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„My Naród!” Oto słowa, którymi Lech Wałęsa rozpoczął swoje pamiętne 
wystąpienie przed połączonymi izbami Kongresu USA 15 listopada 1989 
roku. W historycznej mowie padły też słowa: „To, co Polska osiągnęła 
zostało wywalczone własnym wysiłkiem, własnym uporem, własną nie-
ugiętością. Wszystko to zostało osiągnięte dzięki niezachwianej wierze 
naszego narodu w godność człowieka i w to, co się określa jako warto-
ści kultury i cywilizacji Zachodu. Nasz naród dobrze wie, jaka jest tego 
cena”[1].
Czy obserwując zachowania rodaków, można stwierdzić po latach, że 
mamy do czynienia z obniżką cen godności i dewaluacją wartości kultury 
i cywilizacji? Dlaczego zmalała nasza wiara w siłę karty do głosowania? 
Czy niska świadomość obywatelska może doprowadzić do karłowatej 

demokracji, takiej na miarę małostkowości i 
małości ludzkiej? Jak ocenić wizerunek Pola-
ków jako wyborców? Zwłaszcza odpowiedź na 
ostatnie pytanie powinna być niezwykle istotna 
nie tylko dla rządzących. 

*          *          *

Walka o głosy wyborców wymaga konkret-
nego wskazania różnic programowych oraz 
wyrazistego określania wizerunku przeciwni-
ków. W Polsce nie jest to łatwe nawet przy 
próbie opisu lewicy i prawicy. „ - Krajowa 
Izba Gospodarcza przeanalizowała głosowania 
w obecnym Sejmie i wyszło jej, że pod wzglę-
dem gospodarczym SLD jest na prawicy, a 
PiS na lewicy. Czy ten ideologiczno-progra-
mowy chaos również zniechęca do głosowa-
nia? - To prawda, że programy polskich partii 
są niespójne wewnętrznie. Partia prawicowa 
w wymiarze kulturowo-obyczajowo-politycz-
nym może być zgoła lewicowa gospodarczo, 
jak właśnie PiS czy LPR. Ale to wcale nie 
jest wyłącznie polska cecha. Wszędzie poja-
wiają się tzw. catch-all parties, czyli partie, 
które łapią elektoraty wszędzie, gdzie się da. 
Na naszej scenie najlepszym tego przykładem 
jest chyba właśnie PiS. (…) Ludzie definiują 
swoje interesy w różnych sferach w niespójny 
sposób. W jednej roli chciałbym na przykład 
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wyższych podatków, w innej – niższych. Dla-
tego catch all party to nie jest objaw cwania-
ctwa, tylko reagowania na to, co dzieje się w 
elektoracie”[2].
Według historyka idei profesora Jerzego Sza-
ckiego podobny problem występuje przy pró-
bie podziału na postkomunę i postsolidarność: 
„Ten podział jest ważny i w pewnym sensie nie 
do usunięcia. (…) Natomiast czy ten podział 
ma aktualny sens polityczny? Od wielu lat w 
to wątpię. Tym bardziej że wielu ludzi, którzy 
dziś przyznają się do solidarnościowej trady-
cji w czasach bohaterskich nie mieli z nią nic 
wspólnego. A z drugiej strony ci, którzy byli 
niegdyś po drugiej stronie nierzadko przy-
znają teraz rację Solidarności. Nie zmieni to 
faktu, że liderzy ugrupowań idących po władzę 
nadal definiują się przez antykomunizm. Hasła 
lustracji i dekomunizacji są świadomie i inten-
sywnie odgrzewane. (...) Nie sądzę jednak, by 
ludzie urodzeni po 1981 r. żyli tą tematyką.”[3] 
Innym z pozoru ideologicznym podziałem były 
„dwie Polski” – liberalna i socjalna. Jak wska-
zują socjologowie, odnosił się on raczej do 
wyborców produkujących i konsumujących 
PKB, ale w wyniku retoryki kampanijnej PiS-
u kojarzył się uboższej i mniej zaradnej czę-
ści społeczeństwa z opieką państwa i swoi-
ście pojmowaną sprawiedliwością: że władza 
w ramach „wyrównywania szans” odbierze 
majątki oligarchom, a zwłaszcza „złodziejom” 
z PO. Z tego podziału powstały klasyfika-
cje pochodne. Na przykład na „Moherowe 
berety” oraz „Wykształciuchy” i „Łże-elity”, a 
nazwane tak środowiska, które początkowo 
wyrażały z tego powodu oburzenie wkrótce 
uznały te określenia jako symbole wspólnoty 
i same zaczęły się nimi posługiwać[4].

*          *          *

Oczywiście politycy starają się, aby z „dobrą 
nowiną” na swój temat trafić do najszerszego 
kręgu głosujących. Wymaga to korekt obietnic 
i dopasowania się do ich sposobu myślenia. W 
zwykłych działaniach marketingowych segmen-
tacja to koszmar: aby zdobywać nowych klien-
tów, trzeba ulepszać produkt. W marketingu 
politycznym segmentacja najczęściej opiera się 
na innej zasadzie: zamiast ulepszać „produkt” 
(program i jakość kandydatów), trzeba po pro-
stu znaleźć głupszego klienta (wyborcę). 
W tych poszukiwaniach ważną rolę odgrywają 
wspólne cechy ludzkie, o których oficjalnie 
wspominać nie wypada, a od nazwiska specja-
listy, który upublicznił ten fakt ukuto pejora-
tywne określenie – makiawelizm. Oddziaływa-
nie na instynkty to niezwykle skuteczna metoda 

sterowania zachowaniami. Zwłaszcza na te gorsze, które w wyborczej 
walce mogą zdecydować o sukcesie lub klęsce.
Warto zastanowić się, czy w arsenale środków niezbędnych do takiego 
oddziaływania przydatna może okazać się znajomość stereotypów naro-
dowych? Gdyby sporządzić listę naszych narodowych wad, z pewnością 
znalazłyby się na niej: kompleksy, lenistwo i nieuctwo, brud i niechluj-
stwo, pijaństwo, niepunktualność, lęk przed obcymi oraz pogarda wobec 
nich, bezinteresowna zawiść, uważanie innych za głupszych, zakłamanie, 
kontestacja, narzekanie na wszystko – „nic się nie opłaca”, powoływa-
nie się na historię bez wyciągania wniosków, brak konsekwencji – „sło-
miany zapał”, nadmierne aspiracje i chciejstwo, warcholstwo wobec 
wybranej przez siebie władzy, pieniactwo, poczucie krzywdy, powierz-
chowna wiara i czekanie na cud. Są to wady występujące w większym 
lub mniejszym stopniu także i w innych narodach. Zagadnienie to od 
dawna stanowi przedmiot zainteresowania naukowców, którzy twierdzą, 
że przypisywanie narodom określonych cech jest błędem, gdyż każdy 
człowiek jest najpierw sobą, a dopiero później przedstawicielem swojej 
nacji. Ponieważ jednak od każdej reguły są wyjątki, warto tu wspomnieć, 
że w przypadku Polaków rzecz ma się trochę inaczej. Przeprowadzone w 
2005 roku badania naukowe[5] dowiodły, że spośród 49 badanych kultur 
wykazaliśmy największą zgodność pomiędzy stereotypem narodowym a 
oceną osobowości własnych i naszych znajomych. Według opublikowa-
nych w „Science Magazine” wyników ocenialiśmy się jako naród bardzo 
źle. Między innymi: za emocjonalnie niezrównoważonych (za podobnie 
nerwowych mają się Turcy, a rekordy neurotyczności biją Indonezyj-
czycy; z kolei za najbardziej zrównoważonych uważali się mieszkańcy 
afrykańskiego Burkina Faso), raczej zamkniętych w sobie (w ekstrawersji 
„przegoniło” nas trzydzieści kultur), nie lubiących nowych doświadczeń i 
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mało ugodowych, a przede wszystkim mało sumiennych (gorzej od nas 
oceniło się tylko 14 narodów).

Aktywność polityczna większości Polaków opiera się przede wszystkim 
na uczestnictwie w głosowaniach. Radości z demokracji nie chce się już 
nikomu nawet udawać, a zachowania Polaków wynikają właśnie ze wspo-
mnianych stereotypów. Można by spróbować je usystematyzować jako 
charakterystyczne dla następujących grup wyborców:

Krewni i znajomi królika – kandydaci, ich rodziny, przyjaciele i zna-
jomi mogący liczyć na prywatne korzyści z ich wyboru to potężna armia 
głosujących. Część pragnie utrzymać uzyskane już w ten sposób status 
quo, a debiutujący w tej roli wiedzą, co na przykład oznaczają wybor-
cze obietnice gwarantujące „zastąpienie korupcyjnych układów i nepo-
tyzmu kompetentnymi i niezależnymi kadrami”. To elektoraty, które bez 
względu na to, czy akurat są blisko władzy, czy o to walczą, łączy slogan 
„Teraz K…. My!”
Dyszący zemstą i przestraszeni – kierujący się poczuciem krzywdy 
doznanej od władzy dotychczasowej i zagrożeniami od mogącej nastać. 
Zwolennicy i przeciwnicy „rozliczeń”. To elektorat myślący radykalnie 
i podatny na propagandę, a zwłaszcza manipulacje historią. Po części 
naprawdę kierujący się ideologią. 

Naiwni i łatwowierni – ufający[6] zapew-
nieniom polityków, że „są warci więcej”, niż 
nawet sami przypuszczają. Zgodnie z twierdze-
niem Jacka Kurskiego („Ciemny lud to kupi”) - 
podatni na ingracjację oraz brudną propagandę 
dotyczącą tych, którzy ich „nie doceniają” i 
lekceważą.
„Sępy” – to wyborcy podobni do tych klientów 
Bezpiecznej Kasy Oszczędności Lecha Grobel-
nego, którzy wprawdzie zdawali sobie sprawę, 
że obiecywane przez niego procenty muszą 
zakończyć się plajtą jego parabanku, ale liczyli, 
że wcześniej uda im się „oskubać frajera”. Tu 
głosujący mają nadzieję, że przy nowej władzy 
uda im się jednak coś „załapać”.
Obowiązkowi – ich uczestnictwo w wyborach 
wynika albo z utożsamiania się z programami 
wyborczymi i sympatiami do kandydatów, albo 
ze sprzeciwu wyrażającego się głosowaniem „na 
mniejsze zło”, albo z oddawania głosów nieważ-
nych[7]. Część z nich swój udział w wyborach 
wywodzi z tradycji rodzinnej.

Co czują, jeśli głosują?
Wyjaśnia dr Dariusz Skrzy-
piński, politolog, kierownik 
Podyplomowego Studium 
Komunikowania i Kreowania 
Wizerunku Publicznego Uni-
wersytetu Wrocławskiego.

Jacy są Polacy jako wyborcy?
Parafrazując słynną wypowiedź 
ks. Chmielowskiego, jaki jest elek-

torat, każdy widzi. Częściej deklarujemy, że pójdziemy na 
wybory, niż rzeczywiście na nie chodzimy. Europy frekwen-
cją nie zadziwiamy, w wyborach parlamentarnych w Polsce 
między 1991 a 2005 rokiem średnio wyniosła ona około 46 
proc., podczas gdy „najgorsza” pod tym względem w latach 
90. w Europie Zachodniej Portugalia miała frekwencję na 
poziomie 68 proc. W naszej części Europy najmniejszym 
zainteresowaniem cieszyły się wybory parlamentarne w 
Rosji, gdzie średnia frekwencja w latach 1990-2004 wynio-
sła 57,5 proc., w przypadku Chorwacji i Litwy zamykała się 
ona w przedziale 60-70 proc., a w innych krajach wynosiła 
co najmniej 70 proc.
Nie mamy się zatem czym chwalić.
Co gorsza, polski wyborca jest, delikatnie mówiąc, zdener-
wowany. Badania pokazują, że 54 proc. chce silnej władzy 
prezydenta, 45 proc. chce zabronić działalności partiom, 
które kiedykolwiek rządziły, a 82 proc. eliminowania z życia 
publicznego polityków, którzy dopuścili się najmniejszego 
nawet przestępstwa. Nie ufamy rządowi, parlamentowi, 
prezydentowi i partiom politycznym, a na koniec wreszcie 
samym sobie. I to ostatnie stwierdzenie jest dla rozważań 
o polskim elektoracie chyba najważniejsze.

Czy Polacy są lojalnym elektoratem?
Obliczany tzw. indeks chwiejności wyborczej w przypadku 
Polski jest bardzo wysoki i wynosi 41,1. W Europie Środ-
kowo-Wschodniej wyższy jest tylko na Litwie i Łotwie.
W czym należy się dopatrywać przyczyn przepły-
wów wyborców?
Znacząca chwiejność wyborcza Polaków wywodzi się ze 
słabego lub wręcz żadnego zakorzenienia partii politycznych 
w strukturze społecznej, nadmiernej zmienności szyldów i 
barw partyjnych w polskiej polityce i słabości pozawybor-
czej komunikacji politycznej, postrzeganej głównie przez 
pryzmat jej incydentalności i przypadkowości. Żenująco 
nisko oceniany jest także poziom etyczny i merytoryczny 
polskich polityków, co w efekcie nie sprzyja specjalnemu 
przywiązywaniu się do nazw i nazwisk. Ponadto wyborcy 
mają relatywnie niski poziom politycznej wiedzy, brak zinte-
growanego i uznanego systemu wartości politycznych oraz 
naiwność wzmocnioną bardzo niskim poziomem zaufania 
do partii politycznych.
Jak zmienia się nasz stosunek do wybranej władzy?
Polacy mają bardzo krytyczny stosunek do sposobu działania 
instytucji demokratycznych. Od połowy lat 90., gdy jedy-
nie 23 proc. Polaków było zadowolonych z funkcjonowania 
demokracji w naszym kraju, odsetek ten praktycznie się nie 
zmienił. Każdy rząd wyłaniany po 1991 roku „cierpiał” na 
efekt rozchodzących się nożyc poparcia, w ramach którego 
im dłużej sprawował władzę, tym bardziej zwiększała się 
liczba jego przeciwników, a zmniejszała liczba zwolenników. 
W znacznej mierze regule tej podlegali także prezydenci, z 
wyjątkiem Aleksandra Kwaśniewskiego, któremu udało się 
do końca - przy zbliżaniu się do siebie ramion tych nożyc 
- uzyskać więcej ocen pozytywnych niż negatywnych.

Not. W.G.

fot. archiwum
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Grupy te mogą się pokrywać, 
gdyż wiąże je główna reguła 
ludzkich działań - maksymalizacji 
własnego interesu, czyli uzyski-
wania jak najwięcej przy jak naj-
mniejszym wysiłku. W przypadku 
wyborów politycznych można 
mówić także o będącej celem 
kampanii minimalizacji wysiłku 
intelektualnego elektoratów. Co, 
biorąc pod uwagę naturę ludzką, 
nie jest takie trudne - angielski 
osiemnastowieczny malarz, autor 
portretów psychologicznych sir 
Joshua Reynolds zwykł mawiać: 
„Nie ma takiego poświęcenia, na 
które by się człowiek nie zdobył, 
byle tylko uniknąć wyczerpują-
cego obowiązku myślenia”.

Badania elektoratów zazwy-
czaj pozwalają przewidzieć, kto 
będzie głosować „za, a nawet 
przeciw”… Powinny również uwzględniać tych, 
którzy zrezygnują z odwiedzenia lokali wybor-
czych. Wśród nich mogą być: 
Dyszący zemstą inaczej – na przykład zwo-
lennicy partii, która nie ma szans na sukces oraz 
zawiedzeni działaniami swoich wybrańców, za 
co chcą ich „ukarać”, wykluczając jednocześnie 
możliwość głosowania na innych.
Nieufni – negatywnie oceniający ofertę pro-
gramową i kadrową, a nawet system wyborczy 
oraz wyznający błędną zasadę: „Jest tylko jeden 

sposób, aby nie dać się oszukać 
politykom – nie brać udziału w 
wyborach”. 
Niezainteresowani polityką 
i leniuchy – to osoby o niskiej 
świadomości obywatelskiej lub 
zdemobilizowane przewidywa-
nym sukcesem preferowanych 
formacji i kandydatów, uznające, 
że i bez ich udziału zwycięstwo 
„murowane”. 

*          *          *

Nakręcony przed 20 laty film 
„Kingsajz” pokazywał Szuflandię 
– krainę krasnoludków zamiesz-
kujących kartoteczne szafy i 
segregatory zamkniętego dla 
ludzi archiwum w podziemiach 
warszawskiego Instytutu Bada-
nia Czwartorzędu. Społeczeń-
stwem tym despotycznie rządził 
nadszyszkownik Kilkujadek ze 

swoją kliką. Reszta obywateli nawet nie marzyła o demokracji i tylko 
wybrani mogli, dzięki tajemniczemu preparatowi będącemu swoistym 
paszportem do ludzkiego świata, przybierać rozmiary człowieka i żyć 
jak człowiek… I choć te aluzje do egzystencji w PRL-u ujęte zostały w 
formie komedii, to również dziś powinny skłaniać do refleksji na temat 
świadomości obywatelskiej i zagrożeń dla wolności wyboru oraz przemy-
śleń nad złośliwą gnomicznością wielu naszych polityków i elektoratów 
skłonnych uwierzyć w świetlaną przyszłość którejś kolejnej Rzeczpospo-
litej - na przykład „Krasnoludowej”.

Wiesław Gałązka 

wieslaw_galazka@poczta.onet.pl
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się takimi samymi pojęciami, musieli oni opisać własną osobowość. 
Trzecie zadanie polegało na opisaniu charakteru kilku bądź kilkuna-
stu znajomych. [Tomasz Ulanowski, Stereotypy narodowe to lipa, 
„Gazeta Wyborcza”, 10.10.2005].
[6] Zdecydowana większość Polaków, bo aż 86 proc. nie wierzy 
przedwyborczym obietnicom polityków, a tylko nieco ponad 8 
proc. ankietowanych uważa, że politycy po wyborach zrealizują to, 
co wcześniej zapowiedzieli. Takie są wyniki sondażu Polskiego Radia 
przeprowadzonego przez Instytut Pentor. Zdaniem Jerzego Głuszyń-
skiego z Pentora obywatele wiedzą, że kandydaci na prezydenta, 
posłów i senatorów muszą dużo obiecać, bo takie są reguły kampanii 
wyborczej. Ekspert wyjaśnił, że największe zaufanie do polityków 
mają osoby z podstawowym wykształceniem i rolnicy. Ich kompeten-
cje w ocenianiu realnej polityki są mniejsze, dlatego bardziej dosłow-
nie traktują oni deklaracje wyborcze. [Polacy nie wierzą przedwy-
borczym obietnicom, IAR, 21.08.2005].
[7] W 2005 roku było ich 440227 w wyborach do parlamentu i 
104468 oraz 155233 w kolejnych turach wyborów prezydenckich. 
[Przyp. aut].

„My, naród
Rolnicy wstają co rano o piątej
Kierowcy jadą całymi nocami
Robotnicy z dumą przy swych taśmach
Pracują na okrągło cały tydzień
W każdym miasteczku, w każdej wsi
Każdy musi sprawiać, by świat się kręcił

My, naród, to sprawiamy, wiemy, jak to robić
My, naród, tworzymy ten kraj
My, naród, to udowodnimy
My, naród, jesteśmy tym krajem
My, naród, jesteśmy jego sercem i duszą
Choćby mennica wydrukowała więcej dolców,
ich moc ma swój kres
To my płacimy podatki i rachunki,
Więc niech oni lepiej pilnują Kapitolu”

Hymn kampanii prezydenckiej George’a W. 
Busha – fragment (przedruk z „Financial Times” za 
„Gazetą Wyborczą”, 5.08.2000)


