
Marta Hoff mann

Uniwersytet Jagielloński

Analiza języka perswazji używanego przez liderów 
wybranych partii politycznych podczas kampanii 
wyborczej przed wyborami parlamentarnymi 
w 2015 roku

Zarówno wybory prezydenckie, jak i parlamentarne, które odbyły się w 2015 
roku w Polsce, skupiły bardzo dużą uwagę mediów. W przypadku pierwszych 
z nich kandydaci na prezydenta, a w przypadku drugich liderzy partii walczą-
cych o głosy bardzo często pojawiali się w programach telewizyjnych, audycjach 
radiowych, prasie oraz w internecie. Od dłuższego czasu medialność kampanii 
wyborczych jest stałym elementem politycznego pejzażu w Polsce, co jest niekiedy 
wiązane ze zjawiskiem jego „amerykanizacji”1. Z jednej strony politycy chętnie 
korzystali z udostępnionego im czasu antenowego, a z drugiej – sami aktywnie 
promowali siebie i swoje ugrupowania przez media społecznościowe, spotkania 
z wyborcami, kongresy programowe oraz happeningi. Wszystkie te elementy 
stanowią współcześnie podstawowe kanały oddziaływania skierowanego do 
potencjalnych wyborców podczas kampanii wyborczych. Nic zatem dziwnego, 
że mechanizmem tego oddziaływania od długiego czasu interesują się zarówno 
przedstawiciele nauk o zarządzaniu, jak i nauk o polityce. Z jednej strony bowiem, 
aby współcześnie skutecznie uprawiać politykę, niezbędne jest korzystanie z me-
dialnych kanałów porozumiewania się ze społeczeństwem, a z drugiej – sprawny 
system medialny uwarunkowany jest sprzyjającymi jego działaniu warunkami 
politycznymi2. O ile tych pierwszych interesuje przede wszystkim mechanizm 
działania komunikowania masowego oraz jego społeczne implikacje, o tyle 

1 M.I. Giryn, Specyfi ka polskich kampanii wyborczych na przykładzie kampanii parlamentarnej 
2005 roku, Toruń 2009, s. 15.

2 W. Jabłoński, Kreowanie informacji. Media relations, Warszawa 2006, s. 50.
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politolodzy skupieni są przede wszystkim na politycznym potencjale takiej formy 
komunikowania, czyli między innymi na sposobie wykorzystywania mediów 
w praktyce politycznej, wysokim w warunkach tak zwanej poliarchii (koncepcja 
Roberta Dahla) potencjale komunikatów medialnych, zjawiskach określanych 
mianem „mediatyzacji polityki”, a także politycznym aspekcie wykorzystywania 
nowych mediów. Jednym z istotnych pól badawczych w tym zakresie jest również 
semiotyczna analiza języka politycznego używanego podczas kampanii wybor-
czych. Podążając tym nurtem, zamierzam przedstawić w niniejszym artykule 
wnioski z przeprowadzonej analizy języka używanego przez liderów wybranych 
partii politycznych ubiegających się o głosy podczas kampanii wyborczej w 2015 
roku. Najpierw przedstawię założenia badawcze analizowanego materiału, na-
stępnie przejdę do omówienia metodologii przeprowadzonej analizy, a później 
zostaną przedstawione jej wyniki. Wyniki te zostały podzielone na kilka kategorii 
porządkujących zebrane dane, które zostaną szerzej omówione w odnośnych 
rozdziałach. Artykuł zakończy podsumowanie przeprowadzonej analizy, które 
może być potraktowane jako próba rekonstrukcji poszczególnych makroaktów 
mowy3 składających się z mikroaktów będących przedmiotem analizy.

1. Założenia teoretyczne

Podejmując się analizy języka w polityce, należy mieć na uwadze, że język nie 
jest jedynie neutralnym światopoglądowo narzędziem opisu rzeczywistości. 
Jest on raczej przyjętym milcząco zestawem założeń, które podmiot mówiący 
przyjmuje za punkt wyjścia. Z jednej strony jest on wyrazem wykształconego 
kulturowo sposobu patrzenia na świat przez jego użytkowników, a z dru-
giej – czynnikiem zmiany tej kultury oraz przyjętych w jej ramach praktyk. 
W związku z tym zjawiska językowe już dawno przestały być traktowane przez 
badaczy społecznych jako domena językoznawców, ale stały się przedmiotem 
zainteresowania także antropologów, socjologów oraz politologów. Jednym 
z obszarów, w którym praktyczne działanie języka jest chętnie analizowane, są 
właśnie kampanie wyborcze oraz obecne w ich ramach debaty, hasła wyborcze, 
wywiady, slogany itd. Strategie stosowane przez polityków w celu przekonania 
swoich wyborców do oddania na nich głosu są najlepiej widoczne właśnie 
w używanym przezeń języku. Szczególnie interesujący jest w tym kontekście 
język perswazji, ponieważ jest on przykładem sytuacji, w której narzędzia 
językowe używane są do wpływania na rzeczywistość pozajęzykową. Jest to 
zasadnicza teza zwolenników teorii performatywnych aktów mowy, za którymi 
– na potrzeby artykułu – przyjmuję następujące założenia:

3 A. Borasińska, Wybory parlamentarne 2007 – kampania wybornie lingwistyczna, [w:] M. Jeziński 
(red.), Wybory parlamentarne 2007. Marketing polityczny, media, partie, Toruń 2012, s. 23–27.
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Po pierwsze – istnieje grupa wypowiedzi mająca za cel dokonanie zmiany 
określonego stanu rzeczy. Zmiana ta nie ma jednak charakteru opisywanego 
przez Johna Searle’a, czyli wytworzenia nowego stanu rzeczy za pomocą same-
go słowa. W tym wypadku chodzi o zmianę, która ma się dokonać u adresata 
wypowiedzi przez wpłynięcie na jego sposób myślenia. Właśnie to rozumiem 
przez perswazję językową:

Zachowania językowe ścierających się ze sobą kandydatów, partii, programów czy haseł 
w kampaniach wyborczych – uwarunkowane zarówno ofi cjalnością, jak i rygorami praw-
nymi – w pierwszej kolejności pełnią funkcję perswazyjną. Wpływając na postrzeganie 
rzeczywistości, jak i jej konceptualizację, a przez to na funkcjonujący w społeczeństwie obraz 
świata, realizują cel rywalizujących na rynku politycznym podmiotów – optymalizację czy 
wręcz maksymalizację zysku politycznego4.

Zasadniczo perswazyjność wypowiedzi sprowadza się do tego, żeby poten-
cjalny wyborca uznał postulowaną wizję oraz ocenę rzeczywistości społecz-
nej za swoją własną: „Prowadzi to w konsekwencji do magii językowej – do 
przekonania nadawcy, że użyty przez niego subkod wyznaczy jednostce taką 
perspektywę poznawczą, która określi percepcję rzeczywistości pozajęzykowej, 
percepcję kształtującą w rezultacie także jej postawę wobec tej rzeczywistości”5.

Po drugie – język nie jest systemem odosobnionym. Nadawcy komuni-
katów perswazyjnych, czyli w tym wypadku politycy ubiegający się o głosy, 
starają się oddziaływać na wyborców za pomocą środków składających się 
na komunikację, czyli nie tylko języka, ale i sposobu ubioru, autoprezentacji, 
otoczenia czy wyboru określonych miejsc podróży wyborczych. W przypadku 
tego artykułu będę się wszakże skupiać na werbalnym aspekcie prowadzenia 
kampanii oraz na wypowiedziach polityków, traktowanych jak pewne całości 
sekwencyjne6.

Po trzecie – językowa perswazja ma złożony charakter, a narzędzia jej 
stosowania już dawno straciły charakter prostej dyspozycji: „Głosuj na mnie”. 
W związku z tym należało zbudować kryteria pozwalające na wyodrębnienie 
przyjętego przez danego polityka stylu wywierania perswazji w wypowiedziach, 
które – pozornie – nie mają z perswazją wiele wspólnego.

Po czwarte – miarą efektywności przyjętej strategii zostaje adresat komu-
nikatu, czyli w tym wypadku wyborca. Może się bowiem okazać, że pomimo 
niespełnienia przez analizowane wypowiedzi illokucyjne (termin zapożyczony 
od Johna Austina) wszystkich postawionych przez Searle’a warunków udanej 
wypowiedzi7, komunikaty te odniosły pewien ograniczony, praktyczny skutek.

4 Tamże, s. 21.
5 T. Klementewicz, Argumentacje polityczne. Język i techniki, Warszawa 1986, s. 75.
6 A. Horolets (red.), Analiza dyskursu, Toruń 2008, s. 24–26.
7 J. Searle, How to Do Th ings with Words, [w:] J.O. Urmson, M. Sbisa (red.), How to Do Th ings 

with Words, Cambridge 1975.
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Po piąte – analizowane wypowiedzi będące przejawem przyjętego modelu 
stosunków politycy–obywatele daleko odbiegają od nakreślonej przez Jürgena 
Habermasa „idealnej sytuacji komunikacyjnej”8. W niniejszym artykule wypo-
wiedzi wybranych polityków traktowane są raczej jako seria jednostronnych 
komunikatów skierowanych zarówno do wyborców, jak i do przedstawicieli 
opozycji, których skuteczność zostaje oceniona w dłuższym okresie. Nie 
oznacza to wszakże, że odbiorca komunikatu jest całkowicie pasywny. Wręcz 
przeciwnie, efektywność przyjętej przez polityka strategii zależy właśnie od 
niego, ponieważ to on decyduje, którym elementom perswazyjnym się podda9. 
Z tymi założeniami przystąpiłam do analizy.

2. Założenia metodologiczne

Jakościowa analiza dyskursu jest metodą używaną od wielu lat w naukach 
społecznych. Jej głównym celem jest badanie tekstów pod kątem zawartych 
w nim kontekstów, przywołując słynne sformułowanie Teuna A. van Dijka10. 
Tekst jest w tym wypadku rozumiany bardzo szeroko i badany w ścisłym 
związku z okolicznościami, w których dana wypowiedź padła, a zadaniem 
analizy treści jest rekonstrukcja procesu tworzenia tej wypowiedzi11. Kontekst 
zaś – jako zespół presupozycji zakładanych względem rzeczywistości społecz-
nej, przekazywanych w warunkach socjalizacji12. Ze względu na to, że analiza 
treści w wydaniu jakościowym nie podlega ścisłej operacjonalizacji, przepro-
wadzenie rozbudowanego projektu badawczego nastawionego na dogłębną 
i precyzyjną analizę językową wymagałoby o wiele więcej czasu. Dlatego też 
postanowiłam w niniejszym artykule dokonać jedynie zarysu najważniejszych 
wątków i narzędzi oddziaływania perswazyjnego stosowanych przez wybranych 
polityków w trakcie kampanii wyborczej do parlamentu, z zastosowaniem 
ustalonych kryteriów analizy. Można ją potraktować jako wstęp do szerzej 
i głębiej zaprojektowanych badań i źródło hipotez badawczych do falsyfi kacji.

Na potrzeby analizy skupiłam się na wypowiedziach czwórki polityków – 
liderów swoich formacji w trakcie prowadzenia kampanii wyborczej. Wybrałam 
wypowiedzi Ewy Kopacz i Beaty Szydło jako przedstawicielek partii, które 
od wielu lat rywalizują z sobą na polskiej scenie politycznej. Ich komunikaty 

8 J. Habermas, Pojęcie działania komunikacyjnego, przeł. M. Kaniowski, „Kultura i Społeczeństwo” 
1986, t. XXX, nr 3, s. 21.

9 M. Kołodziejczak, Rola odbiorcy w komunikacji perswazyjnej, [w:] P. Lissewski (red.), Polityka 
i perswazja, Poznań 2007, s. 45–46.

10 T.A. van Dijk, Dyskurs jako struktura i proces, przeł. A. Grochowski, Warszawa 2001.
11 T. Rapley, Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Warszawa 2010, s. 23.
12 R. Wodak, M. Krzyżanowski (red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, 

Warszawa 2011, s. 23.
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potraktowane są jako odnoszące się nie tylko do wyborców, ale do siebie na-
wzajem. Wybrałam też wypowiedzi Ryszarda Petru oraz Pawła Kukiza, czyli 
tych osób, które po raz pierwszy ubiegały się o poparcie wyborców w wyborach 
do parlamentu, po to, aby przekonać się, do jakiego stopnia przyjęte przez nich 
strategie komunikowania się z wyborcami różnią się od strategii ich kontr-
kandydatek oraz czy płeć kandydata w jakikolwiek sposób wpływa na zmianę 
przyjętego dyskursu politycznego. Podjęłam się analizy wypowiedzi jednostek, 
pamiętając o tym, że są one reprezentantami szerszych grup interesu, czyli partii 
politycznych. W tym sensie ich język odzwierciedla w jakimś stopniu przy-
jętą przez ich ugrupowanie strategię wyborczą, co nadaje mu nowy kontekst. 
Wybrałam też jednostkowe podmioty wypowiedzi ze względu na fakt, że jest 
to rodzaj operacjonalizacji idei „języka stosowanego przez daną partię”, zawsze 
bowiem u jej podłoża stoi jednostka. Mam jednakże świadomość, że wysunięte 
w artykule hipotezy mają w związku z tym ograniczony zakres stosowalności.

Analizowane były wypowiedzi wspomnianej czwórki polityków, jakie 
pojawiły się w mediach pomiędzy połową września (12 września) a drugą 
połową października (do 23 października), czyli w trakcie kampanii wybor-
czej. Komunikaty brane pod uwagę obejmowały zarówno wywiady, konwencje 
wyborcze, kongresy partii, debaty przedwyborcze, jak i wpisy owych liderów 
na swoich kontach na forach społecznościowych. Miało to na celu przyjrze-
nie się bliżej nie tylko wypowiedziom sprowokowanym przez dziennikarzy, 
ale także tym, które są emanacją subiektywnych refl eksji czy reakcji na dane 
wydarzenia (Facebook). Ze względu na szeroko zarysowaną próbę badawczą, 
a jednocześnie ograniczony charakter artykułu, nie było możliwe dokładne 
zilustrowanie postawionych tez za pomocą cytatów, w związku z czym wybrane 
zostały jedynie niektóre z nich. Z uwagi na wzrastającą w kampaniach wybor-
czych rolę internetu13 oraz różnorodność źródeł tam zawartych postanowiłam 
skupić się na materiałach internetowych. Serwisy internetowe, z których 
pochodził materiał, to: www.tvn24.pl, www.tvp.info.pl, www.republikatv.pl, 
www.gazeta.pl, www.rp.pl, www.facebook.com, www.po.org, www.pis.org, 
www.nowoczesna.org, www.ruchkukiza.pl. Analizowanie materiału zawartego 
w mediach jest o tyle niebezpieczne, że w środowisku, w którym media są tak 
zwaną czwartą władzą o takich kompetencjach, jak informowanie, wyjaśnia-
nie zjawisk politycznych, a nawet wpływ na zmianę polityczną14, wypowiedzi 
polityków są selekcjonowane i poddawane obróbce. W związku z tym podczas 
analizy były brane pod uwagę jedynie bezpośrednie wypowiedzi liderów, a nie 
ich dziennikarskie omówienia, mające charakter selektywny i nierzadko wy-
paczający sens pierwotnych wypowiedzi polityków.

13 P. Ziarek, Kampania wyborcza do parlamentu RP 2007 w internecie, [w:] M. Jeziński, (red.), 
Wybory parlamentarne 2007…, op. cit., s. 109–110.

14 Tamże, s. 52–53.
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Do uszeregowania danych do analizy języka perswazji użyłam kilku kategorii, 
które pozornie nie mają wiele wspólnego z bezpośrednim oddziaływaniem na 
wyborców. Chciałabym obecnie uzasadnić ich wybór. To, co określiłam mia-
nem „podmiotowości mówiącego”, rozumiem jako wizerunek samego lidera, 
zespół konotacji, z którymi chciałby on być kojarzony przez wyborców. Tym 
samym, przez odpowiedni dyskurs, tworzy on pewien wyrazisty, odróżniający 
go od innych obraz, który wyborca powinien mieć w głowie w chwili wypeł-
niania karty do głosowania. Ten obraz dotyczy roli, jaką ugrupowanie polityka 
ma odgrywać w systemie politycznym po jego wybraniu. Przez stosowanie 
autoreferencyjnych sformułowań lider pośrednio stawia siebie i swoją partię 
w określonej roli politycznej, aspirującej do interpretacji i oceny obecnej sytuacji 
politycznej przez wyborcę. Wiarygodność odnosi się do mechanizmu, w jaki 
liderzy legitymizują swoje twierdzenia, oraz struktury wybranych referencji. 
Sposób uzasadniania swoich tez ma w założeniu przekonać wyborcę, że mają 
one poparcie w odpowiednio interpretowanych faktach lub autorytecie. Zestaw 
prezentowanych wartości ma z kolei konotować polityka z określonym miejscem 
na osi aksjologicznej i przedstawić go jako orędownika pewnych zasad moralnych, 
wspólnych dla niego oraz wyborców. Wartości są także kolejnym narzędziem 
legitymizacji obecności na scenie politycznej. Kolejnym elementem analizy jest 
stosunek danego polityka do odbiorcy jego wypowiedzi. Jeśli chodzi o konku-
rentów politycznych, to zwracałam uwagę na to, w jaki sposób liderzy odnoszą 
się do swoich rywali. Referencje mają z jednej strony osłabić wiarygodność 
kontrkandydata i wzmocnić legitymację do sprawowania władzy, a z drugiej 
– przez stosowanie odwołań pozytywnych – pokazać wyborcy, że kandydat 
jest otwarty na dialog, szanuje rywali, zatem można się po nim spodziewać 
konstruktywnych działań w parlamencie. Przyjęcie określonego nastawienia do 
wyborcy przez stosowanie nominacji formalnych („Państwo/Pan/Pani”) lub też 
nieformalnych („wy”) i w związku z tym przyjęcie pewnego typu orzekania o nich, 
buduje z kolei specyfi czną płaszczyznę porozumienia z wyborcą, opartą bądź 
na solidarności międzyludzkiej, bądź na profesjonalizmie. Ostatnim elementem 
analizy było wyszczególnienie wybranych dystynkcji, w ramach których można 
rozpatrywać analizowane wypowiedzi. Dystynkcja emocje/brak emocji odnosi 
się do sposobu, w jaki politycy zarządzają emocjami, aby uzyskać poparcie wy-
borcy. Wysoka emocjonalność wypowiedzi może skłonić wyborcę do przyjęcia 
punktu widzenia polityka, na przykład w stosunku do zagrożeń, które mogą 
czekać społeczeństwo, i w konsekwencji do uznania jego roli, o której mowa 
była wcześniej. Jednocześnie wypowiedzi celowo rezygnujące z emocji mogą 
skłaniać wyborcę do oddania głosu właśnie na tego polityka, ponieważ jawi się 
on jako „chłodny profesjonalista”. Rodzaj emocji: pozytywny lub negatywny 
odnosi się do przyjętej strategii perswazyjnej. Kandydat bądź woli przedstawiać 
siebie i swoje ugrupowanie w dobrym świetle i, przez to, apelować do wyborcy 
o głos na niego, bądź też woli tworzyć negatywny obraz kontrkandydata po to, 
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aby pośrednio wyborca potraktował jego ugrupowanie jako lepszą stronę alter-
natywy. Z kolei dystynkcja constans/zmiana, odwołuje się do sposobu, w jaki 
polityk podchodzi do zagadnienia dynamiki systemu politycznego. Będzie on 
albo bronił obecnej sytuacji, ukazując ją w pozytywnym świetle i broniąc przez 
to swojej wiarygodności w oczach wyborców, albo dążył do zmiany tej sytuacji, 
ukazując ją w negatywnym świetle i wykazując przy tym słabość obecnej eki-
py rządzącej i prezentując się wyborcy jako odpowiedzialny prokurent tejże 
zmiany. Podsumowanie zakreśla poszczególne strategie perswazyjne przyjęte 
przez danego lidera oraz ocenia ich efektywność za pomocą liczby oddanych 
głosów. Warto także w tym miejscu poczynić uwagę, że w analizie znajdują się 
subiektywne omówienia stylu danych wypowiedzi, podążające niejako za tokiem 
rozumowania kandydata. Nie są to jednak – i nie mogą być – wyrazy osobistych 
poglądów autorki artykułu.

3. Wyniki analizy

3.1. Podmiotowość mówiącego

Podmiotowość polityków będących nadawcami komunikatu jest, na potrzeby 
tego opracowania, rozumiana jako tożsamość, z którą chcą oni być przez wy-
borców kojarzeni. Nie jest ona tożsama z wizerunkiem, jaki chcą oni wykreo-
wać. Jest to raczej wizerunek osobisty wzbogacony o społecznie wytworzone 
konotacje związane z ugrupowaniem, którego jest przedstawicielem. Na tak 
rozumianą podmiotowość składa się zatem, po pierwsze, postulowana rola 
ugrupowania politycznego, którego reprezentantem jest dany lider w polskim 
systemie politycznym, po drugie – sposób, w jaki dokonuje on legitymizacji 
swoich twierdzeń, a po trzecie – deklarowane wartości, wyznaczające jego pro-
gram polityczny skierowany do wyborców. Należy zaznaczyć, że taka defi nicja 
pojęcia podmiotowości ma charakter jedynie operacyjny i służy uporządko-
waniu danych z przeprowadzonej analizy. Nie jest wszakże odzwierciedleniem 
naukowego rozumienia tego obecnego wśród politologów pojęcia.

3.1.1. Rola w systemie politycznym

Każdy z liderów podejmował się swoistego zdefi niowania obecnej sytuacji 
politycznej i gospodarczej w Polsce. Jest to niezbędny element każdej strategii 
perswazyjnej15. Co do wypowiedzi ówczesnej premier, Ewy Kopacz, będą-
cej liderką Platformy Obywatelskiej, to wskazują one przede wszystkim na 

15 A. Kampka, Perswazja w języku polityki, Warszawa 2009, s. 62–99.
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identyfi kację z dwoma rolami: ochronną i stabilizującą. Rola ochronna wiąże 
się z niedopuszczeniem do władzy tej formacji politycznej, która – w założe-
niu – jest zdolna nie tylko zniszczyć to, co obecnemu rządowi udało się do tej 
pory wypracować, ale i doprowadzić do destrukcji systemu politycznego oraz 
prawnego, który kształtował się po 1989 roku. W tym sensie rola polityczna 
Platformy Obywatelskiej na kolejne cztery lata była skoncentrowana wokół 
ochrony nie tylko podstawowych wolności obywatelskich (poziom prawny), 
ale i ochrony dotychczas wypracowanych stosunków międzyinstytucjonalnych 
panujących w Polsce (poziom systemowy). Stąd wynika kolejna rola, czyli sta-
bilizująca, która sprowadza się w tym dyskursie do przekonania o imperatywie 
zapewnienia Polakom ciągłości i przewidywalności poczynań przyszłego rządu 
w obliczu możliwości zmiany porządku politycznego w przypadku dojścia 
do władzy konkurentów z PiS-u. Z wystąpień liderki PO oraz odpowiedzi 
udzielanych w trakcie wywiadów wynika, że w obliczu przejęcia władzy przez 
partię, która ma w zamierzeniu zmienić cały system polityczny, to właśnie jej 
ugrupowanie jest gwarantem stabilności obecnego porządku oraz utrzymania 
podstawowych swobód obywatelskich. Gdy Ewa Kopacz mówiła o swojej partii, 
bardzo często używała nominacji „my” („Mamy dobry program i jesteśmy 
zdeterminowani”16; „Przed nami ostatnia prosta;-) Wygramy!”17) wymiennie 
z nominacją „drużyna”, co wywołuje efekt zmniejszenia dystansu pomiędzy 
nią a wyborcami, a jednocześnie wywołuje pozytywne konotacje związane 
z emocjami sportowymi.

Co zaś dotyczy wystąpień kandydatki na premiera z ramienia Prawa 
i Sprawiedliwości, Beaty Szydło, to język, jakiego używała, wskazywał na sy-
tuowanie jej partii wokół służenia obywatelowi oraz roli naprawczej. W tym 
dyskursie liderka była skupiona na potrzebach swoich wyborców oraz dostoso-
wywała do nich swoje programy polityczne i projekty ustaw, które miały służyć 
ich realizacji („Prawo i Sprawiedliwość przede wszystkim słucha obywateli”18). 
Jednocześnie głównym zadaniem jej formacji miało być naprawienie dotych-
czasowych błędów rządu tkwiących w niewłaściwych stosunkach panujących 
między politykami a obywatelami („Polska potrzebuje dobrego, stabilnego 
rządu, a nie chaosu, nie histerii, tylko rządu, który będzie chciał prowadzić 
polskie sprawy w dobrym kierunku razem z obywatelami. To jest nasz cel”19). 
Zasadniczym celem miało być przeformułowanie tych relacji w kierunku 
przybliżenia do siebie owych dwóch elementów („Każdy problem, z którym 

16 Wpis na Facebooku z 12 października 2015 r. (23.11.2015).
17 Wpis na Facebooku z 19 października 2015 r. (23.11.2015).
18 Wystąpienie z 21 października 2015 r. podczas debaty liderów ośmiu ugrupowań politycznych, 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/caly-zapis-debaty-transkrypcja-debaty,587737.html 
(30.11.2015).

19 Wystąpienie z 23 października 2015 r., http://www.rp.pl/Wybory-parlamentarne-2015/ 
151029687-Szydlo-w-24-godzinnym-objezdzie-po-Polsce.html (30.11.2015).
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przychodzi pojedynczy obywatel, jest ważny”20). O ile ówczesną formację 
rządzącą miała cechować ignorancja wobec problemów obywateli oraz jej 
odseparowanie od rzeczywistości społecznej, o tyle Prawo i Sprawiedliwość, 
ustami swojej przedstawicielki, defi niowała siebie jako partię, której korzenie 
tkwią w zbudowanej z obywatelami więzi, nieomal o osobistym charakterze 
(„Obecna koalicja rządząca nie chciała tego zrobić, my będziemy zawsze pytać 
obywateli”21).

W przypadku języka używanego przez Ryszarda Petru, lidera ugrupowania 
Nowoczesna, można zauważyć, że podstawowa rola, jaką miał on do odegrania, 
to przede wszystkim tworzenie rzeczywistego wyboru dla obywateli oraz zmiana 
dyskursu. Było to związane z formowaniem przez jego partię alternatywy dla 
dwóch największych formacji, czyli PO i PiS. Przez wskazywanie negatywnych 
stron programów zarówno pierwszej, jak i drugiej kandydat na posła pragnął 
sytuować swoją partię poza dotychczasową dychotomią i stwarzać dla niej 
konkurencyjne środowisko, ponieważ wybór pomiędzy nimi był traktowany 
jako pozorny („Tego typu publikacje są na rękę Prawu i Sprawiedliwości, 
a emitują je prawicowe kanały. Tak dziś wygląda w Polsce polityka – jedni się 
kompromitują w rozmowach, drudzy je nagrywają i publikują. To obrzydliwa 
forma sporu o Polskę, która nie dotyczy meritum”22; „Czas na to, aby zakoń-
czyć ten jałowy spór. Ten spór między PiS a PO do niczego nie prowadzi”23). 
Jednocześnie dyskurs ten wydaje się nastawiony na zmianę poziomu debaty 
politycznej ze sfery aksjologicznej na pragmatyczną, związaną przede wszystkim 
z koncentracją na aspekcie gospodarczym oraz uczynieniem fi nansów publicz-
nych centralną kategorią, przez pryzmat której selekcjonowane były postulaty 
programowe („To ściema księgowa. Mówi o likwidacji składek, ale te pieniądze 
i tak zostaną ściągnięte w formie innego podatku”24; „To pokazuje, że w tym 
sejmie nie ma dyskusji merytorycznej. Oni specjalnie wywołują emocje”25). 
Nie bez znaczenia było tutaj doświadczenie zawodowe Ryszarda Petru, który 

20 Wystąpienie z 20 października 2015 r., http://www.tvp.info/22267878/polska/corka-kopacz-
weterynarze-i-uchodzcy-ktorzy-nie-chca-do-polski-przedwyborcza-debata-liderow-w-tvp-juz-za-
nami/22264762/szydlo/22267764/konferencja-beaty-szydlo/ (12.11.2015).

21 Wystąpienie z 21 października 2015 r. podczas debaty liderów ośmiu ugrupowań politycznych, 
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/caly-zapis-debaty-transkrypcja-debaty,587737.html 
(12.11.2015).

22 Wypowiedź podczas wywiadu z 22 października 2015 r., http://wyborcza.pl/ 
1,75478,19069698,ryszard-petru-koalicja-wszyscy-przeciw-pis-stawiam-cztery.html (12.11.2015).

23 Wypowiedź z 19 października 2015 r., http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/ryszard-
petru-otwiera-muzeum-jalowego-sporu,587251.html (23.11.2015).

24 Wypowiedź z 19 września 2015 r. na temat m.in. propozycji podatkowych PO, http://www.
tvp.info/21703254/petru-propozycja-po-to-sciema-ksiegowa-oni-probuja-zastapic-kilka-podatkow-
jednym (23.11.2015).

25 Wypowiedź z 9 października 2015 r., http://www.tvp.info/22045713/polska/petru-duda-
podtrzymuje-zasade-ze-dziecko-musi-pozwac-rodzica-a-sejm-nie-potrafi-zajac-sie-tym-
merytorycznie/ (23.11.2015).
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jako ekonomista był przyzwyczajony do patrzenia na świat społeczny z punktu 
widzenia ekonomicznie pojętej racjonalności.

Jeśli chodzi o lidera ugrupowania Kukiz’15, Pawła Kukiza, to przyjęta przez 
niego strategia językowa wskazywała na to, że sytuuje się on w roli obronnej 
i rewolucyjnej. Z jednej strony bowiem jego formacja, której konsekwentnie 
nie chce on nazywać partią, ma za zadanie bronić Polaków przed zakusami 
elit politycznych, które systematycznie ograniczają ich wolności i działają 
w sprzeczności z ich interesem („Chcę zmiany konstytucji po to, aby pienią-
dze zostały w kieszeniach obywateli, by skończyć z partiokracją, by zabrać 
im przywileje partyjne. Poszedłem do polityki, żeby zrobić rewolucję, żeby 
przywrócić państwo obywatelom”26), z drugiej strony – jej głównym celem 
miała być zmiana dotychczasowego ładu prawnopolitycznego przez zmianę 
konstytucji. W tym sensie główną rolą, jaką miał do odegrania Paweł Kukiz, 
było szybkie zbudowanie nowego ustroju Polski, opartego na nowych stosun-
kach władzy w państwie.

3.1.2. Wiarygodność

Z wypowiedzi Ewy Kopacz wynika, że liderka Platformy Obywatelskiej opie-
rała swoją wiarygodność wobec wyborców na dotychczasowych osiągnięciach 
swojego rządu. Bardzo często odnosiła się do „spełnionych obietnic wybor-
czych” z poprzedniej kampanii. Powtarzany był argument o wzięciu osobistej 
odpowiedzialności za najnowsze obietnice, a zdolność do ich realizacji miała 
mieć swoje uzasadnienie w dotychczasowym doświadczeniu politycznym by-
łej premier („Platforma Obywatelska, jako partia odpowiedzialna, nie składa 
nierealnych obietnic wyborczych, tak jak robią to partie opozycyjne. My bie-
rzemy odpowiedzialność za słowa i wiemy, że nasz program to najlepszy wybór 
dla Polski”27). Był to jeden z wielu aspektów przyjętego typu perswazyjności, 
który opierał się na zagwarantowaniu potencjalnym wyborcom stabilnego 
i przewidywalnego przywództwa politycznego w przyszłości. Jednocześnie 
Ewa Kopacz sięgała do przeszłości nie tylko po to, aby wzmocnić swoją wia-
rygodność wobec wyborców, ale także po to, aby obniżyć wiarygodność swej 
głównej konkurentki Beaty Szydło oraz reprezentowanej przez nią formacji. 
Wartościując negatywnie dwa lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, była pre-
mier odwoływała się do najbardziej zawstydzających incydentów, które miały 
w potencjalnych wyborcach wyzwolić złe wspomnienia i osłabić legitymację 
polityczną rywali („Kto będzie rządził w Polsce, to jest sprawa najważniejsza, 

26 Wypowiedź z 21 października 2015 r., http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/pawel-
kukiz-w-jeden-na-jeden,587759.html (12.11.2015).

27 Wypowiedź z 12 września 2015r., http://www.platforma.org/aktualnosc/42980/jestesmy-gotowi-
do-walki-o-zwyciestwo-premier-przedstawia-program-wyborczy (30.11.2015).



165Analiza języka perswazji używanego przez liderów wybranych partii politycznych…

dzisiaj stoimy przed wyborem, (czy) będzie rządzić partia, która nas prowa-
dzi do średniowiecza, partia, która nie zauważyła, że jesteśmy w XXI wieku, 
partia, która nie chce Europy, partia ksenofobiczna i partia, która nie szanuje 
kobiet”28). Była to zatem mieszanka strategii pozytywnej – polegającej na wy-
woływaniu w wyborcach dobrych skojarzeń związanych ze swoją osobą, oraz 
negatywnej – polegającej na wywołaniu złych skojarzeń z formacją głównej 
rywalki i w związku z tym ukazaniu siebie w lepszym świetle.

Jeśli chodzi o wspomnianą już liderkę Prawa i Sprawiedliwości, Beatę 
Szydło, to jej wiarygodność oparta była na mechanizmie odwrotnym do za-
rysowanego wyżej. W swoich wypowiedziach czyniła ona z dotychczasowych 
rządów Platformy Obywatelskiej argument przeciw głosowaniu na tę partię, 
rządy te bowiem traktowane były przez Prawo i Sprawiedliwość z dużą dozą 
dezaprobaty. Wypowiadając słowa: „(…) ale pani premier Kopacz nie ustaje 
w składaniu kolejnych obietnic. Więc ja mówię dzisiaj o konkretach, mówię: 
sprawdzam”29, dezawuowała to, co Ewa Kopacz przedstawiała jako swoje 
osiągnięcia. Kandydatka na premiera budowała na tym swoją wiarygodność, 
twierdząc, że w przeciwieństwie do byłej premier nie odwołuje się do obietnic, 
lecz do praktycznych działań, których zaczątkiem mają być przygotowane 
już projekty ustaw. Hasło: „Praca, nie obietnice” jest tutaj najlepszą metaforą 
sposobu na przedstawienie się wyborcom jako osoba wiarygodna, ponieważ 
odnosi się ono do odejścia od tradycyjnych narzędzi prowadzenia kampanii 
wyborczych o charakterze językowym, czyli obietnic wyborczych, na rzecz prak-
tycznych działań mających zaświadczyć o tym, że Beacie Szydło rzeczywiście 
zależy na dobru Polski („To państwo wysyłacie nas na służbę, a my powinniśmy 
robić to, na co się z obywatelami umawiamy”30). Innym aspektem budowania 
swojej wiarygodności były wypowiedzi, które miały zadać kłam spekulacjom, 
jakoby rzeczywistym liderem partii był Jarosław Kaczyński. Może to świadczyć 
o chęci przedstawienia się jako ktoś, kto jest w stanie samodzielnie, bez udziału 
osób trzecich wziąć odpowiedzialność za swój rząd oraz losy naszego państwa. 
Można zatem powiedzieć, że Beata Szydło w swoich wypowiedziach budo-
wała swoją wiarygodność na osłabianiu legitymacji politycznej do rządzenia 
swojej rywalki, na przedstawianiu gotowych rozwiązań obecnych problemów 
społeczno-gospodarczych oraz na wzmacnianiu swojego wizerunku jako ko-
biety samodzielnej i niezależnej.

Ryszard Petru przekonywał swoich wyborców do głosowania na niego 
i jego ugrupowanie przez budowanie wspólnej płaszczyzny porozumienia 

28 Wypowiedź z 18 października 2015 r., http://www.tvp.info/22234608/polska/premier-ewa-
kopacz-interesuje-mnie-koalicja-polakow-ktorzy-powiedza-nie-pis/ (23.11.2015).

29 Wypowiedź z 2 października 2015 r. na temat stawek godzinowych, http://www.tvn24.pl/
wiadomosci-z-kraju,3/szydlo-zlozy-projekt-ustawy-o-minimalnej-stawce-godzinowej-12-zl,582189.
html (23.11.2015).

30 Wypowiedź z 30 września 2015 r., http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/beata-szydlo-
o-roku-rzadow-ewy-kopacz,581614.html (5.11.2015).
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dotyczącej oceny obecnego stanu rzeczywistości politycznej. Podczas kampanii 
przedstawiał się jako człowiek, który również, tak jak jego potencjalni wybor-
cy, czuł się rozczarowany rządami PO, pragnął pojawienia się formacji, która 
przełamie polityczną dychotomię PO-PiS, a jednocześnie przeniesie dyskusję 
o najważniejszych dla Polski sprawach z poziomu politycznego na gospodarczy. 
Nie bez znaczenia jest tutaj fakt ścisłego sprecyzowania grona potencjalnych 
wyborców, którzy głosowali na PO i prezentują umiarkowane poglądy na 
sprawy społeczne, a jednocześnie są zwolennikami wycofania się państwa ze 
sfery gospodarczej, bez popadania w populizm, którego reprezentantem był 
Janusz Korwin-Mikke („Ja oddałem osiem lat temu głos stracony na PO i do 
dzisiaj żałuję”31). Ryszard Petru próbował zatem zbudować swoją wiarygodność 
na solidarności z wyborcami i pokazaniu, że skoro jest „jednym z nich”, to 
mogą mu zaufać i tym samym zagłosować właśnie na niego zamiast na tych, 
którzy zdominowali polską scenę polityczną. Pojawiły się w tym wypadku 
także elementy strategii negatywnej, ponieważ różnice między PO i PiS-em 
nierzadko były nazywane przez lidera Nowoczesnej „jałowym sporem”32, który 
nic nie wnosi do polskiej polityki. „Nową jakością” miało być w tych wyborach 
właśnie jego ugrupowanie, które – z założenia – chciało w Sejmie rozmawiać 
o sprawach, które interesują obywatela, a nie lidera politycznego nastawionego 
na zdobycie i utrzymanie władzy.

Z tej perspektywy można zauważyć, że Paweł Kukiz również budował swoją 
wiarygodność na solidarności z obywatelami niezadowolonymi z obecnej 
sytuacji na scenie politycznej, ale jego strategia cechowała się wysokim pozio-
mem radykalizmu, a porozumienie z wyborcami i tym samym wiarygodność 
budowana była na skrajnie negatywnej ocenie obecnego systemu politycznego, 
który – według lidera formacji Kukiz’15 – nie chronił należycie interesów 
obywatela („Problemem podstawowym, który musimy jak najszybciej usunąć, 
jest oderwana od problemów Narodu pasożytnicza klasa polityczna”33). W tym 
sensie Paweł Kukiz starał się być wiarygodny dla tych osób, które nie tylko nie 
były zadowolone ze zdominowania polskiej sceny politycznej przez PO i PiS, 
ale i oceniały krytycznie cały zestaw reguł ustrojowych, na których oparty jest 
polski system polityczny. Innym elementem budowania swojej wiarygodności 
w oczach potencjalnych wyborców było przedstawianie siebie jako „człowieka 
spoza systemu”, którego nie dotyczą ani doświadczenia rządów PiS-u, ani te 
kojarzone z rządami PO. Jako kandydat startujący niejako z „białą kartą”, Paweł 
Kukiz starał się wzmocnić swój wizerunek szczególnie wśród tych osób, które 
straciły zaufanie do partii politycznych oraz nadzieję na pozytywne zmiany 

31 Wypowiedź z 19 października 2015 r., http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/ryszard-
petru-otwiera-muzeum-jalowego-sporu,587251.html (23.11.2015).

32 Tamże.
33 Wstęp do programu wyborczego Ruchu Kukiz’15, https://ruchkukiza.pl/strategia-zmiany/ 

(12.11.2015).
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w Polsce („Żadnych urzędów, idziemy zmienić konstytucję”34). Kolejnym 
instrumentem budowania wiarygodności było zbudowanie wspólnej płaszczy-
zny językowej z potencjalnymi wyborcami, ponieważ ten lider posługiwał się 
językiem potocznym i stosunkowo prostym, bardzo mocno różniącym się od 
języka jego kontrkandydatów („Nasza praca jest na dzień dobry w 40% opodat-
kowana. Następnie dodatkowe podatki powodują, że 70% naszych pieniędzy 
jest zabieranych przez władze i dysponowane na ośmiorniczki i tym podobne 
badziewia”35), co można interpretować jako budowanie wiarygodności przez 
używanie języka „zwykłego obywatela”. Wszystkie te elementy były oparte na 
strategii prowadzenia kampanii negatywnej, skierowanej przede wszystkim 
przeciwko mgliście defi niowanemu „systemowi”.

3.1.3. Deklarowane wartości

Analizując wypowiedzi Ewy Kopacz, wydaje się, że naczelną i podkreślaną 
chętnie wartością, która miała skłonić jej wyborców do zagłosowania na nią, 
była wspominana już stabilność i przewidywalność. Wartości te bardzo często 
były podkreślane przez liderkę i płynnie łączyły się z zarysowaną wyżej strategią 
budowania swojej wiarygodności na dotychczasowych dokonaniach swojego 
rządu i odwoływaniu się do doświadczenia politycznego. Inną, bardzo często 
wspominaną wartością, była odpowiedzialność, która wiązana była przede 
wszystkim z samą Ewą Kopacz deklarującą, że już raz przejęła indywidualną od-
powiedzialność za działania rządu i obecnie pragnie to zrobić po raz kolejny („Ja 
muszę kierować się odpowiedzialnością. Jestem premierem rządu, odpowiadam 
za przyszły budżet”36). Pojawia się tutaj również element kampanii negatywnej, 
wspomniane wartości były bowiem ewidentnie kontrastowane z wartościami 
rywali politycznych („Ci, którzy dzisiaj walczą o władzę, nie po to, żeby Polakom 
poprawić codzienny byt, ale o władzę dla władzy, bo chcą rewanżu, zemsty, nie 
myślą o tym, jak będą wyglądać naprawiane z takim mozołem i poświęceniem 
Polaków fi nanse publiczne”37). Warto też zaznaczyć, że wartości te zyskiwały zna-
czenie jedynie w określonym układzie odniesienia, ponieważ ta sama stabilność 
i przewidywalność była negatywnie wartościowana przez przedstawicieli innych 
formacji politycznych i określana jako „nuda” bądź „stagnacja”.

34 Wypowiedź z 15 października 2015 r., http://www.tvn24.pl/pawel-kukiz-nie-chce-byc-
mniejszosciowym-koalicjantem-pis,586316,s.html (23.11.2015).

35 Wypowiedź z 20 października 2015 r. podczas debaty telewizyjnej ośmiu liderów, http://www.
tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/caly-zapis-debaty-transkrypcja-debaty,587737.html (23.11.2015).

36 Wypowiedź z 20 października 2015 r. podczas debaty telewizyjnej „Rozmowa o Polsce”, 
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/rozmowa-o-polsce-zapis-spotkania-ewy-kopacz-i-beaty-
szydlo,587401.html (23.11.2015).

37 Wypowiedź z 9 października 2015 r. podczas konferencji prasowej, http://www.tvn24.pl/
wiadomosci-z-kraju,3/wybory-2015-ewa-kopacz-w-poznaniu-konwencja-po,584604.html (23.11.2015).
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Beata Szydło często podkreślała wartość pracy rozumianej jako praktycz-
ne, racjonalne i niepozbawione wysiłku działanie nastawione na określony 
rezultat. Kandydatka PiS-u na premiera często w swoich wypowiedziach 
zwracała uwagę na fundamentalną różnicę pomiędzy swoją partią a PO, 
która według niej sprowadzała się do statusu działania podejmowanego 
przez daną partię. O ile PO była przykładem działania jedynie językowego 
(„puste obietnice”), o tyle PiS miał reprezentować pragmatyczne działanie 
pozajęzykowe przez postulowanie gotowych do realizacji programów poli-
tycznych („Kolejne obietnice, okrągłe zdania. Polacy mają tego już dosyć, 
oni chcą dzisiaj konkretów. Ja te konkrety mam. Przygotowałam program”38). 
Inną wartością jest solidarność z wyborcami, która sprowadza się do przy-
jęcia punktu widzenia wyborcy w uprawianym dyskursie. Z założenia jest 
to wyborca zmęczony dotychczasowymi rządami PO, pragnący zmiany na 
scenie politycznej, ale jednocześnie skupiony na swoich codziennych prob-
lemach zamiast na śledzeniu potyczek między głównymi partiami w sejmie. 
Beata Szydło bardzo mocno podkreślała tę wartość, gdy kontrastowała 
sposób uprawiania kampanii wyborczej przez Ewę Kopacz, skupioną jako-
by na atakowaniu formacji przeciwnej, ze swoim własnym, który polegał 
na chęci rozmowy o sprawach dotyczących bytu swoich wyborców. Inną 
istotną wartością, mocno widoczną w wypowiedziach Beaty Szydło było 
bezpieczeństwo zewnętrzne rozumiane jako doprowadzenie do neutralizacji 
swoiście pojmowanych zagrożeń, na które narażone może być społeczeństwo 
polskie („Bezpieczeństwo polskich obywateli nade wszystko”39, „Nadrzędną 
sprawą jest bezpieczeństwo Polaków i zagwarantowanie interesów naszego 
państwa”40) oraz bezpieczeństwo wewnętrzne rozumiane jako zaspokojenie 
podstawowych potrzeb materialnych Polaków.

Wydaje się, że w dyskursie uprawianym przez Ryszarda Petru bardzo 
ważne miejsce zajmowała wolność, rozumiana jednak przede wszystkim jako 
wolność gospodarcza. Wartość ta wynikała z tych wypowiedzi polityka, które 
dotyczyły programu politycznego Nowoczesnej, sprzyjającego podmiotom 
gospodarczym i postulującego ograniczenie opiekuńczej roli państwa („Trzy 
zasady, wokół których zbudowany jest program Nowoczesnej, to: wolność, 
sprawiedliwość i przejrzystość”41). Inną wartością było dążenie do swoiście 

38 Wypowiedź z 20 października 2015 r. podczas debaty telewizyjnej „Rozmowa o Polsce”, 
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/rozmowa-o-polsce-zapis-spotkania-ewy-kopacz-i-beaty-
szydlo,587401.html (23.11.2015).

39 Wypowiedź z 12 października 2015 r. w programie „Kropka nad i”, http://www.tvn24.pl/
wiadomosci-z-kraju,3/szydlo-antoni-macierewicz-ma-prawo-do-wlasnych-pogladow,585317.html 
(23.11.2015).

40 Wypowiedź z 12 października 2015 r. podczas czatu z internautami, http://www.rp.pl/
Kraj/310129865-Szybszy-rozwoj-a-nie-defi cyt.html (23.11.2015).

41 Wypowiedź z 19 września 2015 r., http://www.tvp.info/21699911/polska/nowoczesna-proponuje-
zasade-3x16-chce-prostych-jasnych-przejrzystych-podatkow/ (23.11.2015).
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rozumianej „nowoczesności”, która miała się opierać między innymi na byciu 
ponad tradycyjnymi podziałami politycznymi, wspieraniu takich reform go-
spodarczych, których rezultatem nie byłby defi cyt budżetowy, na popieraniu 
koncepcji całkowitego rozdziału Kościoła od państwa czy też na konstruk-
tywnych koalicjach („Nie ma sensu koalicja przeciwko PiS-owi (…). Koalicja 
musi być za czymś, musi być koalicją programową”42; „Wolność gospodarcza, 
proste i niskie podatki, państwo neutralne światopoglądowo, ale przyjazne 
Kościołowi, i proeuropejski kurs”43). Był to zestaw idei, które były popierane 
przez część polskiego społeczeństwa, stąd ich obecność w komunikatach tego 
polityka może świadczyć o próbie aksjologicznego dopasowania się do swoich 
potencjalnych wyborców, co w następstwie stworzenia poczucia solidarności 
z nimi miało zachęcić ich do głosowania właśnie na jego ugrupowanie.

Gdy natomiast przeanalizujemy wypowiedzi Pawła Kukiza, to okazuje 
się, że deklarował on bardzo często chęć powrotu do bezpośredniej formy 
demokracji, która miała dać Polakom możliwość realnego wpływu na to, co 
się dzieje w polityce. Wartość ta była obecna zarówno w jego wypowiedziach 
telewizyjnych, jak i radiowych oraz internetowych („Uzdrowienie polskiego 
życia publicznego musi polegać na ustaleniu takich nowych reguł gry, które 
pozwolą na wyłonienie jako przedstawicieli Narodu ludzi uczciwych, kom-
petentnych i zasłużonych dla budowania lokalnych wspólnot”44). Przejawiała 
się przede wszystkim w negatywnej ocenie działania ówczesnego systemu 
politycznego, który – według Kukiza – był wadliwy, ponieważ partie polityczne 
oraz ich liderzy odizolowali się od swoich wyborców. Strategia perswazyjna 
w tym wypadku miała na celu przekonanie wyborców o złym stanie państwa 
polskiego, co mogła zmienić jedynie nowa konstytucja, której wprowadzenie 
gwarantowałby, po dojściu do władzy, właśnie Paweł Kukiz. Obok tej wartości, 
szczególnie chętnie podkreślana była wartość zapewnienia Polakom bezpie-
czeństwa, choć w porównaniu z wypowiedziami Beaty Szydło kwestię tę defi -
niowano o wiele bardziej negatywnie. O ile Beata Szydło starała się skupić na 
swoim programie zapewnienia Polsce i Polakom bezpieczeństwa, o tyle lider 
ugrupowania Kukiz’15 skoncentrował się przede wszystkim na demonizacji 
potencjalnych zagrożeń, na które według niego narażony mógł być polski 
obywatel. W tym sensie Paweł Kukiz apelował do ukrytych lęków obecnych 
w społeczeństwie i nierzadko podsycanych przez media („Jeżeli rząd dochodzi 
do wniosku takiego, że stać nas na to, by tych imigrantów przyjmować, zna-
czy, że rząd Platformy prowadzi politykę z ramienia Niemiec. U nas już w tej 

42 Wypowiedź z 6 października 2015 r., http://www.tvp.info/21995258/polska/nie-ma-sensu-
koalicja-przeciwko-pisowi-petru-chce-pozytywnego-porozumienia-programowego/ (23.11.2015).

43 Wypowiedź z 22 października 2015 r., http://wyborcza.pl/1,75478,19069698,ryszard-petru-
koalicja-wszyscy-przeciw-pis-stawiam-cztery.html (23.11.2015).

44 Wstęp do programu wyborczego Ruchu Kukiz’15, https://ruchkukiza.pl/strategia-zmiany/ 
(12.11.2015).
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chwili grodzi się, są pomysły na ogrodzenie granicy polsko-niemieckiej, za 
chwileczkę będziemy mieli ten problem na swojej głowie”45), przedstawiając 
się jednocześnie jako osoba, która zamierza te lęki zniwelować po dojściu do 
władzy. Wydaje się zatem, że wybór oraz swoiste rozumienie wspomnianych 
wartości było kolejnym elementem budowy wspólnej płaszczyzny porozu-
mienia z potencjalnymi wyborcami skierowanej, przede wszystkim, przeciw 
dotychczasowej sytuacji politycznej.

3.2. Podmiot mówiący a odbiorca komunikatu

W tej części artykułu skupię się na sposobie odnoszenia się wybranych kandy-
datów na posłów do sejmu do odbiorców swoich wypowiedzi będących celem 
zastosowanej strategii perswazyjnej. Ponieważ istotnym składnikiem omawia-
nej kampanii wyborczej były wypowiedzi skierowane do rywali politycznych, 
postanowiłam potraktować ich jako specyfi cznego adresata wypowiedzi poli-
tyków, którzy przez określony sposób mówienia o kontrkandydatach, apelują 
o głos do swoich wyborców.

3.2.1. Pośredni odbiorca komunikatu – rywal polityczny

Z analizy wypowiedzi Ewy Kopacz wynika, że odniesienia do partii Prawo 
i Sprawiedliwość zajmowały bardzo dużo miejsca w przyjętej przez nią retoryce. 
Dominowało przede wszystkim przywoływanie negatywnych skojarzeń wiązanych 
z czasami rządów tej partii w latach 2005–2007 oraz negatywne projekcje poten-
cjalnych zagrożeń wiązanych z możliwym dojściem do władzy PiS-u. W wielu 
wypowiedziach Ewa Kopacz przedstawiała swoich rywali jako ugrupowanie 
dążące do władzy absolutnej, pragnące totalitarnej kontroli nad obywatelem 
oraz fundamentalistyczne w sprawach obyczajowych („Każdy z nas, wrzucając 
kartkę do urny, wybierze albo Polskę wolności, w której każdy może decydować 
o sobie, albo wybierze Polskę, w której jedyna słuszna opcja polityczna będzie 
dyktować, jak żyć, z kim żyć, co czytać, co jeść i gdzie chodzić”46). Tym samym 
była premier skłaniała się ku językowi nienawiści nastawionemu na oczernianie 
rywala, przed którym sama przestrzegała, przypisując jego używanie PiS-owi 
(„Ja się zastanawiam, ile złego jeszcze może się wydarzyć, kiedy ludzie nieod-
powiedzialni, dzisiaj determinowani tylko rewanżem i zemstą, idą po władzę 

45 Wypowiedź z 20 października 2015 r. podczas debaty telewizyjnej ośmiu liderów, http://www.
tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/caly-zapis-debaty-transkrypcja-debaty,587737.html (23.11.2015).

46 Wypowiedź z 11 października 2015 r. podczas konferencji prasowej, http://www.tvn24.
pl/wiadomosci-z-kraju,3/kopacz-o-silnej-druzynie-po-w-stargardzie-szczecinskim,584928.html 
(30.11.2015).
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tylko dla władzy”47). Wydaje się, że tak silne nastawienie na porównywanie się 
z konkurentem politycznym dominuje nad podmiotową autoprezentacją liderki 
Platformy Obywatelskiej, która nawet w sytuacji przedstawiania różnych aspektów 
swojego programu wyborczego nie uciekała od porównań z formacją przeciwną. 
Zasadniczym przedmiotem tej retoryki była partia Prawo i Sprawiedliwość, przy 
ignorowaniu innych partii. Elementem perswazyjnym były tutaj także odniesienia 
personalne polegające na obniżaniu rangi Beaty Szydło, traktowanej jak osoba 
niesamodzielna i podlegająca kontroli Jarosława Kaczyńskiego („Proszę was 
o głos na formację, która nie musi chować swojego lidera – ja tu jestem z wami!”48; 
„Ja rozumiem, że dzisiaj nie Beata Szydło, a Jarosław Kaczyński jest szefem PiS. 
Chyba, że się coś zmieniło?”49; a jednocześnie deprecjonowaniu znaczenia innych 
kontrkandydatów („Nie traktuję pani Nowackiej jako swojej konkurentki”50). 
Co ciekawe, istotną nominacją przyjętą przez byłą premier w odniesieniu do 
rywali była nominacja „politycy”, z którą wiązane były konotacje oddalenia od 
problemów wyborców i egoizm, przy jednoczesnym zaprzeczeniu wiązania tej 
nominacji z własną osobą („Politycy chętnie obiecują, a potem rozczarowują. Ja 
dotrzymałam słowa”51; „Nie zgadzamy się na życie pod dyktando polityków”52). 
Taki język miał przede wszystkim na celu zdezawuowanie programu polityczne-
go rywala, obniżenie jego wiarygodności, wywołanie w wyborcach lęku przed 
jego dojściem do władzy, mobilizację swojego elektoratu oraz przekonanie do 
prezentowanej przez siebie wizji rzeczywistości.

Beata Szydło przyjęła podobną strategię odniesień do konkurentów i skupiła 
się, w dużej mierze, na deprecjonowaniu osiągnięć rządu PO oraz przypomi-
naniu wstydliwych dla tej formacji afer, co – tak samo jak w przypadku Ewy 
Kopacz – miało na celu ośmieszenie kontrkandydata oraz zaprezentowanie 
siebie w lepszym świetle i tym samym skłonienie wyborcy do oddania głosu na 
tę a nie inną partię. Podobnie jak w zarysowanym wyżej przypadku dominowały 
odniesienia do przeszłości i wyrazy braku zaufania do rządu PO („Wcale ta nasza 
pozycja, pani przewodnicząca, nie jest tak silna. Bo za naszymi plecami chociażby 
została podpisana umowa dotycząca Nord Stream II. Kiedy trzeba było bronić 

47 Wypowiedź z 7 października 2015 r. podczas konferencji prasowej, http://www.tvn24.pl/
wiadomosci-z-kraju,3/premier-ewa-kopacz-o-fanatyzmie-macierewicza,583712.html (30.11.2015).

48 Wypowiedź z 12 września 2015 r. podczas kongresu PO, http://www.platforma.org/
aktualnosc/42980/jestesmy-gotowi-do-walki-o-zwyciestwo-premier-przedstawia-program-wyborczy 
(25.11.2015).

49 Wypowiedź z 5 października 2015 r., http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/ewa-kopacz-
wzywa-jaroslawa-kaczynskiego-do-debaty,582909.html (25.11.2015).

50 Wypowiedź z 4 października 2015 r. podczas spotkania z wyborcami w województwie łódzkim, 
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/premier-kopacz-nie-traktuje-pani-nowackiej-jako-swojej-
konkurentki,582680.html (12.11.2015).

51 Wypowiedź z 22 września 2015 r. podczas konferencji prasowej, http://www.platforma.org/
aktualnosc/43041/rok-rzadu-ewy-kopacz-dotrzymalam-slowa (25.11.2015).

52 Wpis na Facebooku z 21 października 2015 r., https://pl-pl.facebook.com/pages/Ewa-
Kopacz/213282625349772 (23.11.2015).
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polskich stoczni, usłyszeliśmy, że się nie da, bo Unia się na to nie zgadza. A w tym 
samym czasie stocznie niemieckie były dofi nansowane i zostały uratowane. 
Pakiet klimatyczny, proszę powiedzieć, dlaczego został podpisany? Dlaczego 
pani nie protestowała?’53). Także i Beata Szydło nie uciekała od komentarzy 
personalnych sprowadzających się do deprecjonowania zdolności do rządzenia 
oraz przygotowania merytorycznego kandydatki PO. Co jest w tym wypadku 
istotną odmianą, to fakt zastosowania pozytywnych odniesień do innych, nie-
stanowiących głównego zagrożenia kandydatów, tak jak w przypadku Barbary 
Nowackiej ze Zjednoczonej Lewicy. Zabieg ten mógł mieć na celu przedstawienie 
się wyborcom jako polityka, który w walce o władzę jest w stanie z szacunkiem 
odnosić się do rywala i jest otwarty na dialog wbrew zarzutom ze strony PO.

Ryszard Petru odwoływał się zbiorczo do dychotomii PO-PiS po to, aby 
przedstawić się wyborcom jako polityczna alternatywa, która potrafi  zmienić 
oblicze polskiej sceny politycznej („Na scenie politycznej jest więcej opcji niż 
PO i PiS”54). W mniejszym stopniu niż w przypadku omawianych kandyda-
tek lider Nowoczesnej odnosił się personalnie do swoich rywali, chcąc w ten 
sposób przedstawić się wyborcy jako polityk, który zamiast porównywania 
się z innymi jest zainteresowany podjęciem realnych działań mających na 
celu doprowadzenie do rozwoju gospodarczego Polski oraz zrównoważenia 
fi nansów publicznych. Wydaje się, że została tutaj przyjęta strategia porzucenia 
personalnych odniesień tak długo, jak było to konieczne, o czym świadczy 
wytoczony przez Ryszarda Petru liderom Zjednoczonej Lewicy proces o znie-
sławienie, mający na celu oczyszczenie swojego imienia z przypisywanych 
mu związków z bankami („Na razie czekamy na słowo: przepraszam. Mam 
nadzieję, że z czasem uda się nam wprowadzić do polityki nową jakość, opartą 
o rozwiązania problemów i odpowiedzialność za słowa”55). Proces ten, chociaż 
dotyczył jedynie motywowanej marketingiem politycznym wypowiedzi, pokazał 
jak bardzo istotnym elementem każdej kampanii wyborczej jest operowanie 
siecią językowych denotacji i konotacji.

Paweł Kukiz w swoich wypowiedział wykazał bardzo wysoką skłonność 
do odwoływania się do rywali politycznych jako reprezentantów zastane-
go „systemu”, który należałoby zmienić. Nie uciekał on także od ataków 
personalnych pełnych określeń oczerniających i obraźliwych („W tej chwili 
Platforma Obywatelska nie realizuje interesów Polski, tylko realizuje interesy 
Unii Europejskiej, a mówiąc ściślej, Niemiec”56). Miały one na celu obniżenie 
wiarygodności rywali, zmniejszenie programowych różnic między nimi, a także 

53 Wypowiedź z 20 października 2015 r. podczas debaty telewizyjnej „Rozmowa o Polsce”, http://www.
tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/rozmowa-o-polsce-zapis-spotkania-ewy-kopacz-i-beaty-szydlo,587401.
html (23.11.2015).

54 Wpis na Facebooku z 18 października 2015 r., https://pl-pl.facebook.com/PetruRyszard (12.10.2015).
55 Wpis na Facebooku z 21 października 2015 r. (12.10.2015).
56 Wypowiedź z 20 października 2015 r. podczas debaty telewizyjnej ośmiu liderów, http://www.

tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/caly-zapis-debaty-transkrypcja-debaty,587737.html (23.11.2015).
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przypisanie im odpowiedzialności za katastrofalną wizję państwa, postulowaną 
przez lidera ugrupowania. Na tym tle Paweł Kukiz starał się pokazać swoim 
wyborcom jako reprezentant „nowej jakości w polityce”, czyli formacji, która 
identyfi kuje się ze społecznym oporem i nieufnością wobec elit rządzących.

3.2.2. Bezpośredni odbiorca komunikatu – wyborca

Zwracając się do swoich potencjalnych wyborców, Ewa Kopacz chętnie korzy-
stała z nominacji „wy”, której użycie miało na celu nawiązanie pozytywnego 
kontaktu z jej elektoratem oraz osłabienie dystansu dzielącego polityków 
i obywateli. Nominacja „wy” była stosowana najczęściej w sytuacji orzekania 
o aktywnej postawie wyborców („Jedno, co chcę powiedzieć: nie marnujcie 
głosu”57). Co więcej, elementem przyjętej strategii perswazyjnej było w tym 
wypadku dowartościowanie wyborcy, który – w założeniu – miał być trakto-
wany jako partner w dialogu. Taka nominacja pełniła tutaj funkcję apelatywną 
oraz zmniejszającą dystans58. Drugą nominacją pojawiającą się w odniesieniu 
do wyborców była nominacja „Polacy” („Drogie Polki i Polacy, stoję tu przed 
wami”59), co było związane z odwołaniem do nastrojów patriotycznych oraz 
interesu narodowego. W tym wypadku orzekanie o „Polakach” odwoływało 
się do takich cech, jak racjonalność, aktywność czy rozsądek.

Beata Szydło przyjęła za najczęściej używaną nominację „Pan/Pani”, co 
z jednej strony wskazywało na pewien poziom utrzymywanego dystansu po-
między nią a wyborcami, a z drugiej – świadczyło o nastawieniu na chłodny 
profesjonalizm, będący w jawnym kontraście z nominacją przyjętą przez Ewę 
Kopacz („Wszyscy z państwa, którzy chcą, żeby gospodarka była silniejsza 
i szybciej się rozwijała, żeby Polacy mieli więcej pieniędzy w portfelach, żeby 
polska tradycja i kultura były szanowane, żeby każdy obywatel mógł godnie żyć 
i mieć poczucie szacunku, proszę zagłosujcie państwo na PiS i Zjednoczoną 
Prawicę”60). Przykuwa uwagę także zwracanie się „szanowni państwo” do 
publiczności oglądającej pierwszą oraz drugą debatę przedwyborczą, co stoi 
w kontraście do wspomnianej już nominacji „Polacy” używanej przez Ewę 
Kopacz. Jest to o tyle ciekawe, że nominacja narodowa była do tej pory łączona 
z partią Prawo i Sprawiedliwość.

57 Wypowiedź z 20 października 2015 r. podczas debaty przedwyborczej „Rozmowa o Polsce”, 
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/rozmowa-o-polsce-zapis-spotkania-ewy-kopacz-i-beaty-
-szydlo,587401.html (30.11.2015).

58 M. Trysińska, Jak politycy komunikują się ze swoimi wyborcami?, Warszawa 2004, s. 62–63.
59 Wypowiedź z 20 października 2015 r. podczas debaty przedwyborczej „Rozmowa o Polsce”, 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/rozmowa-o-polsce-zapis-spotkania-ewy-kopacz-i-beaty-
szydlo,587401.html (23.11.2015).

60 Wypowiedź z 22 października 2015 r., http://www.rp.pl/Wybory-parlamentarne-2015/151029687-
Szydlo-w-24-godzinnym-objezdzie-po-Polsce.html (23.11.2015).
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Ryszard Petru również przyjął nominację „państwo”, odnosząc się do wy-
borców, ale łączył ją z nominacją „wy”, co stoi w zgodzie z zarysowaną wyżej 
strategią budowania płaszczyzny porozumienia z wyborcami („Jest Was z nami 
coraz więcej. Dziękujemy”61; „Wspierajcie nas dalej”62). Tym samym docho-
dzi tutaj do skrócenia dystansu dzielącego polityka od swoich wyborców, co 
ma w założeniu ułatwić przekonanie ich do oddania głosu właśnie na jego 
ugrupowanie.

Paweł Kukiz, odnosząc się do swoich wyborców, przyjął nominację „wy”, 
łączoną z nominacją „my” („Jesteśmy członkami wielkiego i wspaniałego 
Narodu. Jesteśmy głosem Narodu, który się obudził i chce odzyskać kontrolę 
nad swoim państwem”63), co miało również skracać dystans między nim a jego 
wyborcami oraz skłaniać ich do myślenia w kategoriach wspólnego celu, jakim 
miała być zmiana dotychczasowego porządku politycznego.

3.3. Cechy przyjętego dyskursu

Cechy przyjętego przez danego lidera dyskursu są trzecim aspektem prze-
prowadzonej analizy i odnoszą się do wybranych arbitralnie kategorii cha-
rakteryzujących wypowiedzi omawianych liderów. Emocjonalność wiąże się 
z obecnością oraz charakterem emocji dominujących w analizowanych wy-
powiedziach, będących elementem danej strategii perswazyjnej. Dychotomia 
pozytywny/negatywny odnosi się do tego, czy wypowiedzi były zorientowane 
na przedstawianie w dobrym świetle siebie i swojej formacji politycznej, czy 
raczej na oczernianie rywali, a dychotomia constans/zmiana wiąże się ze sto-
sunkiem danego kandydata do obecnej sytuacji politycznej oraz do charakteru 
i sposobu jej ewentualnej zmiany.

3.3.1. Emocje/brak emocji

W wypowiedziach Ewy Kopacz dominują raczej emocje negatywne, opiera-
jące się na strachu i niechęci. Pierwsza grupa odnosi się do gróźb katastrofy, 
jaka czeka polskie społeczeństwo w przypadku dojścia do władzy PiS-u oraz 
wywoływania lęku przed politykami tej formacji, natomiast druga obejmu-
je wywoływanie w wyborcach negatywnych emocji w stosunku do partii 

61 Wpis na Facebooku z 12 października 2015 r., https://pl-pl.facebook.com/PetruRyszard 
(23.11.2015).

62 Wpis na Facebooku z 15 października 2015 r., https://pl-pl.facebook.com/PetruRyszard 
(23.11.2015).

63 Wstęp do programu wyborczego Ruchu Kukiz’15, https://ruchkukiza.pl/strategia-zmiany/ 
(12.11.2015).
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konkurencyjnej („Nie wyprowadzimy wojsk na ulicę (…), po wrak nie 
pojedziemy z naszymi czołgami”64). Można także wyodrębnić grupę emocji 
pozytywnych, takich jak wzbudzanie poczucia dumy narodowej („Ja wierzę 
w Polaków. W obliczu nieszczęścia innych zawsze potrafi li wyciągać pomocną 
rękę i to czynimy teraz”65).

Wypowiedzi Beaty Szydło nie są naznaczone tak wysokim poziomem 
emocjonalności, jak w przypadku Ewy Kopacz, co można odczytywać jako 
swoistą strategię oddziaływania na wyborców, która sprowadza się do chęci 
zaprezentowania się im jako osoba profesjonalna, racjonalna i nieulegająca 
wpływom zmiennych nastrojów. Takie nastawienie z założenia powinno wy-
wołać w wyborcach chęć oddania głosu na kandydatkę, która jest konotowana 
z silnym i stabilnym przywództwem. I w tym dyskursie jednak pojawiają 
się sformułowania nawiązujące do afektywnej grupy niechęci66, szczególnie 
w odniesieniu do przeciwnika politycznego. Jednocześnie pozytywna grupa 
afektywna wiąże się tutaj przede wszystkim z emocjami miłości do ojczyzny.

Ryszard Petru również nie uczynił emocji głównym narzędziem prowa-
dzenia kampanii wyborczej, przypisując ich używanie reprezentantom partii 
PO i PiS. Podobnie jak w przypadku strategii Beaty Szydło zabieg ten może 
być traktowany jako celowy i nastawiony na przekonanie do siebie wyborców 
swoim spokojem i profesjonalizmem. Nie oznacza to jednak, że wszystkie 
wypowiedzi tego kandydata do sejmu pozbawione są emocji. Większość wy-
powiedzi emocjonalnych ma jednak charakter pozytywny i wiąże się z mobi-
lizacją wyborców do oddania na siebie głosu, a przede wszystkim – do wzięcia 
udziału w wyborach.

Wypowiedzi Pawła Kukiza są najbardziej emocjonalne ze wszystkich tutaj 
przedstawionych i można je traktować jako wyraz skrajnego buntu przeciw 
ówczesnej sytuacji politycznej i liderom największych partii („Kim ty jesteś, 
kobieto, żeby nawoływać do takich rzeczy?”67; „Tylko tak przywrócimy pań-
stwo obywatelom!”68). W związku z tym nic dziwnego, że w przyjętym przezeń 
dyskursie dominują emocje negatywne, skierowane przeciwko dotychczas 
rządzącym politykom, oraz radykalne oburzenie na trwającą sytuację. To wiąże 
jego wypowiedzi przede wszystkim z grupą afektywną gniewu.

64 Wypowiedź z 23 października w 2015 r. w Polskim Radiu, http://www.polskieradio.pl/7/129/
Artykul/1534926,Final-kampanii-Premier-Ewa-Kopacz-przestrzega-przed-PiS (23.11.2015).

65 Wypowiedź z 26 września 2015 r., http://www.tvp.info/21811581/premier-kopacz-walczy-z-
hejtem-polska-tolerancyjna-i-otwarta (1.12.2015).

66 M. Trysińska, Jak politycy komunikują się…, dz. cyt., s. 77–115.
67 Wypowiedź z 19 października 2015 r. na temat Ewy Kopacz, www.tvn24.pl/.../kukiz-odpowiada-

kopacz-w-sprawie-zmarnowanych-glosow (12.12.2015).
68 Wstęp do programu wyborczego Ruchu Kukiz’, https://ruchkukiza.pl/strategia-zmiany/ 

(12.12.2015).
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3.3.2. Pozytywny/negatywny

Wypowiedzi Ewy Kopacz w znaczącej większości wpisują się w strategię per-
swazyjną nakierowaną na negatywne emocje, skoncentrowane głównie na 
rywalach politycznych, ukazywanych przez nią jako osoby niekompetentne 
i niezdolne do rządzenia. Często wykorzystywane są porównania, w których 
PO jest ukazywana jako jedyna formacja, która jest w stanie zatrzymać grożącą 
Polsce katastrofę w postaci rządów PiS. Dominuje nakierowanie na czarny 
PR w stosunku do rywali i zarzucanie im dzielenia Polaków, a także szerzenia 
języka nienawiści oraz nietolerancji wobec inności. Chętnie są stosowane 
hiperbolizacje ich poglądów posunięte nawet do groteski i stawianie konkuren-
tów w pozycji zagrożenia dla systemu demokratycznego oraz podstawowych 
wolności obywatelskich. W mniejszym stopniu wykorzystywana jest strategia 
pozytywna, która jest obecna w wypadku mobilizacji wyborców do pójścia na 
wybory czy autoprezentacji skoncentrowanej na pokazaniu pewności siebie.

Beata Szydło również bardzo często w sposób negatywny przedstawia 
dotychczasową koalicję rządzącą, wykorzystując ją jako tło dla przedstawie-
nia siebie i swojej formacji jako zdolnej dokonać „dobrych zmian” w Polsce. 
Wykorzystując najbardziej kompromitujące momenty z czasów rządów koalicji 
PO-PSL, takie jak tak zwana afera taśmowa, kandydatka PiS-u na premiera 
ukazywała PO jako ugrupowanie, które „zużyło się” politycznie. Wydaje się 
jednak, że elementem kampanii wyborczej Beaty Szydło było przedstawianie 
się wyborcom jako osoby skupionej na „konkretach”, a nie potyczkach z kon-
kurentami, w związku z czym odnoszenie się do Ewy Kopacz nie było aż tak 
częste i aż tak agresywne, jak w przypadku liderki PO. Zamiast tego kampania 
była łączona ze strategią pozytywną, skoncentrowaną na mobilizacji wyborców 
oraz swoim własnym programie.

Ryszard Petru skłonił się zdecydowanie ku strategii pozytywnej, która za 
pomocą przedstawiania siebie i swojej formacji jako logicznej alternatywy 
wobec dychotomii PO-PiS, miała na celu pozyskanie zaufania wyborców 
opierającego się raczej na sile programu politycznego niż na oczernianiu 
kontrkandydatów do sejmu. Lider ugrupowania Nowoczesna starał się poka-
zać wyborcom jako osoba, która nie krytykuje innych polityków personalnie, 
ale ich programy polityczne, demaskując ich słabości o charakterze przede 
wszystkim ekonomicznym.

Paweł Kukiz z kolei zdecydowanie przyjął strategię negatywną skierowaną 
na obrażanie oraz podkopywanie autorytetu innych liderów, bez ich szczegól-
nego różnicowania, zgodnie z przyjętą taktyką „pozostawania poza systemem”. 
Używając argumentów personalnych oraz niezbyt wyszukanej retoryki, postawił 
na budowanie w wyborcach postaw nieufności wobec dotychczasowych elit 
rządzących oraz wyrażanie ich niezadowolenia z obecnej sytuacji politycznej.
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3.3.3. Constans/zmiana

Biorąc pod uwagę dystynkcję stałość/zmiana, to wypowiedzi byłej premier Ewy 
Kopacz zdecydowanie sytuują się po stronie nastawienia na obronę obecnego 
porządku politycznego, a także gospodarczego. Jest to również element legi-
tymizacji dotychczasowych poczynań oraz instrument wzmacniania swojej 
wiarygodności wobec wyborców. Dotychczasowe reformy są wartościowane 
pozytywnie, podczas gdy wszelkie próby zmiany tego kursu politycznego lub 
inne pomysły na rozwój gospodarczy naszego państwa są traktowane z obawą 
i przypisywany im jest element destabilizacyjny.

Strategia Beaty Szydło, reprezentantki partii, która jest utożsamiana z orien-
tacją konserwatywną, optuje z kolei za dość zasadniczymi zmianami, czego 
dowodem jest program wyborczy opierający się na radykalnych przekształce-
niach w wielu dziedzinach polityki. Wypowiedzi Szydło pozytywnie wartościują 
szeroko pojętą zmianę, która ma za zadanie być odpowiedzią na współczesne 
polskie bolączki. Zastana sytuacja kojarzona jest ze stagnacją oraz deprawacją 
obecnych elit politycznych.

Ryszard Petru również sytuuje się po stronie zmiany, ale stanowisko to skie-
rowane jest w stronę PO i PiS-u, które są w jego wypowiedziach traktowane na 
równi jako partie symbolizujące przestarzały model stosunków w parlamencie 
opartych na dominacji największych ugrupowań, których przedstawicieli 
interesuje jedynie zdobycie władzy bez brania pod uwagę dobra obywateli.

Paweł Kukiz lokuje się na najdalszym końcu dychotomii stałość/zmiana, 
opowiadając się za rewolucyjną zmianą całego systemu politycznego, który 
jest zdecydowanie negatywnie wartościowany. Zmiana ta jest jednak łączona 
głównie ze zmianą w świadomości obywatelskiej Polaków, którzy głosując na 
jego ugrupowanie, mają wyzwolić się spod władzy „biurokracji”.

4. Podsumowanie

Podsumowując strategię perswazyjną Ewy Kopacz, można powiedzieć, że 
opierała się ona przede wszystkim na odwoływaniu się do głównego rywala, 
czyli Prawa i Sprawiedliwości, partii reprezentowanej przez Beatę Szydło. PiS 
był przedstawiany jako zagrożenie dla polskiego systemu demokratycznego, 
a jego możliwe rządy – jako katastrofa grożąca naszemu państwu. Na tym tle 
starała się pokazać wyborcy jako osoba odpowiedzialna i opierająca swoją legi-
tymację do rządzenia na dotychczasowych działaniach, które według niej były 
na tyle dobre, że warte kontynuowania. Wypowiedzi opierały się na retoryce 
zagrożenia, dlatego przyjęte pośrednio wartości odwoływały się do pojęcia 
bezpieczeństwa. Była premier starała się nawiązywać pozytywną, nieformalną 
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relację z wyborcami, stosując nominację „wy”, a jednocześnie forsując bardzo 
duży dystans wobec rywali traktowanych dość brutalnie69, w kategoriach za-
grożenia. Stosowano tutaj często wypowiedzi emocjonalne, odwołujące się do 
negatywnych wspomnień kojarzonych z rządami PiS-u, stawiające wyborcę 
w sytuacji dramatycznego wręcz wyboru70 na rzecz tych, którzy „jako jedyni 
są w stanie powstrzymać PiS” przed objęciem władzy. Jest to ten typ strategii, 
który mocno nawiązuje do dotychczasowych stylów kampanii wyborczych PiS 
i, jak się okazało, nie należy on do najbardziej efektywnych, bo PO przegrała 
wybory dość znacząco, uzyskując 24,09% głosów71.

Co do strategii perswazyjnej Beaty Szydło, to była ona swoistą odpowiedzią 
na strategię Ewy Kopacz i opierała się na stworzeniu w wyborcach wrażenia 
profesjonalizmu i poczucia odpowiedzialności za zmiany, które zdaniem 
kandydatki są dla Polski niezbędne. Nie bez znaczenia była tutaj rezygnacja 
z kontrowersyjnych tematów dotyczących choćby katastrofy smoleńskiej czy 
sprawy napływu do Polski uchodźców. Beata Szydło postawiła na wizerunek 
osoby pracowitej, zatroskanej o los osób, którym żyje się gorzej, oraz nastawio-
nej na konstruktywne rozwiązania zamiast wpadania w krytykanctwo ekipy 
rządzącej. Jej ataki wymierzone w ekipę rządzącą nie były tak emocjonalne, 
jak w przypadku liderki PO, i wykorzystywały zmęczenie społeczeństwa dłu-
gimi rządami tej partii, stąd sukces hasła „dobrej zmiany”. Podczas kampanii 
wyborczej Szydło eksponowała przede wszystkim merytoryczne podejście do 
omawianych kwestii oraz starała się, aby jej wypowiedzi miały umiarkowany 
charakter, bez popadania w skrajności, co sprawiło, że była dla wyborców bar-
dziej wiarygodna, o czym świadczy wysokie poparcie Prawa i Sprawiedliwości, 
osiągające 37,58% głosów72.

Ryszard Petru odnotował bardzo duży sukces, wprowadzając do parlamentu 
28 posłów, przy poparciu w wysokości 7,6% głosów, co było dla niektórych 
komentatorów sporym zaskoczeniem. Wiele wskazuje na to, że przekonał on 
swoich wyborców wyważonymi komentarzami, merytorycznym podejściem 
do omawianych w trakcie kampanii spraw oraz forsowaniem roli swojego 
ugrupowania jako konstruktywnej opcji wobec dychotomii PO-PiS. Wiele 
wskazuje na to, że zdobył on uznanie dzięki przedstawianiu siebie jako oso-
by o dylematach i ocenie sytuacji politycznej podobnych do tych, z którymi 
zmagają się Polacy, w związku z czym godnej zaufania publicznego. Jego ocena 

69 M. Zawalska, Media a brutalizacja języka polityki, [w:] K. Łabędź (red.), Język polityków i jego 
patologie, Kraków 2013, s. 58.

70 J. Sztumski, Dramatyzacja polityki w środkach masowego przekazu. Ukazywanie ważnych 
dla społeczeństwa problemów w uproszczony i dynamiczny sposób – w akcji trzymającej w napięciu, 
[w:] M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk (red.), Mediatyzacja kampanii politycznych, Katowice 
2009, s. 103.

71 Dane Państwowej Komisji Wyborczej, http://parlament2015.pkw.gov.pl/349_Wyniki_Sejm/0/1 
(23.11.2015).

72 Tamże.
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tej sytuacji oraz merytoryczne argumenty stanowiły także alternatywę dla 
dyskursu buntu prezentowanego przez Pawła Kukiza. W przeciwieństwie do 
niego Ryszard Petru apelował raczej do rozsądku zamiast do emocji wyborców, 
czym pozyskał sobie spore poparcie, o tendencji rosnącej.

Paweł Kukiz zdecydowanie poszedł w kierunku haseł o charakterze populi-
stycznym, odnoszących się przede wszystkim do negatywnych emocji wyborców, 
buntujących się przeciwko całemu obecnemu systemowi politycznego. Muzyk 
używał języka potocznego i, nie przebierając w słowach, otwarcie obrażał 
kontrkandydatów, prezentując jednocześnie program o rewolucyjnym wręcz 
charakterze. Świadomie nawiązywał też do tekstów swoich utworów, sprawiając, 
że były one łatwo rozpoznawalne i kojarzone z jego osobą. Konsekwentnie uni-
kał też defi niowania swojego ugrupowania jako partii politycznej, perswadując 
swoim wyborcom, że nie jest i nie zamierza być w przyszłości częścią „partio-
kracji”, którą tak mocno krytykował. W tym sensie jego strategia opierała się 
na wyrażaniu niezadowolenia części społeczeństwa polskiego w jej naturalnym 
języku, przez co został potraktowany przez wyborców jako „swój człowiek” 
i zdobył wyższe poparcie niż wspomniany Ryszard Petru, uzyskując wynik na 
poziomie 8,81% głosów.

Podsumowując, wypada zauważyć, że wyniki wyborów parlamentarnych 
w 2015 roku potwierdzają to, że Polacy w dużej mierze potrzebowali zmiany 
na scenie politycznej, choćby za cenę dostania się do sejmu osób, które nie 
miały dotychczas wiele wspólnego z polityką. Pokazały też, że w ogóle zaufanie 
obywateli do polskiej klasy politycznej nie jest zbyt wysokie73, o czym świadczy 
poparcie dla osób, które wyrażają postulat całkowitej zmiany systemu politycz-
nego. Okazało się też, że obywatele powoli porzucają dychotomię PO-PiS i stają 
się podatni na postulaty innych ugrupowań politycznych, defi niujących się do 
tej pory jako wykluczonych z debaty publicznej. Analiza pokazała również, że 
nie ma znaczących różnic pomiędzy wypowiedziami liderek oraz liderów partii, 
a jeśli już jakieś istnieją, to wynikają one z faktu, że liderki są przedstawiciel-
kami partii mających udział we władzy, podczas gdy liderzy reprezentowali 
partie, które w wyniku wyborów znalazły się w parlamencie po raz pierwszy. 
Wydaje się zatem, że tezy o marginalizacji politycznej kobiet oraz „czynieniu 
ich niewidocznymi”74 w przestrzeni publicznej nie znajdują uzasadnienia, 
ponieważ kobiety są dzisiaj coraz bardziej „widoczne”. Wiele wskazuje zatem 
na to, że polska scena polityczna znajduje się w okresie głębokich przemian, 
które warte są szczególnej uwagi przedstawicieli nauk o polityce.

73 K. Kubala, Zaufanie do elit politycznych w Polsce. Dziedzictwo i teraźniejszość, „Roczniki Nauk 
Społecznych” 2014, t. 6/42, nr 2.

74 M. Fuszara (red.), Kobiety, wybory, polityka, Warszawa 2013, s. 126–127.






