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Władza demoralizuje, 
a władza absolutna 
demoralizuje absolutnie.

John Emerich Acton (1834‑1902)

Śmierdząca sprawa. „Są liczne dowody...”, jak zwykli mawiać 
premier i osoby z jego otoczenia (jeśli mają coś do powie-
dzenia), na temat opozycji i „łże-elit”. Te z kolei, węsząc 
co się święci, a raczej czując swąd podpalanych stosów, 
lamentują z powodu odoru nieczystości skrywanych pod 
dywanami władzy. Naród porównuje politykę do dawno 
nie czyszczonego szamba, a media jak profesjonalny aseni-
zator wiedzą, że gdy dobrze w nim zamieszać, najgęstsze 
newsy z dna wypłyną. Niestety, najmniej wonne. Sami poli-
tycy, zwłaszcza ci z najdłuższym stażem parlamentarnym, 
do zapaszków swoich przywykli, traktując je jako atmo-
sferę charakterystyczną dla klimatu rodzimych wyższych 
sfer i zarobków [1]. Dowodzą przy tym, że nie znają „po 
męsku” ujętej rady amerykańskich specjalistów od kreacji 
wizerunku: „Jeżeli już wdepniesz w gówno, to wykorzystaj 
to jako okazję, żeby się nauczyć dobrze czyścić buty”.
Od siedemnastu lat sondaże społecznych ocen polskich elit 
politycznych wskazują na ich stopniową demoralizację. Jed-
nak wynikające z badań niezadowolenie obywateli ze swych 
przedstawicieli nie wynika tylko z preferencji partyjnych i 
tradycyjnie nie spełnianych obietnic wyborczych. Powodem 
jest także brak nadziei związanych z wyborem personal-
nym, utrata sympatii do konkretnych kandydatów, któ-
rym powierzali i powierzyli mandaty zaufania oraz wyso-
kie diety, pensje i apanaże. Oceny te dowodzą rosnącego 
zidiocenia większości uczestników naszej sceny politycznej, 
którzy nie rozumieją amerykańskiej zasady: „Kampania 
wyborcza zaczyna się w dzień po wygranych wyborach”. 
Zamiast realizować ją na płaszczyźnie marketingu poli-
tycznego (utrwalania sympatii i zaufania swego elektoratu 
poprzez konstruktywne działania), toczą dalszą walkę par-
tyjną, stosując reguły marketingu wyborczego [2] - przede 
wszystkim wykorzystując oszczerstwa, kłamstwa, a nawet 

obelgi. Prowadzi to do eskalacji agresji, wyniszczającej 
posiadany przez nich wcześniej kapitał jako takiego zaufania 
wyborców. Dziś na przykład sejmowe ławy przypominają 
okopy pod Verdun, 
a wzajemne ataki, z 
pozornymi zw ycię-
stwami na miarę Pyr-
rusa [3], spowodują 
tylko zwiększenie liczby 
„poległych” w następ-
nych wyborach. Nasi 
politycy nie dbają o opinię i nie wstyd im, że oceniają ich 
także ludzie mądrzy, przez niektórych z pogardą nazywani 
„wykształciuchami”.

*  *  *

Źródłem wszelkiego grzechu jest 
pycha.

św. Augustyn

Badania zachowań polskich polityków sprawujących wysokie 
stanowiska partyjne, a zwłaszcza we władzach państwowych, 
dowodzą, że cechuje ich wysoka samoocena i silna wiara we 
własne możliwości. Być może dlatego o potrzebie zdobywania 
sympatii i zaufania elektoratu przypominają sobie zazwyczaj 
na krótko przed kolejnymi wyborami, które zresztą traktują 
jak maskaradę. Uznają, że obietnice są po to, żeby je składać, 
a nie dotrzymywać. Tym bardziej że „ciemny lud” okazuje się 
być bardzo wdzięcznym klientem. Należy jednak dodać, że to 
wykorzystywanie braku świadomości obywatelskiej nie tylko 
nie jest czymś nowym [4], ale opiera się na wiedzy niezbędnej 
do stosowania socjotechniki.
Prawdziwy image polityka jest nie tylko opinią części wybor-
ców. Jest generalnym wyobrażeniem reprezentowanych przez 
niego cech. Specjaliści już dawno wyróżnili najważniejsze, 
pożądane cechy normalnego polityka i określili, jakie wraże-
nie powinien sprawiać, by odnieść sukces. Przede wszystkim 
powinien być szanowany. Nawet jeśli nie budzi sympatii, nie 
może być lekceważony. Dlatego dziwić musi, że wielokrotnie 
powtarzane przedwyborcze zachowania służące pozyskiwa-
niu głosów, a więc kreujące pozytywny wizerunek kandyda-
tów nie stały się nawykiem – wręcz przeciwnie, po uzyskaniu 
mandatów, między wyborami nasi politycy robią wszystko 
odwrotnie, niż dyktowałyby to choćby rozsądek i kultura 
osobista, o politycznej nie wspominając. 
W tym kontekście konsultanci polityczni i sami politycy 
powinni odpowiedzieć sobie na pytanie: jaki nie powinien 
być polityk? A więc: co powinien robić, aby go więcej nie 
wybierano?

Według socjologów ludzie 
lubią polityka za to, że 
jest człowiekiem takim, 
jak oni i nie lubią, gdy 
tym człowiekiem jest 
rzeczywiście

Elektorat lubi, gdy 
politycy czasem robią 
z siebie głupców

Czy polscy politycy 
niszczą swój wizerunek?
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Aby uniknąć podejrzeń o demonstrowanie sympatii lub 
podejrzeń o „wściekły atak” na „czyste dobra” osobiste 
naszych polityków, skorzystajmy z niektórych doniesień 
medialnych.

*  *  *

Czy może kochać kogoś ten, 
kto sam siebie nie cierpi? 
Czy może żyć w zgodzie 
z innymi, kto sam ze sobą jest 
niezgodny? 
Czy może być komuś miły, kto 
sam ze sobą jest przykry 
i uciążliwy? 

Erazm z Rotterdamu (1467‑1536)

Aby zniechęcić do siebie wyborców 
należy:

1. Nie wzbudzać sympatii. 
Nie dbać o wygląd i zdrowie. Wprawdzie media intere-
sują się wyglądem naszych polityków, jednak poświęcają 
więcej uwagi gustom lub cenom ubiorów niż samej apa-
rycji, często kwalifikującej do ról gwiazd „Muppet Show”. 
Tymczasem wyborcy mający poczucie estetyki widzą pre-
tensjonalną mimikę, sztuczną mowę ciała i niechlujność 
wymagającą nie tylko dbałości o obuwie, ale również inter-
wencji stomatologa, fryzjera i przede wszystkim dietetyka, 
bo obżarstwo jest ponadpartyjne. Na przykład badania 
wykazały, że 80 proc. parlamentarzystów ma „nadliczbowe 
kilogramy”, czego konsekwencją są późniejsze problemy z 
sercem („Nasi schorowani, znerwicowani i grubi parlamen-
tarzyści”, PAP, 11.10.2006).
Starać się być niemiłym w kon-
taktach z otoczeniem i nieżycz-
liwym. Ograniczać do minimum 
kontakty z „poddanymi”.
Wyraźnie zaznaczać brak 
poczucia humoru, a wszelkie 
próby żartów na swój temat 
uznawać za obrazę majestatu 
[5], choć posiadanie poczucia 
humoru i dystansu do samego siebie pozwala podkreślać 
człowieczeństwo. Antoni Słonimski podsumowałby: „Bydlę 
nie śmieje się nigdy”. W przypadku satyry, a zwłaszcza kry-
tyki w mediach, wyrażać głębokie oburzenie i wskazywać, 
„kto za tym stoi”. Tak, jak na przykład zrobił to poseł Ligi 
Polskich Rodzin Andrzej Fedorowicz w jednym z wywia-
dów prasowych: „Żołnierze frontu michnikowskiego chcą 
zniszczyć idee narodowe. Nie wie pan, że ludzie związani z 
tym środowiskiem to wnukowie działaczy Komunistycznej 
Partii Polski?” (Kurier Poranny, 17.02.2005).
Doprowadzić do perfekcji arogancję i asertywność. Bruta-
lizacji języka polityków poświęcono już wiele publikacji, a 

każdy dzień przynosi przykłady lingwistycznych zdolności 
partyjnych, parlamentarnych i ministerialnych „lumpen-elit”. 
Charakterystycznym elementem lekceważenia konkuren-
tów, a nawet elektoratu jest przekonanie o własnej nie-
omylności: „(...) I żadne krzyki i płacze nas nie przekonają, 
że białe jest białe, a czarne jest czarne.” (z exposé Jaro-
sława Kaczyńskiego, 19.07.2006).
Dociekać genealogii przeciwników (nie ukrywać również 
antysemityzmu). Obrażać nawet umarłych. Wszak dla 
zamawiających piwo charakterystycznym gestem Wszech-
polaków oraz ich byłego lidera Miłosz i Kuroń nie zasługują 
na szacunek.
Wykazywać wrogość wobec wszelkich innych poglądów 
poza „podzielanymi” przez siebie. Jeśli fakty świadczą, że jest 
inaczej, tym gorzej dla faktów [6]. Odrzucać wszelką toleran-
cję, a nawet zachęcać do przemocy wobec przedstawicieli 
środowisk reprezentujących odmienne poglądy dotyczące 
demokracji („przylać im pałą”).
Nigdy i za nic nie przepraszać, a jeśli już, to tłumacząc się 
„użyciem niewłaściwego skrótu myślowego” albo warun-
kowo. Na przykład: „(...) - Jeśli kogoś uraziliśmy, jeśli padły z 
naszej strony jakieś nieprzemyślane słowa, to przepraszamy 
- powiedział J. Kaczyński na konferencji prasowej w Warsza-
wie. (...) Jednocześnie podkreślił, że przeprosiny nie dotyczą 
wypowiedzi merytorycznych, zatem np. wymiana argumen-
tów z Platformą Obywatelską na temat podatku liniowego 
odbyła się jak najbardziej na serio.” („J. Kaczyński: przepra-
szamy, jeśli uraziliśmy”, PAP, 23.09.2005).

2. Być niekompetentnym.
Okazywać to na każdym kroku, zwłaszcza w kontaktach 
z mediami. Zazwyczaj nasi decydenci, nie chcąc odpowia-
dać na niewygodne pytania, twierdzą, że „jeszcze” nie znają 
szczegółów lub nie zdążyli zapoznać się z tematem, choć 
ich stanowisko akurat nakłada na nich ten obowiązek. Mają 
także kłopoty z interpretacją prawa dotyczącego oświadczeń 
majątkowych lub rozliczaniem kosztów podróży.

Dziennikarzy traktować z wro-
gością i pogardą. „Polityk skar-
żący się na prasę jest jak kapitan 
statku skarżący się na morze” - 
twierdził brytyjski konserwaty-
sta Enoch Powell. Nasi politycy 
mają inne zdanie. Na przykład ci 
z LPR, wbrew prawu prasowemu 
i karnemu, wzywali do bojkotu 

„Gazety Wyborczej”. Inni posuwają się jeszcze dalej: „(...) 
Co zrobić, aby zmienić wizerunek polityków w mediach? Jak 
sprawić, aby telewizja pokazywała zapracowanych posłów w 
komisjach sejmowych, a nie pustą salę parlamentarną? (...) 
Problemem wizerunku zajęli się posłowie z Sejmowej Komisji 
Regulaminowej i Spraw Poselskich. Mieli wiele pomysłów: a 
to, żeby kamera skierowana była tylko na mównicę sejmową 
lub marszałka i nie pokazywała tego, co dzieje się na sali. Nie 
zobaczylibyśmy wtedy śpiących posłów, zajętych czytaniem 
gazety lub rozmową. (...) „To tylko robocze pomysły, nad 
którymi się zastanawiamy” - wyjaśnia przewodniczący komi-
sji Marek Suski. (...) „Myślę, że jesteśmy zgodni, że jeśli jest 

Polskich polityków cechuje 
wysoka samoocena i 
silna wiara we własne 
możliwości
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redakcja, która szkaluje Sejm, nie zamieszcza sprostowań, to 
wszystkim dziennikarzom tej redakcji należy odebrać akre-
dytacje.” („Posłowie walczą o reputację”, WirtualneMedia.
pl, 1.08.2006).
Uznać niekomunikatywność za zaletę, a banalność za dar 
boży. Niestety, tylko nieliczni nasi politycy zasługują na miano 
erudytów. Reszta, choć wciąż powołuje się na patriotyzm, 
mówi po „polskiemu”. 
Minister edukacji popeł-
nia szkolne błędy, a 
sposób artykułowania 
myśli między innymi 
przez głowę państwa 
od dawna określany jest 
przez logopedów jako „faflunienie”.
Lekceważyć zasady dobrego zachowania [7]. Nie dotrzymy-
wać terminów i być niepunktualnym. Wykazywać się pełną 
nieodpowiedzialnością za słowa i czyny.

3. Gardzić moralnością. 
Działać skrycie, uznając, że szczerość jest niepotrzebna, a 
prawda niebezpieczna. 
W żadnym przypadku nie dotrzymywać obietnic. Zawsze co 
innego mówić i co innego robić. 
Nawet najbliższych współpracowników traktować instru-
mentalnie („murzyn zrobił swoje, murzyn może odejść”), a 
także szkalować ich i obmawiać.
Wyznawać zasadę „po trupach” do sukcesu (z małą korektą: 
zmienić „choćby” na „przede wszystkim”). Wierzyć, że cel 
uświęca środki, a jedyną wartą zapamiętania zasadę stworzył 
niejaki Kali [8] podczas debaty pod baobabem.
Wykorzystywać stanowisko do celów prywatnych oraz sto-
sować zasadę nepotyzmu.

4. Okazywać słabość. Ale nie rozumieć jeszcze 
słabszych.
Być nijakim i unikać konkretów. Nie wykazywać żad-
nej aktywności. Podejmować decyzje o niepodejmowaniu 
decyzji.
Brać przykład z kameleona. Ulegać presji otoczenia, a w 
przypadku niepowodzeń zrzucać winę na innych. 
Otaczać się niekompetentnymi współpracownikami zatrud-
nianymi na zasadzie BMW (Bierny, Mierny, ale Wierny), 
czego częstym dowodem są gafy dyplomatyczne, protoko-
larne i wizerunkowe naszych polityków (zwłaszcza rządzą-
cych), wynikające z braku kwalifikacji takich „dworaków”.
Podkreślać swoją religijność bez wnikania w znajomość przy-
kazań [9].

5. Samemu się nie szanować. 
Okazywać bezwstyd i nie dbać o opinię. 
Nie przesadzać z przestrzeganiem prawa i dobrych obycza-
jów. Być sprzedajnym (pojęcie „honorarium” brzmi lepiej niż 
„honor”). Brać udział w aferach i skandalach. Nie gardzić 
alkoholem, nawet za kierownicą. 
Budzić pogardę i emocje negatywne, co przekłada się na 
utrwalaną przez media ocenę całej sceny politycznej. I tak, 
wśród ulubionych słów cytowanych na łamach prasy coraz 

częściej pojawia się... „hańba”. Instytut badania opinii New-
ton sprawdził, jak często w prasie pojawiają się wielkie słowa. 
Zbadano 55 dzienników ogólnopolskich, gazet lokalnych i 
tygodników. Okazało się, że we wrześniu 2005 roku słowo 
„hańba” pojawiło się 169 razy. W tym roku „hańba” awan-
sowała - stała się ulubienicą cytowanych rozmówców, publi-
cystów i dziennikarzy, którzy odmieniali ją przez wszystkie 

przypadki już 264 razy („Metropol: Pol-
ska hańba”, PAP, 21.10.2006).

Z pewnością liczba cech i zachowań nega-
tywnych, które można by przypasować i 
przypisać naszym politykom jest więk-
sza... Powie ktoś, że nie tylko naszym? 

Zgoda. Tylko inni, w krajach o wyższej świadomości oby-
watelskiej, nie obnażają swych wad i najgorszych instynk-
tów tak otwarcie i bezczelnie. Skłania to do refleksji nad 
fenomenem polskiego stylu bycia politykiem wybieranym na 
kolejne kadencje mimo „autodekreacji” – bo tak można by 
nazwać zachowania i wypowiedzi mające negatywny wpływ 
na wizerunek. Czy powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, 
że jawnie prezentujący wymienione cechy politycy stanowią 
trzon wszystkich partii? Czy też media i opinia publiczna są 
zbyt słabe, by oczyścić władze z takich osobników (tak jak to 
się robi już nie tylko w krajach cywilizowanych o utrwalonej 
demokracji)? [10]

*  *  *

Władza imponuje tylko małym 
ludziom.

ks. kardynał Stefan Wyszyński

Elektorat lubi, gdy politycy czasem robią z siebie głupców, 
co jakiś czas zresztą w dyskusji publicznej powraca temat 
badań psychiatrycznych, którym powinni poddawać się poli-
tycy i wysocy funkcjonariusze państwowi. Z tym trudnym 
do rozwiązania problemem nie tylko my mamy do czynienia. 
„(...) Czy włoscy sędziowie są psychopatami? Odpowiedź na 
to pytanie będziemy znali już wkrótce, jeśli tylko parlament 
uchwali reformę wymiaru sprawiedliwości. Zgodnie z nowym 
projektem chętni do objęcia tego zaszczytnego urzędu będą 
musieli przejść, oprócz egzaminu konkursowego, rozmowę 
kwalifikacyjną z udziałem psychologów, którzy ustalą, czy 
kandydat rzeczywiście troszczy się o interes ogólny, czy też 
może pała żądzą społecznego odwetu. Kto sprawdzi moty-
wacje psychologów – tego jeszcze nie wiadomo.” („Temida 
u czubków”, Forum, 16.11.2004).
Politykom robienie z siebie głupców przychodzi zresztą 
łatwo, bo jak twierdził Lew Tołstoj: „Głupota może istnieć 
i bez pychy, nie ma jednak pychy bez głupoty”. Także nie-
uctwo niektórych polityków stanowi alibi dla wielu wybor-
ców. Skoro ktoś pełniący odpowiedzialną funkcję kompro-
mituje się przed milionami, to własne braki, o których wie 
tak niewielu, stają się częścią kwalifikacji i dają asumpt do 
spoufalania się nie tylko z politykiem, ale także z urzędem, 
który tenże sprawuje. Pozwala myśleć, że skoro niektórym 

„Głupota może istnieć i 
bez pychy, nie ma jednak 
pychy bez głupoty”
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groteskowym postaciom udało się zostać radnym, a nawet 
posłem, ministrem itd. – dlaczego samemu nie spróbować? 
I niejeden próbuje. Skutecznie.
Niestety, należy przypuszczać, że osobnicy tacy trwale wpi-
szą się w nasz folklor polityczny i zamiast działać w sugero-
wanej przez satyryka Skibę Partii Koszenia Trawy Zębami 
(w której każdy wstępujący dostaje kapciuszki w króliczki i 
zielone papiery gratis), będą decydować o losach kilkudzie-
sięciomilionowego narodu. 
Według socjologów ludzie lubią polityka za to, że jest czło-
wiekiem takim, jak oni i nie lubią, gdy tym człowiekiem jest 
rzeczywiście [11]. Z kolei Jerzy Urban kpił, że „raz na cztery 
lata wybieramy na wzór i podobieństwo swoje” [12]. Jacy 
więc jesteśmy i czy naprawdę tacy jesteśmy?

Czeski pisarz Ota Pavel używał określenia „pumperdentlich”. 
Wyjaśniał je następująco: „to coś takiego, jakby szła piękna 
dama w sukni balowej lub pięknym futrze i wszystkim gały 
na wierzch wychodzą, a ona naraz wdepnie w gówno” [13]. 
Mnie opis ten kojarzy się z wizerunkiem naszych polityków, 
zwłaszcza gdy widzę, jakie zostawiają ślady w moim życiu. 

Wiesław Gałązka 
wieslaw_galazka@poczta.onet.pl

26.03.2007
P.S. „Ślady” (medialne) polityków świadczące, że przypisane 
im w powyższym tekście cechy i zachowania nie są przesadą. 
Posiadam publikacje prasowe na ten temat i urażonym gotów 
jestem okazać.

[1] Do zapachowych skojarzeń zainspirowały mnie pojęcia i porów-
nania używane przez Józefa Piłsudskiego. Na przykład w atakującym 
sejm i partie opozycyjne artykule „Dno oka, czyli wrażenia człowieka 
chorego z sesji budżetowej w sejmie” („Głos Prawdy”, 7.04.1929) 
opisał on m.in. cel posłów: „(…) czynienie z sejmu związku zawo-
dowego ludzi chorych na fajdanitis poslinis, (…) nigdy nie zapomnę 
określenia jednego z najinteligentniejszych naszych ministrów, że po 
rozmowie musowej dla niego z panami posłami ma on wrażenie, że 
wyszedł z menażerii zapełnionej złośliwymi małpami, załatwiającymi 
wszystkie swoje potrzeby publicznie i nie starającymi się wcale być 
podobnymi do ludzi. I, doprawdy, nigdy nie rozumiem, jak w takim 
fajdanitis poslinis szukać jakiegoś „prestige’u” sejmu, kiedy to tylko 
obniżenie człowieczeństwa”. (przyp. aut.)
[2] Prof. Jon Krosnick, psycholog i specjalista w dziedzinie nauk poli-
tycznych z Uniwersytetu Stanu Ohio, mawiał, że jest wiele sposo-
bów na to, by ludzie polubili jakiegoś polityka. Jednak żeby mieć 
pewność, że oddadzą na niego głos, trzeba spowodować, by znie-
nawidzili jego przeciwnika politycznego. Polityka to dziś rynek, na 
którym panuje olbrzymia konkurencja. Aby odnieść sukces, trzeba 
wykorzystać cały arsenał dostępnych środków. A wtedy reguły 
przestają być ważne (Tomasz Sygut, „Malowany prezydent”, Tygo-
dnik Przegląd 2005, nr 37, 12.09.2005).
[3] Imię to nie wywodzi się z używanej w Wielkopolsce nazwy kar-
tofla. Nosił je autokratyczny władca, jeden z najwybitniejszych tak-
tyków wojskowych starożytności i awanturniczy polityk. Po kolej-
nej, okupionej ogromnymi stratami wygranej bitwie powiedział: 
„Jeszcze jedno takie zwycięstwo, a będziemy straceni”. Historycy 
nie odnotowali równie wiekopomnych słów Jarosława Kaczyńskiego 
po podpisaniu Paktu Stabilizacyjnego, ale według opinii publicznej 
wydarzenia te cechuje pewna analogia. Szczególnie biorąc pod 
uwagę wcześniejsze zapewnienia lidera PiS-u na temat etyki poli-
tycznej. (przyp. aut.)
[4] „W ciemnocie ludu bezpieczna jest władza książąt, wykształcenie 
prowadzi do buntu” - twierdził Francisco de Quevedo (1580-1645) 
w jednym z traktatów polityczno-moralistycznych. (przyp. aut.)
[5] Władysław Bartoszewski, kpiąc z „nadętych jak balon” polity-
ków, powiedział: „Aż się prosi wyjąć szpilę. Wbić szpilę w tłusty 
brzuch... bum!”. (przyp. aut.)
[6] Na przykład minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podczas 
jednej z konferencji prasowych pokazywał niszczarkę dokumentów 
i twierdził, że właśnie dlatego nie ma dowodów przestępstwa, o 
które oskarżał opozycję jego partyjny kolega. (przyp. aut.)
[7] Antoni Słonimski ostrzegał: „W niektórych sytuacjach na wszelki 
wypadek zachowuj się przyzwoicie”. (przyp. aut.)
[8] Z interpretacją prawa i sprawiedliwości buszu można zapoznać 
się w dziele Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”. (przyp. 
aut.)
[9] „(...) Polscy politycy! Zamiast w jedwabnych garniturach chlać 
w sejmowej restauracji, dajcie pić swej ziemi. Zróbcie odwierty i 
połóżcie dreny! Po cholerę wam unijne dotacje, jeśli i tak wszystko 
w ręku Boga? Z Liturgii robicie sobie public relations? Czy modlitwa 

zamówiona przez wielką partię ma większą siłę niż ciche prośby 
biedaka, którego nie stać na meliorację skrawka swej ukochanej 
ziemi? Nie przejdziecie przez ucho igielne pasibrzuchy. Zapo-
mnieliście czasy wielkich powodzi sprzed dosłownie paru lat? Kto 
nam to wtedy załatwił? Ten sam Bóg? Deszcz przecież spadnie 
– zawsze spadał, to dzieje się samo – samo grzmi i samo się bły-
ska, jak mówi Witkacy. A deszcz nadejdzie – zmyje cały ten syf.” 
(„Modlitwa o deszcz - Maleńczuk dla WP”, WP.pl, 26.07.2006).
[10] Rumunia zawrzała: gazety opublikowały listę 130 polityków, 
którzy zdaniem obrońców praw człowieka nie nadają się do par-
lamentu. Znalazły się na niej osoby skorumpowane lub wchodzące 
w konflikty interesów, dawni współpracownicy komunistycznych 
służb specjalnych i politycy niepoważni, którzy notorycznie zmie-
niają barwy partyjne. Wśród napiętnowanych są przedstawiciele 
wszystkich partii oraz siedmiu aktualnych ministrów, m.in. spraw 
zagranicznych i ekonomii (obu zarzucono niewyjaśnione dochody). 
Listę przygotowała Koalicja dla Czystego Parlamentu, do której 
weszło 13 organizacji pozarządowych, w tym Transparency Inter-
national, rumuński Komitet Helsiński i rumuński oddział Freedom 
House, amerykańskiej organizacji wspierającej demokrację na 
świecie. Za miesiąc w Rumunii odbędą się wybory parlamentarne 
i prezydenckie. - Lista reprezentuje interesy skrajnej prawicy - 
komentował rzecznik rządzącej Partii Socjaldemokratycznej. Była 
minister sprawiedliwości (z opozycji) zapowiedziała wytoczenie 
autorom listy procesu o zniesławienie. Jednak socjaldemokraci już 
wycofali 29, a partie opozycyjne kilku kandydatów do parlamentu 
umieszczonych na liście („Lista skompromitowanych polityków 
opublikowana w Rumunii”, Gazeta Wyborcza, 27.10.2004).
[11] „(...) Obrzydliwcy i łotry. Skorumpowani i sprzedajni. Łgarze, 
oszuści, ludzie niemoralni i bezwzględni, dbający tylko o własne 
interesy. Innymi słowy - ucieleśnienie wszelkiego zła, niczym 
bohaterowie filmu Ettore Scoli „Odrażający, brudni, źli”. Wpraw-
dzie sami ich wybraliśmy, ale bardzo się tego wstydzimy. I czujemy 
się lepiej, mogąc tym szubrawcom dokopać. (...) Działa tu typowy 
psychologiczny mechanizm przeniesienia. Im więcej mamy sobie 
do zarzucenia, tym bardziej stygmatyzujemy polityków wszelkimi 
przejawami zła. (...) Ale to jest tak, jak w scenie z „Rewizora” 
Gogola. Można by spytać, kogo osądzamy, widząc w politykach 
łotrów. Samych siebie osądzamy. W ostatnią niedzielę wybiera-
liśmy nowych łotrów, żeby się ładnie od nich potem odróżniać i 
usprawiedliwiać własne łotrostwa. Ale kto nam zabroni być maso-
chistami? (Stanisław Janecki, „Na stronie - Odrażający, brudni, 
źli”, Wprost, 12.11.2006).
[12] „(...) Ludność cieszy się demokracją, bo co cztery lata stwa-
rzać może władze państwa na swój obraz i podobieństwo.” (Nie, 
29.09.2003).
[13] Ota Pavel, Śmierć pięknych saren, PIW 1978, s. 146.
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