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Lista skrótów i nazw

 Ataka – Partia Atak
 AfD – Alternative für Deutschland 

(Alternatywa dla Niemiec)
 AN – Alleanza Nazionale (Sojusz Narodowy)
 ANS – Aktionsfront Nationaler Sozialisten 

(Akcja Narodowych Socjalistów)
 BNP – British National Party (Brytyjska Partia Narodowa)
 BZÖ – Bündnis Zukunft Österreiches  

(Sojusz na rzecz Przyszłości Austrii)
 Centrumdemocraten – Demokraci Centrum
 Republikaner – Republikanie
 DF – Dansk Folkepartiet (Duńska Partia Ludowa)
 DVU – Deutsche Volksunion (Niemiecka Unia Ludowa)
 FANE – Fédération d’action nationale et européenne 

(Federacja Akcji Narodowych i Europejskich)
 FAP – Freiheitliche deutsche Arbeiterpartei (Partia 

Niemieckich Wolnych Robotników)
 FIDESZ – Węgierska Unia Europejska
 FN – Front National (Front Narodowy)
 FNE – Faisceaux nationalistes européens (Partia 

Europejskich Nacjonalistów)
 FPÖ – Freiheitliche Partei Österreichs 

(Austriacka Partia Wolności)
 GUD – Groupe Union Défense (Grupa Ochrony Unii)
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 HZDS – Hnutie za demokratické Slovensko (Ruch 
na rzecz Demokratycznej Słowacji)

 KPN-SN – Konfederacja Polski Niepodległej
 KDNP – Kereszténydemokrata Néppárt (Chrześcijańsko-

Demokratyczna Partia Węgier)
 LN – Lega Nord (Liga Północy)
 LPR – Liga Polskich Rodzin
 LPF – Lijst Pim Fortuyn (Lista Pima Fortuyna)
 MIÉP – Magyar Igazság és Élet Pártja (Węgierska 

Partia Sprawiedliwości i Życia)
 MÖM – Magyar Önvédelmi Mozgalom 

(Węgierski Ruch Samoobrona)
 MS – Matica Slovenska (Słowacka Macierz)
 MSI – Movimento Sociale Italiano  

(Włoski Ruch Socjalistyczny)
 MSI-FT – Movimento Sociale Fiamma Tricolore 

(Trójkolorowy Płomień – 
Włoski Ruch Socjalistyczny)

 NA – Nationale Alliantie (Sojusz Narodowy)
 ND – Noua Dreaptă (Nowa Prawica)
 NFSB – Natzionalen Front za Spasenie na Bulgaria 

(Bułgarski Ruch Narodowy)
 NNP – Nieuwe Nationale Partij (Nowa Partia Narodowa)
 NO – Národní odpor (Narodowy Ruch Oporu)
 NOP – Narodowe Odrodzenie Polski
 NPD – Nationaldemokratische Partei Deutschland 

(Narodowo-Demokratyczna Partia Niemiec)
 NSS – Nové Slobodne Slovensko (Nowa Wolna Słowacja)
 NSU – Nationalsozialistischer Untergrund 

(Podziemie Narodowo-Socjalistyczne)
 NVU – Nederlandse Volksunie (Holenderska Unia Ludowa)
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 NyD – Ny Demokrati (Nowa Demokracja)
 ONR – Obóz Narodowo-Radykalny
 Pegida – Patriotische Europäer gegen die Islamisierung 

des Abendlandes (Patrioci Europejscy 
przeciwko Islamizacji Zachodu)

 PiS – Prawo i Sprawiedliwość
 PvV – Partij voor de Vrijheid (Partia Wolności)
 PRM – Partidul Romania Mare (Partia Wielkiej Rumunii)
 PWN-PSN – Polska Wspólnota Narodowa: Polskie 

Stronnictwo Narodowe
 RN – Ruch Narodowy
 SNJ – Slovenská Národná Jednota (Słowacka 

Wspólnota Narodowa)
 SRS – Srpska Radikalna Stranka (Serbska 

Partia Radykalna)
 SD – Sverigedemokraterna (Szwedzcy Demokraci)
 SNS – Slovenská Národná Strana 

(Słowacka Partia Narodowa)
 SPR-RSČ – Sdružení pro republiku – Republikánská strana 

Československa (Zjednoczeni dla Republiki 
– Republikańska Partia Czechosłowacji)

 SVP – Schweizershe Volkspartei 
(Szwajcarska Partia Ludowa)

 VB – Vlaams Belang (Bloc) (Interes Flamandzki)
 VL – Visu Latvijai! (Wszystko dla Łowy!)
 VR – Vatra Romaneasca (Rumuńska Watra)
 ZChN – Zjednoczenie Chrześcijańsko Narodowe
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Wstęp

Fenomen takich partii, jak francuski Front Narodowy (FN), 
Austriacka Partia Wolności (FPÖ), belgijski Flamandzki Interes (VB) 
czy holenderska Partia Wolności (VP), w latach 90. XX w. zwrócił 
szczególną uwagę badaczy i komentatorów życia publicznego. Rosnące 
po raz kolejny w ostatniej dekadzie poparcie wyborcze dla tych partii 
i ich udział w procesie decyzyjnym, poczynając od szczebla lokalnego, 
przez regionalny i krajowy, a na europejskim kończąc, w jednej trze-
ciej (obecnie) państw Unii Europejskiej wywołuje falę strachu przede 
wszystkim przed dominacją w sferze polityki ludzi wywodzących się 
lub też związanych z ruchami neofaszystowskimi, rasistowskimi lub 
populistycznymi, a także skrajnie eurosceptycznymi. Symboliczną 
klamrą spinającą ten okres są lata 2016-2017, kiedy partie i liderzy ra-
dykalnej prawicy w Wielkiej Brytanii, Holandii i Francji stanęli przed 
szansą wejścia na „salony polityki” i zmiany kierunku współpracy 
europejskiej. Jednocześnie z politologicznego punktu widzenia partie 
te stanowiły i nadal stanowią ciekawy obszar badawczy. Ich istnienie 
pobudziło dyskusję nad trwałością zmian w strukturach elektoratu, 
ewolucją partii i systemów partyjnych, a także przyszłości demokracji 
liberalnych w ogóle.

Na tle innych powojennych, nowych rodzin partyjnych (obok partii 
Zielonych) populistyczna radykalna prawica jest przykładem sukcesu 
zarówno w zakresie artykulacji nowego zestawu postulatów, instytucjo-
nalizacji struktur organizacyjnych, rosnącego poparcia wyborczego dla 
tych partii, jak i ich relewancji w systemie politycznym – udziale w pro-
cesie decyzyjnym. Jak wspomniano, ich obecność nie jest zjawiskiem 
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nowym. W okresie powojennym wskazuje się na cztery historyczne 
etapy mobilizacji skrajnie prawicowej1.

Pierwszy to okres bezpośrednio powojenny, kiedy w denazyfikowa-
nych państwach, takich jak Niemcy czy Włochy, o przetrwanie walczyli 
członkowie reżimu i resztki ich zwolenników – na tych zrębach zbudo-
wano np. Włoski Ruch Społeczny (MSI). Na tym samym etapie w latach 
1954-1958 we Francji tryumfy święcił Pierre Poujade, który stworzył 
silny, antykapitalistyczny, oparty na klasie średniej ruch polityczny.

Kolejna fala mobilizacji populistycznej radykalnej prawicy nastąpiła 
w latach 60. i wczesnych 70., kiedy w Federalnej Republice Niemiec po-
wstała NPD, w USA rozgłosu nabierały akcje George’a Wallace’a (guber-
natora Alabamy, stanowczo opowiadającego się za utrzymaniem segre-
gacji rasowej), a we Francji powstaje znany nam Front Narodowy (FN).

Najwięcej dyskusji wywołała trzecia fala mobilizacji, która nastąpiła 
w większości demokracji zachodnich w latach 80. i 90. Jednocześnie, 
jeśli weźmiemy pod uwagę ich ewolucję, lata 90. stanowią dla całej 
grupy tych partii okres znaczący, przede wszystkim z punktu widzenia 
relewancji gabinetowej. Wtedy część z partii wyszła z sytuacji perma-
nentnej opozycji, budując swoje zaplecze wyborcze. Takie partie, jak 
Austriacka Partia Wolności (FPÖ) Jörga Haidera, Lista Pima Fortuyna 
(LPF) w Holandii czy Nowa Demokracja (NyD) w Szwecji, przeła-
mywały systemowe bariery, wchodząc do parlamentów lub tworząc 
gabinety. Warto więc pamiętać, że skrajanie prawicowe odpowiedniki 
tych organizacji, które powstawały w tworzących się dopiero systemach 
partyjnych nowych demokracji, dołączyły do trzeciej już fali mobiliza-
cji. I tak w początkach ustrojowych transformacji obok nurtów kon-
serwatywnych i nacjonalistycznych odradzały się ruchy natywistyczne 
(łączące nacjonalizm z ksenofobią), faszyzujące czy nazistowskie. Brak 

1 M. Minkenberg, Współczesny prawicowy radykalizm w Europie – Zachód i Wschód, 
[w:] M. Minkenberg, D. Sucker, A. Wenninger (red.), Współczesny prawicowy 
radykalizm i ksenofobia w Polsce i w Niemczech: nacjonalne i europejskie perspek-
tywy, Informationszentrum Sozialwissenschaften, Bonn 2006, s. 17.
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stabilności na scenie politycznej, ale przede wszystkim wędrówki elek-
toratów sprawiły, że ruchy i partie te pojawiały się i znikały, łączyły, 
budując partie polityczne, ale także rozpadały wskutek wewnętrznych 
podziałów.

Na przełomie XX i XXI wieku obserwowaliśmy względną stabi-
lizację po „obydwu stronach barykady”. W Europie Zachodniej losy 
populistycznej radykalnej prawicy różnie się toczyły – była ona albo 
(chwilowo) marginalizowana (Szwecja, Holandia), albo święciła tryumfy 
(Szwajcaria, Francja, Dania, Finlandia), albo też skutecznie ją blokowa-
no (Belgia). Państwa Europy Środkowo-Wschodniej, często w bólach 
budując zręby kapitalistycznych demokracji, również miały korzystające 
z narzędzi demokratycznych partie i ruchy, które otwarcie ten kierunek 
krytykowały, ale pozostawały na marginesie polityki. Po kilku latach 
względnej stabilizacji kryzys ekonomiczny i jego polityczne następstwa 
wywołały jednak kolejną, czwartą już falę skrajnie prawicowej mobiliza-
cji. Biorąc pod uwagę jedynie partie polityczne i ich poparcie, po roku 
2008 w wyborach ogólnokrajowych gwałtownie zyskały tego typu partie 
w Grecji, Austrii, Finlandii, Francji, Szwecji, Norwegii. Na podobnym 
poziomie utrzymywało się dla nich poparcie również w Danii, Holandii 
czy Szwajcarii. Dodatkowo prasa donosiła o zwiększonej aktywności 
organizacji radykalnych i ekstremistów, którzy swoje akcje wymierzali 
głównie przeciwko imigrantom i przedstawicielom mniejszości.

Trzecia fala aktywizacji tych partii jest do tej pory najdłuższym 
okresem ich działalności. W tym czasie część z partii radykalnie pra-
wicowych osiągnęła bezprecedensową pozycję w systemach politycz-
nych Europy Zachodniej. W latach 90. w Europie Zachodniej popar-
cia dla tej grupy partii miało tendencję wzrostową, co umożliwiło 
przekraczanie progów reprezentacji. W okresie 1999-2006 trend ten 
zmienił się zwłaszcza w odniesieniu do partii, które wchodziły w skład 
koalicji gabinetowych, a więc FPÖ, holenderskiej LPF i powstałego 
z wcześniej wspominanego MSI włoskiego Sojuszu Narodowego (AN), 
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które zmarginalizowane znikały albo przechodziły strukturalne zmiany. 
Z rokiem 2008 nastąpiło kolejne wyborcze „otwarcie” na prawicowych 
radykałów. Powstało wiele nowych organizacji, a co najważniejsze – do-
tyczyło to największych państw Unii Europejskiej. Symbolem czwartej 
fali stał się wielki powrót francuskiego Ruchu Narodowego.

Nic więc dziwnego, że partie te są jednym z najszerzej opisanych 
fenomenów politycznych, a liczne prace dotyczące tego obszaru po-
wstały również na gruncie polskim. Dla określenia tych samych partii 
używano jednak w różnych źródłach kilku odmiennych określeń. Stąd 
w literaturze przedmiotu istnieją rozmaite ujęcia – od „neofaszyzmu” 
po „nowy populizm”. Bez względu jednak na przyjmowaną w opra-
cowaniach aparaturę pojęciową, faktem pozostawało istnienie partii 
wymykających się próbom klasyfikacji i odmiennych od tradycyjnych. 
Brak definicji i jednolitej terminologii nie miał oczywiście wpływu 
na praktykę polityczną ani na istnienie tych ugrupowań i ich ewolucję. 
Aktualnie populistyczną skrajną prawicę postrzega się jako jeden z naj-
lepiej opisanych fenomenów sceny politycznej, a partie uznane zostały 
wręcz za normalną patologię demokracji2.

Analiza niejednorodnego i ciągle zmieniającego się transnarodowego 
fenomenu partii radykalnie prawicowych jest olbrzymim wyzwaniem. 
Z powodu istnienia pewnych naturalnych barier, jak choćby kwestii 
odmienności językowej, najczęściej takie badania przeprowadzano 
na poziomie ogólnym czy analiz o charakterze ilościowym, opisujących 
przede wszystkim wyniki wyborcze na poziomie krajowym, jak miało 
to miejsce w przypadku prac np. Rafała Pankowskiego, Piero Iganziego, 
Casa Mudde, Paula Hainswortha3. W ostatnich latach międzynarodowa 

2 Warte szczególnej uwagi jest wydane w 2016 roku przez C. Mudde opracowanie 
zawierające kluczowe teksty dotyczące różnych aspektów badań nad populistycz-
ną radykalną prawicą, które ma służyć jako wprowadzenie do poszukiwań w tym 
zakresie.

3 R. Pankowski, The populist radical right in Poland: the Patriots, Routledge, Lon-
don 2010; P. Ignazi, Extreme Right Parties in Western Europe, Oxford University 
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współpraca badaczy umożliwiła bardziej szczegółową charakterystykę 
partii radykalnie prawicowych poprzez rozszerzenie pola badawczego 
o aspekty jakościowe, przykładem takich (najbardziej aktualnych) analiz 
są m.in. prace Michaeli Köttig, Andrei Pirro, Michaela Minkenberga, 
Davida Arta i innych4. W polskiej literaturze przedmiotu informacje 
o partiach radykalnie prawicowych pojawiają się natomiast w po-
szczególnych rozdziałach podręczników akademickich autorstwa m.in. 
Katarzyny Sobolewskiej-Myślik, Andrzeja Antoszewskiego, Ryszarda 
Herbuta, a także w opracowaniach odnoszących się do ruchów na-
rodowych, jak warte wspomnienia prace Ewy Maj, Czesława Maja 
oraz ekstremistycznych, którym prace poświęcali Olgierd Grott, Rafał 
Pankowski czy Urszula Jakubowska5. Prace te poruszały w sposób 

Press, Oxford 2003; C. Mudde, The Ideology of the Extreme Right, Manchester 
University Press, Manchester 2002; P. Hainsworth, The extreme right in Western 
Europe, Routledge, London 2008.

4 Patrz szerzej: M. Köttig, R. Bitzan, A. Petö, Gender and Far Right Politics in Eu-
rope, Palgrave Macmillan, London 2016; A. Pirro, The Populist Radical Right 
in Central and Eastern Europe, Routledge, London 2015; M. Minkenberg (red.) 
Transforming the Transformation? The East European radical right in the political 
process, Routledge, London 2015; D. Art, Inside the Radical Right: The Develop-
ment of Anti-Immigrant Parties in Western Europe, Cambridge University Press, 
Cambridge 2011.

5 K. Sobolewska-Myślik, Partie i systemy partyjne na świecie, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa 2004; A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje 
zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocław 1997; A. Antoszewski, P. Fiala, R. Herbut, J. Sroka  
(red.), Partie i systemy partyjne Europy Środkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocław 2003; A. Antoszewski, Partie polityczne Europy Środ-
kowej i Wschodniej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Filia 
we Wrocławiu, Poznań, Wrocław 2005; A. Antoszewski, Wzorce rywalizacji poli-
tycznej we współczesnych demokracjach europejskich, Wydawnictwo Uniwersyte-
tu Wrocławskiego, Wrocław 2004; R. Herbut, Partie dalekiej prawicy w Europie 
Zachodniej, [w:] E. Olszewski (red.), Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu 
politycznego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004; E. Maj, Cz. Maj, Ugrupowa-
nia narodowe w Polsce. 1989-2001, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007; O. Grott, 
Faszyści i narodowi socjaliści w Polsce, Wydawnictwo NOMOS, Kraków 2007; 



14 Wstęp

pośredni tematykę współczesnych partii radykalnie prawicowych, nie 
zawierając porównania europejskiej praktyki partyjnej. W kolejnych 
latach luka ta była uzupełniana, przykładem zaś są studia Bartłomieja 
Michalaka czy Joanny Jankiewicz6.

Celem niniejszego opracowania nie jest systematyczny przegląd tej 
niezwykle bogatej literatury i wspomnianego dorobku ani tym bardziej 
studiów któregoś z licznych (także w Polsce) przypadków. Zadanie 
tej pracy to próba konceptualizacji populistycznego radykalizmu 
prawicowego jako obszaru badawczego, wraz z analizą struktur 
organizacyjnych tego typu ruchów i partii oraz ich statusu w syste-
mie politycznym. Przy opracowywaniu materiałów na ten temat ze-
branych w czasie ostatnich lat przyświecało mi przekonanie, że każdy, 
kto rozważa zajęcie się naukowo tym właśnie obszarem badawczym, 
nie tylko sięga się do tematu medialnie chwytliwego czy aktualnego. 
Na swojej drodze badawczej mierzy się bowiem z innymi wątkami 
obecnymi w bieżącej dyskusji nad zmierzchem znanej nam dotychczas 

U. Jakubowska, Ekstremizm polityczny. Studium Psychologiczne, Witryna GWP, 
Gdańsk 2005.

6 B. Michalak, Partie protestu w Europie Zachodniej, Wydawnictwo Adam Mar-
szałek, Toruń 2008; J. Jankiewicz, Nowa skrajna prawica w wybranych państwach 
Europy Zachodniej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007. Inne publikacje 
z tego zakresu w ostatniej dekadzie to m.in.: R. Herbut, Partie dalekiej prawicy 
w Europie Zachodniej, [w:] E. Olszewski (red.), Doktryny i ruchy współczesnego 
ekstremizmu politycznego, Lublin 2004; B. Klandermans, N. Mayer (red.), Extreme 
right activists in Europe. Through the magnifying glass, New York 2007; A. Kub-
ka, Populizm jako odnowa demokracji. Szwedzka partia Ny demokrati w latach 
1991-1994, [w:] M. Marczewska-Rytko (red.), Populizm na przełomie XX i XIX 
wieku. Panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw, Wydawnictwo 
Adam Marszałek, Toruń, 2006; M. Piskorski, Liga Polskich Rodzin – partia ruchu 
narodowego, [w:]  K. Kowalczyk, J. Sielski (red.), Partie i ugrupowania parlamen-
tarne III RP, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2007; R. Tokarczyk, Teoretyczna 
a praktyczna istota współczesnego ekstremizmu politycznego, [w:] E. Olszewski 
(red.), Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego, Wydawnictwo 
UMCS, Lublin 2004; M. Bankowicz, Skrajna prawica w Europie Zachodniej – od 
marginalizacji do politycznego znaczenia, „Politeja” 2004, vol. 1.
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demokracji7. Wybór populistycznej radykalnej prawicy jako głównego 
przedmiotu zainteresowania naukowego wymaga zatem szczególnego 
namysłu i umiejętności analitycznych odniesionych do form politycz-
nej organizacji obywateli, które są niepowtarzalne z kilku względów. 
Stanowią mianowicie fenomen swoisty, a jednocześnie łączą w sobie 
wątki, które z odmiennym natężeniem pojawiają się obecnie w róż-
nych innych przestrzeniach działań i dyskursu politycznego (np. u po-
zostałych partii politycznych). Wspomniane wątki okazują się istotne 
w czasach określanych mianem „postpolityki” czy kryzysu demokracji. 
W efekcie badacz zmuszony jest do namysłu nad popularnymi teo-
retycznymi i analitycznymi ramami, które służą do opisu systemów 
politycznych, a zwłaszcza roli, jaką odgrywają w nich partie polityczne. 
Dlatego radykalnie prawicowe partie populistyczne w tej publikacji 
traktowane są jak soczewka pozwalająca w zbliżeniu dostrzec problemy 
demokracji liberalnych oraz skupiająca metodologiczne wyzwania dla 
badaczy życia społeczno-politycznego. Innymi słowy, mowa jest o fe-
nomenie, który w opinii autorki zmienia polityczną praktykę państw 
demokratycznych. Analiza wskazanego zjawiska daje też podstawy 
do stawiania hipotez lub sformułowania twierdzeń odnoszących się 
nie tylko do samych tych partii. Umożliwia również generalizacje, od-
niesienie do abstrakcyjnie zarysowanej i jak najszerszej klasy obiektów 

– partii politycznych, a także instytucji i relacji dziejących się w obrębie 
porządków demokratycznych.

Poszczególne rozdziały tej książki mają zwrócić uwagę na znaczenie 
epistemologicznych i ontologicznych przesłanek w procesie badań (roz-
dział I), zaproponować na tym trudnym przykładzie rzadko opisywane 
w polskiej politologii podejście pragmatyczne, a także raz jeszcze pod-
kreślić istotę i znaczenie (re)konceptualizacji pojęć z zakresu polityki 
partyjnej (rozdział II) oraz możliwości i potrzebę operowania na tzw. 

7 D. Porta, Can Democracy Be Saved? Participation, Deliberation and Social Mo-
vements, Polity Press, Cambridge 2013.
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zbiorach rozmytych. Ostatnia część książki (rozdział III) ukazuje wielo-
wymiarowy charakter relacji czy wpływów funkcjonujących w obrębie 
systemów politycznych, a których katalizatorami w ostatnich dwudzie-
stu latach była populistyczna radykalna prawica. W książce głównie 
wykorzystano dane z lat 1980-2014, bazując na porównawczej analizie 
przypadków osiemnastu partii politycznych z trzynastu państw europej-
skich. Tym samym książka ta nie wyczerpuje tematu populistycznego 
prawicowego radykalizmu, a raczej wprowadza czytelnika do tematu, 
inspirując do własnych obserwacji i spojrzenia na ten obszar badawczy 
w szerszej perspektywie.

 Dominika Kasprowicz,
 Kraków, grudzień 2016
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Rozdział 1. 
Konceptualizacja populistycznego 

radykalizmu prawicowego

1.1. Badania nad populistyczną radykalną 
prawicą w siatce paradygmatów

Wszelka próba konceptualizacji wieloaspektowej analizy populi-
stycznej radykalnej prawicy przypomina wyprawę na (koncepcyjny) 
biegun. Aby możliwa była jednostkowa czy porównawcza wieloaspek-
towa analiza populistycznej radykalnej prawicy badacz w pierwszej 
kolejności musi bowiem podjąć wysiłek niedoceniany w fazie przygoto-
wań. Zakreślenie obszaru badawczego wiąże się wszakże z odpowiedzią 
na kluczowe pytanie o przedmiot i zasięg badań, o to, w jakim zakresie 
interesujące zjawisko będzie poddane systematycznej refleksji naukowej. 
Zanim jednak zrobimy pierwszy krok, musimy mieć za sobą niezbęd-
ne przygotowania, czyli uświadomić sobie, gdzie leży nasz punkt wyj-
ścia. Tym samym pytamy, w jakim paradygmacie naukowym jesteśmy 
zakorzenieni, co należy do jego walorów oraz jakie niesie on ze sobą 
ograniczenia.

Paradygmat to inaczej światopogląd naukowy, rozumiany jako 
zbiór podstawowych przekonań, który kieruje naszym naukowym czy 
badawczym postępowaniem8. Składają się na niego przekonania doty-
czące natury rzeczywistości (ontologia), mechanizmów jej poznania 
(epistemologia) oraz organizacji procesu badawczego (metodologia). 

8 E. Guba, The paradigm dialogue, Sage Publishing, 1990, s. 17.
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W pracach badawczych bardzo często ten pragmatyczny punkt wyjścia 
bywa przemilczany, tymczasem jako fundament poszukiwań okazuje 
się istotnym determinantem praktyki badawczej i powinien być przed-
stawiany oraz krytycznie analizowany. Na potrzeby tego krótkiego 
wprowadzenia za Creswellem pragnę wyróżnić cztery podstawowe 
światopoglądy: postpozytywistyczny, konstruktywistyczny, aktywistyczny 
oraz pragmatyczny9. Trzeba jednak wstępnie wyjaśnić, że w badaniach 
nad populistyczną skrajną prawicą ostatni z nich – paradygmat pragma-
tyczny – kształtował ogólne spojrzenie na świat i naturę dociekań na-
ukowych autorki. Wpływał także na dobór metod oraz sposób analizy 
pozyskiwanych danych10.

Dużą rolę w badaniach nad populistyczną radykalną prawicą od-
grywa światopogląd postpozytywistyczny. Dominuje on w anglosaskich 
opracowaniach z zakresu partii i systemów partyjnych i jest prezento-
wany przez najczęściej cytowanych autorów, takich jak Cas Mudde czy 
Pippa Norris. Podejście to wywodzi się z tradycyjnego nurtu badań, 
choć podważa wcześniejsze, pozytywistyczne przekonanie o absolutnej 
prawdzie wiedzy naukowej (antyfundamentalizm). Wyrażający go ba-
dacze uznają, że badaniu, czyli systematycznej obserwacji i pomiarom, 
podlega świat „istniejący zewnętrznie”, a ludzka wiedza jest koniektu-
ralna – oparta na przypuszczeniach. Tym samym dowody uzyskane 
z badań mogą być niedoskonałe i powinny podlegać ciągłej weryfi-
kacji (postpozytywizm). Dlatego twierdzenia proponowane w nurcie 

9 J. Creswell, Projektowanie badań naukowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ja-
gliellońskiego, Kraków 2013, s. 32.

10 Nie jest celem tej pracy obrona tego paradygmatu. Należy zdawać sobie sprawę, 
że światopoglądy naukowe są wypadkową swoistej uniwersyteckiej socjalizacji, 
w której ważną rolę odgrywają: sama dyscyplina, naukowe autorytety czy wła-
sne doświadczenia badawcze. Można więc określić je mianem metodologicznego 

„wyznania wiary”, które rzutując na kształt pracy z materią badawczą, powinno 
być ujawnione i ukazane na tle innych rozwiązań. Dotyczy to przede wszystkim 
orientacji pragmatycznej, której cechą dystynktywną jest metodologiczny libe-
ralizm – korzystanie z różnych podejść oraz ich łączenie.
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postpozytywistycznym są nieustannie testowane i często zastępowane 
innymi – lepiej uzasadnionymi. Badacze wywodzący się z tej szkoły 
najczęściej prowadzą badania ilościowe, opierając się na założeniu, 
że określone skutki są wywoływane przez konkretne przyczyny (deter-
minizm). Innymi słowy, przypuszcza się, jakie relacje zachodzą między 
zmiennymi (wyjaśniającymi i wyjaśnianymi), czy są wzajemnie powią-
zane, jak i z jaką siłą, a w toku systematycznej obserwacji bądź ekspe-
rymentu weryfikuje te przypuszczenia. Aby było to możliwe, badania 
postpozytywistów prowadzi się na podstawowym poziomie, cechuje 
je redukcjonizm, czyli „sprowadzanie idei do jej elementów składowych, 
poddających się weryfikacji, takich jak zmienne zawarte w hipotezach 
i pytaniach badawczych”11. Światopogląd ten sprawdza się szczególnie 
w sytuacji, gdy chcemy zweryfikować bądź zinterpretować istniejącą 
teorię lub kiedy badane zagadnienie wymaga prognozy – przewidzenia 
wyników bądź określenia, jakie czynniki wpływają na określony stan, 
ewentualnie kiedy potrzebna jest interwencja.

Drugą z ważnych perspektyw metodologicznych jest konstrukty-
wizm społeczny. Uzewnętrznia się on przede wszystkim w badaniach 
jakościowych, a jego prekursorem był Karl Mannheim12. Na gruncie 
badań nad prawicowym radykalizmem paradygmat ten zyskuje stop-
niową popularność, czego przykładem jest sukces publikacji Davida 
Arta, poświęconej strukturom organizacyjnym i strategiom komu-
nikacyjnym tychże partii. Kluczami do zrozumienia tego podejścia 
badawczego są cztery terminy: rozumienie, społeczne konstruowanie 
rzeczywistości, interpretacja oraz budowanie teorii. W przeciwieństwie 
do orientacji postpozytywistycznej, konstruktywiści nie dążą do uzy-
skania maksymalnie obiektywnego i uniwersalnego rozwiązania pro-
blemu, odkrycia charakteru zależności przyczynowo-skutkowych. 

11 Ibidem.
12 Opisane w pracy P. Berger, T. Lukemann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, 

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983.
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Przeciwnie, w ich przekonaniu jednostki dążą do zrozumienia świata 
i robią to na swój sposób. Oznacza to, że otaczająca nas rzeczywistość 
jest postrzegana i rozumiana na różne sposoby, a ta wielość znaczeń 
należy do głównych obiektów zainteresowania badacza. Subiektywne 
znaczenia są także konstruowane w procesie społecznych interakcji, 
także i one zostają przeanalizowane. Uwzględnia się przy tym wpływ 
kultury i historii na życie jednostek. Celem badań konstruktywistów jest 
więc interpretacja wyobrażeń ludzkich o świecie poprzez odkrywanie 
ich źródeł. Staje się to możliwe dzięki otwartemu charakterowi pytań 
badawczych. Na ostateczną interpretację pozyskanego materiału wpły-
wa także doświadczenie własne badacza, którego sposób postrzegania 
rzeczywistości też nie jest obiektywy. Pytania stawiane badanym mają 
pozwolić na swobodną ekspresję podglądów, nie odnoszą się do tezy, 
którą badacz chciałby udowodnić bądź obalić, ale pozwalają na wy-
krycie wzorów znaczeń. W efekcie ten indukcyjny tok postępowania 
umożliwia zaproponowanie tezy. Do naturalnej konsekwencji takiego 
podejścia należy przede wszystkim wykorzystywanie go w przypadku 
eksploracji słabo rozpoznanego pojęcia czy zjawiska, kiedy nie mamy 
pewności, jakie zmienne (czynniki wyjaśniające) stoją za danym zjawi-
skiem. Jeśli zatem nie mamy naukowego punktu odniesienia w postaci 
teorii, a temat jest nowy lub niepogłębiony, konstruktywizm okazuje 
się najwłaściwszą metodą. Przykładem opis fenomenu odnoszącego się 
do jakieś nowej grupy lub niemożność zastosowania istniejących teorii 
w przypadku danej próby.

Jest to filozofia bliska temu, co Herbut pisał o rzecznikach przyjęcia 
orientacji strukturalnej w badaniach nad partiami, którzy ogniskują 
zainteresowania badawcze na partii rozumianej jako zorganizowana 
struktura aktywności. Nie tyle bowiem interesuje ich odpowiedź na py-
tanie dotyczące czynności partii (jakie są jej funkcje), ile czym partia 
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jest lub co robią ludzie w partii13. W podejściu tym partię polityczną 
rozumie się jako podmiot, w przypadku którego – z punktu widzenia 
procesu badawczego – istotne są jego działania wobec członków partii, 
zwolenników i wyborców, struktura organizacyjna partii, jej ewolucja 
oraz działalność w organach państwowych (parlament, rząd).

Trzecią opcją jest podejście aktywistyczne, w którym na pierwszy 
plan wysuwa się zaangażowanie i uczestnictwo badających. W tym 
paradygmacie kładzie się nacisk na potrzebę związku między bada-
niami naukowymi a polityką i jej społecznymi skutkami. Wynika 
to z przekonania prekursorów aktywizmu, że badania powinny mieć 
wymiar praktyczny, tymczasem podejścia postpozytywistyczne czy też 
konstruktywistyczne nie służą w wystarczającym stopniu pomocą mar-
ginalizowanym jednostkom. Paradygmat aktywizmu zawiera postulat 
badań, których celem jest tworzenie rozwiązań, proponowanie kierun-
ków zmian, projektowanie konkretnych reform. W tym nurcie mieszczą 
się studia feministyczne, dyskursy rasowe czy teoria krytyczna. Badacz 
realizujący postulaty aktywizmu wychodzi od kwestii społecznych (nie-
rozwiązanych problemów społecznych) i aktywnie działa na rzecz ich 
rozwiązania. Co więcej, takie badania zakładają uczestniczenie w nich 
samych badaczy (współtworzą oni każdy z etapów projektu). O ile 
w poprzednich ujęciach rola i wpływ badacza miał zostać maksymalnie 
ograniczony, w aktywizmie dzieje się odwrotnie – badacz angażuje sie-
bie i innych, przekonuje do lepszej wizji przyszłości i podsuwa rozwią-
zania problemów. Ich celem jest wywołanie dyskusji (także politycznej) 
oraz emancypacja badanych ludzi w tym sensie, że same badania i ich 
rezultaty pomagają w zmianie ich społecznego statusu, „wyrwaniu się” 
z szeroko rozumianego marginesu społecznego14.

13 R. Herbut, Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 24-31.

14 J. Creswell, Projektowanie badań naukowych, op. cit., s. 36-37.
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Jak na tle trzech omówionych podejść przedstawia się paradygmat 
pragmatyczny? Stawia on w centrum problemy badawcze, które stara 
się wyjaśnić, stosując wszelkie możliwe działania. W przeciwieństwie 
do postpozytywizmu nie rozwija się na gruncie przyjętych założeń, 
ale działań i ich konsekwencji. Inaczej niż konstruktywizm nie uznaje 
znaczeń nadawanych przez jednostki jako kluczowego źródła wiedzy 
o świecie. Nie jest także poddany imperatywowi wywołania zmiany 
społecznej dla grup wykluczonych. W podejściu pragmatycznym

za prawdziwe uznaje się to, co w danym czasie jest skuteczne. Nie 
zakłada się dualizmu między rzeczywistością niezależną od umysłu 
a istniejącą w umyśle. (…) Stosuje się dane ilościowe, jak i jakościo-
we, ponieważ pozwala to lepiej wyjaśnić problem. (…) Pragmatyzm 
otwiera drogę do różnorodności metod, wielorakich światopoglądów 
i zróżnicowanych założeń oraz rozmaitych sposobów gromadzenia 
i analizowania danych15.

Tabela 1. Zestawienie metod stosowanych w różnych 
podejściach metodologicznych

Ilościowe Jakościowe Mieszane

Eksperymenty (społeczne),
techniki nieeksperymentalne, 

np. kwestionariusz ankiety

Badania narracji,
fenomenologia,

etnografia,
teoria ugruntowana,
studia przypadków

Sekwencyjne,
zbieżne (równoległe)

Opracowanie własne na podstawie: J. Creswell, Projektowanie badań naukowych, op. cit.

Wyznacznikiem przyjmowania któregoś z opisanych podejść jest cel 
badawczy. To on dyktuje metodologiczny scenariusz i czyni to w taki 
sposób, aby w jak największym stopniu wykonać zadanie badaw-
cze. Metodologiczni pragmatycy wierzą zarówno w świat istniejący 
niezależnie od obiektu, jak i rzeczywistość tkwiącą w umyśle, różnią 

15 Ibidem.
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się w podejściu do sposobu zbierania i analizy danych, wykorzystują 
w wielorakich konfiguracjach podejścia jakościowe i ilościowe, korzy-
stają także z bogatego instrumentarium, czyli różnych metod i technik 
powstałych na gruncie poszczególnych światopoglądów. Często stoso-
wane przykłady przedstawia tabela 1.

Podejście pragmatyczne opisuję bardziej szczegółowo, ponieważ 
w dalszej części pracy udowadniam, że partie populistycznej radykal-
nej prawicy jako obszar badawczy wymagają innowacyjnego podejścia 
metodologicznego, zaś metody mieszane przychodzą w tym przypadku 
badaczom z pomocą16.

Metody mieszane jako uprawniony sposób badań używane były 
początkowo przez naukowców, którzy uznawali zarówno metody ilo-
ściowe, jak i jakościowe, Prace autorów przyjmujących takie założenia 
powstawały w ciągu pierwszych sześćdziesięciu lat XX wieku, na grun-
cie antropologii kulturowej i socjologii, choć określenia „metody mie-
szane” zaczęto używać dużo później. W literaturze przedmiotu wyróżnia 
się kilka etapów rozwoju badań o charakterze mieszanym. Pierwszy 
z nich przypada na lata 1900-1950, kiedy przeprowadzano, uznawane 
za klasyczne, socjologiczne projekty mieszane – łączące obserwację 
i wywiad z eksperymentami społecznymi. Kolejny etap ma miejsce 
w latach 1950-1970, kiedy to realizowane projekty badawcze są po raz 
pierwszy określane jako multimetodyczne czy mieszane. Mowa tu m.in. 
o badaniach z zakresu psychologii osobowej i psychologii społecznej, 
w których celem wyjaśnienia wyników badań eksperymentalnych 
użyto obserwacji17. W latach 1970-1990, wraz z rozwojem podejścia 

16 Pierwsza wersja fragmentu poświęconego mieszanym metodom badawczych 
ukazała się w formie rozdziału tomu pokonferencyjnego, patrz: D. Kasprowicz, 
Mieszane metody badawcze i ich zastosowanie w badaniach partii politycznych, 
[w:] B. Krauz-Mozer, P. Ścigaj (red.), Podejścia i metodologie w nauce o polityce, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

17 M. Sherif, O.J. Harvey, B.J. White, W.R. Hood, C.W. Sherif, Intergroup conflict 
and cooperation: The Robbers Cave Experiment, Wesleyan University Press, 
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jakościowego, pojawiły się z kolei badania, w których dominującą rolę 
zyskiwała interpretacja narracji. Kolejny okres, przypadający na lata 90. 
XX w. i następne, dał początek szeregowi publikacji metodologicznych, 
w których podejmowano temat mieszanych projektów badawczych, ich 
klasyfikacji i oceny18. Autorami podręczników z tego zakresu są m.in. 
John Creswell, Vicki Plano Clark, Jennifer Greene, Charles Teddlie.

Najważniejsze zaletą mieszanych projektów badawczych, podkre-
ślaną w ostatniej dekadzie, jest możliwość neutralizacji ograniczeń po-
dejścia ilościowego i jakościowego. Podczas gdy podejście jakościowe 
realizowane na małej próbie nie daje możliwości generalizacji czy oceny 
siły relacji między zmiennymi, badania ilościowe nie pozwalają na eks-
plorację pola badawczego czy uzyskanie wewnętrznej perspektywy. 
Zebranie i analiza danych ilościowych i jakościowych w celu odpowie-
dzi na to samo główne pytanie badawcze ma pozwolić na zniwelowanie 
wspomnianych słabych stron pojedynczego podejścia.

Do niewątpliwych zalet podejścia mieszanego należy możliwość od-
powiedzi na pytania badawcze wymykające się użyciu danych i metod 
jakościowych czy ilościowych. Przykładem mogą być następujące pyta-
nia: W jaki sposób można wprowadzić zmienną niezależną (wyjaśniającą) 
w grupie eksperymentalnej? Jak dane zebrane podczas wywiadów tłuma-
czą wyniki badań ilościowych? Lub: Czy informacje będące wynikiem 
obserwacji i przeprowadzonego kwestionariusza ankiety potwierdzają 
się czy są rozbieżne?

Reasumując, mieszane projekty badawcze określane są mianem 
„praktycznych”. Przywoływani już Creswell i Plano Clark wyjaśniają 
to następująco:

Mieszane projekty badawcze są o tyle praktyczne, że pozwala-
ją na użycie wszystkich dostępnych metod w celu rozwiązania 

Middletown 1961.
18 Ibidem.
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problemu badawczego. W tym celu badacz posługuje się zarówno 
liczbami, jak i słowami, łączy myślenie indukcyjne i dedukcyjne, 
rozwija umiejętności obserwacji oraz rejestracji interesującego 
go fragmentu rzeczywistości. Stąd dla jednostki prowadzącej ba-
danie oczywistym może okazać się podejście mieszane, jako sposób 
na rozumienie otaczającej go rzeczywistości19.

Mieszane projekty badawcze dzielą się na dwie grupy: sekwencyjne 
i zbieżne. W każdej z grup z kolei rozróżnić można kilka podtypów20. 
Ogólne założenie wszystkich trzech typów modelu sekwencyjnego 
jest takie, że zebranie i analiza danych ilościowych i jakościowych na-
stępuje w kolejności (sekwencyjnie). Wyjaśnienie ostatniego z typów 
modelu sekwencyjnego (transformacyjnego) jest bardziej złożone. Jego 
wykorzystanie w praktyce oznacza stworzenie projektu badawczego, 
w którym sekwencyjnie zbieramy dane ilościowe i jakościowe w dowol-
nej kolejności. Priorytet może zostać nadany przez badacza zarówno 
danym jakościowym, jak i ilościowym. Mogą one także być traktowa-
ne równoważnie. Ogólne założenie drugiej grupy modelu zbieżnego 
i wszystkich jego trzech typów mówi o gromadzeniu danych ilościowych 
i jakościowych równolegle, celem wyjaśnienia tego samego fenomenu. 
W ramach tego modelu przewidziano również trzy typy: triangulację, 
model zbieżny zagnieżdżony oraz zbieżny transformacyjny.

W zbieżnym modelu triangulacyjnym analiza tych danych odbywa 
się niezależnie, zaś łączenie (ang. mixing) ma miejsce na etapie interpre-
tacji wyników. Kolejny typ modelu zbieżnego określa się mianem zbież-
nego zagnieżdżonego. Ilościowe i jakościowe dane zbierane są równo-
cześnie, choć niekoniecznie w tym samym czasie. Model zagnieżdżony 

19 V.L. Plano Clark, J.W. Creswell, The Mixed Methods Reader, Thousand Oaks 
2008, s. 13.

20 J.D. Creswell, J.W. Creswell, W.E. Hanson, V.L. Plano Clark, Mixed Methods 
Research Designs in Counseling Psychology, „Journal of Counseling Psychology”, 
2005, vol. 52 (2), s. 224-235.
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zakłada nadanie priorytetu jednemu typowi danych oraz równoczesne 
zbieranie danych drugiego typu. Ta metoda została zakwalifikowana 
jako użyteczna w osiągnięciu szerszej perspektywy w badaniu danego 
tematu oraz przy opisie różnych grup czy poziomów w ramach jednego 
projektu badawczego. Taki scenariusz szczególnie odpowiada wyzwa-
niom obecnym w strukturalnym nurcie badań nad partiami polityczny-
mi. Zgodnie z nim ujmuje się partie jako struktury, w ramach których 
ujawniają się określone wzorce aktywności, a także w roli podmiotów 
działających na kilku, wzajemnie uzupełniających się płaszczyznach.

Ostatnim typem jest model zbieżny transformacyjny, który analo-
gicznie do trzeciego typu sekwencyjnego charakteryzuje się wyraźną 
deklaracją badacza co do użycia konkretnej perspektywy badawczej 
(feministycznej, teorii konfliktu etc.).

Partie polityczne, przez pryzmat których najczęściej widziana jest 
oferta, działania i skutki populistycznej radykalnej prawicy, stanowią 
jeden z głównych elementów składowych czy segmentów politologii 
jako dyscypliny naukowej21. Są one istotnymi podmiotami właściwymi 
dla demokratycznego systemu politycznego, spełniającymi rolę insty-
tucji wiodących w przestrzeni publicznej, a zarazem konstytutywnych 
dla demokracji. Proces ich instytucjonalizacji w okresie powojennym, 
a co za tym idzie preferowany model polityki, działalność ideotwórcza 
oraz efekty aktywności publicznej, wpływają na polaryzację życia spo-
łecznego oraz mechanizmy zmiany całych systemów, których nieodłącz-
ną częścią są właśnie partie22. Te oczywiste z pozoru uwagi nabierają 
znaczenia, jeśli zestawimy je z ogółem metodologicznej refleksji nad 
partiami per se i dalej – systemami partyjnymi. To, czy grupa interesu 

21 A. Chodubski, Powołanie naukowe a potoczność uprawiania politologii, [w:] 
A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik (red.), Teoretyczne i metodologiczne wy-
zwania badań politologicznych w Polsce, A. Antoszewski, Wydawnictwo UMCS, 
Lublin 2009, s. 39.

22 M. Chmaj, Instytucjonalizacja partii, [w:] Encyklopedia politologii, t. 3, Wydaw-
nictwo Zakamycze, Kraków 1999, s. 70-71.
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przekształca się w partię polityczną, ma znaczenie zarówno dla tych, 
którzy partię zakładają, jak i pozostających w jej otoczeniu. Dowodzi 
tego m.in. analiza Alana Sikka, który przedstawia przykłady partii no-
wych, wkraczających na scenę polityczną i odnoszących sukces przede 
wszystkim ze względu na sam walor nowatorskości. Przedstawianie 
bowiem jakiegoś podmiotu jako nowego bytu na scenie politycznej 
jest strategią o dużym potencjale wyborczego poparcia. W niektórych 
przypadkach okazuje się nawet, że stanowi wystarczający argument 
przechwycenia elektoratu partii już istniejących, nawet jeśli dana orga-
nizacja nie oferuje innego rozwiązania programowego23.

Trudno doszukać się bogatego katalogu prac poświęconego meto-
dom analizy partii politycznych, zwłaszcza na gruncie polskim, choć 
z drugiej strony literatura poświęcona partiom i systemom partyjnym 
jest obszerna. Istotne znaczenie mogą mieć prace metodologów po-
święcone badaniom w politologii i podkreślające ich interdyscyplinarny 
charakter. Stan badań nad partiami w latach 90. XX w. podsumowuje 
Marek Żmigrodzki, wyróżniając dwie podstawowe tendencje – analizę 
wewnętrznych aspektów partii (z przykładami strukturalnie zorientowa-
nych prac Roberta Michelsa na temat oligarchicznych tendencji w ma-
sowych partiach politycznych, Maurice’a Duvergera, Angelo Panebianco, 
Roberta Katza czy Petera Maira) oraz szerszą (zakorzenioną w podej-
ściu funkcjonalnym) analizę szeroko pojętego systemu politycznego24. 
Ważne uwagi w tym zakresie prezentuje również dla kolejnej dekady 
Andrzej Antoszewski, który skupia się na pojęciu systemów partyjnych 
i dokonując przeglądu tym razem polskiej literatury w tym zakresie, 
zwraca uwagę na kilka istotnych kwestii. Po pierwsze, autor zauważa, 

23 A. Sikk, Newness as a winning formula for new political parties, „Party Politics” 
2012, vol. 18, s. 456.

24 M. Żmigrodzki, Współczesne partie i systemy partyjne, Wydawnictwo UMCS, 
Lublin 2003, s. 24-28. Szerzej o strukturalnym i funkcjonalnym umocowaniu 
projektów badawczych patrz: R. Herbut, Teoria i praktyka funkcjonowania partii 
politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 15-31.
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że polska analiza partii politycznych skupia się na opisie samych partii 
i uwarunkowań ich działalności bądź na analizie ilościowych parame-
trów systemu, pozwalających na ukazanie jego zmienności w czasie. 
Po drugie, Antoszewski zwraca uwagę, że cechy składające się na pojęcie 
systemu (np. relacje łączące poszczególne elementy czy granice systemu) 
są dużo rzadziej eksponowane i analizowane25. Co więcej, wskazywane 
podejścia i tendencje analizy partii politycznych to i tak jedynie wierz-
chołek góry lodowej procesu badawczego. Zajmując się kwestią poten-
cjalnego wykorzystania mieszanych projektów badawczych w badaniach 
nad partiami, zajmujemy się kolejnymi i bardziej szczegółowymi jego 
etapami – konstrukcją pytań badawczych oraz decyzjami, jakie metody 
zbierania i analizy danych będą najbardziej odpowiednie.

Sposoby analizy partii politycznych prezentowane przez polskich au-
torów są niezwykle różnorodne, Możemy wskazać przykłady publikacji 
o charakterze teoretycznym26 i empirycznym, obejmujące różne aspekty 
czy płaszczyzny działania partii politycznych oraz dynamiki systemów 
partyjnych. Do analizy zarówno pojedynczych przypadków, jak i prac 
porównawczych stosuje się informacje o charakterze kwantytatywnym: 
wyniki badań opinii publicznej, procentowo i liczbowo przedstawiany 
rozmiar i struktura poparcia wyborczego oraz wskaźniki jednostkowe 
i miary zagregowane w np. indeksy27. We wspomnianych polskich anali-
zach partii i systemów partyjnych ważną funkcję pełni także komponent 

25 A. Antoszewski, Analiza systemowa – przemijająca moda czy zmarnowana szansa 
w badaniach systemów partyjnych, [w:] Teoretyczne i metodologiczne…, op. cit., 
s. 125 i nast.

26 R. Herbut, Teoria i praktyka…, op. cit.
27 Wskaźniki najczęściej stosowane w analizie systemów partyjnych opisuje się w: 

A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza po-
równawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997, s. 170-
185; A. Antoszewski (red.), Demokratyzacja w III Rzeczpospolitej, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002; A. Antoszewski, Wzorce rywalizacji 
politycznej… op. cit; B. Michalak, Partie protestu…, s. 68-101; K. Sobolewska-My-
ślik, Partie i systemy… op. cit.



29Badania nad populistyczną radykalną prawicą w siatce paradygmatów

jakościowy. Obejmuje on szereg takich aspektów, jak analiza jakościowa 
oficjalnych materiałów partyjnych (programów, programów wybor-
czych, prasy partyjnej i innych druków ulotnych itd.) i wypowiedzi, 
np. liderów i członków partii wygłaszane w różnych kontekstach (ofi-
cjalne przemówienia, wywiady, debaty). Interesujące, że empirycznie 
umocowane analizy powstają dzięki współistnieniu i integracji danych 
zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Jest to wątek szczególnie nas 
interesujący. Za najczęściej stosowane przykłady z tego zakresu można 
uznać studia przypadków skupione wokół możliwie najpełniejszego 
opisu poszczególnych partii czy grup (rodzin) partii, a realizujące 
go przy pomocy łączenia informacji kwantytatywnych i jakościowych28. 
Mamy zatem rozdziały czy monografie pozwalające wyciągać wnioski 
o charakterze wyjaśniającym i eksploracyjnym, w których proces zbie-
rania danych różnych kategorii odbywał się sekwencyjnie i równolegle, 
o równorzędnym priorytecie danych oraz z dominującą rolą (ilość 
i waga) jednego ich typu29.

Zanim proponowany temat zostanie rozwinięty, należy upewnić 
się, czy można i powinno się poddać go badaniom, w jakim sensie jest 
to zasadne. Możliwość pracy badawczej na wybranym materiale oznacza 
posiadanie odpowiednich zasobów oraz istnienie dostępu do badanych 
jednostek, co w przypadku organizacji operujących na marginesie 
polityki lub działających nielegalnie okazuje się wielkim wyzwaniem. 
Zasadność badania poddana zostaje innym kryteriom. Jest ono zasad-
ne, jeśli wniesie coś nowego do zasobów wiedzy na konkretny temat, 

28 A. Antoszewski, P. Fiala, R. Herbut, J. Sroka (red.), Partie i systemy partyjne 
Europy Środkowej, op. cit.; M. Migalski, Czeski i polski system partyjny. Analiza 
porównawcza, Warszawa 2008; K. Sobolewska-Myślik, Partie i systemy partyjne 
Europy Środkowej po roku 1989, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 
Kraków 1999; P. Sula, System partyjny Republiki Węgierskiej, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.

29 Trudno jednoznacznie wnioskować na temat poziomu łączenia (mixing) tych 
danych na etapie analizy, gdyż techniki analizy danych w polskiej literaturze 
dotyczącej partii są rzadkie.



30 Konceptualizacja populistycznego radykalizmu prawicowego 

zweryfikuje wcześniejsze wyniki, wyrazi poglądy badacza lub przyczyni 
się bezpośrednio do zmiany społecznej. Budowanie konceptów, czyli 
określanie tego, co stanie się przedmiotem badań, również nie należy 
do zadań łatwych.

Pierwszy krok polega na wyznaczeniu zasięgu badanego obszaru, 
przy czym w żadnym razie kluczem do zrozumienia tego akurat po-
litycznego fenomenu nie jest skupienie się jedynie na partiach poli-
tycznych określanych (w różnych konfiguracjach) mianem radykalnie 
populistycznych i prawicowych. Próbując rozstrzygnąć tę kwestię w po-
dejmowanych analizach ugrupowań populistycznych radykalnej prawicy, 
wracamy do historycznych dyskusji nad genezą partii politycznej oraz 
kryteriów pozwalających odróżnić ją od innych form społecznej organi-
zacji (frakcji, grup interesu itd.), co Giovanni Sartori szczegółowo opisał 
w książce Parties and Party Systems. Framework for Analysis30. Należy 
pamiętać, że balansując na granicy poparcia demokracji liberalnych lub 
jawnie ją atakując, liderzy tych partii działają także na granicy tradycyj-
nych form. W związku z tym, badając te ugrupowania polityczne, mamy 
do czynienia ze zbiorem rozmytym, gdzie trudno ostatecznie przesądzić, 
czy partyjna forma organizacji jest najważniejszym wyznacznikiem po-
pulistycznego radykalizmu prawicowego. Na przykład czeska skrajna 
prawica stanowi siłę marginalną, jednak w tym przypadku szczególną 
uwagę zwracają dynamicznie rozwijające się struktury ekstremistyczne 
(np. czeska Gwardia Narodowa) oraz posiadająca potencjał skrajnie 
lewicowa Komunistyczna Partia Czech i Moraw.

Ciekawym przykładem może być wpisany na stałe w dyskurs pu-
bliczny i naukowy podział na rodziny partii, dokonywany na podstawie 
wszystkich wymienionych kryteriów, który uważa się za jeden z waż-
niejszych w próbach typologizacji i klasyfikacji partii politycznych31. 

30 G. Sartori, Parties and party systems, Cambridge University Press, Cambridge 
1976, s. 3-38.

31 W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Współczesne partie i systemy partyjne. Zagad-
nienia z teorii i praktyki politycznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, s. 36.
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Warto zauważyć, że poszczególni autorzy wymieniają różne rodziny 
– nie wszystkie jednak typologie uwzględniają odrębną, skrajnie prawi-
cową rodzinę partii.

Podstawą moich rozważań jest w tym punkcie praca Michaela 
Gallaghera, Petera Lavera i Petera Maira32, którzy wskazali trzy kryteria 
pozwalające wyodrębnić rodziny partyjne:

1. genetyczne, łączące partie o wspólnym pochodzeniu, wiążącym 
się z podobnymi historycznymi okolicznościami ich powstania 
czy też interesami, które te partie chciały reprezentować,

2. podobieństwa programowe,
3. uczestnictwo w ponadpartyjnych związkach organizacyjnych, 

takich jak międzynarodówki partyjne lub np. partie obecne 
w Parlamencie Europejskim33.

W oparciu o wymienione kryteria, obok najbardziej znanych ro-
dzin partii, tj. rodzin partii komunistycznych, socjaldemokratycznych, 
chadeckich czy liberalnych, miałaby się również pojawić nowa rodzina, 
w tym przypadku populistycznych radykalnie prawicowych. Od ponad 
dekady promotorem tego podejścia jest Cas Mudde, argumentujący, 
że „po drugiej wojnie światowej tylko dwie nowe rodziny partii były 
w stanie się ukonstytuować, chodzi o Zielonych oraz populistyczą rady-
kalną prawicę”34. W swojej analizie porównawczej, obejmującej wszyst-
kie demokratyczne państwa europejskie, Alan Siaroff z kolei wymienił 
następujące rodziny ideologiczne: liberałów, radykałów, konserwaty-
stów, socjaldemokratów, komunistów, chadeków, partie agrarne, partie 
regionalne i etniczne, ultraprawicę, partie ekologiczne i nowej lewicy 
oraz centrolewicowe partie populistyczne, najczęściej o orientacji na-
cjonalistycznej35. Klaus von Beyme zaproponował natomiast typologię 

32 M. Gallagher, P. Laver, P. Mair, Representative government in Western Europe, 
McrGraw-Hill, New York 1992, s. 59.

33 Ibidem.
34 C. Mudde, Populist radical right parties in Europe, Cambridge 2007, s. 1.
35 Ibidem, s. 40.
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partii, która za główne kryterium przyjmuje ich genezę ideologiczną. 
Obejmuje ona dziesięć grup partii: 

1. partie liberalne występujące przeciwko tradycyjnym systemom 
monarchicznym, 

2. partie konserwatywne, które broniły systemów monarchicznych, 
3. partie robotnicze po 1848 roku i socjalistyczne po 1916 roku, 
4. partie agrarne prezentujące interesy chłopstwa, 
5. partie regionalne powstające w opozycji do centralizacyjnych 

tendencji państw narodowych, 
6. partie chrześcijańskie, 
7. partie komunistyczne, 
8. partie faszystowskie, 
9. partie drobnej burżuazji, występujące przeciwko biurokratyzacji 

i rozszerzaniu roli państwa, 
10. partie ekologiczne36. 

Adam Jamróz z kolei zauważa, że we współczesnych krajach demo-
kratycznych żywe są trzy „stereotypy doktrynalne”: konserwatywny, 
liberalny i socjaldemokratyczny37. Wszystkie pozostałe, takie jak m.in. 
partie agrarne czy komunistyczne, przeszły pod wpływem czynników 
społecznych (zmiany w strukturze) i politycznych (np. upadek komu-
nizmu w Europie Środkowo-Wschodniej) na jedną z trzech wymie-
nionych pozycji.

36 K. Beyme, Partein in westlichen Demokratien, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 
Munchen-Zurich 1984, s. 43-190, [za] W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Współ-
czesne partie…, op. cit., s. 38

37 A. Jamróz, Demokracja współczesna: wprowadzenie, Wydawnictwo Temida 2, 
Białystok 1993, s. 187.
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Tabela 2. Wyniki wyborcze populistycznych partii 
skrajnie prawicowych w latach 1980-2015

Kraj Partia
Najwyższy wynik 

(rok) w procentach

Średnie poparcie 
wyborcze 

w procentach

Wynik w ostatnich 
wyborach

Austria
FPO
BZO

26,9 (1999)
10,7 (2008)

16,2
6,2

20,5
3,5

Belgia FB 12 (2007) 6,4 3,7

Bułgaria Ataka* 9,4 (2009) 7,7 9,1*

Dania DVP 21,1 (2015) 13,3 21,1

Francja FN 14,9 (1997) 9,6 13,6

Węgry Jobbik 20,2 (2014) 13 20,2

Włochy
AN (MSI)

LN
15,7 (1996)
10,1 (1996)

9,2
5,6

2,0
4,1

Holandia
LPF
PvV

17 (2002)
15,5 (2010)

7,7
11,1

-

Polska
LPR
RN**

8 (2005)
8,8 (2015)

5,7
8,8

-
8,8**

Rumunia PRM 19,5 (2000) 8,8 3,2

Serbia SRS 31,7 (1997) 17,7 8,1

Słowacja SNS 13,9 (1990) 7,3 8,6

Szwecja SD 20 (1998) 13,6 12,9

Szwajcaria SVP 29,4 (2014) 21 29,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.parties-and-elections.eu

Wzorce, według których powstawały partie nowej radykalnej prawi-
cy, opisuje m.in. Joanna Jankiewicz. Partie mnie interesujące wpisują się 
we wszystkie cztery wyróżnione przez nią schematy. Austriacka Partia 
Wolności powstaje w wyniku przekształcenia z tzw. partii tradycyjnej, 
a włoski Sojusz Narodowy wyrasta z partii politycznie izolowanej. 
Partie tworzone czy też zorganizowane wokół lidera to duńska Partia 
Postępu i holenderska Lista Pima Fortuyna. Natomiast trzecia grupa 
to partie, które powstały wskutek rozłamu w łonie partii skrajnie pra-
wicowej, takie jak Duńska Partia Ludowa (wydzielona z Partii Postępu) 
i Związek dla Przyszłości Austrii (kiedy dotychczasowy przywódca 
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Partii Wolności Jörg Haider tworzy nową formację). Istnieją również 
partie powstałe na skutek fuzji mniejszych ugrupowań o podobnym 
profilu – belgijski Flamandzki Interes czy francuski Front Narodowy38.

1.2. Rdzeń programowy jako 
wyznacznik rodziny partii

Określenie „populistyczna radykalna prawica”, przyjęte w tytu-
le niniejszej pracy, jest co prawda stosowane do opisania tych partii 
w publikacjach polskich, wymaga jednak rozwinięcia i wyjaśnienia39. 
Okazuje się to tym bardziej istotne, że ta grupa partii jest jedną z naj-
lepiej opisanych w światowej literaturze politologicznej. Nadal jednak 
zdarza się, że do wskazania tych samych politycznych aktorów używa 
się różnych etykiet. Poza tym same te partie rzadko postrzegają się 
w takich (prawicowych, populistycznych czy radykalnych) kategoriach, 
choć postępująca profesjonalizacja badań społecznych w tym zakresie 
konstytuuje to określenie. Większość autorów używa go, przyjmując 
ten sam punkt odniesienia i marginalizując jednocześnie opracowania 
o mniej naukowym charakterze lub posługujące się jedynie odniesie-
niami historycznymi, kwalifikującymi je jako ekstremistyczne, neofa-
szystowskie czy rasistowskie40.

W mojej opinii budzi wątpliwości kategoryzacja partii jako neofaszy-
stowskich, dokonywana na podstawie ich genezy. W takim ujęciu partię 

38 J. Jankiewicz, Nowa skrajna…, op. cit., s. 51-52.
39 Por. B. Bankowicz, Skrajna prawica w Europie Zachodniej – od marginalizacji 

do politycznego znaczenia, „Politeja” 2004, vol. 1; J. Jankiewicz, Nowa skrajna…, 
op. cit.

40 C. Mudde, Populist Radical Right parties in Europe today, [w:] J. Abromeit, 
B.M. Chesterton, G. Marotta, Y. Norman (red.), Transformations of Populism 
in Europe and the Americas: History and Recent Trends, Bloomsbury, London 
2015, s. 296.
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uznaje się za neofaszystowską, jeśli jest potomkiem czy spadkobiercą 
wcześniej istniejącej partii neofaszystowskiej lub jeśli została ona utwo-
rzona przez członków rozpoznawalnej partii faszystowskiej okresu mię-
dzywojennego. Ale po pierwsze, nie wszyscy twórcy partii powojennych, 
którzy wcześniej byli związani z ruchami faszystowskimi, kontynuują 
ten kierunek programowy (np. Flamandzki Interes w Belgii). Po drugie, 
założenie, że możemy mówić o partii jako o neofaszystowskiej, bazując 
na jej genezie, nie uwzględnia dynamiki partii jako organizacji oraz 
możliwości jej ewolucji. Na przykład Włoski Ruch Społeczny (MSI) jest 
partią neofaszystowską z punktu widzenia kadrowego i programowego 
w całym okresie powojennym. Po roku 1994, kiedy nastąpiła zmiana 
nazwy na Sojusz Narodowy (AN), zmieniła ona jednak swój wizeru-
nek. Dwa główne czynniki umożliwiły jej wcielenie w życie zdobytego 
potencjału koalicyjnego. Pierwszym z nich było pozbycie się etykiety 
partii neofaszystowskiej, a drugim pojawienie się na scenie partyjnej 
nowej formacji skłonnej do zawarcia z MSI sojuszu wyborczego.

Godnym polecenia wydaje się natomiast spojrzenie na ugrupowania 
przez pryzmat ich politycznej oferty, a co za tym idzie, typów interesów 
grupowych, które mają szansę na realizację w procesie instytucjona-
lizacji populistycznej radykalnej prawicy. Oczywiście istotne w tym 
względzie jest rozważenie różnych rozwiązań metodologicznych oraz 
wybór takiej metody, która umożliwi identyfikację wspólnego mianow-
nika tejże oferty. Odmienne podejścia do tego wyzwania prezentują 
zwolennicy paradygmatu postpozytywistycznego i konstruktywizmu 
w naukach społecznych. Pierwsi skłonni są bowiem do systematycznej, 
ilościowej analizy materiałów zawierających ofertę programową, często 
bazując na danych zastanych lub prowadząc badania reprezentatywne, 
rzadziej eksperymenty społeczne. Drudzy starają się zrekonstruować 
wizję świata sympatyków, członków czy liderów populistycznej rady-
kalnej prawicy w toku np. obserwacji bądź wywiadów pogłębionych 
(indywidualnych lub grupowych), a także analizując studia przypadków.
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Niezależnie od osadzenia w określonym paradygmacie, przed każ-
dym z badaczy stoi wyzwanie związane z określeniem, co oraz kto 
stanowi istotny nośnik informacji o ofercie programowej ugrupowań 
politycznych. Najczęściej wybierane źródła, także w dotychczasowych 
badaniach nad populistyczną radykalną prawicą, można sprowadzić 
do trzech typów i związanych z nimi rodzajami danych:

1. Elektoraty partii/zwolennicy ugrupowań lub ich członkowie – 
o rdzeniu programowym partii wnioskuje się przez pryzmat uzy-
skanych w badaniach profili socjoekonomicznych oraz postaw41.

2. Opinie liderów ugrupowań – ich komunikaty są traktowane jako 
reprezentatywne dla ugrupowania.

3. Dokumenty programowe – ich ilościowa lub/i jakościowa analiza 
pozwala na kompilację motywów przewodnich (dominujących) 
oraz wspólnych dla większej liczby ugrupowań.

Najczęściej cytowane opracowania, podobnie jak metodyka wyko-
rzystywana przez autorkę tego opracowania, opiera się na podobień-
stwach w dokumentach programowych, choć w całej publikacji prezen-
towane są wielorakie sposoby wykorzystywania różnorodnych podejść.

Jakościowa analiza porównawcza zawartości oferty programowej 
pozwoliła na wskazanie „najmniejszego wspólnego mianownika”42. 
Polega ona na konstruowaniu definicji poprzez wskazanie cechy lub 
(jak najmniejszej) grupy cech wspólnych w ideologiach wszystkich 
przypadków (partii) najczęściej określanych jako należące do danej 
rodziny partii. Sam Mudde jako jeden z argumentów przemawiają-
cych za metodą najmniejszego mianownika podaje ważną z punktu 
widzenia ideologii politycznych pracę Michaela Freedena z roku 1996. 

41 Patrz szerzej np.: A. McGann, H. Kitschelt, Austrian FPÖ The Radical Right 
in The Alps: Evolution of Support for the Swiss SVP, „Party Politics” 2005, vol. 11.

42 Por. R. Eatwell, On defining the fascist minimum: the centrality of ideology, „Jo-
urnal of Political Ideologies” 1996, vol. 1(3), s. 19-30; M. Mills, G. Bunt, J. Bruijn, 
Comparative Research. Persisting problems and promising solutions, „International 
Sociology” 2006, vol. 21(5), s. 621-627.
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Uczony ten dowodził, że każda ideologia ma swój rdzeń oraz otaczające 
go koncepty peryferyjne. I tak koncepcja klasy społecznej jest sednem 
marksizmu, płeć kulturowa (gender) konstytuuje feminizm, a jednost-
kowa wolność liberalizm. Najmniejszy wspólny mianownik w ideologii 
grupy partii z jednej strony je konstytuuje, a z drugiej służy jako „wie-
szak”, na którym umieszcza się dodatkowe – w domyśle niekoniecznie 
podobne – koncepcje.

Wspomniana metoda najmniejszego wspólnego mianownika po-
zwoliła zaliczyć do grona partii populistycznej radykalnej prawicy takie 
przypadki, jak: francuski Front Narodowy (FN), belgijski Flamandzki 
Interes (VB), szwedzką Nową Demokrację (NyD), holenderską Listę 
Pima Fortuyna (LPF) i Partię Wolności (VP), duńską Partię Ludową 
(DF), włoski Sojusz Narodowy (AN), Austriacką Partię Wolności (FPÖ) 
i Sojusz na rzecz Przyszłości Austrii (BZÖ). W przypadkach dotyczą-
cych Europy Środkowej warto wymienić historyczną partię czeskich 
Republikanów Miroslava Sládka (SPR-SRČ), Słowacką Partię Narodową 
(SNS), węgierską Partię Sprawiedliwości i Życia (MIÉP) oraz Jobbik 
i polskie: Ligę Polskich Rodzin (LPR) oraz Ruch Narodowy.

Populistyczna radykalna prawica w Europie występuje zatem pod 
sztandarami specyficznie definiowanego nacjonalizmu (natywizmu) 
oraz antysystemowości idącej w stronę pochwały autorytaryzmu i po-
pulizmu. Warto jednak nadmienić, że wśród analizowanych przeze mnie 
partii pojawiały się też tematy zwykle niekojarzone z tą grupą, a wśród 
nich ograniczenie redystrybucji (Szwecja, Dania), etnoregionalizm 
(Belgia) czy klerykalizm (Polska).

Inne tradycyjne wyznaczniki „rodzin partyjnych”, a zwłaszcza 
ich nazwa, nie pozwalają na wyjaśnienie fenomenu tych ugrupowań, 
po raz kolejny wskazując na konieczność modyfikacji najszerzej upo-
wszechnionych ram teoretycznych. W tym przypadku nie można 
bowiem mówić o samoidentyfikacji tych partii jako radykalnych czy 
populistycznych, ponieważ w ich nazwach odnaleźć można wszystko 
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tylko nie odniesienia do tych pejoratywnie nacechowanych kategorii. 
Jeśli chodzi o udział w partyjnych organizacjach ponadnarodowych, 
to jeszcze dekadę temu trudno było mówić o sformalizowanych mię-
dzynarodowych strukturach czy nawet o wspólnej frakcji w Parlamencie 
Europejskim. Najważniejszą próbę podjęcia tego rodzaju współpracy 
podjęto w 2007 roku, kiedy to powołano frakcję Tożsamość, Tradycja 
i Suwerenność (Identity, Tradition and Sovereignty – ITS). W jej skład 
wchodziło 23 eurodeputowanych (w chwili założenia grupy było ich 20) 
z siedmiu państw. Największą partią w ITS był Front Narodowy, a na-
leżący do niej Bruno Gollnisch pełnił funkcję przewodniczącego grupy. 
Dodatkowo tworzyli ją przedstawiciele belgijskiego Flamandzkiego 
Interesu (VB), Partii Wielkiej Rumunii (PRM), bułgarskiej Ataka, 
Austriackiej Partii Wolności (FPÖ), włoskich: Akcji Socjalnej (AS) 
i Fiamma Tricolore.

Formalne ogłoszenie powstania frakcji odbyło się 15 stycznia 2007 r., 
w dniu otwarcia pierwszej w nowym roku sesji plenarnej Parlamentu 
Europejskiego. Wcześniejsze starania, aby utworzyć skrajnie prawico-
wą frakcję w Parlamencie Europejskim, kończyły się niepowodzeniem 
ze względu na wymagania dotyczące liczby członków i reprezentowania 
przynajmniej 20 procent państw członkowskich. Sytuacja ta zmieniła 
się po rozszerzeniu Unii Europejskiej o Rumunię i Bułgarię wraz z wej-
ściem do Parlamentu Europejskiego reprezentantów Partii Wielkiej 
Rumunii i bułgarskiej partii Ataka, których członkowie wsparli utwo-
rzenie nowej frakcji. Frakcja przestała istnieć 14 listopada 2007 roku. 
Powodem jej rozpadu był wewnętrzny konflikt pięciu rumuńskich 
eurodeputowanych z ich klubową koleżanką Allessandrą Mussolini, 
wnuczką faszystowskiego przywódcy Benito Mussoliniego. W jednym 
z wywiadów, mówiąc o imigrantach we Włoszech, stwierdziła ona, 
że „Rumuni z przestępczości uczynili styl życia”. Wypowiedź ta obu-
rzyła rumuńskich eurodeputowanych. Zagrozili opuszczeniem szere-
gów frakcji, zrzeszającej zaledwie 23 posłów. Przewodniczący frakcji, 
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znany między innymi z procesów sądowych za negowanie Holokaustu, 
usiłował konflikt załagodzić, aby nie dopuścić do likwidacji ugrupowa-
nia. Negocjacje nie powiodły się, a pięciu rumuńskich deputowanych 
wystąpiło z frakcji, która tym samym przestała istnieć43. Obecnie po-
stępująca instytucjonalizacja tych partii wyborach europejskich 2014 r. 
pozwoliła na stworzenie w Parlamencie Europejskim grupy Narodów 
i Wolności, której członkami są eurodeputowani będący w większości 
kandydatami partii populistycznej radykalnej prawicy z Austrii, Flandrii, 
Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Polski, Rumunii i Wielkiej Brytanii. 
Zamierzają oni zatrzymać procesy integracji europejskiej, a nawet je od-
wrócić. Liderką grupy jest Marine Le Pen, przewodnicząca francuskiego 
Frontu Narodowego.

Oczywiście koncepcja Gallaghera, Lavera i Maira jest jedną z wielu 
propozycji klasyfikowania partii politycznych. Dobrze obrazuje ona 
niejednorodność w zakresie genezy i ideologii, a także organizacji 
partii wchodzących w skład systemów partyjnych. Nie traci na aktu-
alności konstatacja Marka Sobolewskiego, wedle którego „trudności 
w klasyfikacji partii wskazują, że zbudowanie pełnej i metodologicznie 
prawidłowej klasyfikacji partii jest nad wyraz trudne, a zachowanie 
pełnej poprawności prowadzić by musiało do mnożenia podziałów 
i nadmiernej szczegółowości całego schematu”44.

43 www.polskieradio.pl/iar/wiadomosci/artykul23915.html (dostęp: 12.09.2008).
44 M. Sobolewski, Partie i systemy partyjne świata kapitalistycznego, Państwowe 

Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977, s. 225.
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1.3. Ile prawicy w prawicy

Trwała obecność na scenach politycznych Europy partii radykalnie 
prawicowych pozostaje faktem. Wymykają się one analizom opartym 
na tradycyjnych kryteriach. Dlaczego jednak zasadnym wydaje się uży-
wanie w odniesieniu do tych ugrupowań także określenia „prawica”?

Wymiar lewica – prawica jest częstym narzędziem służącym do opi-
sywania partii politycznych, ideologii, programów, a także indywidual-
nych orientacji i zachowań wyborczych. Aby określić na tej osi pozycję 
partii politycznej, można posłużyć się kilkoma metodami. Pierwsza 
z nich uwzględnia percepcję partii przez wyborców (na bazie badań opi-
nii publicznych lub/i wybranej grupy ekspertów). Druga grupa metod 
skupia się na analizie zawartości dokumentów. Studiom poddaje się np. 
programy partii politycznych, z których wnioskuje się o ich przynależ-
ności i lokacji45. Dodatkowym wariantem jest samookreślenie się przez 
członków partii na mapie lewica – prawica. Jak pisał Wojciech Sokół:

Często samowizerunek partii nie pokrywa się z jej percepcją w społe-
czeństwie (i opiniami ekspertów), na co nakładają się zakorzenione 
stereotypy. Podział ten wprowadza pewne zamieszanie w upo-
rządkowanym obrazie sceny partyjnej (…). Występują również 
problemy z precyzyjnym ujęciem tej kategorii, a szczególnie rozmi-
janie się prawicowości i lewicowości w wymiarze ekonomicznym 
z tą samą orientacją w wymiarze politycznym i kulturowym. Nie 
pomniejsza to jednak popularności takiej konceptualizacji kierun-
ków politycznych46.

45 S. Lange, A new winning formula? A programmatic appeal of the Radical Right, 
„Party Politics” 2007, vol. 13, s. 418.

46 W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Współczesne partie…, op. cit., s. 49.
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Sam podział wywodzi się z XVIII wieku, okresu poprzedzającego 
rewolucję francuską, i pomimo „frustracji, jaką od lat nieodmiennie 
powodował”47, rozwijał się i ewoluował, znajdując miejsce w większości 
krajów europejskich. Oryginalnie obejmował wachlarz poglądów zwią-
zanych z monarchizmem, patriotyzmem, religią, tradycją, rodziną, sil-
nymi rządami i własnością. W późniejszym okresie znaczenia dodawał 
mu podział o wymiarze klasowym. Konflikt na linii pracodawcy-pra-
cownicy, który dominował w zachodnioeuropejskich społeczeństwach, 
został dopasowany do istniejącej dychotomii lewicowo-prawicowej. 
W tym kontekście prawica stać miała na straży interesów pracodawców, 
właścicieli kapitału, lewica zaś reprezentowała interesy pracowników.

Funkcjonujący współcześnie w świecie stereotyp doktrynalny pra-
wicy, jak pisze Sokół, opiera model społeczeństwa na idei wolności 
jednostki. Swobodna konkurencja podmiotów w sferze politycznej 
i ekonomicznej wytwarza naturalne nierówności społeczne. Rola pań-
stwa sprowadza się do stworzenia mechanizmów broniących status quo. 
Wśród wartości szczególnie eksponowanych w różnych nurtach prawi-
cowej myśli politycznej zwracają uwagę religia, moralność, potępienie 
aborcji, tradycja, wartości narodowe, afirmacja ojczyzny, idea Europy 
narodów, personalizm, wolny rynek, aprobata hierarchii.

Podział lewica – prawica wydaje się opierać nawet nowemu po-
działowi socjopolitycznemu, który został wskazany przez Ronalda 
Ingleharta. Nowy konflikt, leżący u podstaw trwałych podziałów spo-
łecznych, ma przebiegać między wartościami materialnymi i postmate-
rialnymi48. Z jednej strony mamy w nim obrońców interesów i wartości 
przeplatających się z tradycyjnymi podziałami, z drugiej „nową politykę” 
afirmującą takie wartości postmaterialne, jak jakość życia, rola kobiet, 
prawa mniejszości, niekonwencjonalne style życia, ochrona środowiska, 

47 P. Ignazi, Extreme Right Parties in Western Europe, op. cit., s. 5.
48 R. Inglehart, Pojawienie się wartości postmaterialistycznych, [w:] P. Sztompka, 

M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Znak, Kraków 2006, s. 334-348.
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równość społeczna. Jednak zdaniem Piero Ignaziego, to nowe podejście 
w większym stopniu wzbogaca tradycyjny podział lewica – prawica niż 
go marginalizuje49.

Tabela 3. Wartości lewicowe i prawicowe w świetle stereotypów, 
programów, postaw i zachowań politycznych

Lewica Prawica

Wymiar socjoekonomiczny

Protekcjonizm gospodarczy, socjalny model gospodarki 
rynkowej, oparty na elementarnej państwowej kontroli rynku

Gospodarka wolnorynkowa, oparta na ograniczaniu 
roli państwa w zakresie kontroli rynku

Utrzymanie rozbudowanych programów socjalnych, 
opartych na formule redystrybucji dochodu narodowego 

i dążeniu do wyrównania dochodów obywateli
Negatywny stosunek do programów socjalnych

Miejska orientacja i wspieranie industrialnych 
strategii w procesie modernizacji

„Agrarna” orientacja i dążenie do ochrony rodzimego rolnictwa 
przed nieuczciwą międzynarodową konkurencją

Akceptacja roli związków zawodowych Oparcie na rodzinnych grupach biznesu

Wymiar polityczny

Preferowanie demokracji parlamentarnej – 
systemu parlamentarno-gabinetowego

Ograniczenie roli państwa, decentralizacja, silna 
władza wykonawcza, preferowany system 

prezydencki, półprezydencki, kanclerski

Wymiar aksjologiczny

Popieranie postmaterialistycznych wartości, indywidualizm 
i preferowanie modernistycznej koncepcji państwa

Popieranie tradycyjnych wartości, kolektywizm, 
podkreślenie roli tradycyjnych wspólnot opartych 

na ograniczonych formach solidaryzmu

Podkreślanie znaczenia praw i wolności obywatelskich, 
ideałów wolności, równości i sprawiedliwości

Przywiązanie do idei ładu i porządku publicznego

Hołdowanie postawom laickim i postulat 
rozdzielenia Kościoła od państwa

Poparcie dla Kościoła i religijnej etyki

Popieranie wchodzenia w międzynarodowe 
struktury polityczne oraz gospodarcze

Niechęć dla wchodzenia w międzynarodowe struktury 
polityczne oraz ekonomiczne, wynikająca z obawy przed 

utratą tożsamości narodowej oraz uprawnień suwerennych

Źródło: W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Współczesne partie…, op. cit., s. 54. 

Pojawia się więc pytanie, czy podział ten zachował swój uniwersa-
lizm i znajduje zastosowanie w szerokim spektrum porównawczym 
przyjętym w tej pracy. W przykładach nowych określeń, stosowanych 

49 P. Ignazi, Extreme right…, op. cit., s. 6.
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do wybranych przeze mnie partii, przywołanych w pierwszej części 
rozdziału, widzimy odejście od określenia prawica (ang. right, right-

-wing), czyli „konwencjonalnego sposobu określania miejsca partii 
politycznych i innych organizacji politycznych i masowego odbiorcy 
w ramach przestrzeni rywalizacji politycznej”50. Jednak biorąc pod 
uwagę wyniki badań Woutera van der Bruga i Meinderta Fennemy (z 
lat 2000 i 2003), nie można dewaluować roli tego podziału w społeczeń-
stwie. Wspomniane badania wykazały bowiem, że zbieżne postrzeganie 
przez wyborców swoich poglądów i profilu partii jako prawicowych było 
jednym z głównych motywów głosowania51.

Przejawem „syndromu prawicowości” ma być opowiadanie się 
za wolnym przedsiębiorstwem jako jedyną formą gospodarowania, 
ograniczenie roli państwa w gospodarce, negatywny stosunek do poli-
tyki socjalnej, postulat obniżenia podatków, przywiązanie do tradycji 
narodowych, niechętny stosunek do mniejszości i imigrantów, niechęć 
do wchodzenia w międzynarodowe struktury gospodarcze, przywią-
zanie do idei ładu i porządku publicznego, aprobata polityki surowego 
karania przestępców, poparcie dla Kościoła, lekceważący stosunek 
do postępu społecznego, dezaprobata dla zjawisk wyrażających od-
chodzenie od tradycyjnych wartości chrześcijańskich52. Cas Mudde 
na pierwszy plan tego podziału wysuwa aspekt socjoekonomiczny: 
stosunek do poziomu regulacji rynku przez instytucje państwowe, 
jednocześnie zauważając, że kwestie ekonomiczne nie są istotnymi 
elementami programowymi tej grupy partii53.

Wspomniana analiza Piero Ignaziego, omawiającego podział 
na prawicę i lewicę, wskazuje, że współczesne określenie „prawica” jest 

50 A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Leksykon Politologii, Wydawnictwo Alta 2, 
Wrocław 2002, s. 205.

51 W. Brug, A. Mughan, Charisma, Leader Effects and Support for Right-Wing Po-
pulist Parties, „Party Politics” 2006, vol. 13, s. 35.

52 A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Leksykon…, op. cit., s. 339.
53 C. Mudde, Ideology of the Extreme Right, op. cit., s. 25.
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identyfikowane z szeroko rozumianym pojęciem autorytetu – przyzna-
wanego nie tylko jednostce, ale także narodowi, państwu, Kościołowi. 
To pojęcie łączy się także z tradycją, porządkiem, harmonią, hierarchią, 
społeczną potrzebą przynależności i nostalgicznym poszukiwaniem 
naturalnej wspólnoty54. Cechy te są stałym elementem programowym 
opisywanych przeze mnie partii55. Pojawiają się one z różnym natęże-
niem w każdym z trzech głównych wątków programowych tych ugrupo-
wań, a mianowicie natywizmie, pochwale autorytaryzmu i populizmie.

Natywizm

Współczesne dyskusje na temat nacjonalizmu i jego rodzajów kom-
plikuje ambiwalentna rola, jaką ideologia ta odgrywała w historii. 
Nacjonalizm rozumiany jako ideologia, w której najważniejsze było 
poczucie przynależności do określonej wspólnoty i chęć służenia jej56, 

54 P. Ignazi, Extreme right…, op. cit., s. 17.
55 Trudności w użyciu tej diady do analizy systemów partyjnych w krajach Grupy 

Wyszehradzkiej można przedstawić na przykładzie polskim. W Polsce podobnie 
jak w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej dla lewicowo-prawicowej 
diady konstytutywne znaczenie ma pojęciowe „związanie” jednej ze stron z opcją 
rządzącą przed 1989 rokiem, a później z jej bezpośrednimi spadkobiercami, czyli 
partiami postkomunistycznymi. W związku z tym także pojęcie prawicowości 
wtórnie wiązało się raczej ze stosunkiem do przeszłości i było rozumiane jako 
wszelka opozycja wobec komunizmu i postkomunizmu, niż wynikało np. z ocen 
propozycji programowych. Zjawisko takie nie występowało na zachodzie Europy 
i stąd pojawiające się często niezrozumienie autoidentyfikacji politycznych dekla-
rowanych przez polskich polityków. W latach dziewięćdziesiątych obserwowa-
liśmy tylko niewielki spadek znaczenia skojarzeń związanych z przeszłością dla 
lewicowo-prawicowej diady. Porównaj np. CBOS, Pogoda dla prawicy – zmiany 
w deklaracjach politycznych Polaków w ostatnich 4 latach. Komunikat z badań, 
Warszawa 2006, s. 7.

56 R. Griffin, Nationalism, [w:] R. Wright, R. Eatwell (red.), Contemporary political 
ideologies, Pinter Publishers, London 1999, s. 149.
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był czynnikiem spajającym instytucje demokratyczne. Z drugiej stro-
ny występował w roli siły destrukcyjnej wobec liberalnej demokracji. 
Te deformacje, ekstremalne przejawy, takie jak rasizm i ksenofobia, 
są również łączone z grupą partii skrajnie prawicowych. Jako o cechach 
konstytutywnych skrajnej prawicy (określając tę grupę partii mianem 
populistycznej) pisze o nich także Jens Ryndgren:

Rasizm jest rozumiany jako ideologia zakładająca fundamentalną 
nierówność i hierarchiczny porządek między rasami. Po II wojnie 
światowej doświadczenie niemieckiego nazizmu zatarło się w pa-
mięci Europy Zachodniej. Powstała nowa jego odmiana. Nowa 
forma rasizmu, którą Taguieff określa jako racisme différencialiste, 
a Wieviorka racisme culturelle, nie bazuje na różnicach biolo-
gicznych i hierarchii, a na różnicach kulturowych. Innymi słowy, 
nowy rasizm nie zakłada wyższości jednych ras nad innymi, raczej 
podkreśla niemożliwy do pokonaniu dystans między kulturowo wy-
znaczonymi grupami. Nowy kulturowy rasizm zakłada, że łącze-
nie różnych etnicznie grup prowadzi do zatarcia konstytutywnych 
i wyjątkowych cech, stąd stwierdzenie, że różne grupy etniczne nie 
powinny się łączyć. Takie ujęcie rasizmu jest bliskie koncepcji kse-
nofobii, czyli strachowi przed jednostkami różniącymi się. Nowy 
kulturowy rasizm zakłada również, że „naturalnym” jest życie 
pośród „swoich” (their own kind) i równoległa wrogość w stosunku 
do „obcych”57.

Ryndgren uważa, że nowy kulturowy rasizm, który prezentuje skraj-
na prawica, jest „zideologizowaną” formą ksenofobii. Pojawienie się 
partii skrajnie prawicowych wyzwoliło do tej pory niewyartykułowane 
postawy ksenofobiczne. Jednocześnie, co istotne, autor ten pisał o zmie-
niających się odniesieniach wyborców. O ile dotychczas w Europie 

57 J. Rydgren, Meso-level…, op. cit., s. 46.
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Zachodniej dominował podział o podłożu ekonomicznym (robotnicy 
kontra właściciele kapitału), o tyle powstanie partii skrajnie prawico-
wych wpłynęło na wysunięcie na pierwszy plan tematów nacjonalizmu 
i etniczności. To nowe punkty umożliwiające dokonanie rozróżnienia 
swojej tożsamości od tożsamości przeciwników politycznych58. Wśród 
analizowanych przykładów włoska Alleanza Nationale, holenderska 
Lista Pima Fortuyna i belgijski Flamandzki Interes są egzemplifikacjami 
bardzo ciekawymi. Ugrupowania te okazały się istotne z punktu widze-
nia systemu partyjnego i politycznego, ponieważ wyborcy obdarzyli 
je dużym poparciem i przekroczyły najważniejszy poziom relewancji, 
tzn. weszły w skład gabinetów. Blok Flamandzki pomimo dużego po-
parcia (po ostatnich wyborach to trzecia siła polityczna) znajduje się 
w sytuacji specyficznej – od początku lat 90. otoczony jest tzw. kordo-
nem sanitarnym. LPF była z kolei bardzo efektywną, lecz krótko żyjącą 
partią polityczną. Zabójstwo Pima Fortuyna sprawiło, że w nowo po-
wstałej partii wewnętrzne konflikty doprowadziły do rozpadu koalicji 
z wcześniejszych wyborów, tym samym jako formacja polityczna nie 
przetrwała ona próby czasu.

W krajach Europy Środkowo-Wschodniej kwestię nacjonalizmu 
bada się i szeroko komentuje. Jest ona bowiem silnie obecna w agendzie 
partii radykalnej populistycznej prawicy w takich państwach postko-
munistycznych, jak Polska, Słowacja, Czechy, Bułgaria, Rumunia czy 
Węgry. Warto jednak pamiętać, że w tym regionie sukcesy odnosiły par-
tie narodowe reprezentujące szeroką i zróżnicowaną ofertę programo-
wą, odwołujące się do solidarności narodowej i eksploatujące tę ważną 
dla narodu kwestię. Marginalne znaczenie odgrywały natomiast partie 
narodowe, które mimo odniesień do historycznych nazw i symboli, 
chciały bazować na nacjonalizmie etnicznym. Część badaczy traktuje 
nacjonalizm jak anachronizm, ujmując nacjonalizmy tego regionu jako 
dziedzictwo odległej przeszłości, które w następstwie wydarzeń roku 

58 Ibidem, s. 55.
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1989 zostało „odmrożone” po długim okresie hibernacji59. Ten widoczny 
w Europie Środkowo-Wschodniej szczególny rys wskazał Michael Shafir 
w 1999 roku. Polega on na chęci „cofnięcia historii”, czyli zaprzestania 
reform podjętych po roku 1989. Shafir opisuje dwie grupy partii: rady-
kalnej kontynuacji (ugrupowania domagające się przywrócenia systemu 
komunistycznego) i radykalnego powrotu (odnoszące się do przedko-
munistycznej przeszłości)60. W dyskursie analizowanych partii państw 
wyszehradzkich są obecne również żądania terytorialne, które można 
uznać za przejaw chęci „cofnięcia historii”. Co więcej, są one głównym 
ich nosicielem na politycznych scenach tych krajów. Radykalny powrót 
w tym przypadku ma odbyć się przede wszystkim poprzez realizację 
idei „wielkich ojczyzn”, rozumianą jako reintegracja grup narodowych 
w obrębie jednego państwa. W celu racjonalizacji tych postulatów sięga 
się po różne koncepcje historyczne.

Dobry przykład stanowi idea Wielkich Węgier, która ma swoje histo-
ryczne korzenie w okresie po I wojnie światowej. Wielkie Węgry miały-
by w swoich granicach zawrzeć terytoria zamieszkane przez węgierską 
mniejszość: południową Słowację i Ukrainę, rumuńską Transylwanię, 
serbską Wojwodinę. Wielkie Węgry miałyby odrodzić się w granicach 
z 1920 roku. Za zwolennika tej koncepcji można uznać Węgierską Partię 
Sprawiedliwości i Życia Istvána Csurki, który jeszcze w 1999 roku apelo-
wał do węgierskiego rządu o organizację referendum w sprawie przyłą-
czenia północnej Wojwodiny do Węgier. Według Csurki „mała rewizja 
granic” pozwoliłaby na uratowanie pół miliona Węgrów. Kampania w tej 
sprawie została zaplanowana na 20 sierpnia, czyli dzień św. Stefana61, 

59 W. Anioł, Współczesny nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej: podłoże, 
rodzaje napięć i reakcja instytucji regionalnych, [w:] S. Helnarski (red.), Nacjona-
lizm. Konflikty narodowościowe w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo 
Adam Marszałek, Toruń 1994, s. 158.

60 M. Shafir, Radical Politics in Post-Communist Central Europe – Part I, wersja 
online www.rferl.org/reports/eepreport/1999/11/1-031199.asp (dostęp: 3.12.2007).

61 Święto patrona Węgier.
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i miała skupić uwagę publiczną na „przestarzałej i niemożliwej do zaak-
ceptowania” zawartości traktatu z Trianon (przez który Węgry straciły 
70 procent swojego terytorium)62. Temat ten porusza również Ruch 
na rzecz Lepszych Węgier (Jobbik) oraz działacze jego paramilitarnej 
organizacji o nazwie Gwardia Węgierska. Istotny w tym kontekście roz-
ważań jest też Ruch Młodych na rzecz 64 Krajów (HVIM), organizacja, 
która w swoich żądaniach odwołuje się do terytorialnego podziału mo-
narchii austro-węgierskiej na 64 kraje koronne63. Co ciekawe, w postu-
latach tego rodzaju ugrupowań kontestowane są również granice utwo-
rzone po II wojnie światowej. Wyrazistym przykładem nieuznawania 
porządku po II wojnie są hasła „radykalnego powrotu” w agendzie cze-
skiej SPR-RSČ, która żądała przyłączenia do Czechosłowacji, a później 
do Republiki Słowackiej Ukrainy Zakarpackiej. Ponadto w słowackim 
ruchu narodowym pojawiają się nawiązania do prawnoustrojowych 
rozwiązań okresu wojennego – Słowackiej Republiki ks. Tiso. Podobnie 
dzieje się w naszym kraju, gdyż obserwuje się u narodowców nawiązania 
do Wielkiej Polski.

Obok idei charakterystycznych dla byłych państw komunistycznych 
występują także wyrastające z nacjonalizmu pojęcia łączące ugrupowa-
nia państw postkomunistycznych i zachodnioeuropejskich. Przykładem 
termin spajający ksenofobię i nacjonalizm – natywizm. Szukając źródeł 
tego określenia, napotykamy na ujęcie filozoficzne i bliższe politolo-
gii, antropologiczne. To pierwsze – racjonalizm genetyczny, definiuje 
natywizm jako stanowisko epistemologiczne, które w sporze o źródła 
poznania głosi, że wszystkie pojęcia, które znamy, są w naszym umyśle 
od urodzenia. Ta koncepcja stanowi przeciwieństwo empiryzmu gene-
tycznego, mówiącego, że pojęcia te zapisują się w nas wraz z doświad-
czeniem. Na gruncie antropologii kulturowej natywizm pojmowany jest 

62 P. Nemes, News from Hungary, „Central European Review” 1999, vol 1(9), wersja 
online www.ce-review.org/99/9/hungarynews9.html (dostęp: 14.07.2008).

63 www.hvim.hu (dostęp: 26.08.2008).
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jako dążenie do zachowania zagrożonej tożsamości kulturowej danej 
zbiorowości ludzkiej, dokonujące się poprzez autoafirmację jej kultury 
i podkreślenie tubylczości. Jest to świadoma, zorganizowana próba od-
rodzenia lub uwiecznienia wybranych elementów tradycji przez część 
członków danej społeczności.

Przenosząc te definicje na grunt praktyki partyjnej, zbliżamy się 
do rozumienia natywizmu jako (utopijnego) postulatu budowy państwa 
monokulturowego i obrony rodzimej wspólnoty przez atakowanie grup 

„obcych”. Jak pokazał ostatni kryzys uchodźczy w Unii Europejskiej, 
celem ataku stają się przede wszystkim imigranci, w szczególności 
uchodźcy (choć nie tylko). Wydarzenia, których apogeum przypadło 
na lato 2016 roku, narastały od lat 80., a przykładem ugrupowania 
eksploatujące natywizm, jak chociażby Flamandzki Interes, partia wy-
wodząca się z ruchu neofaszystowskiego. W latach 80. VB znalazła dla 
siebie niszę programową, którą stała się właśnie kwestia antyimigrancka. 
Główną zasadę ruchu można streścić w haśle VB „Nasi ludzie pierwsi”. 
Jak określa to Hans Georg Betz, w ten sposób reprezentowany jest nowy 
zachodnioeuropejski typ populist nativism, przyjmujący, że demokracja 
może być oparta jedynie na homogenicznej wspólnocie64. Jego postawę 
stanowi przekonanie mówiące o konieczności zamieszkiwania danego 
państwa przez członków rdzennej (autochtonicznej) grupy narodowej, 
a wszystkie elementy nienarodowe, czy to idee, czy sami obcokrajowcy, 
stanowią bezpośrednie zagrożenie dla państwa narodowego. Tak ro-
zumiany natywizm właśnie łączy nacjonalizm z ksenofobią65. W pro-
gramie VB uznawane przez partię nierówności społeczne mają naturę 
etniczną i kulturową: na szczycie hierarchii widzimy Flamandów, w tej 
samej grupie są Holendrzy i Afrykanerzy (RPA), którzy należą do tego 
samego kręgu kulturowego i mówią tym samym językiem. Równi im, 

64 H. Betz, The growing threat of the radical right, [w:] P. Merkl, L. Weinberg (red.), 
Right-wing Extremism in the Twenty-first Century, Routlege. Taylor and Francis 
Group, London 2003, s. 75.

65 C. Mudde, Ideology…, op. cit., s. 22.
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choć żyjący na terenach według VB „okupowanych”, są Flamandowie 
mieszkający w okręgu brukselskim, we francuskiej części Flandrii 
i Walonii. Tymczasem niżej w hierarchii stoją „obcokrajowcy”, czyli 
ludzie rasy białej pochodzący z innych niż flamandzka obszarów kultu-
rowych, choć dzielący z Flamandami wspólne europejskie dziedzictwo. 
Ostatnie miejsce w hierarchii zajmują obcokrajowcy spoza Europy, któ-
rzy nie dzielą z Flamandami ani języka, ani terytorium, ani etnicznego 
flamandzkiego pochodzenia66. Tylko jednostki wywodzące się z tej sa-
mej grupy etnicznej (mówiące tym samym językiem i mające te same 
tradycje) mogą posiąść wartości, które pomagają „zniwelować ludzki 
egoizm” – poczucie odpowiedzialności, altruizm, solidarność, tolerancję 
i braterską miłość. Solidaryzm społeczny jednej (flamandzkiej) grupy 
etnicznej ma pozwolić na zbudowanie hierarchicznego społeczeństwa 
porządku. Wizja gospodarki zdominowana jest przez postulaty prywat-
nej własności i tworzenia warunków dla indywidualnej inicjatywy, przy 
jednoczesnym wsparciu socjalnym ze strony państwa, na które składają 
się przede wszystkim inicjatywy mające na celu wzrost dzietności. Jeden 
z liderów partii Filip Dewinter uważa, że zwycięstwo VB umożliwi prze-
rzucenie nacisku na nowe problemy, gdyż oś podziału kapitał vs praca 
powoli zastępowana jest konfliktem wielokulturowość vs narodowa 
tożsamość. Jak pokazują wyniki badań elektoratu, właśnie na obszarze 
Flandrii fakt funkcjonowania partii o profilu antyimigranckim nie po-
zostaje bez znaczenia dla wyników wyborczych. Wspomniany wcześniej 
coraz wyraźniejszy rozdźwięk miedzy regionami okazał się mieć wpływ 
na wyniki wyborcze VB. Analiza debat dotyczących flamandzkiej toż-
samości Jaka Maddensa, Barta Billieta i Roelanda Beertena pokazała, 
że kluczowymi sformułowaniami używanymi w dyskursie były: „bycie 
zdominowanym, zagrożenie, niepewność, kultura, finanse i państwo 

66 http://www.vlaamsblok.be/pdf/programmaboek.pdf  (dostęp 12.04.2016).
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narodowe”67. Postulowana niezależność Flandrii wiązała się z obro-
ną dziedzictwa kulturowego, a w szczególności języka flamandzkiego. 
Ta sama analiza debat Walonów o swojej tożsamości wskazała na chęć 
ochrony społeczno-ekonomicznych interesów. Autoprezentację domi-
nowały określenia: „zaufanie, tolerancja, kreatywność, różnorodność, 
wymiar socjalny, ewidentny charakter i region” 68.

Zależność między negatywnym stosunkiem do imigrantów a wyż-
szym poziomem identyfikacji badanych z Flandrią wynika z faktu, 
że elektorat VB silnie utożsamia się ze wspólnotą flamandzką. Punktem 
wyjścia jest negatywny stosunek do imigrantów, zaś temat niezależności 
Flandrii jest przyjmowany przez wyborców jako drugi. W programie 
VB czytamy:

Stop imigrantom. (…) Kto chce na stale zamieszkać we Flandrii, 
musi respektować nasze obyczaje, dopasować się do naszego języka 
i kultury, a przede wszystkim musi być lojalnym obywatelem. Nie 
uznajemy „dogmatu” o wielokulturowości (…). Flandria jest prze-
ludniona, ma jeden z najwyższych wskaźników gęstości zaludnienia, 
a wciąż przybywają tu nowi imigranci (najczęściej nielegalni)69.

Postulowane jest także „humanitarne, ale kategoryczne deporto-
wanie nielegalnych imigrantów i tych, którzy nie otrzymali w pierw-
szej instancji prawa do stałego pobytu (…). Prawo wyborcze tylko dla 
pełnoprawnych obywateli, równe prawa dla obcokrajowców, którzy 
dopasowali się i respektują normy kulturowe i znają język”70. W pro-
gramie VB imigranci byli przedstawiani w kategoriach masowych 

67 B. Maddens, J. Billiet, R. Beerten, National identity and the attitude towards 
foreigners in multi-National states: the case of Belgium, „Journal of Ethnic and 
Migration Studies” 2000, vol. 26(1), s. 60.

68 Ibidem.
69 Ibidem.
70 www.vlaamsblok.be/pdf/programmaboek.pdf (dostęp: 25.10.2006)
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– grupy stanowiącej zagrożenie dla ekonomii i kultury regionu: „liczni 
obcokrajowcy powoli, ale ostatecznie zmieniają nasz świat, ich obecność 
na ulicach sprawia, że wzrasta wskaźnik przestępczości i bezrobocia”71. 
Dalej można przeczytać: „Islam jest sprzeczny z prawem do wolności 
wypowiedzi, demokracją, emancypacją kobiet czy rozdziałem Kościoła 
od państwa”72. Imigranci mają powrócić do krajów, z których przybyli – 
masowe deportacje do trzeciego pokolenia wstecz. O nabyciu obywatel-
stwa stanowi tylko prawo krwi – nie mogą otrzymać go osoby zamiesz-
kujące Flandrię czy też zawierające związek małżeński z Flamandem. 
Co warte podkreślenia, VB w swoich programach używa słowa „obco-
krajowiec”, a nie „imigrant”73.

Dlaczego jednak należy, moim zdaniem, zachować przy w analizie 
skrajnej prawicy określenie „natywizm”, a nie zastępować go ksenofobią 
czy antyimigranckością? Temat cechuje się złożonością, ale chciałabym 
zwrócić uwagę na wypowiedź Sartoriego, który zaskoczył włoskich le-
wicowych intelektualistów krytyką doktryny multikulturowości. Jego 
zdaniem, należy przede wszystkim ostrożnie podchodzić do określe-
nia „ksenofobia”: „Fobia, po prawdzie, oznacza strach, nie nienawiść. 
a to są dwie różne rzeczy. Nienawiść jest zła, ale strach jest ludzki. Strach 
przed nieznanym jest zapisany w naszym kodzie genetycznym. To nie 
grzech”74.

Sartori wskazał na potrzebę odejścia od określenia „antyimigrancki” 
w roli etykiety dla reakcyjnych i populistycznie nastawionych wyborców. 
Postawił pytanie o to, które grupy wyborców są motywowane niena-
wiścią, a które strachem. Poza tym przypomniał, że postulaty kontroli 
nielegalnej imigracji stanowią często powód używania określenia „an-
tyimigrancki”. Wyraz ten często stosuje się celem oznaczenia zachowań 

71 Ibidem.
72 Ibidem.
73 Ibidem.
74 R. Formisano, Interpreting Right-Wing or Reactionary Neo-Populism: A Critique, 

„The Journal of Political History” 2005, vol. 17(2), s. 249.
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nietolerancyjnych i dyskryminujących75. Biorąc pod uwagę globalne 
trendy migracyjne i zmiany w modelu socjalnym państw europejskich, 
w wyniku których temat migracji staje się obecny nie tylko na ulicach 
miast, ale też w dyskursie politycznym, ważne, by te zjawiska dopre-
cyzowywać i podjąć próby ich systematyzacji. Tym bardziej, że ukłon 
w stronę tych postulatów ponad 15 lat temu wykonywały partie rządzące 
państw o wysokim poziomie życia i kultury politycznej. Sprawy imigra-
cyjne były np. zagadnieniem najważniejszym w debatach poprzedza-
jących wybory 20 listopada 2001 roku. Socjaldemokraci Rasmussena 
zyskali mniej niż oczekiwali, bo tylko 29,1 procent głosów, a zatem 
52 mandaty. Centroprawicowe partie osiągnęły najwyższe poparcie 
od 1926 roku. Partia Liberalna (31,3 procent głosów, 56 mandatów). 
Gabinet ten musiał liczyć się ze zdaniem Duńskiej Partii Ludowej (12 
procent głosów i 22 mandaty), która udzieliła mu swego wsparcia. 
W roku 2002 DF miała okazję spełnić część ze swoich postulatów, gdy 
rządzący socjaldemokraci po długich negocjacjach uzyskali jej poparcie 
dla projektu zaostrzenia regulacji migracyjnych. Nowe prawo zakłada 
zmniejszenie dotacji państwa dla imigrantów w czasie pierwszych 
siedmiu lat pobytu w Danii, dłuższy okres tzn. rezydentury (okres wy-
dłużono z 3 do 7 lat), egzamin z historii i języka duńskiego dla osób 
chcących uzyskać obywatelstwo duńskie nie wcześniej niż po 9 latach 
pobytu, wreszcie utrudnienia dla łączenia rodzin, jeśli jeden z małżon-
ków ma mniej niż 24 lata76.

Natywizm (w odniesieniu do postaw antyimigranckich) idzie o krok 
dalej. Analizując dyskurs głównych partii zaliczanych do nurtu anty-
imigranckiego dostrzegamy, że obecność imigrantów jest ujmowana 
na cztery sposoby:

75 Ibidem, s. 250.
76 „World Press Review”, vol. 48(9), wersja online www.worldpress.org/Euro-

pe/642.cfm#down (dostęp: 15.07.2008).
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1. jako zagrożenie dla tożsamości narodowo-etnicznej „prawdzi-
wych” obywateli,

2. jako bezpośrednia przyczyna bezrobocia,
3. jako źródło przestępczości,
4. jako powód „wypalenia się” idei państwa opiekuńczego.

Podobne argumenty pojawiają się odnośnie pozostałych ważnych 
grup „wrogich” czy „obcych”, takich jak muzułmanie (niekoniecznie 
imigranci), Żydzi czy – w niektórych państwach – Romowie. Wszystkie 
te perspektywy wiążą się z kolejnym wątkiem programowym zbieżnym 
dla partii radykalnej prawicy, a mianowicie pochwałą autorytaryzmu.

Pochwała autorytaryzmu

Autorytaryzm jako wyznacznik przynależności do tej grupy partii 
odnosi się do prymatu państwa zarządzanego w sposób scentralizowany, 
w którym naruszenie ładu surowo się karze. Rządy silnej ręki w praktyce 
znaczą rozbudowany aparat kontroli i przymusu. W jego ramach wiele 
z kontrowersyjnych (w opinii radykalnej prawicy) kwestii społecznych 
jest czy powinno być penalizowanych (aborcja, używanie narkotyków, 
prostytucja). Państwo ma być strażnikiem i promotorem prawicowego 
systemu wartości, stać na straży porządku moralnego, konstytuowanego 
przez szacunek dla hierarchii, autorytetów, porządku. Państwo ma przy 
tym działać za pośrednictwem rozbudowanych struktur sądowniczych, 
polityki „zera tolerancji” dla przestępczości i skupiać uwagę oraz środki 
na pomocy ofiarom przestępstw (w tym na społeczeństwie jako całości), 
a niekoniecznie na resocjalizacji przestępców. Większość z tych ugru-
powań postuluje wprowadzenie kary śmierci, zwłaszcza za przestępstwa 
związane z obrotem narkotykami czy terroryzmem. Ten ostatni wątek 
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stał się szczególnie widoczny po roku 2001: ugrupowania radykalnej 
prawicy dążą odtąd do zaostrzenia sankcji wobec osób podejrzanych 
o terroryzm oraz kontroli organizacji, np. mniejszości muzułmańskiej 
(w Austrii, Francji czy Belgii)77.

Przeważnie ugrupowania te postulują zwiększenie uprawnień egze-
kutywy, najczęściej prezydenta lub premiera, wprowadzenie większo-
ściowych systemów wyborczych, a wszystko to w celu niezdeformo-
wanej reprezentacji interesów ludu. Prymat „woli ludu” przeniesiony 
zostaje także w sferę legislatywy. W logice populistycznej radykalnej 
prawicy np. normy konstytucyjne winny być postrzegane tak długo, jak 
długo wyrażają wolę i mają poparcie większości.

Choć oficjalnie radykalna populistyczna prawica nie postuluje oba-
lenia demokracji i zastąpienia jej dyktaturą, w swoim rdzeniu progra-
mowym odnosi się i promuje wartości, które stoją w jawnej sprzeczno-
ści z filarami liberalnych demokracji, takimi jak chociażby pluralizm, 
poszanowanie praw mniejszości czy wzajemna kontrola organów wła-
dzy. Systemy demokracji liberalnej są w opinii reprezentantów tych 
ugrupowań zbyt miękkie i za słabe, by sprostać zagrożeniom stojącym 
przed monokulturową wspólnotą, której strzegą. Okazują się także 
niewystarczające, by zapewnić bezpieczeństwo wobec domniemanych 
zagrożeń wewnętrznych i międzynarodowych. I choć ugrupowania 
te promują prawa członków swojej monokulturowej wspólnoty nawet 
poza granicami państwa (przykładem takich rozwiązań jest Karta Węgra, 
która daje przywileje i prawo wyborcze obywatelom państw ościennych, 
np. Słowacji, jeśli są pochodzenia węgierskiego), to nie widzą one za-
sadności wprowadzenia ochrony praw mniejszości na terenie swojego 
kraju. Mamy także przykłady proponowanych przez radykalną skrajną 
prawicę ustaw wymierzonych w opozycję polityczną, gdyż ta ostatnia 
uznana została za wewnętrzne zagrożenie.

77 C. Mudde, Populist… op. cit.
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Populizm

Populizm nie jest domeną wyłącznie partii określanych przeze mnie 
mianem skrajnie prawicowych. Sam fenomen populizmu, rozumianego 
jako taktyka lub ideologia, wychodzi poza podział na lewicę i prawicę, 
łącząc partie tzw. głównego nurtu z politycznym marginesem. Co więcej, 
populizm często przybiera formy pozapartyjne.

Geneza populizmu sięga XIX wieku. Jego rozwojowi w Europie 
sprzyjały reformatorskie i często radykalne idee grup, które stawały się 
głosem ludu. Przykładami historycznego populizmu były ruchy deka-
brystów, programy narodników i rewolucyjnych demokratów w Rosji 
i w krajach objętych Wiosną Ludów. Za pierwowzór współczesnego 
populizmu uznaje się farmerski ruch protestu w USA z przełomu XIX 
i XX wieku. Znana z historii wersja agrarna czy gospodarcza populi-
zmu w miarę upowszechniania się demokracji przedstawicielskiej 
uzupełniona została o kolejny typ – populizm polityków78. Możemy 
zauważyć, że populizm agrarny, wywodzący się z ruchów społecznych 
końca XIX wieku, skierowany był przeciwko elitom miejskim i ma-
terialnym podstawom kapitalizmu. Zakładał, że farmerzy czy chłopi 
byli źródłem moralnego życia blisko natury i fundamentem dobrze 
funkcjonującego społeczeństwa. Populiści domagali się radykalnych 
reform gospodarczych, które miały zagwarantować pozycję małych 
gospodarstw rolnych jako najważniejszej struktury w całej gospodarce 
i społeczeństwie. Wspomniane zmiany zapewniłyby dostęp do edukacji 
i opieki zdrowotnej na terenach wiejskich79. Populizm gospodarczy od-
nosi się przede wszystkim do okresu lat 20. i 70. XX wieku w Ameryce 
Łacińskiej. Jak pisał Cas Mudde:

78 C. Mudde, W imię chłopów, robotników i narodu. Populizm w Europie Wschodniej, 
[w:] Y. Meny, Y. Surrel (red.), Demokracja…, op. cit., s. 295.

79 Ibidem.
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w tradycji latynoamerykańskiej populizm opisuje się jako ponadkla-
sowy ruch polityczny, który cechuje przywództwo charyzmatycznej 
jednostki, wprowadzana ad hoc polityka reformistyczna i potępienie 
rewolucji (…). Mówiąc bardziej ogólnie, populistyczna polityka go-
spodarcza polega na aktywnej roli państwa, które ma ustanawiać 
protekcyjne taryfy celne, transferować dochody z eksportu do sekto-
rów krajowych, prowadzić politykę redystrybucji, realizować system 
państwa opiekuńczego, a także przymuszać partnerów społecznych 
do współpracy80.

Podstawowa różnica między populizmem agrarnym a gospodarczym 
dotyczy definicji ludu. Populiści agrarni lud definiują wyłącznie w ka-
tegoriach jednej grupy: chłopów, podczas gdy populiści gospodarczy 
faworyzują elektorat miejski. Trzecie podejście reprezentują populiści 
polityczni. Ten rodzaj populizmu zostanie omówiony w dalszej czę-
ści podrozdziału, ponieważ stanowi przedmiot mojego szczególnego 
zainteresowania.

W przeciwieństwie do dwóch poprzednich populizm polityków 
odwołuje się nie do wybranych grup społecznych określanych jako lud, 
lecz do tzw. ludu wybierającego. Dyskusja badaczy rozpięta jest po-
między populizmem politycznym rozumianym szerzej, jako ideologia, 
a populizmem rozumianym wąsko, w kategoriach strategii politycznej. 
Przed przystąpieniem do analizy społecznych i politycznych zachowań 
musimy uściślić, jak populizm rozumiemy oraz gdzie szukamy jego 
przejawów. Populizm nabiera różnych odcieni w zależności od sposobu 
definiowania ludu. Może być utożsamiony z grupą jednolitą etnicznie 
lub narodowo, jak u prawicowych populistów z Ligi Polskich Rodzin. 
Może jednak także być identyfikowany z grupami, zdaniem populistów, 

„upośledzonymi” czy poszkodowanymi, np. z pracownikami najemny-
mi lub mieszkańcami obszarów wiejskich (w Polsce ten typ populizmu 

80 Ibidem, s. 298.
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reprezentowali np. Samoobrona i Stan Tymiński). Deklarowana żarliwa 
miłość do ludu, niezachwiana wiara w jego mądrość i moralny instynkt, 
idą u populistów w parze z oderwaniem tego ludu od dotychczasowych 
reprezentantów, przedstawianych jako skorumpowane i nieudolne eli-
ty, które muszą odejść (taką symboliczną figurą był w latach 90. XX w. 
Leszek Balcerowicz). Co ważne, stawanie w imieniu suwerena, ludu, 
wspólnoty lub/i elektoratów obejmuje zarówno reprezentowanie intere-
sów tych podmiotów, jak również ich obronę, co doprowadza do wska-
zania wroga. Wykluczeniu podlegają, często stając się przedmiotem ata-
ku, niewpasowujące się w definicję ludu jednostki i grupy mniejszości 
etnicznych czy „innych”. Wykluczane są ponadto także społeczne elity, 
w tym polityczny establishment. Tym samym antyestablishmentowość 
sprawdza się jako siła tworząca społeczność, wyznaczająca granice 
między grupami i spajająca wspólnotę.

Ten manichejski obraz świata, żywione przekonanie o trwałym po-
dziale społeczeństwa na lud i elity, jest cechą wyraźnie spajającą ruchy 
i partie populistyczne na całym świecie. W Europie Zachodniej populi-
ści stawali w opozycji wobec „liberalnego konsensusu” i multikultu-
rowego ładu powojennego. Z kolei w Europie Środkowo-Wschodniej 
przeciwstawiali się oni konsensusowi wypracowanemu w okresie 
transformacji ustrojowej (reformy rynkowe, integracja euroatlantycka, 
odrzucenie nacjonalizmów).

Jeśli chodzi o ekonomię, populizm balansuje pomiędzy zasadami 
gospodarki rynkowej i państwa opiekuńczego. W zależności od państwa 
politycy-populiści propagują różne rozwiązania: od obniżenia podat-
ków (LPR) po postulat interwencji banków, które miałyby zredukować 
zadłużenie zadłużonym przedstawicielom „wspólnoty” (Samoobrona). 
Populizm sam w sobie nie jest antydemokratyczny. Rozumiany jako 
strategia w walce o władzę czy szerzej – ideologia – może osłabiać 
demokrację, ale nie dąży do jej obalenia. Od skrajnych lewicowych 
i prawicowych postaw populizm odróżnia zgoda na działanie w obrębie 
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systemu politycznego. Tyle że system ten jako nieefektywny ma zostać 
zreformowany. Dlatego populizm doskonale sprawdza się w nurcie opo-
zycyjnym, nakierowanym na krytykę czy wręcz negację rzeczywistości 
społecznej. Z tego samego jednak powodu traci siłę rażenia w sytuacji, 
kiedy hołdujące mu partie czy ruchy polityczne dochodzą do władzy, 
stając się częścią krytykowanego wcześniej establishmentu. Nie inaczej 
rzecz się miała z Ligą Polskich Rodzin i Samoobroną w roku 2007.

Ideologiczny priorytet występowania w imieniu i obronie interesów 
ludu wymaga przyjęcia specyficznej strategii w komunikacji wewnętrz-
nej i zewnętrznej oraz tworzenia ścisłych procedur dla członków organi-
zacji (w ramach komunikacji wewnętrznej na linii lider – członkowie np. 
ruchu czy partii) i zwolenników (przekaz dla wyborców). Kluczowym 
elementem okazuje się demagogia, która stanowi skuteczne narzędzie 
zdobywania zwolenników. Obietnice prostych rozwiązań skomplikowa-
nych problemów są stale obecne w polityce, przybierając często kurio-
zalne formy. Ten typ komunikacji odwołuje się do emocji. Dominuje 
w niej uproszczona wizja świata, a miejsce twardych danych zastępują 
stereotypy i mity. Powstaje wtedy efektywny przekaz masowy, łączą-
cy język i symbole, które wyróżniają komunikat na tle innych. Warto 
przypomnieć rolników z Samoobrony leżących pokotem na podłodze 
w Ministerstwie Rolnictwa w 1992 roku czy kwestię samosądu na ko-
morniku zajmującym gospodarstwo koło Słupska. Ważną funkcję peł-
nią kanały bezpośredniego przekazu, np. komunikacja twarzą w twarz. 
Demagogiczny przekaz stosuje się w obrębie samych organizacji, ale 
także otoczenia zewnętrznego: zwolenników i wyborców.

Jeśli chodzi o procedury i relacje, to na plan pierwszy wysuwa się 
charyzmatyczny lider i jego rola w budowaniu struktur i społeczne-
go zaplecza. Liderzy populistyczni nie sprawują władzy eksperckiej 
czy formalnej. Ich władza ma raczej charakter przypisany. Według 
Mirosława Karwata przekonanie, że dana osoba ma charyzmat, bierze 
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się stąd, że swoimi kompetencjami przewyższa ona innych członków 
społeczności81.

Wśród badaczy nie panuje zgoda, czy populizm stanowi ideologię 
spójną na równi z innymi. Jednak jego rdzeniem jest bez wątpienia de-
mofilia, tj. umiłowanie ludu. Wbrew pozorom miłość ta nie cechuje się 
obejmowaniem wszystkich i brakiem krytycyzmu. Wręcz przeciwnie 

– ma charakter ekskluzywny.
Populizm w wydaniu środkowoeuropejskim jest zbyt eklektyczny 

i rozproszony, by można mówić o nim jako o ideologii w takim ro-
zumieniu, jak socjalizm czy konserwatyzm. Jeśli chodzi o populizm, 
różnica między zachodnią i wschodnią częścią Europy polega m.in. 
na sposobie traktowania narodowego populizmu przez całe środowisko 
polityczne. W przeciwieństwie Europy Zachodniej, gdzie narodowych 
populistów uznaje się za pariasów, w Europie Środkowej spogląda się 
na nich jak na potencjalnych partnerów koalicyjnych82.

Na początku XX w. populizm w wersji agrarnej odnosił w Europie 
Wschodniej zwycięstwa wyborcze (Polska, Bułgaria). Partie jednak 
utrzymywały się u władzy krótko. Według Casa Mudde, przetrwanie 
partii agrarnego populizmu możliwe było tylko w krajach, w których 
opór wobec kolektywizacji był skuteczny albo gdzie skutki jej łagodził 

„gulaszowy socjalizm” (odmiana realnego socjalizmu na Węgrzech, 
trwająca od lat 60. XX wieku do 1989 roku, polegająca na zmieszaniu 
elementów polityki komunistycznej i wolnorynkowej).

W pozostałych krajach marginalizacja populizmu agrarnego zwią-
zana była z kolektywizacją, która „niczym tornado, zmiotła tradycyj-
ne gospodarstwo rodzinne”83. Jeśli chodzi o populizm gospodarczy, 
to jego przejawy Mudde dostrzega na Słowacji, choć nawet tam był 
on w jego opinii „zjawiskiem w dużej mierze retorycznym, w wymiarze 

81 Zob. M. Karwat, O demagogii, Warszawa 2005.
82 C. Mudde, W imię chłopów…, op. cit., s. 308.
83 Ibidem, s. 304.
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ekonomicznym bliższym raczej innym (nie populistycznym) tren-
dom w polityce postkomunistycznej niż tradycyjnemu populizmowi 
latynoamerykańskiemu”84.

Populizm polityczny w państwach postkomunistycznych doczekał 
się wyjaśnień badawczych w pracach Daniela Smilova i Ivana Krasteva. 
Według nich, po pierwsze, podobnie jak w innych częściach świata, 
składa się on z przekazu skierowanego do ludu jako całości czy też 
ogółu. Populiści w Europie Środkowo-Wschodniej prezentują się jako 
przeciwne stanowisko nie wobec konkretnej partii czy ruchu, lecz istnie-
jącego systemu reprezentacji. Po drugie, populiści (w różnym stopniu) 
sprzeciwiają się głównej zasadzie demokracji liberalnej, w myśl której 

„większość” powinna być ograniczana przez prawo. Populiści w Europie 
Środkowej uważają, że to zgoda większości jest kluczowa w procesie le-
gitymizacji polityki. Trzecim filarem środkowoeuropejskiego populizmu 
jest opozycja wobec „liberalnego konsensusu”, wypracowanego w okre-
sie transformacji ustrojowej. Na konsensus ten złożyły się reformy ryn-
kowe, integracja z euroatlantyckimi organizacjami, odrzucenie języka 
i działań nacjonalistycznych. Populiści za cel obierają sobie co najmniej 
jeden z wymienionych obszarów, traktowanych zwykle w roli politycz-
nych sfer tabu, i odrzucają „polityczną poprawność” liberalizmu, dając 
niejako szansę obywatelom do dyskusji na tematy wyrzucone przez 
partie głównego nurtu poza nawias politycznego dyskursu85. Podobnie 
jak w Europie Zachodniej, środkowowschodnia skrajna prawica posłu-
guje się populizmem, choć nie wszystkie partie populistyczne zalicza 
się do radykalnej prawicy.

Według Smilova i Krasteva populizm środkowoeuropejski sta-
nowi odpowiedź na proces erozji porządków demokracji liberalnej 

84 Ibidem, s. 305.
85 D. Smilov, I. Krastev, The rise of populism in Eastern Europe. Policy paper, [w:] 

G. Mesežnikov, O. Gyárfašová, D. Smilov (red.), Populist politics and liberal de-
mocracy in Central and Eastern Europe, Institute for Public Affairs, Bratislava 
2008, s. 7.
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rozpoczęty po II wojnie światowej i jest postulatem powrotu idei więk-
szości jako suwerena86. Te uwagi odnoszą się również do poruszane-
go we wcześniejszym rozdziale tematu nazewnictwa tej grupy partii. 
Podobnie jak w Europie Zachodniej nie możemy mówić o ekstremizmie 
(rozumianym jako dążenie do zmiany systemu politycznego). Populizm 
w Europie Środkowej nie oferuje politycznej drogi opozycyjnej wobec 
demokracji. Problem tkwi w tym, że zmiany w modelu demokracji, 
za jakimi się opowiadają, są atrakcyjne i groźne87. Populistyczni strate-
dzy dążą też do zwiększenia roli pionowych powiązań między organami 
władzy przedstawicielskiej a wyborcami, na przykład przez odwołanie 
się do demokracji bezpośredniej. Dlatego populiści proponują wpro-
wadzenie mandatów wiązanych, referendów, plebiscytów czy możli-
wości głosowania internetowego88. To jeden z motywów przewodnich 
programu Ligi Polskich Rodzin, która rozumiejąc demokrację jako 

„narodowładztwo”, określała istniejący system mianem „demokracji 
fasadowej”. Postulowała więc powrót do korzeni poprzez umocnienie 
roli powszechnego referendum oraz ordynację większościową, która 
miała znieść „partiokrację” w Polsce89.

W wydaniu populistycznych strategów postulat powrotu do de-
mokracji bezpośredniej często przybiera jednak formę karykatural-
ną. Bezpośrednie uczestnictwo w systemie zapewnia klientelistyczna 
forma relacji. Za Andrzejem Antoszewskim i Ryszardem Herbutem 
rozumiem ją jako zależności typu ekonomiczno-politycznego, w któ-
rych wpływowy decydent polityczny (lub zasobny dysponent dóbr 
ekonomicznych) – tzw. patron, roztacza opiekę nad osobą (lub grupą 

86 Ibidem, s. 8.
87 Ibidem, s. 9.
88 Motyw przewodni w komunikacie populistycznego ugrupowania Kukiz’15 

w wyborach parlamentarnych 2015 roku. Patrz szerzej: A. Hess, D. Kasprowicz, 
Populism in Poland – Between Demagoguery and Demophilia, „Środkowoeuro-
pejskie Studia Polityczne” 2017, vol. 2.

89 Założenia programowe LPR, druk luźny. 
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społeczną) – (klientela) w zamian za poparcie polityczne90. Było to wy-
raźnie widoczne w działaniach Samoobrony, która z ruchu związkowego 
(populizmu oddolnego) przekształciła się w partię polityczną, znaną 
z handlowania miejscami na listach wyborczych, a także ugrupowanie 
zrzeszające w swoich szeregach aktywistów obciążonych zarzutami 
prokuratorskimi oraz wyrokami sądowymi.

Populizm polityczny w Europie Środkowej uznaje się za zjawisko od-
grywające ważną rolę. Partie populizmu narodowego powstały i działają 
po roku 1989. Nie jest to także fenomen postakcesyjny, wywołany wy-
łącznie zbyt wysokimi oczekiwaniami w stosunku do instytucji unijnych 
i zmęczeniem społeczeństw procesem dostosowawczym. Analizując 
przykład Polski, Słowacji i Węgier widać bowiem, że partie określane 
jako populistyczne funkcjonowały bowiem w tych krajach rónież przed 
akcesją tych państw do UE91.

Wbrew zarysowanemu poglądowi Jacques Rupnik ujmuje populizm 
w krajach Europy Środkowej w kategoriach fenomenu posttransfor-
macyjnego i postakcesyjnego. Uważa jednocześnie, że nie stanowi 
on fundamentalnego zagrożenia dla funkcjonowania nowych krajów 
członkowskich w strukturach UE. Jako przykład podaje wysoki poziom 
zadowolenia społeczeństw tych krajów z członkostwa w UE, a także 
fakt, że poparcie dla partii populistycznych biorących udział w rzą-
dach zmniejsza się wraz ze zbliżaniem kolejnych wyborów. Ponadto 
uczony ten przypomina, że udział populistów zachodnioeuropejskich 
(przykładami austriacka FPÖ, włoska AN, holenderska LPF) w rządach 
spowodował w rezultacie ich marginalizację na scenie partyjnej. Stąd 
płynie ogólny wniosek o możliwościach skutecznej obrony systemu 
reprezentacji przed zagrożeniem populizmu i jednoczesna konstatacja, 
że o ile populizm w krajach postkomunistycznych należy do zjawisk 

90 A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk, 
„Arche”, 2001, s. 60-68.

91 D. Smilov, I. Krastev, The rise…, op. cit., s. 9.
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ważnych, to nie stanowi przejawu masowej rewolty ani zagrożenia dla 
działania UE92.

Jak wcześniej wspomniałam, mianem populistów określa się 
w Europie Środkowej reprezentantów nie tylko partii marginalnych 
pod względem poparcia wyborczego i funkcji rządzenia, ale także 
przedstawicieli partii głównego nurtu. Populizm rozumiany jako 
ideologia czy też praktyka polityczna nie jest domeną tylko i wy-
łącznie LPR, SNS, MIÉP czy czeskich Republikanów. Do tego grona 
zalicza się Samoobronę Andrzeja Leppera, koalicjanta rządowego 
Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007, a obecnie ruch Kukiz’15. 
Na Węgrzech populizmem, rozumianym bardziej jako taktyka politycz-
na, posługują się partie głównego nurtu. Podobnie dzieje się na Słowacji, 
o czym pisze m.in. Gregorij Mesežnikov. Opisuje on powrót słowackie-
go „narodowego populizmu” (national populizm) w 2006 roku, kiedy 
koalicję rządową stworzyły partie mające w swoich ideologicznych i po-
litycznych platformach hasła populistyczne. W te ramy wpisuje się ana-
lizowany w tej pracy szczegółowo SNS, ale także Smer i HZDS. Także 
przykład czeski okazuje się interesujący z tego punktu widzenia: mając 
w pamięci model populizmu agrarnego, można konstatować, że tereny 
Republiki Czeskiej, jako najbardziej w regionie uprzemysłowione, nie 
niosły tradycji „ludu” w roli suwerena, rodzinnego gospodarstwa rol-
nego czy fundamentu dobrze funkcjonującego społeczeństwa. Jednak 
analiza kampanii przedwyborczych wskazuje, że elementy populistyczne 
obecnie znajdują się wśród większości partii93.

92 J. Rupnik, The populist backslash in East-Central Europe, [w:] M. Butora, O. Gyár-
fašová, G. Mesežnikov, T. Skladony (red.), Democracy and Populism in Central 
Europe. The Visegrad elections and their aftermath, Institute for Public Affairs, 
Bratislava 2007, s. 167-169.

93 Por. M. Pitrová, Populism in the first European elections in the Czech Republic, 
European Integration Online Papers, Brno 2007, wersja online www.eiop.or.at/
eiop/index.php/eiop/article/viewFile/2007_002a/42 (dostęp: 14.08.2008).
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Podsumowując dotychczasowe rozważania, kiedy bierzemy pod 
uwagę łączący omawiane ugrupowania rdzeń programowy, wysuwają-
cym się na plan pierwszy wspólnym mianownikiem jest ich natywistycz-
na postawa. Wykluczające innych, a bazujące na etniczno-narodowym 
rozumienie obywatelstwa można streścić w haśle: „Przede wszystkim 
nasi!”. Do drugiego programowego wyznacznika populistycznej ra-
dykalnej prawicy należy populizm – rozumiany jako sposób, styl ko-
munikacji – silnie akcentujący dystans czy też sprzeciw nieskalanego 

„ludu” wobec rządzących „skorumpowanych” i „niewiarygodnych” elit 
i szeroko rozumianego mainstreamu (np. mediów). Uzupełnia go postu-
lat rządów silnej ręki (autorytaryzm), opierających się o rozbudowany 
aparat kontroli i przymusu, stojących na straży tradycyjnych wartości 
i wyrażających „wolę ludu”.
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Rozdział 2. 
Struktury organizacyjne 

populistycznej radykalnej prawicy

2.1. Radykalizm vs ekstremizm 
populistycznej prawicy

Radykalizm ugrupowań populistycznej prawicy stanowi przejaw 
szerszego zjawiska, nazywanego m.in. „polityką protestu”, nurtu w za-
sadniczy sposób kontestującego monopol demokracji liberalnej jako 
dominującego (w Europie) systemu rządów. Ten rys wiąże się też z za-
gadnieniami antysystemowości, ekstremizmu i antypartyjności.

Często terminy „radykalna” (radical) i „ekstremistyczna” (extreme) 
w odniesieniu do partii politycznych były używane zamiennie, rzadkie 
są próby szczegółowego ich rozróżnienia. Odnoszą się one do sposobów 
realizacji programu politycznego, a dokładnie wykraczających poza gra-
nice prawa form z użyciem siły (terroryzm). Te skrajne działania wiążą 
się z krytycznym postrzeganiem dominującego ładu politycznego (libe-
ralnej demokracji) i niosą ze sobą propozycje jego zmiany. Rozwiązanie 
preferowane przez omawiane partie to różne warianty autorytaryzmu.

Choć obecnie radykalizm przypisuje się prawicy, oryginalnie ta ce-
cha odnosiła się do formacji drugiego krańca spektrum94 – za radykałów 
pierwotnie uważano zwolenników rewolucji francuskiej. Tymczasem 

94 Do dziś w kręgu języków romańskich czy germańskich określenie to wiąże się 
z lewicowymi formacjami, jak francuska Parti radical de gauche czy holenderska 
Politieke Partij Radikalen. Por. C. Mudde, The ideology… op. cit., s. 24.
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w XIX wieku termin radical parties dotyczył partii, które opowiadały się 
za zwiększaniem udziału społeczeństwa w polityce, swobodami obywa-
telskimi i państwem dobrobytu – w czasie, gdy żaden z tych postulatów 
nie był normą. W wieku XX, kiedy postulaty te realizowano, mianem 
radical parties określano Zielonych lub partie sprzeciwiające się obec-
ności i dominacji Kościoła w relacjach z państwem. Niektórzy analitycy 
za radical parties uznają Poujadystów. Rzeczownik radicalism oznaczać 
miał dążenie do reformy systemowej (root and branch reform)95.

Analizując spolaryzowany pluralizm, za jedną z jego cech charakte-
rystycznych Sartori uznał obecność relewantnych partii antysystemo-
wych. Autor proponuje dwa rozumienia tego ostatniego pojęcia: wąskie 
obejmuje wiele postaw i poglądów, włączając w to alienację czy totalne 
odrzucenie systemu, których wspólnym mianownikiem jest według 
Sartoriego „delegitymizujący wpływ” na system. Partia antysystemowa, 
w myśl tej definicji, dąży do podważenia legitymacji danego porządku 
politycznego. Oczekiwanym przez nią scenariuszem jest zatem kryzys 
uprawomocnienia, który winien doprowadzić do zastąpienia jednego 
systemu politycznego (demokratycznego) innym, uważanym przez 
członków ugrupowania za lepszy czy efektywniejszy. Mamy więc w tym 
przypadku do czynienia z pojawieniem się ideologicznej opozycji wo-
bec liberalnego porządku politycznego i postulat radykalnego zerwania 
ciągłości rozwoju społecznego.

Sartori dostrzega jednak różnicę między ideologiczną opozycją 
a protestem. Ten drugi fenomen kojarzy się raczej z szerokim rozumie-
niem antysystemowości. Ugrupowania antysystemowe – zgodnie z for-
mułą protestu – nie dążą do radykalnej zmiany charakteru systemu po-
litycznego, a jedynie obowiązujących dotychczas zasad gry politycznej, 

95 A. McMilan, I. McLean (red.), Oxford Concise Dictionary of Politics. The second 
edition, Oxford University Press, Oxford 2003, s. 454-455. Warte wzmianki jest 
satyryczne porównanie odnoszące się do francuskich radykałów, którzy „rady-
kalne” postulaty mieli realizować tylko z pozoru (z franc. radis to rzodkiewka, 
czerwona na zewnątrz, biała wewnątrz).
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dyktujących np. konieczność utrzymania koncepcji państwa dobrobytu, 
co wiąże się z istnieniem rozbudowanego sektora publicznego. Nie jest 
to zatem opozycja ideologiczna wobec liberalnego systemu politycz-
nego jako takiego, ale raczej kwestionowanie pewnych „operacyjnych” 
zasad, mechanizmów czy instytucji służących urzeczywistnieniu kon-
cepcji liberalnej w konkretnych warunkach społecznych. Ugrupowania 
tego typu określamy mianem partii protestu (duńska i norweska Partia 
Postępu, Francja – Front Narodowy, Włochy – Liga Północna).

Partie protestu z reguły dysponują znacznym potencjałem mobiliza-
cyjnym, ale postrzeganie ich jako ugrupowań antykonsensualnych (czy 
żądających renegocjowania dotychczasowego konsensusu społecznego) 
utrudnia uzyskanie przez nie potencjału koalicyjnego.

Co odróżnia partie antysystemowe od partii protestu, jeśli zastoso-
wanie kryterium „funkcji legitymizacyjnej” nie zawsze daje oczekiwane 
rezultaty? Partie mogą ukrywać swe rzeczywiste cele, a eklektyzm pro-
gramowy dodatkowo utrudnia możliwość wyrobienia sobie opinii o ich 
politycznych aspiracjach. Wydaje się, że obie grupy partii różni miej-
sce, jakie zajmują w przestrzeni rywalizacji politycznej (programowej). 
Kryterium to pozwala nie tylko na odróżnienie obu wspomnianych 
grup partii, ale jest przede wszystkim skuteczną metodą przeciwstawie-
nia partii antysystemowych ugrupowaniom prosystemowym, a do tej 
drugiej kategorii należą właśnie partie protestu.

Cas Mudde dokonuje analizy tak zwanego paradoksu antypartii 
(antiparty paradox)96. Za możliwe uznaje istnienie dwóch rodzajów 
postaw związanych z antypartią. Pierwsza z nich zakłada, że partia 
jako instytucja powinna zostać odrzucona, gdyż powoduje rozdźwięk 
bądź dystans między rządzonymi i rządzącymi. Ta postawa znajduje 

96 C. Mudde, The paradox of antiparty party. Insights from the Extreme Right, „Party 
Politics” 1996, vol. 2(2), s. 266.
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bezpośrednie odniesienie w nazizmie, a obecnie jest podstawą do wy-
odrębniania ruchów neofaszystowskich97.

Druga postawa nie odrzuca możliwości stworzenia partii, a skupia 
się na krytyce istniejących partii i ich niskiego poziomu reprezentacji. 
Na przykładzie belgijskim i holenderskim Mudde wykazał, że głównym 
zarzutem antypartii wobec rządzących jest zdrada swoich wyborców. 
Ma ona być wywołana przez centralizm struktur partyjnych zainte-
resowanych tylko własnymi korzyściami, korupcję i odejście od idei 
rządów ludu98. Przyjęcie tej postawy ma służyć wyróżnieniu się na tle 
krytykowanych partii głównego nurtu. Vlaams Belang czy Centrum 
Democraten mają stanowić ich zaprzeczenie – „broniąc swoich, będąc 
jedynymi uczciwymi i prawdziwie demokratycznymi reprezentantami 
ludu i jedyną nadzieją sceny politycznej w przyszłości”99. Paradoks po-
lega na wykorzystywaniu przez antypartie rosnącej niechęci wyborców 
do aktorów sceny politycznej jako źródła poparcia dla swoich – również 
partyjnych – postulatów.

Podobne ujęcie prezentuje Andreas Schedler, określając grupę partii 
radykalnie prawicowych mianem antyestablishmentowych (anti-esta-
blishement parties). Za istotę ich działania uznaje wykorzystanie dwóch 
konfliktów. Pierwszy z nich ma miejsce na linii obywatele – partie rzą-
dzące, a drugi partie rządzące – partie antysystemowe. Trzy elementy: 
partie rządzące (wróg), obywatele (ofiary) i partie antyestablishmento-
we (wybawiciel), przedstawione przez Schedlera w obrazowy sposób, 
pozostają ze sobą w związku dynamicznym100. Ciekawym wątkiem 
poruszonym przez autora jest proces tworzenia przez partie protestu 
relacji między ofiarą a wybawcą, która ma powstać dzięki wykrystali-
zowaniu się wspólnego wroga (często używanym zamiennikiem jest 

97 Ibidem, s. 267.
98 Ibidem, s. 268-270.
99 Ibidem, s. 272.
100 A. Schedler, Anti-Political-Establishment Parties, „Party Politics” 1996, vol.2, 

s. 293.
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termin „klasa polityczna”, posiadający konotację budzącą negatywne 
odczucia odbiorców)101. Taki proces można ujmować jako analogiczny 
do opisanego przez Benedicta Andersona tworzenia „wspólnot wyobra-
żonych”102. W 1996 roku Schedler podkreślał, że omawiana grupa partii 
pozostaje niechętna wobec sprawowania realnej władzy, przynajmniej 
w pierwszym okresie działania. Jeśli zaś chodzi o ich rozwój, wyróżnia 
się cztery możliwe kierunki: a) zniknięcie ze sceny politycznej, b) nor-
malizacja i instytucjonalizacja, c) radykalizacja oraz d) dojście i udział 
we władzy103.

Jest to ciekawe ujęcie, bo po raz kolejny wskazuje, że w obrębie ana-
lizowanej grupy partii znajdują się przykłady niewpisujące się w trady-
cyjne (w ujęciu Lipseta i Rokkana) podziały socjopolityczne. Zwykle 
bowiem genezę danego ugrupowania ujmuje się jako efekt konfliktów 
wewnątrzspołecznych, powodujących powstanie określonej partii po-
litycznej. Analizowane przez Schedlera w połowie lat 90. partie same 
miały tworzyć konflikt wewnątrz systemu partyjnego. Specjalnie zatem 
uwypuklały one antagonizm między partiami głównego nurtu a wybor-
cami, by w ten sposób budować swoją tożsamość.

Ciekawe ponadnarodowe ujęcie, zawierające opis partii określanych 
w niniejszej pracy jako skrajnie prawicowe, choć pasujące i do nowej 
lewicy, prezentuje Bartłomiej Michalak104. Odchodzi on od podziału 
lewica – prawica, na pierwszy plan wysuwając elementy „miękkiej 
antysystemowości” oraz innych czynników, które stanowią wspólny 
mianownik dla partii określanych przez niego partiami protestu. Partie 
protestu według Michalaka charakteryzuje siedem cech:

101 Ibidem, s. 295.
102 B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu 

się nacjonalizmu, Znak, Kraków 1997.
103 A. Schedler, op. cit., s. 306.
104 B. Michalak, Partie protestu w Europie Zachodniej, Wydawnictwo Adam Mar-

szałek, Toruń 2008, s. 36-37.
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1. „słaba” antysystemowość, czyli sprzeciw wobec instytucji demo-
kracji przedstawicielskiej, ale istniejący bardziej w obszarze re-
toryki, a nie praktyki politycznej, gdyż liderzy, krytykując in-
stytucje demokratyczne, jednocześnie organizują się w partie 
i korzystają chociażby z możliwości ekspresji politycznej czy 
startu w wyborach;

2. programowy antykonsensualizm;
3. formuła antypartii;
4. silna ekspresja przekazu;
5. populizm protestu;
6. zorientowanie na mobilizację społeczną;
7. niska instytucjonalizacja.

Federalny Trybunał Konstytucyjny (Bundesverfassungsgericht 
– BfV) w latach 70. dokonał rozróżnienia na antydemokratyczną eks-
tremistyczną prawicę oraz prawicę radykalną, która pomimo konte-
stacji zasad demokracji przedstawicielskiej nie dąży do zmiany ustroju. 
Typologia ta, choć klarowna, nadal nie pozwala na dokładną charak-
terystykę omawianej grupy partii105. Jak pisze Robert Eatwell, po roku 
1945 najczęściej stosowanym akademickim terminem odnośnie partii 
nawiązujących do ideologii faszystowskiej był radical right, lecz zdez-
aktualizował się on w latach 60. w momencie powstania neokonser-
watyzmu w wersji amerykańskiej czy brytyjskiej, który Eatwell określa 
mianem radykalnego. Przykładem tego nurtu był thatcheryzm, jednak 
cechujące go silne przywództwo, nacjonalizm, restrykcje w polityce 
migracyjnej nie mogły być, zdaniem Eatwella, zaliczane do tej samej 
grupy co partie czy ruchy neofaszystowskie106.

105 R. Eatwell, The rebirth of the extreme right’ in Western Europe?, „Parliamentary 
Affairs” 2000, vol. 53(3), s. 410.

106 Ibidem.
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W latach 60. i 70. określenie „ekstremistyczna prawica” zostało za-
stąpione wyrażeniem „skrajna” – wyznacznikiem przynależności do tej 
grupy partii było uznawanie przemocy jako narzędzia walki politycznej. 
Tak definiowana skrajność również nie przystaje do partii antysystemo-
wych, nie znajduje bowiem swojego odniesienia wśród partii o znaczą-
cych wynikach wyborczych. Żadna z tych partii nie uznaje otwarcie 
przemocy jako sposobu zdobycia i utrzymania władzy107.

Na niejednoznaczność określeń „radykalny” i „ekstremistyczny” 
wskazuje również Roman Tokarczyk. W odróżnieniu od ekstremizmu, 
radykalizm jest bardziej teoretycznie uzasadniony i odnosi się głównie 
do środków działania. Gdy radykałowie są raczej teoretykami, a mniej 
praktykami, ekstremiści przywiązują mniejsze znaczenie do teoretycznej 
refleksji. Radykalizacja, zdaniem Tokarczyka, jako rezultat spokojnego 
namysłu, może mieścić się w legalnych strukturach organizacyjnych 
i procedurach działania, natomiast ekstremizm nie zyskuje legalizacji108. 
Zbiorczym określeniem „ekstremizm prawicowy” oznacza się dwie 
główne odmiany myśli i praktyki politycznej – faszyzm i nacjonalizm, 
rasizm tylko niekiedy jest z nim kojarzony.

Jeżeli ekstremizm neguje fundamentalną zasadę ludzkiej równości, 
określany jest mianem ekstremizmu prawicowego. Jeżeli rozciąga 
zasadę równości na wszystkie sfery życia, tłumiąc ideę jednostkowej 
wolności, wówczas występuje ekstremizm lewicowy w formie ko-
munizmu. Do ekstremizmu lewicowego należy również anarchizm, 
dla którego każda z form państwowości jawi się jako represyjna. 
[ekstremizm prawicowy] jest antykapitalistyczny i niekoniecznie 
demokratyczny109.

107 Ibidem, s. 411.
108 R. Tokarczyk Teoretyczna a praktyczna istota współczesnego ekstremizmu poli-

tycznego, [w:] E. Olszewski (red.), Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu 
politycznego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 16.

109 Ibidem, s. 29-30.
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W pracy poświęconej ekstremizmowi politycznemu Urszula 
Jakubowska prezentuje go jako zestaw społeczno-politycznych prze-
konań (ideologii, a także postaw indywidualnych – deklarowanych 
i ukrytych) i zachowań politycznych110. Według Jakubowskiej ideologie 
ekstremistyczne od centrowych odróżnia, po pierwsze, antysystemowa 
treść, po drugie, bezkompromisowość formułowanych postulatów i me-
tod działania. Jak pisze: „Przekonania i zachowania polityczne [ekstre-
malne – D.K.] zaprzeczają takim postulowanym wartościom demokracji, 
jak indywidualna wolność, równość praw, pluralizm poglądów”111.

Inne podejście do tego tematu proponuje Andrzej Antoszewski, któ-
ry skupia się na partyjnym wymiarze ekstremizmu politycznego. Aby 
ustalić punkt wyjścia rozważań i wskazać grupę partii ekstremalnych112, 
należałoby według niego odnieść się do następujących kryteriów:

1. systemowego – oznaczającego potępienie demokratycznego kon-
sensusu (systemowość);

2. funkcjonalnego – strategii i zachowań wyborczych (partycypa-
cja niekonwencjonalna, odrzucenie możliwości kooperowania 
z partiami umiarkowanymi);

3. przestrzennego – odległości od  centrum w  przestrzeni 
politycznej113.

Zdaniem tego autora za partie ekstremalne uznać należy te, któ-
re są antysystemowe (zwrócone przeciw umiarkowanej opozy-
cji oraz rządzącym), bezkompromisowe i niekonwencjonalne, 

110 U. Jakubowska Ekstremizm polityczny. Studium Psychologiczne, Witryna GWP, 
Gdańsk 2005, s. 35-67 i in.

111 Ibidem, s. 33 (warto nadmienić, że w pracy, autorka posługuje się zamiennie 
określeniami „ekstremistyczny” i „skrajny”).

112 Autor używa sformułowań „ugrupowania ekstremistyczne” i „ugrupowania skraj-
ne” zamiennie. Zwraca jednak uwagę, że niezależnie od nachylenia ideologicznego, 

„ekstremizm” stanowi genus proximum badanego zjawiska, a dookreślenie jako 
prawicowe czy lewicowe pozwala na dalszą specyfikację.

113 A. Antoszewski, Partie polityczne Europy Środkowej i Wschodniej, op. cit., s. 156.
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jednoznacznie negatywne w ocenie sytuacji i radykalne w proponowa-
nych rozwiązaniach114.

Przedstawione rozważania na temat określeń „ekstremalny” i „ra-
dykalny” stosowanych w opisie partii politycznych ukazują wielorakość 
ich użycia. Etykiety te były i nadal są stosowane do ujmowania zarówno 
indywidualnych, jak i zbiorowych form aktywności. Jednak utożsamia-
nie omawianych partii antysystemowych z ruchami faszystowskimi czy 
antydemokratycznymi coraz rzadziej się stosuje. Nie mamy wszakże 
do czynienia z partycypacją niekonwencjonalną czy odrzuceniem moż-
liwości kooperowania z partiami umiarkowanymi.

Kluczową według mnie kwestią, która umożliwia zasadne określenie 
danej aktywności społecznej mianem ekstremizmu politycznego, jest 
wyjście w badaniach poza formy zbiorowej świadomości, do jakich na-
leży ideologia115, i wzięcie w nawias zinstytucjonalizowanych form partii 
politycznych. Dlatego analizując w tej pracy wybrane partie polityczne 
czy też organizacje, które w warstwach systemowej i funkcjonalnej, 
a coraz częściej także przestrzennej, nie spełniają definicyjnych założeń 
terminu „ekstremizm”, odchodzę od tego określenia. Nie zmienia to fak-
tu, że takie (ekstremistyczne czy radykalne) stanowiska i politycznie 
zorientowanie przedsięwzięcia działają (nie zawsze legalnie) w obrębie 
systemu politycznego. Stąd warte rozważenia w projektowaniu badań 
naukowych w tym obszarze pozostaje podejście wkraczające na inny 
obszar, jakim są ruchy społeczne.

Zdaniem niektórych badaczy, separowanie tych dwóch zbiorów 
(partii i ruchów społecznych), skupienie się jedynie na mocniej zin-
stytucjonalizowanych partiach, bez brania pod uwagę wspólnych 
części z ruchami społecznymi o podobnych profilach, uniemożliwia 
udzielenie odpowiedzi na kluczowe pytania o rolę, jaką w szerokim 

114 Ibidem.
115 Rozumiana jako przekonania o charakterze zbiorowym, które są tak podzielane 

przez określoną grupę społeczną, aż zatracą swój indywidualny charakter, por. 
U. Jakubowska, op. cit., s.11.
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kontekście i w dłuższym okresie odgrywają te ugrupowania w politycz-
nym układzie sił. Nie jest to mariaż częsty w dotychczasowej praktyce 
badań społecznych, jak słusznie zauważają Jasper Muis i Tim Immerzeel. 
Wyraźnie rysuje się podział pola badawczego pomiędzy politologów 
i socjologów. Ci pierwsi zajmują się podmiotami, które korzystają 
z kanału wyborczego (biorą udział w wyborach), natomiast ci drudzy 
podmiotami korzystającymi z innych kanałów wpływu. Stąd badacze 
ruchów społecznych pomijają w swoich analizach te (prawicowe) pod-
mioty, które są szczególnie ważne w procesie społecznego sprzeciwu 
wobec następstw globalizacji, w tym imigracji116.

W gronie uczonych włączających do badań nad populistyczną rady-
kalną prawicą pozapartyjne – prawicowe skrajne, neofaszystkowskie czy 
ekstremistyczne organizacje, znajduje się Michael Minkenberg. Osadza 
on swoją konceptualizację w modernistycznym nurcie rozważań teore-
tycznych i od dwudziestu lat proponuje, aby radykalną prawicę w syste-
mach demokratycznych rozumieć jako kolektywnych aktorów (partie, 
ruchy społeczne, subkultury), które powstając w momencie natężenia 
politycznych, socjoekonomicznych i kulturowych zmian, starają się 
z nimi walczyć poprzez zaostrzenie kryteriów wykluczenia i przyna-
leżności do wspólnoty, najczęściej narodowej. Tym samym następuje 
lokowanie ugrupowań o tej proweniencji na marginesie demokracji 
liberalnych117.

Takie rozumienie pozwala na większy dystans, szersze rozumie-
nie przyczyn i skutków oraz przebiegu działań radykalnej prawi-
cy w demokracjach liberalnych. Typologia zaproponowana przez 
Minkenberga wykorzystuje proponowany w pierwszej części tej pracy 

116 J. Muis, T. Immerzeel, Radical right populism, Sociopedia 2016, DOI: 
10.1177/2056846016121.

117 M. Minkenberg, Pattern, Process, Policies: Conceptualizing Radical Right Impact, 
referat wygłoszony podczas ECPR General Conference, 27 sierpnia 2015 roku 
w Montrealu, treść referatu dostępna na: https://ecpr.eu/Filestore/PaperPropo-
sal/37f31939-2ecb-4a71-9026-928ef890c1ed.pdf (dostęp: 31.01.2016)
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rdzeń populistyczny, autokratyczny i natywistyczny. Dodatkowo autor 
ten nie wyklucza, choć oddziela organizacje afirmujące historyczne 
wątki faszystowskie, nazistowskie czy autorytarne od „bardziej nowo-
czesnych w treści”, które kryteria przynależności do wspólnoty (narodo-
wej) tworzą na bardziej nowoczesnym etnocentrycznym nacjonalizmie. 
Minkenberg, proponując rozszerzenie obszaru badawczego, jakim jest 
populistyczna radykalna prawica, kładzie nacisk na cztery programowe 
typy, dopuszczając w ich obrębie różnorakie formy organizacji społecz-
nej i politycznej podobnych interesów (partie, organizacje i struktury). 

W opinii autorki taka konceptualizacja okazuje się najciekawsza, 
choć wymagająca w operacjonalizacji, zwłaszcza kiedy mierzyć się 
z międzynarodowymi badaniami porównawczymi. Zaproponowana 
droga badawcza wiąże w sobie bowiem typy organizacyjne mające różne 
cele – partie walczące w wyborach o władzę, ruchy społeczne mobilizu-
jące masy i tworzące ramy interpretacji określonych kwestii społecznych, 
a odwołujące się do wyodrębnionej grupowej tożsamości oraz subkul-
tur, które sytuują swoich członków w opozycji do dominujących form 
kultury. Ponadto omawiany fenomen opiera się na żywiołowym buncie 
i skłonności do izolacji, co ma zapewnić bezpieczeństwo i spójność 
grupy oraz wypracować alternatywny układ znaczeń.

W poniższym zestawieniu przytaczam proponowaną przez 
Minkenberga listę partii oraz organizacji i typów subkultur mających 
ten sam rdzeń programowy, a działających na różnych polach europej-
skiej polityki.
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Tabela 4. Partie, organizacje i subkultury prawicowe w Europie

Nurty

Partie

Organizacje Subkultury
wysoki poziom 

relewancji
niski poziom 

relewancji

Ekstremizm prawicowy 
(faszyzm+autorytaryzm, 

często w połączeniu 
z ksenofobią, 

antydemokratyczny, 
nastawiony na użycie siły)

MSI/AN (Włochy 
przed 1995),

Ataka (Bułgaria),
Jobbik (Węgry)

SNS (Serbia),
PRM (Rumunia)

NPD/DVU (Dania),  
NA/NNP/NVU (Holandia), 

MSFT (Włochy),
BNP (Wielka Brytania), 
Republikanie (Czechy)

ANS/FAP, NPD (Dania), 
FANE (Francja),

ANS/JSN (Holandia),
NO (Czechy),

NOP, ONR, PWN-PSN, 
RN (Polska),

Magyar Garda (Węgry), 
NSS (Szwecja),
SNJ (Serbia)

neonaziści,
skinhedzi,

organizacja “Blood 
and Honour”,

Kameradschaften, 
(Dania),  

NSU, Stormfront, 
(Holandia),

Dansk Front (Dania),
FNE (Francja)

Prawicowy etnocentryzm
(rasizm, ksenofobia)

Vlaams Blok/
Belang (Belgia),

Front National (Francja),
DF (Dania),

Lega Nord (Włochy),
FPÖ (Austria),

SVP (Szwajcaria),
VL (Litwa)

Centrumdemocraten 
(Holandia),

Republikaner (Niemcy),
KPN-SN (Polska),

MIÉP (Wegry)

NPD/DVU (Wschodnie 
Niemcy),

Arhus against the 
Mosque (Dania),
The New Right 

Pegida (Niemcy),
Ruch Narodowy (Polska),

MÖM (Węgry),
VR, ND (Rumunia),

MS (Serbia)

neonaziści,
skinhedzi,

Kameradschaften, 
(Dania) NSU,

Stormfront (Holandia),
Dansk Front (Dania),

GUD (Francja)

Prawicowi populiści
(charyzmatyczny 

przywódca, 
niejednorodny program 
oparty na nacjonalizmie, 

etnocentryzm)

Lista Pima Fortuyna 
(Holandia),

PvV (Holandia),
BZÖ (Austria),

MSI/AN (połowa 
l. 90.) (Włochy),

Samoobrona,
PiS (Polska),

FIDESZ (Węgry),
HZDS (Serbia)

AfD (Niemcy)
CP’86 (Holandia),

Związek Samoobrona 
(Polska)

Fundamentaliści religijni
(prymat religii 

i narodu+ksenofobia)
LPR (Polska)

ZChN (Polska),
KDNP (Węgry),

CCS (Francja),  
New Era (Dania),

Radio Maryja,
Młodzież Wszechpolska 

(Polska)

Źródło: opracowanie własne na postawie: M. Minkenberg,  
Pattern, Process, Policies: Conceptualizing Radical Right Impact, op. cit.

W powyższej części pracy odniosłam się do wybranych koncepcji 
charakteryzujących partie polityczne: podziału na rodziny partii, po-
działów socjopolitycznych, diady lewicowości i prawicowości, następnie 
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pojęć ekstremizmu, radykalizmu i skrajności. Te dodatkowe narzędzia 
mają wnikliwiej scharakteryzować partie polityczne. Każda z przedsta-
wionych prób umieszczenia wybranej grupy partii w teoretycznym kon-
tekście nastręcza szeregu problemów, a ich analiza dla badaczy i działa-
czy partii tradycyjnych stanowi nowe wyzwanie. Zaproponowane przeze 
mnie określenie grupa partii populistycznych radykalnie prawicowych, 
dla ich wstępnej charakterystyki, wychodzi naprzeciw tym problemom. 
W moim mniemaniu oddaje ono wagę (przynajmniej w wymiarze wy-
borczym) podziału lewica – prawica, fakt pozostawania w wyjątkowej 
sytuacji – radykalnie krytycznej wobec demokracji liberalnych, przy 
jednoczesnym zwróceniu uwagi na inne, pozapartyjne formy organizacji 
podobnej proweniencji.

2.2. Struktura poparcia wyborczego

Charakterystyka elektoratu partii radykalnie prawicowych jest jed-
nym z problemów badawczych współczesnej nauki o wyborach (pse-
fologii) dlatego, że poparcie wyborcze dla tych ugrupowań interpretuje 
się często w kontekście opisanych przez Lipseta i Rokkana tradycyjnych 
podziałów socjopolitycznych. Natomiast grupa partii radykalnie pra-
wicowych stanowi bodziec do budowania hipotez o rozmrożeniu tych 
utrwalonych podziałów. Zakrojone na tak szeroką skalę analizy po-
równawcze możliwe są m.in. dzięki międzynarodowym bazom danych, 
dotyczących elektoratów partii politycznych. Dwie będące podstawą 
do przeprowadzenia większości przywoływanych w tym opracowa-
niu badań to The Comparative Study of Electoral Systems (CSES) oraz 
European Social Survey (ESS). Wyniki analiz, do których chcę się od-
nieść w tej części rozdziału, dotyczą struktury elektoratu, a zwłaszcza 
zmian w nim zachodzących od lat 90. ubiegłego wieku. Innymi słowy, 
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obalają też wzorzec osoby wyborcy radykalnej prawicy, który powstał 
w tamtym czasie. Przypomnijmy, badania nad profilem wyborcy tej 
grupy partii w czasie trzeciej fali ich mobilizacji prowadził np. Jocelyn 
Evans. Testowane przez niego hipotezy dotyczyły przewagi w elektora-
cie skrajnie prawicowym mężczyzn, osób z niższym wykształceniem 
i ludzi młodych jako chętniej głosujących na te partie. Do tego docho-
dzi charakterystyka tych wyborców jako zbioru różnych zawodowych 
grup społecznych, z przewagą średniej klasy pracującej i prowadzących 
działalność gospodarczą. Dodatkowo elementem badania była obser-
wacja zmiany tych wskaźników w dwóch przedziałach czasowych przed 
rokiem 1995 i po nim118.

Na tej podstawie elektorat partii radykalnie prawicowych można 
scharakteryzować jako grupę z przeważającą liczbą młodszych męż-
czyzn o niższym niż uniwersyteckie wykształceniu. Co ciekawe, prze-
ważającą grupę stanowili absolwenci szkół zawodowych i średnich, 
skontrastowani z osobami nieposiadającymi kwalifikacji zawodowych, 
które rzadziej popierały radykalnie prawicową partię w swoim kraju. 
Jeśli chodzi o profesję – osoby wysoko wykwalifikowane i kadra zarzą-
dzająca stanowiła mniejszość w stosunku do samozatrudniających się 
i pracującej klasy średniej119. Wyniki tych badań znajdują potwierdze-
nie we wcześniej wspomnianych wynikach Pippy Norris, w ramach 
których na wyborców radykalnej prawicy składają się samozatrudnia-
jący się (właściciele małych firm) oraz średnio wykwalifikowana grupa 
pracowników produkcyjnych lub administracyjnych niższego szczebla 
(blue-collar workers).

Jeśli chodzi o zmiany w strukturze wiekowej elektoratu, po roku 
1995 udział osób młodszych (<35 lat) zaczął przeważać, w odróżnieniu 

118 J. Evans, The Dynamics of Social Change in Radical Right-Wing Populist Party 
Support, paper prepared for the 14th Conference of the Council of European 
Studies, Chicago, 11-13 March 2003, wersja online www.umich.edu/~cses (dostęp: 
20.07.2008), s. 14.

119 Ibidem.
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do okresu wcześniejszego, kiedy na skrajną prawicę głosowały głównie 
osoby starsze, między 35 a 65 rokiem życia. Obserwacja zmian w struk-
turze wiekowej dowodzi, że najmniejszy przyrost liczby wyborców 
obserwowano w grupie powyżej 65 roku życia. W miarę upływu czasu 
nie zmieniła się natomiast struktura wykształcenia oraz fakt, że w więk-
szości na te partie głosowali mężczyźni120.

Oferta programowa partii populistycznej radykalnej prawicy została 
przedstawiona we wcześniejszej części pracy i nawiązuje do masowych 
ruchów elektoratów, które w drugiej połowie XX wieku zmieniły utar-
te wzorce politycznego poparcia. Dlatego też pojawiła się koncepcja 
nowego podziału społeczno-politycznego, rekonstruującego politykę 
i wywołanego procesami globalizacji. Lokując zmienne wyjaśniające 
wzrost poparcia dla partii radykalnych w efektach globalizacji, auto-
rzy wskazują, że manifestujący się w skali światowej podział na wy-
granych i przegranych globalizacji tworzy bezprecedensową sytuację 
permanentnego kryzysu i poczucia braku bezpieczeństwa. Ta sytuacja 
cechuje coraz większe części społeczeństw, a bezpośrednio wiąże się 
ze skutkami postindustrializacji, masowych migracji czy integracji eu-
ropejskiej121. Choć jest to najbardziej aktualna teoretyczna propozycja 
dalekiego, żeby nie powiedzieć globalnego zasięgu, nie przyjmuje się 
jej bezkrytycznie. Listę wątpliwości co do mocy wyjaśniającej podziału 
globalizacyjnego można sprowadzić do następujących kwestii: a) mamy 
znacznie więcej przegranych globalizacji niż zwolenników czy wybor-
ców populistycznej radykalnej prawicy; b) w systemach politycznych, 
w których obserwujemy kryzysowe skutki globalizacji na podobnym 
poziomie, partie te osiągały bardzo różny poziom relewancji; c) typowy, 
medianowy przegrany w procesach globalizacji (biały mężczyzna, z ni-
skim poziomem wykształcenia i wykonujący pracę manualną) stanowi 

120 Ibidem, s. 15.
121 C. Mudde, Populist Radical Right parties in Europe today, op. cit., s. 299.
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mniejszą część elektoratu tychże partii122. Dlatego popularne stają się 
także propozycje wyjaśniające popularność wyborczą tych partii za po-
mocą zmiennych poziomu indywidualnego, a mianowicie znaczenia 
poszczególnych tematów, propozycji czy rozwiązań dla poszczególnych 
wyborców lub ich grup123.

Jeśli chodzi o motywacje wyborców, najczęściej wskazywane powody 
popularności analizowane są na bazie trzech modeli mobilizacji nega-
tywnej (grieviance mobilization). Pierwsza grupa wyborców powodo-
wana ma być głównie deprywacją o charakterze ekonomicznym, drugi 
model zakłada mobilizację o podłożu ideologicznie populistycznym – 
głos oddany na skrajną prawicę ma być wyrazem niezgody na elitaryzm 
władzy i korupcję, trzecia grupa wyborców ma popierać skrajną prawicę, 
by wyrazić swój negatywny stosunek do imigrantów.

Odejście od koncepcji państwa dobrobytu, zmiany w globalnej 
strukturze zatrudnienia – kurczący się sektor produkcyjny i przejście 
do sektora usług, postępująca prywatyzacja, wprowadzenie nowych 
technologii – to wybrane przykłady zmian gospodarczych, które miały 
być powodem pojawienia się rzesz niezadowolonych czy rozczarowa-
nych europejskich obywateli124. Niezadowolenie to przekładać się miało 
na poparcie dla partii radykalnie prawicowych, choć akcent w pracach 
poświęconych popularności tych partii kładzie się na dwa aspekty.

Po pierwsze, wyborcy niezadowoleni z sytuacji ekonomicznej i gło-
sujący na radykalną prawicę odpowiedź na swoje problemy znajdują 

122 Ibidem.
123 J. Evans, The Dynamics of Social Change in Radical Right-wing Populist Party 

Support, op. cit., s. 76-101; A. Bohman, M. Hjerm, In the wake of radical right 
electoral success: a cross-country comparative study of anti-immigration attitudes 
over time, „Journal of Ethnic and Migration Studies“, 2016, vol. 42(11), p.1729-
1747; K. Dunn, S. Singh, The Surprising Non-Impact of Radical Right-wing Populist 
Party Representation on Public Tolerance of Minorities, „Journal of Elections, Pu-
blic Opinion and Parties” 2011, vol. 11, s. 313-331.

124 E. Ivarsflaten, What unites right-wing populists in Western Europe?, „Comperative 
Political Studies” 2008, vol. 41, s. 3.
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w neoliberalnym ekonomicznym programie partii. Koncepcja stworzo-
na przez Herberta Kitschelta zakłada, że poparcie wyborców możliwe 
było dzięki nowej formule programowej radykalnej prawicy – wykorzy-
staniu przez te partie mariażu neoliberalizu i autorytaryzmu125. Lata 90. 
przynosiły zmianę w orientacji programowej – plasując partie w dwu-
wymiarowym spektrum od autorytaryzmu do liberalizmu i od socjali-
zmu do komunizmu, Kitschelt dokonał analizy zmian programowych 
od lat 70. ubiegłego wieku. Partie radykalnie prawicowe w tym czasie 
wykonały ruch w kierunku centrum. Ale po tym przesunięciu odróżniał 
je od partii chadeckich większy stopień autorytaryzmu i prorynkowa 
orientacja. Zmiany te odzwierciedlają poniższe schematy.

Rys. 1. Pozycje partii politycznych wg Kitschelta w l. 70. i 80.
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Wykres 1.

Pozycje partii politycznych wg Kitschelta w l. 70. i 80.

Wykres 2.

Pozycje partii politycznych wg Kitschelta w l. 90 i obecnie

Źródło: S. Lange, A new winning formula? A programmatic appeal of the Radical Right, „Party Politics” 2007, vol. 13, s. 411, opracowanie 

własne
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Socjalizm Kapitalizm

Liberalizm

125 A. McGann, H. Kitschelt, The Radical Right in the Alps: the Evolution of Support 
for the Swiss SVP and Austrian FPÖ, „Party Politics” 2005, vol. 11, s. 149.
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Rys. 2. Pozycje partii politycznych wg Kitschelta w l. 90 i później
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Źródło: S. Lange, A new winning formula? A programmatic appeal of the 
Radical Right, „Party Politics” 2007, vol. 13, s. 411, opracowanie własne.

Ta konkluzja potwierdziła się w badaniach m.in. Sarah Lange, która 
podczas wyborów parlamentarnych 2002 i 2003 roku testowała mo-
del Kitschelta na interesujących mnie przykładach holenderskiej LPF 
i belgijskiego Vlaams Belang126. Również poparcie dla ekonomicznego 
liberalizmu prezentowanego przez FPÖ w pierwszych latach rządzenia 
Haidera jest uważane za główny czynnik wyborczego sukcesu w bada-
niach z 1995 roku127. Zawarcie w programie haseł ekonomicznych miało 
stanowić podstawę redefinicji partii, która jednocześnie (wbrew tren-
dom europejskim) powiększała swoje struktury. Zmianę oblicza partii 
przypieczętował w 1993 roku rozłam, wskutek którego powstało Forum 
Liberalne. Program duńskiej FrP, choć często określanej mianem partii 
jednego tematu (single issue party), również rozwijał się. Od postulatów 

126 S. Lange, A New winning…, op. cit., s. 429.
127 A. McGann, H. Kitschelt, Austrian FPÖ…, op. cit., s. 151-152.
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uproszczenia systemu podatkowego i obniżenia stawek podatkowych 
Glistrup przeszedł w stronę haseł bardziej radykalnych. Analiza za-
wartości programu FrP do lat 90. przeprowadzona przez Andersena 
i Bjorklunda, a przytaczana przez Iganziego wykazała, że na pierwszy 
plan wysunęły się trzy główne kwestie: ekonomiczna (w tym temat po-
datków i ich dystrybucji), polityka imigracyjna oraz prawo i porządek128.

Wracając do analizy Lange, interesujące mnie wnioski tej analizy 
brzmiały:

Zwycięska formuła stworzona przez Kitschelta była wielokrotnie 
krytykowana, zwłaszcza za podkreślanie tematów neoliberalnych 
obecnych w zmieniającej się agendzie radykalnej prawicy. Prawdą 
jest, że z dwóch tematów w latach 90. partie skrajnie prawicowe, 
kładły większy nacisk na bazujący na ksenofobii ekskluzjonizm 
niż ekonomiczny liberalizm, co pozwoliło im na pozyskanie wy-
borczego poparcia pracującej klasy średniej (blue-collar workers). 
Badania Kitschelta oparte na danych z lat 90. okazały się po-
twierdzone współcześnie, choć przy nieco zmodyfikowanej formule. 
Maksymalizacja poparcia wyborczego wymaga od partii radykalnie 
prawicowych rozszerzenia kręgu odbiorców o ponadklasową grupę 
właścicieli małej i średniej wielkości przedsiębiorstw129.

Druga z możliwości zakłada, że głosujący na te partie wyborcy nie 
tyle zgadzają się z ekonomiczną zawartością programową, co dają wy-
raz swojemu niezadowoleniu ze stanu gospodarki w danym kraju130. 
Nie wydaje się istnieć korelacja między niskim poziomem dochodu 
narodowego a wysokim poparciem dla partii radykalnej prawicy. Partie 
te przekraczały poziom reprezentacji zarówno w wysoko rozwiniętych 

128 P. Ignazi, Extreme…, op. cit., str. 148.
129 Ibidem.
130 E. Ivarsflaten, What unites…, op. cit., s. 5.
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gospodarkach Europy Zachodniej, jak i w przechodzących transforma-
cję i rozwijających się gospodarkach państw Europy Środkowej. Temat 
ten zostanie rozwinięty w dalszej części tego rozdziału.

Głosowanie na tę grupę partii, jako wyraz obywatelskiego protestu 
wobec instytucji demokracji przedstawicielskiej, jest kolejnym istot-
nym zagadnieniem w analizie partii radykalnie prawicowych131. Głosy 
oddane na skrajną prawicę wynikające z rozczarowania postępującym 
procesem integracji europejskiej i związaną z tym, w oczach części 
wyborców, jakością elit politycznych czy przeniesieniem uprawnień 
z poziomu państw narodowych na unijny składają się na drugi model 
wyjaśniający sukcesy analizowanych partii. Innymi słowy, głosy odda-
ne na skrajną prawicę nie stanowią o bezpośrednim poparciu dla ich 
postulatów, ale w większym stopniu odgrywają rolę głosu sprzeciwu 
wobec polityki partii tradycyjnych.

Model ten wzbogacony został badaniami Katherin Fieschi i Roberta 
Heywooda, którzy dokonali rozróżnienia grupy wyborców na głosują-
cych z powodu braku zaufania oraz kierowanych cynizmem. Pierwsza 
grupa, głosując na skrajną prawicę, wyraża brak zaufania w stosunku 
do instytucji państwowych i niechęć do polegania na partiach politycz-
nych głównego nurtu. Drugą grupę można określić mianem cyników 
politycznych. Brak zaangażowania politycznego w działanie partii głów-
nego nurtu czy poparcie dla nich wynikają ze strachu tej grupy przed 

„wykorzystaniem”. Jako cyniczni wyborcy byliby przygotowani na roz-
czarowanie (działaniem wybranej partii), jednak liczyliby na spełnienie 
w niewielkim zakresie obietnic wyborczych. Innymi słowy, niezależnie 
od tego, że wyborcy radykalnej prawicy nie ufają elitom władzy, biorą 
udział w wyborach, licząc na korzyść. Nawet jeśli ta korzyść będzie 
miała charakter niepełny (wybiórczo realizowany program polityczny) 

131 W tej pracy omówione to zostało częściowo w rozdziale pierwszym, poświęco-
nym m.in. populizmowi radykalnej prawicy, oraz wyżej – jako istotny czynnik 
zewnętrzny wpływający na status analizowanych partii.
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lub zostanie wypaczona przez „źle funkcjonujący” system. Jest to kon-
cepcja o tyle ciekawa, że wyjaśnia pozornie paradoksalne poparcie dla 
wybranych liderów grupy radykalnie prawicowych populistów. Opiera 
się ono na trzech następujących przesłankach. Populiści, tacy jak Silvio 
Berlusconi, są obdarzani zaufaniem, ponieważ nie pretendują do roli 
nieskazitelnych i zawsze szczerych mężów zaufania. Nie postrzega się 
ich w ten sposób, a fakt, że nie próbują odbiorców do takiego wizerunku 
przekonać – przysparza im poparcia. Druga podstawa poparcia lide-
rów radykalnej prawicy, zdaniem Fieschi i Heywooda, to przekonanie 
wyborców, mówiące o tak dalekim skorumpowaniu całego systemu 
politycznego, że „zasługuje” on na polityków i partie, zdolne do mani-
pulacji. Jednocześnie – pomimo takich działań partii radykalnie pra-
wicowych – wyborca oczekuje zysków, których ten system polityczny 
jednak dostarcza.

Warto w tym miejscu wspomnieć o roli mediów w kreowaniu wize-
runku polityków i polityki. Część z analizowanych partii skupiła uwagę 
mediów i – co za tym idzie – wyborców, a to dzięki głośnym skandalom 
obyczajowym i korupcyjnym, które nadszarpnęły zaufanie społeczeństw 
do rządzących. Przykładem może by głośna akcja włoskiej policji rozpo-
częta w 1992 roku „Czyste ręce” (Mani pulite). Kolejne lata trwania akcji 
wstrząsnęły światem polityki, stając się jednym z głównych czynników, 
który doprowadził do załamania powojennego systemu partyjnego. Pod 
wpływem opinii publicznej zmodyfikowano art. 68 konstytucji, regulu-
jący zapis o immunitecie parlamentarnym. Wprowadzona w 1993 roku 
modyfikacja przede wszystkim nie daje już „gwarancji niewszczyna-
nia postępowania przeciwko parlamentarzyście bez uprzedniej zgody 
izby”. Wobec Berlusconiego toczyło się 5 postępowań w momencie 
objęcia przez niego stanowiska prezesa rady ministrów w 2001 roku. 
Akcja „Czyste ręce” udowodniła w sposób niebudzący wątpliwości, 
że we Włoszech istniał zorganizowany system korupcji, a nie pojawia-
jące się już wcześniej tylko jej pojedyncze przypadki. Na fali medialnej 
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krytyki nieudolności władzy wypłynął również Blok Flamandzki – cho-
dziło o głośną sprawę pedofilską Marca Dutroux.

Potwierdzające zwiększony udział tego typu przekazów w mediach 
były badania Thomasa Pattersona. Wykazały one, że między wcze-
snymi latami 80. a rokiem 2000 liczba tzw. miękkich informacji (soft 
news) radykalnie wzrosła. Ilość reportaży nieporuszających kwestii 
społecznych wzrosła z 35 procent do 50 procent wśród wszystkich re-
lacji. Informacje zawierające pierwiastek sensacyjny zajęły 40 procent 
ogółu przekazu, więcej o 15 procent niż w latach 80., a spoty niosące 
wiadomości ze sfer prywatnych – z poziomu 11 procent podniosły się 
do ponad 26 procent132.

Trzeci model negatywnej mobilizacji wyborczej skonstruowany zo-
stał na bazie kwestii imigracji w krajach Europy Zachodniej. Problem 
ten wiązał się m.in. ze wzrastającą liczbą uchodźców i nielegalnych imi-
grantów w latach 80. i 90., nieefektywnymi działaniami integracyjnymi, 
które miały umożliwić asymilację, a na płaszczyźnie komunikacyjnej 
spowodował przejście od wielokulturowości do międzykulturowości. 
Zamieszki na przedmieściach Paryża w 2005 roku, morderstwo holen-
derskiego reżysera Theo van Gogha – to wybrane przykłady nagłaśnia-
nych przez media przejawów kulturowego konfliktu z muzułmańskimi 
mniejszościami obecnymi w Europie Zachodniej. Pozostałe mniejszo-
ściowe grupy etniczne, jak mieszkańcy Afryki czy Bałkanów również 
są obiektem ataków liderów partii antyimigranckich. Dodatkowo 
do grupy „wrogów” europejska skrajna prawica zalicza Żydów i Romów.

Badania na ten temat przeprowadzała m.in. Elisabeth Ivarsflaten, 
która wykazała, że każda z analizowanych partii eksploatowała w kam-
paniach wyborczych temat antyimigrancki. Różnice widoczne były 
we wzroście poparcia, jaki generowany był przez antyimigrancko 
nastawionych wyborców, a żaden z sukcesów wyborczych (więcej niż 

132 C. Fieschi, R. Heywood, Trust, cynism and populist anty-politics. „Journal of Po-
litical Ideologies” 2004, vol. 9(3), s. 299.
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5 procent poparcia) nie obył się bez mobilizacji postaw antyimigranc-
kich. We wspomnianych badaniach skrajna prawica przedstawiona 
została na tle pozostałych partii jako grupa, która lepiej wykorzystała 
ten potencjał, stając jednocześnie w opozycji do partii głównego nurtu.

Podsumowując badania nad trzema rodzajami motywacji wyborczej, 
można powiedzieć, że wśród kilku motywów poparcia wyborczego dla 
radykalnej prawicy najistotniejsze są postawy antyimigranckie. Wyniki 
przywołanych badań Ivarsflaten, choć obejmujące krótki przedział 
czasowy, prowadzą do ciekawych wniosków. Jednoznacznie wskazują, 
że niezaspokajanie potrzeb ekonomicznych i mobilizacja o podłożu 
ideologicznie populistycznym, w ramach której głos oddany na skraj-
ną prawicę ma być wyrazem niezgody na elitaryzm władzy i korupcję, 
tłumaczą zwycięstwa wyborcze jedynie w wybranych krajach. Ponadto 
partie skrajnie prawicowe odnosiły sukcesy wyborcze również bez uży-
cia tych argumentów. Największą rolę ten model mobilizacji odgrywał 
w Holandii i Belgii. Co istotne, we wspomnianych badaniach trwałą 
cechą elektoratu większości interesujących nas partii okazuje się tylko 
postawa antyimigrancka133.

I choć zaprezentowana wcześniej metoda analizy poparcia wybor-
czego dla radykalnej prawicy umożliwia bardziej klarowne spojrzenie 
na ten problem, należy pamiętać, że stanowiące osobne grupy czyn-
ników powody głosowania ściśle ze sobą się wiążą. Korelacja między 
wskaźnikami ekonomicznymi, w tym poziomem bezrobocia w danym 
kraju, a niezadowoleniem z instytucji demokracji i spadkiem zaufa-
nia do elit politycznych była również przedmiotem badań. Wnioski 
Ivarsflaten pośrednio można zweryfikować badaniami wpływu wskaźni-
ków ekonomicznych na postawy w stosunku do mniejszości, a zwłaszcza 
imigrantów.

Badania Michaela O’Connela oparte na European Social Survey 
z lat 2002 i 2003 oparte zostały na takich właśnie założeniach. Poniższa 

133 E. Ivarsflaten, What unites…, op. cit., s. 17-21.
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tabela, zawierająca zestawienie analizowanych krajów zachodnioeu-
ropejskich, przede wszystkim obrazuje wielkość produktu krajowego 
brutto na tle krajów „starej unijnej 15” oraz, co istotne, wskaźnik nie-
równości dochodów, a także informacje dotyczące imigracji legalnej. 
Badania O’Connela sprzed dekady wskazywały, że w analizowanych 
krajach, o wyższym niż przeciętny poziomie dobrobytu, imigranci 
rzadziej są postrzegani jako zagrożenie dla gospodarki. Jednocześnie 
jednak nieekonomiczne obawy biorą górę w sytuacji zwiększającego 
się napływu obcokrajowców. Czynniki ekonomiczne po raz kolejny 
schodzą na dalszy plan w procesie poszukiwania zaplecza wyborczego 
partii radykalnie prawicowych.

Trzy omawiane grupy motywacji wyborczej (imigracja, bezrobocie, 
antysystemowość) nie wyczerpują jednak tematu poparcia dla partii 
radykalnie prawicowych. Testowane przez Matta Goldera trzy hipo-
tezy wyjaśniające oddawanie głosu na radykalną prawicę dotyczyły 
(jak wyżej) wpływu imigracji, bezrobocia, ale także oddziaływania 
czynnika związanego z systemem wyborczym. Analiza dostarczyła 
dowodów, że poziom bezrobocia ma wpływ na poparcie dla partii ra-
dykalnie prawicowych, ale warunkuje go poziom imigracji. Bezrobocie 
wpływa na wzrost poparcia dla tych partii tylko wtedy, gdy w kraju 
mamy do czynienia z dużą liczba imigrantów. Sam fakt występowania 
bezrobocia niekoniecznie był podstawą poparcia radykalnej prawicy, 
w przeciwieństwie do imigracji, która jeśli występowała w znaczącym 
stopniu, zawsze stymulowała poparcie wyborcze. Badania potwierdza-
jące tezę o małym wpływie bezrobocia na poparcie i skupiające uwagę 
na postawach antyimigranckich oraz braku zaufania do instytucji demo-
kratycznych jako motywach głosowania spotykamy też m.in. u Lubbersa, 
Gijsbertsa, Scheepersa.
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Tabela 5. Wielkość PKB, wskaźnik Giniego, liczba imigrantów w Austrii, 
Belgii, Danii, Holandii, Szwecji i we Włoszech w latach 2002-2003

Kraj
Wsk. PKB (2001 rok 

=100) dla „starej 
15 unijnej”

Wsk. nierówności 
dochodów

Liczba osób 
starających się o azyl 
na 1000 osób (średnia 

z lat 1997-2001)

Liczba imigrantów 
na 1000 osób 
w 2001 roku

Austria 112 3,5 11,0 11,1

Belgia 107 4 13,4 7,6

Dania 115,4 3,1 9,6 10,5

Holandia 113,3 3,8 12,4 8,3

Szwecja 106,2 3,4 8,3 6,8

Włochy 100,2 4,8 1,2 3,9

Źródło: M. O’Connel, Economic forces and anti-immigrant attitudes in Western Europe: 
a paradox in search of an explanation, „Patterns of Prejudice” 2005, vol. 39 (1), s. 71.

Wyłaniająca się z powyższych badań konstatacja o znacznym wpły-
wie antyimigranckich motywacji na decyzję o poparciu wyborczym ra-
dykalnej prawicy wiąże się z zagadnieniem resentymentów. Odwołanie 
do resentymentów gra znaczącą rolę w początkowej fazie mobilizacji 
elektoratu radykalnej prawicy. W niektórych przypadkach falę po-
wszechnego resentymentu wzbudza jedno wydarzenie, na którym 
skupiają się wyrazy rozczarowania i oburzenia. W innych przypadkach 
resentymenty są generowane przez długotrwałe negatywne doświadcze-
nia – w Belgii Vlaams Blok usiłował wykorzystać głęboko zakorzenione 
flamandzkie resentymenty skierowane przeciwko Walonom. Chodziło 
o kolaborację podczas II wojny światowej. W czerwcu 1997 roku re-
gionalny parlament Flamandii przyjął ustawę, która przyznawała od-
szkodowanie dla Flamandów skazanych za kolaborację podczas wojny. 
Ustawa wywołała oburzenie wśród Walonów. Przeszła dzięki głosom 
Vlaams Blok, który postulował udzielenie amnestii flamandzkim ko-
laborantom. Negatywne doświadczenia tłumaczą również sukces FPÖ 
w Austrii. Resentymenty zaznaczają swoją żywą obecność we wszystkich 
platformach analizowanych partii środkowoeuropejskich.
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Wątek poświęcony partiom radykalnej prawicy w kontekście podzia-
łów socjopolitycznych rozwija w swoich badaniach Pippa Norris. Temat 
poparcia radykalnej prawicy jako przejawu istnienia nowego podziału 
socjopolitycznego jest jednym z elementów jej szeroko zakrojonego 
badania. Badanie miało na celu określenie wzorców poparcia, poziomu 
instytucjonalizacji i żywotności 15 partii radykalnej prawicy.

Zaproponowana przez nią hipoteza o nowym podziale socjopoli-
tycznym stanowi uzupełnienie wiodących teorii. Konstruując ją, Norris 
bazuje na trzech koncepcjach poparcia dla radykalnej prawicy. Pierwsza 
z nich szuka zaplecza dla tych partii w elektoracie międzywojennych 
ruchów faszystowskich, tzw. petite bourgeoisie. Druga grupa z koncepcji 
wykorzystywanych przez Norris kładzie nacisk na nowy społeczny po-
dział, w którym skrajną prawicę popiera grupa obywateli obawiających 
się imigrantów i sprzeciwiających się idei multikulturalizmu – słabo 
wykwalifikowanych pracowników fizycznych, bezrobotnych, słabiej 
wykształconych. Trzecia grupa koncepcji poparcia dla radykalnej 
prawicy nie wiąże się z trwałymi podziałami społecznymi, ale głosem 
protestu zróżnicowanych grup wyborców, rozczarowanych partiami 
głównego nurtu.

Norris, bazując na tych koncepcjach, tworzy i testuje hipotezę 
o nowym podziale socjopolitycznym, wskutek którego społeczeństwa 
dzielą się na dwie grupy. Pierwsza z grup składa się z osób mobilnych, 
wysoko wykwalifikowanych, nadążających za wymaganiami rynków 
pracy, czerpiących korzyści z szybko zmieniającej się rzeczywistości 
społecznej. Do drugiej grupy badaczka zalicza samozatrudniających 
się (właścicieli małych firm) oraz średnio wykwalifikowaną grupę blu-
e-collar workers. Przeprowadzone przez nią porównanie społecznego 
profilu tego elektoratu wskazuje na nadreprezentację drugiej z grup 
w elektoracie radykalnej prawicy.

Istotne, że przeważające wśród wyborców radykalnej prawicy gru-
py tradycyjnie wiąże się z dwiema różnymi rodzinami partii. Należą 
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do nich partie o proweniencji prawicowej, wspierane przez petite bo-
urgeoisie – grupę osób wykwalifikowanych prowadzących działalność 
handlową czy usługową, oraz partie lewicowe, bazujące na średnio 
wykwalifikowanej grupie pracowników najemnych. Tymczasem, jak 
już wspomniano, na wyborców radykalnej prawicy składają się samo-
zatrudniający się (właściciele małych firm) oraz średnio wykwalifiko-
wana grupa blue-collar workers. Ten niezwykły mariaż wyborczy dwóch 
przeciwstawnych grup społecznych potwierdza hipotezę zwracającą 
uwagę na możliwość istnienia nowej linii podziału. Skupienie takiego 
poparcia było według Norris możliwe dzięki elementom apelu wybor-
czego kierowanego do tych grup. Jednym z nich jest „szowinizm do-
brobytu” (welfare chauvinism), czyli obietnica podporządkowania pro-
cesu redystrybucji kwestiom kulturowym lub poparcie dla wybranych 
kierunków redystrybucji, przy jednoczesnej krytyce „biurokratycznego 
marnotrawstwa”. Wydaje się, że takie połączenie odległych grup wybor-
ców staje się możliwe tylko w sytuacji, jeśli popierana partia stanowi 
opozycję. Potwierdza taki stan rzeczy przypadek FPÖ w Austrii, która 
po wejściu do rządu miała trudności z utrzymaniem tak skompono-
wanego poparcia.

Jeśli chodzi o struktury organizacyjne partii populistycznej radykal-
nej prawicy, temat ten częściowo został przeanalizowany m.in. przez 
Jensa Ryngrena, który uważa, że na zwycięstwa wyborcze radykalnej 
prawicy, oprócz sprzyjających czynników zewnętrznych, składają się 
(ogólnie przez niego wskazane):

1. dyscyplina partyjna;
2. wewnętrzna organizacja;
3. umiejętność tworzenia strategii;
4. brak „ideologicznego bagażu”, który stałby na przeszkodzie 

w zmianie wizerunku;
5. wizerunek partii stojącej w opozycji do rządzących elit, choć nie 

antydemokratycznej.
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Wymienione czynniki mają jednak charakter dość ogólny, ich uzu-
pełnienie może stanowić analiza Andreasa Schedlera, który studiował 
retorykę m.in. FPÖ, LN, ND. Według niego istotne jest podkreślenie 
faktu, że budowanie przez te partie zaplecza wyborczego, opartego 
na opisywanej we wcześniejszym rozdziale krytyce klasy politycznej, 
odbywa się w ramach liberalnych demokracji, nie nosi znamion auto-
rytaryzmu i nie wychodzi poza granice prawa. Wręcz przeciwnie, wska-
zuje na partie głównego nurtu jako zawłaszczające np. środki masowego 
przekazu i odchodzące od zasady reprezentacji.

Co wyróżnia skrajną prawicę, to styl działania. Partia Jörga Haidera 
w 1999 roku prowadziła dość agresywną i krzykliwą kampanię wybor-
czą, utrzymaną w nacjonalistycznym i populistycznym tonie, a skie-
rowaną przede wszystkim przeciwko rządzącej koalicji, imigracji, 
rozszerzeniu Unii Europejskiej. Połączenie demagogicznych obietnic 
z nacjonalistyczną i antyestablishmentową retoryką przyciągnęło 
do FPÖ wyborców rekrutujących się spośród młodzieży, bezrobotnych 
czy grup radykalnej inteligencji. Szczególnie ważne i nośne okazały się 
hasła skierowane przeciwko formule „wielkiej koalicji”. Przemawiało 
to szczególnie do osób sfrustrowanych i rozczarowanych długoletnimi 
rządami SPÖ-ÖVP, oczekujących jakiejś zmiany politycznej, a jednocze-
śnie pewnej stabilizacji i bezpieczeństwa, zachwianego wskutek zalewu 
cudzoziemców poszukujących w Austrii pracy oraz otwarcia się Unii 
Europejskiej na nowych członków. W znacznej mierze ułatwiło to wol-
nościowcom osiągnięcie ostatecznego sukcesu wyborczego i spowodo-
wało swoiste trzęsienie ziemi na politycznej scenie Austrii.

Swoją retoryką Haider, Le Pen, Bossi budowali system wartości 
opierający się na zasadzie przeciwieństw i podrzędności, w którym 
społeczeństwo obywatelskie i jego interesy ukazywane jest jako pod-
porządkowane wielkiej polityce.
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W dyskursie analizowanych partii oponentów politycznych – poli-
tyków, ale także związany z aparatem państwowym sztab urzędników 
i służbę cywilną – opatruje się takimi etykietami, jak „polityczna ban-
dyteria”, „polityczna mafia” (Flamandzki Interes), „złodzieje Rzymu” 
(Bossi), „dominująca klasa polityczna”, „kartel władzy”, „obrońcy/ry-
cerze przywilejów” (Haider).

Chcąc bardziej szczegółowo opisać wykorzystywane przez skrajną 
prawicę działania, które skupiają i zatrzymują wyborców, w tej części 
pracy proponuję odmienną w stosunku do dwóch przedstawionych 
perspektywę.

Badając wpływ stylów zachowania polityków na wyborców, w lite-
raturze znajdujemy odwołania do koncepcji psychologicznych. Jedna 
z nich, teoria konwersji Serga Moscovici, tłumaczy, w jaki sposób 
dochodzi do zmian społecznych poprzez dwustronne relacje między 
większością i mniejszością w społeczeństwie. Uczony ten podaje, jakie 
warunki muszą zostać spełnione, by mniejszość efektywnie i trwale 
oddziaływała na większość, oraz wyjaśnia, w jaki sposób mniejszości 
mogą oddziaływać na większość poprzez rozwinięcie nowego konfliktu, 
który może obalić lub zmienić dotychczasowe normy i wartości przy-
jęte w grupie dominującej. W latach 60. Moscovici zajmował się spo-
sobem pojawiania się innowacji w nauce. Źródłem tych innowacji były 
niewielkie grupy pozostające często na marginesie dyscypliny. Dzięki 
gamie technik, przyjęciu określonego stylu zachowania mniejszość 
może przekonać do swojego dyskursu jako nowego, lepszego, a nawet 
bardziej wiarygodnego. Dzięki stworzeniu innego rozwiązania odnosi 
korzyść, gdyż zmiana status quo pozwala tej mniejszości prezentować 
swoją innowacyjność i kreatywność.

Aby wykorzystać to podejście do analizy partii radykalnie prawico-
wych, należy podkreślić, że w systemach partyjnych analizowane par-
tie stanowią mniejszość, a ich działanie jest konglomeratem różnych 
czynników, w naszym przypadku programowych i pozaprogramowych. 
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Hipoteza Moscovici skuteczność wpływu mniejszości uzależnia od jej 
strategii działania, na którą składają się:

1. zwartość (mniejszość jest jednomyślna przez dłuższy czas),
2. zasada inwestycji (działania mniejszości są postrzegane jako do-

wód zaangażowania, zdolność do poświęceń),
3. autonomia (działania uważane za bezinteresowne, wynikające 

z zasad),
4. otwartość umysłu (mniejszość nie jest zbyt sztywna ani nadmier-

nie elastyczna).

Według Moscoviciego proces wpływu tak większości, jak mniej-
szości wyjaśnia teoria konwersji. Gdy wpływ ma większość, jednostki 
skupiają się na przekazywanej informacji i nie zwracają uwagi na inne 
opinie. Wiadomość zostaje przyjęta, ale niepoddana analizie (publiczna 
ustępliwość). Natomiast kiedy mniejszość ma odmienne zdanie, skła-
nia to jednostki do skupienia się na własnych sądach, aby zrozumieć, 
jak mniejszość może widzieć rzeczy w inny sposób. Przedstawienie 
zdania mniejszości wywoła proces zatwierdzania, w ramach którego 
jednostki analizują zdania mniejszości i zbierają argumenty za i prze-
ciw niej. Wymuszona analiza własnego stanowiska może doprowadzić 
do zmiany opinii.

Jeśli chodzi o zwartość rozumianą jako jednomyślność, to jej wy-
znacznikami w odniesieniu do partii politycznych może być trwałość 
na scenie politycznej. Ponadto scentralizowana struktura organizacyjna 
partii często wyznaczana silną pozycją lidera. I właśnie charyzmatycz-
ny lider, który staje się znakiem rozpoznawczym partii i lokomotywą 
wyborczą, również stanowi o zwartości danej formacji.

Jeśli chodzi o trwałość na scenie wyborczej, ujmowanej w kontekście 
istniejących rodzin partii politycznych, analizowane ugrupowania nale-
żą do młodych. Jednak dynamiczny wzrost poparcia widoczny we wspo-
minanej wcześniej trzeciej fazie mobilizacji radykalnej prawicy, czyli 
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od lat 80., oraz istnienie w tej grupie partii regularnie przekraczających 
barierę reprezentacji parlamentarnej, daje w tym kontekście podstawy 
do twierdzenia o ich trwałości.

2.3. Struktury wewnętrzne, czyli o organizacji

Jeśli chodzi o scentralizowaną strukturę organizacyjną partii, często 
wyznaczaną silną pozycją lidera, wszystkie analizowane ugrupowania 
mają lub miały charyzmatycznych liderów, którzy skupiając uwagę 
mediów, kreowali wizerunek. Za najmniej spójną w tej grupie uwa-
żam Flamandzki Interes, w którym pomimo autorytarnych struktur 
zarządzania Marc Swyngedouw z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven 
wyróżnia co najmniej trzy frakcje: antyimigracyjną, skupioną wokół 
Dewintra i Vanhecke’ego oraz wspieraną przez założyciela partii Karela 
Dillena, nacjonalistów skupionych wokół Gerolfa Annemans, wreszcie 
grupę katolicko-fundamentalistyczną, której przewodzi Aleksandra 
Cole. Z kolei Austriacka Partia Wolności to przykład partii o chary-
zmatycznym przywództwie. W wielu opracowaniach uwagę zwraca się 
na postać Haidera jako główny składnik „formuły zwycięskiej”. Gdy 
zaczynał karierę, nawiązywał do prawicowej tradycji pangermańskiej, 
ale przed ostatnimi wyborami w 1999 roku, by zdobyć poparcie robot-
ników, skupił się na problemie imigrantów i przywilejach socjalnych. 
Haider niespodziewanie zatroszczył się także o żydowskie ofiary hi-
tleryzmu w Czechach. Jego partia zarzuciła czeskiemu rządowi, że ten 
nie oddał majątku zagrabionego Żydom podczas II wojny światowej. 
Haider przywdział też szaty ekologa: w akcji zorganizowanej przez 
wolnościowców pod petycją żądającą zamknięcia czeskiej elektrowni 
w Temelinie podpisało się ponad 900 tysięcy osób. Popularność FPÖ 
wzrosła o kilka punktów. On sam mówił o swojej partii, że nie jest ani 
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na prawicy, ani na lewicy. Powtarzał „Jesteśmy z przodu”. Melanie Sully, 
profesor nauk politycznych z Wiedeńskiej Akademii Dyplomatycznej 
i autorka monografii o Haiderze, określa go wręcz jako człowieka nie-
kierującego się ideologiami, lecz politycznymi modami, który dla zdo-
bycia popularności wykorzystuje również słabości rodaków – np. ich 
miłość do futbolu. Jako prezes klubu FC Kärnten oskarżył o oszustwa 
na murawie arbitra prowadzącego mecz jego drużyny z Austrią Wiedeń. 
Z kolei dzięki ujawnianiu finansowych skandali w świecie austriackiej 
polityki zyskał wśród swoich zwolenników opinię człowieka, który nie 
boi się mówić prawdy.

W Danii zarówno Partia Postępu, jak i Duńska Partia Ludowa 
są kierowane przez charyzmatycznych przywódców. W pierwszej fa-
zie działania partia Glistrupa funkcjonowała w oparciu i odniesieniu 
do jego osoby. Lider FrP unikał tradycyjnego stylu organizacji partii 
i uprawiania polityki, jednak wraz ze wzrostem poparcia społecznego 
struktury partii zaczęły się krystalizować. Jednak odbiegały one stan-
dardami od pozostałych duńskich partii. Pomimo rozwoju struktur 
lokalnych, Glistrup nadal odgrywał ważną rolę w działaniach partii – 
był dożywotnim członkiem ogólnokrajowego komitetu wykonawczego, 
odgrywającego jednak (według Ignaziego) marginalną rolę.

Pozostałe style zachowania, należące do teorii wpływu mniejszości 
Moscoviciego: inwestycji (działania mniejszości są postrzegane jako 
dowód zaangażowania, zdolność do poświęceń), autonomii (działa-
nia uważane za bezinteresowne, wynikające z zasad) oraz otwartości 
umysłu (mniejszość nie jest zbyt sztywna ani nadmiernie elastyczna) 
są realizowane przez skrajną prawicę. Antagonizm między mniejszo-
ścią a dominującą większością jest podkreślany przy użyciu szeregu 
prostych zabiegów:

1. tworzeniu obrazu partii „nowej” na scenie politycznej, choć 
ta nowość polegać ma np. na przejściu z poziomu lokalnego 
do krajowego (belgijski VB);
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2. podkreślaniu niewielkiego rozmiaru partii lub faktu jej 
marginalizacji;

3. realizacji działań odpowiadających opozycji antystemowej – inne 
partie są przedstawiane jako wrogowie, nie zwykli adwersarze 
polityczni.

Partie populistyczne i radykalnej prawicy nie stanowią jednolitej 
odpowiedzi na strukturalne zmiany globalizujących się społeczeństw, 
jeśli chodzi o skutki imigracji czy postprodukcję. Oczywiście zmiany 
te stworzyły warunki przyjazne partiom radykalnej prawicy, ale – jak 
demonstruje w swojej analizie David Art – wykorzystanie tej szansy 
działo się w pewnych określonych warunkach. Istotną rolę odgrywały 
w tym sukcesie czynniki wewnątrzpartyjne. Art skupił się na analizie 
mikrostruktur partyjnych i zademonstrował, jak organizacyjna prze-
szłości polityczna wpływa na liczebność oraz rodzaj aktywistów zaanga-
żowanych w działania populistycznie radykalnych partii prawicowych. 
Niektóre z organizacji napotkały bariery nie do przejścia. Wynikały one 
z braku akceptacji polityki radykalnie prawicowej. To nieakceptowanie 
wiązało się z negatywnym społecznego nastawienia do organizacji fa-
szystowskich czy nazistowskich i było rezultatem społecznej pamięci 
o Holokauście. Dlatego liderzy tych partii, choć byli świadomi strategii 
umożliwiających sukces ugrupowań radykalnych w innych państwach, 
zwyczajnie nie byli w stanie przenieść ich sukcesu do swojego otoczenia. 
Jak wskazano we wcześniejszej części książki, organizacje radykalnej 
prawicy różnią się pod względem swojego nastawienia do faszystowskiej 
czy nazistowskiej przeszłości. Dla duńskiej Partii Ludowej, norweskiej 
Partii Postępu czy Ligi Północy we Włoszech ta przeszłość nie jest 
znacząca. Jednak dla wielu innych, zwłaszcza organizacji pozapartyj-
nych, wątki polityki historycznej i rewizjonizm wzbudzający społeczne 
resentymenty okazują się istotne w gromadzeniu wyborczego popar-
cia. Takim przykładem jest Szwajcarska Partia Ludowa, która choć nie 
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ma związków z wcześniejszą organizacją faszystowską, usilnie broni 
szwajcarskiego stanowiska przyjętego w czasie drugiej wojny światowej.

Jednoznacznie negatywne nastawienie aktorów społecznych i poli-
tycznych do historycznego rewizjonizmu determinuje liczbę oraz jakość 
aktywistów radykalnie prawicowych. David Art w swoich badaniach 
brał także pod uwagę strategie, które pozwalały na skuteczną dystry-
bucję programu politycznego oraz budowę silnych struktur partyjnych. 
W prowadzonych przez niego wywiadach powracającym motywem, 
który w odczuciu aktywistów radykalnie prawicowych rzutował na sła-
bość organizacji, była słaba jakość kapitału politycznego, niski poziom 
wykształcenia i ograniczone doświadczenie polityczne poszczególnych 
członków partii czy ich liderów. 

Partie radykalnej prawicy, które osiągnęły sukces, mozolnie budo-
wały kapitał ludzki w swoich szeregach. Ciekawym przykładem jest 
holenderska Partia Wolności Geerta Wildersa. Działacz ten nastawia się 
na budowę partii minimum, o jak najmniejszej liczbie członków liderów 
i obsługi. Jednak taką minimalistyczną i pozbawioną napięć strukturę 
można uznać za pewien ideał. Dlatego Art, operując na mikropoziomie 
i badając wewnętrzną dynamikę i struktury partii, podkreśla znaczenie 
wewnętrznej konkurencji jako koniecznej dla zrozumienia przyczyn 
porażek czy sukcesów danego ugrupowania. Walka o władzę, zmaga-
nia frakcji i strategie liderów są więc centralnym punktem jego badań. 
Art za ważne czynniki zwiększające szansę na sukces partii radykalnej 
prawicy uznał także zwiększoną uwagę mediów, wykorzystanie mediów 
w polaryzacji stanowisk, ukazywanie rozdźwięku między wyborcami 
a dotychczasowymi ich przedstawicielami, wreszcie profesjonalizację 
partyjnych struktur. 

Istotnym okazało się także uwzględnienie w badaniach różnic 
w natężeniu radykalnych postaw wśród członków tej samej partii. 
Świadomość, że w obrębie tej samej organizacji występują postawy 
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umiarkowane i skrajne względem tej samej kwestii, utorowała drogę 
wyjaśnieniom struktury, programów oraz wyników danej partii.

Inny wniosek płynący analiz Arta mówi, że nie sposób określić 
prawdopodobieństwa sukcesu tych organizacji bez wzięcia pod uwagę 
ich protoplastów, a także kultury politycznej danego systemu poli-
tycznego, rozumianej jako kształt relacji między partiami głównego 
nurtu i mediami a populistyczną i radykalną prawicą. Znamy wszakże 
przypadki, kiedy negacja partii radykalnej prawicy została dość szybko 
(Włochy) lub stopniowo (Holandia) zastąpiona bardziej kompromiso-
wymi zachowaniami.
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Rozdział 3. 
Status populistycznej radykalnej 
prawicy w systemie politycznym

3.1. Relewancja jako miara znaczenia 
w systemie politycznym

Jednym z najistotniejszych wyzwań, które stają przed badaczami 
partii politycznych, w tym partii populistycznej radykalnej prawicy, jest 
ustalenie, jaki mają one status w systemie politycznym oraz co go powo-
duje. Trzeba się w tym miejscu odnieść do terminów „wygrana” i „prze-
grana partii”, które w publicystycznym dyskursie służą do ewaluacji 
ugrupowań politycznych. Stosując je jednak, należy mieć na względzie 
dwa istotne założenia: w skomplikowanym i dynamicznym układzie 
politycznym, wyjaśniając przyczyny powodzenia partii, tworzymy 
wzór, któremu trudno nadać uniwersalny charakter. Ważny okazuje się 
także namysł nad znaczeniem terminów „wygrana” i „przegrana”, które 
dla partii nowych, takich jak partie radykalnej prawicy, są szczególnie 
wieloznaczne.

Dzieje się tak z kilku powodów, część z nich już omówiono. Wśród 
nich najważniejszy wskazuje na funkcjonowanie mieszanej strategii 
politycznej w tej rodzinie partii. Balansują one wszakże na granicy 
systemu politycznego, łączą w sobie to, co społeczne, z tym, co poli-
tyczne, agregują wyborcze poparcie czy uwagę mediów radykalnym 
sprzeciwem wobec politycznego establishmentu. W dłuższej perspek-
tywie tradycyjnie rozumiana „wygrana” w postaci możliwości udziału 
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w rządzie czy obsadzenia funkcji prezydenta może oznaczać dla nich 
porażkę w oczach wyborców. Przykład takiej sytuacji mieliśmy okazję 
obserwować w Polsce w latach 2005-2007, kiedy Liga Polskich Rodzin, 
po kilku miesiącach burzliwej współpracy z Prawem i Sprawiedliwością 
oraz populistyczną Samoobroną, definitywnie zakończyła swoją parla-
mentarną karierę.

Za wstęp do tej części pracy może posłużyć konstatacja Hansa 
Georga Betza, który wskazuje na możliwe źródła poparcia i ostateczne-
go sukcesu partii radykalnie prawicowych. Ale zaraz potem konstatuje, 
że sukces ten może być nietrwały i warto zastanowić się nad tym, jakie 
czynniki takie sytuacje warunkują.

Zdolność tych partii do wyzyskiwania popularnych resentymentów 
wyjaśnia ich początkowy sukces wyborczy, nie tłumaczy jednak, dlacze-
go w dłuższym okresie niektóre partie dobrze sobie radzą, inne zaś za-
notowały poważny spadek poparcia. Wychodząc z założenia, że istnieje 
znacząca różnica miedzy początkową mobilizacją, wynikająca z cieka-
wości lub z protestu, a trwałym poparciem wyborczym, można przyjąć, 
że ciekawość ustaje, protest zaś może wyrazić się bardziej w absencji 
wyborczej niż w głosowaniu. W dłuższym okresie wyborcy będą popie-
rać określoną partię tylko w tedy, gdy wykaże się ona jakimś poziomem 
skuteczności. By być skuteczna, musi przede wszystkim być kojarzona 
z jakąś kwestią, w której zakresie postrzega się ją jako kompetentną.

W naukowym obiegu występuje wiele odmiennych operacjonalizacji 
znaczenia czy ważności, jakie cechują daną partię polityczną, jej siły 
w systemie partyjnym. Jak podkreśla Katarzyna Sobolewska-Myślik, 
warto w nich łączyć aspekty funkcjonalne z organizacyjnymi, pozwa-
lające na wyodrębnienie partii politycznych na podstawie funkcji, które 
spełniają w systemie politycznym, jednocześnie uwzględniając specy-
ficzną strukturę organizacyjną, jaką charakteryzują się wyłącznie partie. 
Spełniane przez partie polityczne funkcje były i są przedmiotem wielu 
opracowań, które, jak piszą Peter Mair i Jacques Tomasen, sprowadzić 
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można do następującego katalogu: integracja i mobilizacja obywate-
li, artykulacja i agregacja interesów, formułowanie polityki w sferze 
publicznej, rekrutacja liderów, tworzenie parlamentów i rządów. Przy 
czym tworząc swoją typologię, podkreślali, że konstytutywne dla niej 
pozostają dwie – reprezentacji oraz rządzenia. Te funkcje wykonywane 
przez partie polityczne w demokracjach przedstawicielskich pozosta-
wały ze sobą w ścisłym związku. Partia polityczna tworzyła reprezen-
tację (interesów) obywateli, a jednocześnie nimi rządziła (w domyśle, 
ograniczając je). Była to, zdaniem Maira, unikatowa kombinacja funkcji 
przypisana partiom politycznym. Współcześnie, wraz ze zmianami sys-
temów politycznych, funkcja reprezentacji nie jest monopolem partii 
politycznych. Te ostatnie, realizując funkcję rządzenia (teoria rządu 
partyjnego), tracą możliwości realnej reprezentacji, a przynajmniej taki 
wizerunek wśród wyborców – zastępują je aktorzy spoza systemu partyj-
nego (media, sektor NGO, lobby). Badanie partii politycznych jedynie 
przez pryzmat ich funkcji grozi wskazanym przez Angelo Panebianco 
teleologicznym uprzedzeniem w badaniach nad partiami. Chodzi o to, 
że przyjmuje się z góry określony katalog funkcji, które partie powinny 
wypełniać i traktuje się je jako konstytuujące partię. Jednak cele partii 
politycznych mogą się zmieniać, podobnie więc funkcje oraz metody 
ich realizacji.

Punktem wyjścia wielu opracowań i propozycji w zakresie relewan-
cji struktur partyjnych są koncepcje Mogensa Pedersena i Giovanniego 
Sartoriego, którzy relewancję partii proponują mierzyć na różnych eta-
pach partyjnego cyklu życia, w tym po przekroczeniu progu parlamen-
tarnego, aby oszacować jej potencjały w zakresie zdolności koalicyjnej 
oraz możliwości szantażu.

W kwestii wpływu na procesy polityczne sięgam po koncepcję 
Mogensa Pedersena, który traktuje partie polityczne jako instytucje 
podatne na naturalne dla organizmów żywych cykle biologicznego roz-
woju – od narodzin, przez dojrzałość, aż do śmierci instytucji. Kolejne 
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fazy życia partii według Pedersena wyznaczane są przez cztery progi 
czy bariery:

1. barierę deklaracji, kiedy grupa polityczna publicznie deklaruje 
zamiar udziału w wyborach i podejmuje decyzje dotyczące kam-
panii wyborczej;

2. barierę autoryzacji, związaną z rejestracją organizacji jako partii 
politycznej;

3. barierę reprezentacji, którą partia przekracza, zdobywając miej-
sca w parlamencie;

4. barierę relewancji, która opiera się w istocie na dwuelementowej 
koncepcji Giovanniego Sartoriego (potencjał koalicyjny i poten-
cjał szantażu).

Według Sartoriego, który miary relewancji odnosi do możliwości 
wykorzystywanych przez partie parlamentarne, w procesie interakcji 
międzypartyjnych znaczenia nabiera stopień prawdopodobieństwa, 
z jakim dana partia może być brana pod uwagę w roli uczestnika co naj-
mniej jednej koalicji rządowej. Partie nigdy niebrane pod uwagę jako 
realni partnerzy koalicyjni zalicza się do nierelewantnych. Potencjałem 
koalicyjnym dysponują zaś te, które organizacyjnie i politycznie mogą 
wpływać na kształt co najmniej jednej z teoretycznych koalicji gabine-
towych. Ale branie po uwagę tylko tego czynnika jako decydującego 
w przetargach politycznych, okazało się niewystarczające. Implikowało 
bowiem zgodę na fakt, że partie (nawet parlamentarne) niebrane pod 
uwagę przy tworzeniu gabinetów, nie odgrywają żadnej roli. Przykład 
partii radykalnie prawicowych w Europie Zachodniej stoi z tym faktem 
w sprzeczności. Stąd potrzeba rozbudowy narzędzia analizującego partie 
nierelewantne i uwzględnianie także potencjału szantażu politycznego.

Potencjał ten określa, jak pod wpływem funkcjonowania badanej 
partii zmieniają się interakcje pomiędzy pozostałymi ugrupowaniami 
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relewantnymi. Innymi słowy, chodzi o wpływ na zmianę dotychczas 
funkcjonujących wzorców zwierania koalicji.

Pojawia się w tym miejscu szereg pytań dotyczących określenia 
poziomu relewancji i mierników systemu partyjnego, które pozwalają 
partię zaklasyfikować do grona mogących zmienić jego kształt. Liczba 
mandatów przypadająca danej partii i zapewniająca jej relewancję nie 
jest określona. Po przejściu progu reprezentacji o roli partii na scenie 
politycznej decyduje również potencjał koalicyjny, czyli – niezależnie 
od liczby posiadanych mandatów, informacja, czy partia zdolna jest 
do wywierania wpływu przynajmniej na jedną możliwą koalicję rzą-
dową. A do tego miernika należy jeszcze dodać wspomnianą już siłę 
szantażu politycznego. W uproszczeniu fazy rozwoju wzbogacone o po-
tencjał koalicyjny i szantażu przedstawia poniższy schemat.

Rys. 3. Cykl życia partii uwzględniający potencjał szantażu i koalicyjny

  

 

 



Źródło: K. Deschouwer (red.), New parties in government. Firt time in 
power,  Routledge, London 2008, s. 3, opracowanie własne.

Połączenie tych dwóch koncepcji jest dobrym punktem wyjścia 
do namysłu nad szerokim znaczeniem partii populistycznych rady-
kalnej prawicy i jego pomiarem w fazie deklaracji, na etapie oficjalnej 
rejestracji i po wejściu do parlamentu. W przypadku omawianej rodziny 
partii dochodzi do trzech ważnych typów sytuacji rzutujących na ich 
znaczenie – wygranej, przegranej i blokowania.

Jakie znaczenie mają partie pozostające poza parlamentami bądź 
niestartujące w wyborach? Jest to pytanie istotne i zasadne w relacji 
do analizowanych partii, ale także innych, orbitujących na peryferiach 
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systemu politycznego. Oprócz funkcji organizacyjnej, motywacyjnej 
i agregacji interesów istotna okazuje się także ich artykulacja, a w efek-
cie wpływ na relacje z opinią publiczną. Jeden z kluczowych wątków 
dyskusji na temat radykalizmu prawicowego w powojennej Europie był 
poświęcony rozstrzyganiu dylematu, czy to zmiana systemów wartości 
zamożnego świata zachodniego (wzrost znaczenia postwartości, poło-
żenie akcentu na kwestie społeczno-kulturowe, a marginalizację tych 
ekonomicznych) zaowocowała powstaniem tychże partii, czy to pro-
gramowy apel radykałów wpłynął na zmiany aksjologiczne w obrębie 
społeczeństw, zwłaszcza w odniesieniu do takich kwestii, jak masowa 
imigracja, walka z przestępczością, rozczarowanie elitami politycznymi 
i systemem demokratycznej reprezentacji per se.

W tym zakresie istniejące opracowania dostarczają ambiwalentnych 
wyników. Z jednej strony badania negują oddziaływania tych partii 
na negatywne nastawienie względem mniejszości napływowych134. 
Ale mamy także dane dostarczane przez zespół Moshe Semyonova. 
Na podstawie analiz wyników czterech edycji Eurobarometru w dwu-
nastu państwach wskazują one na znaczenie poparcia dla tychże partii 
w budowaniu negatywnej postawy względem imigrantów135. Pojawia 
się też ich zapośredniczone oddziaływanie na tę kwestię. Uznani auto-
rzy dostarczają bowiem istotnych studiów przypadków, które dowodzą 
mieszanego wpływu prawicowych radykałów – skromnego jeśli chodzi 
o wpływ na politykę antyimigrancką, choć bardziej znaczącego w kwe-
stii ustalania porządku dnia (agenda setting) pozostałych partii poli-
tycznych wobec tej problematyki136. Niewątpliwie jest to ten szczegó-

134 K. Dunn, S. Singh, The Surprising Non-Impact of Radical Right-Wing Populist 
Party on Tolerance of Minorities, „Journal on Elections, Public Opinion& Parties” 
2011, vol. 21(3), s. 313-331.

135 M. Semyonov, R. Raijman, A. Gorodzeisky, The Rise of Anti-Foreigner Sentiment 
in European Societies, 1988-2000, „American Sociological Review” 2006, vol. 71(3), 
s. 426-449.

136 M.H. Williams, The Impact of Radical Right-Wing Parties in West European De-
mocracies, Palgrave McMillan, New York 2006.
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łowy obszar badawczy, który wymaga dalszych badań porównawczych, 
a może i reprezentatywnych.

3.2. Wpływ populistycznej radykalnej 
prawicy na proces polityczny

Na równi z oddziaływaniem na masy wyborcze ważnym punktem 
poddawanym badaniom jest wpływ populistycznej radykalnej prawicy 
na partie głównego nurtu w zakresie polityki rozumianej doktrynalnie 
oraz praktycznie. Chodzi znów o trzy kluczowe dla programów rady-
kalnej prawicy, a podejmowane przez badaczy tematy: politykę anty-
imigracyjna (zwłaszcza w zakresie zaostrzania przepisów azylowych), 
rozbudowanie aparatu państwowego w celu walki z przestępczością, 
sprzeciw wobec pogłębiania integracji europejskiej (twardy euroscep-
tycyzm). Choć najbardziej eksponowanym wątkiem badań jest poten-
cjalna radykalizacja polityk migracyjnych, jak słusznie zauważa Cas 
Mudde, nie ma wątpliwości, że od lat 80., kiedy datujemy falę wznoszącą 
tych partii, państwa europejskie zaostrzyły przepisy dotyczące imigracji, 
integracji czy narodowego bezpieczeństwa, jednak udział radykałów 
w tym procesie jest skromny137.

Wpływ na opinię publiczną i polityków radykalna skrajna prawi-
ca może i chce mieć na każdym z etapów partyjnego cyklu życia, ale 
to oddziaływanie na opinię publiczną i polityczną agendę nie znajduje 
jednoznacznego potwierdzenia w empirii. Dlatego należy szczególną 
uwagę poświęcić ocenie skutków uczestnictwa tych ugrupowań w poli-
tyce głównego nurtu, czyli po przekroczeniu przez nie pedersenowskiej 
bariery reprezentacji parlamentarnej i gabinetowej.

137 C. Mudde, Populist Radical Right in Europe…, op.cit., s. 302.
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Wracając do określenia „wygrana”, rozumiem przez nie uzyska-
nie przynajmniej raz reprezentacji w parlamencie i udział w koalicji 
rządowej. Sytuacja taka plasuje partię w gronie relewantnych, warto 
jednak pamiętać, że choć obecność partii populistycznej radykalnej 
prawicy zawsze odbija się szerokim echem w dyskursie publicznym, 
w zestawieniu z pozostałymi rodzinami partii politycznych ich rola 
na arenie rządowej okazuje się drugorzędna. W ponad trzystu gabine-
tach poddanych analizie w latach 1980-2015 jedynie dwadzieścia jeden 
współtworzyły te partie.

Tabela 6. Partie skrajnie prawicowe w koalicjach gabinetowych

Kraj Partia Udział w latach Partnerzy w koalicji

Austria
FPÖ

BZÖ

2000-2002
2002-2005
2005-2006

ÖVP
ÖVP
ÖVP

Estonia ERSP 1992-2095 Isamaa

Chorwacja HZD 1990-2000

Dania FrP -

DFP
2001-2005
2005-2007
2007-2011

V& KF
V& KF
V& KF

Grecja LAOS 2011-2012 PASOK & ND

Włochy LN
1994

2001-2005
2008-2011

AN & Forza Italia
AN & Forza Italia

PdL & MpA

Holandia PVV 2010-2012 CDA & VVD

Polska LPR 2005-2006 PiS & Samoobrona

Rumunia
PUNR
PRM

1994-1996
1995

PDSR & PSM
PDSR & PSM

Serbia SRS 1998-2000 SPS & JUL

Słowacja SNS
1994-1998
2006-2010

HZDS & Smer
HZDS & Smer

Szwajcaria SVP 2002- SPS & FDP & CVP

Źródło: C. Mudde, Populist…, op. cit., s. 301.
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Część z analizowanych przeze mnie partii, niezależnie od ich ma-
łego rozmiaru (w tym przypadku rozumianego jako liczba zdobytych 
mandatów), charakteryzowała się realnym potencjałem koalicyjnym 

– współtworząc gabinety, jak miało to miejsce w Austrii, Włoszech, 
Holandii oraz porównywanych Polsce i Słowacji.

Przekonanie, że brak relewancji parlamentarnej to efekt zespołu 
czynników, których poznanie umożliwia pełniejsze zrozumienie fe-
nomenu tych partii, był dla mnie impulsem do pogłębienia badań138. 
Ważne, aby na równi ze spektakularnymi i trwałymi z punktu widzenia 
sceny partyjnej zwycięstwami radykalnej prawicy zajmować się także 
przyczynami jej porażek, które miały miejsce równoległe w latach 90. 
ubiegłego wieku. Przez przegraną rozumiem sytuację, kiedy partie, które 
wcześniej przynajmniej raz przełamały barierę reprezentacji, utraciły 
status parlamentarny. Partie tracące poparcie odpowiednie do przekro-
czenia poziomu reprezentacji, okazywały się, zdaniem Sartoriego, nie-
zdolne do wchodzenia w koalicję oraz stosowania szantażu politycznego.

Oczywiście nie wszystkie partie przegrane na stałe znikają ze sceny 
partyjnej. Jednak analizując przykłady porażki, skupiam się na przy-
kładzie szwedzkim i czeskim. W obydwu przypadkach już od ponad 
dekady partie te nie zdołały ponownie przekroczyć bariery reprezentacji. 
Stąd próba zastanowienia się nad zestawem czynników powodujących 
porażkę radykalnej prawicy w Szwecji (ND w 1994 r.) oraz porówny-
wanych Czechach (Republikanie w 1999 r.).

Jeśli chodzi o trzeci, pośredni aspekt – status partii blokowanej, 
omawiam go na przykładzie belgijskiego Flamandzkiego Interesu (VB). 
Formacja ta, mimo dużego poparcia wyborczego, od lat 90. pozostaje 
otoczona przez pozostałe partie tzw. kordonem sanitarnym, czyli nie 
jest włączana w proces decyzyjny. To ciekawy przykład sytuacji, w jakiej 

138 W swoich publikacjach poświęconych radykalnej prawicy wielokrotnie zwracał 
na to uwagę C. Mudde, który dostrzegał (nawet mimo marginalnego zaintereso-
wania wyborców tymi partiami) szerokie zainteresowanie mediów i środowiska 
akademickiego.
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partie skrajnie prawicowe się znajdują. Jak zatem widać, po przekrocze-
niu pedersenowskiej bariery reprezentacji, kluczowe dla statusu partii 
radykalnej prawicy stają się ich własne działania oraz reakcje pozosta-
łych aktorów systemu politycznego, zwłaszcza innych partii parlamen-
tarnych czy prezydenta, a także sądów, trybunałów oraz mediów.

Model wyjaśniający poszczególne sytuacje powinien składać się 
z dwóch grup czynników. Po pierwsze, tych ze strony „popytowej”, 
które nawiązują do społecznego zapotrzebowania, uświadomionych 
grupowych interesów, poszukujących politycznej reprezentacji. Po dru-
gie zaś, strony podażowej, czyli w danym momencie obowiązujących 
wzorców relacji w obrębie systemu politycznego (np. prawa wyborczego, 
nieformalnych wzorów zachowań politycznych – kooperacyjnych czy 
konfrontacyjnych).

Za istotny dla sukcesu partii politycznych uznaje się system wy-
borczy danego państwa, a w szczególności takie jego składowe, jak typ 
systemu wyborczego, formuła pozwalająca przeliczyć głosy na man-
daty, progi wyborcze, kształt i rozmiar okręgów wyborczych. Dlatego 
ważne okazuje się sugerowane już uwzględnienie w analizach strony 
podażowej, rozumianej jako strategie samych partii i regulacji we-
wnątrzsystemowych. Jak słusznie zauważa Mudde, w większości państw 
unijnych obowiązują proporcjonalne typy systemu wyborczego, które 
sprzyjają wielopartyjności i pozostają życzliwe nowym formacjom. 
Stąd przekonanie, by szczególną uwagę zwrócić na bariery wejścia, 
rozumiane jako pozostałe składowe systemu wyborczego, ze szczegól-
nym uwzględnieniem niskich progów wyborczych oraz preferującego 
mniejsze ugrupowania wyborczego algorytmu, przekładającego odsetek 
głosów na faktycznie pozyskiwaną liczbę mandatów. Warto nadmienić, 
że w kwestii progów wyborczych nie wystarczy analizować ich ustawo-
wo regulowanej wartości. Polski przypadek odnośnie partii małych czy 
nowych uczy nas, że bariery wejścia do parlamentu (sejmu) są złożone. 
Obok progów ustawowych istotne bowiem okazują się progi naturalne, 
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wynikające z wielkości okręgów. Jak pokazuje w swojej analizie Jarosław 
Flis, wchodząca do sejmu w 2005 roku Liga Polskich Rodzin, choć prze-
kroczyła próg ustawowy (5%) w 39 z 41 okręgów, to w aż 10 z nich nie 
otrzymała ani jednego mandatu139. Dodatkowo w odniesieniu do partii 
nowo powstałych i o mniejszej (liczebnie) reprezentacji (w tym także 
do radykalnej prawicy) ważny jest aspekt regionalny140. W czasie re-
alizacji długoterminowej strategii wyborczej wielkiej wagi nabiera fakt 
posiadania partyjnego „matecznika”, okręgu, w którym poparcie jest 
wysokie i z którego rozpoczyna się marsz po władzę, ponieważ w sytu-
acjach wyborczej porażki właśnie w takich miejscach możliwe staje się 
przetrwanie partyjnych struktur. Dla francuskiego Frontu Narodowego 
takim bastionem jest Provence-Cote-dAzure, dla Flamandzkiego 
Interesu – Antwerpia, a dla Słowackiej Partii Narodowej – Żylina.

3.3. Strategie wobec radykalnej prawicy 
w systemie partyjnym 

W dalszej części testu przedstawię czynniki wpływu, które w litera-
turze przedmiotu uznawane są za istotne w kształtowaniu statusu partii 
radykalnie prawicowych. Postaram się również odpowiedzieć na pytanie, 
jaka ich kombinacja spowodowała w danym okresie określony (wygrany, 
blokowany, przegrany) status partii radykalnie prawicowych. Istotne 
czynniki wpływu, o których będzie mowa, to strategie otoczenia partii 
radykalnej prawicy, rozumianego jako partie, które przekroczyły próg 
reprezentacji parlamentarnej, posiadające potencjał koalicyjny w sto-
sunku do tych ugrupowań.

139 J. Flis, Złudzenia wyboru. Społeczne wyobrażenia i instytucjonalne ramy w wy-
borach do sejmu i senatu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2014, s. 144-145.

140 Ibidem, s. 146.
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O możliwych strategiach, przyjętych wobec radykalnej prawicy, pisał 
także William M. Downs141. Mieszczą się one w kontinuum od współ-
pracy partii tworzących gabinety do aktywnej izolacji. Jego konkluzje 
można przedstawić w następujący sposób:

Tabela 7. Strategie wobec radykalnej prawicy w systemie partyjnym

Kooperacja Izolacja Ignorowanie

przejęcie części programu
niewchodzenie we współpracę wyborczą, 

parlamentarną, gabinetową

współpraca wyborcza 
parlamentarna, gabinetowa

delegalizacja
szeroka koalicja

Źródło: W.M. Downs, Pariahs in their Midst: Belgian and Norwegian Parties Reach 
to Extremist Threats, „West European Politics” 2001, vol. 24, s. 24-27, opracowanie własne.

Zarysowane powyżej ujęcia wymagają jednak uzupełnienia i pogłę-
bienia. Poczucie kryzysu, które towarzyszy wejściu na scenę parlamen-
tarną partii radykalnie prawicowych – populistycznych, nacjonalistycz-
nych, antysystemowych czy antyimigranckich, wywołuje różne reakcje 
ze strony partii tzw. głównego nurtu.

Strategie izolacjonistyczne mogą przybierać różne formy. 
Przykładem może być delegalizacja partii. Dotyczy to partii nierespek-
tujących wartości demokratycznych, których istnienie może stanowić 
realne zagrożenie dla określonego systemu politycznego. Chodzi w tym 
przypadku o partie nawiązujące do tradycji faszystowskich, głoszących 
hasła dyskryminacji rasowej i narodowościowej. Choć w praktyce 
delegalizacja konkretnych partii w Europie stanowi rzadkość, miała 
miejsce w przypadku analizowanego Bloku Flamandzkiego. Co cie-
kawe, decyzja z 2004 roku Sądu Najwyższego o delegalizacji Vlaams 
Bloku stała się impulsem do zmian programowych, a także (para-
doksalnie) do ugruntowania pozycji nowej-starej formacji na scenie 
politycznej. Notowany od końca lat 80. proces odchodzenia od haseł 

141 W. M. Downs, Pariahs in thier Midst, op. cit., s. 24-27.
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neofaszystowskich i wykorzystanie nowego nośnika, jakim jest kwestia 
imigrancka, pchnął VB na nowe tory. Próby łagodzenia radykalnego 
wizerunku, rzadziej podnoszona krytyka systemowa, odejście od pro-
gramu „jednej kwestii”142, skupienie się na erozji więzi w lokalnych 
wspólnotach wskazuje się jako przyczyny dużej popularności tej forma-
cji wśród wyborców. Jednak wciąż budzi ona kontrowersje, stąd funk-
cjonujący nadal wokół partii „kordon sanitarny”. Niewątpliwie przebieg 
kampanii wyborczej 2007 roku, jak i deklaracje liderów pozostałych 
ugrupowań (deklarujących chęć wzajemnej współpracy w walce o nie-
dopuszczenie do władzy VB) wskazują wciąż na silny opór ze strony 
pozostałych aktorów politycznych wobec haseł i metod działania VB.

W stosunku do partii radykalnej prawicy stosuje się też drugą z izo-
lacjonistycznych metod, a mianowicie szeroką koalicję, która umożli-
wia obniżenie potencjału szantażu poszczególnych partii. Z tą taktyką 
mamy do czynienia również w Belgii. Belgijski Flamandzki Interes jest 
przypadkiem szczególnym, działa w sytuacji wykluczenia z procesów 
decyzyjnych na szczeblu samorządowym, jak i ogólnokrajowym – po-
rozumienie między partiami w belgijskim parlamencie z 19 listopada 
1992 roku obejmowało kwestię niewchodzenia w koalicje i brak jakiej-
kolwiek współpracy z przedstawicielami VB. Sytuacja ta, nosząca wła-
śnie miano cordon sanitarie, pozostaje niezmienna, pomimo rosnącego 
poparcia wyborczego dla VB. Próba przełamania tego status quo miała 
miejsce po wyborach 2004 roku, a także w roku 2006, kiedy wśród 
polityków pojawiły się głosy o niedemokratyczności tego rozwiązania, 
a dziennik „De Standaard” zadeklarował traktowanie VB podobnie 
jak innych partii. Stąd zapewne wynika chęć zaistnienia i aktywnego 
udziału w polityce na forum europejskim: trzej do tej pory niezrzeszeni 
europarlamentarzyści Vlaams Belang: Frank Vanhecke, Philip Claeys, 

142 R. Herbut, Partie dalekiej prawicy w Europie Zachodniej, [w:] E. Olszewski (red.), 
Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego, Wydawnictwo UMCS, 
Lublin 2004, s. 106.
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Koenraad Dilen, czynnie zaangażowali się w opisywany już nieudany 
projekt powołania w 2007 roku nowej frakcji parlamentarnej, skupiają-
cej przedstawicieli europejskich partii skrajnie prawicowych.

W połowie lat 90. w Czechach również izolowano Republikanów 
i Komunistyczną Partię Czech i Moraw. Izolacja ta nie była związana 
ze stworzeniem szerokiej koalicji, a raczej z występowaniem rządów 
mniejszościowych.

Inną przyjmowaną strategią jest inkorporacja i integracja w systemie 
politycznym. Oczywiście inkorporacja może iść w parze z unikaniem 
koalicji. Istotnym, w moim przekonaniu, zestawem strategii są możliwe 
wzorce kooperacji.

Biorąc pod uwagę fazy rozwoju partii według Pedersena, relewancję 
rządową radykalnej prawicy, jako finalny, zwycięski etap, należy poddać 
bardziej szczegółowej analizie. Dlatego koniecznym elementem porów-
nania, na podstawie którego można będzie przeanalizować status partii 
radykalnie prawicowych, jest proces tworzenia gabinetów. Choć związki 
między partiami politycznymi a składem rządów w Europie wydają się 
intuicyjnie nierozerwalne, należy tutaj dodać kilka słów wyjaśnienia. 
Mowa mianowicie o modelu rządu partyjnego.

Robert Katz określa rząd partyjny jako model europejskiej demo-
kracji parlamentarnej w erze masowego prawa wyborczego. W aspekcie 
historycznym rząd partyjny oznacza proces przystosowywania instytucji 
burżuazyjnej demokracji parlamentarnej do sytuacji, kiedy na scenie 
politycznej pojawił się masowy elektorat. W kontekście teorii demokra-
cji model rządu partyjnego oznacza realizację odpowiedzialności rządu 
poprzez oddanie pozycji rządowych ludziom działającym w ramach par-
tii politycznych, które uzyskały poparcie wyborców. Omawiany model 
może zaistnieć, kiedy wszystkie istotne decyzje polityczne są podejmo-
wane przez osoby wybrane w wyborach, w których brały udział partie 
polityczne lub osoby mianowane przez ludzi wybranych w partyjnych 
wyborach i przed nimi odpowiedzialne. Decyzje polityczne powinny być 
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podejmowane w obrębie partii politycznej lub negocjowane przez kilka 
partii. Jeżeli zaś rząd jest koalicyjny, najwyżsi urzędnicy, a zwłaszcza 
premier i ministrowie powinni być wybierani przez swoje partie i odpo-
wiedzialni przed wyborcami poprzez te partie. Ogólnie mówiąc, chodzi 
o główną rolę, jaką we współczesnych państwach demokratycznych 
odgrywają partie polityczne. Z faktu, że w Europie głosuje się częściej 
na partie niż na poszczególne osoby, wynikają powiązania polityków 
z partiami oraz dyscyplina partyjna, a także tworzenie koalicji i obsa-
dzanie stanowisk rządowych przez reprezentantów partii politycznych.

Przywołanie modelu rządu partyjnego w tym miejscu okazuje się 
istotne, ponieważ we wszystkich analizowanych krajach tworzenie ga-
binetów stanowi domenę partii politycznych. Uwypukla jednocześnie 
fakt, że europejskie ruchy uznawane za skrajnie prawicowe, chcąc uzy-
skać bezpośredni wpływ na politykę, powinny organizować się w formie 
partii politycznych i podejmować strategie umożliwiające przełamanie 
pedersenowskiej bariery inkorporacji i relewancji. Oczywiste z pozoru 
uwagi nabierają głębszego znaczenia, jeżeli przypomnieć, że w porów-
nywanych krajach mamy do czynienia za znaczącymi grupami i or-
ganizacjami skrajnie prawicowymi powiązanymi mniej lub bardziej 
bezpośrednio z partiami politycznymi.

I tak np. w Polsce lider analizowanej Ligi Polskich Rodzin – Roman 
Giertych na nowo powołał w Poznaniu 2 grudnia 1989 roku Młodzież 
Wszechpolską, uznając ją za kontynuatorkę przedwojennych tradycji 
Związku Akademickiego „Młodzież Wszechpolska”. Jest ona (wg swego 
statutu) organizacją społeczną o charakterze ideowo-wychowawczym, 
działającą na terenie całej Polski i skupiającą młodzież licealną i akade-
micką143. Organizację tę uważano za młodzieżowe zaplecze Ligi Polskich 
Rodzin i była przez tę partię wspierana. Wsparcie to widoczne było 
podczas wyborów parlamentarnych w 2005 roku, gdy przewodniczący 

143 Deklaracja Ideowa Młodzieży Wszechpolskiej, wersja online  
www.mw.org.pl/t.php?id=42 (dostęp: 21.07.2008).
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LPR zastępował członkami Młodzieży Wszechpolskiej niektórych dzia-
łaczy Ligi Polskich Rodzin na listach wyborczych do sejmu. W grudniu 
2006 roku kierownictwo LPR ogłosiło, że zrywa związki z Młodzieżą 
Wszechpolską i zdecydowało się powołać nową organizację młodzie-
żową – Ruch Młodych LPR144. Decyzja Romana Giertycha była moty-
wowana doniesieniami prasowymi o imprezie neonazistów, w której 
brali udział przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej145. Na Węgrzech 
za bojówkę partii politycznej Jobbik uznawana jest Gwardia Węgierska.

Przełamanie bariery relewancji rządowej stanowi finalną fazę roz-
woju partii i umożliwia bezpośredni wpływ na politykę wewnętrzną 
i zagraniczną. Za Antoszewskim należy podkreślić, że procesy tworzenia 
gabinetów ujawniają istotne wzorce rywalizacji politycznej, która często 
w odróżnieniu od rywalizacji wyborczej przyjmuje postać kooperacji. 
Dodatkowo proces tworzenia gabinetu jest swoistą korektą decyzji wy-
borczej, dokonywaną przez elity polityczne. Od woli liderów partyjnych 
zależy to, czy rząd będzie jednopartyjny, czy zostanie zawarta koalicja 
gabinetowa i kto wejdzie w jej skład (nie zawsze zgodnie z kolejnością 
uzyskanych głosów)146.

Ujęcia teoretyczne tworzenia koalicji rządowych odsyłają nas od-
powiednio do nurtów badawczych wywodzących się z teorii gier, gdzie 
podstawą jest koncepcja tzw. koalicji minimalnie zwycięskiej, a także 
do wyników badań porównawczych nad systemami politycznymi.

Koalicja minimalnie zwycięska obejmuje tylko taką liczbę part-
nerów, jaka jest niezbędna do zapewnienia bezwzględnej większości 
w parlamencie (50 procent plus 1 mandat). Dwa jej warianty to koali-
cja minimalnego rozmiaru i koalicja przetargu. W tej pierwszej biorą 
udział tylko ci partnerzy, którzy mają jak najmniejsza liczbę mandatów 

144 www.gazetapodatnika.pl/artykuly/lpr_zrywa_z_mw-a_676.htm (dostęp: 
21.07.2008).

145 www.dziennik.pl/polityka/article13534/Neonazista_blisko_LPR.html (dostęp: 
21.07.2008).

146 A. Antoszewski, Wzorce rywalizacji politycznej…, op. cit.,  s. 85.
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niezbędną do zapewnienia większości bezwzględnej. Koalicja przetargu 
z kolei zakłada, że optymalne wersja to koalicja minimalnie zwycięska 
z najmniejszą z możliwych liczbą partnerów. Koncepcje te przyjmują, 
że w układach koalicyjnych podział stanowisk dokonywany jest propor-
cjonalnie do „siły parlamentarnej”, czyli liczby mandatów posiadanych 
przez partnerów koalicji. Wynika z tego, że partia dominująca powin-
na dążyć do stworzenia koalicji z partnerami słabszymi, by wskutek 
podziału stanowisk utracić na korzyść koalicjanta jak najmniejszą ich 
część. W tej sytuacji większość analizowanych w tej pracy partii rady-
kalnie prawicowych jawi się jako atrakcyjny partner koalicyjny. Żadna 
z nich nie uzyskała poparcia wystarczająco dużego, by stworzyć rząd 
większościowy. Oczywiście należy mieć na uwadze, że ostateczny kształt 
gabinetów jest również pochodną systemów wyborczego i partyjnego. 
Te opisane już czynniki również zostaną uwzględnione we wnioskach. 
W tym miejscu warto przypomnieć, jak wyglądało maksymalne pro-
centowe poparcie dla tych partii w badanych okresie.

Jak pisze Katarzyna Sobolewska-Myślik:

Oba omawiane warianty zakładają, że udział w koalicji wezmą 
tylko partnerzy niezbędni, (…) że głównym celem ugrupowań 
tworzących koalicję jest zajęcie jak największej liczby stanowisk 
w utworzonym rządzie (…). Ważnym założeniem jest traktowanie 
partii jako jednolitych aktorów147.

W grupie analizowanych przeze mnie partii w koalicjach gabineto-
wych brały udział trzy zachodnioeuropejskie (FPÖ, AN, LPF), z czego 
partie austriacka i włoska dwukrotnie, oraz słowacka (SNS) i polska 
(LPR). Trzeba teraz zapytać, z jakich względów – mimo przejścia bariery 
reprezentacji i pozostawania potencjalnie w roli partnera koalicyjnego 
w myśl koncepcji koalicyjnych opartych na teoriach gier – pozostałe, 

147 K. Sobolewska-Myślik, Partie…, op. cit., s. 144.
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tj. ND, nie zyskiwały statusu partii zwycięskiej, czyli nie były częściej 
członkami koalicji gabinetowych w swoich krajach.

Odpowiedź na to pytanie jest złożona. Po pierwsze, podążając 
ścieżką koncepcji koalicji gabinetowych opartych na teorii gier i biorąc 
pod uwagę eksponowane w nich kryterium ilościowe, nie sposób nie 
dostrzec ich słabych stron. Za von Beymem można zauważyć, że za-
kładają one idealną sytuację, kiedy każde ugrupowanie jest potencjal-
nym koalicjantem. Nie uwzględnia zatem sytuacji, kiedy partia ta nie 
jest brana pod uwagę przy formowaniu koalicji148, np. na podstawie 
umowy międzypartyjnej, tzw. kordonu sanitarnego, którym otoczono 
w 1992 roku w Belgii Flamandzki Interes (VB). Wśród szeregu zarzu-
tów wobec koncepcji koalicji minimalnie zwycięskich warto zwrócić 
uwagę na fakt, że nie biorą one pod uwagę rządów mniejszościowych 
jako regularnie funkcjonujących układów rządowych. Z punktu widze-
nia niniejszej analizy jest to aspekt istotny – sytuacja taka ma miejsce 
w Danii, a opisywana Duńska Partia Ludowa (DF) stanowiła stałe za-
plecze dla kolejnych mniejszościowych rządów Rasmussena. Omawiany 
w tej pracy przykład włoskiego Sojuszu Narodowego również nasuwa 
wątpliwości w stosunku do przedstawionej koncepcji. Nie bierze ona 
pod uwagę wewnętrznego zróżnicowania partii, uznając, że jako jedno-
lity aktor polityczny w koalicjach zachowywać się będzie jednoznacznie. 
AN jest przykładem partii, która w pierwszej fazie swojego istnienia 
(przed przekształceniem z MSI w AN) nie była brana pod uwagę jako 
koalicjant – jednocześnie obostrzenia te zniknęły pod wpływem zmian 
ideologicznych w samej partii oraz politycznych okoliczności (skutki 
antykorupcyjnej akcji „Czyste ręce” oraz powstanie Forza Italia).

W tej części opisuję strategie partii politycznych wobec radykal-
nej prawicy, które zaowocowały koalicjami gabinetowymi lub wręcz 
przeciwnie – zepchnęły je na margines sceny politycznej. Bogata lite-
ratura dotycząca wzorców rywalizacji europejskich partii politycznych 

148 Ibidem, s. 147.
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umożliwia przedstawienie w szerszym kontekście losów partii radykal-
nie prawicowych.

Posiłkując się analizą struktury 462 gabinetów, przeprowadzonej 
przez Antoszewskiego dla lat 1945-2001 oraz danymi z kolejnych 5 lat, 
można ogólnie scharakteryzować gabinety zachodnioeuropejskie jako 
w przeważającej mierze większościowe i koalicyjne. Jednocześnie nale-
ży pamiętać, że istnienie wśród tej grupy gabinetów mniejszościowych 
nie jest wyjątkiem czy aberracją, ale jak w przypadku duńskim trwale 
wpisuje się w schemat funkcjonowania rządów.

Tabela 8. Typy gabinetów w Europie Zachodniej w latach 1945-2008

Kraj Liczba gabinetów
Większościowe 
jednopartyjne

Mniejszościowe 
jednopartyjne

Koalicje 
większościowe

Koalicje 
mniejszościowe

Austria 25 4 1 20 -

Belgia 38 3 1 33 1

Dania 36 - 14 6 16

Holandia 28 25 3

Włochy 61 - 15 39 7

Szwecja 27 4 16 6 1

ogółem 205 11 47 119 28

Źródło: A. Antoszewski, Wzorce rywalizacji politycznej…,  
op. cit., s. 86 (lata 1945-2001), opracowanie własne (lata 2001-2008).

Przykłady, które świadczą o zmianie we wzorcach tworzenia gabi-
netów w latach 90., dotyczą:

1. wchodzenia w koalicje partii, które do tej pory ze sobą nie 
współpracowały;

2. przekształcanie zwyczajowych koalicji (w analizowanym przy-
padku duńskim, w 1993 roku doszło do dołączenia do „tra-
dycyjnej” koalicji socjaldemokratów z liberałami – Centrum 
Demokratycznego i Chrześcijańskiej Partii Ludowej);
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3. zapraszanie do grona partii tylko nowych partii, np. ekologicz-
nych (w 1999 roku w Belgii).

Rola nowych partii politycznych w tworzeniu koalicji gabineto-
wych jest również bardzo ciekawym wątkiem. Badania przeprowadzo-
ne w 2002 roku przez Petera Maira w 15 krajach Europy Zachodniej 
wykazały, że poparcie wyborcze dla partii politycznych powstałych 
po roku 1960 wyniosło aż 23% i stanowiło istotny element formowanych 
koalicji149. W ten nurt zmian wpisują się analizowane partie skrajnie 
prawicowe. 

W Austrii już sama możliwość wejścia do rządu FPÖ, która nastąpiła 
po wygranych wyborach 1999 roku, wywołała falę protestów na are-
nie międzynarodowej – Unii Europejskiej, USA i Izraela. 31 stycznia 
2000 roku 14 państw zagroziło Austrii sankcjami na wypadek, gdyby 
w rządzie zasiedli przedstawiciele FPÖ, rządy wszystkich państw miały 
przerwać kontakty dwustronne z rządem austriackim.

O wpływie tej partii na zmianę wzorców rywalizacji pisze m.in. 
Bartłomiej Michalak:

Do zasadniczej zmiany charakteru międzypartyjnych interakcji 
doszło w wyniku „krytycznych” wyborów z 1999 r. Bez wątpienia 
stanowią one punkt zwrotny w powojennej historii Austrii. Ich 
konsekwencją jest bowiem definitywne zakończenie kooperacyj-
nego stylu rządów. (…) Decyzja ÖVP o zaprzestaniu współpracy 
z socjaldemokratami w ramach formuły „wielkiej koalicji” oraz 
sojusz z izolowanym dotychczas FPÖ, radykalnie zmieniła obo-
wiązujące do tego momentu wzorce powiązań pomiędzy partiami. 
Mała koalicja ÖVP-FPÖ, na jaką zdecydowało się kierownictwo 

149 P. Mair, In the aggregae. Mass-electoral behaviour in Western Europe 1960-2000, 
[w:] Keman H. (red.), Comparative Democratic Politcs – a guide to contemporary 
theory and research, Sage Publications, London 2002, s. 134.
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Partii Ludowej, była wyrazem pragmatyzmu i politycznego 
wyrachowania150.

Lider ÖVP Wolfgang Schüssel poprawnie zinterpretował wynik wy-
borów, który stanowił swego rodzaju „weto społeczne” dla sprawującego 
nieprzerwanie od ponad 12 lat władzę socjaldemokratyczno-chadec-
kiego „kartelu rządzącego”. Schüssel doskonale zdawał sobie sprawę, 
że Austriacy chcą jakiejś spektakularnej zmiany, a jednoczenie bardzo 
obawiają się nieznanego. Koalicyjny sojusz z FPÖ wydawał się speł-
nieniem oczekiwań większości niezadowolonych wyborców. Pozwalał 
chadecji na swego rodzaju „odcięcie się” od tego wszystkiego, co budziło 
społeczną frustrację, a czego symbolem stał się na przełomie roku 1999 
i 2000 ustępujący rząd socjalisty Viktora Klimy.

Koalicja z FPÖ dała ÖVP możliwość swobodnego realizowania 
własnego programu gospodarczego oraz dominujący wpływ na arenie 
rządowej. Wytrącała również ugrupowaniu Haidera bardzo skuteczną 
jak do tej pory broń, jaką była programowa opozycyjność i antysys-
temowość. Uczestnicząc w gabinecie, zrealizowała ona bowiem swój 
główny postulat polityczny, jakim było „rozbicie obecnego układu rzą-
dzącego”. Oznaczało to, że w przyszłości partia ta nie będzie już mogła 
liczyć na głosy niezadowolonych i straci charakter ugrupowania pro-
testu. Trafność tej argumentacji potwierdziły w pełni kolejne wybory 
parlamentarne.

Wskutek sporów w FPÖ i odejścia części ministrów koalicja nie 
przetrwała. Premier Wolfgang Schüssel podał więc rząd do dymisji. 
Przyspieszone wybory odbyły się w 2002 roku – FPÖ straciła dwie 
trzecie wyborców i 34 z 52 mandatów. Wolnościowcy przegrali na-
wet w swojej twierdzy – Karyntii. Mimo to w lutym 2003 roku weszli 

150 B. Michalak, Wpływ kultury politycznej na charakter rywalizacji międzypartyjnej 
– przypadek Austrii, referat wygłoszony 11 grudnia 2003 r. podczas konferencji 
„Kultura polityczna: europejskie standardy a polska rzeczywistość”, wersja online 
http://www.home.umk.pl/michalak/podstrony/austria2.html (dostęp: 15.11.2008).
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ponownie w skład rządu. Jak wyjaśnił Christoph Leitl, członek władz 
ÖVP – brak zaufania do koalicji z lewicą przewyższał w ÖVP niechęć 
do współpracy z haiderowcami151. Brak konstytucyjnego terminu stwo-
rzenia rządu umożliwił ÖVP długie negocjacje z SPÖ, jednak próba 
powrotu do formuły wielkiej koalicji nie udała się. ÖVP zwróciło się 
ponownie do partii Haidera.

W Danii partia Pii Kjaersgaard (DPL) nie tworzyła koalicji rządowej. 
Ale mniejszościowy rząd Andreasa Rasmussena, który ze swojej partii 
(Venstre) miał 70 deputowanych z ogólnej liczby 179, przy każdym istot-
nym głosowaniu musiał liczyć na poparcie Duńskiej Partii Ludowej. Jak 
pisał Jacek Pawlicki, partii tej wystarczała rola języczka u wagi, a ceną 
za poparcie rządu miało być zaostrzenie polityki imigracyjnej i ogra-
niczenie praw imigrantów w Danii.

Było to możliwe dzięki wyborom parlamentarnym w 2005 roku. 
Partia uzyskała 24 (z 179) miejsca w Folketingu, co uczyniło ją trzecią 
pod względem wielkości partią w Danii i potwierdziło sukces z poprzed-
nich wyborów (2001), kiedy w kampanii partia rozpoczęła ogólnokra-
jową debatę w sprawie imigracji (na stronie internetowej DF czytamy: 
Dania nie jest krajem dla imigrantów! Należy odsyłać ich, skąd przybyli, 
utrudnić napływ nowych cudzoziemców i zaostrzyć przepisy w kwestii 
uzyskiwania obywatelstwa duńskiego152).

Przykładem partii zwycięskiej jest także Lista Pima Fortuyna 
w Holandii. Po sukcesie wyborczym w 2002 roku współtworzyła rząd 
chadeków z CDA. Już w sondażach przedwyborczych widoczne było 
duże poparcie dla niej. LPF miała szanse stać się trzecią siłą w holen-
derskim parlamencie. Wydarzeniem, które poniekąd się do tego przy-
czyniło, była śmierć samego Fortuyna, który został zamordowany 8 dni 
przed wyborami przez obrońcę praw zwierząt Volkerta van der Graffa. 

151 J. Jankiewicz, Nowa skrajna..., op. cit., s. 176.
152 www.danskfolkeparti.dk/Forside.asp (dostęp: 5.07.2005).
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Istotnym wydaje się fakt, że w związku z zakazem wprowadzania zmian 
na listach wyborczych, jego nazwisko na nich pozostało153.

Lista Pima Fortuyna w wyborach zyskała 26 mandatów w 150 oso-
bowym parlamencie i jako druga siła parlamentarna weszła w koalicję 
rządową z chadekami z CDA i liberałami z VVD. W rządzie Jana Petera 
Balkenendea LPF otrzymała 4 z 13 tek ministerialnych (wicepremiera 
i ministra zdrowia, transportu i gospodarki wodnej, gospodarki i handlu 
zagranicznego, cudzoziemców i polityki integracyjnej). Jednak strata 
wyrazistego lidera spowodowała ujawnienie słabości programowej i or-
ganizacyjnej partii. Koalicja ta nie przetrwała długo, po niecałych trzech 
miesiącach rozpisane zostały przedterminowe wybory. Bezpośrednim 
powodem były konflikty personalne wśród kierownictwa i ministrów 
z ramienia LPF oraz oświadczenie liberałów. Ci nie chcieli dłużej dzie-
lić się władzą z niewygodnym koalicjantem i zapewnili, że po nowych 
wyborach są skłonni stworzyć ponownie rząd z chadekami, tym razem 
z pominięciem LPF154. Dymisja złożona przez premiera zakończyła 
funkcjonowanie najkrócej działającego w historii powojennej Holandii 
rządu. W nowych wyborach Lista Pima Fortuyna nie powtórzyła wcze-
śniejszego sukcesu – uzyskującą tylko 8 mandatów. W latach 2004 i 2005 
ten klub parlamentarny został opuszczony przez członków i praktycznie 
przestał istnieć155.

Przypomnijmy – przez wygraną rozumiem uzyskanie reprezen-
tacji w parlamencie i udział w koalicji rządowej. Miało to miejsce 
przynajmniej raz w Austrii, Włoszech, Holandii oraz porównywanych 

– Polsce i Słowacji. Przez przegraną rozumiałam sytuację, kiedy partie, 
które wcześniej przynajmniej raz przełamały barierę reprezentacji, nie 
utrzymały swojej pozycji i utraciły status parlamentarny. Jeśli chodzi 
pośredni aspekt – status partii blokowanej, omawiam go na przykładzie 

153 J. Jankiewicz, Nowa skrajna…, op. cit., s. 46
154 J. Bielecki, Przeszkody na drodze do Unii, „Rzeczpospolita” (dostęp: 17.10.2002).
155 J. Jankiewicz, op. cit., s. 46.
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belgijskiego Flamandzkiego Interesu (VB), który mimo dużego popar-
cia wyborczego, od lat 90. pozostaje otoczony przez pozostałe partie 
tzw. kordonem sanitarnym, czyli nie jest włączany w proces decyzyjny.

Analiza partii radykalnie prawicowych znajdujących się w trzech 
zarysowanych sytuacjach na poziomie parlamentarnym lub/i gabine-
towym świadczy o istnieniu poparcia wyborczego. W myśl obowiązu-
jącego prawa wyborczego wystarcza ono do uzyskania przynajmniej 
jednego parlamentarnego mandatu. Przedmiotem analizy jest więc nie 
sam fakt przełamywania bariery reprezentacji, a trwałość tych partii 
na arenie politycznej oraz posiadany potencjał koalicyjny.

Wygrani

Pierwszy czynnik sprzyjający partiom skrajnie prawicowym to pro-
porcjonalne systemy wyborcze. Przytaczana już analiza Norris wskazuje, 
że partie te uzyskały w takich warunkach średnio dwa razy więcej miejsc 
w parlamencie niż te funkcjonujące w systemie większościowym. Nie 
zmienia to jednak faktu, że w badanych przypadkach, przy porówny-
walnych rozwiązaniach proporcjonalnych, mamy do czynienia z róż-
nym statusem partii radykalnie prawicowych. Jeśli chodzi o motywy 
głosowania, w krajach zachodnioeuropejskich wśród trzech głównych 
motorów oddawania głosu na te ugrupowania mamy a) poczucie depry-
wacji o charakterze ekonomicznym, b) niezgodę na elitaryzm i korupcję 
(podłoże ideologicznie populistyczne), c) wyrażenie swojego negatyw-
nego stosunku do imigrantów. W świetle przeprowadzonych badań ten 
ostatni ma największe znaczenie. Zatem zarówno z punktu widzenia 
programów wyborczych, jak i „zapotrzebowania” ze strony wyborców 
temat antyimigracyjny stanowi główny czynnik mobilizacyjny.
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W krajach Grupy Wyszehradzkiej w trzech z czterech przypadków 
system wyborczy ma charakter proporcjonalny, tylko na Węgrzech 
stosowane są rozwiązania proporcjonalno-większościowe. Najmniej de-
formujące rozwiązania obowiązują na Słowacji – przy porównywalnych 
we wszystkich krajach wielkościach progów zaporowych. Na Słowacji 
przeliczanie głosów odbywa się według metody Hagenbach-Bischoffa, 
mamy tam również do czynienia z największymi okręgami wyborczy-
mi. W przypadku elektoratu partii radykalnie prawicowych w Europie 
Środkowej, brakuje porównywalnych opracowań dotyczących zwłasz-
cza motywacji wyborców. Analizując elektorat partii zwycięskich – 
SNS i LPR, na podstawie zgromadzonych danych można stwierdzić, 
że co najmniej jeden z powyższych motywów jest wspólny – obydwie 
grupy wyborców cechowała duża chwiejność i dodatkowo negatywna 
postawa w stosunku do instytucji państwowych lub kierunku reform. 
Dodatkowo w Polsce na pierwszy plan wysuwa się relacja partia poli-
tyczna – Kościół, a dokładnie rola, jaką odegrał w mobilizacji elektoratu 
LPR ojciec Tadeusz Rydzyk i kierowane przez niego media.

Warunkiem osiągnięcia sukcesu, rozumianego jako udział w koali-
cji gabinetowej zarówno w Europie Zachodniej, jak i Środkowej, były 
kooperacyjne strategie partii głównego nurtu.

Koncyliacyjne nastawienie w stosunku do radykalnej prawicy były 
możliwe dzięki zmianom, które zaszły w samych partiach. W Europie 
Zachodniej można wyodrębnić dwa scenariusze zmian. Po pierwsze, 
mieliśmy do czynienia z odejściem od wizerunku i retoryki faszy-
stowskiej, która była przyczyną izolowania partii przez pozostałych 
aktorów sceny politycznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu sukces odniósł 
włoski Sojusz Narodowy. W przypadku Bloku Flamandzkiego, kordon 
sanitarny, którym otaczały go pozostałe partie pozostał nienaruszony. 
Druga ze zmian, która umożliwiła radykalnej prawicy wejście w skład 
gabinetów, dotyczył przetasowań na scenie politycznej. Chodzi o zmia-
ny wzorców zawieranych koalicji (Austria), a w przypadku włoskim 
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o otwarcie systemu dla nowych partii, po jego rekonstrukcji (dzięki 
opisywanej już akcji „Czyste Ręce”).

Skrajna prawica w krajach Grupy Wyszehradzkiej nie do końca po-
wieliła te schematy. To nie odejście od wizerunku partii historycznie za-
korzenionej wpłynęło na ich udział w koalicjach gabinetowych. Trudno 
również doszukać się wykorzystania przez te partie politycznych trzę-
sień ziemi – w rodzaju dekompozycji sceny partyjnej na kształt włoski. 
Pluralizacja sceny partyjnej po roku 1989 stworzyła oczywiście szansę 
kreowania polityki na najwyższym szczeblu, jednak udział SNS czy 
LPR w koalicjach gabinetowych był wynikiem strategii partii głównego 
nurtu, które dopuszczały możliwość zawierania niepopularnych sojuszy.

Jeśli chodzi o efekty tej współpracy, partie, które nie znalazły się 
w koalicjach pomimo przekroczenia progu reprezentacji (tj. belgijski 
Flamandzki Interes i Duńska Partia Ludowa), utrzymały poparcie wy-
borców, a nawet je wzmocniły. Dla partii wchodzących w skład koalicji 
poparcie zmalało. Marginalizacja Ligii Polskich Rodzin po niecałych 
dwóch latach w parlamencie stanowi doskonały przykład „wrażliwości” 
partii nowych na destabilizujące konsekwencje udziału w koalicjach 
gabinetowych. Chwilowe osłabienie poparcia po niepełnych dwóch 
kadencjach w rządzie odnotowała również SNS. Jak jednak pamiętamy, 
bardziej wiązało się to z wewnętrznymi podziałami w partii Mečiara 
niż pozycją dominanta w koalicji. Ciekawe są jednak w tym kontekście 
pierwsze powyborcze badania dotyczące poparcia dla SNS pozostającej 
w koalicji z nowym (słabszym) partnerem – Smer. Wskazywały one 
na dziesięcioprocentowe przesunięcie poparcia dla tej partii w stronę 
silniejszego koalicyjnego partnera, czyli SNS.

Przekonanie, że utrata relewancji parlamentarnej to efekt zespołu 
czynników, których poznanie umożliwia pełniejsze zrozumienie feno-
menu tych partii, było dla mnie impulsem do pogłębienia badań. Ważne, 
by na równi ze spektakularnymi i trwałymi – z punktu widzenia sceny 



129Strategie wobec radykalnej prawicy w systemie partyjnym

partyjnej – zwycięstwami radykalnej prawicy zastanowić się także nad 
przyczynami jej porażek, które miały miejsce równolegle w latach 90.

Przegrani

Oczywiście nie wszystkie partie przegrane na stałe znikają ze sceny 
partyjnej, jednak analizując przykłady porażki skupiam się na przykła-
dzie szwedzkim i czeskim. W obu przypadkach już od ponad dekady 
partie te nie zdołały ponownie przekroczyć bariery reprezentacji. Stąd 
próba zastanowienia się nad przyczynami porażki radykalnej prawicy 
w Szwecji (ND w 1994 r.) oraz porównywanych Czechach (Republikanie 
w 1999 r.).

Badając kontekst strategii przyjmowanych przez pozostałe partie 
w stosunku do radykalnej prawicy, należy zastanowić się nad przykła-
dem partii przegranej, w naszym przypadku Szwedzkiej ND. Kiedy 
system partyjny Szwecji uległ rozmrożeniu, oprócz tradycyjnych pięciu 
partii politycznych o głosy wyborców zabiegać zaczęły właśnie Partia 
Zielonych i Chrześcijańsko-Demokratyczna. Obydwie miały silniejsze 
niż ND struktury organizacyjne – Zieloni wypłynęli na bazie masowe-
go ruchu społecznego, a Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna miała 
za sobą tradycję politycznego działania. Istotność tego argumentu po-
twierdzona została w badaniach Johanssona i Raunio156.

W roku 1994 do władzy powracają socjaldemokraci, par-
tie centrolewicowe zdobywają w sumie 201 miejsc, w tym Partia 
Socjaldemokratyczna 161 mandatów (tylko o 14 mniej niż potrzeba 
było do uzyskania absolutnej większości w parlamencie). Były premier 

156 K. Johansson, T. Raunio, Partisan responses to Europe: Comparing Finnish and 
Swedish political parties, „European Journal of Political Research” 2001, vol. 39, 
s. 225-249.
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Ingvar Carlson wraca na stanowisko po trzyletniej kadencji konserwa-
tywnej koalicji premiera Carla Bildta. W sumie centroprawicowe partie 
straciły w tych wyborach 47 mandatów, w tym ND, która nie zdołała 
przekroczyć progu wyborczego i straciła ich 25.

Oprócz wpływu wahadła wyborczego, dodatkowo za główne powody 
porażki tej partii można uznać:

1. zróżnicowanie w klubie parlamentarnym (rozpadła się na dwie 
konkurujące ze sobą frakcje, przed wyborami w 1994 roku jeden 
z liderów ogłosił, że nie będzie ubiegał się o wybór na przewod-
niczącego partii);

2. lekceważenie konieczności budowania struktur partyjnych;
3. pozostanie na stanowisku prounijnym, podczas gdy elektorat 

przeciwny integracji został przechwycony przez wspomnianą 
Partię Zielonych i Chrześcijańską Demokrację.

Wnioski Ignaziego, który jako jeden z powodów porażki ND po-
daje przejęcie jej ksenofobicznej retoryki przez partie głównego nurtu, 
nie znajdują do końca poparcia. O ile taka sytuacja miała miejsce np. 
we Francji, to w Szwecji Jens Ryndgren wskazuje na „odporność” przed-
stawicieli innych partii na przejmowanie argumentów ND. Z drugiej 
strony Hans Georg Betz, skupiając się na antyimigracyjnym wątku 
programowym tej partii, uważa, że porażka ND była związana z wy-
muszonym na partiach rządzących zaostrzeniem polityki imigracyjnej.

W Czechach natomiast zniknięcie ze sceny wyborczej SPR-RSČ mia-
ło miejsce w roku 2001. Zerowy potencjał koalicyjny, czyli izolacja tej 
partii (podobnie jak KSČM), oznaczał „zamrożenie” ok. 1/5 mandatów 
w czeskim parlamencie. Jak piszą Vit Havlik i Lubomir Kopeček, była 
to jedna z głównych przyczyn niestabilnych bądź mniejszościowych 
lub ideologicznie niespójnych gabinetów w Czechach, gdyż przestrzeń 
służąca tworzeniu rządów większościowych została wyraźnie ograniczo-
na. Załamanie poparcia w połowie 1998 roku odbyło się równocześnie 



131Strategie wobec radykalnej prawicy w systemie partyjnym

z przesunięciem w lewo orientacji znacznej części czeskiego elekto-
ratu. Przytaczane przez Fialę i Hlouška badania preferencji i postaw 
elektoratu wykazały, że w tym czasie znaczenia nabrała nowa oś po-
działu – aksjologiczna, dzieląca zwolenników na bardziej liberalnych 
i autorytarnych. Jako przykład tej zmiany wskazują właśnie SPR-RSČ, 
która w wyborach 1998 roku straciła poparcie w skutek przesunięcia jej 
elektoratu ku lewicy. Potwierdzenie tych wyników znajdujemy u Petra 
Kopeckiego i Casa Mudde. Czeska Partia Socjaldemokratyczna (ČSSD) 
polepszyła swój wyborczy wynik o około 6 procent właśnie dzięki prze-
pływowi elektoratu SPR-RSČ (100 tysięcy głosów). Program ČSSD, skie-
rowany do grup, które najbardziej ucierpiały w procesie transformacji, 
okazał się bardziej atrakcyjny dla wcześniejszych zwolenników radykal-
nej prawicy z najuboższych regionów północnych Czech. Dodatkowo 
socjaldemokraci okazali się trafną opcją dla osób pragnących oddać 
głos protestu157. Partia opuściła scenę parlamentarną, przechodząc we-
wnętrzne przeobrażenia158. Wybory roku 2002 przyniosły temu ugru-
powaniu tylko 1 procent poparcia. Świadczyło to o zmniejszającej się 
polaryzacji partii politycznych w systemie partyjnym.

Obecnie tworzące się marginalne partie skrajnie prawicowe sta-
wiają na krajowy antyliberalny konserwatyzm159. Tak robi to np. Front 
Patriotyczny, występujący przeciwko neoliberalnej globalizacji, NATO 
i UE i propagujący solidarność państw narodowych i współczesnej 
europejskiej radykalnej prawicy. Program zakłada walkę o przeżycie 
narodu czeskiego, zamknięcie przed obcymi (imigrantami i mniejszo-
ściami narodowymi), głosi ideał walecznego Czecha, etatyzm naro-
dowy, nacjonalizm ekonomiczny, ograniczenie roli demokratycznych 

157 P. Kopecky, C. Mudde, The 1998 parliamentary and senate elections in the Czech 
Republic, „Electoral Studies” 1999, vol. 19, s. 420.

158 P. Fiala, V. Hlousek, Czeski system partyjny, [w:], A. Antoszewski, P. Fiala, R. Her-
but., J. Sroka (red.), Partie…, op. cit., s. 41-42.

159 M. Mareš, Konstituovani krajni prawice v ceskiem stranicko-politickem systemu, 
„Politologicky casopis” 2000, vol. 2, s. 157.
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reprezentantów na rzecz plebiscytowych form wypowiedzi, ograniczenie 
wolności jednostki160.

Czy reaktywacja radykalnej prawicy odbyła się pod sztandarem prze-
ciwdziałania osłabieniu suwerenności państw narodowych, skutkom 
bezrobocia i strachu przed spadkiem stopy życiowej oraz napływem 
imigrantów? Czeska skrajna prawica przy końcu lat 90. prezentowała 
się jako jedyna prawdziwa opozycja. Korzystała z frustracji społecznej 
wywołanej niespełnioną wizją szybkiego przejścia do kapitalistycznego 
dobrobytu i odsunięcia się socjaldemokratów od problemów zwykłych 
ludzi do liberalnego środka. Opierała się na „niezdolności działania 
i erozji systemu liberalno-demokratycznego”161. Cytowany Jan Rataj 
zauważył, że osłabienie radykalizmu wypowiedzi liderów stowarzy-
szeń radykalnie prawicowych miało przygotować grunt do stworzenia 
struktur partyjnych, które to szanse na poziomie lokalnym ocenił jako 
wysokie162.

Blokowani

Jest to ciekawy przykład sytuacji, w jakiej partie skrajnie prawicowe 
się znajdują. Mamy w niej do czynienia brakiem zgody partii głównego 
nurtu na włączenie radykalnej prawicy w proces decyzyjny. Strategia 
taka może wiązać się koniecznością zawierania szerokich koalicji. 
Z takim przykładem mamy do czynienia w Belgii, gdzie izolacja partii 
Flamandzkiego Interesu (VB) była możliwa dzięki zawarciu tęczowej 
koalicji, wpisującej się w realizowany od lat 70. wzorzec nadwyżko-
wych koalicji większościowych. Izolacja VB nie odbija się negatywnie 

160 J. Rataj, Za rasę…, op. cit., s. 278.
161 Ibidem, s. 283
162 Ibidem, s. 284
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na poparciu wyborczym, które utrzymuje się na wysokim, ok. dwudzie-
stoprocentowym poziomie.

Przykład z pogranicza izolacji, która wpłynęła na przegraną partii 
skrajnie prawicowej, znajdujemy w Czechach, gdzie partią izolowaną 
byli Republikanie oraz Komunistyczna Partia Czech i Moraw (KSČM)163. 
Izolacjonistyczna strategia została również zastosowana w przypadku 
słowackim, jednak nie na poziomie krajowym, a międzynarodowym – 
to właśnie koalicja ze skrajną prawicą (analizowaną SNS) stała się powo-
dem kłopotów partii słowackiego premiera Roberta Fico w Strasburgu 
i Brukseli. Po długiej dyskusji liderzy socjalistów uznali, że Smer nie 
może być dalej członkiem lewicowej frakcji, dopóki pozostanie w ko-
alicji z partią nacjonalistyczną164.

Na koniec, podsumowując charakterystykę radykalnej prawicy 
w krajach środkowoeuropejskich na tle Europy Zachodniej, warto 
zwrócić uwagę na kilka kwestii. W badaniach partii radykalnie pra-
wicowych w krajach postkomunistycznych wyznaczyć można trzy 
trendy. Pierwszy z nich porównuje partie skrajnie prawicowe tego 
regionu z międzywojennymi partiami faszystowskimi, a ich obecność 
ma świadczyć o weimaryzacji, rozumianej jako powrót presocjalistycz-
nej, ultranarodowej, a nawet faszystowskiej wizji państwa. W drugim 
nurcie podkreśla się podobieństwo zachodnio- i środkowoeuropejskich 
systemów partyjnych, a co za tym idzie radykalnej prawicy. Trzecie po-
dejście określa skrajną prawicę w nowych demokracjach jako odrębne 

163 Czescy komuniści od czasu „aksamitnej rewolucji” byli w pełni izolowani na sce-
nie politycznej i nikt nie zawierał z nimi sojuszy, również socjaldemokraci.

164 Część obserwatorów uważa, że socjaliści zdecydowali się na tak radykalne kroki 
wobec ugrupowania Smer, obserwując ostatnie wybory samorządowe w Belgii. 
Mimo że wszyscy spodziewali się, że radykalnie prawicowa partia Vlaams Be-
lang przejmie władzę na północy kraju, socjalistycznemu politykowi Patrickowi 
Janssensowi udało się upokorzyć VB w jego mateczniku – w Antwerpii. Socjaliści 
Janssensa z SPA odebrali nawet VB miano największej partii w tym mieście. Por. 
K. Niklewicz, Socjaliści z Parlamentu Europejskiego nie chcą populistów ze Sło-
wacji, „Gazeta Wyborcza” (dostęp: 14.10.2006).
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zjawisko, ukształtowane przez lata socjalizmu oraz transformacje ide-
ologicznie bardziej antydemokratyczne, a zorganizowane w większym 
stopniu w formy ruchów niż partii165.

Wnioski z przedstawionej analizy potwierdzają zasadność każdego 
z tych podejść i potwierdzają tezę, że skrajna prawica w krajach wyszeh-
radzkich cechuje się dużą różnorodnością.

We wszystkich krajach mamy do czynienia z partiami polityczny-
mi mniej lub bardziej jawnie powiązanymi z szerokim środowiskiem 
ultranacjonalistycznym, a także ekstremistycznym. Różnice między 
partiami widoczne są zarówno w agendzie, jak i statusie na scenie 
politycznej danego kraju. O sukcesie możemy mówić w przypadku 
Słowackiej Partii Narodowej oraz częściowo w odniesieniu do Polski. 
W pierwszym przypadku trwale, w drugim zaś chwilowo tego rodzaju 
ugrupowania zdołały wejść w pedersenowską fazę relewancji. Przykład 
węgierski nie jest jednoznaczny – pomimo braku potencjału koalicyj-
nego, partia w parlamencie zdołała uzyskać silną pozycję, dodatkowo 
wyborcze strategie koalicyjne (start w wyborach z Jobbik) podniosły jej 
szansę na wyjście z opozycji.

165 Por. T. Beichelt, M. Minkenberg, Explaining the radical right in tran sition: theories 
of right wing radicalism and opportunity structures in Post-socialist Europe, nr 
3/202, Frankfurter Institute für Trans formationstudien, Frankfurt 2002, s. 2.
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Jak pisze Meindert Fennema, „wielu ludzi rozpatruje współczesną 
skrajną prawicę jak polityczną pornografię: łatwo ją rozpoznać, trudno 
opisać, a pewne jest to, że należy jej zakazać”166. Jak wykazałam w po-
szczególnych rozdziałach, każda z powyższych konstatacji, przeniesiona 
na grunt naukowy, nie jest prawdziwa.

Celem pracy było scharakteryzowanie oraz porównanie grupy 
partii radykalnie prawicowych w Europie Zachodniej i Środkowej. 
Charakterystyce i porównaniu poddano przykłady austriacki, belgij-
ski, duński, holenderski, szwedzki i włoski, dodatkowo wzbogacając 
je o przykłady partii z Polski, Czech, Węgier i Słowacji. Posługując 
się metodą porównawczą, w każdym z rozdziałów szczególną uwagę 
skupiłam na cechach charakterystycznych ugrupowań radykalnie pra-
wicowych w Zachodniej Europie oraz ich odpowiedników w Europie 
Środkowej.

W części teoretycznej pracy odniosłam się do wybranych koncep-
cji charakteryzujących partie polityczne: podziału na rodziny partii, 
podziałów socjopolitycznych, diady lewicowość – prawicowość oraz 
pojęć ekstremizmu, radykalizmu i skrajności jako dodatkowych ele-
mentów charakteryzujących partie polityczne. Każda z prezentowanych 
prób umieszczenia wybranej grupy partii w teoretycznym kontekście 
nastręczała wielu trudności. Zaproponowane przeze mnie określenie 

„populistyczna radykalna prawica” wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom.
Przedstawione w rozdziale pierwszym rozważania teoretyczne 

dotyczyły radykalnej prawicy w świetle m.in. koncepcji podziałów 

166 M. Fennema, Populist…, op. cit., str. 2.
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socjopolitycznych. Powstanie i rosnące znaczenie radykalnej prawicy 
często w literaturze uznaje się za przykład ich zmian. Przedstawiony 
w rozdziale 1. dyskurs poświęcony rozmrożeniu podziałów politycz-
nych i ich zmianom nie rozstrzyga jednoznacznie, czy partie skrajnie 
prawicowe są przejawem nowego trwałego podziału socjopolitycznego, 
czy może częścią już istniejącego. W rozdziale tym przytoczono wyniki 
rozbudowanych badań Norris, które znajdują potwierdzenie również 
w innych źródłach i wskazują, że elektorat tych partii łączy w sobie 
dotychczas antagonistyczne grupy wyborców. Warto dodać, że ten ma-
riaż odnosi się do wymiaru ekonomicznego – związanego z głoszonym 
przez skrajną prawicę „szowinizmem dobrobytu”. Tymczasem w sfe-
rze wartości nadal aktualne wydają się afiliacje prawicowo-lewicowe. 
Prawicowość była istotnym czynnikiem samookreślenia wyborców tej 
grupy partii, a dodatkowo pokrywała się z wyróżnionymi w definicji 
przynajmniej trzema „wspólnymi mianownikami”. W moim mniemaniu 
określenie „radykalna prawica” oddaje wagę (przynajmniej w wymiarze 
wyborczym) podziału na lewicę i prawicę oraz wyjątkowość sytuacji, 
w jakiej te ugrupowania funkcjonują. Chodzi o radykalną postawę 
względem sytemu demokracji przedstawicielskiej, wyróżniającą się 
na scenie parlamentarno-gabinetowej, przy jednoczesnym zwróceniu 
uwagi na inne, pozapartyjne formy organizacji ekstremistycznych czy 
radykalnych.

Rozróżnienie na prawicę skrajną i ekstremistyczną dokonane w roz-
dziale 1. umożliwiło oddzielenie obszaru partyjnych działań radykalnej 
prawicy od innych form aktywności, na przykład nieformalnych sieci 
współpracy czy stowarzyszeń o charakterze paramilitarnym, które jed-
nak powinny być brane pod uwagę przy systemowej analizie prawico-
wego populistycznego radykalizmu.

Oczywiście należy pamiętać, że nie wszystkie partie zaliczane do gru-
py skrajnie prawicowej te elementy stawiają lub stawiały jako polityczne 
priorytety. Biorąc jednak pod uwagę ich ewolucję i obecny charakter, 
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programowa formuła obejmująca natywizm, pochwałę autorytaryzmu 
i populizm pozwala na ich ogólną charakterystykę. Jak widać, analiza 
wybranej grupy partii możliwa jest dzięki uznaniu tych ruchów za feno-
men międzynarodowy i analizowaniu ich na podstawie porównań, pa-
mięci o ich nowoczesnym charakterze (umieszczeniu ich w kontekście 
nowych socjoekonomicznych trendów) oraz pogodzeniu się z faktem 
ich różnorodności.

Taki schemat badawczy pozwolił na wykazanie różnorodności w ob-
rębie analizowanych partii środkowoeuropejskich oraz ujawnienie ich 
specyfiki. Z każdym z czterech elementów ideologii zachodnioeuropej-
skich partii radykalnie prawicowych mamy do czynienia w agendach 
partii środkowoeuropejskich. Natywizm, antyestablishmentowość/pro-
test, antyimigranckość i wreszcie polityczny populizm charakteryzują 
także partie środkowoeuropejskie.

Antyimigranckość (zachodnioeuropejska) ma w Europie Środkowej 
swoje przejawy we wrogości do historycznych mniejszości narodowych 
i etnicznych: Żydów, Niemców, Rumunów, Węgrów i Romów, które 
mają stanowić zagrożenie w kategoriach kulturowych i ekonomicznych. 
Dodatkowo poparcie dla koncepcji wrogów narodowych, jakie ma miej-
sce w społeczeństwach tych czterech krajów, pozwala przypuszczać, 
że są one potencjalnym obszarem poparcia dla idei antyimigranckości 
w chwili nasilenia się tego zjawiska.

Protest wobec establishmentu katalizuje się w dwojaki sposób 
– w formie krytyki postkomunistycznego dorobku poszczególnych 
krajów i partii, które ten ład tworzyły, oraz w postaci twardego 
eurosceptycyzmu.

Charakter środkowoeuropejskiego populizmu jest najtrudniej 
uchwytny. Będąc opozycją wobec „liberalnego konsensusu”, wypraco-
wanego w okresie transformacji ustrojowej: reform rynkowych, inte-
gracji z euroatlantyckimi organizacjami, i zakładając odrzucenie języka 
i działań nacjonalistycznych, łączy w sobie ksenofobię, nacjonalizm 
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i protest. Charakteryzuje go historyczny punkt odniesienia, jakim 
są „wizje zbawienia” w postaci np. idei Wielkich Węgier. Wątkiem, który 
nie pojawia się w programach analizowanych partii w innych krajach, 
jest widoczne w Polsce przywiązanie do religii katolickiej, a dokładnie 
jej instrumentalne wykorzystanie w debacie politycznej.

Podsumowując, można stwierdzić, że partie skrajnie prawicowe 
w Europie Zachodniej i Środkowej opierają swój apel na wskazanym 
trójelementowym rdzeniu. Podstawowa różnica dotyczy źródeł niechęci 
w stosunku do „wrogów narodu”. W przypadku partii zachodnioeuro-
pejskich natywizm i związana z nim antyimigranckość, populizm czy 
protest opierają się i są odpowiedzią na współczesne, a nawet przyszłe 
zagrożenia społeczne i ekonomiczne, jak zwiększające się fale imigracji, 
postępujący rozdźwięk między elitami politycznymi a etniczną grupą 
narodową. W analizowanych krajach wyszehradzkich partie skrajnie 
prawicowe również wykorzystują te wątki, jednak bazą dla skonstru-
owania apelu politycznego są przede wszystkim wydarzenia przeszłości.

Wejście do Unii Europejskiej oraz możliwość zaistnienia w euro-
pejskiej przestrzeni politycznej stały się impulsem do ewolucji pro-
gramowej partii radykalnie prawicowych. Oprócz wrogów przeszłości, 
zagrożenie dla narodu i państwa stanowi według tych partii unifikująca 
Unia Europejska i jej centralna polityka. Tymi hasłami formacje te do-
skonale wpisały się w kryzys migracyjny, a szerzej unijny lat 2015-2016.
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