
Potencjalne 
poparcie społeczne 
dla organizacji i ruchów 
skrajnych w Polsce

Krzysztof Podemski 

Or
ga

ni
za

cje
 sk

ra
jn

e w
 de

m
ok

ra
ty

cz
ny

m
 pa
ńs

tw
ie

 i s
po
łe

cz
eń

st
wi

e 2
01

2-2
01

3





Krzysztof Podemski
Instytut Socjologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Potencjalne poparcie społeczne 
dla organizacji i ruchów skrajnych 
w Polsce

Or
ga

ni
za

cj
e s

kr
aj

ne
 w

 de
m

ok
ra

ty
cz

ny
m

 p
ań

st
wi

e i
 sp

oł
ec

ze
ńs

tw
ie

 20
12

-2
01

3

Ekspertyza przygotowana w ramach projektu: 
„Organizacje skrajne w demokratycznym państwie 
i społeczeństwie 2012-2013”

Warszawa 2013



ISBN 978-83-64083-00-6

Redakcja merytoryczna:
 
Paula Sawicka 
i Aleksandra Gliszczyńska-Grabias



3

C elem tego opracowania jest określenie jakie ugrupowania i postawy we 
współczesnej Polsce można uznać za „skrajne”, jak znacznym i jakich 

kategorii społecznych poparciem mogą się one cieszyć, oraz czy i na ile stano-
wią one realne zagrożenie dla demokracji. Nie wszystkie przecież uznawane 
za skrajne poglądy i ruchy są groźne. Trudno np. za niebezpieczne dla ładu 
społecznego uznać bez wątpienia radykalne poglądy ruchu „freegan” (odży-
wianie się tylko żywnością wyrzuconą do śmieci przez sklepy i restauracje),  
który w tak ekstremalny sposób kontestuje społeczeństwo konsumpcyjne. Pró-
buję tu także przedstawić pewną interpretację przyczyn pojawienia się tych 
skrajności oraz propozycje ewentualnych działań zapobiegawczych. Jest to 
zatem próba spojrzenia na skrajności „z góry” (z perspektywy społeczeństwa 
globalnego, głównie z perspektywy badań opinii publicznej), a nie „z dołu” 
(z perspektywy samych skrajnych ruchów lub z perspektywy ich ewentualnych 
ofiar, z perspektywy monitorowania przypadków agresji). Każda perspekty-
wa ma zarówno zalety jak i wady. Spojrzenie „z dołu” sprzyja podkreślaniu 
znaczenia opisywanych przypadków, spojrzenie „z góry” ich pomniejszeniu 
przez pokazanie na szerszym tle. Zadaniem artykułu nie jest potępienie nie-
pokojących zjawisk, lecz próba zrozumienia ich społecznych podstaw. Dodać 
należy, że podjęcie tak złożonej problematyki na 36 stronach musi wiązać się 
z uproszczeniami, a także eliminacją wielu ważnych wątków i perspektyw.

Krzysztof Podemski
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I. Europejskie obawy przed powtórką historii

Pogłębiający się kryzys gospodarczy budzi w Europie niepokój nie tylko 
o spadek dotychczasowego poziomu życia. Bezrobocie, zwłaszcza młodych wy-
kształconych ludzi, rosnące nierówności społeczne, gwałtowne protesty prze-
ciwko polityce oszczędnościowej UE i rządów krajowych sprzyjają szukaniu 
analogii do okresu Wielkiego Kryzysu z lat 1929-33 i jego dramatycznych poli-
tycznych następstw: rozwoju ruchów autorytarnych, zwycięstwa faszystów 
i nazistów, a w konsekwencji wybuchu II wojny światowej.  Brytyjski ekono-
mista G. Standing w książce o znaczącym tytule „The Precariat. The New Dan-
gerous Class”1 ostrzega przed nową siłą społeczną wykreowaną przez neolibe-
ralną politykę „elastycznego” zatrudnienia. Ta rodząca się klasa pozbawionych 
pewności (precarious, w j. ang. niepewny) zatrudnienia, dochodu i świadczeń 
socjalnych pracowników tymczasowych, pracujących na „śmieciowych” umo-
wach i nie objętych działalnością związków zawodowych ma według Standinga 
stać się głównym społecznym zapleczem ruchów skrajnych. Autor dostrzega 
w tej powstającej klasie dwie zbiorowości. „Zły” prekariat tworzą pracownicy 
fizyczni, starsi ludzie którzy tęsknią za czasami stałego zatrudnienia sprzed ery 
globalizacji. Za swoją degradację obwiniają „obcych” i popierają to, co nazywa 
„polityką piekła” (politics of inferno) i neofaszyzmem: prawicowy, antyimigran-
cki i antyeuropejski populizm: „Brak poczucia bezpieczeństwa wywołuje gniew, 
a ludzie gniewni (...) popierają politykę nienawiści i goryczy. W Europie partie 
centrolewicowe zostały ukarane przez elektorat za to, że dopuściły do rosnących nie-
równości i niepewności (...). Partie skrajnej prawicy umocniły się, otwarcie odwo-
łując się do lęków tych, którzy najmocniej odczuli niepewność .”2 Z kolei „dobry” 
prekariat to pozbawieni pracy młodzi wykształceni ludzie, szukający nowych 

1  G. Standing, The Precariat. The New Dangerous Class, London 2011: Bloomsbury. Polskie tłumaczeniePolskie tłumaczenie 
trzech pierwszych rozdziałów tej pracy znajduje się na portalu www.praktykateoretyczna.pl. Rozmowę W. 
Smoczyńskiego z autorem pt. Dajmy wszystkim dochód zamieściła „Polityka” z 15 września 2011. W tym 
samym numerze ukazał się też artykuł W. Smoczyńskiego pt. Prekariusze wszystkich krajów

2  G. Standing, s. 148
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rozwiązań, podatni na wolnościowe i egalitarne utopie „polityki raju” (politics of 
paradise), w tym ideę „powszechnego dochodu podstawowego”3 .

Obawy przed powtórką procesów z lat 30. tych ubiegłego wieku uprawomoc-
niają także liczne przypadki politycznych sukcesów skrajnej prawicy. Stają się one 
symbolami odradzania się faszyzmu w jego kolebce (premierostwo wywodzące-
go się z postfaszystowskiej formacji S. Berlusconiego, udział w rządzie Austrii 
Partii Wolnościowej) lub co jeszcze bardziej dramatyczne, symbolem głębokiej 
zmiany kulturowej, która dokonuje się w społeczeństwach uznawanych dotąd za 
najbardziej liberalne, tolerancyjne, otwarte na wielokulturowość (sukcesy Partii 
Wolności w Holandii oraz Prawdziwych Finów i Szwedzkich Demokratów 
w krajach skandynawskich). Zaniepokojenie budzi też sukces węgierskiego neo-
faszystowskiego, antyromskiego Jobbiku, w tym powołana przezeń paramilitarna 
Gwardia Węgierska oraz autorytarne działania rządu V. Orbana. Jednak trudno 
mówić o dominacji prawicy jako o trwałym europejskim trendzie. W tym roku 
lewica zwyciężyła we Francji, na Litwie i w Słowacji, a w Holandii klęskę poniosła 
skrajna prawica G. Wildersa. 

Badania opinii publicznej nie potwierdzają jednak, że mamy do czynienia 
z rosnącą dyskryminacją. Według właśnie opublikowanego raportu Eurobarometer 
„Discrimination in the EU in 2012” odsetek badanych w 2012 badanych z 27 kra-
jów UE, którzy doświadczyli osobiście jakieś formy dyskryminacji lub nękania (felt 
harassed) w pracy lub w życiu codziennym wynosił 17%, czyli niemal tyle samo 
ile w 2009 (16%). Głównym powodem doświadczenia dyskryminacji był przy tym 
wiek 55+ (w 27 EU 4%, w Polsce 5%), a następnie płeć i pochodzenie etniczne (w 
27 EU po 3%, odpowiednio w Polsce 3% i 1%) oraz niepełnosprawność, wyznanie 
i orientacja seksualna (w 27 EU po 2%, w Polsce odpowiednio 2%, 1% i 2%). Naj-
liczniej dyskryminowani czuli się badani w Słowacji, na Węgrzech, we Włoszech 
i w Austrii (po 23%), najrzadziej w Irlandii (9%), Luksemburgu (10%), Danii i na 
Malcie (po 11%). W Polsce dyskryminowanych ogółem czuło się 15% badanych, 
tyle samo co w Hiszpanii i Estonii. Tym, co w świetle tego raportu wzrosło w Euro-
pie w dobie kryzysu jest dyskryminacja osób 55+ na rynku pracy. 4

Wrażenie, że zachodzą zjawiska i procesy niebezpieczne dla europejskich libe-
ralnych i demokratycznych wartości potęgują liczne akty przemocy bezpośredniej 
lub symbolicznej wobec „obcych”, w tym spektakularna, motywowana nienawiś-

3  tzw. basic income, patrz: http://www.dochodpodstawowy.pl/

4  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#393
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cią do imigrantów zbrodnia A. Breivika. Poczuciu zagrożenia sprzyja wreszcie 
coś, co jeszcze kilka lat temu wydawało się całkowicie niemożliwe: ewentualna 
groźba rozpadu Unii Europejskiej. 

Takie obawy występują także w Polsce, choć w niewielkim stopniu wiązane 
są z kryzysem, który dopiero zaczyna się u nas pojawiać. W polskim dyskur-
sie publicznym od dawna występuje wiele wypowiedzi antysemickich, rasistow-
skich, homofobicznych. Na anonimowych forach internetowych - gdzie język jest 
szczególnie brutalny - roi się od obelżywych, nienawistnych, jawnie rasistowskich 
sformułowań. Niektóre z tych portali - zwłaszcza Red Watch Polska - wzywają 
wręcz do przemocy wobec „wrogów”, którymi są dla nich nie tylko znani 
z obecności w sferze publicznej działacze lewicy czy aktywiści LGBT, lecz także 
osoby całkowicie prywatne: na przykład Polki mające czarnoskórych partnerów 
czy nauczyciele porządkujący wraz z uczniami zaniedbane kirkuty.5 Istnieje wie-
le udokumentowanych przykładów wandalizmu, profanacji o antysemickiej lub 
wręcz nazistowskiej wymowie, na przykład malowanie swastyk na macewach 
i synagogach. Zdarzają się przypadki dyskryminacji etnicznej, jak odmowa ob-
sługi Romów w niektórych poznańskich lokalach. Na stadionach pojawiają się 
rasistowskie transparenty, hasła i gesty. Mają miejsce przypadki napadów, pobić 
ze względu na kolor skóry i etniczną odmienność. Dochodzi do aktów przemocy 
i upokarzania obcokrajowców, także w instytucjach publicznych powołanych do 
pomagania im, takich jak ośrodki dla uchodźców.6 Wreszcie, pojawiło się i u nas 
realne niebezpieczeństwo terroryzmu wzorowanego na działaniach A. Breivika.

Ponadto od katastrofy smoleńskiej zaobserwować można nowe niepokojące zjawi-
ska. Po pierwsze, przez prawicową opozycję organizowane są uliczne masowe demon-
stracje wzywające, przynajmniej pośrednio, do obalenia demokratycznie wybranych 
władz jako „obcych”. Hasła i cel tych pochodów, a także ich forma (marsze z pochod-
niami na wzór nazistowskich „fackelzugów”) wywołują w niektórych komentatorach 

5  K. Podemski, Globalizacja mowy nienawiści, [w:] Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne  
i społeczne, red. R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias, Warszawa 2010: 
Wolters Kluwer business

6  Liczne przykłady aktów nienawiści zawiera publikacja Nietolerancja w Polsce. Kronika wydarzeń na 
podstawie monitoringu prasy. Raport 2010/11, Warszawa 2011: Otwarta Rzeczpospolita. Z kolei mowę nie-
nawiści w polskim dyskursie publicznym dokumentuje praca S. Kowalskiego i M. Tulli, Zamiast pro-
cesu: raport o mowie nienawiści, Warszawa, 2003:WAB. Szokującą relację gruzińskiej dziennikarki 
E. Lemondżawej z obozu dla uchodźców w Lesznowoli Opowiem całej Europie o tym piekle opublikowała 
„Gazeta Wyborcza” z 26 października 2012 roku.
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skojarzenia z nazizmem7. Po drugie, marginalne i dotąd szerzej nieznane8, skrajnie 
prawicowe, faszyzujące ugrupowania, takie jak Obóz Narodowo-Radykalny, Mło-
dzież Wszechpolska czy Narodowe Odrodzenie Polski zaczynają w sferze publicznej 
zawłaszczać Święto Niepodległości 11 listopada. Po trzecie, coraz częściej występują 
przypadki nieformalnej współpracy między niektórymi prawicowymi ugrupowania-
mi politycznymi a „kibolami”, co prowadzi do upolitycznienia i nobilitacji stadiono-
wego chuligaństwa: udziału „kiboli” w obchodach patriotycznych rocznic i nadawa-
nia im nowych, czasem zaskakujących znaczeń. Dobrym przykładem mogą tu być 
do tej pory neutralne politycznie obchody rocznicy powstania wielkopolskiego.  
W 2011 roku uczestniczący w nich po raz pierwszy „kibole” poznańskiego klubu nie-
śli transparent protestujący przeciwko autonomicznemu Kosowu: „Wielkopolska ser-
cem Polski, Kosowo sercem Serbii”. Tym to sposobem obchody tej rocznicy uzyskały 
nieoczekiwanie pansłowiański i antyislamski wymiar.

Dodać należy jednak, że w Europie rasizm, antysemityzm, homofobia, mowa nie-
nawiści spotykają się na ogół ze zdecydowaną dezaprobatą zarówno instytucjonalną, 
jak i oddolną, obywatelską, a ofiary dyskryminacji z aktami solidarności i pomocy. 
Podobnie dzieje się coraz częściej i w Polsce, choć ciągle znacznie rzadziej niż w bar-
dziej dojrzałych zachodnich demokracjach.

II. Polska specyfika

Truizmem jest stwierdzenie, że każde społeczeństwo ma swoje specyficzne 
cechy i że ta odmienność decyduje także o tym, jak reaguje na kryzys i jakie wy-
twarza oraz wspiera siły polityczne. Podatność różnych społeczeństw na skrajności 
oraz ich charakter zależą od wielu czynników.

Tym co szczególnie wyróżnia Polskę na tle innych państw naszego kon-
tynentu jest wyjątkowa homogeniczność etniczna będąca przede wszystkim 
skutkiem Holokaustu i decyzji granicznych z Jałty. Tą monokulturowość 
pogłębiły potem antyukraińska Akcja Wisła, antysemicka kampania 1968 
roku oraz zmuszanie do emigracji autochtonicznej ludności Mazur w latach 
70.. Według spisu powszechnego w 1931 roku mniejszości etniczne stano-

7  S. Bratkowski, Dlaczego mówię „nie”, „Gazeta Wyborcza”, 4 sierpnia 2012

8  Dwa pierwsze uznają się za „reaktywowane” i podkreślają swoją ciągłość z faszyzującymi ugrupowania-
mi z II Rzeczpospolitej
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wiły 31% populacji, a obecnie są szacowane na zaledwie 1,5-3%. Według 
spisu powszechnego z 2011 w pytaniu o „identyfikację narodowo-etnicz-
ną” najwięcej osób które wybrało inną niż polska identyfikację jako jedyną 
(36,158 mln), zadeklarowało się jako Ślązacy (817 tys., w tym jako jedy-
ną 362 tys.), Kaszubi (272 tys., w tym jako jedyną 16 tys.) i Niemcy (126 
tys., w tym jako jedyną 36 tys.), a następnie jako Ukraińcy (49 tys., w tym 
jako jedyną 27 tys.) oraz Białorusini (46 tys., w tym jako jedyną 30 tys.).  
W Polsce mniejszości etniczne które w XX wieku padały ofiarą pogromów 
i ludobójstwa stanowią minimalny odsetek.  Według tegoż spisu narodowość 
romską zadeklarowało 16 tys. (w tym jako jedyną 10 tys.), żydowską 7 tys. 
(w tym jako jedyną 2 tys.), a ormiańską 3 tys. (w tym jako jedyną 2 tys.) oby-
wateli.9 Przeciętny Polak zamieszkujący II Rzeczpospolitą na co dzień stykał 
się z przedstawicielami innych grup etnicznych. Jeżeli nie zamieszkiwał na 
Kresach, Pomorzu czy Śląsku, to przynajmniej znał w swoim otoczeniu ja-
kiegoś Żyda. Współczesny Polak, o ile nie pracuje w międzynarodowej kor-
poracji lub w branży turystycznej albo nie mieszka na Podlasiu, Podkarpaciu 
lub Opolszczyźnie, takich wielokulturowych kontaktów nie ma. Według 
najnowszych statystyk UE10 zajmujemy także ostatnie miejsce w UE pod 
względem liczby cudzoziemców. Polska jest jedynym krajem UE, w którym 
 obywatele innych państw stanowią mniej niż 1% populacji (jedynie 0,1%!), 
podczas gdy średnio odsetek ten w EU wynosi 6,5%. Dla porównania ob-
cokrajowcy to 12,3% mieszkańców Hiszpanii, 10,5% mieszkańców Austrii, 
a także 4% mieszkańców Czech, 2% mieszkańców Węgier i 1,2% miesz-
kańców Słowacji. Wreszcie, zajmujemy także ostatnie miejsce pośród eu-
ropejskich krajów OECD jeśli chodzi o liczbę zagranicznych studentów. 
W Polsce jest ich 0,5%, podczas gdy średnia dla tej grupy krajów wynosi 
10%. Przed nami znalazła się Turcja (0,8%) i Słowacja (0,9%), a także tak 
hermetyczne pod względem języka kraje jak Finlandia, Grecja i Węgry (po 
3%).11 Tak niewielki odsetek „obcych” w polskim społeczeństwie powoduje, 
że ogromna większość Polaków nie ma własnych wielo- czy międzykultu-
rowych kontaktów i doświadczeń i na „innych” reaguje zgodnie z kulturo-

9  Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa 2012: GUS, www.
stat.gov.pl. 

10  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-034/EN/KS-SF-11-034-EN.PDF

11  http://www.studyineurope.eu/blog/how-many-international-students-are-there-in-europe
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wymi stereotypami.12 Z drugiej strony, taka monokulturowość powoduje, 
że w Polsce nie występuje w większej skali ani rywalizacja na rynku pracy, 
ani konflikty kulturowe między rdzennymi mieszkańcami a migrantami. Te 
dwa elementy są w innych krajach UE głównymi czynnikami powodujący-
mi względne sukcesy polityków skrajnej prawicy, takich jak M. Le Pen we 
Francji, J. Heider w Austrii czy G. Wilders w Holandii.13 Tymczasem w Polsce 
trudno o „odbieranie miejsc pracy” oskarżać względnie najczęściej spoty-
kanych imigrantów z Ukrainy, Białorusi czy Wietnamu. Wojny kulturowe 
natomiast w Polsce toczą się między samymi Polakami: liberalnymi, pro-
europejskimi, zwolennikami świeckości państwa a narodowcami, przeciw-
nikami integracji z UE, obrońcami uprzywilejowanej pozycji kościoła ka-
tolickiego w państwie. Miejsce sporów o meczety i burki zajmują w Polsce 
kłótnie o zapłodnienie in vitro, aborcję, związki partnerskie, naukę religii  
w szkołach. 

Drugi ważny czynnik to ideologiczne skutki dziedzictwa PRL. Brak pod-
stawowych swobód politycznych spowodował zahamowanie rozwoju nowo-
czesnej myśli politycznej, „zamroził” polską scenę polityczną z okresu przed-
wojennego. Ten stan rzeczy opisuje z pewną przesadą metafora J. Giedroycia, 
że nadal „Polską rządzą trumny Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskie-
go”. Skutkiem tej petryfikacji jest przede wszystkim zakorzeniony w wielu 
środowiskach polski fenomen „antysemityzmu bez Żydów”14. Ponadto pół 
wieku dyktatury partii odwołującej się do lewicowej ideologii i robotniczego 
interesu klasowego doprowadziło do kryzysu lewicowego myślenia. Z kolei 
względna swoboda, jaką cieszył się w PRL Kościół katolicki uczyniła z niego 
dysponenta narodowej tradycji i pamięci, a z katolicyzmu jedyną alternatywę 
wobec dominującej ideologii. Sytuacja ta spowodowała, że społeczny bunt 
1980-81 odwoływał się głównie do religijnych i narodowych symboli, ry-
tuałów, autorytetów. Trzeci czynnik, to opisana przez amerykańskiego so-

12  K. Podemski, Doświadczanie świata. Kontakty międzykulturowe Polaków, [w:]Polska początków XXI 
wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne, red. P. Sztompka, K. Frysztacki, Warszawa 2012: KS PAN

13  P. Scheffer, Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym, Wołowiec 2010: Wydawnictwo Czarne

14  określenie użyte jako tytuł tekstu m.in. przez A. Mencwela na stronie http://www.polish-jewish-he-
ritage.org/pol/antysemityzm_bez_zydow.htm oraz ks. R. J. Wekslera-Waszkinela na stronie http://www.
tezeusz.pl/cms/tz/index.php?id=3773
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cjologa D. Osta15 „zdrada” robotniczych mas przez liberalno-lewicowe elity 
intelektualne. Zdaniem D. Osta „z powodu niechęci, a tym samym niezdol-
ności liberałów do utrzymania poparcia robotników - a liberałowie polityczni 
byli w 1989 roku siłą przewodnią w „Solidarności” - powstałą próżnię wypeł-
niła prawica. Polska stała się jednym z niewielu krajów, gdzie ruch robotniczy 
związał się z polityczną prawicą. Ponieważ jednak prawicy nie interesowało 
zaspokajanie bytowych potrzeb pracowników - zawsze była tak samo prorynko-
wa jak liberałowie - mogła zdobywać ich poparcie wyłącznie przez podnoszenie 
kwestii niemających nic wspólnego z gospodarką. Musiała więc coraz bardziej się 
radykalizować. Ponieważ jednak żadna z wysuwanych przez nią kwestii - takich 
jak dekomunizacja, zwiększenie obecności Kościoła w życiu publicznym, rozbi-
cie nieuchwytnego „układu” - nie mogła odmienić codziennego bytu robotników, 
musiała jeszcze dobitniej i gwałtowniej dowodzić, że na drodze do dobroby-
tu ciągle stoją „wrogowie”.16 Podobne zjawisko zastąpienia gniewu socjalne-
go gniewem kulturowym w społeczeństwie amerykańskim opisuje historyk 
i publicysta Th. Frank. Nazywa je „Wielkim Backlashem”, który: „wznieca 
publiczne oburzenie wobec wszystkiego, od dowożenia dzieci do szkół po anty-
chrześcijańską sztukę. Steruje się kulturowym gniewem, by osiągnąć ekonomiczne 
cele.17 (...) Partia Republikańska przedstawiająca się jako czempion Amerykanów 
z klasy pracującej wydaje się liberałom tak ewidentnym zaprzeczeniem politycz-
nej rzeczywistości, że odrzucają całe to zjawisko.” 18 

Zestawienie krytycznej analizy D. Osta i Th. Franka pokazuje, że pod 
pewnymi względami polityczny pejzaż Polski jest bliższy amerykańskiemu 
niż europejskiemu. Po pierwsze, w obu krajach lewica jest bardzo słaba, 
znacznie słabsza niż w krajach Europy Zachodniej, choć tam również le-
wica przeżywa kryzys popularności i tożsamości. Po drugie, w obu krajach 
prawica jest przede wszystkim konserwatywna obyczajowo i fundamenta-

15  D. Ost, Klęska „Solidarności”. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, tłum. H. Jankowska, 
Warszawa 2007: Muza (wydanie oryginalne The Defeat of Solidarity. Anger and Politics in PostcommunistAnger and Politics in Postcommunist 
Europe, Ithaca- New York, 2005: Cornell University Press)

16  tamże, s. 6-7

17  Th. Frank, Co z tym Kansas? Czyli opowieść o tym, jak konserwatyści zdobyli serce Ameryki, tłum. J. Ku-
tyła, Warszawa 2008: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, s. 24 (wydanie oryginalne What’s the Matter with 
Kansas? How Conservative Won the Heart of AmericaHow Conservative Won the Heart of America, New York 2004: Henry Holt and Company, LCC)

18  tamże, s. 26
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listyczna religijnie. Po trzecie, tak polskie jak i amerykańskie liberalne elity 
intelektualne przegrywają wojnę o „rząd dusz” z prawicą, której narracja sku-
teczniej dociera do klasy pracującej, a przede wszystkim do wykluczonych.19  

III. Społeczne poparcie dla politycznych skrajności

1. Samoidentyfikacje na skrajach skali lewica - prawica
Gdy mówimy o politycznych skrajnościach odwołujemy się do metafory prze-

strzennej. Skrajność to dwa przeciwstawne sobie krańce, na przykład skali. Badacze 
postaw politycznych posługują się więc dziesięciopunktową skalą autoidentyfikacji 
politycznych. Badanemu zadaje się pytanie o następującej treści: „Wielu ludzi uzna-
je, że postawy polityczne są „lewicowe” bądź „prawicowe”. Oto skala rozciągająca się 
od lewicy do prawicy. Na którym miejscu tej skali umieścił(a)by Pan(i) swoje poglądy 
polityczne?” Na tej skali wybór wartości „1” to deklaracja poglądów zdecydowanie le-
wicowych, a wybór wartości „10” oznacza deklarację poglądów zdecydowanie prawi-
cowych. Większość badanych w Europie, także postkomunistycznej, potrafi określić 
swoje miejsce na tej skali. Także większość wybiera na niej wartości środkowe, „cen-
trowe”. W badaniu EUREQUAL przeprowadzonym w 2007 roku w 13 państwach 
tego regionu20 rozkład odpowiedzi na powyższe pytanie przedstawiał się następująco 
(patrz tabela):

Polska okazała się być w tym badaniu krajem, w którym średnia arytme-
tyczna na tej skali była najbardziej odchylona na prawo. Wskaźnik ten dla 
wszystkich trzynastu społeczeństw Europy Środkowej i Wschodniej łącznie 
wynosił 5,54 (czyli był przesunięty na prawo o 0,04, bo „środek” tej skali to 
5,5), ale w Polsce osiągnął wartość najwyższą - 5,99.21 Postawy skrajne („1” 
lub „10”) są wybierane rzadko. Warto jednak zauważyć, że Polska była je-
dynym krajem obok Węgier i Ukrainy, w którym stosunkowo znaczna część 

19  W przypadku USA poparcie wykluczonych dla prawicy jest ograniczone przez czynnik rasowy i etniczny. Na 
B. Obamę głosowała większość Afroamerykanów, Latynosów i Azjatów, lecz jedynie mniejszość WASP-ów.

20  http://eurequal.politics.ox.ac.uk

21  Także w badaniach European Social Survey przeprowadzonych w 2006 roku w 25 krajach Europy 
Polacy okazali się najbardziej prawicowi, patrz H. Domański, Społeczeństwa europejskie. Stratyfikacja 
i systemy wartości, Warszawa 2009:WN Scholar, 
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badanych identyfikowała się zdecydowanie z prawym krańcem skali. Z kolei 
najwięcej osób wybrało zdecydowanie lewicową identyfikację („1”) w tak 
różnych krajach jak Mołdawia, Bułgaria, Rosja i Czechy. W Polsce z lewico-
wym krańcem („1”) utożsamiało się 3,3% badanych, czyli poniżej średniej 
dla całego regionu, która wynosiła 3,7%.

 Czy Polacy, którzy identyfikowali się z krańcami skali postaw politycz-
nych posiadali jakieś cechy charakterystyczne? Na to ważne pytanie trudno 
odpowiedzieć, gdyż w polskiej próbie znalazło sie jedynie 48 osób o skraj-
nie lewicowej i 123 osoby o skrajnie prawicowej samoidentyfikacji, a tak 
mała liczebność nie pozwala na poprawne metodologicznie wnioskowanie 
statystyczne. Najbardziej widoczna cecha tych skrajnych kategorii to nadre-
prezentacja na obu skrajach (choć wyraźniej po stronie skrajnie prawicowej) 
osób starszych, po 50. tce, czyli osób o w pełni ukształtowanych politycznych 
biografiach. Jednocześnie wśród skrajnych „lewicowców” nadreprezentowane 
były osoby niereligijne i nie praktykujące, a wśród skrajnych „prawicowców” 
odwrotnie. Dodać należy, że sam wybór skrajnych pozycji na skali lewica 
- prawica nie musi oznaczać ani podatności na zagrażające ładowi społecz-
nemu hasła ani gotowości do przemocy. Jest przede wszystkim emocjonalną 
reakcją na hasła „lewica” i „prawica” jako na tzw. słowa sztandarowe czyli 
„wyrazy i wyrażenia, które z racji swojej wartości denotacyjnej i konotacyjnej, 
a zwłaszcza emotywnej nadają się na sztandary i transparenty.”22

2. Poparcie dla uznawanych za skrajne partii i ruchów 
O ile przy określaniu politycznej samoidentyfikacji to sami badani sytuują 

się na skrajach, o tyle uznanie danej partii czy ruchu za „skrajny” wymaga przy-
jęcia jakichś kryteriów pozwalających na takie określenie. To uznanie jakiegoś 
ugrupowania za skrajne w pluralistycznym społeczeństwie nigdy nie jest po-
wszechne. Dla zdecydowanego „prawicowca” z reguły centrum jest lewicowe, 
a lewica „lewacka”, podczas gdy dla wyraźnego „lewicowca” centrum często jest 
prawicą, a prawica to „faszyści”. Dla „centrysty” z kolei „skrajne” są zarówno 
lewica jak i prawica. Współczesne partie i ruchy unikają na ogół skrajnych de-
klaracji i etykiet, raczej próbują przedstawiać się jako centrowe, centrolewicowe 
lub centroprawicowe niż jako radykalne, skrajne, rewolucyjne, antysystemowe, 
ekstremistyczne. 

22  W. Pisarek, Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność, Kraków 2002: Universitas
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Jakie ugrupowania i ruchy23 w Polsce można uznać za skrajne? Decyduje tu 
przede wszystkim samoidentyfikacja, tradycja, powiązania międzynarodowe, 
używane symbole, głoszone hasła oraz podejmowane działania. 

Zacznijmy od ugrupowań, które na podstawie któregoś z wymienionych 
wyżej kryteriów można zaliczyć do skrajnej lewicy. W odróżnieniu od wielu 
innych krajów europejskich w Polsce ugrupowania skrajnej lewicy są nieobecne 
na scenie politycznej. Istnieje co prawda formalnie, Komunistyczna Partia Pol-
ski z siedzibą w robotniczej Dąbrowie Górniczej24, ale nie odgrywa ona żadnej 
roli i jest całkowicie nieobecna w społecznej świadomości. Bardziej obecne 
w sferze publicznej, choć również marginalne są nurty trockistowskie i anar-
chistyczne oraz antyfaszystowskie. Niewielkie wpływy ma należąca do Mię-
dzynarodówki Robotniczej25 Alternatywa Socjalistyczna26, jedna z organizato-
rek Demonstracji Antyfaszystowskiej - Razem Przeciwko wyzyskowi, faszyzmowi 
i nacjonalizmowi w dniu 11 listopada 2012. Polska Partia Pracy Sierpień ‘8027 
jako jedyne ugrupowanie „antykapitalistyczne” (pojawia się tu jednak pytanie, 
czy samo odrzucenie kapitalizmu jest wyznacznikiem skrajności) startowa-
ła w wyborach w 2011 roku, ale uzyskała jedynie 0,55% głosów, stosunkowo 
najwięcej (0,87%) na Górnym Śląsku. Bardziej widoczni w sferze publicznej 
największych polskich miast są anarchiści. Na przykład jedno z bardziej zna-
czących w Polsce środowisk anarchistycznych, poznański skłot Rozbrat, prowa-
dzi portal o nazwie „rozbrat.org radykalny poznań”, którego mottem jest defi-
nicja „anarchii” N. Chomsky’go. Sam więc lokuje się semantycznie na pozycji 
skrajnej (anarchia, radykalny). Sprawę komplikuje jednak fakt, że radykalizm 
może dotyczyć bądź to celów, bądź to środków. Rozbrat zmierza co prawda do 
radykalnego przekształcenia stosunków społecznych, ale czyni to w imię 
wolności i sprawiedliwości, czyli wartości powszechnie uznawanych, odrzuca-
nych jedynie przez skrajne siły polityczne. Do tego działa metodami pokojo-
wymi, „organicznikowskimi”, poprzez budowę alternatywnej kultury i wspie-

23  Pomijam stu liczne portale, prasę i wydawnictwa, które funkcjonują samodzielnie, nie są „organami” 
żadnych obecnych w przestrzeni publicznej organizacji

24  http://kompol.org/dokum/Program_KPP.pdf

25  http://www.socialistworld.net/

26  http://wladzarobotnicza.pl/

27  http://www.partiapracy.pl/
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ranie wykluczonych. Mimo to Rozbrat jest postrzegany jako formacja skrajna 
ze względu na konotacje „anarchizmu” oraz zajęcie cudzej własności (skłoting). 
Rozbrat jest dobrym przykładem „skrajności”, która pełni jednocześnie istotną 
społeczną funkcję „dzwonka alarmowego”, nagłaśniania ważnych, ale przemil-
czanych problemów socjalnych. Na przykład, gdyby nie Rozbrat, władze Po-
znania dokonywałyby eksmisji „trudnych” lokatorów do specjalnie do tego celu 
zakupionych kontenerów. Programowo anarchiści nie uczestniczą, ani czynnie 
ani biernie, w wyborach, zatem nie jest znana skala ich ewentualnego poparcia. 
Innym środowiskiem skrajnej lewicy w Polsce jest Antifa. O jej skrajności decy-
dują jednak zupełnie inne kryteria: deklarowane radykalne metody działania. 
Jej przedstawiciele bowiem nie odżegnują się od przemocy: „Zaatakowani bę-
dziemy się bronić. Zaatakowani słowem, odpowiemy słowem. Na siłę odpowiemy 
siłą. Nie damy się zastraszyć. Nigdy nie zapomnimy błędów poprzednich poko-
leń.”28 czy „Kim jesteśmy? Grupą radykalnych antyfaszystów mających na celu 
fizyczne i ideologiczne wyeliminowanie skrajnej prawicy jako siły politycznej. (...) 
Od każdego z nas zależy czy faszyści będą czuli się swobodnie na ulicach. Każdy z 
nas może coś zrobić, Ty też! Zbierz zaufanych ludzi i stwórz własną, autonomiczną 
grupę Antifa. Przyłącz się do walki!”29

Przejdźmy teraz do ugrupowań, które można zakwalifikować do skrajnej 
prawicy. Jedynym chyba ugrupowaniem prawicowym manifestującym samą 
nazwą swój radykalizm jest Obóz Narodowo-Radykalny uznający się za kon-
tynuację przedwojennej nacjonalistycznej, antysemickiej organizacji. Ugru-
powanie to określa się mianem radykalnego społecznego ruchu narodowo-ka-
tolickiego i nie uczestniczy w wyborach: „Nie jesteśmy partią polityczną, gdyż 
nie interesuje nas udział w oligarchicznych rozgrywkach parlamentarnych.”30 Nie 
jest partią polityczną też bliska ideowo ONR i również symbolicznie zakorze-
niona w skrajnej prawicy okresu międzywojennego Młodzież Wszechpolska. 
Jej liderzy byli obecni w sejmie w klubie Ligi Polskich Rodzin, a jej przywód-
ca był członkiem rządu. W świetle wydarzeń 11 listopada 2012 nowe przy-
wództwo MW wydaje się być bardziej radykalne.

Formalnie natomiast partią polityczną jest Narodowe Odrodzenie Polski. 
Należy ono do grona sygnatariuszy nacjonalistycznego manifestu Terza Positio-

28  http://www.antifa.org.pl/2011/antifa-to-ruch-a-nie-bojowka/

29  http://antifa.bzzz.net/kim-jestemy

30  http://www.onr.h2.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=28
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ne oraz współpracuje z faszyzującymi partiami w Europie, takimi jak National-
demokratische Partei Deutschlands, włoskie Movimento Sociale Fiamma Tri-
colore, francuski Front National, British National Party i ukraińska Swoboda. 
NOP od 2001 roku począwszy pod własnym lub innym szyldem (Alternatywny 
Ruch Społeczny) startuje w kolejnych wyborach zdobywając śladowe poparcie. 
W wyborach do sejmików wojewódzkich w 2010 NOP uzyskał 0,24% głosów. 
Stosunkowo najwyższe poparcie NOP zdobywa w województwie zachodniopo-
morskim.31 We wspomnianych wyborach uzyskał tam 1%, a w 2011 popierana 
przez NOP kandydatka do Senatu zdobyła 3% głosów, co dało jej ostatnie 
miejsce. Można podejrzewać, że o tej relatywnej popularności decyduje sytu-
acja socjalno-ekonomiczna tego regionu, popegeerowskiego, o wysokiej stopie 
bezrobocia, którego ludność w znacznej części żyje z kontaktów z mieszkań-
cami dawnego NRD. Skrajnie prawicowy (nacjonalistyczno-ultraneoliberalny) 
charakter mają też kolejne formacje J. Korwina-Mikke. Ich popularność wyraź-
nie spada (jego Nowa Prawica w wyborach 2011 uzyskała 1,06% głosów). Nie 
sądzę, żeby podjęta 11 listopada 2012 na warszawskiej ulicy próba powołania 
Ruchu Narodowego, nowej skrajnie prawicowej organizacji, zmieniła istotnie 
polską scenę polityczną. 

Ugrupowania skrajnej prawicy w Polsce maskują swoje faszyzujące idee i powią-
zania odwołując się raczej do „patriotyzmu” i interesu „zwykłego człowieka”. Jak głosi 
manifest NOP: „Narodowe Odrodzenie Polski jest nową jakością polityczną, formą oby-
watelskiego oporu wobec niewolącego Polaków zbiurokratyzowanego państwa demolibe-
ralnego. Narodowe Odrodzenie Polski jest porozumieniem ludzi i środowisk od lat zde-
cydowanie walczących o przywrócenie godności zwykłemu człowiekowi, pełną realizację 
jego praw naturalnych, rozwój wspólnoty narodowej we wszystkich jej przejawach i nieza-
leżności Państwa Polskiego na arenie międzynarodowej. Narodowe Odrodzenie Polski nie 
działa na rzecz naprawy istniejącego ustroju, gdyż nie da się uratować rudery, trzymającej 
się w całości jedynie dzięki żelaznym obręczom ekonomicznego ucisku i policyjno-poli-
tycznych represji. Narodowe Odrodzenie Polski wyznaczyło sobie za główny cel budowę 
Nowego Państwa  - kraju, którego gospodarzem są jego mieszkańcy, a nie skorumpowana, 
pozbawiona wszelkiej kontroli kasta polityczna. Narodowe Odrodzenie Polski pragnie bu-
dowy ładu narodowo-państwowego opartego na gruncie cywilizacji łacińskiej (...).”32

31  Mapę, która pokazuje geografię aktywności skrajnie prawicowych organizacji w Polsce zamieścił  
J. Harłukowicz w tekście „Pełzanie brunatnej Polski”, Gazeta Wyborcza, 9 listopada 2012

32  http://www.nop.org.pl/zasady-programowe/
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Formacje skrajne, lewicowe i prawicowe jako na ogół programowo nie-
uczestniczące w wyborach lub też z powodu minimalnego poparcia, jakie 
w nich zyskują, nie są uwzględniane w sondażach przedwyborczych. To różni 
Polskę np. od Francji czy Węgier, w których skrajne ugrupowania, takie jak 
Front National czy Jobbik, uzyskują na tyle znaczące wyniki wyborcze, że po-
jawiają się w badaniach opinii publicznej. Nie wiadomo zatem jaka może być 
potencjalna baza społeczna ugrupowań skrajnych, aczkolwiek wyniki uzyski-
wane przez NOP sugerują, że raczej niewielka.33 Jednak słabe rezultaty wy-
borcze ugrupowań skrajnych (także, choć inaczej „skrajnej” PPP Sierpień’80) 
niekoniecznie oznaczają, że wyborcy je odrzucają, lecz także, że ruchy te nie 
mają niezbędnych środków, żeby skutecznie dotrzeć do potencjalnych wy-
borców. 

Czy warto byłoby w Polsce przeprowadzić specjalne badanie poparcia skraj-
nych ruchów politycznych? Odpowiedź nie jest łatwa. Ze względu na ich mar-
ginalny charakter próba badawcza musiałaby być ogromna, a do tego samo 
badanie mogłoby odnieść społeczny skutek odwrotny od zamierzonego, gdyż 
tylko promowałoby nieobecne dotąd w powszechnej świadomości organizacje 
i osoby. W dodatku badania skrajnych elektoratów są utrudnione przez fakt 
ukrywania przez badanych poglądów, o których wiedzą, że są „politycznie nie-
poprawne”. Jeszcze trudniejsze są badania samych skrajnych środowisk, bo wy-
magają stosowania niebezpiecznej metody jaką jest ukryta obserwacja uczest-
nicząca.34 

Czy to znaczy, że w Polsce nie ma realnego zagrożenia ugrupowania-
mi skrajnymi, że stanowią one jedynie jakiś polityczny folklor widoczny  
w sferze publicznej raz do roku? Czy polityczne skrajności w Polsce to tylko 

33  21 listopada 2012 na stronie tvn24 opublikowano sondaż Millward Brown z 19 listopada zgodnie, 
z którym „Aż 16 proc. Polaków wzięłoby pod uwagę głosowanie w wyborach na koalicję ugrupowań ONR 
- Młodzież Wszechpolska - wynika z badania opinii publicznej przeprowadzonego przez Millward Brown. 
Ten odsetek wśród najmłodszych wyborców wynosi 30 proc.” http://www.tvn24.pl/sondaz-30. proc-mlodych-
mogloby-zaglosowac-na-onr-mw,289960,s.html. Te wyniki zmuszają do refleksji, ale trzeba zauważyć, że 
1) pytanie było sformułowane inaczej niż w sondażach wyborczych, 2) badanie wykonano w okresie inten-
sywnego komentowania wydarzeń 11 listopada 3) wyniki badania nie zostały na razie potwierdzone przez 
żaden inny ośrodek, 4) Millward Brown jest przede wszystkim ośrodkiem badań rynkowych i ma mniejsze 
doświadczenie w badaniach opinii publicznej niż CBOS i TNS OBOP. 

34  PWN przygotowuje publikację hiszpańskiego dziennikarza śledczego Antonio Salasa Dziennik skina. 
Autor przez pewien czas infiltrował z ukrytą kamerą środowisko hiszpańskich skinów.
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marginalne subkultury, które na ulicach stolicy 11 listopada w rytualnych 
zwarciach wcielają się w historyczne kostiumy „nacjonalistów” i „antyfa-
szystów”? Czy to tylko odległy od problemów codziennego życia politycz-
ny teatr, w którym jedni „hailują”, a drudzy krzyczą „No pasaran”? W tym 
miejscu trzeba powrócić do wspomnianego artykułu S. Bratkowskiego 
i wywołanej nim dyskusji. Autor wzywa w nim PiS, najważniejszą partię 
opozycyjną, do „autodenazyfikacji”, czyli eliminacji działań, które przy-
pominają postępowanie przedwojennych europejskich formacji faszystow-
skich. Bratkowski wymienia tu  autorytaryzm, koncentrację na wrogu, 
brak pozytywnego programu, wywoływanie i podtrzymywanie konf lik-
tów zgodnie z „teologią polityczną” C. Schmidta, twórcy teorii państwa 
autorytarnego, dążenie do destabilizacji państwa i społeczeństwa, próby 
politycznego „podpalenia” państwa, propagandę niezadowolenia, koncen-
trację na przeszłości zamiast na przyszłości, agresywny język, wodzostwo, 
program obalenia demokracji i zastąpienia jej centralnym ośrodkiem wła-
dzy, obsadzanie ludźmi wodza instytucji represji (CBA), finansowanie 
partii przez kontrowersyjne interesy (spółka Telegraf, parabank SKOK), 
nieodcinanie się od antysemityzmu Radia Maryja, marsze z pochodniami. 
Analogie między PiS a nazizmem rozwijał dalej S. Niesiołowski dodając 
takie elementy jak nieuznawanie wyniku wyborów, czy porównywanie 
wrogów politycznych do zwierząt.35 Wiele tych analogii było przesadzo-
nych, na przykład trudno na tej samej płaszczyźnie stawiać nazistowskie 
karykatury Żydów jako szczurów i pisowską animizację zwolenników PO 
jako lemingów. Inni polemiści (A. Michnik36, A. Wolff-Powęska) podzie-
lali obawy Bratkowskiego, ale zwracali uwagę na ahistoryczność takiego 
porównania oraz fakt, że zaciera ono granicę między zbrodniami nazi-
zmu a autorytaryzmem: „Obsesja bycia ofiarą, utraty tożsamości narodowej, 
propagowana przez przedstawicieli największej partii opozycyjnej w Polsce, 
kraju niedotkniętym dotąd jaskrawymi przejawami kryzysu, ma specyficz-
ne narodowe podłoże. Wyraża przypadłość, którą Norwid uznał za „grzech 
społeczności nie wojującej nigdy myślą i nie mającej żadnej wiary w siłę 
myśli i prawdy’’. Propagowanie nienawiści i marsze z pochodniami to prze-
jaw słabości i braku racjonalnej koncepcji rozwiązania palących problemów 

35  S. Niesiołowski, Czy nazizm może się odrodzić, „Gazeta Wyborcza”, 6 października 2012

36  A. Michnik, Podzielam lęki Bratkowskiego, ale nie jego diagnozę, „Gazeta Wyborcza”, 4 sierpnia 2012
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kraju, jednak nie faszyzm.(...) W demokratycznej Polsce nie objawiła się na 
razie żadna partia faszystowska.” 37 Dodam, że analogia między PiS a fa-
szyzmem jest zbyt daleko idąca również z innych powodów. PiS nie jest 
partią antysemicką, antyislamską czy antyromską, czym różni się korzyst-
nie od Front National, British National Party czy Jobbiku. Jeżeli już, jest 
to raczej partia antyrosyjska i antyniemiecka, ale jest to niechęć wyraź-
nie polityczno-historyczna, resentymentalna, a nie etniczna. O skrajności 
PiS nie przesądza rasizm (choć niektórzy jej przedstawiciele takie poglądy 
eksponują), lecz to co trafnie uchwycił w swojej analizie Bratkowski: kre-
owanie wroga, wodzostwo oraz inicjowanie i instrumentalizowanie kon-
f liktów po to, aby przez destabilizację sięgnąć po władzę i zaprowadzić 
rządy autorytarne. Ten „wróg” nie jest jednak etnicznym Obcym, nie jest 
Żydem, Arabem czy Niemcem, lecz „gorszym” Polakiem: „Europejczy-
kiem”, „członkiem salonu”, „wykształciuchem”, „liberałem”, „lewakiem”, 
„katolewicą” czy „ateistą”. Propaguje zatem wizję Polski podobną do tej, 
którą zawiera cytowany wyżej fragment deklaracji ideowej NOP. Kry-
terium obcości jest jednak polityczne, światopoglądowe, a nie etniczne. 
Zdarza się oczywiście, że niektórzy przedstawiciele skrajnej prawicy pró-
bują „uetniczniać” różnice ideologiczne i uznają znienawidzone przez nich 
postawy liberalne za wytłumaczalne jedynie rzekomym „żydowskim” po-
chodzeniem przeciwników, ale jest to raczej margines.38 Kolejną cechą tej 
partii jest to, że jej przywódca dla sięgnięcia po władzę potrafi wykorzy-
stywać skrajne partie i ruchy, w tym „Samoobronę”, LPR i stadionowych 
chuliganów, a także Radio Maryja legitymizując tym samym ich czasami 
faktyczne nacjonalistyczne, rasistowskie praktyki. Można podejrzewać, 
że stosunkowo liczne uczestnictwo w zorganizowanym przez MW, ONR 
i NOP marszu 11 listopada 2012 zostanie również wcześniej czy później 
wykorzystane przez PiS. Mamy tu bowiem do czynienia z podwójną za-
leżnością: z jednej strony radykalizm PiS stwarza „podglebie” dla rozwoju 
skrajnych ruchów, z drugiej strony partia ta sama zostaje przez nie „rady-
kalizowana”, gdyż jej strategia to walka o utrzymanie dominującej pozycji 

37  A. Wolff-Powęska, Schowali brunatne koszule, „Gazeta Wyborcza”, 6 października 2012

38  np. http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36037,12814296,Radny_PiS_na_Twitterze_tropi_Zydow_i_
pederastow.html
czy http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,12899619,_Zydzi_wypier___ac__i_jak_zrobic_
bron__Blog_dzialacza.html
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na skrajnej prawicy. Jeżeli „skraj” ten przesuwa się jeszcze dalej na prawo 
to musi również dalej na prawo przesuwać się PiS. 

Realne niebezpieczeństwo skrajności w polskim życiu politycznym to 
zatem zagrożenie autorytaryzmem mającym znaczne poparcie społecz-
ne głównej partii opozycyjnej, a nie radykalnie nacjonalistycznymi, lecz 
marginalnymi ugrupowaniami takimi jak NOP, MW czy ONR. Nie ma 
faszyzmu bez charyzmatycznego wodza, a wymienione ugrupowania ta-
kich przywódców nie posiadają. Jedynym wyjątkiem był R. Giertych, który 
przynajmniej wizerunkowo lokuje się obecnie w centrum polskiej sceny po-
litycznej. Jeszcze mniej prawdopodobne jest zagrożenie skrajną lewicą, gdyż 
jest nieobecna w instytucjach państwa i nie potrafi mobilizować tłumów. 
Tym bardziej, że potencjalna baza społeczna lewicy, jaką są związki zawo-
dowe generalnie również ciąży właśnie ku partii J. Kaczyńskiego. Także 
dlatego, że jak wynika z badań, zwolenników lewicy i PiS cechuje podobny 
poziom autorytaryzmu.

Jak pokazują wyniki kolejnych wyborów od momentu powstania PiS 
w 2001 roku partia ta cieszy się rosnącą popularnością. W wyborach parla-
mentarnych 2001 uzyskała 1 236 787 głosów (9,5%), w 2005 roku - 3 185 
714 głosów (26,99%), w 2007 - 5 183 477 głosów (32,11%). Spadek nastąpił 
dopiero w 2011, gdy na partię tą głosowało 4 295 016 wyborców (29,89%). 
Sporą trudność sprawia jednak przedstawienie profilu wyborcy PiS. Według 
specjalnego raportu CBOS na ten temat „Prawa i Sprawiedliwości nie można 
nazwać partią klasową. Jej zwolenników łączą raczej ideologiczne przekonania, 
a nie pozycja społeczna i sytuacja ekonomiczna(...) osiągnięcie przez PiS dość 
trwałego poparcia (co najmniej dwukrotnie większego niż na początku działalno-
ści) dokonało się przez zmianę struktury wyborców. Poszerzenie bazy wyborczej 
przez zdobycie nowego typu elektoratu (mieszkańcy wsi, osoby słabiej wykształ-
cone, gorzej sytuowane ,a także często uczestniczące w praktykach religijnych) 
nastąpiło bez utraty poparcia w grupach, które stanowiły pierwotną bazę wybor-
ców (ludzie z wyższym wykształceniem, mieszkańcy dużych miast).”39 (podkr. 
KP) Ta zmiana profilu dokonała się przede wszystkim przed wygranymi 
wyborami 2005. Od tamtego czasu PiS cieszy się największym poparciem 
wśród mieszkańców wsi i małych miast oraz osób z wykształceniem zasad-
niczym zawodowym i podstawowym. Badania potwierdzają także potoczną 

39  Prawo i Sprawiedliwość. Dziesięcioletnia historia elektoratu, CBOS BS/116/2011, s.14
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intuicję, że do zrozumienia elektoratu PiS same zmienne społeczno-demo-
graficzne nie wystarczają, że przydatne są również zmienne psychologiczne: 
„W porównaniu z rokiem 2002 wzrosła wśród sympatyków PiS - odwrotnie niż 
w elektoratach trzech pozostałych partii [PO, SLD, PSL - przyp. KP] - war-
tość wskaźnika postawy określanej jako paranoja polityczna. Zwolennicy tego 
ugrupowania szczególnie często ulegają myśleniu o polityce w kategoriach spisku 
ukrytych sił. (...) Elektorat PiS wyróżnia się ponadto także wysokim poziomem 
alienacji politycznej. Sympatyków PiS, podobnie jak zwolenników PSL cechuje 
znaczny autorytaryzm. Elektorat PiS charakteryzuje sie także największym po-
ziomem pesymizmu (...) Względne pogorszenie kondycji sympatyków PiS wyni-
ka ze zmian w profilu społeczno-demograficznym tego ugrupowania (...) Był to 
rezultat m.in. przeniesienia głosów na PiS przez część dawnych wyborców LPR 
i Samoobrony.”40 

3. Poparcie dla uznawanych za skrajne poglądów i postaw 
W europejskiej kulturze politycznej poglądy skrajne to takie, które są nie-

zgodne z fundamentalnymi wartościami nowożytnej demokracji: wolnością, 
równością i braterstwem.

Za skrajne uchodzi zatem nawoływanie do obalenia siłą demokratycznie 
wybranej władzy,  negowanie demokracji i popieranie autorytaryzmu, nie-
nawiść do innych. W XX wieku w Europie obiektem nienawiści byli przede 
wszystkim Żydzi, Romowie i homoseksualiści. W ostatnich latach taki status 
mają także wyznawcy islamu. Dodać należy, że nie zachodzi prosta zależność 
między deklarowaniem społecznie nieakceptowanych postaw a głosowaniem 
na skrajne ugrupowania, a tym bardziej między deklarowaniem niechęci do 
demokracji i Obcych a faktycznymi agresywnymi czy dyskryminującymi 
działaniami. Bywa zarówno tak, że badani ukrywają swoje ksenofobiczne 
poglądy przed ankieterem jak i tak, że osoby o takich poglądach w realnych 
sytuacjach życiowych postępują bardziej przyzwoicie niż wynikałoby to z ich 
deklarowanych przekonań.

Aprobowanie obalenia siłą demokratycznie wybranej władzy
O ile mi wiadomo, takich badań w Polsce do tej pory nie prowadzono. 

40  Zmiany w psychologicznych profilach elektoratów partyjnych, CBOS BS/19/2011, s. 14
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Negowanie demokracji i popieranie autorytaryzmu
Według badań CBOS liczba osób nie zgadzających się z opinią, 

że „demokracja ma przewagę nad wszelkimi innymi formami rządów” w la-
tach 2001-2011 wynosiła średnio 16%. Co znaczące, najwyższy odse-
tek odrzucających demokrację odnotowano w maju 2007 roku (19%),  
a najniższy także w tym roku, ale w listopadzie (11%), czyli po wyborach 
parlamentarnych. Przeciwnicy demokracji występują w mniejszości w każ-
dej kategorii społeczno-demograficznej. Relatywnie najwięcej jednak jest 
ich wśród osób mniej wykształconych, źle oceniających swoje warun-
ki życiowe, starszych, nie biorących udziału w wyborach, niezdecydo-
wanych oraz wśród wyborców PIS. W 2011 roku negujący wyższość de-
mokracji na innymi formami rządów stanowili 7% wyborców PO, 12% 
wyborców SLD, 15% wyborców PIS, 21% niezdecydowanych czy wziąć 
udział w wyborach oraz 28% niezamierzających głosować. Jednak odse-
tek badanych, którzy zgadzają się ze stwierdzeniem, że „dla ludzi takich 
jak Pan(i) w gruncie rzeczy nie ma znaczenia, czy rządy są demokratyczne 
czy niedemokratyczne” był znacznie wyższy (średnio 40,6%), najwyższy 
przed wyborami we wrześniu 2005 (50%), najniższy w listopadzie 2007 
(29%). Przed wyborami 2011 najwięcej osób zgadzało się z taką opinią  
w grupie respondentów o niskich dochodach, robotników wykwalifiko-
wanych i niewykwalifikowanych, rolników, rencistów i bezrobotnych, 
oraz osób niezainteresowanych polityką. Uważało tak aż 48% osób nie-
zamierzających głosować i 38% niezdecydowanych czy w ogóle uczestni-
czyć w wyborach. Opinia ta była rzadsza wśród zwolenników PO (20%), 
PIS (24%) i SLD (25%). Rządy autorytarne aprobuje („rządy oparte na 
silnym przywództwie są zdecydowanie lepsze od demokratycznych”) śred-
nio w okresie 2006-2011 aż co czwarty badany. Najwięcej takich osób 
odnotowano przed wyborami 2011. „Przekonanie, że rządy autorytar-
ne są lepsze od demokratycznych przeważa wśród robotników niewykwa-
lifikowanych. Jest także stosunkowo częste wśród osób z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym, pracowników usług, respondentów mniej zarabia-
jących i ogólnie znajdujących się w gorszej sytuacji materialnej, a jeśli chodzi  
o deklarowane poglądy polityczne wśród badanych o orientacji lewicowej”41.

41 M. Felisiak, M. Felisiak,M. Felisiak, Opinie o demokracji, [w:], Wybory 2011 w badaniach CBOS, red. M. Grabowska, Warszawa 2011, CBOS, s.18
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Mowa nienawiści, przemoc werbalna
Badania nad mową nienawiści zostały przeprowadzone przez 

CBOS wiosną 2007 roku. W badaniu tym 40% respondentów dekla-
rowało, że spotkało się z wypowiedziami „które obrażały, wyszydzały 
lub dyskryminowały innych z przyczyn całkowicie lub częściowo od nich 
niezależnych, np. dotyczyły rasy, wyznania, narodowości, pochodzenia 
społecznego, preferencji seksualnych”. Jak pisali autorzy raportu „Trzy 
czwarte ankietowanych dostrzegających to zjawisko (76%) jest zdania, że 
zazwyczaj dotyczy ona preferencji seksualnych. Nieco mniej osób (60%) 
uważa, że przemoc werbalna jest stosowana ze względu na kolor skóry. 
Prawie dwie piąte badanych, którym zadano to pytanie (39%), twierdzi, 
że obraźliwe wypowiedzi odnoszą się do wyznania religijnego, natomiast 
36% wskazuje na narodowość jako przedmiot wyszydzającego języka. 
Zaskakująco wielu odpowiadających (20%) mówi o obrażaniu ludzi ze 
względu na ich niepełnosprawność, inwalidztwo. Problem bezwyzna-
niowości czy werbalnej dyskryminacji ze względu na płeć nie jest zbyt 
często dostrzegany.(...) Najmłodsi badani częściej dostrzegają werbalną 
dyskryminację ze względu na kolor skóry. W przypadku obraźliwego ję-
zyka dotyczącego wyznania religijnego stopień dostrzegania tego proble-
mu jest tym wyższy, im respondenci są starsi. Mieszkańcy największych 
aglomeracji miejskich stosunkowo często wskazują problem krzywdzących 
wypowiedzi adresowanych do ludzi o innym kolorze skóry i osób homo-
seksualnych. Badani z wykształceniem podstawowym częściej wskazują 
na problematykę bezwyznaniowości oraz na obraźliwy język dotyczący 
osób niepełnosprawnych. Badani z wyższym wykształceniem częściej niż 
słabiej wykształceni zwracają uwagę na kwestie dyskryminacji ze względu 
na orientację seksualną oraz narodowość.”42

Antysemityzm
Literatura dotycząca dramatycznych relacji polsko-żydowskich jest bar-

dzo bogata. Z konieczności ograniczę się do syntezy A. Sułka, artykułu, 
w którym autor zwięźle omawia i interpretuje najważniejsze badania opinii 
publicznej dotyczące tej problematyki. 

42  Społeczna percepcja przemocy werbalnej i mowy nienawiści, CBOS, BS/74/2007, s.8-9
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„Przed zmianą ustroju w masowej postawie wobec Żydów dominowała 
obojętność  - ani sympatia, ani niechęć. Żydzi byli Polakom obojętni bardziej 
niż sąsiedzi i bardziej niż inne narody o silnych związkach z Polską: Rosjanie, 
Niemcy, Francuzi, Amerykanie. Ci z Polaków, którzy mieli do Żydów jakiś 
określony stosunek, przez długi czas zdecydowanie częściej wyrażali niechęć niż 
sympatię. Następował jednak bardzo powolny wzrost sympatii, w latach 1975-
1991 - z 4 do 17%. Wyraźniej spadła niechęć. Był to fragment ogólnego trendu 
zmniejszania się niechęci do obcych, ale tylko w części  - niechęć do Żydów 
słabła szybciej niż do innych nielubianych narodów i Żydzi przestali być naro-
dem najrzadziej lubianym spośród objętych badaniem. Bezpośrednio po zmia-
nie ustroju ta pozytywna tendencja trwała dalej. Wkrótce jednak zatrzymała 
się, a nawet wyraźnie cofnęła na dobre kilka lat. W ostatnich latach odżyła 
i w 2008 roku sympatia do Żydów przeważyła nad niechęcią. Stało się to po 
raz pierwszy od czasu, gdy podjęto w Polsce badania nad stosunkiem do Żydów. 
Ten ważny wynik (i fakt) uszedł uwadze wielkich mediów, bardziej wrażliwych 
na wyniki o wymowie przeciwnej.”43. Dodać należy, że niechęć do Żydów 
 w 2008 deklarowało 32%, a sympatię 34%. Jednak regułą w latach 1993-
2007 była niemal dwukrotna przewaga osób wyrażających wobec Żydów 
niechęć niż sympatię. A. Sułek przytacza w tym artykule wiele innych wskaź-
ników stosunku do Żydów, w tym porównuje badania polskie i międzynaro-
dowe. Stwierdza również, że jedną z przyczyn narastającej na przełomie XX  
i XXI wieku niechęci Polaków do Żydów była otwarta debata o tragicznych 
problemach Auschwitz i Jedwabnego. Autor przewiduje słabnięcie antyse-
mityzmu w miarę modernizacji kraju i przeobrażeń narodowej tożsamości. 
Za niezbędne uważa stworzenie przez intelektualistów nowej narracji „która 
obejmie całość polskiego doświadczenia czasów wojny. Znajdą w niej wspólne 
miejsce: Państwo Podziemne, zorganizowana walka i indywidualna kolabora-
cja, bohaterowie, zwykła większość i zbrodniarze; szmalcownicy, świadkowie 
i ratujący Żydów. Wtedy Polacy będą mogli ją przyjąć bez obawy nadmiernej 
samodeprecjacji” 44.

Ponieważ artykuł A. Sułka nie pokazuje, jakie to grupy społeczne są 
najbardziej podatne na antysemityzm, odwołam się do starszej książki 

43  A. Sułek, Zwykli Polacy patrzą na Żydów, w: Nauka nr 1, 2010, s. 11

44  tamże, s.22
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pod red. I. Krzemińskiego. Jak wynika z jego analiz badań z 1992 i 2002 
roku, w okresie tym nieco zmniejszył się antysemityzm „tradycyjny” (re-
ligijny, „Żydzi jako mordercy Jezusa”), lecz jednocześnie wzrósł antyse-
mityzm „nowoczesny” (ekonomiczny i polityczny, „Żydzi jako rządzący 
światem, kapitaliści, komuniści”). Najbardziej istotnym czynnikiem róż-
nicującym był tu wiek. Najwięcej zwolenników oba rodzaje antysemity-
zmu miały wśród osób najstarszych, najwięcej przeciwników wśród osób 
najmłodszych. Antysemityzm, zwłaszcza tradycyjny częściej występował 
w grupie badanych deklarujących sie jako głęboko wierzący i regularnie 
praktykujący: „deklaracje głębokiej wiary raczej zdają się sprzyjać deklara-
cjom antysemickim i to może bardziej wśród wyżej wykształconych! Jeszcze 
inaczej mówiąc, wyraźnie wyodrębnia się kategoria osób wykształconych, 
która deklaruje zdecydowanie antysemickie postawy. Można stwierdzić, że 
skoro mamy do czynienia z postawami opartymi na ideologii antysemickiej, 
to przecież z osób wykształconych wywodzić się muszą współtwórcy i propa-
gatorzy takiej ideologii.”45 Generalnie jednak osoby o wyższym wykształ-
ceniu częściej odrzucają antysemityzm, zwłaszcza tradycyjny. Ten ostatni 
z kolei jest najbardziej popularny na wsi i w małych miastach. Nowoczes-
ny antysemityzm występuje najczęściej na terenach dawnej Kongresówki, 
a tradycyjny w dawnej Galicji. Obie antysemickie postawy wykazywały 
także częściej osoby oceniające swoją sytuację materialną jako złą. Jednak 
na wsi i w miasteczkach było odwrotnie. „Prowadzi to do nieco smutnego 
wniosku: jeśli uznać, że lepiej wykształceni i ci, którzy oceniają dobrze i bar-
dzo dobrze własne warunki materialne należą do miejscowych elit społecznych, 
to najwyraźniej w tych lokalnych elitach małomiasteczkowych i wiejskich po-
stawy antysemickie są częste, a nawet częstsze niż wśród tych, którym gorzej się 
powodzi.”46 Spośród elektoratów partii obecnych na polskiej scenie poli-
tycznej w 2012 roku najwięcej antysemitów „tradycyjnych” było wśród 
zwolenników Samoobrony, a „nowoczesnych” wśród głosujących na LPR. 
Pewną rolę odgrywały także czynniki psychologiczne. Osoby deklaru-
jące większą życzliwość wobec innych rzadziej cechował antysemityzm 
typu nowoczesnego. Zmienne psychologiczne nie odgrywały większego 

45  I. Krzemiński, Postawy antysemickie po latach i ich wyznaczniki, [w:], Antysemityzm w Polsce i na Ukra-
inie. Raport z badań, red. I. Krzemiński, Warszawa 2004: Scholar

46  tamże, s. 47
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znaczenia w przypadku antysemityzmu tradycyjnego, który miał mniej 
indywidualistyczny, a bardziej kolektywny, kulturowy charakter.

Antyromskość
Postawy Polaków wobec Romów są znacznie rzadziej badane niż po-

stawy wobec Żydów. Najbardziej znany jest raport przygotowany wspólnie 
przez CBOS i współpracujące z nim ośrodki badawcze w Czechach, na 
Słowacji i Węgrzech. Wyniki badania nie zaskakują. Postawy antyromskie 
w Polsce i Czechach są rzadziej spotykane niż w krajach o znacznie więk-
szym odsetku Romów w populacji. „Opinię, że romskie dzieci w procesie 
edukacji nie powinny być separowane od innych dzieci, podziela przeważająca 
większość respondentów ze wszystkich krajów uczestniczących w badaniu, nie-
mniej warto zauważyć, że sprzeciw wobec tego rozwiązania stosunkowo częś-
ciej wyrażają Słowacy (18%) i Węgrzy (14%) niż Polacy (4%) i Czesi (6%). 
Podobnie jeśli chodzi o segregację osób narodowości romskiej w miejscach roz-
rywki i wypoczynku. Przekonanie, że powinny istnieć takie miejsca rekreacji, 
do których Romowie nie mają wstępu, wyraża aż dwie piąte Słowaków (40%) 
i nieco ponad jedna trzecia Węgrów (36%). Znacznie mniej takich opinii jest 
w Polsce (16%) i w Czechach (21%). We wszystkich uwzględnionych w bada-
niu krajach przeważa pogląd, że skłonność do popełniania przestępstw leży 
w naturze Romów. Najczęściej wyrażają go Słowacy (78%), nieco rzadziej 
Czesi (68%) oraz Węgrzy (61%). Wśród Polaków zdania na ten temat są 
podzielone, przy czym stosunkowo dużo (24%) wskazań „trudno powiedzieć” 
świadczy o niewiedzy lub niechęci do wyrażenia opinii w tej sprawie, nie-
mniej deklaracji negujących ten pogląd jest mniej niż tych, które go potwier-
dzają (odpowiednio: 34% i 42%). Przekonanie, że problemy Romów wyni-
kają z tego, iż nie podejmują oni pracy, najczęściej deklarują Czesi i Słowacy, 
choć w poszczególnych krajach opinie w tej kwestii są zbliżone. Podobnie nie 
ma większych różnic, jeśli chodzi o objęcie Romów szerszym zakresem pomocy  
- większość badanych sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu.”47 Choć poziom 
antyromskości jest w Polsce niższy niż w krajach sąsiednich to jednak Ro-
mowie należą u nas do najbardziej nielubianych narodowości. W ostatnim 
badaniu postaw wobec innych narodów tylko w przypadku Wietnamczy-
ków, Turków, Libijczyków, Rumunów, Romów (Cyganów) i Arabów 

47  Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji, CBOS, BS/104/2008, s. 6-7
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niechęć przeważała nad sympatią, przy czym najbardziej nielubiani byli 
Romowie (50%) , Arabowie (46%) i Rumuni (39%).48 Najnowszy Euro-
barometer pokazuje jednak, że Polacy należą do stosunkowo najmniej an-
tyromskich społeczeństw Europy. Na pytanie o to, czy w ich kraju ludzie 
odczuwają dyskomfort, jeżeli ich dzieci chodzą do jednej klasy z Romami 
odpowiedziało „tak” 34% badanych z 27 krajów UE. Najwięcej takich od-
powiedzi udzielono na Słowacji (58%), w Czechach (52%), Luksemburgu 
(49%), we Włoszech (48%), na Węgrzech (46%), w Belgii (44%), Danii 
i na Cyprze (po 42%) i we Francji (41%), a najmniej w Rumunii (22%)  
i Polsce (24%).49

Antyislamizm
Jak wspomniano wyżej Arabowie, Turcy i Libijczycy należą do kilku naj-

bardziej nielubianych w Polsce nacji. W międzynarodowym badaniu postaw 
wobec islamu przeprowadzonym na zlecenie BBC World Service Polacy na-
leżeli do umiarkowanych optymistów, jeśli chodzi o wzajemne relacje między 
obiema cywilizacjami. Na pytanie o „przyszłe stosunki między kulturą islamu 
i kulturą Zachodu” 46% badanych Polaków wybrało odpowiedź „Możliwe jest 
znalezienie wspólnej płaszczyzny” (średnia dla 27 krajów wynosiła 56%, najwię-
cej we Włoszech - 78%, Wielkiej Brytanii - 77% i Kanadzie - 63%), a jedynie 
19% uznało, że „nieunikniony jest gwałtowny konflikt” (średnia dla 27 krajów 
wynosiła 28%, najwyższa była w krajach islamskich: Indonezji - 51%, Egipcie 
- 43%, a spośród krajów zachodnich w Niemczech - 39%). „Polacy mają po-
dzielone zdania co do tego, czy napięcia między islamem a Zachodem wynikają 
bardziej z różnic religijnych i kulturowych (34%) czy też z konfliktów dotyczą-
cych wpływów politycznych i interesów (37%). Jednak, mając do wyboru cztery 
opcje, jedynie 18% badanych uważa, że napięcia te są następstwem fundamen-
talnych różnic między tymi kulturami, natomiast 46% sądzi, że u ich podstaw 
leżą nietolerancyjne mniejszości, przy czym 33% wskazuje na mniejszości po 
obu stronach, dalsze 11% wini nietolerancyjną mniejszość muzułmańską, a 2% 
- nietolerancyjną mniejszość zachodnią”. 50

48  Stosunek Polaków do innych narodów, CBOS, BS/22/2012

49  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#393

50  Islam i kultura Zachodu w opiniach mieszkańców 27 krajów, CBOS, BS/31/2007, s. 5
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Homofobia
Jak piszą autorzy ostatniego poświęconego tej problematyce raportu CBOS 

„Postawy Polaków wobec osób o orientacji homoseksualnej są względnie trwałe. 
Nadal większość społeczeństwa nie wyraża przyzwolenia na jawną obecność ge-
jów i lesbijek w przestrzeni publicznej, tzn. na manifestowanie przez nich swojej 
orientacji seksualnej, a poza tym także na zawieranie przez osoby tej samej płci 
związków małżeńskich i adopcję dzieci.” Dają się jednak zauważyć stopniowe 
zmiany. O ile w 2001 roku 41% badanych uznawało, że „homoseksualizm nie 
jest rzeczą normalną i nie wolno go tolerować” to w 2010 roku opinie taką wy-
rażało już tylko 23%. Znacznie mniej, bo jedynie z 42% do 37% spadła liczba 
osób odmawiających prawa do „uprawiania stosunków seksualnych dwóm osobom 
tej samej płci pozostających z sobą w intymnym związku”. Postawy wobec homo-
seksualizmu zależą od wykształcenia, wieku, miejsca zamieszkania, religijności. 
„Opinię, że homoseksualizmu nie powinno się tolerować, najczęściej wyrażają naj-
starsi respondenci, osoby z wykształceniem podstawowym, mieszkańcy wsi, rolnicy 
i badani intensywnie praktykujący religijnie. Postawa tolerancyjna jest najczęstsza 
wśród mieszkańców największych miast, osób z wyższym wykształceniem, ludzi 
młodych oraz wśród najlepiej zarabiających. Tych, którzy uważają homoseksua-
lizm za coś normalnego, jest relatywnie najwięcej wśród niebiorących udziału 
w życiu religijnym.”51

Konkluzje 
Skrajności lewicowe i prawicowe w Polsce nie stanowią symetrycznego za-

grożenia. Po pierwsze, polski elektorat i polska scena polityczna są zdecydowa-
nie przesunięte na prawo od centrum. To, co w innych krajach centrowe (np. 
kulturowy liberalizm Ruchu Palikota) jawi się w Polsce jako lewicowe, a mar-
ginalna lewica socjalna łatwo uzyskuje etykietę „lewactwa”. Po drugie, prawica, 
w tym skrajna, cieszy się większym poparciem społecznym niż lewica, która nie 
potrafi lub nie może (z braku środków) skutecznie komunikować się ze swoim 
potencjalnym elektoratem. Po trzecie, skrajna lewica (poza KPP, która odwołu-
je się do marksizmu-leninizmu, zatem do rewolucji i „dyktatury proletariatu”) 
nie głosi haseł obalenia republiki i wprowadzenia autorytaryzmu. Po czwarte, 
skrajna lewica nie nawołuje do dyskryminacji ze względu na pochodzenie et-
niczne, wyznanie czy orientację seksualną. Po piąte, lewica znacznie rzadziej 

51  Postawy wobec gejów i lesbijek, CBOS BS/95/2010, s. 14-15
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stosuje mowę nienawiści i przemoc. Stosują ją tylko niektóre ugrupowania (An-
tifa) i wobec jednej kategorii (faktycznych, czy „mitycznych” faszystów), z re-
guły, choć nie tylko, w aktach samoobrony. To nie skłotersi i uczestnicy parad 
równości napadają na Młodzież Wszechpolską i chuliganów stadionowych, lecz 
odwrotnie. Anarchiści i trockiści nie wzywają do eliminacji „wrogów klaso-
wych”, przeciwnie niż narodowcy, którzy chcą eliminacji „wrogów narodu”. 
Nie ma zatem, przynajmniej na razie, jakichkolwiek podstaw do snucia analogii 
i konstruowania symetrii między skrajną lewicą i skrajną prawicą w Polsce. 

Najbardziej realne zagrożenie demokracji w Polsce z perspektywy końca 
2012 roku stanowi autorytarna prawica, która przede wszystkim skupiona jest 
w znacznej części PiS i wokół niej. Partia ta potrafi bowiem bardzo skutecz-
nie wchłaniać inne prawicowe i populistyczne formacje i ruchy. Współdzia-
ła z ruchem związkowym. Odbiera głosy potencjalnej (bo niemal nieobecnej  
w sferze publicznej) lewicy socjalnej. Tworzy docierającą do szerokich kręgów 
społecznych alternatywną wobec dominującej w publicznym dyskursie narra-
cję o stanie społeczeństwa, władzy, miejscu Polski w świecie. Posiada realne 
wpływy w instytucjach państwa i samorządach. Ma stały, kilkumilionowy 
elektorat. Jako jedyna w Polsce posiada zdolność mobilizowania kilkudziesię-
ciotysięcznych tłumów. Otwarcie zapowiada „urządzenie w Warszawie Bu-
dapesztu”, czyli wprowadzenie rządów autorytarnych. Te groźby są na razie 
bardziej realne niż groźba MW i ONR „obalenia republiki”. 

To zagrożenie autorytaryzmem różni skrajnie w warunkach zglobalizo-
wanego świata homogeniczną etnicznie Polskę i jej młodą demokrację od wie-
lokulturowych, posiadających długą tradycję demokratyczną społeczeństw 
Europy Zachodniej. W tamtych krajach zagrożenie przejęciem władzy przez 
autorytarne partie jest niewielkie, za to ryzyko rozwoju rasistowskich ruchów 
i wywierania przez nie pośredniego wpływu na życie polityczne znaczne.

Przyczyny poparcia autorytaryzmu wyjaśniają bezpośrednio lub pośred-
nio wspomniane publikacje G. Standinga, D. Osta i Th. Franka i zgod-
ne z nimi wyniki badań opinii publicznej w naszym kraju. Autorytaryzm, 
rasizm, homofobia, frustracja, lęk, wiara w spiskowe teorie są elementami 
tego samego syndromu przekonań. Jest on najbardziej rozpowszechniony 
w tych środowiskach, które czują się, zasadnie lub nie, wykluczone, prze-
grane. Według najpełniejszych do tej pory polskich badań52 wykorzystują-

52  J. Koralewicz, Autorytaryzm, lęk, konformizm, wyd. II rozszerzone, Warszawa 2008: Scholar, Colle-
gium Civitas Press
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cych teorię osobowości autorytarnej Th. Adorno53, pod koniec lat 70. auto-
rytaryzm wiązał się przede wszystkim z wykształceniem i określoną przez 
nie pozycją społeczną. Punktem granicznym było wykształcenie średnie.  
W połowie lat 80. różnica w poziomie autorytaryzmu między inteligencją 
a robotnikami uległa zmniejszeniu. „Na każdym poziomie wykształcenia oso-
by należące w latach 1980-1981 do Solidarności są w 1984 r. znacznie mniej 
autorytarne aniżeli członkowie związków branżowych.(...) Na najniższym po-
ziomie wykształcenia członkowie związków branżowych niemal nie różnią od 
osób niezrzeszonych, a także od całej kategorii z podstawowym wykształceniem. 
Natomiast autorytaryzm osób najniżej wykształconych, ale będących członkami 
Solidarności zmniejsza się w 1984 r. bardzo. Rzec można, że przynależność do 
Solidarności spowodowała wysoką redukcję autorytaryzmu, w kategorii najsła-
biej wykształconych, w więc w kategorii, w której (...) powinien on być wysoki 
(...).”54 Przytaczam ten bardzo interesujący wynik, żeby pokazać, że po-
stawa autorytarna nie jest „przypisana” raz na zawsze do niskiego pozio-
mu wykształcenia czy statusu robotnika, że zależy od zmiennego kontekstu 
społecznego, politycznego, ekonomicznego, że robotnicy nie są skazani na 
autorytaryzm nawet w warunkach kryzysu gospodarczego i konfliktu spo-
łecznego, o ile są elementem upodmiotawiającego dyskursu, choćby tylko 
„podziemnego”. Jednak obecnie to autorytarna, fundamentalistyczna, nacjo-
nalistyczna prawica potrafiła przyciągnąć na swoją stronę tych, którzy czują 
się wykluczeni przez neoliberalne reformy. Jak pisze Ost „Prawica wygrywa 
dlatego, że jest jedyną siłą organizującą gniew klasowy, który rodzi każde społe-
czeństwo kapitalistyczne.”55 Paradoks polega na tym, że prawica potrafi gniew 
socjalny przekształcić w gniew kulturowy, w obronę tradycji i swojskości 
przed tym co nowe, obce, napawające lękiem.

Rekomendacje
1. Skuteczne przeciwdziałanie temu zawłaszczaniu przez autorytarną pra-

wicę społecznego gniewu wymaga przede wszystkim eliminacji powodów tego 
gniewu. Jeżeli jego podstawą jest wykluczenie społeczne, to potrzebna jest 
zmiana polityki państwa na faktycznie prosocjalną, inkluzywną. Potrzebne są 

53  Th.W Adorno, Osobowość autorytarna, tłum. M. Pańków, Warszawa 2010: PWN (wydanie oryginalne:M. Pańków, Warszawa 2010: PWN (wydanie oryginalne: 
Studies in the Authoritarian Personality, Frankfurt am Main 1975: Suhrkamp Verlag)

54  J. Koralewicz, s. 215-216

55  D. Ost, s.11
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działania włączające wykluczonych w proces modernizacji kraju i w uczestni-
ctwo w sferze publicznej. Zacząć trzeba od podstaw, czyli od edukacji. Jeżeli 
bowiem nie zatrzymamy procesu segregacji szkolnej już na poziomie gimna-
zjum, to w przyszłości powstaną dwa równoległe światy społeczne: „światłych 
obywateli” z „dobrych” rodzin i sfrustrowanych, niewiele wiedzących o świecie, 
„osiłków”, którzy będą tworzyć opisywany przez Standinga „zły” prekariat. 
Te dwa światy nie będą mogły się z sobą porozumieć. Wspólne kulturowe 
uniwersum tych dwóch światów będzie jeszcze szczuplejsze niż ma to obecnie 
miejsce w przypadku „wykształciuchów” i „ludu smoleńskiego”. 

2. Obok zmiany polityki państwa niezbędna jest zmiana języka, stworze-
nie nowej narracji o Polsce. Narracji konkurencyjnej wobec tej, którą lansuje 
PiS czy NOP. Ale też takiej, która będzie docierać nie tylko do „wygranych”, 
zadowolonych, zamożnych i wykształconych, lecz także do tych, którzy są 
naszymi „innymi”: do „przegranych”, sfrustrowanych, biednych i słabo wy-
kształconych, do tych, których poglądy nas śmieszą lub drażnią, których po-
gardliwie nazywamy „moherami”, czy „kibolami”, co często jest, jak zwracają 
uwagę niektórzy badacze - niebezpieczną „orientalizacją” czy wręcz „urasa-
wianiem” różnic klasowych, „kastowym” rasizmem kulturowym.56 „Rasizm 
jest tutaj raczej mechanizmem wytwarzania i narzucania określonym grupom 
definicji, które sytuują je w pozycji podporządkowania bądź wykluczania spo-
łecznego i które są funkcjonalne dla określonych reżimów władzy - również tych 
istniejących w społeczeństwach formalnie demokratycznych (...) „urasawianie” 
robotników czy grup będących ofiarami polskiej transformacji jest więc nie tyle 
aktem skierowanej wobec nich otwartej przemocy i dyskryminacji (...), ale raczej 
efektem codziennych praktyk i dyskursów obecnych w społeczeństwie zorgani-
zowanym na zasadach neoliberalnych.”57 Ta nowa, niestygmatyzująca nieza-
dowolonych jako „winnych własnemu losowi” narracja powinna pokazywać 
wielowymiarowy charakter transformacji, zarówno jej sukcesy jak i porażki 
oraz perspektywę zarówno wygranych jak i przegranych.

3. Przemilczanie niebezpieczeństwa ekstremizmu, lub przeciwnie pub-
liczne ostrzeganie przed nim jest aktem performatywnym, wpływającym na 

56  M. Buchowski, Widmo orientalizmu w Europie. Od egzotycznego Innego do napiętnowanego swojego, [w:] 
„Recycling Idei”, 2008, nr 10, M. Bobako, Konstruowanie odmienności klasowej jako urasawianie. Przypadek 
polski po 1989 roku, [w:] „Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego 2011”, www.ekologiasztuka.pl

57  M. Bobako, tamże, s. 14
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rzeczywistość. Pierwsze zagrożenie zatem to lekceważenie, bagatelizowanie za-
grożenia. Jeżeli uznamy skrajne poglądy i ugrupowania jedynie za margines, 
to możemy nie zauważyć, że Bergmanowskie „jajo węża” dojrzewa. Lepiej zatem 
uprzedzić działania przeciwnika i zapobiec złu. Ale tu pojawia się drugie niebezpie-
czeństwo: samospełniającej się przepowiedni. Czasami nazywanie pewnych zjawisk 
czy stanów, powoduje - wbrew naszym intencjom - ich rozwój. Na przykład stygma-
tyzowanie „kiboli” lub osób składających kwiaty pod pomnikiem Dmowskiego jako 
„faszystów” jest symbolicznym wykluczeniem, które może rzeczywiście popchnąć 
ich w objęcia niszowych do tej pory skrajnych ugrupowań. Wymaga to kierowa-
nia się przez wszystkich uczestników publicznych debat odpowiedzialnością za 
słowo, a nie chęcią zysku, zdobycia poklasku w swoim środowisku czy potrzebą 
ideologicznej ekspresji. Od paru lat media mają swój udział w „nakręcaniu” at-
mosfery przed 11 listopada i marszami równości58, w mobilizacji stron konflik-
tu i wytwarzaniu atmosfery oczekiwania na konfrontację. Warto może przypo-
mnieć, że gdyby nie media, nie byłoby w Polsce fenomenu Stana Tymińskiego. Ten 
„człowiek znikąd” tylko dzięki tradycyjnym mediom (nie było wtedy jeszcze Inter-
netu) stał się w ciągu kilku tygodni realnym kandydatem do najwyższego urzędu 
w państwie. Oczywiście, w większości media krytykowały lub wręcz wyśmiewały 
Tymińskiego, ale jednocześnie przez parę tygodni codziennie oddawały mu miejsce 
na wizji, antenie i szpaltach, a on potrafił to umiejętnie wykorzystać, między innymi 
przez zastosowanie prowokacji „czarnej teczki”, w której rzekomo miały być ważne 
dokumenty, które miały „zdemaskować” L. Wałęsę. 

4. Obok działań pozytywnych, inkluzywnych, w szczególnych przypadkach 
potrzebne są stanowcze działania organów państwa, w tym represje. Represje po-
winny być jednak proporcjonalne do rangi czynu. Zasadniczą sprawą jest przy tym 
respektowanie podstawowej zasady cywilizacyjnej jaką jest równość wobec prawa. 
Podważają demokrację działania prokuratury wobec celebrytów wygłaszają-
cych w celach promocyjnych niemądre prowokacyjne opinie o religii przy cał-
kowitej bezkarności polityków, publicystów i duchownych oskarżających 
bezpodstawnie najwyższe władze demokratycznego państwa o zdradę stanu 
i polityczny mord. Ośmiesza państwo fakt, że twórca strony „antykomor” staje 
przed sądem, a jednocześnie bezkarni pozostają odpowiedzialni za działanie 

58  np. w dniu poznańskiego marszu równości 17 listopada 2012 na lokalnym portalu „Gazety Wyborczej” 
pojawił się tytuł „Tak  atakowano Marsz Równości: czy będzie spokojnie? w przeszłości nie było” http://po-
znan.gazeta.pl/poznan/1,36037,12874592,Tak_atakowano_Marsz_Rownosci__HISTORIA_.html
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nazistowskiego portalu Red Watch Polska59, na którym widnieją zdjęcia i adre-
sy „zdrajców białej rasy” oraz wezwania do „dania im nauczki”. Jest szkodliwe 
dla funkcjonowania lokalnej wspólnoty, gdy brygada antyterrorystyczna wypę-
dza niestawiających oporu skłotersów z zajętego przez nich na cele społeczne 
pustostanu, a jednocześnie ta sama policja odmawia obrony dotychczasowych 
lokatorów przed nowym właścicielem dawnej miejskiej kamienicy, który stosu-
je mobbing, żeby się ich pozbyć. Takie praktyki stwarzają wrażenie, że prawo 
i aparat represji służą klasom uprzywilejowanym i działają skutecznie tylko 
w stosunku do słabszych.

5. Ofiarami kryzysu są i będą przede wszystkim młodzi ludzie. Jedno-
cześnie młody wiek generalnie sprzyja radykalizmowi. Bazę społeczną niszo-
wych skrajnych ugrupowań także w Polsce stanowi przede wszystkim  mło-
dzież. O poglądach pokolenia urodzonego po 1989 roku wiemy najmniej. 
Z oczywistych względów także najmniej je rozumiemy. Tymczasem to ono 
zadecyduje o przyszłości. Warto więc systematycznie monitorować postawy 
kolejnych roczników młodzieży.

Takim monitoringiem najskuteczniej można byłoby objąć młodzież w wieku 15-
24 lata, ponieważ nie wymaga zgody rodziców/opiekunów badanie nieletnich, o ile 
ukończyli 15 rok życia. Obok badań ilościowych na próbie ogólnopolskiej należałoby 
przeprowadzić także pogłębione jakościowe badania młodzieży w wybranych miej-
scowościach, w których szczególnie aktywne są skrajne ugrupowania. Miejscowości 
te powinny być podobne ze względu na trudną sytuację ekonomiczną (wysokie bezro-
bocie) i wielkość (20-50 tysięcy mieszkańców), ale zróżnicowane ze względu na dzie-
dzictwo kulturowe (dawne zabory), udział mniejszości żydowskiej w przedwojennej 
populacji, obecne położenie „geopolityczne” (na rubieżach strefy Schengen przy gra-
nicy wschodniej, w centrum, przy granicy z Niemcami), różnice religijności (trady-
cjonalizm vs laicyzm), kontakty z Obcymi (z mniejszością prawosławną, białoruską 
lub przybyszami zza wschodniej granicy vs z mniejszością niemiecką lub Niemcami), 
geografię wyborczą (różne poparcie dla PiS i PO). Z tego punktu widzenia zasadny 
byłby wybór po jednej miejscowości na Podlasiu, w Małopolsce oraz na Dolnym 
Śląsku (lub Pomorzu Zachodnim). Podstawowymi metodami badawczymi powinna 
być obserwacja młodzieży w warunkach naturalnych (szkoła, ulica, podwórko, klub, 

59  http://www.redwatch.info/sites/redwatch.htm
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kościół, stadion, itp.), wywiady pogłębione IDI (z uczniami, młodzieżą pracującą, 
młodzieżą niepracującą i nieuczącą się, przedstawicielami subkultur, młodzieżowy-
mi liderami opinii, nauczycielami, rodzicami, władzami, lokalnymi autorytetami 
itp.), analiza tekstów (lokalnych pisemek, lokalnych portali, zinów, graffiti, itp.) oraz 
ewentualnie zogniskowane wywiady grupowe FGI z wybranymi grupami młodzieży. 
Zrozumienie psychospołecznych mechanizmów powstawania i rozprzestrzeniania się 
radykalnych ruchów wśród polskiej młodzieży w początkach XXI wieku byłoby pod-
stawą do przygotowania projektów profilaktycznych.

Poznań, 25 listopada 2012
Krzysztof Podemski

podemski@amu.edu.pl
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Pozwalamy, żeby na ulicach miast demokratycznych krajów, 
w imię swobód demokratycznych odbywały się parady nienawiści  
i nietolerancji. To zły znak. I to nie jest demokracja, bo demokracja 
nie polega na przyzwoleniu na zło nawet najmniejsze, bo ono może 
nie wiadomo kiedy urosnąć.
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