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„Jestem na froncie walki z systemem od wielu lat. 
I będę walczył do końca”. Styl paranoiczny w retoryce 
wyborczej Pawła Kukiza

Wprowadzenie

Paweł Kukiz – polityk to bodaj największe zaskoczenie roku wyborczego 2015. 
Jeszcze w lutym ubiegłego roku nie był nawet brany pod uwagę jako warty 
uwagi kandydat, lecz kampania prezydencka odmieniła zdanie sporej grupy 
Polaków, zaś sam Kukiz przez wielu został uznany za zwycięzcę I tury wybo-
rów1. Polityczna ścieżka Pawła Kukiza nie rozpoczęła się jednak na początku 
2015 roku. Pierwszym, jak się zdaje, znaczącym manifestem politycznym było 
zaangażowanie na rzecz Platformy Obywatelskiej. W 2005 roku Kukiz był 
przecież członkiem komitetu poparcia Donalda Tuska2, a w 2007 członkiem 
Komitetu Honorowego PO3. W kolejnych latach jego poglądy zmieniały się i to 
znacząco. W roku 2010 opowiedział się po stronie Marka Jurka w wyborach 

1 W lutowym sondażu poparcia dla ewentualnych kandydatów na urząd Prezydenta RP, 
zrealizowanym przez CBOS, Paweł Kukiz nie był brany pod uwagę, w marcu popierało go 2% 
respondentów, w kwietniu już 11%, zaś w I turze głosowania uzyskał on ostatecznie 20,8% poparcia. 
Na dwa miesiące przed I turą wyborów 20% respondentów stwierdzało, że nie zna takiego kandydata, 
ponadto jedynie 9% uznało, że Paweł Kukiz jako kandydat im się podoba, a aż 59% było przeciwnego 
zdania. CBOS, Wybory prezydenckie: pewność głosowania, preferencje niezdecydowanych i przewidywania 
wyniku wyborów, 60/2015, Warszawa 2015, s. 5; CBOS, Opinie o kandydatach na prezydenta, 41/2015, 
Warszawa 2015, s. 2–5; http://prezydent2015.pkw.gov.pl/319_Pierwsze_glosowanie (6.02.2016).

2 Paweł Kukiz – życiorys, poglądy, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,148435,188221
34,pawel-kukiz-zyciorys-poglady-sylwetka.html (6.02.2016).

3 M. Rubaj, Ujawniamy listę znanych ludzi, którzy poprą PO, http://wiadomosci.dziennik.pl/
polityka/artykuly/62001,ujawniamy-liste-znanych-ludzi-ktorzy-popra-po.html (6.02.2016).
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prezydenckich, a rok później – w wyborach parlamentarnych – wycofał popar-
cie dla PO i od tego czasu jest jej zadeklarowanym krytykiem4. 16 marca wraz 
z Solidarnością pod przewodnictwem Piotra Dudy oraz innymi organizacjami 
społecznymi i stowarzyszeniami powołał do życia Platformę Oburzonych5, 
która po upływie roku przestała sprawnie funkcjonować6. Kontynuując jednak 
rozpoczętą drogę, 1 lutego 2015 roku zarejestrował Stowarzyszenie na rzecz 
Nowej Konstytucji „Kukiz’15”7, 9 lutego tego roku ogłosił, że będzie kandydował 
w wyborach prezydenckich8, natomiast pod koniec marca złożył 200 tysięcy 
głosów poparcia w Państwowej Komisji Wyborczej i został zarejestrowany jako 
ofi cjalny kandydat na urząd Prezydenta RP9. Niecałe dwa miesiące później, 
komentując wielki sukces w I turze, zapowiadał: „I na koniec, kochani, to jest 
dopiero początek. Czeka nas przeogromna, ciężka praca, za miesiąc znów się 
spotykamy w tym miejscu, za miesiąc idziemy całą armią po Polskę, po naszą 
Polskę”10.

29 lipca 2016 roku PKW zarejestrowała Komitet Wyborczy Wyborców 
„Kukiz’15”11, który ostatecznie uzyskał 8,81% poparcia w wyborach do Sejmu RP, 
co dało mu 43 mandaty. Komitet nie wprowadził przedstawicieli do Senatu RP12.

Paweł Kukiz i jego ruch Kukiz’15 jest nowym aktorem na polskiej scenie 
politycznej. Co za tym idzie, warto przyjrzeć się jego głównym postulatom 
oraz wizji rzeczywistości politycznej. Temu właśnie służy niniejszy artykuł. 
Jego celem jest ukazanie retoryki wyborczej Pawła Kukiza w świetle koncepcji 
stylu paranoicznego. Jak bowiem mam zamiar wykazać, obraz Polski, który 
w okresie kampanii parlamentarnej w 2015 roku przedstawiał ten polityk, pełen 

4 A. Stankiewicz, Wszystkie wcielenia Pawła Kukiza, http://wiadomosci.wp.pl/kat, 
1041267,title,Wszystkie-wcielenia-Pawla-Kukiza,wid,17618336,wiadomosc.html (6.02.2016); 
R. Kowalczyk, Paweł Kukiz ma problem. W 2007 nawoływał do głosowania na Platformę Obywatelską – do 
dziś nie potrafi  się publicznie przyznać, jak koszmarnie się pomylił, http://wpolityce.pl/polityka/206051-
pawel-kukiz-ma-problem-w-2007-nawolywal-do-glosowania-na-platforme-obywatelska-do-dzis-
nie-potrafi -sie-publicznie-przyznac-jak-koszmarnie-sie-pomylil (6.02.2016).

5 http://oburzeni.org.pl/page.php?5 (6.02.2016).
6 Sz. Zięba, Platforma Oburzonych rozpadła się? Paweł Kukiz i Piotr Duda podzieleni, http://

www.dziennikbaltycki.pl/artykul/1088668,platforma-oburzonych-rozpadla-sie-pawel-kukiz-i-piotr-
duda-podzieleni,id,t.html (6.02.2016).

7 http://www.krs-online.com.pl/stowarzyszenie-na-rzecz-nowej-konstytucji-krs-5052634.htm 
(6.02.2016).

8 Paweł Kukiz potwierdził start w wyborach prezydenckich, http://wiadomosci.wp.pl/
kat,1342,title,Pawel-Kukiz-potwierdzil-start-w-wyborach-prezydenckich,wid,17245001,wiadomosc.
html (6.02.2016); Kukiz chce być prezydentem Polski. „To nie jest pomysł rockandrollowca”, http://www.
tvn24.pl/wroclaw,44/pawel-kukiz-startuje-w-wyborach-na-prezydenta-polski,513549.html (6.02.2016).

9 Paweł Kukiz zarejestrowany jako kandydat na prezydenta, http://wpolityce.pl/polityka 
/238571-pawel-kukiz-zarejestrowany-jako-kandydat-na-prezydenta (6.02.2016).

10 Przemówienie Pawła Kukiza z 10 maja po ogłoszeniu wyników I tury wyborów prezydenckich, 
dostępne m.in. na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=ElB_s2l6Ans (31.01.2016).

11 http://parlament2015.pkw.gov.pl/komitety/20_Komitet_Wyborczy_Wyborcow_Kukiz15 
(6.02.2016).

12 http://parlament2015.pkw.gov.pl/ (6.02.2016).
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był ukrytych sił działających na jej szkodę, niejasnych interesów, niejawnych 
układów oraz zniewolonych obywateli. Kukiz wpisywał się tym samym w styl 
paranoiczny – w myślenie konspiracyjne, które traktuje sferę polityczną jako 
ledwie naskórek głębszych, niewidocznych i zaplanowanych procesów.

Styl paranoiczny w polityce

Jak trafnie zauważa Franciszek Czech, „spiski knuto od zawsze”, jednak dopiero 
w XX wieku pojawiło się i zostało spopularyzowane określenie „teorie spisko-
we”, a także inne bliskoznaczne pojęcia, takie jak „policyjna teoria dziejów”, 
„konspiracyjna teoria społeczeństwa”, „spiskowa koncepcja dziejów”, „konspira-
cjonizm”, „spiskologia”, „paranoja polityczna” oraz „styl paranoiczny”13. Do tej 
listy można by jeszcze dodać „myślenie spiskowe” lub „mentalność spiskową”, 
ale nie o to tu idzie, by przedstawić skończoną listę określeń stosowanych na 
oznaczenie wszelkiego rodzaju sposobów postrzegania i prezentowania świata, 
w którym ukryte i niejawne procesy są podniesione do rangi mechanizmów 
fundamentalnych. Nie jest też celem tego szkicu szczegółowe zrelacjonowa-
nie sporów teoretycznych toczonych wokół owych problemów14. Nie ma tu 
również miejsca, by ukazać ogrom literatury poświęconej tym zagadnieniom, 
tym bardziej że pracę tę w ostatnim czasie znakomicie wykonał wspomniany 
Franciszek Czech15. Wystarczy tylko przypomnieć, że próbując uporządkować 
rozmaite podejścia do problemu myślenia spiskowego, Krzysztof Korzeniowski 
zauważył, iż oznacza się tym terminem sposoby myślenia mające na celu iden-
tyfi kację tych, którzy knują, a więc poszukiwanie odpowiedzialnych za dziejące 
się procesy polityczno-społeczne, co wskazuje na paranoję polityczną16. Oprócz 
tego można dodać, że myślenie spiskowe może być traktowane jako fenomen 
społeczny czy kulturowy, gdy bada się rozmaite postaci idei spiskowych, oraz 
jako fenomen psychologiczny, gdy rozpatruje się afektywne i poznawcze 
przyczyny oraz konsekwencje paranoi. Krótko mówiąc: zdając sobie sprawę 
z bogatej historii refl eksji naukowej na ten temat, poprzestanę w tej pracy na 

13 F. Czech, Spiskowe narracje i metanarracje, Kraków 2015, s. 25.
14 Tym bardziej, że temat ten doskonale przedstawił Franciszek Czech, a wcześniej – także 

w polskiej literaturze – Lech Zdybel. Zob.: tamże, s. 23–120; L. Zdybel, Idea spisku i teorie spiskowe 
w świetle analiz krytycznych i badań historycznych, Lublin 2002.

15 F. Czech, Teorie teorii spiskowych – esej bibliografi czny, [w:] F. Czech (red.), Struktura teorii 
spiskowych. Antologia, Kraków 2014, s. 233–245.

16 Zob. np.: K. Korzeniowski, Polska paranoja polityczna. Źródła, mechanizmy i konsekwencje 
spiskowego myślenia o polityce, Warszawa 2010, s. 27–51; tegoż, Paranoja polityczna jako rys społeczno-
-politycznej mentalności Polaków, „Studia Ekonomiczne” 2012, nr 4/LXXV, s. 547; tegoż, Paranoja 
polityczna. Charakterystyka zjawiska i metody jego pomiaru, „Przegląd Psychologiczny” 2010, nr 2 
(53), s. 147–148.
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przedstawieniu wyłącznie tych rozstrzygnięć, które uznaję za ważne dla dal-
szych rozważań. Będę także, tak jak do tej pory, stosował zamiennie rozmaite 
określenia, przyjmując je za bliskoznaczne, by nie powiedzieć – wymienne.

Często wskazywanym punktem wyjścia do rozważań nad myśleniem spi-
skowym są uwagi Karla R. Poppera dotyczące teorii spiskowej jako błędnego, 
a powszechnego społecznie poglądu, zgodnie z którym wszelkie zjawiska 
społeczne – zwłaszcza negatywne – mają swoją przyczynę w zaplanowanych 
działaniach ukrytych i potężnych grup lub jednostek17. O ile Popper zwrócił 
uwagę na ważny fenomen teorii spiskowych, o tyle esej Richarda Hofstadtera 
Styl paranoiczny w polityce amerykańskiej otworzył szeroko drzwi kolejnym 
badaczom. Już na wstępie zauważa on, że określenie „styl paranoiczny” nie jest 
może najwłaściwsze, ale trudno znaleźć inne, lepiej oddające cechy owego stylu. 
Zastrzega też, że nie stosuje określenia paranoi w ujęciu klinicznym, bowiem 
ta dotyczy obiektu indywidualnego, kiedy paranoik postrzega siebie samego 
jako obiekt spisków, podczas gdy w paranoi politycznej spisek wymierzony jest 
we wspólnotę – naród, grupę polityczną, grupę religijną itp.18. Jest to ważna 
deklaracja, która przewija się przez całą literaturę przedmiotu; warto więc 
pamiętać, że mówiąc o paranoi politycznej, badacze nigdy nie mają na myśli 
ani paranoicznego zaburzenia osobowości, ani schizofrenii paranoidalnej19. 
Podsumowując: paranoja polityczna nie powinna być rozpatrywana w kate-
goriach psychopatologii20.

Jak powiadają Robert S. Robins oraz Jerrold M. Post:

Styl paranoiczny nietrudno rozpoznać. Jego zwolennicy są przekonani o istnieniu wielkiego 
perfi dnego spisku, który ma zniszczyć ich styl życia. W poglądach paranoika na historię 
godne odnotowania jest nie to, że wierzy on w istnienie i znaczenie spisków – w końcu 
zdarzają się i mogą mieć znaczenie – ale, że uznaje spisek za siłę napędową historii oraz 
podstawową zasadę organizującą świat wszelkiej polityki21.

17 Tak pojmowana „spiskowa teoria dziejów” jest dla Poppera odmianą teizmu tłumaczącą 
procesy społeczne ingerencją zewnętrznych sił, a przez to może sprawiać badaczom znaczne problemy 
w wyjaśnianiu zjawisk społecznych. Oczywiście są to idee zsekularyzowane, w których intrygi 
bogów zastępowane są knowaniami ludzi. K.R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, 
t. 2, przeł. H. Krahelska, W. Jedlicki, Warszawa 1993, s. 103–104; zob. także: F. Czech, Spiskowe 
narracje i metanarracje, dz. cyt., s. 35–37; K.R. Popper, Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, przeł. 
S. Amsterdamski, Warszawa 1999, s. 213–214; Ch. Pigden, Popper odczytany na nowo, czyli co jest nie 
tak z teoriami spiskowymi?, [w:] F. Czech (red.), Struktura teorii spiskowych…, dz. cyt., s. 81.

18 R. Hofstadter, Styl paranoiczny w polityce amerykańskiej, [w:] F. Czech (red.), Struktura teorii 
spiskowych…, dz. cyt., s. 21–22.

19 Na ten temat zob.: K. Korzeniowski, Polska paranoja polityczna…, dz. cyt., s. 51–59.
20 K. Korzeniowski, Paranoja polityczna jako rys…, dz. cyt., s. 551–552.
21 R.S. Robins, J.M. Post, Paranoja polityczna. Psychologia nienawiści, przeł. H. Jankowska, Warszawa 

2007, s. 53. Podobne ujęcie znajdujemy w polskiej literaturze. Zdaniem Krzysztofa Korzeniowskiego 
paranoję polityczną można wstępnie zdefi niować jako „zgeneralizowane przekonanie, że głównym, o ile 
nie jedynym motorem wydarzeń politycznych jest aktywność spiskowa tajnych, działających w ukryciu 
ugrupowań wrogo nastawionych wobec „nas”. K. Korzeniowski, O dwóch psychologicznych przesłankach 
myślenia spiskowego. Alienacja czy autorytaryzm, „Psychologia Społeczna” 2009, nr 2 (11), s. 145.
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Paranoję polityczną w ich ujęciu defi niuje siedem cech: podejrzliwość, ksob-
ność, mania wielkości, wrogość, lęk przed utratą niezależności, projekcyjność 
oraz myślenie urojeniowe22.

Można więc uznać, iż centralne dla stylu paranoicznego jest przekonanie, 
że istnieje wielki, wszechogarniający i złowrogi spisek, który jednak nie jest 
łatwo dostrzegalny, nie znajduje się „na powierzchni”. Jego mechanizmy są 
niewidoczne, subtelne, ale to one są motorem historii, a ona sama – spiskiem. 
To ważna, choć cienka granica, która rozdziela uzasadnioną nieufność od my-
ślenia spiskowego – realizm polityczny od paranoi politycznej23. Innymi słowy, 
z samego faktu, iż spiski się zdarzają, nie można sądzić, że są one najważniej-
szym elementem życia społeczno-politycznego, napędzając motor historii, a to 
właśnie jest kluczowym wyróżnikiem myślenia spiskowego24. Zgodnie z tym 
myśleniem przecież nic nie dzieje się przez przypadek, nic nie jest bezsensowne 
i niezaplanowane, a pozory najczęściej mylą i nic nie jest takie, jakie się wyda-
je, co oznacza, że przyjaciele są wrogami, a wrogowie – przyjaciółmi25. Opór 
wszakże jest możliwy, gdyż są tacy, którzy są w stanie dostrzec spisek i podjąć 
odpowiednie kroki. Ich działania nie mogą być jednak delikatne czy pokojowe. 
Antyspiskowcy nie mogą mieć litości – knujący wróg musi zostać zniszczony, 
a nie zwyczajnie pokonany. Tym bardziej, że wróg jest wcieleniem czystego 
zła, nie jest tylko „przeciwnikiem”, jest ostateczną różnicą26. Tacy wrogowie, 
jak zauważa Serge Moscovici, to zazwyczaj „obcy” – albo składają się z obcych, 
albo też są przez nich fi nansowani. Mogą być to więc cudzoziemcy, imigran-
ci, ale także zdrajcy narodu, zdrajcy klasowi, innowiercy, apostaci, wszelkiej 
maści odszczepieńcy, słowem – ludzie niemieszczący się w granicach „my”27. 

22 Rozwijając ten temat, należy za autorami powtórzyć, że paranoicy są, po pierwsze, podejrzliwi, 
przypisując innym rozmaite motywy działania oraz wiążąc ze sobą kwestie przez innych nie łączone. 
Po drugie, paranoicy są przekonani, że to właśnie oni są obiektem złowrogich zamysłów, taka ksobność 
sprawia zaś, iż świat paranoika pełny jest wrogów. Po trzecie, osoby takie charakteryzuje mania 
wielkości – są one przekonane, że spisek w nich wymierzony nie jest kwestią przypadku, bo jako osoby 
wielkie i wybitne muszą być obiektem takich spisków. Po czwarte, paranoicy są wrogo nastawieni 
wobec świata, są nieustannie gotowi dawać odpór wszelkim atakom – faktycznym i urojonym. Po 
piąte, osoby takie boją się utraty niezależności, co prowadzi je do akcentowania siły i braku słabości; 
można nawet powiedzieć, że podobnie do osobowości autorytarnej paranoik gardzi subtelnymi 
uczuciami i nie lubi ludzi miękkich. Po szóste, paranoicy chętnie widzą w innych cechy oraz uczucia 
przez nich samych odczuwane, ale nieakceptowane i często nieuświadomione, przez co dostrzegane 
właśnie u innych. Paranoicy są zatem projekcyjni: będąc na przykład agresywnymi, przypisują agresję 
innym. Po siódme, paranoik żyje w świecie urojeń, dostrzega zjawiska oraz związki przez innych 
nieobserwowane i często nieistniejące. R.S. Robins, J.M. Post, Paranoja polityczna…, dz. cyt., s. 18–26.

23 J.M. Bale, Political Paranoia v. Political Realism: On Distinguishing between Bogus Conspiracy 
Th eories and Genuine Conspiratorial Politics, ,,Patterns of Prejudice” 2007, t. 47, nr 1, s. 45–60.

24 K. Korzeniowski, O dwóch psychologicznych przesłankach…, dz. cyt., s. 144–145.
25 D. Pipes, Potęga spisku. Wpływ paranoicznego myślenia na dzieje ludzkości, przeł. S. Kędzierski, 

Warszawa 1998, s. 64–71.
26 R. Hofstadter, Styl paranoiczny…, dz. cyt., s. 43–47.
27 S. Moscovici, Mentalność spiskowa, [w:] F. Czech (red.), Struktura teorii spiskowych…, dz. cyt., 

s. 53–55.
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Wbrew pozorom taki wróg nie jest słaby. Pod każdym względem przypomina, 
jak powiada Hofstadter, „amoralnego supermana”. To ostatnie nie powinno 
dziwić, jeśli uznamy, że wróg istnieje tylko jako projekcja paranoika – jest 
potężny, bo i paranoik jest potężny; jest sprytny, bo i paranoik jest sprytny; 
jest zainteresowany władzą, bo i paranoik jest zainteresowany władzą, itp. Nie 
oznacza to jednak, że są sobie równi – na końcu wróg okaże się słabszy, nie 
tak potężny, nie tak sprytny, nie tak władczy28.

Ważne dla zdefi niowania stylu paranoicznego jest także odsłonięcie charak-
terystycznego dla niego sposobu wnioskowania. Punktem wyjścia są zawsze 
tezy prawdopodobne, które opatruje się wiarygodnymi faktami. Pozwala to 
przedstawić spójne wyjaśnienia, które następnie przekuwa się w „przytła-
czający” dowód na istnienie spisków, przeskakując od faktów do twierdzeń 
nieuzasadnionych. Pozostaje jeszcze usunąć niejasności i wątpliwości poprzez 
odpowiednią interpretację wszelkich zdarzeń, aby móc „stanąć w prawdzie”29. 
W tym kontekście Robins i Post bardzo trafnie powiadają, że „Paranoja, 
zwłaszcza w politycznym wydaniu, rzadko bywa całkowitym urojeniem. Jest 
przeważnie wypaczeniem jakiejś prawdy”30.

Kluczowy jest tu zatem ów przeskok od faktów do urojeń, tak jak było to 
choćby w przypadku maccartyzmu, gdzie z faktu obecności osób o sympatiach 
komunistycznych w USA wyprowadzono przekonanie o spisku komunistycz-
nym mającym na celu zniszczenie państwa. Aby było to możliwe, w teoriach 
spiskowych często pojawiają się – jak powiada Brian L. Keeley – dane nie-
przystające w postaci danych nieujętych, dotychczas pomijanych i nie branych 
pod uwagę oraz danych sprzecznych, a więc takich, które przeczą przyjętemu 
powszechnie poglądowi31.

Teorie spiskowe pełnią również istotne funkcje, takie jak: (a) funkcja dele-
gitymizacyjna, która pozwala pozbawić rządzących ich statusu, przymiotów, 
często poprzez ich odczłowieczenie; (b) funkcja legitymizacyjna, umożliwiająca 
uprawomocnienie roszczeń, a także opresję wobec obcych; (c) funkcja aksjo-
logiczna, jasno defi niująca to, co dobre i to, co złe; (d) funkcja integracyjna, 
która czyni grupę spójną, a jednocześnie pozwala na lekceważenie i pomijanie 

28 R. Hofstadter, Styl paranoiczny…, dz. cyt., s. 43–47.
29 Tamże, s. 48–49. Poszukując charakterystycznych elementów konspiracjonizmu jako sposobu 

myślenia, Daniel Pipes wskazuje, że teorie spiskowe opierają się zazwyczaj na materiale pogmatwanym, 
ich zwolenników cechuje „zamiłowanie do rzeczy nieprawdopodobnych i niezwykłych”, niechętnie 
ujawniają źródła informacji, polegają na różnego rodzaju fałszywkach i danych nieprawdziwych. 
Teorie te są niespójne, przeładowane informacjami, które mają przykryć ich nieprawdziwość i dowieść 
pozornej logiczności, zazębiają się, uzupełniając się wzajemnie, przyjmują bezkrytycznie wszelkie 
argumenty potwierdzające, a także ignorują wpływ zmiany na zjawiska społeczne. Ostatecznie więc 
teorie spiskowe cechuje nonszalanckie podejście do faktów. D. Pipes, Potęga spisku…, dz. cyt., s. 62–64.

30 R.S. Robins, J.M. Post, Paranoja polityczna…, dz. cyt., s. 69.
31 B.L. Keeley, O teoriach spiskowych, [w:] F. Czech (red.), Struktura teorii spiskowych…, dz. cyt., 

s. 102.
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konfl iktów wewnątrz własnej grupy; (e) funkcja mobilizacyjna, skłaniająca do 
podejmowania działań32.

Jeśli, jak powiada Daniel Pipes, teoria spiskowa jest obawą przed spiskiem, 
którego nie ma33, to warto zapytać, w jakich okolicznościach takie obawy się 
rodzą, a co za tym idzie – kiedy teorie spiskowe się pojawiają. Hofstadter 
uważał, że styl paranoiczny pojawia się w polityce falami, głównie jako kon-
sekwencja konfl iktów społecznych oraz obawy przed katastrofą34. Innymi 
słowy, teorie spiskowe są próbą racjonalizacji irracjonalnych lęków będących 
konsekwencją modernizacji i zmiany społecznej. Nie dziwi więc, że ostatnie 
dekady XX wieku to – zdaniem Stefa Aupersa – okres przesuwania się teorii 
spiskowych z marginesu do głównego nurtu debaty społecznej. Zmienili się 
główni aktorzy: niegdyś byli to Żydzi, komuniści i muzułmanie, którzy zagra-
żali od zewnętrz – byli groźnymi obcymi zdolnymi niemal do unicestwienia 
wspólnoty. Dziś „wróg” czyha raczej wewnątrz, przybierając maskę polityków 
działających na szkodę społeczeństwa, naukowców, których wynalazki już 
dawno nie służą najbardziej potrzebującym, czy szefów wielkich korporacji 
skoncentrowanych na powiększaniu nierówności społecznych oraz wyzysku 
słabszych i biedniejszych35. Może dlatego – według Petera Knighta – jednym 
z elementów kultury konspiracji jest dziś spadek zaufania do ekspertów36.

Obok powyższych katalizatorów teorii spiskowych – lęku i obaw, nie bez 
znaczenia jest też możliwość politycznych zysków czerpanych z używania tego 
rodzaju retoryki i manipulowania społeczeństwem37, a także resentyment. Jak 
trafnie zauważa Moscovici, paranoik poszukuje „(…) przyczyn swojej krzywdy, 
a ściślej: osoby, która pozbawiła go tego, co mu się należało”38.

Krzysztof Korzeniowski twierdzi, że do psychologicznych uwarunkowań 
paranoi należy zaliczyć: defi cyt psychologicznego dobrostanu, defi cyt w sferze 
społeczno-politycznej kontroli i przynależności, sztywne i dogmatyczne wizje 
porządku, obiektywną ignorancję polityczną oraz skrajne orientacje polityczne39. 

32 Funkcje te w różnym stopniu i różnym porządku przedstawiane są przez: S. Moscovici, 
Mentalność spiskowa, dz. cyt., s. 55–56; P. Knight, Kultura konspiracji, [w:] F. Czech (red.), Struktura 
teorii spiskowych…, dz. cyt., s. 172.

33 D. Pipes, Potęga spisku…, dz. cyt., s. 40.
34 R. Hofstadter, Styl paranoiczny…, dz. cyt., s. 51.
35 S. Aupers, “Trust No One”: Modernization, Paranoia and Conspiracy Culture, „European Journal 

of Communication” 2012, t. 27, nr 1, s. 24. Na temat współczesnej powszechności teorii spiskowych 
zob. także: L. Zdybel, „Teorie spiskowe” jako fenomen globalny: analiza krytyczna i metakrytyczna, 
„Kultura – Historia – Globalizacja” 2013, nr 14, s. 313–339.

36 P. Knight, Kultura konspiracji, dz. cyt., s. 180.
37 Tamże, s. 192–194.
38 S. Moscovici, Mentalność spiskowa, s. 69.
39 K. Korzeniowski, Utrata i poszukiwanie społeczno-politycznego sensu. Anomia i paranoja 

polityczna, [w:] K. Skarżyńska (red.), Podstawy psychologii politycznej, Poznań 2002, s. 318; 
K. Korzeniowski, O dwóch psychologicznych przesłankach…, dz. cyt., s. 146; tegoż, Polska paranoja 
polityczna…, dz. cyt., s. 149–153.
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Spośród nich szczególnie ważne wydają się dwa. Po pierwsze, ludzie skłonni są 
do tego typu myślenia, gdy są politycznie wyalienowani i anomiczni. Myślenie 
spiskowe może być tu traktowane jako forma adaptacji do stanu bezradności 
oraz braku sensu i zakorzenienia w rzeczywistości społeczno-politycznej. Po 
drugie, pojawia się ono jako prawdopodobna konsekwencja autorytaryzmu 
i autoidentyfi kacji prawicowej. W tym ujęciu myślenie spiskowe może się 
jawić jako forma ekspresji szczególnego rodzaju mentalności czy orientacji, 
a mianowicie światopoglądu prawicowego o charakterze autorytarnym40.

Innymi słowy, paranoja ma swoje źródła w alienacji politycznej i autory-
taryzmie, a więc w poczuciu wyobcowania oraz w szczególnej zamkniętości 
umysłu, cechującej się uległością wobec autorytetów własnych, agresją wobec 
autorytetów obcych i konwencjonalizmem41. Korzeniowski łączy paranoję 
polityczną głównie z autorytaryzmem prawicowym – podobnie jak czynił to 
Hofstadter42. Trzeba jednak wspomnieć, że istnieją także badania potwierdzające 
pogląd, iż to nie polityczna orientacja, lecz radykalność poglądów (ekstremizm 
polityczny) może być związany z paranoją polityczną43.

Paranoików cechuje specyfi czne nastawienie emocjonalne, i to wcale nie 
jednoznacznie negatywne. Obok zlęknienia, strachu, poczucia zagrożenia, 
niepokoju i wrogości, osoby ufające w teorie spiskowe potrafi ą też wykazywać 
się heroicznością i bohaterstwem, zwłaszcza gdy idzie o obronę własnych 
poglądów i własnej grupy44.

Na zakończenie warto jeszcze dodać, że odsetek paranoików politycznych 
w Polsce jest dość wysoki. Wieloletnie badania Korzeniowskiego pokazują, że 
jest ich najpewniej ponad 50%45. Szczególnie podatne na myślenie spiskowe 

40 K. Korzeniowski, O dwóch psychologicznych przesłankach…, dz. cyt., s. 146.
41 Więcej na temat autorytaryzmu zob.: B. Altemeyer, Th e Authoritarian Specter, Cambridge–

London 1996, s. 6–12; J. Koralewicz, Autorytaryzm, lęk, konformizm, Warszawa 2008; K. Korzeniowski, 
Autorytaryzm i jego psychopolityczne konsekwencje, [w:] K. Skarżyńska (red.), Podstawy psychologii 
politycznej, dz. cyt.; P. Radkiewicz, Autorytaryzm a brzytwa Ockhama, Warszawa 2012.

42 R. Hofstadter, Styl paranoiczny…, dz. cyt., s. 21–24.
43 Holenderskim badaczom w serii eksperymentów udało się wykazać, że myślenie spiskowe jest 

niezależne od poglądów politycznych, co oznacza, że ekstremizm zarówno prawicowy, jak i lewicowy 
jest związany z wyższym poziomem konspiracjonizmu. Innymi słowy, odmiennym ideologiom 
politycznym w przypadku ekstremizmu towarzyszy ta sama podbudowa psychologiczna – jedni widzą 
zagrożenie w grupach etnicznych, religijnych czy politycznych (np. Żydzi, muzułmanie, komuniści), 
drudzy w możnych aktorach procesów globalnych (np. kapitaliści, fi nansiści, wielkie korporacje, 
rządzący politycy). J.-W. van Prooijen, A.P.M. Krouwel, T.V. Pollet, Political Extremism Predicts 
Belief in Conspiracy Th eories, „Social Psychology and Personality Science” 2015, t. 6, nr 5, s. 575–576.

44 K. Korzeniowski, Paranoja polityczna. Charakterystyka zjawiska i metody jego pomiaru, 
„Przegląd Psychologiczny” 2010, nr 2 (53), s. 146; tegoż, O dwóch psychologicznych przesłankach…, 
dz. cyt., s. 145.

45 K. Korzeniowski, Paranoja polityczna jako rys…, dz. cyt., s. 552. Podobne wielkości pokazują 
badania CBOS: CBOS, Psychologiczne charakterystyki elektoratów partyjnych, 138/2015, Warszawa 
2015, s. 8; zob. P. Ścigaj, Polacy 2015. Wybrane postawy polskiego społeczeństwa w roku wyborów 
prezydenckich i parlamentarnych (w tym tomie).
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są osoby o niższym statusie materialnym (niższych dochodach na członka 
rodziny), a także osoby mniej wykształcone46.

Mając na względzie powyższe rozważania, w dalszej części artykułu będę 
posługiwał się klasycznym pojęciem stylu paranoicznego w celu oznaczenia 
takich poglądów na rzeczywistość społeczno-polityczną, które podkreślają jej 
podwójną naturę, niejawność, oddziaływanie ukrytych sił i zaplanowany cha-
rakter. Postaram się wykazać, że retoryka wyborcza Pawła Kukiza w znacznym 
stopniu korzystała z tego rodzaju stylu.

Metodologia badań

Wyjściowa hipoteza testowana w tej pracy jest następująca: Styl paranoiczny jest 
obecny w retoryce Pawła Kukiza i jego politycznego ugrupowania, pełniąc ważne 
funkcje mobilizujące i legitymizujące działania polityczne, a także jest centralny 
dla uzasadniania antysystemowości.

Przedstawiając wątki stylu paranoicznego w retoryce Pawła Kukiza i jego 
ugrupowania, posłużę się jakościową analizą zawartości47. Materiałem badaw-
czym będzie: (1) pięć wywiadów zamieszczonych na portalach internetowych 
w okresie od 27 sierpnia do 21 października 2016 roku48; (2) dwa materiały 
fi lmowe, w tym: przemówienie Pawła Kukiza z 10 maja 2015 roku wygłoszone 
po podaniu do wiadomości opinii publicznej sondażowych wyników I tury 

46 K. Korzeniowski, Polska paranoja polityczna…, dz. cyt., s. 127–128.
47 Na temat analizy treści zarówno jakościowej, jak i ilościowej zob. np.: M. Lisowska-Magdziarz, 

Analiza tekstu w dyskursie medialnym: przewodnik dla studentów, Kraków 2006; W. Pisarek, Analiza 
zawartości prasy, Kraków 1983; tegoż, Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność, Kraków 2002; 
D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, przeł. 
M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska, Warszawa 2007; tegoż, Prowadzenie badań jakościowych,
przeł. J. Ostrowska, Warszawa 2008; R.D. Wimmer, J.R. Dominick, Mass media. Metody badań, przeł. 
T. Karłowicz, Kraków 2008; P. Ścigaj, M. Bukowski, Zastosowanie analizy zawartości w badaniach 
politologicznych, „Athenaeum” 2012, nr 26, s. 11–27.

48 Jestem ostatnim plaformiarzem, z Pawłem Kukizem rozmawia Magdalena Rigamonti, wywiad 
z 27 sierpnia 2015 r., http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/890669,wywiad-dgp-pawel-kukiz-jestem-
ostatnim-platformiarzem.html (8.02.2016); Poprę rząd mniejszościowy PiS. Chcę być językiem u wagi, 
ale nie wicepremierem, z Pawłem Kukizem rozmawia Konrad Piasecki, wywiad z 12 października 
2015 r., http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/wywiady/kontrwywiad/news-pawel-kukiz-popre-rzad-
mniejszosciowy-pis-chce-byc-jezykiem-,nId,1902440 (8.02.2016); Petru zabrał mi poparcie? To wziął 
idiotów, z Pawłem Kukizem rozmawiają Grzegorz Osiecki i Marek Chądzyński, wywiad z 14 października 
2015 r., http://wiadomosci.dziennik.pl/wybory-parlamentarne/artykuly/502953,pawel-kukiz-w-dgp-
wywiad-z-pawlem-kukizem-program-wyborczy-kukiza.html (8.02.2016); Ryszard Petru jest groźniejszy 
od Macierewicza, z Pawłem Kukizem rozmawia Dorota Kowalska, wywiad z 16 października 2015 r., 
http://www.polskatimes.pl/artykul/8999994,wybory-2015-pawel-kukiz-ryszard-petru-jest-grozniejszy-
od-macierewicza-wywiad,id,t.html (8.02.2016); Wielu na moim miejscy by zwariowało, z Pawłem 
Kukizem rozmawia Grzegorz Krawczyk, wywiad z 21 października 2015 r., http://wiadomosci.onet.
pl/tylko-w-onecie/pawel-kukiz-wielu-na-moim-miejscu-by-zwariowalo-wywiad/dxew5r (8.02.2016).
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wyborów prezydenckich49, debata przedwyborcza z udziałem przedstawicieli 
ośmiu komitetów wyborczych z 20 października 2015 roku50; (3) Strategia 
zmian Kukiz’15. Polsko potrafi sz!51.

Powyższy zbiór został wybrany na podstawie dwóch kryteriów: po pierwsze, 
treści merytoryczne – źródła (1) oraz (3) przedstawiają diagnozy i propozycje 
Pawła Kukiza oraz ruchu Kukiz’15; po drugie, masowy odbiór – źródła (2), będąc 
mniej nasycone elementami programowymi, były jednocześnie przedstawiane 
przez największe stacje telewizyjne w Polsce, co pozwala uznać je – ze względu 
na „widzialność” medialną, której lider ruchu musiał być świadomy – za swego 
rodzaju wizytówki ideowe. Analizowany materiał wykracza także poza jedną 
kampanię wyborczą, a dokładnie jego ramy czasowe sięgają momentu ogłoszenia 
wyników I tury wyborów prezydenckich, a kończą się na debacie ośmiu liderów. 
Innymi słowy, prezentowane są tu głównie elementy stylu paranoicznego lidera 
ruchu Kukiz’15 w okresie wyborów parlamentarnych i miesięcy je poprzedza-
jących. W konsekwencji należy podkreślić, że dobór materiału badawczego ma 
charakter celowy wraz z wszystkimi tego ograniczeniami, o których warto pa-
miętać. W szczególności nie można stracić z pola widzenia tego, że taka metoda 
doboru próby jest obciążona wiedzą i możliwą stronniczością badacza, ponadto 
uniemożliwia, a na pewno znacznie utrudnia ona ekstrapolowanie wniosków poza 
analizowany materiał badawczy52. Bez względu na powyższe sądzę, że zebrany 
materiał badawczy jest na tyle bogaty i istotny z perspektywy komunikacyjnej 
wyrazistości i efektywności, iż pozwoli zrekonstruować najważniejsze wątki stylu 
paranoicznego w retoryce Pawła Kukiza i jego ruchu.

„My idziemy do przodu, po Polskę” – wizja Polski 
według ruchu Kukiz’15

Zanim przejdziemy do analizy stylu paranoicznego w retoryce Pawła Kukiza, 
warto jeszcze poświęcić kilka akapitów najważniejszym celom ruchu Kukiz’15. 
Jak się zdaje, zostały one najbardziej precyzyjnie wyłożone w swego rodzaju 
„antyprogramie” – Strategia zmian Kukiz’15. Polsko potrafi sz!53.

49 Przemówienie Pawła Kukiza z 10 maja po ogłoszeniu wyników I tury wyborów prezydenckich, 
dostępne m.in. na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=ElB_s2l6Ans (31.01.2016).

50 Debata przedwyborcza z udziałem przedstawicieli ośmiu komitetów wyborczych 
z 20 października 2015 r., http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/caly-zapis-debaty-transkrypcja-
debaty,587737.html (31.01.2016).

51 Strategia zmiany Kukiz’15. Polsko potrafi sz!, https://ruchkukiza.pl/wp-content/uploads/2015/10/
Strategia-Zmiany-Kukiz151.pdf (31.01.2016).

52 M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badań opinii, Warszawa 2004, s. 50–53.
53 Warto podkreślić, że zespół pod przewodnictwem Stanisława Tyszki, który ów dokument 

przygotował, prosi na początku, aby nie nazywać go programem, bo to może nazbyt kojarzyć się z listą 
niespełnionych obietnic przedstawianych przy okazji kolejnych wyborów przez partie polityczne. 
Strategia zmiany Kukiz’15…, dz. cyt.
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Zgodnie ze strategią zmian ruch Kukiz’15 diagnozuje sytuację Polski w trzech 
obszarach: (a) demokracji, (b) bogactwa oraz (c) bezpieczeństwa. W przypadku 
pierwszego z nich twórcy strategii zauważają, że począwszy od 1989 roku, rząd 
ignoruje głos narodu, na co zezwala szczególnie mocno uniemożliwiająca sprawo-
wanie mu władzy konstytucja z 1997 roku, głównie za sprawą proporcjonalnego 
systemu wyborczego, który premiuje „biernych, miernych, ale wiernych” członków 
partii. Sądy pozostają niewydolne i poza kontrolą obywateli, zaś oni nie wiedzą, 
jak wydatkowane są środki publiczne. Problemem pozostaje także przesadna do-
minacja Warszawy i to niemal na każdym polu. Zamiast tego Kukiz’15 proponuje 
wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych oraz przekazanie całej 
władzy wykonawczej pochodzącemu z powszechnych wyborów Prezydentowi RP, 
jak również wprowadzenie zasady ciągłości rozpraw odbywających się dzień po 
dniu oraz publikacji oświadczeń majątkowych, a także powoływania niektórych 
sędziów (tzw. sędziów pokoju) w wyborach powszechnych. Ponadto, zdaniem 
Kukiz’15, powinno się wprowadzić pełną transparentność w zakresie wydatków 
publicznych. Partie polityczne winny być fi nansowane wyłącznie z dobrowolnych 
wpłat obywateli, zaś ruch obiecuje, że w przypadku wprowadzenia do Sejmu 
swoich posłów doprowadzi do zniesienia „przymusowego fi nansowania fana-
berii partyjnych oligarchii z naszych kieszeni”. Chce też rozpocząć dyskusję nad 
przeniesieniem rozmaitych urzędów i instytucji poza stolicę, przy czym ważną 
motywacją dla takiego żądania jest ograniczenie „oderwania stołecznych elit od 
problemów mieszkańców innych regionów Polski”54.

W obszarze „bogactwo” Kukiz’15 stwierdza, że obecnie każdy Polak jest 
zadłużony na poziomie 82 tysięcy złotych na głowę, zaś ukryty dług publiczny 
sięga nawet 3 bilionów złotych. Kolejne rządy, zdaniem autorów strategii ruchu, 
prowadziły neokolonialną politykę gospodarczą, zezwalając na wyprzedaż 
polskich przedsiębiorstw i rabunkową obecność zagranicznych koncernów na 
naszym rynku. Polski system podatkowy jest „absurdalnie skomplikowany” 
i nieuczciwy, nakładając zbyt duże obciążenia na przeciętnego podatnika, 
a zbyt małe na korporacje międzynarodowe. Administracja publiczna jest 
przerośnięta i nieefektywna, a co najważniejsze – nepotyczna i korupcyjna. 
Prezentując strategię zmian, Kukiz’15 proponuje: podjęcie działań na rzecz 
likwidacji marnotrawstwa, opodatkowanie niepłacących podatków zagranicz-
nych korporacji, wprowadzenie do konstytucji obowiązku uchwalania zrów-
noważonych budżetów, a także sprawiedliwe opodatkowanie zagranicznych 
koncernów i wspieranie polskich przedsiębiorstw w celu ekspansji globalnej. 
Twórcy strategii deklarują: „dobierzemy się do skóry bankowym gangsterom”; 
doprowadzą do tego, by ci zwrócili Polakom zagrabione pieniądze, i nie do-
puszczą do wyprzedania polskiej ziemi. Kukiz’15 chce również obniżenia po-
datków dla obywateli wchodzących na rynek pracy, a także dla polskich rodzin 
i małych oraz średnich przedsiębiorstw. Postuluje też wprowadzenie systemu 

54 Tamże, s. 6–14.
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podatkowego na wzór brytyjski, chcąc podwyższyć kwotę wolną od podatku, 
zlikwidować PIT oraz CIT, uprościć, obniżyć, a w kilku przypadkach zlikwi-
dować podatek VAT. Ruch chce ponadto doprowadzić do deregulacji systemu 
administracyjnego oraz przyjąć zasady transparentnej polityki zatrudniania 
w jednostkach samorządowych, centralnych i spółkach skarbu państwa55.

Trzecim obszarem zmian ma być bezpieczeństwo. Tutaj Kukiz’15 diagnozu-
je: słabość polskiej armii, będącą wynikiem „błędnych założeń strategicznych 
przyjętych przez skorumpowaną i zdemoralizowaną polską klasę polityczną”, 
rozdarcie polskiej polityki zagranicznej pomiędzy słabością a wyśnioną potęgą 
(przy czym obie koncepcje są z gruntu błędne i nieprawdziwe), złudne myśle-
nie o sile wspólnej waluty europejskiej i wspólnej polityce energetycznej oraz 
niekorzystne rozwiązania w zakresie rezygnacji z węgla. Wielkim wyzwaniem 
jest wadliwy sposób funkcjonowania polskiej policji, która pozostaje przesadnie 
scentralizowana, uwojskowiona oraz oderwana od obywateli. Remedium na 
powyższe problemy ma być: po pierwsze, wzmocnienie operacyjnej zdolności 
polskiej armii, a także odbudowa dywizji na wschodzie kraju i odtworzenie 
obrony terytorialnej złożonej z aktywnych obywateli; po drugie, prowadzenie 
realistycznej polityki zagranicznej nakierowanej na realizację ekonomicznych, 
społecznych, militarnych i politycznych celów Polski; po trzecie, obrona pol-
skiej waluty i niezgoda na przyjęcie euro; po czwarte, wypowiedzenie pakietu 
klimatycznego; po piąte wreszcie, Kukiz’15 postuluje stworzenie systemu, 
w którym policja byłaby jak najbliżej obywateli, odbiurokratyzowana oraz 
zdecentralizowana, głównie poprzez przekształcenia strukturalne i integracyjne 
z innymi jednostkami parapolicyjnymi56.

„To jest ich metoda – to są zdrajcy”. Kto szkodzi Polsce?

Wypada rozpocząć od uwagi, że retoryka Pawła Kukiza oraz jego ugrupowania 
skupia się na argumentach na rzecz gruntownej zmiany, a nawet obalenia sy-
stemu politycznego w Polsce. Ta „antysystemowość” nie jest jednak związana 
z pragnieniem wprowadzenia rządów monokratycznych, lecz raczej z redefi -
nicją demokracji, a bardziej szczegółowo – przywróceniem jej obywatelom. 
Ale uzasadnienie tego rodzaju przekonania zawiera w sobie element spiskowy. 
Oto bowiem – zgodnie z proponowaną retoryką – istniejący system w Polsce 
został ukształtowany przed dwudziestu pięciu laty w rozmowach przy Okrągłym 
Stole i od tego czasu sfera polityczna nie tylko jest zamknięta dla ludzi spoza 
„układu”, ale także wszystkie bez wyjątku partie bronią powstałego wówczas 
„porządku”. Paweł Kukiz opisuje to w następujący sposób:

55 Tamże, s. 15–23.
56 Tamże, s. 24–32.
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To trwa od 25 lat, mamy taką samą sytuację podczas każdej kampanii wyborczej. Nie widzi 
pani tego samego od ćwierć wieku?! No właściwie dlatego poszedłem na wojnę z systemem, 
bo nie godzę się na instrumentalne traktowanie wyborców, Polaków. Dwory arystokratycz-
ne biją się o żłób. Od 25 lat! Okłamują obietnicami, a ludzie je od ćwierćwiecza „łykają”. 
Śmieję się przez łzy, że wkrótce orzeł przestanie być godłem Polski, a zamiast niego będzie 
pelikan… (…) Historia pokazuje, że od 1989 r. wszystkie te rewolucje polegają na tym, że 
poszczególne partie dokonują zmian pod siebie, dla swojego partykularnego interesu. Dla 
mnie to żadna rewolucja, tylko korzystanie z socjotechniki po to, aby poprawić los swoim. 
Dlatego muszę wprowadzić do Sejmu na tyle dużą grupę posłów, aby mogli mieć kontrolę 
nad partiami, które od 1989 r. przywykły do sielanki za nasze pieniądze i są mistrzami 
świata w ich marnotrawieniu57.

Ten system jest bardzo niebezpieczny, bo nawet najlepszych i najcnotliw-
szych jest w stanie przeciągnąć na swoją stronę, tak jak to było z „kilkoma 
ideowcami”, którzy po stronie opozycji zasiedli przy Okrągłym Stole. Oni 
zostali kupieni i tworzą od dwudziestu pięciu lat „jeden układ zamknięty”, 
który w istocie rzeczy działa na szkodę Polaków58.

Celem tego systemu jest, z jednej strony, czerpanie korzyści materialnych 
i politycznych z dominującej pozycji władczej oraz, z drugiej strony, utrzymywanie 
Polaków w stanie podległości, ale i podziału. Jak czytamy w Strategii zmiany…:

Od 25 lat politycy wszystkich partii konsekwentnie niszczą naszą wspólnotę narodową, 
rozgrywając nas przeciw sobie – rozgrywają pracowników przeciw pracodawcom, młodych 
przeciw starszym, kobiety przeciw mężczyznom, mieszkańców miast przeciw mieszkańcom 
wsi, urzędników przeciw klientom administracji, pacjentów przeciw lekarzom i uczniów 
przeciw nauczycielom. Zapomnieli o tym, że Rzeczpospolita to nasze dobro wspólne, 
a nie kawał sukna, z którego każdy może urwać coś dla siebie. Musimy im odebrać nasze 
państwo! Musimy przekonać nasz podzielony Naród do tego, żeby nie dał się dłużej dzielić 
i na powrót, trwale zjednoczył się dla wspólnego celu59.

Polska nie należy więc do Polaków, lecz raczej jest „neokolonią zagranicznych 
rządów i międzynarodowych korporacji”60. To dlatego właśnie tak ważny jest 
sukces wyborczy Kukiz’15 – by móc przerwać wieloletnią dominację będących 
w „układzie” partii politycznych i naprawić państwo61. Zdaniem Kukiza będzie 
to możliwe, jeśli wynik wyborczy sprawi, że ani Prawo i Sprawiedliwość, ani 
Platforma Obywatelska nie będą w stanie rządzić samodzielnie lub w koalicji. 
„Partiokracja” upadnie, gdy Kukiz’15 będzie mógł, jako języczek u wagi, wy-
musić zmianę konstytucji „na systemie”, i nie idzie tu o konstytucję dowolną, 
lecz o konstytucję „obywatelską”, która przywróci podmiotowość narodowi. 
Wszak obecnie nie ma on żadnej kontroli nad polską polityką, zaś wszelkie 
zmiany są wprowadzane „w oderwaniu od problemów Polaków”62. Zanim 

57 Ryszard Petru jest groźniejszy od Macierewicza, dz. cyt.
58 Tamże.
59 Strategia zmiany Kukiz’15…, dz. cyt., s. 3.
60 Tamże, s. 17.
61 Wielu na moim miejscy by zwariowało, dz. cyt.
62 Strategia zmiany Kukiz’15…, dz. cyt., s. 5.
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jednak system upadnie, prognozuje Kukiz, parlament wyłoniony w 2015 
roku rozpadnie się i dojdzie do przedterminowych wyborów63. Ostatecznie 
przecież, jak mówi, „system będzie się bronić do końca”64, tak jak bronił się 
przy referendum w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych. Kukiz 
pokłada w nich wielką nadzieję, wieszcząc, że są one „granatem, który rozwali 
układ powstały przy Okrągłym Stole”65. Niemniej jednak sama organizacja 
referendum była „farsą”, próbą „spacyfi kowania antysystemowego buntu przez 
partyjne sitwy”66. Ważne więc, by wprowadzić do sejmu odpowiednią liczbę 
posłów. Jaką? Posłuchajmy Kukiza:

Wystarczająca liczba to jest taka liczba posłów, która spowoduje, że ani Prawo i Sprawiedliwość, 
ani ta koalicja anty-prawo-sprawiedliwowa, która powstanie, nie będą mogły rządzić samo-
dzielnie. – Czyli chce być pan językiem u wagi? [pytanie Konrada Piaseckiego – przyp. P.Ś.] 
– Językiem potężnym, który zmieni ustrój Polski, który przywróci państwo obywatelom, 
który zmieni konstytucję, który doprowadzi do tego, że Sejm zacznie pracować, że Sejm 
będzie konstytuantą, a nie jakąś grupą 460 – jaki to był obraz? – „Bydło na pastwisku”67.

Opinia Kukiza na temat polskiej sceny politycznej i polskiego parlamentu, 
jak się można domyślać, nie jest najlepsza. Powyżej cytowane określenie „bydło 
na pastwisku” pojawiło się w jego wystąpieniach kilka razy, szczególnie po to, 
by wyraźnie wskazać granicę między interesownymi politykami – na dobrą 
sprawę „zdrajcami”, a własnym obozem. Oddajmy znów głos politykowi:

W dupie mam tę władzę, ten frajerski Sejm, to „bydło na pastwisku” – rozumiecie panowie? 
Ja idę po Polskę dla obywateli. O mnie i ludziach skupionych wokół mnie będą pisać w pod-
ręcznikach historii jako o patriotach i ideowcach. A o reszcie jako o hołocie lub „kurzych 
móżdżkach” zmanipulowanych przez system68.

Ta opinia przesuwa nas w stronę obrazu własnego Pawła Kukiza i jego 
zwolenników jako grupy, która jest świadoma sytuacji w Polsce, będąc jedno-
cześnie „pogardzaną”, „odpychaną”, „szkalowaną” i „opluwaną”69. Kukiz mówi 
o tym następująco:

63 W jednym z wywiadów Kukiz zauważył w odniesieniu do możliwości samodzielnych rządów 
Prawa i Sprawiedliwości: „nie ma takiej opcji – mówię to od wielu lat – w ordynacji proporcjonalnej, 
przy systemie wielopartyjnym, jak to mamy w Polsce, żeby jedna partia mogła samodzielnie sprawować 
władzę, bo arytmetyka przy takiej ordynacji to wyklucza. Więc albo jest to kłamstwo wynikające ze 
złej woli wydawców i mediów, albo wynik jakiegoś elementarnego braku wiedzy politologicznej. Nie 
było na świecie przypadku, by jedna partia w systemie wielopartyjnym przy ordynacji proporcjonalnej 
dostała większość i mogła rządzić samodzielnie. Rządzić może, bo jeśli prezydent – w tym przypadku 
prezydent wywodzący się ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości – pozwoli rządowi mniejszościowemu 
rządzić, to będzie rządzić”. Ryszard Petru jest groźniejszy od Macierewicza, dz. cyt.

64 Wielu na moim miejscy by zwariowało, dz. cyt.
65 Jestem ostatnim plaformiarzem, dz. cyt.
66 Petru zabrał mi poparcie?..., dz. cyt.
67 Poprę rząd mniejszościowy PiS…, dz. cyt.
68 Petru zabrał mi poparcie?..., dz. cyt.
69 Przemówienie Pawła Kukiza z 10 maja po ogłoszeniu wyników I tury wyborów prezydenckich, 

dz. cyt.
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Inne podmioty istnieją na scenie politycznej 25 lat, ćwierć wieku! A ludzie nas traktują, jakby 
te wszystkie wydarzenia dotyczyły ugrupowania, które istnieje od II wojny światowej. To jest 
naprawdę przeogromne osiągnięcie, że udało się zarejestrować 41 list w 41 okręgach wyborczych. 
Bez pieniędzy, bez struktur, przy totalnym hejcie mediów, wszystkich – od lewa do prawa70.

To grupa ideowców mających dość, jak powiada polityk, „partiokratycz-
nego g…”71, która pomijając własny interes i własne przyjemności, prowadzi 
nie tylko polityczną walkę, ale jest na wojnie – i to właśnie uzasadnia wielkie 
zaangażowanie, niezbędne do wywrócenia obecnego systemu. Kukiz powiada, 
iż ta ofi ara jest na tyle duża, że jego żona, pisząc do niego w trakcie kampa-
nii, tytułuje e-maile „porzucona”72. Kluczowym elementem wydaje się stanie 
z boku systemu, brak jakichkolwiek związków, nieprzyjmowanie stanowisk, 
nieczerpanie korzyści, słowem – niezaprzedanie się systemowi. I znów po-
słuchajmy Kukiza:

Ja wiem, że to jest wszystko romantyczne, ale inaczej tego systemu nie pokonam. Jeśli zacznę 
się posługiwać narzędziami tego systemu, to wejdę w niego. Stanę się taki sam jak on. Poza 
tym – gdybym chciał pokonać system jego narzędziami, to muszę mieć ich więcej. Musiałbym 
mieć więcej pieniędzy, większy dostęp do mediów itd. A to jest niemożliwe. Można to więc 
zrobić tylko jak walka Dawida z Goliatem – sposobem. A sposób to prawda i idea73.

Z podobnych względów niemożliwa jest partycypacja w podziale wła-
dzy – żadne wejście w koalicję czy trwała, sformalizowana współpraca są 
wykluczone, bowiem wówczas owa grupa ideowców zostanie przez system 
„wchłonięta”. Ostatecznie przecież „koalicje trwałe w Polsce polegają na tym, 
że urzędami kupuje się posłuszeństwo podmiotu”74. A tymczasem kukizowcy 
to raczej rodzina aniżeli zwykły ruch, a tym bardziej partia polityczna. To coś 
„porównywalnego do uczucia, do miłości”, jak powiada polityk75. Ta lojalność, 
wzajemna odpowiedzialność, wierność i honorowość będzie prowadzić do 
stania na barykadzie do ostatniej chwili. Kukiz jednoznacznie deklaruje: „Cały 
czas idę do przodu w walce z systemem. Jestem na froncie walki z systemem 
od wielu lat. I będę walczył do końca”76.

Jak pamiętamy, kluczowym elementem stylu paranoicznego jest nie tylko 
wskazywanie na spiskowy charakter procesów politycznych, ale także dema-
skowanie wrogów – wewnętrznych lub zewnętrznych. Pod tym względem 
w retoryce Kukiza dominują dwa rodzaje aktorów: po pierwsze – jako wróg 
wewnętrzny – partie polityczne, po drugie – jako wróg zewnętrzny – korporacje 
międzynarodowe, banki i media.

70 Ryszard Petru jest groźniejszy od Macierewicza, dz. cyt.
71 Petru zabrał mi poparcie?..., dz. cyt.
72 Wielu na moim miejscy by zwariowało, dz. cyt.
73 Tamże.
74 Tamże.
75 Tamże.
76 Ryszard Petru jest groźniejszy od Macierewicza, dz. cyt.
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Uczestnicy polskiego życia politycznego według Pawła Kukiza to na dobrą 
sprawę zdrajcy. W emocjonalnym przemówieniu po ogłoszeniu wyników I tury 
wyborów prezydenckich oświadczył:

Pamiętacie, jak z pogardą mówiono: „Jakie 100 tysięcy podpisów? A kto to jest?”. Mówili do 
was: „A kim oni są? To jest nic, my od ’89 roku mamy wszystko. Będziemy służyć każdemu 
panu, byleby tylko zachować ten system”. To jest ich metoda – to są zdrajcy77.

Mechanizmami utrzymującym polski „system” są korupcja i nepotyzm. 
Partie polityczne poprzez stanowiska opłacają wiernych urzędników, kupując 
ich posłuszeństwo. Według Kukiza znalezienie pracy w administracji czy ja-
kiejkolwiek instytucji publicznej jest niemożliwe bez odpowiednich znajomo-
ści oraz partyjnego poparcia. „To państwo” jest stworzone „przez partie i dla 
partii”, zaś wszelkie cnoty, takie jak rozsądek czy sumienność, są wartościami 
„obcymi klanom politycznym” – obca im jest także polska racja stanu78. Kukiz 
następująco opisuje ten korupcyjno-nepotyczny świat:

Widział pan, kto roznosi wyborcze ulotki? Rodziny ZSL-owców, ludzi z Platformy, PiS-owców. 
Całe klany z tego żyją. A my jesteśmy genialnym narodem, który potrafi  harować od rana 
do nocy, i ten nasz potencjał jest roztrwaniany. Pęknięcie tego systemu spowoduje, że oni 
stracą pieniądze, stracą ten przysłowiowy „żłób”. Oni: politycy, urzędnicy, zagraniczne kor-
poracje, które wysysają z Polski pieniądze. Bez nas oni w życiu tego „żłoba” nie odpuszczą, 
bez względu, czy będzie rządził PiS, czy PO. Mówią: głosujcie na nas, ale nigdy nie będą 
mieli pełni władzy, bo wyklucza to arytmetyka wyborcza. Ale jeśli my nie będziemy na tyle 
silni, by wymusić na nich te zmiany ewolucyjnie, to za dwa–trzy lata dojdzie do rzezi. My 
chcemy ocalić Polskę przed rozlewem krwi79.

Partie polityczne od lat wiodą Polskę na skraj przepaści, ku zatraceniu. 
Rzecz w tym, że ów koniec wydaje się bliski – ledwie dwa, trzy lata dzielą nas 
od rozlewu krwi! Kukiz więc nie tylko chce zniszczyć nieuczciwy system – on 
chce Polskę ratować przed niechybnym upadkiem, do którego prowadzą pa-
sożytnicze rządy partii politycznych. Nie jest to jednak możliwe bez zmiany 
konstytucji, wszak: „Obecna konstytucja to kwintesencja tego układu: daje 
prymat partiom, a pozostałym podmiotom, które chcą partycypować we 
władzy, w ogromny sposób to utrudnia”80.

Zdrada polskich elit sięga jednak głębiej i nie dotyczy wyłącznie utrzy-
mania dominującej pozycji politycznej, nie kończy się tylko na petryfi kacji 
władzy oddalonej od problemów Polaków i działającej na ich szkodę. Kolejne 
rządy celowo zadłużają Polaków i uchwalają niezrównoważone budżety81. Nie 
jest to przypadkowe: musi to służyć interesom innych aktorów. I tu wkracza 

77 Przemówienie Pawła Kukiza z 10 maja po ogłoszeniu wyników I tury wyborów prezydenckich, 
dz. cyt.

78 Strategia zmiany Kukiz’15…, dz. cyt., s. 23.
79 Petru zabrał mi poparcie?..., dz. cyt.
80 Tamże.
81 Strategia zmiany Kukiz’15…, dz. cyt., s. 15.



375„Jestem na froncie walki z systemem od wielu lat. I będę walczył do końca”. Styl paranoiczny…

na scenę wróg zewnętrzny w postaci „niepłacących podatków” korporacji 
międzynarodowych i banków82. To im służy istniejący w Polsce system 
podatkowy, to one blokują jego zmiany, to w ich służbie pozostają polscy 
politycy i to one – zdaniem Kukiz’15 – zostaną całkowicie wyeliminowane 
z debaty publicznej, gdy tylko ruch będzie miał możliwość podjęcia realnych 
działań politycznych83. Zresztą sektor bankowy często bywa nazywany przez 
Pawła Kukiza „banksterką”, co oczywiście ma podkreślić gangsterski charak-
ter tych instytucji84. W Strategii zmiany… czytamy też, że partie polityczne 
i politycy głównego nurtu od dwudziestu pięciu lat wmawiają Polakom, iż 
bez inwestycji zagranicznych, bez obecności korporacji międzynarodowych 
i banków, bez gospodarczych zasad Unii Europejskiej rozwój w Polsce jest 
niemożliwy. A tymczasem bogactwo wypracowane przez Polaków, kapitał, 
którym „zarządzały polskie rządy”, został:

(…) przekazany za grosze fi rmom zagranicznym albo rozkradziony przez dawną nomen-
klaturę i nowy establishment. Co się dzieje z bogactwem, które Polacy wytwarzają na co 
dzień? Znaczna jego część jest transferowana za granicę. Co to za rząd, który pozwala, 
żeby obywatele byli wyzyskiwani przez instytucje fi nansowe i zagraniczne korporacje? Co 
to za rząd, który pozwala, żeby co roku miliardy złotych wypracowane przez Polaków były 
transferowane za granicę?85

I dlatego nowy rząd – rząd Pawła Kukiza – nie będzie spoglądał więcej 
na zagraniczne interesy, lecz dbał o interesy polskie, a nie „(…) niemieckie, 
rosyjskie, ukraińskie czy europejskie”86. W tym względzie polskie rządy zdają 
się w ogóle nie realizować polskiej racji stanu. Jako przykład Kukiz podaje 
kwestię polityki energetycznej:

Niemcy już zniosły kary dla swoich elektrowni za CO2, a od nas wymagają realizacji pakietu 
klimatycznego. Po to, by doprowadzić do upadku polskie kopalnie, a następnie je przejąć. 
Frajer Polaczek będzie tyrał w niemieckiej kopalni, by oni mogli wyprodukować tani prąd 
dla Volkswagena zatruwającego środowisko. Do ludzi zaczyna to docierać, a wściekłość 
wyprowadzi ich na ulice (…). A ten rząd jest na pasku, zależy od Unii, która jest pod 
prymatem Niemiec87.

Innymi słowy, korporacje międzynarodowe, banki, a także inne kraje, które 
potrafi ą walczyć o własne interesy, uczyniły z Polski obszar swojej dominacji. 
Z tego powodu dużo groźniejszy od przyszłych rządów Prawa i Sprawiedliwości 
wydaje się Kukizowi ewentualny sukces Nowoczesnej Ryszarda Petru. Mówi 
o tym wprost:

82 Tamże, s. 16.
83 Tamże, s. 20.
84 Petru zabrał mi poparcie?..., dz. cyt.
85 Strategia zmiany Kukiz’15…, dz. cyt., s. 17.
86 Tamże, s. 26.
87 Petru zabrał mi poparcie?..., dz. cyt.
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(…) Ryszard Petru jest groźniejszy od Macierewicza. Dlaczego? Bo w tej chwili największym 
zagrożeniem dla Polski są neokolonializm korporacji i banki. A pan Petru całe dotychczasowe 
życie pracował na ich rzecz. Brał od nich pieniądze88.

Należy więc nie tylko przeciwstawiać się działaniom „banksterki”, ale 
też dążyć do kompletnej redefi nicji „systemu”, a dokładniej – jego upadku. 
Do tego potrzeba jednak świadomego społeczeństwa, które musi zdać sobie 
sprawę z położenia, w którym się znajduje – z ukrytych, niejawnych interesów 
korporacji i banków, które za sprawą polskich partii politycznych mogą być 
realizowane bez skrępowania przeciwko Polsce, przeciwko polskiemu społe-
czeństwu, przeciwko jego dostatkowi i bogactwu. Dlatego trzeba rozpocząć 
pracę niemal u podstaw i „system” obnażać, nazywać, pokazywać, demaskować. 
Jak powiada Kukiz:

Jak kiedyś trzeba było uświadamiać ludzi, że ziemia nie jest płaska, tak trzeba im tłumaczyć, 
że to nie demokracja, a partiokracja. To komuna oświecona. Nie ma sowieckich czołgów, 
tylko są banki i korporacje, i przykryte jest to fasadą za pożyczone pieniądze, które będą 
oddawać nasze dzieci i wnuki. Która partia powiedziała, że bandytką jest zadłużenie na 
koszt przyszłych pokoleń? Żadna. Bo one również żyją z tego zadłużania. Kiedyś była PZPR 
z przewodnią rolą, dziś mamy efemerydy postpezetpeerowskie po Okrągłym Stole, które 
zawłaszczyły Polskę. – A PiS też? [pytanie Grzegorza Osieckiego i Marka Chądzyńskiego – 
przyp. P.Ś.] – Oczywiście. PC wywodziło się z Okrągłego Stołu. Oczywiście jest dyskusyjne, 
kto ma więcej ładunku propaństwowego, ale jest bezdyskusyjne, że wszystkie te opcje oprócz 
nas wywodzą się z Okrągłego Stołu89.

Taka praca jednak wcale nie będzie łatwa, bo jedną z redut „systemu” są 
media, które w 80% – jak zauważa polityk – są w rękach niemieckich90. Ich 
aktualnym celem jest zniszczenie szans politycznych Pawła Kukiza. I znów bodaj 
najmocniej zabrzmiało to w emocjonalnym wystąpieniu po I turze wyborów:

(…) ostatnie dni przed końcem kampanii to był popis TVN24 i tym podobnych reżimowych 
mediów, to były popisy, osiągnęliście mistrzostwo propagandy, mistrzostwo! Przebiliście 
(…) swoje wcześniejsze wzory, przebiliście komunistów, jesteście mistrzami manipulacji, 
w 80% kupieni przez zagranicę. Jesteście straszni, ale myśmy już wygrali, myśmy już wygrali91.

Poza osobistym atakiem na Pawła Kukiza, drugim ważnym obszarem ma-
nipulacji mediów mających na celu doprowadzenie do pogrzebania nadziei dla 
Polski, jaką jest ruch Kukiz’15, są kłamstwa sondażowe. Kukiz wprost podważa 
ich rzetelność, stwierdzając, że to „śmieszna rzecz”, a ich wynik „zależy od 
tego, kto zleca ich wykonanie”92. Powołując się na Marcina Paladego, mówi, 
że „wie jak się robi sondaże”, więcej – media manipulują wynikami, sztucznie 

88 Ryszard Petru jest groźniejszy od Macierewicza, dz. cyt.
89 Petru zabrał mi poparcie?..., dz. cyt.
90 Tamże.
91 Przemówienie Pawła Kukiza z 10 maja po ogłoszeniu wyników I tury wyborów prezydenckich, 

dz. cyt.
92 Petru zabrał mi poparcie?..., dz. cyt.
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zaniżając lub zawyżając wyniki poszczególnych komitetów wyborczych, czego 
przykładem jest to, że wynik Petru „jest na pewno stymulowany”93. Sondaże 
więc nie oddają rzeczywistego stanu rzeczy, nie są „miernikiem prawdy”94.

Podsumowanie

Celem tego artykułu było przedstawienie stylu paranoicznego w retoryce 
Pawła Kukiza. Wyjściowa hipoteza brzmiała następująco: Styl paranoiczny jest 
obecny w retoryce Pawła Kukiza i jego politycznego ugrupowania, pełniąc ważne 
funkcje mobilizujące i legitymizujące działania polityczne, a także jest centralny 
dla uzasadniania antysystemowości. W świetle powyższych rozważań i na pod-
stawie przytoczonego materiału badawczego wydaje się ona prawdopodobna, 
oczywiście zastrzegając, że dokonana tu analiza ma daleko idące ograniczenia 
wynikające zarówno z metody, jak i próby badawczej.

Spróbujmy więc podsumować styl paranoiczny w retoryce Pawła Kukiza. 
Wydaje się, że jego centralnym elementem jest przekonanie o tym, że dwa-
dzieścia pięć lat polskiej transformacji było swego rodzaju oszustwem, gdyż 
została ona przeprowadzona przez działające przeciwko polskiej racji stanu 
partie polityczne, które w interesie własnym oraz zagranicznego kapitału (kor-
poracji międzynarodowych, banków, Niemiec i Unii Europejskiej) zaprowadziły 
w Polsce „porządek” ubezwłasnowolniający polskie społeczeństwo, „system” 
wymierzony w to społeczeństwo – swoistą partiokrację. Mechanizmy tego sy-
stemu należy obnażyć, aby pokonać wroga, ale dokonać tego nie mogą wielkie 
partie, bo te są częścią systemu. Przecież wszystkie partie stoją na straży tego 
systemu, podobnie jak media, które w zasadzie nie są polskie. Ten system musi 
jednak upaść, więcej – jego koniec jest bardzo bliski. Kukiz i jego ruch są tego 
świadomi i zrobią wszystko, aby ów układ zdekonstruować w imię interesu 
polskiego. Na razie niewielka grupa Polaków zdaje sobie sprawę z tego, „co się 
dzieje”, ale wraz z rozprzestrzenianiem się „prawdy i idei”, jak powiada Kukiz, 
osób uświadomionych, a przez to i zwolenników faktycznej i pożądanej zmiany 
będzie przybywać. „System” broni się i będzie się bronił, manipulując, kłamiąc, 
oskarżając, niszcząc. Niemniej jednak jego koniec nastąpi niechybnie i szybko. 
Na razie tylko nieliczna grupa świadomych sytuacji i zagrożeń polityków i zwo-
lenników ruchu Kukiz’15 może wetknąć kij w szprychy „układowi”. A gdy już go 
pokona, gdy wreszcie system upadnie, to Polska wreszcie będzie Polską Polaków.

W kontekście powyższych uwag można uznać, że antysystemowość Pawła 
Kukiza nosi w sobie istotny element stylu paranoicznego. Tu przecież nie 

93 Poprę rząd mniejszościowy PiS…, dz. cyt.
94 Ryszard Petru jest groźniejszy od Macierewicza, dz. cyt.
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chodzi tylko o obalanie „systemu”, ale o upadek „systemu” pewnego rodzaju, 
którego mechanizmy znajdują się pod kontrolą nieprzychylnych Polsce grup 
realizujących wyłącznie własne interesy i działających na szkodę Polski. Celem 
nie jest więc zmiana porządku konstytucyjnego na lepszy, lecz na „uczciwszy” 
i bardziej „sprawiedliwy”, który wykluczy z grona benefi cjentów wrogów Polski. 
Powody nie są pragmatyczne, nie są też ideowe – są spiskowe. „System” musi 
upaść, by zdrajcy zostali zdemaskowani i pozbawieni korzyści, a naród odzy-
skał swoje państwo i podmiotowość. Takie cele rzeczywiście uprawniają do 
podjęcia działań, one także są największym motorem do działania. Co za tym 
idzie, styl paranoiczny jest centralny dla legitymizacji i mobilizacji politycznej 
Pawła Kukiza oraz jego zwolenników. O ile bowiem deklaracje są jasne i czytel-
ne – chodzi o obalenie „systemu”, o tyle dopiero gdy dodamy, że „system” ten 
ma postać złowrogiego układu sterowanego przez obce siły, którego celem jest 
szkoda Polaków, idea ta staje się atrakcyjna i przyciągająca uwagę. Być może 
to tłumaczy wysoki poziom paranoi politycznej wśród zwolenników Kukiz’15 
w roku 201595. Niemniej jednak styl paranoiczny Pawła Kukiza nie wydaje się 
stylem „narzucającym”. Polityk raczej subtelnie i mało nachalnie przemyca 
w swoich wystąpieniach myślenie spiskowe. Częściej zdaje się puszczać oko 
do słuchaczy lub czytelników, że przecież sami widzą, jaka jest Polska.

Oczywiście nie wolno zapominać, że w stylu paranoicznym Pawła Kukiza, 
tak jak we wszystkich stylach paranoicznych, pojawiają się liczne informa-
cje prawdziwe. Przecież struktura własności mediów w Polsce jest kwestią 
niebudzącą sporów, nie ma żadnych przesłanek, by negować fakt zadłużania 
się polskiego państwa, fi nansowanie partii politycznych, a także ordynacja 
wyborcza do Sejmu rzeczywiście utrudniają pojawienie się nowych inicjatyw 
politycznych, sondaże nie zawsze oddają faktyczne poparcie społeczne, TVN24 
rzeczywiście na kilka dni przed wyborami prezydenckimi nadał audycję, 
której treść uderzała w Kukiza, banki w Polsce są w dużym stopniu zależne 
od kapitału zagranicznego itp. Rzecz jednak w tym, że te wszystkie dane nie 
pozwalają na wyciągnięcie prawomocnego wniosku, iż mamy do czynienia 
ze skoordynowanymi działaniami jakiegoś „systemu”, który działa na szkodę 
Polski. W tym właśnie miejscu ujawnia się ów przeskok ze świata faktów do 
świata domysłów, który sprawia, że możemy mówić o stylu paranoicznym.

Podsumowując, można uznać, że styl paranoiczny w retoryce Pawła Kukiza 
był obecny i pełnił ważne funkcje. Był też jednym z elementów jego wizerun-
ku politycznego. W tym względzie dołączył on do innych polityków i partii 

95 Według CBOS w październiku 2015 r. wskaźnik paranoi politycznej dla respondentów 
wyrażających poparcie dla Kukiz’15 wynosił 3,25, przy średniej dla ogółu badanych na poziomie 
3,03. CBOS, Psychologiczne charakterystyki elektoratów partyjnych, 138/2015, Warszawa 2015, s. 8–15; 
zob. P. Ścigaj, Polacy 2015. Wybrane postawy polskiego społeczeństwa w roku wyborów prezydenckich 
i parlamentarnych (w tym tomie).
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wykorzystujących tego rodzaju przesłania wcześniej96. Czy styl ten będzie 
odgrywał jakąkolwiek rolę w dalszych działaniach politycznych Pawła Kukiza? 
Trudno to stwierdzić i wypada pozostać w tej kwestii bardzo ostrożnym. Jest 
przecież wielce prawdopodobne, że retoryka wyborcza nie musi być zbieżna 
z retoryką codziennych działań politycznych. Więcej jeszcze: może się okazać, że 
w świetle rysującego się po wyborach parlamentarnych w 2015 roku wyraźnego 
konfl iktu politycznego ruchowi Kukiza przypadnie rola siły centrowej, próbu-
jącej znaleźć przestrzeń do współpracy między zantagonizowanymi partiami 
politycznymi. Warto więc pamiętać, że ta analiza ma swoje ograniczenia nie 
tylko metodologiczne, ale i przedmiotowe, odnosząc się wyłącznie do okresu 
kampanii wyborczej roku 2015. I do niej tylko można odnieść zaprezentowane 
wyżej wnioski.

Na zakończenie warto jeszcze wyraźnie przestrzec przed niezdrowymi 
emocjami, które mogą towarzyszyć zarówno badaniom nad paranoją poli-
tyczną, jak i czytaniu wyników takich badań. Należy się zwłaszcza wystrzegać 
wartościowania prowadzącego do wskazania „dobrych” i „złych”, „lepszych” 
i „gorszych” czy „normalnych” i „nienormalnych”. Jest to tym ważniejsze, 
że etykietka „paranoik” może i chyba powinna być traktowana jako forma 
retorycznej przemocy, której celem jest dyskredytacja przeciwnika97. Jest 
to oczywiście nieodłączna część walki politycznej, której badacze winni się 
jednak wystrzegać. Nie oznacza to, że tego rodzaju rozważania nie powinny 
być podejmowane. Trzeba jedynie zachować dużą ostrożność w posługiwaniu 
się ich wynikami i ciągle pamiętać, że paranoja polityczna nie jest kategorią 
psychopatologiczną, zaś osoby, które ufają teoriom spiskowym i uważają je za 
prawdziwe, nie mają powodu, by poszukiwać pomocy psychologów, psycho-
terapeutów czy psychiatrów. Inną kwestią są potencjalne szkody oraz zyski, 
jakie dla dyskursu publicznego i zaufania społecznego przynoszą tego rodzaju 
teorie, ale to już temat na zupełnie inną pracę.

96 Zob. np.: A. Walecka-Rynduch, Kłamstwo i polityczna paranoja w kontekście wizerunkowych 
strategii PR i marketingu politycznego, „Zeszyty Prasoznawcze” 2014, nr 2 (218), s. 386–390; J. Jakubowski, 
Wpływ paranoi politycznej na dyskurs publiczny w Polsce, „Refl eksje” 2011, nr 3, s. 27–42. Gdy idzie 
o prace socjologów i psychologów, będą one cytowane w dalszej części.

97 Być może pewnym pocieszeniem dla tych, którzy nazywani są paranoikami, jest to, że 
takie szufl adkowanie nie ma żadnego znaczenia, zaś przyklejenie łatki „teoria konspiracyjna” do 
jakiejś historii nie zmniejsza wiary w nią. Mniejsza, a nawet nieistotna jest zatem także retoryczna 
przemoc, jaka może być związana z tym określeniem. M.J. Wood, Some Dare Call It Conspiracy: 
Labeling Something a Conspiracy Th eory Does Not Reduce Belief in It, „Political Psychology”, artykuł 
dostępny na stronie: https://extranet.uj.edu.pl/doi/10.1111/ pops.12285/,DanaInfo=onlinelibrary.
wiley.com+pdf (9.02.2016).




