑
szą jest obrona”8. Dodatkowo partia cały czas lansowała swój pomysł wprowa‑
dzenia podatku liniowego (akcja tzw. „3×15”). Na notowania partii wpływała 
również postawa jej przedstawiciela w komisji ds. afery Rywina – Jana Rokity. 
66% badanych Polaków uważało, że stara się on dotrzeć do prawdy i wyjaśnić 
wszystkie okoliczności w tej sprawie. Tym samym był to najczęściej wskazywa‑
ny członek komisji w tym badaniu9.

Platforma wykorzystała słabość SLD i ustawiła się w opozycji do rządu, sta‑
jąc się alternatywą dla rządów lewicy. Im gorsze były notowania rządu, tym 
większe stawało się grono sympatyków PO. Pozostałe partie na porażkach SLD 
zyskały niewiele lub też nic nie zyskały, np. PiS cały czas utrzymywało swoje 
poparcie w graniach 10–18%.

5 Politycy komentują (znikome) poparcie dla rządu Millera. http://www.rmf24.pl/fakty/pol‑
ska/news ‑politycy ‑komentuja ‑znikome ‑poparcie ‑dla ‑rzadu ‑millera,nId,175678 [data dostępu: 
5.07.2016].

6 Badania CBOS: Stosunek do rządu i  premiera. BS/146/2003. http://cbos.pl/SPISKOM.
POL/2003/K_146_03.PDF [data dostępu: 7.07.2016].

7 Donald Tusk: Miliony na utrzymanie posła w skali kadencji. http://www.rmf24.pl/fakty/pol‑
ska/news ‑donald ‑tusk ‑miliony ‑na ‑utrzymanie ‑posla ‑w ‑skali ‑kadencji [data dostępu: 7.07.2016].

8 Ibidem.
9 Badania CBOS: Opinie o  pracy sejmowej komisji śledczej badającej tzw. aferę Rywina. 

BS/161/2003. http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2003/K_161_03.PDF [data dostępu: 7.07.2016].
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Wiele wskazywało na to, że po wyborach Polską rządzić będzie koalicja 
PO–PiS. O  takich planach mówili zarówno politycy jednej jak i  drugiej for‑
macji. W taki obrót spraw uwierzyli również wyborcy. Już po wyborach, w ba‑
daniu z października 2005 roku 61% badanych stwierdziło, że uda się powołać 
wspólny rząd PO i  PiS (wśród zwolenników PO takie przekonanie wyrażało 
aż 75% badanych, wśród sympatyków PiS aż 79%)10. Jak pokazała historia, do 
współpracy nie doszło, a  konflikt między dwoma stronami stał się bardziej 
atrakcyjny politycznie, niż szukanie porozumienia. 

Od listopada 2003 roku Platforma przewodziła politycznej stawce, zdo‑
bywając w  kolejnych sondażach najlepsze wyniki. Już w  lutym 2004 roku na 
PO głosować chciał niemal co trzeci badany (31% respondentów). W  ślad za 
Platformą nie poszły wyniki PiS. W kwietniu 2004 roku na PiS chciało głoso‑
wać ledwie 9% badanych (ponad trzy razy mniej niż na PO). Przez kolejny rok 
partia Tuska i Rokity utrzymywała nad PiS kilkunastopunktową przewagę, co 
zrodziło przekonanie, że faworytem do zwycięstwa jest PO, natomiast partia 
Kaczyńskich będzie prawdopodobnie mniejszym koalicjantem. Sojusz dwóch 
równorzędnych średnich wielkości partii przeciw rządom lewicy (sytuacja 
z  wyborów samorządowych) z  czasem przekształcił się w  ewentualną asyme‑
tryczną koalicję, jaka miała stać się faktem po wyborach.

W pierwszych miesiącach 2005 roku SLD z kilkuprocentowym poparciem 
(4–7%) nie stanowiło de facto żadnego zagrożenia dla PO–PiS w walce o wła‑
dzę. Samoobrona z  14% poparciem stanowiła najsilniejszą konkurencję dla 
tego zapowiadanego układu władzy. W  takim wypadku postsolidarnościowe 
partie, będące w totalnej opozycji do skompromitowanego aferami i osłabione‑
go rozłamami SLD, „nawet nie miały z kim przegrać” parlamentarnego wyści‑
gu o władzę. Tym samym obie partie utrzymywały swoje wysokie notowania 
bez większego wysiłku, przerzucając większość sił na kampanię prezydencką. 

Kiedy Lech Kaczyński sformułował zasadę: „kto wygra wybory, ten desyg‑
nuje premiera”, obie partie miały porównywalne poparcie11. W 2004 roku oka‑
zało się jednak, że Platforma znacząco zdystansowała PiS. W takim przypad‑
ku na kandydata na premiera lansowano Jana Rokitę, który przez ponad rok 
wypowiadał się w mediach jako przyszły szef rządu. W walkę o prezydenturę 
włączył się Donald Tusk12.

10 Badania CBOS: Opinie o  koalicji PiS i  PO. BS/166/2005. http://cbos.pl/SPISKOM.POL/
2005/K_166_05.PDF [data dostępu: 7.07.2016].

11 P. Wroński: Co po SLD? PO, PiS czy PO–PiS? http://wyborcza.pl/1,75248,2399755.html 
[data dostępu: 8.07.2016].

12 R. Krasowski: Czas Kaczyńskiego. Polityka jako wieczny konflikt. Warszawa 2016, s. 26–27.
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3.2. Napięcie międzywyborcze w 2005 roku 

18 maja 2005 roku, na wspólnej konferencji prasowej prezydent Aleksan‑
der Kwaśniewski oraz marszałek Sejmu Włodzimierz Cimoszewicz ogłosili 
daty wyborów prezydenckich oraz parlamentarnych. Wybory do Sejmu i Sena‑
tu ogłoszono na dzień 25 września, natomiast I  turę wyborów prezydenckich 
na 9 października (spodziewana druga tura miała odbyć się 23 października). 
Prezydent decyzję o rozdzieleniu wyborów tłumaczył względami technicznymi 
oraz troską „o dobro polskiej demokracji”. Aleksander Kwaśniewski zwracał 
uwagę na to, że taki kalendarz wyborczy daje możliwość prowadzenia kampa‑
nii z pełną świadomością wyników w wyborach do Sejmu i Senatu13. Jak potem 
pokazała historia, rozdzielenie wyborów było (nie będzie to przesadą) jedną 
z  najgorszych decyzji politycznych w  III RP. Decyzją prezydenta i  marszałka 
Sejmu stworzono warunki do zaistnienia długoletniego konfliktu politycznego 
między Platformą a PiS.

W ramach rywalizacji parlamentarnej (podporządkowanej wyborom pre‑
zydenckim) PO i  PiS pozwoliły sobie na zaczepne zagrywki marketingowe. 
Do pierwszego znaczącego ataku doszło 19 czerwca 2005 roku na warszaw‑
skim Torwarze. Wtedy to Donald Tusk na spotkaniu z  wyborcami ostro ata‑
kował najważniejsze hasła wyborcze PiS. „Czy na pewno odpowiedzialnością 
jest obiecywać 3 mln mieszkań, a jednocześnie zatrzymać inwestycje mieszka‑
niowe w mieście, w którym się rządzi?”14 – pytał lider PO. Obietnice socjalne 
PiS Tusk nazwał „recydywą socjalizmu”. Samych braci Kaczyńskich kreował 
na ludzi, którzy mają obsesję władzy: „Powstrzymamy tych, którzy kontrolą 
i  opresyjnością chcą założyć nowy kaganiec obywatelom”. Po latach Jarosław 
Kaczyński stwierdził, że właśnie od tej konwencji wyborczej PO, gdzie Donald 
Tusk ostro zaatakował PiS, rozpoczęła się wojna polsko ‑polska15.

Odpowiedzą PiS była ostra krytyka podatku liniowego (sztandarowy po‑
mysł PO). Prawo i Sprawiedliwość do ataku wykorzystało m.in. spot, w którym 
z lodówki znikały różne produkty żywnościowe16. PiS kreował PO na złych li‑
berałów, na partię tylko dla bogatych. W tej sytuacji PiS miał być obrońcą in‑
teresu ludzi najbiedniejszych17. Jak zauważa Sabina Olszyk, PiS swoją retorykę 
wyborczą kształtował w  opozycji do największego konkurenta na scenie po‑
litycznej, czyli Platformy. Zarzucano jej brak programu politycznego z  jednej 

13 Konferencja Prasowa Prezydenta RP i  Marszałka Sejmu RP. http://www.prezydent.pl/
aleksandra ‑kwasniewskiego/aktualnosci/rok ‑2005/art,151,172,konferencja ‑prasowa ‑prezydenta 
 ‑rp ‑i ‑marszalka ‑sejmu ‑rp.html [data dostępu: 8.07.2016].

14 Mowa o Warszawie pod rządami Lecha Kaczyńskiego, ówczesnego prezydenta miasta.
15 Słowa, w  których Kaczyński widzi początek wojny PO–PiS. http://wyborcza.pl/1,76842,00

6336,Slowa__w_ktorych_Kaczynski_widzi_poczatek_wojny_PO.html [data dostępu: 9.07.2016].
16 A. Dudek: Historia polityczna…, s. 535.
17 R. Krasowski: Czas Kaczyńskiego…, s. 29.
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strony, z drugiej – krytykowano jej liberalny charakter, który miał się negatyw‑
nie odbić na portfelach obywateli. PiS występował w  obronie średniozamoż‑
nych i  najbiedniejszych obywateli, którzy mieliby dotkliwie odczuć reformy 
PO. „Takich rodzin w  Polsce są miliony, nie pozwolę, aby ich poziom życia 
się obniżył” – taką deklarację złożył Jarosław Kaczyński, uzasadniając swój 
sprzeciw wobec koncepcji „3x15”18. Merytoryczną i obrazową krytykę uzupeł‑
niało etykietowanie PO jako liberałów, nadając temu określeniu jednoznacz‑
nie złe znaczenie. Sojusznikiem PiS w  tym działaniu była Samoobrona, która 
wielokrotnie atakowała zarówno „liberałów z lewej” jak i „liberałów z prawej”. 
Andrzej Lepper w  krytyce liberalizmu przelicytował wszystkich innych poli‑
tycznych graczy. Lider Samoobrony o  liberałach mówił, że „oszukują i  nadal 
chcą oszukiwać, doprowadzili naród do biedy i nędzy, rozkradli Polskę”, a rzą‑
dy liberałów w  Polsce były „czasem jednakowej, antyludzkiej, antyspołecznej 
polityki wyprzedaży Polski, rozkradania tego, co budowaliśmy wszyscy przez 
te wszystkie lata po wojnie”19.

Podział na Polskę solidarną i Polskę liberalną był czytelny dla wszystkich, 
a przez to niezwykle skuteczny. To narzędzie było wielokrotnie wykorzystane 
przez PiS nie tylko do dyskredytowania rywala, ale również do zaprezento‑
wania swoich, będących w  kontraście do liberalizmu, prospołecznych, socjal‑
nych haseł20. Zaskoczona Platforma nie potrafiła się przeciwstawić tej retoryce 
i przeszła do defensywy w kluczowym momencie kampanii. Oddając inicjaty‑
wę partii braci Kaczyńskich, stała się środowiskiem reaktywnym wobec lidera 
gry politycznej21. W ten sposób „zatopiono Platformę” w kampanii parlamen‑
tarnej. PiS wygrał wybory, Platforma została przyszłym „mniejszym koalicjan‑
tem”, a kolejny miesiąc upłynął pod znakiem walki o Pałac Prezydencki.

Pomimo iż obie partie atakowały siebie nawzajem, można powiedzieć, że 
ich działania mieściły się w standardach normalnej wyborczej rywalizacji. Jed‑
nak dlaczego w ogóle dwie partie mające ze sobą współpracować po wyborach 
zaczęły wymieniać się ciosami?

Jak twierdzi Robert Krasowski, koalicja PO–PiS wzięła się ze słabości obu 
partii. Była projektem dwóch średnich partii przeciwko rządom lewicy. Miała 
głęboki sens wtedy, gdy SLD dysponowało poparciem 30–35% społeczeństwa. 
Była ruchem politycznym ustawionym w kontrze do ówczesnego układu wła‑
dzy. Prawicowym sojuszem, mającym za cel pokonanie Sojuszu Lewicy Demo‑
kratycznej22. Wybory samorządowe w  2002 roku potwierdziły sens istnienia 
tego aliansu, bowiem – działając wspólnie – środowisko postsolidarnościowe 

18 S. Olszyk: Stereotyp wroga w walce wyborczej w Polsce (1991–2011). Toruń 2013, s. 288.
19 Ibidem, s. 247.
20 M. Kolczyński, M. Mazur: Wojna na wrażenia. Strategie polityczne i telewizja w kampa‑

niach wyborczych 2005 r. w Polsce. Warszawa 2007, s. 46–48.
21 Ibidem, s. 68–69.
22 R. Krasowski: Czas Kaczyńskiego…, s. 41.
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osiągnęło okazały wynik (średnio 15% poparcia, zwycięstwo w  dwóch woje‑
wództwach). Po aferze Rywina, aferze starachowickiej oraz rozłamie w samym 
SLD, lewica straciła społeczne poparcie i  de facto przestała być dla PO i  PiS 
realnym zagrożeniem. Na klęsce SLD obie partie urosły, zbudowały ponad‑
dwudziestoprocentowe poparcie. Lewicowy rywal zniknął, pozostałe partie 
walczyły za plecami PO i  PiS o  trzecie miejsce. W  takim wypadku PO i  PiS 
o zwycięstwo biły się już nie z dotychczas rządzącą lewicą, lecz między sobą.

Zgodnie z powiedzeniem „apetyt rośnie w miarę jedzenia”, rozrost popar‑
cia PO i PiS oraz degradacja SLD do politycznej drugiej ligi spowodowały, że 
partie te stały się naturalnymi rywalami, którzy mogą w  przyszłości odebrać 
sobie władzę. Dodatkowo, asymetryczna koalicja mogła skutkować „zjadaniem 
mniejszego przez większego”, czyli przejmowaniem liderów oraz elektoratu 
mniejszego gracza przez silniejszego koalicjanta. „PO–PiS zrodził się ze słabo‑
ści. Dwóch średnich graczy zjednoczyło się, aby pokonać rywali. Jednak potem 
gwałtownie urośli, zaś rywale zniknęli. Kolejne takty wyborcze odsłoniły sce‑
nę, na której stało już tylko dwóch graczy. Tak wielkich, że jeden przejął pełnię 
władzy, a drugi był o włos od tego. I  ten moment uczynił ich rywalami. Nie‑
ważne, że wcześniej chcieli współpracy. Chcieli, bo byli słabi. Teraz natomiast 
urośli i wielkość podyktowała im nowe, wielkie ambicje: chęć zagarnięcia peł‑
nej puli władzy”23.

Dzięki konfliktowi między PO a PiS polaryzacja polityczna stawała się co‑
raz silniejsza, a wynik wspólny układu coraz lepszy. W marcu 2005 roku obie 
partie dysponowały łącznie 38% poparcia. W wyborach parlamentarnych PO 
i PiS zagarnęły już ponad 50% głosów (51,13%). Konflikt zaczął być opłacalny 
dla obu stron.

Po wyborach przystąpiono do rozmów koalicyjnych, jednak rywalizacja 
w wyborach prezydenckich skutecznie storpedowała negocjacje. Co więcej, na 
żądanie kierownictwa PO rozmowy koalicyjne transmitowała telewizja. W ta‑
kim wypadku spotkania koalicyjne zamieniły się w medialny teatr24. W takich 
warunkach nie można było prowadzić rozmów na temat kształtu przyszłego 
rządu. Przez miesiąc nic konstruktywnego nie wynikło z rozmów liderów obu 
partii, wszyscy czekali na końcowe rozstrzygnięcie walki o Pałac Prezydencki.

3.3. Fiasko koalicji PO–PiS i faza powyborczej konfrontacji

23 października odbyła się druga tura wyborów prezydenckich, w  której 
wygrał Lech Kaczyński, zdobywając 54,04% poparcia25. Podwójne zwycięstwo 

23 Ibidem, s. 41–42.
24 A. Dudek: Historia polityczna…, s. 537–538.
25 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z  dnia 24 października 2005 r. o  wynikach 

ponownego głosowania i  wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. http://pkw.gov.
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wzmocniło jeszcze bardziej PiS. Platforma w takim układzie była jeszcze słab‑
szym koalicjantem dla PiS. Stało się jasne, że wejście PO do koalicji, nawet na 
bardzo dobrych warunkach, oznacza powolne wymieranie tego ugrupowania. 
W  konsekwencji nie udało się powołać rządu, mimo iż PiS i  Marcinkiewicz 
zgadzali się na liczne ustępstwa. Nie pomogły również rozmowy ostatniej 
szansy, zorganizowane przez metropolitę gdańskiego, arcybiskupa Tadeusza 
Gocłowskiego26. 

Nie sposób rozstrzygnąć, czy do koalicji wyborczej ostatecznie nie doszło 
na skutek frustracji Donalda Tuska, czy raczej z  uzasadnionej obawy przed 
marginalizacją PO27. Nie rozstrzygając, czy była to decyzja emocjonalna, czy 
przekalkulowana i podjęta „na chłodno”, należy stwierdzić z perspektywy cza‑
su, że Tusk wybrał dla Platformy dobrą drogę. Rozumiejąc wszystkie opisane 
wyżej ryzyka, nie zgodził się na koalicję, ustawił PO w opozycji do PiS, de facto 
wpychając Kaczyńskich w objęcia Leppera i Giertycha. Dziś wiemy, że decyzja, 
jaką wtedy podjął, była początkiem zwycięskiej drogi Platformy po władzę.

Wybranie konfliktu zamiast współpracy zrodziło „logikę wrogości”28, bę‑
dącą najpierw głównym, a z czasem jedynym obowiązującym prawem w świe‑
cie polskiej polityki. 31 października Aleksander Kwaśniewski powołał rząd 
Kazimierza Marcinkiewicza – mniejszościowy, bez udziału w nim przedstawi‑
cieli PO. 

Po podwójnie wygranych wyborach przez Prawo i  Sprawiedliwość oraz 
fiasku koalicji PO–PiS, powołany rząd Kazimierza Marcinkiewicza posiadał 
mniejszościowy charakter. Pomimo wielkiej popularności samego premiera 
był to rząd, który nie mógł skutecznie realizować swojego programu bez kon‑
sekwentnego wsparcia większości parlamentarnej oraz poparcia kierownictwa 
samej partii. Platforma Obywatelska ustawiła się w  roli opozycji, powołując 
w  styczniu 2006 roku swój własny „gabinet cieni”. Wyjściem z  sytuacji było 
ogłoszenie przedterminowych wyborów. Taki scenariusz można było zrealizo‑
wać albo poprzez nieuchwalenie wotum zaufania dla rządu, albo poprzez sko‑
rzystanie przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego z możliwości skrócenia kaden‑
cji Sejmu w  przypadku nieuchwalenia ustawy budżetowej w  konstytucyjnym 
terminie. Scenariuszowi rozpisania przedterminowych wyborów zdecydowa‑
nie sprzeciwiała się Platforma Obywatelska. Donald Tusk zagroził nawet zapo‑
wiedzią „obywatelskiego nieposłuszeństwa” przez PO, gdyby zrealizowano taki 
plan29.

pl/557_Komunikaty_Okregowej_Komisji_Wyborczej/1/8033_Obwieszczenia_Panstwowej_Ko‑
misji_Wyborczej_z_dnia_24_pazdziernika_2005_r_o_wynikach_ponownego_glosowania_i_wy‑
niku_wyborow_Prezydenta_Rzeczypospolitej_Polskiej [data dostępu: 7.01.2018].

26 A. Dudek: Historia polityczna…, s. 546.
27 Ibidem, s. 546.
28 R. Krasowski: Czas Kaczyńskiego…, s. 43.
29 A. Dudek: Historia polityczna…, s. 551–552.
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Działania Platformy Obywatelskiej uniemożliwiały rządowi PiS sprawne 
rządzenie. Z  jednej strony PO zrezygnowała z  uczestnictwa w  koalicji oraz 
ustawiła się w roli opozycji, z drugiej strony sprzeciwiała się planom skrócenia 
kadencji Sejmu i  rozwiązania tej sytuacji ponownie przez wyborców. Współ‑
istnienie partii bez szans na rozwiązanie „dyskomfortu” rządzenia przez rząd 
mniejszościowy rozpoczęło nowy etap w relacjach obu partii.

Wobec tak poprowadzonej przez Platformę strategii politycznej bracia Ka‑
czyńscy mieli ograniczone pole manewru. Przeciągnięcie poszczególnych po‑
lityków PO na swoją stronę zakończyło się niepowodzeniem. Głosowanie nad 
skróceniem kadencji Sejmu przeprowadzone 6 kwietnia 2006 roku również 
zakończyło się niepowodzeniem. Nie zdecydowano się również na wariant 
nieuchwalenia wotum zaufania dla rządu, bowiem – jak uznał Lech Kaczyń‑
ski – taki ruch polityczny byłby niezrozumiały przez społeczeństwo. Można 
było skorzystać z możliwości nieuchwalenia budżetu, lecz taka groźba była tyl‑
ko straszakiem na Samoobronę i LPR, aby podporządkowały się woli PiS. Jak 
zwraca uwagę Robert Krasowski, wybory na początku 2006 roku najprawdo‑
podobniej zakończyłyby się wielkim zwycięstwem PiS. Był to okres rozkwitu 
popularności Kazimierza Marcinkiewicza, który „ciągnął do góry” notowania 
rządu i  całego ugrupowania. Zwycięstwo PiS w  ponownych wyborach było‑
by jednoznaczne z umocnieniem pozycji politycznej samego premiera. Na taki 
scenariusz bracia Kaczyńscy (chcący mieć partię i rząd pod kontrolą) nie mogli 
się zgodzić30. 

Jedynym sposobem znalezienia szerszego poparcia dla koncepcji IV RP 
było zawiązanie koalicji z  mniejszymi partiami, takimi jak PSL, LPR czy Sa‑
moobrona. PiS próbował już na początku lutego wejść w pewną formę sojuszu 
z  dwoma ostatnimi partiami, tworząc tzw. pakt stabilizacyjny. Porozumienie 
to przewidywało m.in. wspieranie rządu Marcinkiewicza przez to trójporo‑
zumienie oraz poparcie dla 144 projektów ustaw, jakie zamierzano uchwalić. 
Pomimo iż był to sojusz niestabilny i nietrwały, to – jak się później okazało – 
stanowił dobry wstęp do kolejnych rozmów. 13 kwietnia PiS osiągnął wstępne 
porozumienie z Samoobroną, a pod koniec kwietnia z LPR. W ten sposób rząd 
Marcinkiewicza nabrał charteru większościowego i mógł skutecznie realizować 
swój program. Już w maju uchwalono ustawę o utworzeniu Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, postawiono w  stan likwidacji Wojskowe Służby Informa‑
cyjne oraz zmieniono prezesa Telewizji Polskiej31.

Polacy wiązali z rządem Marcinkiewicza duże nadzieje i mieli wobec jego 
gabinetu wiele oczekiwań. Najważniejszym problemem ówczesnej Polski wy‑
dawała się kwestia wysokiego bezrobocia. Aż 49% zapytanych w styczniowym 
badaniu Polaków wyraziło oczekiwanie, że rząd Marcinkiewicza przyczyni 

30 R. Krasowski: Czas Kaczyńskiego…, s. 66–67.
31 A. Dudek: Historia polityczna…, s. 554–562.
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się do tworzenia większej liczby miejsc pracy. 15% badanych oczekiwało od 
rządu przyśpieszenia rozwoju gospodarczego. 13% respondentów oczekiwało 
poprawy swojego codziennego życia, 11% – podwyżki rent i  emerytur, a 10% 
– podwyżki płac. Nie dość powiedzieć, że nawet obojętni wobec rządu PiS re‑
spondenci wyrażali nadzieję, że warunki życia w  Polsce będą się poprawiać 
(27% spośród obojętnych), tak jak i poprawiać się będzie sytuacja gospodarcza 
kraju (32% spośród obojętnych)32. Marcowe badania dotyczące sytuacji na ryn‑
ku pracy mogą wskazywać na pewne rozczarowanie nieskutecznością rządu 
w  tym temacie. Porównując wyniki z  października 2005 oraz z  marca 2006 
roku należy stwierdzić, że sytuacja w opinii Polaków nie uległa zmianie. Nadal 
84% badanych uważało, że sytuacja na rynku pracy jest zła lub bardzo zła. Na‑
dal 70% badanych twierdziło, że w swojej miejscowości lub okolicy trudno jest 
znaleźć jakąkolwiek pracę, a  nawet nie można znaleźć żadnej pracy33. Odpo‑
wiedź na pytanie dotyczące poprawy warunków życia również nie przyniosła 
znaczących zmian. Nadal połowa badanych twierdziła, że jemu i  jego rodzi‑
nie żyje się „ani dobrze, ani źle”. Z 57 do 64% wzrosła liczba badanych, która 
uważała, że żyje im się tak samo jak rok temu34. Krótko mówiąc, pół roku po 
wyborczej wygranej PiS Polacy uznali, że w sumie nic się nie zmieniło. Wielce 
prawdopodobnym jest, że gdyby taki stan utrzymywał się dłużej, to sondaże 
poparcia topniałyby tym szybciej, im bardziej poszerzałaby się grupa osób nie‑
zadowolonych ze swojej sytuacji.

Będąc świadomym faktu, że nieskuteczność rządu rozczarowuje coraz 
większą grupę Polaków i  jest powodem utraty poparcia, Jarosław Kaczyński 
musiał podjąć działania. Zaszachowany przez Donalda Tuska musiał podjąć 
ryzyko – albo doprowadzić w „co najmniej nieeleganckim konstytucyjnie sty‑
lu” do wcześniejszych wyborów oraz zaryzykować, że Marcinkiewicz umocni 
swoją pozycję i  stanie się niezależny, albo podjąć ryzyko i  zbudować koalicję 
z Lepperem, Giertychem czy Pawlakiem. 

Gruntem pod przyszłą koalicję była wcześniejsza współpraca w  ramach 
paktu stabilizacyjnego. 36% badanych w  marcu Polaków uważało, że „w su‑
mie to dobrze, że doszło do porozumienia”. 25% zwolenników paktu pozy‑
tywnie oceniło podpisanie porozumienia, „bo rząd ma wreszcie większość 
w  parlamencie, może rządzić, uchwalać ustawy”, 20% stwierdziło natomiast, 
że taki wariant uchroni Polskę przed wcześniejszymi wyborami. 6% badanych 
stwierdziło, że było to jedyne wyjście w obliczu braku chęci współpracy przez 
Platformę. Warto również podkreślić, że pakt popierało aż 69% badanych wy‑

32 Badania CBOS: Oczekiwania wobec rządu Kazimierza Marcinkiewicza. BS/1/2006. http://
cbos.pl/SPISKOM.POL/2006/K_001_06.PDF [data dostępu: 7.06.2016].

33 Badania CBOS: Sytuacja na rynku pracy i zagrożenie bezrobociem. BS/44/2006. http://cbos.
pl/SPISKOM.POL/2006/K_044_06.PDF [data dostępu: 7.06.2016].

34 Badania CBOS: Oceny sytuacji materialnej. BS/54/2006. http://cbos.pl/SPISKOM.POL/
2006/K_054_06.PDF [data dostępu: 7.06.2016].
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borców PiS35. Pakt okazał się nieskuteczny, jednak miesiąc później realnym 
rozwiązaniem okazało się zbudowanie koalicji z uczestnikami paktu. W  tym 
wypadku nastroje były odmienne, bowiem aż 49% ankietowanych w kwietnio‑
wym badaniu opowiedziało się przeciw koalicji PiS z Samoobroną. Co ważne, 
za koalicją z Samoobroną opowiedziało się 38% badanych zwolenników PiS (za 
wcześniejszymi wyborami było 25% badanych wyborców PiS)36.

Jarosław Kaczyński, świadomy tych wszystkich opisanych czynników, pod‑
jął ryzyko i  doprowadził do zawarcia koalicji z  Samoobroną i  LPR. Reakcja 
Polaków na to wydarzenie przypomina na wykresie mocne tąpnięcie. Poparcie 
dla PiS spadło o  6%, jednak, co równie ważne, poparcie dla Platformy rów‑
nież spadło (o 2%). Wzrosło natomiast poparcie dla innych partii politycznych 
(o 8%), głównie dla PSL, SdPl oraz partii pozaparlamentarnych (czyli wszyst‑
kich będących poza rozgrywanym konfliktem)37.

Można domniemywać, że powołanie koalicji z Samoobroną i LPR było dla 
części wyborców PiS krokiem niezrozumiałym. 22% badanych wyborców tej 
partii wieść o  powołaniu koalicji zmartwiła. To poczucie mógł wzmacniać 
przekaz medialny, w  którym skupiano się na przeszłości Andrzeja Leppera 
i Romana Giertycha. Codzienna krytyka ich obecności w  rządzie spotęgowa‑
ła spadek poparcia PiS. Warto jednak zaznaczyć, że PO również ucierpiała na 
tym wydarzeniu. Aż 71% badanych wyborców PO było zmartwionych powo‑
łaniem koalicji PiS–Samoobrona–LPR. Można zakładać, że część wyborców tej 
partii uznała, że PO nie zrobiła wszystkiego, by powstrzymać Leppera i Gierty‑
cha w marszu po władzę. Być może część uznała, że ta koalicja jest wynikiem 
postawy Platformy wobec rządu PiS. Taka autorefleksja u wyborców kosztowa‑
ła Platformę chwilową utratę poparcia.

Nowa koalicja szybko zabrała się za uchwalenie ważnych ustaw. Nie były to 
propozycje ekonomiczne, lecz głównie dotyczące szeroko rozumianego bezpie‑
czeństwa. Ustawy te można było szybko uchwalić i wprowadzić w życie. W ten 
sposób PiS skutecznie odrabiał straty, notując dwuprocentowy skok poparcia 
w  czerwcu oraz trzyprocentowy w  lipcu. Notowania PO wyhamowały, a  PiS 
nawet wysunął się na pozycję lidera w lipcowym sondażu. Warto również za‑
uważyć, że spadł zsumowany wynik poparcia innych partii politycznych. Rząd 
PiS miał odpowiednią większość, by zająć się skutecznie oczekiwaniami Po‑
laków. Perspektywa dla partii Kaczyńskiego była bardzo dobra. Donald Tusk 
przegrał tę bitwę z PiS. Jak się jednak okazało, PiS nie nacieszył się długo z tego 

35 Badania CBOS: Opinie o  pakcie stabilizacyjnym. BS/48/2006. http://cbos.pl/SPISKOM.
POL/2006/K_048_06.PDF [data dostępu: 7.06.2016].

36 Badania CBOS: Polacy o  przedterminowych wyborach i  koalicji PiS z  Samoobroną. 
BS/60/2006. http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2006/K_060_06.PDF [data dostępu: 7.06.2016].

37 Badania CBOS: Preferencje partyjne w  maju. BS/83/2006. http://cbos.pl/SPISKOM.POL/
2006/K_083_06.PDF [data dostępu: 7.06.2016].
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zwycięstwa. Decyzja Platformy, mimo iż początkowo nie przynosząca korzyści 
lecz straty, okazała się kluczowa dla losów kolejnych starć. 

Minęło ledwie kilka miesięcy, kiedy doszło do kolejnego odwrócenia wyni‑
ku gry między PiS a PO. 21 września 2006 roku Jarosław Kaczyński wyrzucił 
Andrzeja Leppera ze swojego rządu (oficjalnie za krytykę budżetu na rok 2007). 
Przewodniczący Samoobrony żądał również odwołania prezesa Telewizji Pub‑
licznej. Według Antoniego Dudka, „usuwając Leppera z  rządu, Kaczyński li‑
czył na dokonanie rozłamu w Samoobronie, pozyskanie części posłów tej partii 
obietnicami stanowisk i  innych profitów, a następnie uzupełnienie brakującej 
większości przy pomocy PSL”. Do takiej koncepcji przyznał się sam prezes tuż 
po przegranych wyborach38.

Wydawać by się mogło, że plan Kaczyńskiego w  pełni się powiedzie, bo‑
wiem kilku posłów opuściło Samoobronę i  wraz z  posłami niezrzeszonymi 
utworzyło klub Ruchu Ludowo ‑Narodowego (deklarującego poparcie dla rzą‑
du). Proces ten jednak został zahamowany, gdy 26 września w programie „Te‑
raz My” na antenie TVN zostały opublikowane nagrania z rozmów między Re‑
natą Beger a Adamem Lipińskim oraz Wojciechem Mojzesowiczem. Materiał 
video prezentował, jak Beger za poparcie rządu zażądała dla siebie stanowiska 
wiceministra rolnictwa, na co Lipiński odpowiedział, że nie stanowi to żadne‑
go problemu, bowiem PiS ma dużo wolnych stanowisk. Lipiński zastanawiał 
się, czy Kancelaria Sejmu mogłaby zapłacić za weksle, do których podpisania 
zmusił każdego posła Samoobrony Andrzej Lepper (miało to być potwierdze‑
nie ich lojalności). Gdy okazało się, że premier nie godzi się na tę nominację, 
posłankę Samoobrony próbował „przekupić” Mojzesowicz, sugerując, by chwi‑
lę poczekała, do czasu kiedy sprawa się uspokoi39.

Afera taśmowa była przez opozycję określana jako korupcja polityczna 
i stała się doskonałą okazją do atakowania rządu. Sam ówczesny premier, Jaro‑
sław Kaczyński, tak tłumaczył działania swoich podwładnych: „Myśmy chcie‑
li dobrze, bo chcieliśmy większości dla rządu, który zmienia Polskę, ale rzecz 
przekroczyła granice dobrego smaku i  te normy, które okazały się dla społe‑
czeństwa bardzo ważne”. Mimo takiej deklaracji Kaczyński nie zdymisjono‑
wał rozmówców Beger. Jak zauważa Antoni Dudek, ujawnienie afery taśmowej  
de facto przekreśliło szanse na przedterminowe wybory. Gdyby do takich do‑
szło, PiS odniósłby dotkliwą porażkę, dlatego też wykluczono taki scenariusz 
na długi czas. Proces przejmowania pojedynczych posłów z  Samoobrony zo‑
stał powstrzymany, nie było również szans na włączenie PSL do koalicji. Jaro‑
sław Kaczyński był skazany na dalszą współpracę z Lepperem. 16 października 
przewodniczący Samoobrony powrócił na stanowisko wicepremiera i ministra 

38 A. Dudek: Historia polityczna…, s. 574.
39 Ibidem, s. 574–575.
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rolnictwa40. Wyrzucenie z  rządu Leppera i  jego ponowne powołanie miesiąc 
później oraz afera taśmowa spowodowały zamieszanie, które nie tylko odbiło 
się na wizerunku członków rządu, ale również na wynikach sondaży. 

Analizę należy zacząć od zwrócenia szczególnej uwagi na wyniki PiS oraz 
rządu. Poparcie dla PiS we wrześniowym, październikowym oraz listopado‑
wym sondażu utrzymywało się na stałym poziomie 26%. Liczba zwolenników 
rządu w analogicznym czasie również utrzymywała się na stałym poziomie 25–
27%. Można odnieść wrażenie, że całe zamieszanie z Samoobroną nie zrobiło 
żadnego wrażenia na wyborcach tej partii. Liczba przeciwników rządu począt‑
kowo zwiększyła się z 39% we wrześniu do 48% październiku, lecz w kolejnym 
miesiącu powróciła do wcześniejszego poziomu (40%). Platforma Obywatelska 
najpierw uzyskała skok poparcia z 29% we wrześniu do 35% w październiku, 
jednak w listopadzie poparcie dla tej partii zmalało do poziomu 27%. Paździer‑
nik przyniósł również spadek poparcia dla pozostałych partii politycznych 
(z 29% we wrześniu do 23%). W kolejnym miesiącu jednak i te wyniki wróciły 
do normy (29% w listopadzie)41.

Z analizy wyników sondażowych widać wyraźnie silny specyficzny impuls 
korzystny dla układu POPiS. Spektakularna porażka Jarosława Kaczyńskiego 
wpłynęła na sześciopunktowy wzrost notowań PO, lecz nie spowodowała strat 
poparcia PiS. Co więcej, przyczyniła się do spadku notowań pozostałych par‑
tii. Na aferze taśmowej układ POPiS zyskał w pojedynczym sondażu (zgodnie 
z  ideą racjonalności kooperacyjnej) aż 12% kosztem innych graczy na rynku 
partii politycznych.

Listopadowe badanie CBOS na temat ponownego zawiązania koalicji przed‑
stawia kilka ciekawych wyników. Po pierwsze: 47% badanych Polaków było 
niezadowolonych z ponownego zawiązania koalicji (20% było zadowolonych). 
Wśród elektoratu PiS zadowolenie z zawiązania koalicji sięgało 58% badanych, 
natomiast niezadowolenie z tego faktu przedstawiało aż 79% badanych wybor‑
ców PO. Jeszcze ciekawsze jest zestawienie wyników zadowolenia/niezadowo‑
lenia z  wynikami poparcia dla konkretnych rozwiązań sytuacji kryzysowej. 
Zwolennicy PiS w zdecydowanej większości opowiadali się za ponownym za‑
wiązaniem koalicji rządowej (66% badanych). Zwolennicy PO w zdecydowanej 
większości byli zwolennikami przedterminowych wyborów (89% badanych)42.

Konflikt między PO a  PiS wszedł na nowy, wyższy poziom, różnice mię‑
dzy jedną partią a drugą zaczęły robić się coraz większe, a podziały polityczne 
w społeczeństwie coraz głębsze. Porażka PiS, którą spowodowało wyrzucenie 
i ponowne powołanie Leppera w skład rządu, oraz afera taśmowa dały specy‑

40 Ibidem, s. 575–576.
41 Badania CBOS: Stosunek do rządu w  listopadzie. BS/169/2006. http://cbos.pl/SPISKOM.

POL/2006/K_169_06.PDF [data dostępu: 7.06.2016].
42 Badania CBOS: Opinie o  ponownie zawiązanej koalicji rządowej PiS ‑Samoobrona ‑LPR. 

BS/164/2006. http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2006/K_164_06.PDF [data dostępu: 7.06.2016].



753.4. Przedterminowe wybory parlamentarne w 2007 roku

ficzny rezultat – poparcie dla całego układu PO–PiS wzrosło, poparcie dla resz‑
ty partii spadło. Jest to efekt znaczący, bowiem po raz pierwszy zasygnalizował, 
że strategie wojenne są o wiele bardziej opłacalne niż strategie pokojowe. 

Tabela 5. Zestawienie wyników zadowolenia/niezadowolenia z ponownego powołania koalicji 
PiS–Samoobrona–LPR z wynikami poparcia dla konkretnych rozwiązań sytuacji konfliktowej

Czy, Pana(i) zdaniem, w obecnej 
sytuacji lepszym rozwiązaniem dla 

Polski:

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) czy też niezadowolony(a) z tego, że 
doszło do ponownego powołania koalicji rządowej  

PiS–Samoobrona–LPR?

zadowolony(a) niezadowolony(a)
jest mi to 
obojętne

trudno  
powiedzieć

Jest ponowne powołanie koalicji 
rządowej PiS–Samoobrona–LPR

68 9 23 11

Byłyby przedterminowe wybory 
do parlamentu

23 80 42 20

Trudno powiedzieć 9 12 36 69
Źródło: http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2006/K_164_06.PDF [data dostępu: 7.06.2016].

Tabela 6. Ponowne powołanie koalicji PiS–Samoobrona–LPR czy wcześniejsze wybory – wybór 
badanych Polaków

Potencjalne elektoraty

Czy, Pana(i) zdaniem, w obecnej sytuacji lepszym rozwiązaniem dla Polski:

jest ponowne powołanie
koalicji rządowej

PiS–Samoobrona–LPR

byłyby przedterminowe
wybory do parlamentu Trudno powiedzieć

PiS 66 21 13
Samoobrona 51 30 19
PO 5 89 5
SLD+SdPl+UP+PD 2 93 5
Niezdecydowani 23 42 35
Niegłosujący 19 50 32

Źródło: http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2006/K_164_06.PDF [data dostępu: 7.06.2016].

3.4. Przedterminowe wybory parlamentarne w 2007 roku

Ponowne powołanie Leppera w  skład rządu pozwoliło układowi PO–PiS 
tylko na kilka miesięcy odbić się w  sondażach. W  listopadzie przewaga tego 
układu nad resztą partii wynosiła ledwie 24%. Notowania PiS były nadal sta‑
bilne, jednak to PO straciła aż 8%. Można powiedzieć, że zwiększone zain‑
teresowanie Platformą miało charakter krótkotrwały (29% we wrześniu, 35% 
w  październiku, 27% w  listopadzie), było impulsywną reakcją na ówczesne 
wydarzenia polityczne. Natomiast wydawało się, że PiS nie jest w  stanie nic 
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bardziej zaszkodzić, że poziom 25–27% poparcia to żelazny elektorat, który 
zbierze ta partia niezależnie od tego, do jakich dramatycznych zdarzeń dojdzie 
w nadchodzącym czasie w polskiej polityce.

Do kolejnego impulsu doszło w badaniu ze stycznia 2007 roku. Na skutek 
ujawnienia tzw. seksafery notowania PO poszybowały do góry (z 30 do 33%). 
Na PiS nadal chciało głosować 26% respondentów. Był to jednak ostatni taki 
impuls. Z  miesiąca na miesiąc notowania PO i  PiS spadały, dystans między 
układem PO–PiS a  resztą partii zmniejszał się, by w  krytycznym momencie, 
w maju 2007 roku, osiągnąć rozmiar ledwie 17% przewagi (27% PO, 23% PiS, 
reszta partii 33%). Można zakładać, iż na notowania PiS tylko w  niewielkim 
stopniu wpłynęły wiosenne wydarzenia, takie jak: zatrzymanie doktora Gar‑
lickiego i spektakularna konferencja prasowa ministra Ziobry (podczas której 
minister sprawiedliwości de facto oskarżył lekarza o zabijanie pacjentów), sa‑
mobójstwo Barbary Blidy czy też rozłam w samym PiS, dokonany przez Marka 
Jurka i jego zwolenników. Żadne z tych wydarzeń nie zachwiało wynikami PiS, 
bowiem w  kolejnych badaniach „zbierał, co swoje”. Zastanawia jednak słaba 
dyspozycja PO w  tym okresie. Jej spadek notowań był bardziej dynamiczny 
(o  6% w  ciągu 5 miesięcy, od stycznia do maja). Być może wyborcy byli roz‑
czarowani postawą PO, która nieskutecznie lub w mało efektywny sposób ata‑
kowała rządzących za kolejne afery i wpadki. Można zakładać, że wyborcy za‑
częli poszukiwać jakiejś alternatywy poza dwoma największymi partiami (stąd 
wzrost notowań pozostałych partii), lecz nie znaleźli dla siebie żadnej atrakcyj‑
nej oferty politycznej. Dlatego też grono osób niezdecydowanych powiększało 
się w każdym kolejnym badaniu, osiągając poziom 16–19%.

Jak się okazało, w  lipcu 2007 roku doszło do odwrócenia trendu. Można 
zakładać, że przyczyniła się do tego realna groźba ogłoszenia przedtermino‑
wych wyborów na skutek ponownego wyrzucenia Leppera z  rządu oraz roz‑
padu koalicji rządowej. 7 września groźba ta zmaterializowała się, a  wniosek 
o skrócenie kadencji Sejmu został przegłosowany przez PiS, PO, PSL i SLD. To 
oznaczało powrót do wyborczej retoryki, w której z jednej strony można było 
pochwalić się sukcesami rządu, z drugiej zaatakować skutecznie PiS, wypomi‑
nając tej partii afery i piętnując ją za niepopularne decyzje. 

Według badań Sabiny Olszyk, krytyka rządu PiS była główną treścią kam‑
panii wyborczej. Większość opracowanych przez partie złośliwie krytycznych 
treści podczas kampanii odnosiła się właśnie do działań rządu, partii i koalicji. 
Najskuteczniejsze na tym polu były LiD oraz PO. Platforma przedstawiała po‑
litykę rządu jako „złą, pozostającą w  służbie doktryny lub interesu”, politykę 
kompleksów. Według partii Tuska domeną koalicji były kłótnie i bałagan, a ca‑
łość jej aktywności można określić jako realizację „wschodnioeuropejskiego 
modelu demokracji”43. Kampania zewnętrzna wykorzystywała czarno ‑białe 

43 S. Olszyk: Stereotyp wroga w walce…, s. 186.
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bilbordy, na których tzw. „hasła PiS”, czyli „pogarda”, „agresja” czy „kłam‑
stwa”, opatrzone zostały komentarzem: „Rządzi PiS, a  Polakom wstyd”44. Fa‑
bularne spoty PiS, próbujące przykleić do Platformy etykietkę „partii salonów”, 
doczekały się równie efektownych odpowiedzi. Można stwierdzić, że Platforma 
wykorzystała dokładnie to samo narzędzie marketingowe, co PiS w 2005 roku 
– budowanie swojej tożsamości w oparciu o  totalną krytykę, z  jednoczesnym 
zaprezentowaniem swoich zalet. Dobrym przykładem będą znów spoty PO – 
ciemne kolory i negatywne hasła zastąpiono jasną paletą barw, a „budowanie” 
i  „cud gospodarczy” stały się głównym narzędziem budowania pozytywnego 
wizerunku45. Obie strategie łączył główny spot wyborczy PO – najpierw lek‑
tor przedstawiał „szarą smutną rzeczywistość IV RP”, prezentując negatywne 
dane dotyczące wypadków drogowych, skali emigracji czy dane dotyczące zre‑
alizowanych inwestycji drogowych. Druga połowa spotu to festiwal obietnic 
Donalda Tuska, w którym pokazano uśmiechniętych ludzi w kraju gospodar‑
czego cudu.

Role z 2005 roku się odwróciły, a środki wykorzystane w kampanii z 2007 
roku okazały się jeszcze bardziej wyrafinowane, jeszcze bardziej brutalne, jesz‑
cze bardziej agresywne. Etykietowanie PiS, nawet w  tak prostej formie, jaką 
było pojedyncze zestawienie haseł, okazało się „bronią masowego wrażenia”, 
pozwoliło na wykreowanie i utrwalenie na wiele lat wizerunku PiS jako par‑
tii destrukcyjnej, siejącej nienawiść i  zamęt. Na tak zmasowany atak PiS nie 
odpowiedział w  adekwatny sposób (tak jak PO w  2005). Krytyka skierowana 
znów wobec liberałów i  postkomunistów46, nieudane etykietowanie PO jako 
partii broniącej „tego, co usłyszą na salonach”, sugerowanie, że Platforma nie 
ma pomysłu na kampanię i kopiuje pomysły PiS (spot Sztab)47, to tylko niektó‑
re aktywności PiS w kampanii, które nie przyniosły większej korzyści. Wydaje 
się, że najskuteczniejszym ciosem w PO był spot dotyczący prywatyzacji szpi‑
tali. Krótki, emocjonalny przekaz, sugerujący, że – wybierając PO – ludzie naj‑
biedniejsi pozbawieni zostaną podstawowej opieki zdrowotnej, mógł skutecz‑
nie wystraszyć niezdecydowanych wyborców przed głosowaniem na tę partię48.

Rozstrzygająca dla losów kampanii okazała się debata telewizyjna Kaczyń‑
ski–Tusk. We wrześniu 2007 co siódmy respondent nie był w stanie wskazać, 
na jaką partię odda ostateczne swój głos. Zwycięstwo Tuska w medialnej po‑
tyczce z Kaczyńskim było czynnikiem przesądzającym o zwycięstwie PO. 

Należy jednak wrócić do rozpatrywania kampanii jako pogłębiającego się 
konfliktu. Wymienianie wszystkich użytych przez PO i  PiS chwytów marke‑

44 M. Kolczyński, M. Mazur: Broń masowego wrażenia. Kampania wyborcza 2007r. w Pol‑
sce. Warszawa 2009, s. 50–51. 

45 Ibidem, s. 51–52.
46 S. Olszyk: Stereotyp wroga w walce…, s. 185.
47 Ibidem, s. 298.
48 Ibidem, s. 298.
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tingowych nie jest celem tej monografii. Przedstawione wyżej przykłady mają 
tylko zobrazować poziom wrogości, jaki zaistniał podczas wspomnianej kam‑
panii z 2007 roku. 

W tym celu warto przedstawić badania, dotyczące rozpatrywanych przez 
respondentów alternatyw wyborczych w  2005 i  2007 roku. Badania przepro‑
wadzono w lutym i sierpniu 2005 oraz lutym i wrześniu 2007. Ich zestawienie 
zobrazuje wyjątkowo osobliwe zjawisko, jakie dokonało się w  ciągu omawia‑
nych dwóch lat.

W lutym 2005 (jeszcze faza inkubacji), kiedy PO i PiS deklarowały chęć po‑
wyborczej współpracy, na długo przed pierwszymi wyborczymi starciami obie 
partie nie posiadały zdeterminowanych elektoratów. Oceniając w skali od 1 do 
10 stopień pewności głosowania na swoją partie, tylko 42% zwolenników Plat‑
formy deklarowało, że na pewno na nią zagłosuje (odpowiedzi 9–10). Ocenę 
między 5 a 8 wystawiło PO aż 53% jej sympatyków. Na PiS na pewno chciało 
zagłosować 34% jej sympatyków (9–10). Notę między 5 a 8 wystawiło 58% jej 
sympatyków. Można domniemywać, że tak duży poziom niepewności wynikał 
z faktu, iż obie partie szły do wyborów pod hasłem współpracy, więc dla części

Tabela 7. Partie drugiego wyboru według poszczególnych elektoratów – luty 2005
Gdyby mógł (mogła) Pan(i) głosować na kandydatów jeszcze jednej partii, to którą wybrał(a)by 
Pan(i) jako drugą?

Partia
Potencjalne elektoraty

LPR PO PSL PiS Samoobrona SdPl SLD

KPEiR – 6 3 2 5 – –

LPR – 5 13 19 16 – –

PO 12 – 15 37 7 26 3

PSL 3 2 – 1 15 4 7

PiS 22 40 7 – 10 5 9

Samoobrona 21 3 5 7 – 3 –

SdPl – 5 – 4 – – 27

SLD 2 2 5 – 2 16 –

UPR 2 3 – – 2 – –

UP 2 – 10 5 2 22 7

UW – 10 6 4 – 16 6

Inna partia 6 2 4 3 6 – 14

Nie ma takiej partii 14 15 8 8 15 – 16

Trudno powiedzieć 16 7 24 10 20 8 11
Źródło: Badania CBOS: Układ poparcia dla partii politycznych – pewność decyzji wyborczych, alternatywy 
wyborcze i elektoraty negatywne. BS/28/2005. http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2005/K_028_05.PDF [data do‑
stępu: 7.06.2016].
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wyborców obojętne było, czy zagłosują na jedno, czy na drugie ugrupowanie. 
Najważniejszy był cel. Taką tezę potwierdza kolejne badanie dotyczące partii 
drugiego wyboru. 40% wyborców PO, gdyby mogło zagłosować na jeszcze jed‑
ną partię, wybrałoby PiS. 37% wyborców PiS, gdyby dostało drugą kartę do 
głosowania, wskazałoby kandydata PO. Warto dodać, że tylko 2% sympatyków 
PO deklarowało, że nigdy nie zagłosuje na PiS. Również tylko 2% wyborców 
PiS deklarowało: „nigdy na PO”49.

W sierpniu 2005 roku doszło już do wymiany ciosów między „przyjaciół‑
mi”, jednak perspektywa współpracy powyborczej wydawała się niezagrożo‑
na. Wzrosła liczba zdeterminowanych wyborców – 49% sympatyków PiS było 
pewnych, że na nich zagłosuje (odpowiedzi 9–10), 44% wyborców PO deklaro‑
wało pełne poparcie dla tej partii. Im bliżej do wyborów, tym mocniejsze stały 
się przekonania o  słuszności popierania danej opcji. Nie zmieniły się jednak 
alternatywy wyborcze. Nadal 37% sympatyków PiS wskazywało PO jako partię

Tabela 8. Partie drugiego wyboru według poszczególnych elektoratów – sierpień 2005
Gdyby mógł/mogła Pan(i) głosować na kandydatów jeszcze jednej partii, to którą partię wybra‑ 
ł(a)by Pan(i) jako drugą?

Partia
Potencjalne elektoraty

LPR PO PSL PiS Samoobrona SdPl SLD

ChD III RP 3 – – 2 – – –

KPEiR 8 – 7 1 4 4 6

LPR – 4 14 21 12 – –

PD – 9 6 – – 18 2

PO 4 – – 37 6 30 11

PSL 3 5 – 3 13 – 9

PiS 28 45 14 – 18 – 10

Samoobrona 17 3 13 8 – – 6

SdPl – 6 – – – – 26

SLD – 3 – 1 4 21 –

UPR – 5 – 2 5 6 –

Inne/pozostałe 18 2 22 2 2 3 10
Nie ma takiej partii, 
trudno powiedzieć

19 18 24 23 38 18 20

Źródło: Badania CBOS: Poparcie dla partii politycznych  ‑ pewność decyzji wyborczych, alternatywy wybor‑
cze i preferencje niezdecydowanych. BS/131/2005. http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2005/K_131_05.PDF [data 
dostępu: 7.06.2016].

49 Badania CBOS: Układ poparcia dla partii politycznych – pewność decyzji wyborczych, alterna‑
tywy wyborcze i elektoraty negatywne. BS/28/2005. http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2005/K_028_05.
PDF [data dostępu: 7.06.2016].
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drugiego wyboru. Aż 45% zwolenników PO chciało potencjalnie głosować na 
PiS50. Niestety, w badaniu nie uwzględniono poziomu elektoratów negatywnych. 

W lutym 2007 roku sytuacja była już zupełnie inna. PO stała się głównym 
krytykiem PiS, PiS rządziło razem z LPR i Samoobroną, a scenariusza wcześ‑
niejszych wyborów nikt nie brał pod uwagę. W tym momencie na pewno na 
PO głosować chciało 39% jej sympatyków, poparcie na 80–90% deklarowała 
1/3 pytanych. Stuprocentowo przekonanych do głosowania na PiS było 32% jej 
wyborców, 31% zapowiadało takie poparcie na 80–90%. Po dwóch latach rzą‑
dów PiS znacząco zmieniły się sympatie wyborców obu ugrupowań. Tylko dla 
15% wyborców PO Prawo i Sprawiedliwość było partią drugiego wyboru. Dla 
26% wyborców PiS Platforma była „drugą opcją”. Wraz ze spadkiem wzajemnej 
sympatii wzrósł poziom niechęci między tymi grupami. 40% wyborców PO 
deklarowało, że nigdy nie zagłosuje na PiS. 26% wyborców PiS deklarowało, że 
nigdy nie odda głosu na PO51. 

Tabela 9. Partie drugiego wyboru według poszczególnych elektoratów – luty 2007
Gdyby mógł/mogła Pan(i) głosować na kandydatów jeszcze jednej partii, to którą partię wybra‑ 
ł(a)by Pan(i) jako drugą?

Partia
Potencjalne elektoraty

LiD LPR PO PSL PiS Samoobrona

KPEiR 3 6 2 9 4 –

LiD – 9 25 7 3 3

LPR 3 – 3 – 10 34

PO 40 – – 11 26 4

PPP 7 7 1 5 3 –

PSL 10 – 8 – 11 13

PiS – 33 15 27 – 13

Samoobrona – 23 3 15 9 –

UPR 2 – 4 – 3 4

Inna partia 4 – 1 – 1 –

Nie ma takiej partii 30 6 28 15 19 11

Trudno powiedzieć 1 16 10 11 11 18
Źródło: Badania CBOS: Układ poparcia dla partii politycznych  ‑ alternatywy wyborcze i elektoraty negatyw‑
ne. BS/25/2007. http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_025_07.PDF [data dostępu: 10.07.2016].

50 Badania CBOS: Poparcie dla partii politycznych – pewność decyzji wyborczych, alternatywy 
wyborcze i  preferencje niezdecydowanych. BS/131/2005. http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2005/K_
131_05.PDF [data dostępu: 7.06.2016].

51 Badania CBOS: Układ poparcia dla partii politycznych – alternatywy wyborcze i  elektora‑
ty negatywne. BS/25/2007. http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_025_07.PDF [data dostępu: 
10.07.2016].



813.4. Przedterminowe wybory parlamentarne w 2007 roku

Wrzesień 2007 to środek ostrej kampanii wyborczej. Przekonania respon‑
dentów zradykalizowały się jeszcze bardziej. Już 65% wyborców PiS dekla‑
rowało swoje 100% poparcie, 53% wyborców PO twierdziło, iż na pewno nie 
zmienią swoich sympatii politycznych. Już tylko 8% wyborców Platformy roz‑
ważało głosowanie na PiS. Tylko 22% wyborców PiS sympatyzowało również 
z PO. 59% badanych wyborców PO deklarowało, że nigdy nie zagłosują na par‑
tię Jarosława Kaczyńskiego. 35% sympatyków PiS deklarowało, że nigdy nie 
zagłosuje na partię Donalda Tuska52. 

Tabela 10. Partie drugiego wyboru według poszczególnych elektoratów – wrzesień 2007 
Gdyby mógł/mogła Pan(i) głosować na kandydatów jeszcze jednej partii, to którą partię wybra‑ 
ł(a)by Pan(i) jako drugą?

Partia
Potencjalne elektoraty

LiD PO PSL PiS Pozostałe partie

KPEiR 3 2 12 6 2

LiD – 26 14 3 7

LPR 3 3 5 8 2

Partia Kobiet 3 7 0 2 4

PO 47 – 18 22 15

Porozumienie Lewicy 8 1 0 0 0

PSL 6 9 – 10 2

Prawica RP 1 3 0 4 4

PiS 0 8 16 – 24

Samoobrona 0 1 8 5 6

UPR 4 2 4 2 6

Inna 0 1 0 0 2

Nie ma takiej partii 18 27 16 27 7

Trudno powiedzieć 7 10 7 11 19
Źródło: Badania CBOS: Siła preferencji politycznych, alternatywy wyborcze i  elektoraty negatywne. 
BS/149/2007. http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_149_07.PDF [data dostępu: 10.07.2016].

Opisane wydarzenia, odbywające się od wyborów w 2005 roku do wyborów 
w  2007 roku, oraz wyniki badań opinii publicznej, zarówno ogólne (popar‑
cie dla partii politycznych) jak i  szczegółowe (partie drugiego wyboru, elek‑
toraty negatywne, pewność głosowania, postawy społeczno ‑polityczne Pola‑
ków we wspominanym okresie), składają się na wyjątkowo osobliwe zjawisko. 
Poparcie dla PO i PiS systematycznie spadało (ze wspólnych 71% w listopadzie

52 Badania CBOS: Siła preferencji politycznych, alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne. 
BS/149/2007. http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_149_07.PDF [data dostępu: 10.07.2016].
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Wykres 6. PO i PiS jako partie drugiego wyboru dla elektoratu PO i PiS
Opracowanie własne.

Wykres 7. Budowanie elektoratu negatywnego przez PO i PiS
Opracowanie własne.

2005 roku do ledwie 50% w maju 2007 roku). Patrząc globalnie, wydawać by się  
mogło, że poziom polaryzacji politycznej w tym okresie powinien spadać wraz 
z poparciem dla dwóch najsilniejszych partii. Tak się jednak nie stało. Obie partie  
wchodziły w coraz ostrzejsze konfrontacje. Podział „my–wy” był głównym na‑
rzędziem retorycznym polityków obu wspomnianych partii. Lawinowo spadła 
sympatia wyborców PO do PiS (w ciągu 2 lat ponadpięciokrotnie) i wyborców 
PiS do PO. Podniósł się poziom wzajemnej niechęci – kiedy w 2005 roku głoso‑
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wanie na PO wykluczało tylko 2% badanych wyborców PiS, w 2007 roku było 
to już 35% badanych. Jeszcze gorszymi emocjami obdarzali PiS wyborcy PO – 
w ciągu dwóch lat liczba badanych sympatyków PO, którzy wykluczali głoso‑ 
wanie na PiS wzrosła trzydziestokrotnie (z 2 do 59%). Równocześnie wzro‑
sła pewność poparcia konkretnych partii przez samych wyborców. W  ciągu 
dwóch lat poziom „stuprocentowo pewnych” swojego poparcia dla PO wy‑
borców wzrósł z 42% do 53%. W tym samym okresie poziom jednoznacznego 
poparcia dla PiS podwoił się (z 34% w 2005 roku do 65% w 2007 roku).

Przedstawiony wyżej opis politycznej rzeczywistości w okresie międzywy‑
borczym 2005–2007 przedstawia dwa procesy: z  jednej strony ogólny spadek 
poparcia dla Platformy i  PiS, z  drugiej – umocnienie poparcia wśród swoich 
wyborców i  zbudowanie wśród nich niechęci do przeciwnika politycznego. 
Można postawić tezę, iż po podwójnych wyborach i fiasku koalicji PO–PiS ce‑
lem głównym obu partii była budowa i umocnienie swojego „twardego elekto‑
ratu”, nawet kosztem utraty ogólnego poparcia. Wyostrzenie różnic (głównie 
wizerunkowych, ale również programowych i  ideowych) poprzez zaostrza‑
nie konfliktu między dawnymi sojusznikami miało zapobiec swobodnemu 
przepływowi elektoratu między jedną a  drugą partią (tak jak miało to miej‑
sce w  2005 roku). Konsekwentnie realizowany plan zakończył się sukcesem. 
Wybudowany przez dwa lata mur wzajemnej niechęci i  nienawiści podzielił 
względnie jednolity, „postsolidarnościowy”, centroprawicowy elektorat według 
zupełnie oryginalnych granic, m.in. społecznych, demograficznych i  progra‑
mowych. Dysponując już mocno ugruntowaną bazą poparcia, oba obozy mo‑
gły przystąpić do walki o wyborców niezdecydowanych.

3.5. Oczarowani Polacy oraz powyborcze rozprężenie

21 października 2007 roku odbyły się przedterminowe wybory parlamen‑
tarne, w  wyniku których władzę zdobyła Platforma Obywatelska. Na partię 
Donalda Tuska zagłosowało 41,51% Polaków, którzy wzięli udział w głosowa‑
niu. Prawo i Sprawiedliwość zajęło drugie miejsce z wynikiem 32,11% (był to 
wynik o 5% wyższy niż sprzed dwóch lat). Warto podkreślić, iż do urn wybor‑
czych poszła rekordowa jak na polskie warunki liczba wyborców – frekwen‑
cja wyniosła 53,88%53. Pomimo bardzo dobrego wyniku PO nie zdobyła bez‑
względnej większości mandatów w  Sejmie. W  listopadzie 2007 roku została 
zawiązania koalicja pomiędzy PO a PSL, a rząd Donalda Tuska został zaprzy‑
siężony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 24 listopada rząd Tuska otrzy‑
mał wotum zaufania, a polska polityka tym samym weszła w fazę koabitacji54. 

53 A. Dudek: Historia polityczna…, s. 597–598.
54 Ibidem, s. 601–602.
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Po wyborach układ POPiS utrzymywał ponadsiedemdziesięcioprocentowe 
poparcie przez kilka miesięcy. Prawdopodobnie złożyły się na to trzy czynniki 
(a raczej efekty sondażowe). Po pierwsze – zadziałał efekt „łączenia się ze zwy‑
cięzcą” (część niezdecydowanych wyborców po prostu chce przyłączyć się do 
zwycięskiego obozu). Po drugie – każdy rząd dostaje na początku „kredyt za‑
ufania”, co przyczynia się do powyborczego wzrostu notowań. Po trzecie – za‑
działały spirala milczenia i społeczny dowód słuszności, bowiem w ciągu kilku 
miesięcy poparcie dla PiS spadło niemal dwukrotnie. Spadło również popar‑
cie dla innych partii. Można domniemywać, że część respondentów mogła nie 
chcieć przyznać, że należy do przegranego obozu, składając mylne deklaracje55. 
Są to jednak czynniki, które zawsze (w mniejszym lub większym stopniu) dzia‑
łają na powyborcze badania opinii. Analizując pierwsze sondaże powyborcze, 
trzeba jednak mieć te zjawiska na uwadze.

Zwycięstwo PO przełożyło się na optymistyczne nastroje społeczne 
w pierwszych miesiącach po wyborach. Niektóre opinie zmieniły się w ciągu 
kilku tygodni. Kiedy w październiku 2007 tylko 26% badanych twierdziło, że 
sytuacja w  Polsce się poprawi, to już miesiąc później taką opinię miało 36% 
badanych (najwięcej pozytywnych przewidywań od 1993 roku). Do 11% spad‑
ła liczba respondentów, którzy uważali, że sytuacja w Polsce się pogorszy (to 
najniższy poziom od 1997 roku). W  odpowiedzi na konkretne pytania o  sy‑
tuację polityczną, liczba respondentów przewidujących poprawę sytuacji poli‑
tycznej w kraju wzrosła z 24% w październiku do 42% w listopadzie. W ciągu 
miesiąca respondenci również zmienili zdanie o  kierunku, w  jakim zmierza 
Polska. W  październiku 2007 roku 51% badanych twierdziło, że kierunek 
obrany przez Polskę jest zły, a  31% uważało, że jest dobry. Miesiąc później 
już 47% badanych optymistycznie spoglądało w  przyszłość, przy 29% odpo‑
wiedzi pesymistycznych. Warto również zaznaczyć, że w  listopadowym ba‑
daniu odnotowano wzrost optymistycznych deklaracji również w  pytaniach 
dotyczących oceny sytuacji gospodarczej kraju oraz poczucia bezpieczeństwa 
zatrudnienia56. 

Wynik wyborów nie tylko wpłynął na zmianę opinii Polaków o  sytuacji 
w kraju. Zmieniła się również opinia o stanie polskiej demokracji. Z 32% (maj 
2007 roku) do 46% (listopad 2007 roku) wzrosła liczba respondentów zadowo‑
lonych z demokracji. Liczba niezadowolonych z polskiego systemu polityczne‑
go spadła w  analogicznym okresie z  54% do 42%. Tym samym zadowolenie 

55 Takiego samego zdania, że PiS może być niedoszacowany w sondażach na skutek ukrywa‑
nia przez część respondentów swoich preferencji wyborczych przed ankieterami, był Krzysztof 
Pankowski, opracowujący badania opinii z listopada 2007 roku. Badania CBOS: Preferencje partyj‑
ne w listopadzie. BS/168/2007. http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_168_07.PDF [data dostępu: 
4.08.2016]. 

56 Badanie CBOS: Optymistyczne nastroje społeczne po wyborach parlamentarnych. 
BS/170/2007. http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_170_07.PDF [data dostępu: 4.08.2016].
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z funkcjonowania demokracji w Polsce osiągnęło najwyższy poziom w historii 
badań CBOS57. Kilka miesięcy po wyborach utrzymywał się wysoki poziom 
zainteresowania polityką – aż do marca 2008 roku ponad 60% pytanych dekla‑
rowało, że na pewno weźmie udział w wyborach parlamentarnych58.

3.6. Ugruntowanie konfliktu politycznego 

Konsekwentne demonizowanie PiS przez Platformę, budowanie przez dwa 
lata swojej tożsamości w opozycji do najmniejszych błędów przeciwnika oraz 
skuteczna kampania wyborcza oparta na prostych emocjach zadziałały nie tyl‑
ko na potrzeby wyborów. Okazało się, że strategia PO była jak dobra magiczna 
sztuczka, która działa na wielu poziomach, zostając w  pamięci jeszcze długo 
po zakończeniu spektaklu. Działania polityczne i marketingowe PO pozwoliły 
nie tylko osiągnąć tej partii rekordowe poparcie, ale również przekonać część 
opinii publicznej, że wraz ze zmianą władzy na lepsze natychmiast zmieniła 
się nie tylko polityczna rzeczywistość, ale ich osobista sytuacja. Jeszcze Donald 
Tusk nie rozgościł się w gabinecie premiera, jeszcze ministrowie nie zapoznali 
się z tajnikami pracy w swoich resortach, a już według części Polaków sytuacja 
kraju uległa poprawie. Przykładem wpływu samego wyniku wyborów na po‑
strzeganie swojej sytuacji będą badania z grudnia 2007 roku. Do końca 2007 
roku Sejm zebrał się tylko na 5 posiedzeniach, w  ciągu których uchwalił lub 
zmienił tylko 6 ustaw (w tym żadnej gospodarczej, podatkowej bądź dotyczącej 
zabezpieczenia społecznego)59. W ciągu dwóch miesięcy liczba osób twierdzą‑
cych, że ich obecne warunki materialne w gospodarstwie domowym są dobre 
wzrosła o 5% (z utrzymującego się od miesięcy poziomu 31% do 36% w grud‑
niu), a że są złe – spadła z poziomu 25% do 22%60. 

Wszystkie opisane wyniki opinii publicznej i  ich interpretacja składają się 
na ogólny osąd, iż część wyborców została „oczarowana” Platformą i  jej zwy‑
cięstwem, tak że jeszcze długo po wyborach atmosfera zmiany sprzyjała noto‑
waniom tej partii. Stan powyborczej euforii trwał do stycznia 2008 roku, kiedy 
to na PO chciało głosować aż 53% respondentów. Po kilku miodowych miesią‑
cach wspomniane czynniki wpływające na optymizm Polaków przestały dzia‑
łać. Dodatkowo opozycja w  postaci PiS szybko ustabilizowała swoje poparcie 

57 Badanie CBOS: Spojrzenie na demokrację po wyborach parlamentarnych. BS/173/2007. 
http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_173_07.PDF [data dostępu: 4.08.2016].

58 Badanie CBOS: Preferencje partyjne w  kwietniu. BS/60/2008. http://cbos.pl/SPISKOM.
POL/2008/K_060_08.PDF [data dostępu: 4.08.2016].

59 Dane pochodzące ze stron Sejmu RP. http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/ustawyall?Open
Agent&6&100 [data dostępu: 4.08.2016].

60 Badania CBOS: Bardzo dobre nastroje społeczne pod koniec roku. BS/185/2007. http://cbos.
pl/SPISKOM.POL/2007/K_185_07.PDF [data dostępu: 4.08.2016].
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(które przez kolejne dwa lata utrzymywało się zawsze w granicach 17–22%). Od 
marca poparcie dla Platformy zaczęło systematycznie spadać. 

Zainteresowanie polityką oraz powyborcza euforia trwały stosunkowo 
długo, ale – jak zawsze w takiej sytuacji – po jakimś czasie się skończyły. Od 
marca 2008 roku przewaga PO–PiS nad resztą partii zaczęła maleć, a notowa‑
nia PO wpadły w wyraźny trend spadkowy (spadek z 53% w styczniu do 34% 
w listopadzie). Platforma co sondaż traciła poparcie mimo wielu pozytywnych 
wydarzeń i  zjawisk, które powinny wpływać korzystnie na notowania partii 
(utrzymujący się pozytywny wizerunek Donalda Tuska61, pozytywne oceny 
działalności62, prace sejmowych komisji śledczych itd.). Notowania PiS pozo‑
stały niewzruszone nawet wobec takiego wydarzenia, jak wojna gruzińsko‑
 ‑rosyjska (w czasie której prezydent Lech Kaczyński sformułował sojusz 
państw Europy Środkowo ‑Wschodniej przeciw rosyjskiej agresji, a  na placu 
w Tbilisi deklarował swoje poparcie dla narodu gruzińskiego w obecności głów 
państw wspominanych krajów). Warto zauważyć, że od stycznia do listopada 
2008 roku liczba niezdecydowanych respondentów wzrosła trzykrotnie (z 7% 
do 23%).

Dlaczego w  obliczu wspomnianych pozytywnych czynników poparcie dla 
PO spadało, a dla PiS utrzymywało się na niezmiennym poziomie? Na pierw‑
szy rzut oka taka sytuacja jest racjonalnie niewytłumaczalna i  nielogiczna – 
działania pozytywne przynoszą negatywne skutki i  spadek poparcia. Jednak 
czy z  taką sytuacją nie mieliśmy już do czynienia wcześniej? W  latach 2005–
2007 PO i PiS również traciły w okresie międzywyborczym, a kiedy przyszło 
do wyborów, potrafiły się zmobilizować i przyciągnąć wyborców niezdecydo‑
wanych. Czy znów ogólne poparcie przestało być kluczowe, a skupiono się na 
realizacji innych celów (głównie umacnianiu twardego elektoratu)?

We wrześniu 2008 przeprowadzono kolejne badania, dotyczące społecznej 
aprobaty i dezaprobaty dla partii politycznych. Respondenci mieli za zadanie 
określić – na siedmiopunktowej skali – swoją sympatię czy też niechęć dla da‑

61 W czerwcu 2008 roku przeprowadzono badania pt. „Społeczny wizerunek Donalda Tuska”. 
Respondenci mieli za zadanie przy każdej parze cech wskazać te, które opisują premiera Tuska. 
78% pytanych uważało, że Tusk jest sympatyczny, 75% – że jest przystojny, 73% – że jest inteligen‑
tny, 69% – pracowity, 65% – energiczny oraz że potrafi współpracować z ludźmi. W 16 z 17 par 
cech opisujących Donalda Tuska przeważały opinie pozytywne. Mimo tak jednoznacznie pozy‑
tywnego postrzegania samego premiera notowania PO systematycznie spadały. Badania CBOS: 
Społeczny wizerunek Donalda Tuska. BS/91/2008. http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_091_08.
PDF [data dostępu: 5.04.2016]. 

62 W czerwcu 2008 roku 50% badanych uważało, że rząd dobrze wykonuje działania z zakre‑
su polityki zagranicznej (9% przyznało ocenę niedostateczną), 43% respondentów dobrze oceniło 
sposób kierowania państwem (10% oceniło jako niedostateczny), dobrze oceniane były również 
polityka informacyjna (37%), polityka gospodarcza (34%) oraz troska o bezpieczeństwo obywateli 
(34%). Badania CBOS: Szczegółowe oceny działalności rządu Donalda Tuska na tle poprzedników. 
BS/86/2008. http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_086_08.PDF [data dostępu: 5.04.2016].
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nego ugrupowania. W ciągu dwóch lat znacząco wzrosła ogólna sympatia dla 
PO oraz wzrosła niechęć do PiS. Analizując poszczególne elektoraty można 
z  łatwością zauważyć, że wzrosła wzajemna niechęć. W 2008 roku PiS wzbu‑
dzało niechęć w  82% badanych sympatyków PO (w porównaniu do 51% ze 
stycznia 2006 roku). PO wzbudzało niechęć wśród 65% badanych sympatyków 
PiS (wobec 60% ze stycznia 2006 roku). Można postawić tezę, że po raz kolej‑
ny w okresie niewyborczym celem ważniejszym dla PO i PiS było umacnianie 
swojego twardego elektoratu oraz wzmacnianie wzajemnej wrogości, niż ogól‑
ny wynik poparcia w sondażach. Przyjęcie takiej strategii przez obie partie jest 
o tyle bardziej racjonalne, iż w omawianym momencie najbliższymi wyborami 
na politycznym horyzoncie była elekcja do Parlamentu Europejskiego. Euro‑
wybory w  Polsce cieszą się marną popularnością, a  do urn idą w  większości 
tylko twarde elektoraty. Dlatego ich wzmacnianie w analizowanym momencie 
było posunięciem strategicznym dla wyników partii w nadchodzącej eurokam‑
panii.

Tabela 11. Ogólna sympatia i niechęć do PO i PiS w 2006 i 2008 roku

Poparcie PO 2006 PO 2008 PiS 2006 PiS 2008

Sympatia (+3 do +1) 29 40 44 20
Obojętność (0) 21 20 16 16
Niechęć (−1 do −3) 41 30 32 55
Nie znam, trudno powiedzieć 10 10 8 10

Pytanie brzmiało: Czy, ogólnie rzecz biorąc, partia ta budzi Pana(i) sympatię czy też niechęć?” (skala od +3 
do −3). Opracowanie własne na podstawie badań CBOS z 2006 i 2008 roku: Sympatie i antypatie polityczne 
Polaków cztery miesiące przed wyborami. BS/27/2006. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2006/K_027_06.
PDF [data dostępu: 7.06.2016]; Społeczna aprobata i dezaprobata partii politycznych. BS/137/2008. http://
cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_137_08.PDF [data dostępu: 7.06.2016].

Tabela 12. Sympatia i niechęć wyborców PO do Prawa i Sprawiedliwości w 2003, 
2006 i 2008 roku

Potencjalny elektorat
Sympatia
(+3 do +1)

Obojętność 
(0)

Niechęć
(−1 do −3)

Trudno 
powiedzieć

PO 2003 57 32 11 0
PO 2006 27 20 51 2
PO 2008 5 11 82 2

Pytanie brzmiało: Czy, ogólnie rzecz biorąc, PiS budzi w Panu(i) sympatię czy też niechęć? (skala od +3 do 
−3). Opracowanie własne na podstawie badań CBOS z 2003, 2006 i 2008 roku: Stosunek do partii politycz‑
nych. BS/38/2003. http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2003/K_038_03.PDF [data dostępu: 7.06.2016]; Sympatie 
i antypatie polityczne Polaków cztery miesiące przed wyborami. BS/27/2006. http://www.cbos.pl/SPISKOM.
POL/2006/K_027_06.PDF [data dostępu: 7.06.2016]; Społeczna aprobata i dezaprobata partii politycznych. 
http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_137_08.PDF [data dostępu: 7.06.2016].
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Tabela 13. Sympatia i niechęć wyborców PiS do Platformy Obywatelskiej w 2003, 
2006 i 2008 roku

Potencjalny elektorat Sympatia  
(+3 do +1)

Obojętność 
(0)

Niechęć  
(−1 do −3)

Trudno 
powiedzieć

PiS 2003 34 24 35 7
PiS 2006 15 21 60 5
PiS 2008 19 16 65 0

Pytanie brzmiało: Czy, ogólnie rzecz biorąc, PO budzi w Panu(i) sympatię czy też niechęć? (Skala od +3 do 
−3). Opracowanie własne na podstawie badań CBOS z 2003, 2006 i 2008 roku: Stosunek do partii politycz‑
nych. BS/38/2003. http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2003/K_038_03.PDF [data dostępu: 7.06.2016]; Sympatie 
i antypatie polityczne Polaków cztery miesiące przed wyborami. BS/27/2006, http://www.cbos.pl/SPISKOM.
POL/2006/K_027_06.PDF [data dostępu: 7.06.2016]; Społeczna aprobata i dezaprobata partii politycznych. 
http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_137_08.PDF [data dostępu: 7.06.2016].

Wykres 8. Ogólna sympatia i niechęć do PO i PiS w 2006 i 2008 roku
Pytanie brzmiało: Czy, ogólnie rzecz biorąc, partia ta budzi Pana(i) sympatię czy też niechęć? (skala od +3 
do −3). Opracowanie własne na podstawie badań CBOS z 2006 i 2008 roku: Sympatie i antypatie polityczne 
Polaków cztery miesiące przed wyborami. BS/27/2006. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2006/K_027_06.
PDF [data dostępu: 7.06.2016]; Społeczna aprobata i dezaprobata partii politycznych. BS/137/2008. http://
cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_137_08.PDF [data dostępu: 7.06.2016].
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Wykres 9. Sympatia i niechęć wyborców PO do Prawa i Sprawiedliwości w 2003, 2006
i 2008 roku
Pytanie brzmiało: Czy, ogólnie rzecz biorąc, PiS budzi w Panu(i) sympatię czy też niechęć? (skala od +3 do 
−3). Opracowanie własne na podstawie badań CBOS z 2003, 2006 i 2008 roku: Stosunek do partii politycz‑
nych. BS/38/2003. http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2003/K_038_03.PDF [data dostępu: 7.06.2016]; Sympatie 
i antypatie polityczne Polaków cztery miesiące przed wyborami. BS/27/2006. http://www.cbos.pl/SPISKOM.
POL/2006/K_027_06.PDF [data dostępu: 7.06.2016]; Społeczna aprobata i dezaprobata partii politycznych. 
http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_137_08.PDF [data dostępu: 7.06.2016].

Wykres 10. Sympatia i niechęć wyborców PiS do Platformy Obywatelskiej w 2003, 2006
i 2008 roku 
Pytanie brzmiało: Czy, ogólnie rzecz biorąc, PO budzi w Panu(i) sympatię czy też niechęć? (skala od +3 do 
−3). Opracowanie własne na podstawie badań CBOS z 2003, 2006 i 2008 roku: Stosunek do partii politycz‑
nych. BS/38/2003. http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2003/K_038_03.PDF [data dostępu: 7.06.2016]; Sympatie 
i antypatie polityczne Polaków cztery miesiące przed wyborami. BS/27/2006. http://www.cbos.pl/SPISKOM.
POL/2006/K_027_06.PDF [data dostępu: 7.06.2016]; Społeczna aprobata i dezaprobata partii politycznych. 
http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_137_08.PDF [data dostępu: 7.06.2016].
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Tabela 14. Przepływy elektoratu pomiędzy decyzjami w  wyborach parlamentarnych w  2007 
roku a decyzjami w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku (w procentach)

Partia Libertas PO PSL PdP Prawica 
RP PiS Samo‑

obrona SLD ‑UP Inne Nie  
głosowali

PO 1,2 54,8 0,5 0,0 0,2 0,2 0,7 2,3 0,5 39,6

PiS 1,1 4,3 2,7 0,0 2,7 48,6 0,5 2,2 0,0 37,9
Źródło: R. Alberski: Proces zmiany lojalności wyborczej w Polsce w latach 2005–2009. W: Preferencje poli‑
tyczne 2009. Postawy – Identyfikacje – Zachowania. Red. A. Turska ‑Kawa, W. Wojtasik. Katowice 2010, 
s. 31.

Budowanie twardego elektoratu okazało się kluczowe dla wyników wybo‑
rów do Parlamentu Europejskiego. Zwyciężyła Platforma Obywatelska, zdoby‑
wając 44,43% poparcia w skali kraju. PO poprawiła swój wynik o 3%. Z drugiej 
strony, na Platformę zagłosowało dwa razy mniej obywateli niż w  2007 roku 
(6,7 miliona głosów w 2007 i 3,2 miliona w eurowyborach). Według badań na 
Platformę w  wyborach do PE zagłosowało 54,8% wyborców, którzy głosowa‑
li na nią dwa lata wcześniej. Aż 39,6% wyborców PO z  2007 roku nie wzięło 
udziału w głosowaniu (tym samym nie wspierając innych partii). Drugie miej‑
sce przypadło PiS, którego poparcie procentowe względem wyborów parla‑
mentarnych spadło o 5%, a liczba głosów oddanych na tę partię spadła ponad‑
dwukrotnie (z 5,1 mln głosów na 2 miliony w 2009 roku). Na PiS zagłosowało 
tylko 48,6% tych, którzy udzielili jej poparcia w  2007 roku. 37,9% wyborców 
PiS z 2007 roku podczas głosowania w 2009 roku zostało w domach63. Na pod‑
stawie tych danych można stwierdzić, że wybory do PE pokazały, ilu wiernych 
zwolenników ma PO i PiS. To Platforma miała bardziej zdeterminowane grono 
zwolenników niż PiS.

63 R. Alberski: Proces zmiany lojalności wyborczej w Polsce w latach 2005–2009. Preferencje 
polityczne 2009. Postawy – Identyfikacje – Zachowania. Red. A. Turska ‑Kawa, W. Wojtasik. Ka‑
towice 2010, s. 31.



ROZDZIAŁ 4

Z wyborcą za rękę –  
ewolucja programowa Platformy Obywatelskiej 
oraz Prawa i Sprawiedliwości

4.1. Spolaryzowany pluralizm polityczny

Aby zweryfikować hipotezę o  tym, że Platforma Obywatelska oraz Prawo 
i Sprawiedliwość utworzyły oligopol polityczny, nastawiony na utrzymanie się 
w  „systemie korzyści”, należy zadać sobie kluczowe pytanie: Jaki uformował 
się w  Polsce system partyjny? Jedną z  klasyfikacji stworzył Giovanni Sartori, 
wyróżniając cztery różne systemy: dwupartyjny ze zmieniającymi się rządami, 
umiarkowany pluralizm, spolaryzowany pluralizm oraz system partii hegemo‑
nicznej.

W tym miejscu warto postawić hipotezę pomocniczą, zakładającą, że 
w  Polsce wykształcił się model spolaryzowanego pluralizmu. Idealny model 
spolaryzowanego pluralizmu wyróżnia osiem charakterystycznych cech. We‑
dług Sartoriego są to:
1. Obecność partii antysystemowych.
2. Występowanie bilateralnej opozycji – opozycja jest podzielona między sobą 

i nie jest w  stanie zaproponować wspólnej oferty, alternatywnej wobec ak‑
tualnie rządzących. Rozrzut opozycji na osi lewica–prawica jest tak duży, że 
jest on nie do pogodzenia.

3. Istnienie partii lub grupy usytuowanej na środku sceny politycznej, będącej 
z jednej strony celem ataków bilateralnej opozycji, z drugiej strony będącej 
kluczową siłą dla tworzenia koalicji rządowych.

4. Występowanie polaryzacji, czyli znacznego dystansu ideologicznego pomię ‑ 
dzy partiami.

5. Odśrodkowy kierunek rywalizacji wyborczej – osłabienie centrum kosz ‑ 
tem partii na lewym i prawym skrzydle lub/oraz partii skrajnych.

6. Prawdopodobieństwo powstania nieodpowiedzialnej opozycji, która może  
formułować dowolne postulaty, nie obawiając się, że poniesie za nie odpo‑
wiedzialność. 
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7. Przelicytowanie się partii w poszukiwaniu elektoratu.
8. Wzrost ideologizacji rywalizacji politycznej1.

System partyjny w takim kształcie nie bierze się z przypadku, jest bowiem 
odbiciem istniejących podziałów socjopolitycznych. Czas skonfrontować mo‑
del idealny spolaryzowanego pluralizmu według Sartoriego z polską rzeczywi‑
stością.

4.2. Opozycja parlamentarna i pozaparlamentarna

Po pierwsze: przez cały omawiany okres (2001–2015) na polskiej scenie 
funkcjonowały partie skrajne, antysystemowe lub antyestablishmentowe. Czę‑
ści z nich udało się dostać do parlamentu, np. Ruchowi Palikota (lewica), część 
z nich stała się nawet odpowiedzialna za sprawowanie władzy, np. Samoobro‑
na (lewica) i LPR (prawica). Przez ten czas poza parlamentem funkcjonowały 
również inne ugrupowania, mające swoich wiernych zwolenników, np. Unia 
Polityki Realnej / Kongres Nowej Prawicy / Partia KORWiN (prawica), Razem 
(lewica) czy Ruch Narodowy (prawica). Wspomnieć też warto o  ruchach po‑
litycznych, które nie zafunkcjonowały na poziomie ogólnopolskim w  sposób 
skuteczny lub też o tzw. „partiach kanapowych”, które prezentowały różnorod‑
ne programy polityczne. Ten „polityczny folklor” i  jego nawet skromna dzia‑
łalność potwierdzają tezę, iż istnieje w  Polsce wiele środowisk wyrażających 
przeróżne ideologie i koncepcje polityczne.

Po drugie: po lewej stronie PO i  prawej stronie PiS funkcjonowały ugru‑
powania, które posiadały swoją parlamentarną reprezentację. Najlepszym 
przykładem będzie Sejm V kadencji. Niewyobrażalna była wręcz współpraca 
między SLD i  LPR. W  zasadzie te dwie partie różniło wszystko – rodowód, 
program, styl uprawiania polityki itd. Skonstruowanie przez te dwa ugrupo‑
wania jakiejś wspólnej oferty politycznej wydawało się niemożliwe. A przecież 
były to partie parlamentarne.

Po trzecie: między PO i  PiS istniały partie centrowe, próbujące zaistnieć 
między dwoma największymi graczami. Giovanni Sartori widzi dla takiej par‑
tii dużą rolę w systemie partyjnym, zazwyczaj jest ona dużym graczem i o jej 
zainteresowanie walczą najwięksi. W  polskich realiach partie centrowe były 
skutecznie zwalczane (np. Polska Jest Najważniejsza, Polska Razem). Jedynie 
PSL ciągle utrzymywał się na powierzchni. Z  jednej strony dlatego, iż par‑
tia dedykuje swój program konkretnym „branżom” i  segmentom wyborców, 
ma rozległe struktury i oddanych wyborców. Z drugiej strony, PSL jest typo‑
wą partią „obrotową”. W  latach 1993–1997 oraz 2001–2003 tworzyła koalicję 
z SLD, natomiast w latach 2007–2015 współrządziła z PO. O jej poparcie (nie‑

1 B. Michalak: Partie polityczne…, s. 172–173.
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skutecznie) zabiegał sam Jarosław Kaczyński, chcąc w  latach 2005–2006 zna‑
leźć w ludowcach partnera wspierającego politykę rządu. Sami liderzy PSL nie 
ukrywają, iż są partią koncyliacyjną i nastawioną na współpracę. Powszechnie 
znana jest anegdota mówiąca o  tym, że zadając pytanie prominentnym dzia‑
łaczom PSL o  zwycięzcę wyborów, słyszy się w  odpowiedzi: „na pewno nasz 
przyszły koalicjant”.

Po czwarte: politologicznym wyzwaniem jest udowodnienie występowania 
w Polsce silnej polaryzacji. Giovanni Sartori w latach 70. wiązał ją z rozbieżnoś‑
ciami na linii lewica–prawica. Powstały różne indeksy polaryzacji politycznej, 
oparte właśnie na podziale na lewicę i prawicę. Świat polityczny poszedł jednak 
do przodu i w XXI wieku taki podział sceny politycznej jest mocno kwestiono‑
wany. Kolejnym poglądem, który uderza w sugerowany podział, jest zdomino‑
wanie zachodniej polityki przez pragmatyzm i brak ideologii, oparcie jej tylko 
na marketingu i  doraźnym gaszeniu problemów. „Postpolityka” i  „zmierzch 
ideologii” to określenia diagnozujące współczesną grę polityczną. Należy rów‑
nież stwierdzić, że podział na lewicę i prawicę został zakwestionowany przez 
samych Polaków w 2015 roku. W wyborach żadna z partii lewicowych (Zjed‑
noczona Lewica, Razem) nie wywalczyła parlamentarnej reprezentacji, tym 
samym w Sejmie VIII kadencji nie ma żadnego ugrupowania lewicowego. Py‑
tania o  to, dlaczego tak się stało i  czy lewica jest w  ogóle jeszcze potrzebna, 
zasługują na osobną publikację. Nie ulega jednak wątpliwości, że wynik wy‑
borczy w  2015 przesądził o  tym, iż podział na lewicę i  prawicę przestał być 
funkcjonalny, stał się oderwany nie tyle od politycznej rzeczywistości, co od 
społeczeństwa. Ostatnim problemem w tym zakresie jest umieszczenie na osi 
lewica i prawica dwóch partii „postsolidarnościowych” (przecież oba środowi‑
ska współpracowały ze sobą wcześniej, np. w ramach Akcji Wyborczej Solidar‑
ność). W ten sposób obie partie zajmą miejsca blisko siebie po prawej stronie, 
a więc nie uda się udowodnić w ten sposób istniejących w Polsce antagonizmów. 

Należy zaproponować coś nowego, spróbować skonstruować nową politycz‑
ną oś podziału. Granica między poglądami jednego i drugiego środowiska nie 
będzie tak wyrazista jak w przypadku klasycznego podziału – będzie przebiegać 
przez różne sfery polityki, antagonizmy zostaną odkryte na różnych płaszczy‑
znach, w różnych sferach polityki. W wyniku takiej analizy powstaną dwie różne, 
niezwykle złożone wizje polityczne. Jednocześnie taka próba może być obarczo‑
na dużym ryzykiem kontrowersji. Podjęcie takiej próby będzie koniecznością, 
a  w  kolejnych podrozdziałach zostanie zarysowany proponowany podział. 

Po piąte: odśrodkowy kierunek rywalizacji przy tak zbudowanym centrum 
jest jedynym sposobem na rozszerzanie swoich politycznych wpływów. Jak 
pokażą przepływy elektoratu między ugrupowaniami w 2007, 2011 oraz 2015 
roku, Platforma z czasem przechylała się w lewą stronę, pozyskując wyborców 
dotychczas głosujących na SLD, natomiast PiS w  2007 roku „przejął” wybor‑
ców LPR oraz Samoobrony. Radykalizujący się PiS „zgarniał całą pulę” na pra‑
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wicy, wyrzucając małe partie (jak np. Ruch Narodowy) na całkowity margines 
sceny politycznej. W 2014 roku PiS wszedł w sojusz z Polską Razem, ale przede 
wszystkim z Solidarną Polską, co również przyczyniło się do tego, że środowi‑
ska jeszcze bardziej prawicowe w coraz większym stopniu udzielały mu swoje‑
go poparcia. 

Po szóste: „polityczną licytację” programową zastąpił w Polsce permanen‑
tny konflikt polityczny. Jego opis i analiza jest treścią drugiego rozdziału.

Uważam za zasadne nieodnoszenie się w  swojej analizie do takich cech, 
jak poziom „nieodpowiedzialności” opozycji (cecha siódma wymieniana przez 
Sartoriego przy opisie spolaryzowanego pluralizmu). Merytoryczne uzasadnia‑
nie każdego kontrowersyjnego pomysłu PO i PiS byłoby zadaniem karkołom‑
nym, długotrwałym, ale przede wszystkim małoistotnym dla rozpatrywania 
wojny polsko ‑polskiej jako konfliktu. Dodatkowo w  trakcie analizy nie obe‑
szłoby się bez subiektywnego oceniania najbardziej absurdalnych pomysłów 
jednej i drugiej strony.

4.3. Rozjazd programowy

Prawo i  Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska wywodzą się z  tego 
samego solidarnościowego środowiska, powstały one na skutek rozpadu Akcji 
Wyborczej Solidarność. Początkowo obie partie ściśle ze sobą współpracowały 
– najpierw tworząc Blok Senat 2001, walcząc o mandaty w izbie wyższej, potem 
tworząc koalicję w wyborach samorządowych w 2002 roku. Co wydarzyło się 
przez kolejne kilkanaście lat, że obie postsolidarnościowe partie stały się wza‑
jemnymi przeciwieństwami, arcywrogami, za pomocą wszelkich metod zwal‑
czającymi się środowiskami politycznymi? W jaki sposób podzielono w miarę 
jednorodne środowisko polityczne na dwa antagonistyczne bloki?

Zsolt Enyedi w artykule The Role of Agency in Cleavage Formation porząd‑
kuje wspólne myślenie o  kreowaniu podziałów politycznych. Węgierski poli‑
tolog dostrzega co najmniej kilka czynników, dzięki którym partie polityczne 
mogą kreować konflikt polityczny. Pierwszy z  nich to ewolucja programowa 
partii politycznych – Enyedi opisuje proces przechodzenia Fideszu z partii li‑
beralnej do partii narodowo ‑konserwatywnej. Udało się to m.in. dzięki długo‑
trwałej polityce Viktora Orbana, który dokonał metamorfozy Fideszu dzięki 
powolnemu, konsekwentnemu przesuwaniu się na prawą stronę sceny politycz‑
nej oraz budowaniu swojej tożsamości na sprzeciwie wobec MSZP2.

W tym miejscu warto postawić ważne pytanie, dotyczące omawiania prob‑
lemu podziału politycznego w Polsce: Czy PO i PiS przez kilkanaście lat rów‑
nież nie ewoluowały programowo? Wydaje się, że obie partie „rozjechały się” 

2 Z. Enyedi: The Role of Agency in Cleavage Formation…
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programowo – Platforma przesunęła się na pozycje centrowe, PiS oddalił się 
w prawą stronę. Co więcej, obie partie potrafiły „przenieść programowo” swo‑
ich wiernych wyborców. W przeciwieństwie do Fideszu, PO i PiS programowo 
„przeprowadzając za rękę” swoich wyborców nie tylko ich nie traciły, ale partie 
te wręcz zdobywały poparcie nowych grup wyborców. Proces „rozjazdu pro‑
gramowego” był przeprowadzony na tyle efektywnie, że sami wyborcy (niegdyś 
wyznający podobne wartości) poróżnili się między sobą na wiele politycznych 
tematów.

4.4. Przesuwanie się Platformy Obywatelskiej w stronę centrum

Platforma Obywatelska na początku swojej działalności była partią centro‑
prawicową, prezentującą liberalny program gospodarczy i jednocześnie dekla‑
rującą poparcie dla wartości konserwatywnych. Przyjęta przez klub parlamen‑
tarny PO Deklaracja ideowa odwołuje się wielokrotnie do tych idei. 

Ówczesna Platforma była ugrupowaniem odwołującym się do ideałów spo‑
łecznej nauki Kościoła. Na samym początku Deklaracji padają stwierdzenia, 
że „Fundamentem cywilizacji Zachodu jest Dekalog. […] Państwo nie może 
pozwalać, by jedni – łamiąc zawarte w nim zasady – pozbawiali w ten sposób 
godności i praw innych albo deprawowali tych, którzy nie dojrzeli jeszcze do 
pełnej odpowiedzialności za swoje życie. Dlatego zadaniem Państwa jest roz‑
tropne wspieranie rodziny i  tradycyjnych norm obyczajowych, służących jej 
trwałości i  rozwojowi. Dlatego prawo winno ochraniać życie ludzkie, tak jak 
czyni to obowiązujące dziś w Polsce ustawodawstwo, zakazując również euta‑
nazji i ograniczając badania genetyczne”. W dalszej części Deklaracji zamiesz‑
czony jest cytat z encykliki Jana Pawła II Centesimus Annus, mający wzmacniać 
część programu poświęconą gospodarce: „Zdolność człowieka do inicjatywy 
i przedsiębiorczości stanowi źródło bogactwa społecznego, zaś wolny rynek jest 
najbardziej skutecznym narzędziem wykorzystywania zasobów i zaspokajania 
potrzeb”3. Ten wstęp do programu przesądza o  początkowej konserwatywnej 
orientacji światopoglądowej tej partii.

Platforma Obywatelska z  2001 roku chciała „przywrócić blask tradycyj‑
nym ideałom republikańskim” w  życiu publicznym. Patrząc na stan polskiej 
gospodarki, twórcy Platformy zwracali szczególną uwagę na niesprzyjające wa‑
runki prawne, utrudniające przedsiębiorcom prowadzenie własnej działalności 
gospodarczej. „Polskę ogarnia fala stagnacji i  niewiary w  przyszłość. Główną 
przyczyną jest paraliżowanie rozwijającej się przedsiębiorczości i obywatelskiej 

3 Deklaracja ideowa Platformy Obywatelskiej. Przyjęta przez Klub Poselski Platforma Obywatel‑
ska w dniu 21 grudnia 2001 roku. W: Program PO. Polska zasługuje na cud gospodarczy. Warszawa 
2007.
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inicjatywy przez biurokrację, złe prawo i grupowe interesy związków zawodo‑
wych. Nie ma innej drogi do szybkiego rozwoju i dobrobytu jak powrót do idei 
wolności. Nie ma innej skutecznej polityki gospodarczej, jak – polityka konku‑
rencji, ochrony własności prywatnej i twardego rozprawienia się przez państwo 
z przyczynami paraliżu przedsiębiorczości”4.

W grudniu 2005 roku opublikowano dokument „Państwo dla Obywateli. 
Plan rządzenia 2005–2009”, który w zamyśle autorów miał być podstawą funk‑
cjonowania nowego rządu, planem opartym na „konserwatywno ‑liberalnym 
fundamencie ideowym”. Do powołania rządu PO nie doszło, jednak, jak stwier‑
dził Jan Rokita, dokument ten miał być „inspiracją intelektualną dla Platformy 
Obywatelskiej”5.

Zarówno w 2001, w 2005 oraz 2007 roku Platforma w oficjalnych dokumen‑
tach programowych deklarowała przywiązanie do konserwatywno ‑liberalnych 
ideałów. Kiedy przegląda się program tej partii z 2011 roku, od razu rzuca się 
w  oczy zmiana profilu programowego tego środowiska. Z  programu zniknę‑
ła Deklaracja ideowa i  została ona zastąpiona słowem wstępnym ówczesnego 
premiera Donalda Tuska. Stwierdza on, że „od początku Platforma Obywatel‑
ska była miejscem spotkania i  wspólnej aktywności różnych środowisk poli‑
tycznych” i że „platformę programową tworzy więc synteza wielorakich stylów 
i tradycji myślenia o państwie i demokracji”6. Donald Tusk działania PO oparł 
na ludziach z różnych środowisk politycznych, co wymusiło ewolucję programu 
w stronę centrum. „Pośród nas są dzisiaj zarówno rzecznicy wolności i zmia‑
ny, jak też ciągłości i  autorytetu, konserwatywni liberałowie i  chrześcijańscy 
demokraci, tradycjonaliści i  socjaldemokraci. Nie jesteśmy ani z  prawicy, ani 
z lewicy. Jesteśmy partią otwartą dla wszystkich, którym bliskie są ideały oby‑
watelskiego państwa. Takie państwo nie narzuca obywatelowi przekonań, nie 
poucza i  nie wyklucza nikogo. Takie państwo akceptuje złożoność rzeczywi‑
stości, odrzuca radykalizm polityczny i przemoc, broni więc tego, co pozostaje 
nam najbliższe – spotkania wolności i solidarności pod rządami prawa. Stali‑
śmy się Nowym Centrum”7.

W 2015 roku ukazał się nowy dokument programowy PO. Omówienie po‑
szczególnych propozycji tej partii poprzedza przedmowa ówczesnej premier 
Ewy Kopacz (brak w dokumencie Deklaracji ideowej z 2001 roku). Ówczesna 
przewodnicząca partii deklarowała, że „Platforma Obywatelska była, jest i bę‑
dzie partią wolności i rozwoju. Jesteśmy partią liberalnej demokracji, otwartą 
na przemiany cywilizacyjne. Ale jesteśmy także partią zakorzenioną w polskiej 
historii i ojczystej tradycji. Łączy nas to, że unikamy skrajności i że odrzucamy 
radykalne rozwiązania w  każdej dziedzinie. […] W  naszych szeregach spoty‑

4 Ibidem.
5 Państwo dla obywateli. Plan rządzenia 2005–2009. Warszawa 2005.
6 Następny krok. Razem. Program wyborczy 2011.
7 Ibidem.
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kają się ludzie o  poglądach konserwatywnych, liberalnych i  socjaldemokra‑
tycznych. […] Wspólne nam wolnościowe i obywatelskie przekonania wyraża 
ideowe przesłanie Platformy mówiące, że demokracja, rządy prawa i wolna go‑
spodarka, tolerancja, poszanowanie mniejszości i rozdział państwa od Kościoła 
są najlepszymi gwarantami stabilności państwa i dobrego ładu społecznego”8.

Ewa Kopacz w przedmowie potwierdza, że Platforma przeszła do centrum 
sceny politycznej. Oświadczenie, dotyczące rozdziału państwa od Kościoła, stoi 
w  ewidentnej sprzeczności z  Deklaracją ideową, przywoływaną 8 lat wcześ‑
niej w programie partii. Co więcej, w programie z 2015 roku partia chwali się 
wprowadzeniem ustawy o  in vitro oraz rządowego programu dofinansowania 
tej metody leczenia niepłodności. W swoim programie PO przypomina, iż ra‑
tyfikowano europejską Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wo‑
bec kobiet i przemocy domowej oraz wspomina o zakończeniu działania Ko‑
misji Majątkowej. Platforma Obywatelska wyraża przekonanie, że kościoły nie 
powinny być finansowane przez państwo, lecz przez wiernych. Co więcej, PO 
opowiada się za utrzymaniem społecznego kompromisu w sprawie aborcji9.

W rozdziale Polska Obywateli twórcy programu jasno tłumaczą, dlaczego 
partia przeszła taką ewolucję poglądów. „Nieustannie trzeba wsłuchiwać się 
w to, co obywatele mówią i czego oczekują od swoich politycznych przedstawi‑
cieli. Rozwiązania, które sprawdzały się dwie dekady wcześniej, dziś mogą już 
wymagać modyfikacji. Postęp cywilizacyjny, przełomowe odkrycia naukowe, 
ale także naturalna ewolucja poglądów w społeczeństwie – to wszystko powo‑
duje, że musimy być ciągle gotowi do ulepszania organizacji wspólnego życia 
we wspólnym kraju, naszej Ojczyźnie. […] Platforma Obywatelska była i  jest 
partią rozsądku, umiaru, centrum, a nie szaleństw i skrajności. Zmiany, które 
wprowadzaliśmy, nie były gwałtowne”10.

Należy zgodzić się z opinią Krzysztofa Kowalczyka, że Platforma kreowała 
siebie na partię aideologiczną, „partię centrum”, „partię dla wszystkich”, sku‑
piającą ludzi z różnych środowisk11. Ta ewolucja nastąpiła nie tylko na skutek 
wycofania się z wcześniej popieranych wartości zawartych w  Deklaracji ideo‑
wej, ale również z powodu zmienienia propozycji programowych, dotyczących 
systemu podatkowego, systemu emerytalnego, ordynacji wyborczej, prywaty‑
zacji czy służby zdrowia.

Początkowo Platforma lansowała pomysł wprowadzenia w Polsce podatków 
liniowych. Koncepcja „3x15” (zrównanie wszystkich stawek podatkowych VAT, 
PIT i CIT do poziomu 15% przy jednoczesnym zniesieniu wszystkich innych 

 8 Polska Przyszłości. Program Platformy Obywatelskiej RP 2015.
 9 Ibidem, s. 83.
10 Ibidem, s. 35.
11 K. Kowalczyk: Pozycjonowanie oferty Platformy Obywatelskiej wobec Prawa i  Sprawied‑

liwości w wyborach parlamentarnych w 2011 roku. W: Segmentacja, targeting, pozycjonowanie na 
rynku politycznym. Red. M. Cichosz, D. Skrzypiński. Wrocław 2014, s. 152.
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ulg i stawek preferencyjnych) była pomysłem, z którym to ugrupowanie szło do 
wyborów w 2005 roku i dzięki któremu tej partii przypięto metkę, że reprezen‑
tuje ona „Polskę liberalną”. Pomysł ten ewoluował potem do dwóch koncepcji – 
strategii „3×16” oraz strategii „16 i 2×19”, zakładającej jednolitą stawkę VAT na 
wszystkie produkty na poziomie 16% oraz zrównanie stawek PIT i CIT do 19%. 
Obie te koncepcje rozszerzone zostały o ustalenie kwoty wolnej w PIT, zależnej 
od liczby osób w rodzinie12. W 2007 roku propozycja podatku liniowego (która 
była wykorzystywana w kampanii wyborczej w 2005 roku przeciw Platformie) 
została opisana ledwie w  kilku zdaniach. Stwierdzono, że liniowe podatki są 
proste i sprawiedliwe. Zasugerowano wprowadzenie jednolitej stawki na pozio‑
mie 15 procent, z jednoczesnym utrzymaniem kwoty wolnej od podatku i ulgi 
prorodzinnej13. Cztery lata później PO wycofało się z pomysłu wprowadzenia 
podatków liniowych. Zadeklarowano tylko uproszczenie przepisów i zlikwido‑
wanie deklaracji PIT, o  samych progach podatkowych jednak nie wspomina‑
no14. W programie z 2015 roku oprócz deklaracji obniżenia podatku VAT o 1% 
nie poruszono kwestii progów podatkowych15. 

Platforma Obywatelska zmieniła zdanie w obszarze zarządzania systemem 
służby zdrowia. Początkowo PO chciała zdecentralizować NFZ16. W programie 
z  2011 roku zapowiedziano, iż od 2013 roku będzie możliwe działanie kon‑
kurencyjnych wobec NFZ funduszy zdrowotnych17. W programie z 2015 roku 
zaproponowano tylko, że Polacy będą mogli dodatkowo się ubezpieczać, lecz 
o reformie NFZ nie wspomniano18.

Platforma początkowo głosiła potrzebę liberalizacji prawa pracy oraz pro‑
mowania elastycznych form zatrudnienia. Obniżenie kosztów pracy miało 
skutkować spadkiem bezrobocia19. Jako problem wskazywano restrykcyjne 
przepisy, utrudniające m.in. zatrudnianie pracowników tymczasowych oraz 
elastyczne regulowanie godzin pracy. PO proponowało zwiększenie elastyczno‑
ści rynku pracy poprzez m.in. wprowadzenie warunków dla wykorzystywania 
„atypowych form zatrudnienia i pracy” oraz regionalizację płacy minimalnej20. 
Program z 2007 roku zakładał dodatkowo m.in. decentralizację prawa pracy, 
„by zamiast regulacji ustawowych o  niektórych sprawach decydowała umo‑
wa między stronami na poziomie branży czy przedsiębiorstwa”21. Cztery lata 
później PO chwaliło się w swoim programie podniesieniem płacy minimalnej 

12 Państwo dla obywateli…, s. 104.
13 Program PO. Polska zasługuje na cud gospodarczy. Warszawa 2007, s. 27–28.
14 Następny krok. Razem…, s. 146–148.
15 Polska Przyszłości…
16 Program PO. Polska zasługuje…, s. 36.
17 Następny krok. Razem…, s. 116.
18 Polska Przyszłości…, s. 43–44.
19 Państwo dla obywateli…, s. 15.
20 Ibidem, s. 116.
21 Program PO. Polska zasługuje…, s. 46–47.
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o 564 złote w ciągu 4 lat rządzenia22. W programie z 2015 roku Platforma zade‑
klarowała, że ustanowi minimalną stawkę godzinową w wysokości 12 złotych 
brutto oraz wyprze „umowy śmieciowe”, wprowadzając jednolity kontrakt jako 
formę świadczenia pracy23.

W Państwie dla Obywateli z  2005 roku stwierdzono, że „Poseł odpowie‑
dzialny przed wyborcami to poseł wybierany w  jednomandatowym okręgu 
wyborczym w  wyborach większościowych”24. W  2007 roku politycy Platfor‑
my proponowali, aby w wyborach samorządowych wprowadzono rozwiązania 
większościowej ordynacji wyborczej, natomiast do Sejmu zastosować ordynację 
mieszaną, w której większość mandatów obsadzana byłaby w wyborach więk‑
szościowych w jednomandatowych okręgach wyborczych, a dla niewielkiej czę‑
ści miejsc utrzymać ordynację proporcjonalną25. W 2015 roku PO jednoznacz‑
nie opowiedziało się za systemem mieszanym26. Warto również wspomnieć 
o wycofaniu się Platformy z propozycji likwidacji Senatu (jest to zachowanie ty‑
powe dla większości partii, które z opozycji przechodziły do rządzenia krajem). 

4.5. Ewolucja programowa Prawa i Sprawiedliwości

Prawo i  Sprawiedliwość w  obszarze wartości konsekwentnie w  każdym 
dokumencie programowym potwierdzało swoje przywiązanie do wartości 
konserwatywnych. W  pewnych obszarach program tej partii ewoluował – li‑
beralne pomysły gospodarcze zostały zastąpione postulatami etatystycznymi, 
natomiast konserwatyzm ewoluował w stronę solidaryzmu. Przesunięcie pro‑
gramowe PiS nie było tak dynamiczne jak PO. Partia Jarosława Kaczyńskiego 
raczej uzupełniała swój program o  nowe postulaty, które albo miały na celu 
odwrócenie reform rządu Tuska, albo też stały w  ewidentnej sprzeczności 
z propozycjami PO.

W 2005 roku PiS postulowało uproszczenie systemu podatkowego, wpro‑
wadzenie tylko dwóch progów podatkowych – 18% oraz 32% (po czterech la‑
tach drugi prób miał być obniżony do 28%)27. W  programie z  2014 roku PiS 
proponuje z  kolei wprowadzenie trzeciej stawki 39% od dochodów powyżej  
300 tysięcy złotych28. W programie z 2009 roku stwierdzono, że nieprawdą jest 
opinia, że „stawki podatkowe w Polsce są zdecydowanie wyższe niż w innych 

22 Następny krok. Razem…, s. 173–174.
23 Polska Przyszłości…, s. 9–11. 
24 Państwo dla obywateli…
25 Program PO. Polska zasługuje…, s. 16.
26 Polska Przyszłości…, s. 84.
27 IV Rzeczpospolita. Sprawiedliwość dla wszystkich. Prawo i  Sprawiedliwość. Program 2005, 

s. 58.
28 Zdrowie, Praca, Rodzina. Program Prawa i Sprawiedliwości 2014, s. 84.
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krajach europejskich”. Wyrażono opinię, że poziom opodatkowania w  przy‑
padku osób prawnych (CIT) jest niski, a  w  przypadku podatku dochodo‑
wego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i  usług średni29. Pięć lat 
później PiS zadeklarował nie tylko obniżkę podatku VAT, ale wprowadzenie 
15 ‑procetowego podatku CIT dla mikroprzedsiębiorców30.

W 2005 roku PiS proponowało obniżenie wieku rozpoczynania nauki 
w szkole podstawowej do szóstego roku życia oraz opowiadało się za utrzyma‑
niem modelu sześcioletniej szkoły podstawowej, trzyletniego gimnazjum oraz 
trzyletniego liceum31. W ciągu dekady ten obszar programu partii dynamicznie 
ewoluował. W  2009 roku środowisko Prawa i  Sprawiedliwości dostrzegło, że 
plan obniżenia wieku szkolnego spotyka się z krytyką rodziców, a część szkół 
nie jest gotowa na przyjęcie sześciolatków. Dlatego też, dostrzegając zarówno 
pozytywne jak i negatywne opinie na temat reformy, PiS zapowiedział ponow‑
ny namysł nad tą propozycją. Partia rozpoczęła również analizowanie sytuacji 
gimnazjów. PiS zaproponował alternatywny system edukacji 3+5+4 oraz wyra‑
ził zdanie, że „polityka oświatowa musi rozwiązywać problemy dotyczące ist‑
niejących gimnazjów i nie może tworzyć wokół nich klimatu tymczasowości”32. 
Te same deklaracje padły w  programie z  2011 roku33. W  programie w  2014 
roku PiS zapowiedział wprowadzenie nowej struktury szkolnictwa: likwidację 
gimnazjów, utworzenie 8 ‑letniej szkoły podstawowej oraz 4 ‑letniego liceum 
i 5 ‑letniego technikum. Dzieci naukę w szkole podstawowej miały zaczynać od 
siódmego roku życia34.

PiS mocno rozbudował swój program socjalny. W  2005 roku PiS propo‑
nował wprowadzenie ulgi prorodzinnej w podatku PIT wynoszącej 50 złotych 
na jedno dziecko, 200 złotych na dwoje oraz 100 złotych na każde kolejne35. 
W trakcie V kadencji Sejmu rząd PiS–Samoobrona–LPR wprowadził ulgę pro‑
rodzinną w wysokości 1145 złotych na każde wychowywane dziecko. W 2014 
roku w  programie PiS pojawiła się propozycja wprowadzenia nowego, po‑
wszechnego dodatku rodzinnego – co miesiąc rodziny miały otrzymywać 500 
złotych na każde drugie i kolejne dziecko. Dla najbiedniejszych rodzin dodatek 
rodzinny miał być dostępny nawet za pierwsze dziecko. Program miał być do‑
stępny dla wszystkich rodzin, z wyjątkiem tych najbogatszych36. 

29 Nowoczesna, Solidarna, Bezpieczna Polska. Program Prawa i Sprawiedliwości. Kraków 2009, 
s. 67.

30 Zdrowie, Praca, Rodzina…, s. 84.
31 IV Rzeczpospolita…, s. 99.
32 Nowoczesna, Solidarna, Bezpieczna Polska. Program Prawa i Sprawiedliwości. Kraków 2009, 

s. 102–103.
33 Nowoczesna, Solidarna, Bezpieczna Polska. Program Prawa i  Sprawiedliwości. Warszawa 

2011, s. 142–143.
34 Zdrowie, Praca, Rodzina…, s. 129–130.
35 IV Rzeczpospolita…, s. 57–58.
36 Zdrowie, Praca, Rodzina…, s. 108.
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4.6. Przeprowadzenie wyborców „za rękę” 
po linii politycznego podziału

W latach 2005, 2007, 2009, 2011 oraz 2015 zadano Polakom pytania doty‑
czące kluczowych kwestii politycznych. Zestawiając odpowiedzi respondentów 
z  ich politycznymi sympatiami, zaprezentowano obraz „przeciętnego wybor‑
cy partii X”, a  mówiąc prościej – scharakteryzowano daną grupę wyborców 
za pomocą ich wypowiedzi na temat polityki. Tabela 1. prezentuje procentowy 
rozkład odpowiedzi na poszczególne pytania zawarte w badaniu. Na podstawie 
danych skonstruowano wykresy, będące graficzną prezentacją różnic między 
wyborcami PO i PiS. W 2015 roku zmieniono treść części pytań lub nie poru‑
szono danej kwestii, te pytania oznaczone zostały „brakiem danych” (bd).

Tabela 15. Odpowiedzi przedstawicieli poszczególnych elektoratów na pytania dotyczące
kwestii społeczno ‑politycznych

Odpowiedzi PO 
2005

PO 
2007

PO 
2009

PO 
2011

PO 
2015

PiS 
2005

PiS 
2007

PiS 
2009

PiS 
2011

PiS 
2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Polska powinna dążyć do jak 
najściślejszej integracji w ramach 
Unii Europejskiej (1+2+3)

52 51 61 57 45 38 42 30 33 26

Odpowiedź ambiwalentna (4) 15 16 20 17 22 17 13 18 13 16
Polska powinna dążyć do za‑
chowania w Unii Europejskiej 
jak najdalej idącej niezależności 
(5+6+7)

33 29 18 24 29 45 36 48 47 53

Należy prywatyzować powoli 
i tylko niektóre przedsiębiorstwa 
państwowe (1+2+3)

44 56 58 65 bd 54 76 84 85 bd

Odpowiedź ambiwalentna (4) 16 18 17 14 bd 19 8 9 5 bd
Należy prywatyzować szybko i jak 
największą liczbę państwowych 
przedsiębiorstw (5+6+7)

40 21 22 18 bd 27 10 5 7 bd

Państwo powinno zapewnić 
obywatelom wysoki poziom 
świadczeń społecznych, takich jak 
opieka zdrowotna, szkolnictwo 
itp. (1+2+3)

56 78 78 82 79 60 85 88 86 85

Odpowiedź ambiwalentna (4) 15 11 12 10 11 18 8 9 7 7
Obywatele powinni dbać o za‑
pewnienie sobie ochrony zdrowia, 
możliwości kształcenia dzieci itp. 
(5+6+7)

29 11 10 8 10 22 7 3 6 8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Osoby dużo zarabiające powinny 
płacić wyższy procent podatku od 
swoich dochodów niż ci, którzy 
zarabiają mało

42 57 62 63 61 52 74 75 73 73

Odpowiedź ambiwalentna (4) 16 8 8 8 11 19 6 6 4 7
Wszyscy, niezależnie od tego, ile 
zarabiają, powinni płacić jednako‑
wy procent podatku od dochodów

42 33 29 27 27 29 18 18 21 17

Bezrobocie jest zawsze zjawiskiem 
szkodliwym i należy je bez‑
względnie zwalczać (1+2+3)

62 56 58 65 bd 66 67 68 79 bd

Odpowiedź ambiwalentna (4) 14 11 12 8 bd 15 8 8 6 bd
Istnienie niewielkiego bezrobocia 
jest pożyteczne dla gospodarki 
(5+6+7)

24 32 29 26 bd 19 23 23 14 bd

Z przestępczością należy walczyć 
twardo, nawet jeśli miałoby to 
ograniczać prawa i swobody zwy‑
kłych obywateli (1+2+3)

44 33 50 47 38 62 54 55 53 47

Odpowiedź ambiwalentna (4) 20 9 11 10 15 8 9 11 6 11
Z przestępczością należy walczyć, 
ale tak, by nie ograniczać praw 
i swobód zwykłych obywateli 
(5+6+7)

36 58 39 43 46 30 35 34 38 42

Osobom zajmującym wysokie 
stanowiska polityczne i gospo‑
darcze w okresie PRL powinno 
się obecnie zabronić pełnienia 
odpowiedzialnych funkcji pań‑
stwowych (1+2+3)

68 57 69 60 bd 76 75 79 72 bd

Odpowiedź ambiwalentna (4) 16 13 8 10 bd 11 4 10 7 bd
Osoby te powinny mieć obecnie 
takie same jak inni możliwości 
ubiegania się o urzędy publiczne 
i pełnienia odpowiedzialnych 
funkcji państwowych (5+6+7)

16 23 19 26 bd 14 12 8 15 bd

Kościół powinien być od państwa 
oddzielony i nie powinien zajmo‑
wać się polityką (1+2+3)

58 89 90 91 bd 45 73 70 59 bd

Odpowiedź ambiwalentna (4) 22 4 5 5 bd 23 10 9 10 bd
Kościół powinien mieć duży 
wpływ na sprawy państwa i jego 
politykę (5+6+7)

20 6 4 4 bd 32 16 20 28 bd
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Przerywanie ciąży powinno być 
dozwolone bez żadnych ograni‑
czeń (1+2+3)

17 34 31 33 35 10 23 15 12 19

Odpowiedź ambiwalentna (4) 17 27 34 25 31 15 19 15 18 23
Przerywanie ciąży powinno być 
całkowicie zakazane (5+6+7)

66 30 35 39 30 75 48 66 65 52

Opracowanie własne na podstawie badań CBOS.

Wykres 11. Euroentuzjazm versus eurorealizm badanych wyborców PO i PiS
Opracowanie własne.
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Wykres 12. Stosunek elektoratów PO i PiS do prywatyzacji
Opracowanie własne.

Wykres 13. Szkolnictwo i służba zdrowia w ocenie wyborców PO i PiS
Opracowanie własne. 
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Wykres 14. Stosunek wyborców PO i PiS do podatków
Opracowanie własne.

Wykres 15. Opinie wyborców PO i PiS na temat bezrobocia
Opracowanie własne.
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Wykres 16. Sposoby skutecznej walki z przestępczością w ocenie wyborców PO i PiS 
Opracowanie własne.

Wykres 17. Stosunek do PRL wyborców PO i PiS
Opracowanie własne.
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Wykres 18. Stosunek do Kościoła wyborców PO i PiS
Opracowanie własne.

Wykres 19. Opinie na temat aborcji wyrażone przez elektorat PO i PiS
Opracowanie własne.
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Analizując odpowiedzi udzielane na przestrzeni lat, można spróbować 
wyodrębnić najbardziej oczywiste cechy, charakterystyczne dla dwóch grup 
wyborców. Głosujących na Platformę można scharakteryzować jako euroen‑
tuzjastów, zwolenników pogłębionej integracji z  Unią Europejską. Wyborcy 
PO z biegiem czasu stali się bardziej liberalni światopoglądowo. Z 58% do 91% 
wzrosła liczba sympatyków PO, będących zwolennikami świeckiego, laickie‑
go państwa. W przypadku prawa do aborcji wyborcy Platformy nie są już tak 
zasadniczy i  jednoznaczni w deklaracjach. Jeszcze w 2005 roku 2/3 badanych 
wyborców było przeciwnikami przerywania ciąży, z czasem jednak poglądy tej 
grupy wyborców mocno się zliberalizowały (1/3 za, 1/3 przeciw, 1/3 nastawie‑
nie ambiwalentne). Z biegiem czasu Platforma zatraciła swój liberalny charak‑
ter – zdecydowanie zmalało grono zwolenników prywatyzacji (z 42% do 18%), 
zwiększył się za to poziom społecznej roszczeniowości (z 56% do 82%). Powięk‑
szyło się grono zwolenników podatku progresywnego, dlatego też PO, idąca do 
wyborów w  2005 roku z  hasłem wprowadzenia podatku liniowego, wycofała 
się z  liberalnych pomysłów podatkowych. Wyborcy PO cenią sobie swobody 
obywatelskie, a  liczba zwolenników ich ograniczenia na rzecz bezpieczeństwa 
jest zdecydowanie mniejsza, niż w przypadku wyborców PiS.

Wyborcy PiS to eurorealiści, postulujący zachowanie przez Polskę dużej 
niezależności w ramach Unii Europejskiej. To przeciwnicy powszechnej prywa‑
tyzacji, którzy problem bezrobocia oraz stan rynku pracy stawiają jako zagad‑
nienie priorytetowe do rozwiązania przez władze. Wyborcy Prawa i Sprawied‑
liwości to zwolennicy podatku progresywnego oraz zwolennicy rozbudowy 
programu świadczeń społecznych. W ich mniemaniu cenę kosztownych reform 
powinny ponieść bogate elity, natomiast biednym należy się znaczące wsparcie. 
To zwolennicy twardych rządów prawa i bezwzględniej walki z przestępczoś‑
cią (aczkolwiek z  biegiem lat poziom takich deklaracji spadł z  62% do 47%). 
W  odróżnieniu od wyborców PO, wyborcy PiS ostro krytykują fakt, iż elity 
PRL w III RP zajmują wysokie stanowiska państwowe. Pomimo iż wyborcy PiS 
w badaniach deklarują, iż Kościół nie powinien wtrącać się w politykę, to jasno 
deklarują swój religijny konserwatyzm, uważając, iż należy całkowicie zakazać 
aborcji.

Ten podział, oparty na odpowiedziach dotyczących części najważniejszych 
kwestii politycznych, trudno jednoznacznie przyporządkować do osi lewica–
prawica. Wydaje się również, iż rozróżnienie na liberalizm i  konserwatyzm 
również z  biegiem czasu się zdezaktualizowało. PO zatraciła swój liberalizm 
gospodarczy, czego najwyrazistszym przykładem będzie podwyżka podatku 
VAT. Konserwatyzm PiS trudno pogodzić z polityką socjalnego rozdawnictwa 
oraz rozbudową socjalnych postulatów. Można obie partie charakteryzować, 
używając kilku czy kilkunastu przymiotników, jednak w ten sposób nie moż‑
na dokonać jednoznacznego podziału sceny politycznej. Dlatego też roboczo te 
dwie odmienne wizje polityczne, będące mieszanką różnych ideologii, sklasy‑
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fikuję jako „liberpragmatyzm” oraz „konsolidaryzm”. Niech te dwa hasła staną 
się wstępnym określeniem dwóch złożonych politycznych koncepcji.

Oczywiście wspominane kwestie społeczne to nie jedyne tematy, w których 
elektoraty PO i  PiS mają zupełnie różne zdanie. Przeprowadzane regularnie 
badania elektoratów partii politycznych wykazują, iż różnice zdań między 
tymi dwoma grupami z  czasem stawały się coraz większe i  dotyczyły coraz 
większego repertuaru decyzji politycznych.

Czy PO i PiS „odpływały od siebie” programowo tak sprawnie, jak Fidesz 
Viktora Orbana na przełomie XX i XXI wieku (z liberalizmu w konserwatyzm 
w  przeciągu kilkunastu lat)? Analizując propozycje programowe obu partii, 
a także powolne zmiany poglądów obu grup wyborców na wybrane problemy 
społeczno ‑polityczne, należy stwierdzić, że mieliśmy do czynienia z  ewolucją 
zarówno jednej jak i  drugiej partii, jednak najbardziej dynamiczne zmiany 
zaszły w  środowisku Platformy Obywatelskiej. PO w  oficjalnych dokumen‑
tach wycofała się z  Deklaracji ideowej zakładającej konserwatywno ‑liberalny 
charakter partii i  zwróciła się ku centrum sceny politycznej. Platforma swoją 
ofertę polityczną dedykowała nie tylko centrowym wyborcom, ale również tym 
centrolewicowym. Ugrupowanie Donalda Tuska i Ewy Kopacz odrzuciło libe‑
ralizm gospodarczy, jednocześnie stając się ugrupowaniem liberalnym świa‑
topoglądowo. W  porównaniu z  PO Prawo i  Sprawiedliwość dokonało ledwie 
korekty swojego programu i nie wycofało się z zasadniczych punktów progra‑
mu. Jeśli zachodziły zmiany, to miały one na celu wzmocnienie wcześniej za‑
prezentowanych koncepcji (np. wzmocnienie programu socjalnego o  dodatek 
rodzinny 500+). 

Obie partie budowały swoje programy na krytyce konkurenta – najdalej na 
tym polu posunął się PiS, który poświęcał nawet kilkadziesiąt stron programu 
na totalną krytykę „systemu Tuska”. Oba środowiska budowały swoją tożsa‑
mość i  odrębność na wrogości wobec przeciwnika oraz na straszeniu swoich 
wyborców skutkami ewentualnych rządów konkurencji. Należy uznać, że cała 
wojna polsko ‑polska jest nie tylko oparta na konflikcie personalnym, ale rów‑
nież na konflikcie programowo ‑ideowym. 





ROZDZIAŁ 5

Spolaryzowany umysł

5.1. Zaprogramowani na konflikt

Konflikt polityczny jest naturalnym zjawiskiem w demokratycznym kraju – 
spór o władzę toczony pomiędzy co najmniej dwoma stronami jest istotą tego 
reżimu politycznego. O jego przebiegu decydują jego uczestnicy – to oni odpo‑
wiedzialni są za styl prowadzenia własnej polityki oraz za reakcje wobec gry 
swojego rywala. Istniejące prawo konstytucyjne powinno wyznaczać granice 
sporu, zasady gry oraz instytucje, w ramach których można podjąć polityczną 
rywalizację. O  tym, w  jaki sposób te zasady będą realizowane oraz jak sfera 
polityki zostanie wypełniona treścią, decydują poszczególni uczestnicy życia 
politycznego kraju.

Nie jest możliwe przeanalizowanie każdej decyzji politycznej, jaka zosta‑
ła podjęta przez graczy politycznych na przestrzeni kilku czy kilkunastu lat. 
Można albo skupić się na najważniejszych krokach podjętych przez uczestni‑
ków sporu, albo ocenić styl uprawiania polityki, patrząc globalnie i oceniając 
wszystkie decyzje. Krótko mówiąc, albo można skupić się na szczególnych wy‑
darzeniach, albo na podstawie wszystkich zachowań podjąć się oceny prowa‑
dzenia konfliktu przez jej uczestników i spróbować z ogólnego obrazu wysnuć 
jakieś wnioski.

W poprzednich rozdziałach zaprezentowano decyzje, jakie podjęli liderzy 
Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości, aby z pierwotnie jedno‑
rodnej grupy wyborców wyodrębnić dwa zwalczające się bloki. Po zaprezento‑
waniu mechanizmów zarządzania konfliktem politycznym należy zadać sobie 
dwa kluczowe pytania. Pierwsze: Dlaczego liderzy obu partii stosują narzędzia 
tworzenia podziałów politycznych z tak dużą intensywnością? Drugie: Dlacze‑
go zastosowane narzędzia są tak skuteczne?

Zarówno PO jak i  PiS prowadziły ostry spór, w  którym obie strony były 
bardzo agresywne wobec siebie. Niemniej jednak ciągłe eskalowanie konfliktu 
przynosiło obu partiom coraz większe zainteresowanie (wyrażane ogromnym 
poparciem dla całego oligopolu, od października 2005 roku do grudnia 2015 
roku średnie łączne sondażowe poparcie dla POPiS wynosiło blisko 59%). Moż‑
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na przypuszczać, że wbrew pozorom taki wojenny styl walki politycznej był ak‑
ceptowalny przez większość społeczeństwa. Idąc krok dalej, można stwierdzić, 
iż przy każdych wyborach Polacy – głosując na dwie wojujące strony – jed‑
nocześnie popierali prowadzenie wojny polsko ‑polskiej. Założenie, że Polakom 
stan wojny politycznej się po prostu podoba, jest tezą mocno kontrowersyjną, 
ale wydaje się, że znajduje ona potwierdzenie nie tylko w  wynikach sondaży 
oraz rezultatach przeprowadzanych wyborów, ale również w wynikach badań 
nad kulturami narodowymi.

Holenderski psycholog Geert Hofstede, po przestudiowaniu ankiet prze‑
prowadzonych wśród pracowników IBM zatrudnionych w  kilkudziesięciu 
krajach, stwierdził, że pracowników tej samej korporacji międzynarodowej, 
pomimo podobnych kwalifikacji, różni system wartości oraz sposoby rozwią‑
zywania konfliktów. Na podstawie badań przeprowadzonych w kilkudziesięciu 
krajach wywnioskował, że ludzi różnych narodowości różni podejście do na‑
stępujących problemów:
• nierówności społecznej oraz stosunku do władzy,
• relacji między jednostką a grupą,
• wyobrażenia dotyczącego męskości i kobiecości,
• sposobów radzenia sobie z  niepewnością i  dwuznacznością (co wiąże się 

z wyrażaniem emocji i kontrolą agresji)1. 
Te cztery problemy wyodrębnione na podstawie odpowiedzi pracowników 

IBM zostały przedstawione przez Geerta Hofstedego jako wymiary kultury – 
czyli „aspekty kultury, które da się zmierzyć i pozwalają określić pozycję danej 
kultury wobec innych kultur”. Zakres problemów odpowiada tymże wymia‑
rom, które zostały określone jako:
• dystans władzy,
• kolektywizm i indywidualizm,
• kobiecość i męskość,
• unikanie niepewności.

Z czasem rozpoczęto również prace nad określeniem orientacji długotermi‑
nowej czy też krótkoterminowej przedstawicieli danych narodowości2. 

Według Charlesa Hampdena ‑Turnera i  Fonsa Trompenaarsa kultura jest 
sposobem, w  jaki grupa ludzi rozwiązuje problemy i  rozstrzyga dylematy3. 
Dzięki odpowiedziom przedstawicieli grup narodowych możliwe jest określe‑
nie, jakie cechy w wymienionych wymiarach kultury mają poszczególne spo‑
łeczeństwa. Aby potwierdzić lub obalić tezę, że Polacy są narodem akceptują‑
cym wojenny styl prowadzenia polityki, należy szczegółowo przedstawić dwa 

1 G. Hofstede, G.J. Hofstede: Kultury i  organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Przeł. 
M. Durska. Warszawa 2007, s. 35–36.

2 Ibidem, s. 41–43.
3 F. Trompenaars, C. Hampden ‑Turner: Siedem wymiarów kultury. Przeł. B. Nawrot. Kra‑

ków 2002, s. 19.
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wymiary kultury, w głównej mierze opisujące style rozwiązywania konfliktów: 
kobiecość/męskość oraz unikanie niepewności. 

5.1.1. Polskie męskie społeczeństwo

Analizując odpowiedzi udzielone przez pracowników IBM w  ankietach, 
Geert Hofstede zauważył, że jest kilka pytań, na które kobiety odpowiadają sy‑
stematycznie różnie od odpowiedzi mężczyzn. Różnice między odpowiedzia‑
mi przedstawicieli jednej i drugiej płci umożliwiły wyodrębnienie kilku czyn‑
ników „typowo męskich” lub „typowo kobiecych”. W  ten sposób ujawniono 
nowy wymiar kultury, wyznaczany przez męskość/kobiecość zachowań. Do 
„męskich” czynników zaliczono takie działania, jak silne dążenie do osiąga‑
nia lepszych zarobków oraz do zdobycia uznania, jak presja, aby szybko awan‑
sować na wyższe stanowiska czy też dążenie do wykonywania ambitnej i mo‑
tywującej pracy. Za „kobiece” zachowania uznano dbałość o  relacje między 
przełożonym a podwładnym, chęć dobrej współpracy w grupie pracowniczej, 
orientację na utrzymanie bezpiecznej posady w  firmie czy też chęć wykony‑
wania pracy w  pobliżu swojego miejsca zamieszkania4. Udzielane odpowie‑
dzi na postawione pytania, dotyczące tych czynników, były różne, w zależno‑
ści od przynależności narodowej. W  ten sposób udało się wyróżnić narody, 
które są „bardziej męskie” lub „bardziej kobiece”. Dzięki odpowiedniemu prze‑ 
liczeniu odpowiedzi możliwe było zobrazowanie opinii przedstawicieli da‑ 
nych nacji za pomocą „współczynnika męskości” oraz sklasyfikowanie bada‑
nych grup pod kątem intensywności występowania męskich bądź kobiecych 
zachowań5. 

Jeśli traktować kulturę jako „zaprogramowanie umysłu”, to fakt, że czło‑
wiek funkcjonuje w  bardziej męskiej lub bardziej kobiecej kulturze, determi‑
nuje bardzo wiele jego przyszłych decyzji. „Ludzki software” w postaci kultury 
wyposaża jednostkę w szereg norm i wzorów zachowań. Dzięki temu człowiek 
wie, jaką rolę ma do odegrania: w  rodzinie, w  szkole, w  pracy, w  przestrzeni 
publicznej itd. Kultura będzie również wpływać na zachowania polityczne – 
zarówno najwyższych przedstawicieli władz państwa, jak również zwykłych 
obywateli wyposażonych w prawo głosu.

Wymiar męskości/kobiecości wpływa bezpośrednio na sposoby rozwiązy‑
wania konfliktów. W  kulturach męskich panuje przekonanie, że rozwiązanie 

4 Oczywiście zdarzają się mężczyźni, którzy np. wyżej stawiają chęć wykonywania pracy bli‑
sko miejsca zamieszkania kosztem zarobków, bądź kobiety, które np., nie zważając na utrzymanie 
dobrych relacji, pragną szybko awansować, by móc zarabiać więcej pieniędzy. Oznaczać to będzie, 
że te przypadki odbiegają od wzorów zachowań w danej kulturze, wykreowanych przez większość 
badanych. 

5 G. Hofstede, G.J. Hofstede: Kultury i organizacje…, s. 132–135.
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konfliktu tkwi w  konfrontacji siły („niech zwycięży najlepszy”). W  krajach 
kobiecych dąży się do rozwiązywania sporów w  drodze kompromisów i  ne‑
gocjacji6. Kraje męskie próbują siłowo rozwiązać konflikty międzynarodowe, 
podczas gdy kraje kobiece dążą do kompromisu i  negocjacji. Jako przykład 
Geert Hofstede podaje konflikty pomiędzy krajami męskimi, Wielką Brytanią 
i Argentyną o Falklandy/Malwiny, oraz konflikt pomiędzy krajami kobiecymi, 
Szwecją i Finlandią o Wyspy Alandzkie. O Wyspy Falklandzkie została stoczo‑
na wojna, w  trakcie której zginęło blisko tysiąc osób oraz poniesiono ogrom‑
ne straty finansowe. Konflikt między Argentyną i Wielką Brytanią zakończył 
się zwycięstwem Brytyjczyków, którzy są zmuszeni ciągle utrzymywać na wy‑
spach swój garnizon wojskowy. Konflikt o Wyspy Alandzkie został rozwiązany 
w  sposób pokojowy – po negocjacjach obie strony zawarły porozumienie, na 
mocy którego wyspy pozostały częścią Finlandii, ale otrzymały duży zakres 
autonomii regionalnej7.

W kulturach męskich (np. w USA czy Wielkiej Brytanii) styl politycznego 
dyskursu ma charakter konfrontacyjny. W tych krajach polityczni rywale zwy‑
kle atakują się bardzo mocno, nie przebierając w słowach i środkach, by poko‑
nać konkurencję. W krajach kobiecych (np. w krajach skandynawskich) zwy‑
cięskie partie zawiązują koalicje z różnymi ugrupowaniami, a politycy traktują 
się dosyć łagodnie8.

Tabela 16. Wskaźniki męskości (MAS) dla 74 krajów i regionów

Kraj/region Wskaźnik MAS Pozycja kraju

1 2 3

Słowacja 110 1

Japonia 95 2

Węgry 88 3

Austria 79 4

Wenezuela 73 5

Szwajcaria Niemcy 72 6

Włochy 70 7

Meksyk 69 8

Irlandia 68 9/10

Jamajka 68 9/10

Chiny 66 11/13

Niemcy 66 11/13

6 Ibidem, s. 156.
7 Ibidem, s. 162–163.
8 Ibidem, s. 164.
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1 2 3

Wielka Brytania 66 11/13

Kolumbia 64 14/16

Filipiny 64 14/16

Polska 64 14/16

Afryka Południowa (ludność biała) 63 17/18

Ekwador 63 17/18

Stany Zjednoczone 62 19

Australia 61 20

Belgia (region francuskojęzyczny) 60 21

Nowa Zelandia 58 22/24

Szwajcaria (region francuskojęzyczny) 58 22/24

Trinidad 58 22/24

Czechy 57 25/27

Grecja 57 25/27

Hongkong 57 25/27

Argentyna 56 28/29

Indie 56 28/29

Bangladesz 55 30

Kraje arabskie 53 31/32

Maroko 53 31/32

Kanada cała 52 33

Luksemburg 50 34/36

Malezja 50 34/36

Pakistan 50 34/36

Brazylia 49 37

Singapur 48 38

Izrael 47 39/40

Malta 47 39/40

Indonezja 46 41/42

Afryka Zachodnia 46 41/42

Kanada Quebec 45 43/45

Tajwan 45 43/45

Turcja 45 43/45

Panama 44 46

Belgia (region flamandzkojęzyczny) 43 47/50
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1 2 3

Francja 43 47/50

Iran 43 47/50

Serbia 43 47/50

Peru 42 51/53

Rumunia 42 51/53

Hiszpania 42 51/53

Afryka Wschodnia 41 54

Bułgaria 40 55/58

Chorwacja 40 55/58

Salwador 40 55/58

Wietnam 40 55/58

Korea Południowa 39 59

Urugwaj 38 60

Gwatemala 37 61/62

Surinam 37 61/62

Rosja 36 63

Tajlandia 34 64

Portugalia 31 65

Estonia 30 66

Chile 28 67

Finlandia 26 68

Kostaryka 21 69

Słowenia 19 70

Dania 16 71

Holandia 14 72

Norwegia 8 73

Szwecja 5 74

Wskaźniki dla krajów, których nazwy są pogrubione, zostały obliczone na podstawie danych IBM. Pozosta‑
łe wskaźniki pochodzą z badań replikacyjnych lub oszacowań.
Źródło: G. Hofstede, G.J. Hofstede: Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Przeł. M. Durska. 
Warszawa 2007, s. 134. 

Po odpowiednim przeliczeniu odpowiedzi – udzielanych przez pracowni‑ 
ków IBM oraz uczestników badań replikacyjnych – stworzono zestawienie 
współczynników męskości/kobiecości dla 74 krajów i  regionów. W  tym ran‑
kingu Polska z  wynikiem 64 zajmuje wysokie czternaste miejsce, ex aequo 
z Kolumbią i Filipinami. Bardziej „męskimi” nacjami są m.in. Słowacy, Japoń‑
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czycy, Węgrzy, Włosi, Niemcy czy Brytyjczycy. Polacy są wyżej w  rankingu 
męskości/kobiecości, niż np. Amerykanie, Francuzi czy Hiszpanie. Najbardziej 
„kobiecymi” krajami są państwa skandynawskie – Szwecja, Norwegia i Dania.

5.1.2. Strach przed niepewnością

Kolejnym wymiarem kultury, wpływającym na kształtowanie się typowych 
dla danego narodu sposobów rozwiązywania konfliktów, jest unikanie niepew‑
ności. Udało się go wyodrębnić dzięki analizie odpowiedzi pracowników IBM, 
uwzględniającej trzy problemy wynikające z tych odpowiedzi. Pierwszy z nich 
to odczuwanie stresu i  podenerwowania w  miejscu pracy. Drugi z  nich to 
uznanie przepisów panujących w firmie za bezwzględnie obowiązujące, nawet 
wtedy gdy ich złamanie leżałoby w  interesie firmy. Trzecie pytanie dotyczyło 
planów pracowników wobec kariery w IBM i tego, jak długo zamierzają zostać 
w firmie. Każde z tych pytań miało przynieść odpowiedź na pytanie, jak pra‑
cownicy radzą sobie w sytuacji niepewności i niepokoju9. Geert Hofstede zdefi‑
niował unikanie niepewności jako „stopień zagrożenia odczuwany przez człon‑
ków danej kultury w obliczu sytuacji nowych, nieznanych lub niepewnych”10. 

Jak wykazano, społeczeństwa o  słabym unikaniu niepewności są bardziej 
życzliwe i tolerancyjne. Do wszelkiego rodzaju inności podchodzą z ciekawoś‑
cią i  zainteresowaniem. Przedstawiciele tego typu kultury są otwarci na dys‑
kusję oraz wymianę poglądów. Zazwyczaj częściej interesują się życiem pub‑
licznym, chętniej podejmują działalność społeczną oraz chętniej zrzeszają się 
w  różnych organizacjach. Takie społeczeństwo jest bardziej spokojne i  wyci‑
szone – agresja i emocje nie są publicznie okazywane (jeśli jednak tak się dzie‑
je, to taka jednostka spotyka się z dezaprobatą i potępieniem). Społeczeństwa 
o  niskim unikaniu niepewności wydają się być bardziej liberalne, a  ugrupo‑
wania skrajne i ekstremistyczne nie znajdują dużego zainteresowania. W tych 
krajach agresywny nacjonalizm nie ma wielu zwolenników. Przedstawiciele tej 
kultury mocno wierzą w to, że mogą wpływać na decyzje władz, m.in. poprzez 
protesty i  działalność lokalną. W  kulturach o  słabym unikaniu niepewności 
odmienność poglądów nie przekreśla szans na zbudowanie przyjaźni między 
ludźmi. To wszystko składa się na mniejsze ryzyko wystąpienia ostrych kon‑
fliktów międzyludzkich11. 

Całkowicie inaczej zachowują się przedstawiciele kultur o silnym unikaniu 
niepewności. Są to zazwyczaj osoby neurotyczne, nerwowe, nieśmiałe, pełne 
niepokoju i impulsywne. Towarzyszy im wysoki poziom stresu. Przedstawicie‑

 9 Ibidem, s. 180–181.
10 Ibidem, s. 181.
11 Ibidem, s. 183–214.
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le kultury o silnym unikaniu niepewności postawieni w sytuacji dwuznacznej 
lub nadzwyczajnej będą szukali wszelkich sposobów, by zwalczyć istniejące za‑
grożenie. Osoby te chętniej będą tworzyć regulacje prawne, które mają w spo‑
sób jednoznaczny określać sposób postępowania ludzi. Inność kojarzyć się bę‑
dzie tym osobom z czymś niebezpiecznym, dlatego też częściej niż w kulturach 
o  niskim poziomie unikania niepewności występują zachowania agresywne 
i wrogie. W społeczeństwach o silnym unikaniu niepewności odbywa się mniej 
dyskusji, częściej wyznaje się jedno „właściwe” podejście do danego zagadnie‑
nia, a  odpowiedzi na wszelkie pytania muszą być precyzyjne i  wyczerpujące. 
W  omawianej kulturze odmienność poglądów może być dużą przeszkodą 
w  zbudowaniu przyjacielskich relacji między ludźmi. Silne unikanie niepew‑
ności wiąże się zazwyczaj z  małymi „kompetencjami obywatelskimi” oraz 
z brakiem wiary w możliwość wpływu zwykłych obywateli na władzę. Przed‑
stawiciele tego typu kultury zazwyczaj są mniej zainteresowani polityką, a jeśli 
już się interesują, to mają negatywne i wrogie nastawienie do całej klasy poli‑
tycznej. To wszystko przekłada się na mały udział obywateli w organizacjach 
pozarządowych. W krajach o silnym unikaniu niepewności większe szanse na 
odegranie istotnej roli w polityce mają partie skrajne i ekstremistyczne, a także 
ruchy nacjonalistyczne12. Być może dzieje się tak dlatego, ponieważ te ugrupo‑
wania mają zazwyczaj jednoznaczny, ofensywny program, a ich działalność jest 
uwarunkowana charyzmą lidera ruchu.

Po przeliczeniu odpowiedzi udzielanych przez pracowników IBM oraz 
uczestników badań replikacyjnych opracowano zestawienie wskaźników uni‑
kania niepewności dla 74 krajów i  regionów. Polska z  wynikiem 93 zajmuje 
bardzo wysokie dziewiąte miejsce, ex aequo z  francuskojęzyczną częścią Bel‑
gii. Wyżej od Polaków w omawianym rankingu są m.in. Grecy, Portugalczycy 
i Rosjanie. Polacy w rankingu unikania niepewności wyprzedzili m.in. Japoń‑
czyków i Niemców. Niski stopień unikania niepewności jest charakterystyczny 
dla m.in. Brytyjczyków, Szwedów czy Duńczyków.

Tabela 17. Wskaźniki unikania niepewności (UAI) dla 74 krajów i regionów

Kraj/region Wskaźnik UAI Pozycja kraju

1 2 3

Grecja 112 1

Portugalia 104 2

Gwatemala 101 3

Urugwaj 100 4

Belgia (region flamandzkojęzyczny) 97 5

Malta 96 6

12 Ibidem, s. 183–214.
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1 2 3

Rosja 95 7

Salwador 94 8

Belgia (region francuskojęzyczny) 93 9/10

Polska 93 9/10

Japonia 92 11/13

Serbia 92 11/13

Surinam 92 11/13

Rumunia 90 14

Słowenia 88 15

Peru 87 16

Argentyna 86 17/22

Chile 86 17/22

Kostaryka 86 17/22

Francja 86 17/22

Panama 86 17/22

Hiszpania 86 17/22

Bułgaria 85 23/25

Korea Południowa 85 23/25

Turcja 85 23/25

Węgry 82 26/27

Meksyk 82 26/27

Izrael 81 28

Kolumbia 80 29/30

Chorwacja 80 29/30

Brazylia 76 31/32

Wenezuela 76 31/32

Włochy 75 33

Czechy 74 34

Austria 70 35/38

Luksemburg 70 35/38

Pakistan 70 35/38

Szwajcaria (region francuskojęzyczny) 70 35/38

Tajwan 69 39

Kraje arabskie 68 40/41

Maroko 68 40/41
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1 2 3

Ekwador 67 42

Niemcy 65 43

Tajlandia 64 44

Bangladesz 60 45/47

Kanada Quebec 60 45/47

Estonia 60 45/47

Finlandia 59 48/49

Iran 59 48/49

Szwajcaria (region niemieckojęzyczny) 56 50

Trinidad 55 51

Afryka Zachodnia 54 52

Holandia 53 53

Afryka Wschodnia 52 54

Australia 51 55/56

Słowacja 51 55/56

Norwegia 50 57

Nowa Zelandia 49 58/59

Afryka Południowa (ludność biała) 49 58/59

Kanada cała 48 60/61

Indonezja 48 60/61

Stany Zjednoczone 46 62

Filipiny 44 63

Indie 40 64

Malezja 36 65

Wielka Brytania 35 66/67

Irlandia 35 66/67

Chiny 30 68/69

Wietnam 30 68/69

Hongkong 29 70/71

Szwecja 29 70/71

Dania 23 72

Jamajka 13 73

Singapur 8 74
Wskaźniki dla krajów, których nazwy są pogrubione, zostały obliczone na podstawie danych IBM. Pozosta‑
łe wskaźniki pochodzą z badań replikacyjnych lub oszacowań.
Źródło: G. Hofstede, G.J. Hofstede: Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Przeł. M. Durska. 
Warszawa 2007, s. 182. 
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Męskość społeczeństwa oraz silne unikanie niepewności daje bardzo do‑
bry grunt pod ostry, długotrwały konflikt polityczny. Wydaje się, że liderzy 
PO i PiS byli świadomi tego mechanizmu, dlatego też nie zależało im na łago‑
dzeniu sporu politycznego, wręcz przeciwnie – nieustannie zaogniali konflikt, 
umacniając tym samym swoją pozycję na scenie politycznej.

5.2. Inklinacje historyczne

Przed rozważeniem tezy, że Polakom odpowiada wojenny styl uprawiania 
polityki, warto zastanowić się, czy ostra retoryka jest absolutną nowością, czy 
już wcześniej stronnictwa i  partie polityczne też toczyły ze sobą ostre spory. 
W  ten sposób będzie można stwierdzić, od jak dawna polskie społeczeństwo 
rozwiązuje spory polityczne poprzez konflikt.

Już w  II Rzeczpospolitej polską politykę napędzała rywalizacja pomiędzy 
Józefem Piłsudskim a  Romanem Dmowskim. Spór pomiędzy obozem pił‑
sudczykowskim a  obozem narodowym dotyczył niemal wszystkich obszarów 
funkcjonowania państwa, nawet tak podstawowych, jak koncepcje dotyczące 
kształtu granic oraz ustroju Rzeczypospolitej (endecja proponowała zbudo‑
wanie państwa narodowego na ziemiach zamieszkałych głównie przez lud‑
ność polską, Piłsudski był zwolennikiem ekspansji terytorialnej oraz budowy 
państwa federacyjnego13). „Obu polityków dzieliło wszystko: wizje odzyskania 
niepodległości, kształt odrodzonej Rzeczypospolitej, spojrzenie na jej politykę 
wewnętrzną i zewnętrzną, kierunki rozwoju. Sprzeczali się o filozofię państwa 
i  istotę bytu narodowego, stosunek do tradycji i  bliźnich. Lata 30. XX wieku 
w  Polsce to starcie dwóch ideologii: endeckiej, postulującej kraj jednolity et‑
nicznie, polonizujący mniejszości narodowe, antyniemiecki i  pełniący na 
wschodzie rolę bufora przed barbarzyńcami, i  tej wyrosłej ze spuścizny poli‑
tycznej Piłsudskiego, stawiającej na silne, autorytarne państwo, antykomu‑
nizm, a  w  polityce zagranicznej na federację państw powstałych na gruzach 
I Rzeczypospolitej”14. 

Druga wojna światowa a potem okres komunizmu zawiesiły ostry konflikt 
polityczny. Rządy partii hegemonicznej oficjalnie zaprzeczały istnieniu jakie‑
gokolwiek podziału na dwa zwalczające się polityczne bloki. Z czasem jednak 
coraz silniejsza stawała się demokratyczna opozycja, która swoją siłę budowa‑
ła w kontrze do działań Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przejawami 

13 M. Kornat: Polityka zagraniczna w sporach programowych doby II Rzeczypospolitej. W: Te‑
mat polemiki: Polska. Najważniejsze polskie spory ideowo ‑polityczne. Red. J. Kloczkowski. Kraków 
2012, s. 239–314.

14 L. Strzyga: Narodowy Dzień Niepodległości. Jak Piłsudski i Dmowski spierali się o Polskę. 
http://www.polskatimes.pl/artykul/696121,narodowy ‑dzien ‑niepodleglosci ‑jak ‑pilsudski ‑i 
 ‑dmowski ‑spierali ‑sie ‑o ‑polske,id,t.html [data dostępu: 1.06.2017].
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występowania politycznego sporu w tych czasach były strajki robotnicze oraz 
tworzenie i działalność organizacji opozycyjnych, takich jak KOR czy Solidar‑
ność. Spojrzenie na historię lat 80. XX wieku nie pozostawia wątpliwości, że 
konflikt między Solidarnością a PZPR stanowił główną oś sporu politycznego 
w tamtym czasie. Potwierdzeniem istnienia głębokiego podziału politycznego 
są obrady Okrągłego Stołu, w  których uczestniczyli zarówno przedstawiciele 
komunistycznych władz, jak i Solidarności.

Po 1989 roku polski system partyjny nie był stabilny i  brakowało na sce‑
nie partyjnej trwałych tworów politycznych. Można jednak stwierdzić, że w la‑
tach 90. partie dzieliły się na postkomunistyczne (będące z początku w izola‑
cji) i postsolidarnościowe (głównie rozbite na małe, zwaśnione ugrupowania). 
Dopiero powstanie Akcji Wyborczej Solidarność skonsolidowało prawą stronę 
sceny politycznej. Na arenie politycznej naprzeciw siebie stały Sojusz Lewicy 
Demokratycznej i AWS, czyli ugrupowania nie tylko o zupełnie różnym rodo‑
wodzie, ale również z zupełnie inną wizją Polski.

Po dekompozycji AWS na scenie politycznej pojawiły się Platforma Obywa‑
telska oraz Prawo i Sprawiedliwość. Początkowo oba ugrupowania funkcjono‑
wały w kontrze do rządzącego SLD. Z czasem jednak obie partie na tyle urosły 
w siłę, że stały się dla siebie konkurencją. Po wyborach w 2005 roku oba środo‑
wiska stały się sobie wrogie, a konflikt polityczny ciągle przybierał na sile. Nic 
więc dziwnego, że konflikt między PO i PiS komentatorzy porównują do kon‑
fliktu między obozem Piłsudskiego a obozem Dmowskiego. W 2012 roku To‑
masz Nałęcz (ówczesny doradca prezydenta Komorowskiego ds. historii i dzie‑
dzictwa narodowego) w  wywiadzie dla „Wprost” porównał oba wspomniane 
konflikty, stwierdzając, że konflikt między PO a PiS coraz bardziej jest podob‑
ny do tego z przeszłości. „Mamy do czynienia z wielką przestrogą II Rzeczypo‑
spolitej, bo tam też ten spór między Dmowskim a Piłsudskim doprowadził do 
tego, że obie strony straciły do siebie elementarny szacunek”15. Patrząc na bieg 
historii, można stwierdzić, że ostre konflikty polityczne w Polsce miały miejsce 
wcześniej. Wojenny styl uprawiania polityki nie jest cechą charakterystyczną 
tylko dla czasów najnowszych, lecz jest trwającym kilka dekad standardem 
funkcjonowania na scenie politycznej. 

15 Nałęcz: Tusk i  Kaczyński jak Piłsudski i  Dmowski. https://www.wprost.pl/kraj/354671/
Nalecz ‑Tusk ‑i ‑Kaczynski ‑jak ‑Pilsudski ‑i ‑Dmowski.html [data dostępu: 2.06.2017].
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5.3. Przemoc polityczna w Polsce

5.3.1. Kultura agresji

Geert Hofstede dużą uwagę poświęcił temu, jak przedstawiciele różnych 
kultur – w  zależności od posiadania określonych cech – są w  stanie porozu‑
miewać się między sobą. Holenderski badacz swoją uwagę zwracał szczególnie 
na problemy w komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej. Jednocześ‑
nie stworzył on narzędzie określające cechy każdej z grup narodowych w kil‑
ku wymiarach kultury. Dzięki jego badaniom można określić, jakie są cechy 
charakterystyczne dla różnych nacji. Tę wiedzę można wykorzystać nie tylko 
do rozwiązywania problemów międzynarodowych w komunikacji, ale również 
dzięki niej można spróbować określić, jakie panują wewnątrzgrupowe relacje 
w danym społeczeństwie. 

Jak wynika z badań, polska kultura jest bardzo męska, a Polacy odczuwają 
silną potrzebę unikania niepewności. Te właściwości polskiej kultury narodo‑
wej przekładają się nie tylko na zachowania Polaków w życiu codziennym, ale 
także na zachowania w życiu społecznym i politycznym.

W kulturach męskich polityka ma charakter konfrontacyjny, a  konflikty 
rozwiązywane są siłowo. Jak zaprezentowano w poprzednich rozdziałach, ry‑
walizacja między PO a PiS była bardzo ostra i przypominała walkę o władzę 
między obozem Piłsudskiego i obozem Dmowskiego w II RP. Obie strony wal‑
czyły ze sobą nie tylko na programowe propozycje, ale również dopuszczały się 
wielu nienawistnych komentarzy i  uwag pod adresem rywala. Dobrym przy‑
kładem wzajemnej niechęci są wypowiedzi Donalda Tuska i Jarosława Kaczyń‑
skiego, komentujące artykuł Trotyl na wraku tupolewa, opublikowany w Rzecz‑
pospolitej w październiku 2012 roku. W tekście Cezarego Gmyza stwierdzono, 
że „Polacy, którzy badali wrak samolotu16, odkryli na nim ślady materiałów 
wybuchowych”17. Prezes PiS stwierdził, że „jedyną teorią, która wszystko wy‑
jaśniała, był wybuch”. „Zamordowanie 96 osób, w tym prezydenta i innych, to 
niesłychana zbrodnia. Każdy, kto chociażby przez matactwo czy poplecznictwo 
miał z  tym coś wspólnego, powinien ponieść konsekwencje”18. Następnie na 
konferencji prasowej Donald Tusk odniósł się do słów lidera PiS, mówiąc, że 
trudno mu sobie wyobrazić współdziałanie Polaków „w sytuacji, w której lider 
polityczny, ubiegający się o władzę, dzieli Polaków w sposób tak kategoryczny 

16 Mowa o samolocie, który rozbił się 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku.
17 C. Gmyz: Trotyl na wraku tupolewa. http://www.rp.pl/artykul/947282 ‑Trotyl ‑na ‑wraku‑

 ‑tupolewa.html#ap ‑2 [data dostępu: 1.06.2017].
18 Kaczyński: zamordowano 96 osób. To niesłychana zbrodnia! http://wyborcza.pl/1,76842,

12764838,Kaczynski__zamordowano_96_osob__To_nieslychana_zbrodnia_.html [data dostępu: 
1.06.2017].
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– na zwolenników tezy, że rząd państwa polskiego współuczestniczył w zbrod‑
ni zabójstwa prezydenta i 95 polskich obywateli w katastrofie smoleńskiej. Tak 
naprawdę nie sposób ułożyć sobie życia w  jednym państwie z  ludźmi, którzy 
formułują tak daleko idące wnioski”19. Odpowiadając na te słowa, Jarosław Ka‑
czyński powiedział: „W tej chwili najważniejsze jest odniesienie się do tego, co 
powiedział Donald Tusk, że ze mną nie można ułożyć sobie stosunków w jed‑
nym państwie. Nie wiem, czy pan Tusk chce mnie zamordować, czy też ogra‑
niczyć do banicji?”20. Ta ostra wymiana zdań między dwoma liderami polskie‑
go życia politycznego to tylko próbka wzajemnej nienawiści między jednym 
a drugim ugrupowaniem.

Trudno sobie wyobrazić, żeby politycy PO i PiS siłowo rozwiązywali kon‑
flikt polityczny21. Natomiast słowna agresja między politykami ma swoje po‑
ważne konsekwencje – nie tylko we wzroście nienawiści między dwoma śro‑
dowiskami, ale również w występowaniu przemocy politycznej. Język wrogości 
i  „szczucie jednych na drugich” jest efektowną i  atrakcyjną formą przekazu, 
jest jasnym komunikatem zbudowanym na podziale: „my – dobrzy, oni – źli”. 
Zdarzają się jednak jednostki, które mogą tego wojennego napięcia nie wytrzy‑
mać i  mogą pod wpływem słów polityków dopuszczać się napaści na osoby 
o  innych poglądach politycznych. Dogmatyczni wyznawcy jednej czy drugiej 
partii mogą atakować osoby o odmiennych poglądach, używając siły fizycznej 
lub też posługując się bronią. W imię obrony własnych racji są w stanie pobić 
lub nawet zabić drugiego człowieka. Najlepszymi przykładami takich zacho‑
wań były z jednej strony bójki „obrońców krzyża” z funkcjonariuszami straży 
miejskiej pod Krzyżem sprzed Pałacu Prezydenckiego22, z drugiej strony atak 

19 Nałęcz: Tusk i  Kaczyński jak Piłsudski i  Dmowski. https://www.wprost.pl/kraj/354671/
Nalecz ‑Tusk ‑i ‑Kaczynski ‑jak ‑Pilsudski ‑i ‑Dmowski.html [data dostępu: 1.06.2017].

20 Kaczyński: Czy Tusk chce mnie zamordować, czy też ograniczy się do banicji? http://www.
tvn24.pl/wiadomosci ‑z ‑kraju,3/kaczynski ‑czy ‑tusk ‑chce ‑mnie ‑zamordowac ‑czy ‑tez ‑ograniczy‑
 ‑sie ‑do ‑banicji,285833.html [data dostępu: 1.06.2017].

21 W czasie debaty pomiędzy Donaldem Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim z 2007 roku lider 
PO przedstawił historię, w czasie której spotkał się w windzie z liderem PiS. Kaczyński miał wtedy 
wyciągnąć pistolet i powiedzieć: „Dla mnie Ciebie zabić, to jak splunąć”. Jarosław Kaczyński od 
razu zaprzeczył, jakoby ten fakt miał miejsce, choć – jak później przyznał na konferencji prasowej – 
nosił kiedyś przy sobie broń. Gdyby rzeczywiście taki fakt miał miejsce, to groźby z użyciem broni 
byłyby jedną z form walki z konkurencją polityczną w sposób siłowy. 

22 Po katastrofie smoleńskiej Polacy gromadzili się przed Pałacem Prezydenckim w Warsza‑
wie, aby oddać hołd zmarłej parze prezydenckiej. 15 kwietnia 2010 roku działacze organizacji 
harcerskich postawili przed Pałacem krzyż dla uczczenia ofiar katastrofy. Po zakończeniu drugiej 
tury wyborów w lipcu 2010 roku prezydent elekt Bronisław Komorowski w wywiadzie dla Gazety 
Wyborczej wyraził opinię, że żałoba już minęła, a krzyż powinien zostać przeniesiony w inne, bar‑
dziej odpowiednie miejsce. 3 sierpnia 2010 roku odbyła się nieudana próba przeniesienia krzyża 
do Kościoła św. Anny. Tzw. „obrońcy krzyża” siłą próbowali powstrzymać funkcjonariuszy BOR 
oraz Straży Miejskiej przed rozpoczęciem ceremonii przeniesienia. Kilka osób przywiązało się 
do krzyża, w efekcie czego funkcjonariusze BOR byli zmuszeni usunąć ich ze zgromadzenia. Do‑
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byłego członka PO, Ryszarda Cyby, na biuro poselskie PiS i zabójstwo działa‑
cza tej partii Marka Rosiaka23.

Wydaje się, że w kulturach, w których panuje silny poziom unikania nie‑
pewności, łatwiej będzie zbudować oś sporu wokół konfliktu personalnego. 
Osoby o  odmiennych poglądach będą postrzegane jako wrogowie, natomiast 
ci, którzy podzielają nasze obawy, jako sojusznicy. Na czele dwóch obozów stoją 
polityczni liderzy, a ich ocena zależy od przynależności do określonego obozu. 
Donald Tusk dla części wyborców będzie „zdrajcą”, dla części „wybawicielem”24. 
Według części Polaków Jarosław Kaczyński „zbawi Polskę”25, dla innych lider 
PiS będzie „największym szkodnikiem od 27 lat”26. Według Stanisława Skar‑
żyńskiego „koalicja PO–PiS powstała w 2005 roku i trwa do dziś. Zamiast tek 
wicepremiera i  kilku ministerstw w  tej koalicji słabszy partner otrzymuje ty‑
tuł wroga publicznego numer jeden – czyli pełną gwarancję pozostania w grze. 
[…] można dostrzec, że wojna PiS z PO umożliwia obu partiom trwanie, któ‑
rego skutkiem jest lawinowe tempo degradacji życia publicznego, pustynnienie 
polskiego społeczeństwa i zapadanie się wszystkich jego instytucji”27.

5.3.2. Rodzaje przemocy politycznej

Pojęcie przemocy politycznej jest bardzo szerokie i  różni się w  zależności 
od tego, kto jest sprawcą agresywnego czynu. Najczęściej to określenie odnosi 

szło do bójki pomiędzy „obrońcami krzyża” a Strażą Miejską. W rezultacie odwołano ceremonię 
przeniesienia. Całe wydarzenie transmitowały stacje telewizyjne. Ostatecznie krzyż przeniesiono  
16 września 2010 roku do kaplicy Pałacu Prezydenckiego, a potem do Kościoła św. Anny w War‑
szawie. 

23 19 października 2010 roku Ryszard Cyba wtargnął do znajdującego się w centrum Łodzi 
biura posła do PE Janusza Wojciechowskiego oraz posła na Sejm RP Jarosława Jagiełły. Napastnik 
zastrzelił pracownika biura Marka Rosiaka oraz zaatakował paralizatorem oraz nożem asystenta 
posła Jagiełly, Pawła Kowalskiego. Cyba został zatrzymany przez wezwanych na miejsce zdarzenia 
strażników miejskich. Po zatrzymaniu w obecności kamer telewizyjnych stwierdził, że żałuje, że 
nie ma już broni, „boby powystrzelał wszystkich pisowców”. 20 grudnia 2011 roku sąd skazał Ry‑
szarda Cybę na karę dożywotniego pozbawienia wolności.

24 A. Gajcy: Tusk „zbawiciel” czy „zdrajca”? Największy wróg PiS powraca [ANALIZA]. http://
wiadomosci.onet.pl/tylko ‑w ‑onecie/tusk ‑zbawiciel ‑czy ‑zdrajca ‑najwiekszy ‑wrog ‑pis ‑powraca 
 ‑analiza/55tp817 [data dostępu: 20.04.2017].

25 Co czuje Kaczyński, gdy tłum skanduje: „Jarosław Polskę zbaw”? Nic. „Przyzwyczaił się”. http://
www.newsweek.pl/polska/jaroslaw ‑kaczynski ‑o ‑czystosci ‑intencji ‑pis ‑wywiad,artykuly,372749,1.
html [data dostępu: 20.04.2017].

26 M. Rigamonti: Roman Giertych: Kaczyński to największy szkodnik ostatnich 27 lat [WY‑
WIAD]. http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/984274,roman ‑giertych ‑wywiad ‑rigamonti ‑pis ‑ka
czynski.html [data dostępu: 20.04.2017].

27 S. Skarżyński: Koalicja PO–PiS rządzi Polską od 12 lat. Polityczny wróg to skarb, o który 
trzeba dbać. http://wyborcza.pl/osiemdziewiec/7,159012,21948681,koalicja ‑po ‑pis ‑rzadzi ‑polska
 ‑od ‑12 ‑lat ‑polityczny ‑wrog ‑to.html [data dostępu: 1.07.2017].
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się do działań państwa albo wobec innego kraju, albo wobec swoich obywateli. 
Jak zauważa Eugeniusz Młyniec, przemoc może stanowić narzędzie do zdoby‑
cia i utrzymania władzy. Może być również sposobem rozwiązywania konflik‑
tów wewnętrznych. Uznaje się, że w systemach demokratycznych monopol na 
stosowanie przemocy mają instytucje państwa28.

Przemoc polityczną można podzielić na instrumentalną i  porywczą. Ta 
pierwsza jest wynikiem kalkulacji, stosuje się ją w konkretnym celu, jako na‑
rzędzie, które ma zapewnić skuteczność działań. Taki rodzaj przemocy mogą 
stosować instytucje państwa (np. w celu zapewniania bezpieczeństwa obywa‑
teli), ale również organizacje terrorystyczne czy uczestnicy buntów (np. aby 
zwrócić uwagę na ich działalność oraz postulaty). Przemoc porywcza wiąże 
się natomiast ze stanem frustracji jednostki. Jest ona sposobem rozładowa‑
nia gniewu, wymierzenia kary. Taka przemoc polityczna występuje najczęś‑
ciej wtedy, kiedy dysproporcje polityczne, ekonomiczne czy kulturowe są zbyt  
głębokie29.

Jeśli przyjąć za słuszną pojawiającą się w niniejszym opracowaniu hipotezę, 
że stan wojny politycznej jest z różnych powodów korzystny dla obu stron, to 
ostre ataki polityków PO na polityków PiS i  odwrotnie można uznać za na‑
rzędzie do podtrzymywania ostrego konfliktu. W  takim przypadku wszelkie 
formy agresji słownej, znieważania rywala oraz etykietowania go jako wroga 
należy uznać za przemoc instrumentalną. Co więcej, kampanię nienawiści pro‑
wadzoną przez obie partie można określić jako agresję symboliczną (taką, któ‑
ra sprowadza się do aktów psychicznej przemocy30). Ponieważ taki styl upra‑
wiana polityki nie został odrzucony przez społeczeństwo, a  obie partie przez 
cały omawiany okres cieszyły się ogromnym poparciem, można stwierdzić, że 
omawiana agresja była usankcjonowana, społecznie akceptowalna31. 

Skutkiem ubocznym ostrej walki politycznej jest gniew części obywateli, 
wycelowany w  ludzi o  odmiennych poglądach politycznych. Wtedy to wy‑
stępuje zjawisko przemocy porywczej. Zgodnie z  koncepcją amerykańskiego 
psychologa, Leonarda Berkowitza, frustracja i  gniew mogą uruchomić pro‑
ces wymierzania kary na określonym przez agresora obiekcie. W  ten sposób 
dochodzi do rozładowania agresji i  osłabienia frustracji32. Jednak, jak zauwa‑
ża Berkowitz, samo poczucie frustracji nie wystarcza do rozpoczęcia działań 
agresywnych. Osoba sfrustrowana może podjąć szereg innych działań oprócz 

28 E. Młyniec: Przemoc polityczna. W: Leksykon politologii wraz z Aneksem o: reformie samo‑
rządowej, wyborach do sejmu, prezydenckich oraz gabinetach rządowych. Red. A. Antoszewski, 
R. Herbut. Warszawa 2010, s. 355–356.

29 Ibidem, s. 355–356.
30 W. Wosińska: Psychologia życia społecznego. Podręcznik psychologii społecznej dla prakty‑

ków i studentów. Gdańsk 2004, s. 434.
31 Ibidem, s. 435.
32 E. Młyniec: Przemoc polityczna…, s. 355–356.
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agresji, są to np. wycofanie, rezygnacja, przeformułowanie celów itd.33. Odno‑
sząc to do świata polityki – sfrustrowany obywatel, zamiast stosować przemoc 
polityczną, może np. przestać interesować się wydarzeniami politycznymi, nie 
wziąć udziału w głosowaniu, zmienić swoje preferencje polityczne lub poglądy 
na daną sprawę itd. Według Berkowitza frustracja zamienia się w agresję wte‑
dy, gdy dodatkowo pojawia się bodziec kojarzący się z agresją. Badacz poprzez 
szereg eksperymentów m.in. udowodnił, że nasilenie agresji sfrustrowanej jed‑
nostki następuje wtedy, gdy widzi ona broń. Widok broni powoduje nasilenie 
się negatywnych emocji i  myśli, a  w  konsekwencji prowadzi do zwiększenia 
agresji (tzw. efekt broni)34. 

Co może być bodźcem powodującym przemoc polityczną porywczą? Być 
może ostra retoryka liderów politycznych. Być może społeczne przyzwolenie 
na agresję w polityce. Być może poczucie krzywdy wyrządzone przez działania 
danego ugrupowania. A być może kumulacja wielu innych czynników, w czę‑
ści nie związanych z wydarzeniami politycznymi. Należy mieć świadomość, iż 
agresywne działania polityków mogą mieć wpływ na agresywne zachowania 
wyborców.

33 W. Wosińska: Psychologia życia społecznego…, s. 442–443.
34 Ibidem, s. 442–443.
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„Była to najlepsza i najgorsza z epok, wiek rozumu i wiek szaleństwa, czas 
wiary i czas zwątpienia, okres światła i okres mroków, wiosna pięknych nadziei 
i zima rozpaczy. […] Mówiąc zwięźle, były to lata tak bardzo podobne do obec‑
nych, że niektórzy z  najhałaśliwszych znawców owej ery widzą w  niej dobro 
i  zło takie samo jak dzisiaj, tylko w  nieporównywalnie wyższym stopniu”1 – 
wydaje się, że te słowa Charlesa Dickensa dobrze opisują najnowszą historię po‑ 
lityczną Polski. W przestrzeni publicznej dominują kategoryczne osądy na temat  
minionych wydarzeń. W zależności od preferencji politycznych obywatele mo‑ 
gą oceniać rządy PO lub PiS jako „złoty okres dla Polski”, bądź też rządy zdraj‑
ców i szaleńców. Zanim rozpocząłem analizę konfliktu między tymi partiami, 
postawiłem granicę czasową opracowania, którą jest moment wyborów parla‑
mentarnych w 2015 roku. Stan wojny wewnętrznej między dwoma zwaśniony‑
mi blokami politycznymi jednak trwa nadal. Oligopol polityczny utworzony 
przez PO i PiS jest zarządzany poprzez konflikt, który generuje zainteresowa‑
nie mediów i wyborców, a to bezpośrednio wpływa na utrzymanie wysokiego 
poparcia dla całego układu i  na marginalizację innych podmiotów politycz‑
nych. Potwierdzają to wyniki badań opinii publicznej oraz wyniki wyborów.

Analiza programów partii umożliwiła potwierdzenie hipotezy o przesunię‑
ciu Platformy Obywatelskiej w kierunku centrum. Zmiana jest na tyle wyraźna, 
że przyznają się do niej sami liderzy PO. Nie udało się natomiast potwierdzić 
w sposób jednoznaczny hipotezy o przesunięciu PiS w stronę partii ultraprawi‑
cowej. Dokumenty programowe nie zawierają postulatów, które świadczyłyby 
o takim ruchu. PiS budowało swój program na krytyce rządów Tuska, jeśli już 
uzupełniało swój program, to o propozycje socjalne. Na podstawie analizy tyl‑
ko oficjalnych dokumentów programowych nie sposób zweryfikować hipotezy 
o ewolucji tej partii w kierunku ultraprawicowym. Aby potwierdzić lub odrzu‑
cić tę hipotezę, należy dokonać głębszej analizy działalności partii i  jej lide‑
rów, m.in. prześledzić propozycje ustaw składane przez PiS, wyniki głosowań 
przedstawicieli tej partii w parlamencie oraz wypowiedzi medialne jej liderów.

1 C. Dickens: Opowieść o dwóch miastach…
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Wykorzystując istniejące podziały socjopolityczne, a  także kreując nowe 
osie sporu, m.in. ostry konflikt personalny, udało się PO i PiS rozbić w miarę 
jednolite grono wyborców na dwa wrogie obozy. Przyjmując definicję polary‑
zacji politycznej Sartoriego, należy przyznać, że udało się wykreować ostry po‑
dział polityczny, mimo iż dystans ideologiczno ‑programowy między partiami 
nie jest tak głęboki (jak choćby w przypadku układu AWS ‑SLD). Taki stan rze‑
czy rzuca nowe światło na kwestię polaryzacji politycznej – udowodniono bo‑
wiem, że są inne czynniki, które mogą dzielić wyborców znaczne bardziej niż 
program partii. Fakty i dane, przedstawione w rozdziale trzecim, potwierdzają 
hipotezę, że rozbicie początkowo jednolitego grona wyborców na dwie wrogie 
sobie grupy jest efektem przemyślanej strategii liderów PO i PiS.

Wybory w 2015 roku przyniosły podwójne zwycięstwo PiS i pełnię władzy 
dla tej partii oraz znaczące osłabienie pozycji Platformy Obywatelskiej kosz‑
tem tzw. „nowych partii”. W  tym momencie, na przełomie 2017 i 2018 roku, 
trudno przewidzieć, jak dalej rozwinie się opisywany konflikt: jak długo PiS 
będzie dominować na scenie politycznej, czy partie opozycyjne się zjednoczą 
i będą stanowić alternatywę dla rządzących, czy też nastąpi ich polityczny ko‑
niec i odejdą w zapomnienie, a ich miejsce zajmą partie z opozycji pozaparla‑
mentarnej. Można jednak przypuszczać, że niezależnie od tego, czy PO i PiS 
będą istnieć, czy ich miejsce zastąpią nowe partie, to liderzy sceny politycznej  
będą dążyć do utworzenia oligopolu politycznego.

Jak wykazano w  rozdziale piątym, w  Polsce jest idealny klimat do utwo‑
rzenia takiego oligopolu. W polskim społeczeństwie dominuje kultura męska, 
która wpływa na konfrontacyjność zachowań oraz na rozwiązywanie konflik‑
tów w sposób siłowy. Wysoki stopień unikania niepewności determinuje wro‑
gość i brak zaufania wobec obcych grup. Niewielkie kompetencje obywatelskie 
idą w parze z poczuciem bezsilności wobec rządzących. Partie polityczne wy‑
korzystują te warunki kulturowe – ostry podział polityczny na dwa zwalczają‑
ce się obozy istniał już w II RP, potem w epoce demokracji ludowej zakamu‑
flowany konflikt między PZPR a demokratyczną opozycją stanowił główną oś 
sporu. W demokratycznej Polsce podział na obóz postkomunistyczny i postso‑
lidarnościowy trwał jeszcze ponad dekadę. W  latach 2005–2015 wystąpił po‑
dział polityczny między PO i PiS, mimo iż partie te mają podobny rodowód, 
a dystans ideologiczny między nimi nie jest tak znaczny, jak w przypadku np. 
obozu Piłsudskiego i  obozu Dmowskiego, albo konfliktu AWS–SLD. Można 
więc być niemal pewnym, że w  przyszłości polska scena polityczna również 
będzie podzielona na zwalczające się bloki.

Nic nie trwa wiecznie. Zarówno Platforma Obywatelska, jak i Prawo i Spra‑
wiedliwość kiedyś przeminą. Jednak w ich miejsce pojawią się z pewnością nowe  
podmioty, które będą działać według podobnego oligopolistycznego mecha‑ 
nizmu. 
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Łukasz Wielgosz

Polish ‑Polish war  
Managing the political oligopoly 
by the Civic Platform and Law and Justice parties 
in the years 2001–2015

Su m ma r y

The present monograph is devoted to the rivalry between two political parties, Civic Plat-
form and Law and Justice from the moment of their formation until the parliamentary elections 
in 2015. The main research goal is to find the sources of the conflict, the causes of its escalation 
and the consequences of its persistence for both the parties involved, the party system and for the 
society. The attempt at describing this long ‑lasting political process has raised several research 
questions and hypotheses accompanying the analysis of the course of the Polish ‑Polish war.

The first research question concerns the tools and methods used to control the course of 
political conflict in Poland. The accompanying research hypothesis assumes that the leaders 
of Civic Platform and Law and Justice have made use of the existing socio ‑political divisions 
and created new significant ones, making ideological and agenda shifts, causing a sharp per-
sonal conflict and systematically adopting confrontational positions on “everyday problems”. 
The rivalry between Civic Platform and Law and Justice is beneficial for both sides – they have 
become such strong political entities that they have turned the market of political parties into an 
oligopoly.

The second research problem is formulated around the following question: What interest 
did the Civic Platform and the Law and Justice parties have in dividing an initially homo‑ 
geneous group of voters into two hostile groups? The research hypothesis related to this ques-
tion assumes that the actions taken by both parties were the result of a well ‑conceived strategy 
aimed at increasing the results of not only one party, but the entire pact thanks to mutual com-
petition.

The third research problem is connected with an attempt to identify the causes of the con-
flict and the point at which both sides considered that if they would “cooperate” with each other 
in a specific way, by fighting each other, they would share a common benefit (as in oligopoly). 
Probably, distinguishing the precise moment in the history will not be possible, as it could have 
taken several months to build up the consciousness under discussion. However, it is likely that 
the “logic of hostility” was born already at the time of the inter ‑election tension (between the 
parliamentary elections and the second round of the presidential election) in 2005.

The fourth research question is whether there has been any evolution in the agenda of Civic 
Platform and Law and Justice over the years as a mechanism for splitting the initially unified 
electoral group into two fighting blocks. A research hypothesis has been formulated around this 
research problem, assuming that Civic Platform has moved from the right side of the political 
scene towards the centre, while the Law and Justice party has made a move even further to the 
right, evolving from a centre ‑right party to an ultra ‑right party.

The last research question is why such a sharp political dispute could have appeared in 
Poland. Are there any root causes of this phenomenon? The related hypothesis assumes that the 
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cultural programming of the society and historical inclinations create favourable conditions for 
the emergence of this type of political conflict.

The political oligopoly created by Civic Platform and Law and Justice is managed through 
a conflict that generates interest of the media and voters, and this has a direct impact on main-
taining high support for the whole pact and on marginalizing other political entities.
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