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Jêzyk polityki w warunkach kampanii permanentnej
na przyk³adzie miasta Wa³brzycha

ynamiczny rozwój, szeroko rozumianych, kana³ów przep³ywu informacji wp³ywa na kszta³t i charakter aktywnoœci aktorów politycznych. Zw³aszcza, jeœli braæ pod uwagê rywalizacjê toczon¹ o uzyskanie
i utrzymanie poparcia elektoratu, anga¿uj¹c¹ uwagê œrodków masowego
przekazu (mediów). Istotnego znaczenia, w tym kontekœcie, nabiera komunikowanie werbalne, a w szczególnoœci jêzyk jako jego podstawowy œrodek1.
Prawid³owoœæ tego typu znajduje potwierdzenie na poziomie lokalnym
(w obrêbie lokalnej przestrzeni komunikacyjnej2), w tym w Wa³brzychu.
G³ównym celem artyku³u pozostaje syntetyczne przedstawienie najwa¿niejszych zjawisk, tendencji i zabiegów obserwowanych w odniesieniu
do jêzyka, bêd¹cego udzia³em lokalnych aktorów politycznych podejmuj¹cych aktywnoœæ w Wa³brzychu w warunkach kampanii permanentnej. Cezurê czasow¹ analizy wyznaczaj¹, z jednej strony, wybory na
Prezydenta i do Rady Miasta z 2010 r., a z drugiej, powtórna rywalizacja
o fotel w³odarza i mandaty radnych przypadaj¹ca na 2011 r. (dzia³ania
natury marketingowej podejmowane przez kandydatów i sztaby wyborcze, zwi¹zane z przebiegiem tych dwóch elekcji). Z uwagi na praktyczn¹ dostêpnoœæ materia³u badawczego, tworzonego przede wszystkim
przez lokaln¹ prasê, zakres przedmiotowy podejmowanej analizy wyznacza poziom komunikowania masowego.
Komunikowanie werbalne stanowi¹ce jedn¹ z podstawowych form
komunikowania politycznego opiera siê na umiejêtnym wykorzystaniu
jêzyka jako instrumentu konstruowania rzeczywistoœci politycznej3. Jê-
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B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania spo³ecznego, Wroc³aw 1999, s. 25.
S. Michalczyk, Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Katowice 2005, s. 293.
3
Por. J. Fras, Komunikacja polityczna: wybrane zagadnienia gatunków i jêzyka
wypowiedzi, Wroc³aw 2005, s. 73; P. Pawe³czyk, Socjotechniczne aspekty gry politycznej, Poznañ 2000, s. 171–172.
2
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zyk ten, w tak zarysowanym ujêciu, s³u¿y zatem realizacji okreœlonych
celów politycznych, przede wszystkim, zdobyciu i utrzymaniu w³adzy.
Uzasadnionym, w tym kontekœcie, pozostaje przywo³anie rozumienia jêzyka polityki. Tym samym, zdaniem Bohdana Walczaka, stanowi on
„[…] funkcjonaln¹ odmianê jêzyka ogólnego […], stosowan¹ w tekstach, które: 1) s¹ wytwarzane przez œrodowisko polityków i ludzi z nimi
zwi¹zanych […] oraz dziennikarzy specjalizuj¹cych siê w problematyce
politycznej, 2) s¹ adresowane intencjonalnie do wszystkich uczestników
jêzyka ogólnego, 3) dotycz¹ sfery polityki i 4) odznaczaj¹ siê dominacj¹
funkcji perswazyjnej […]”4. Wydaje siê, ¿e tego typu ujêcie akcentuje
œcis³y, funkcjonalny zwi¹zek dwóch autonomicznych dziedzin wiedzy:
politologii i lingwistyki. Stosownym pozostaje zatem wskazanie, za Stefanem Rittelem, na politololingwistyczny charakter podejmowanej analizy5.
Wypowiedzi i teksty, rozumiane jako „przejawy (realizacje) jêzyka
polityki”6, tworzone przez aktorów politycznych, nie spe³niaj¹ kryterium
hermetycznoœci. Decyduje o tym fakt, ¿e s¹ adresowane, na poziomie
komunikowania masowego7, do mo¿liwie najszerszego grona odbiorców. Tym samym, za konsekwencjê rosn¹cego znaczenia mediów
w sferze polityki uznaæ mo¿na zmianê obserwowan¹ na gruncie konstruowania strategii komunikowania aktorów politycznych8. Zw³aszcza, jeœli
braæ pod uwagê umiejêtne wykorzystanie jêzyka jako elementu decyduj¹cego o ich powodzeniu. Uzasadnionym, w tym kontekœcie, przywo³anie stwierdzenia Jerzego Bralczyka, ¿e: „Polityk istnieje poprzez
jêzyk. Gdy przestaje mówiæ, przestaje istnieæ jako polityk”9. Tego typu
podejœcie, prezentuj¹ce jêzyk jako œrodek komunikowania, uzasadnia
wskazanie na pojêcie komunikowania politycznego. Szczególnie, ¿e, jak
4

B. Walczak, Co to jest jêzyk polityki?, w: Jêzyk a kultura. Jêzyk polityki
a wspó³czesna kultura polityczna, red. J. Anusiewicz, B. Siciñski, Wroc³aw 1994,
s. 20.
5
S. J. Rittel, Komunikacja polityczna. Dyskurs polityczny. Jêzyk w przestrzeni
politycznej, Kielce 2003, s. 14–16.
6
B. Walczak, op. cit., s. 16.
7
Por. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy,
radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2001, s. 32.
8
B. Dobek-Ostrowska, op. cit., s. 131.
9
Bralczyk: to media kszta³tuj¹ jêzyk polityków, „Gazeta Prawna”, http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/365077,bralczyk_to_media_ksztaltuja_jezyk_politykow.html,12.09.2011 r.
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twierdzi Bogus³awa Dobek-Ostrowska, „[…] istota komunikowania
politycznego sprowadza siê œrodków masowego przekazu, które pe³ni¹
rolê poœrednika miêdzy nadawcami politycznymi a obywatelami […]”10.
Abstrahuj¹c od przedstawiania szczegó³owych podejœæ teoretycznych,
przyjmuje siê, ¿e stanowi ono proces polegaj¹cy na wymianie komunikatów o polityce, integruj¹cy aktorów politycznych, obywateli oraz
media11.
Jêzyk, bêd¹cy udzia³em aktorów politycznych podejmuj¹cych aktywnoœæ na arenie lokalnej nabiera szczególnego znaczenia w warunkach kampanii permanentnej. Zw³aszcza, jeœli przyj¹æ, za Sidney’em
Blumenthalem, ¿e kampania tego typu „[…] przekszta³ca rz¹dzenie (rz¹d)
w instrument s³u¿¹cy podtrzymaniu popularnoœci rz¹dz¹cych […]”12.
Tym samym, zmianie ulega proces komunikowania politycznego, który
nie jest realizowany jedynie w tzw. okresie wyborczym, ale przebiega
w sposób ci¹g³y, nieprzerwany. Kampania permanentna przybiera postaæ
„pêtli”, tworzonej przez bezustanne, równoczesne rz¹dzenie i prowadzenie dzia³añ natury kampanijnej13. Szczególnego znaczenia nabiera zatem
stwierdzenie Jamesa Stanyera, ¿e w okresie pomiêdzy wyborami aktorzy polityczni d¹¿¹ do tego „[…] by upewniæ siê, ¿e ich pogl¹dy, bardziej ni¿ rywali, dominuj¹ obieg informacji i kszta³tuj¹ opiniê publiczn¹
[…]”14.
Uzasadnionym, w tym kontekœcie, pozostaje przywo³anie oœmiu czynników „determinuj¹cych powstanie i dzia³anie mechanizmów kampanii
permanentnej”15, które akcentuje Jan Garlicki. Tym samym, wœród nich
wyró¿niæ mo¿na wzrost roli mediów (przede wszystkim telewizji) oraz

10

B. Dobek-Ostrowska, op. cit., s. 123.
B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2006,
s. 155.
12
S. Blumenthal, The Permanent Campaign, New York 1982, s. 7, za: D. A. Dulio, T. L. Towner, The Permanent Campaign, w: Routlege Handbook of Political
Management, red. D. W. Jonhnson, New York 2008, s. 93.
13
N. J. Ornstein, T. E. Mann, Conclusion: The Permanent Campaign and the
Future of American Democracy, w: The Permanent Campaign Campaign nad Its
Furure, red. N. J. Ornstein, T. E. Mann, Washington 2000, s. 220.
14
J. Stanyer, Spinning on the Conference Circuit: Public Relations and the Selling of Party and Policy at the British Party Political Conferences, „Journal of Political Marketing” 2003, t. 2, nr 2, s. 83.
15
J. Garlicki, Komunikowanie polityczne – od kampanii wyborczych do kampanii permanentnej, „Studia Politologiczne” 2010, nr 16, s. 34.
11
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rozwój tzw. nowych mediów16 (g³ównie Internetu). Równie istotnym
pozostaje wzrost roli oraz wp³ywu opinii publicznej na sferê polityki.
Podobnie, jak funkcjonowanie modelu polityki plebiscytarnej (sonda¿owej)17, w której, z jednej strony, dzia³ania oœrodka decyzyjnego podejmowane s¹ pod wp³ywem badañ opinii spo³ecznej, a z drugiej, sam
oœrodek mo¿e wp³ywaæ na te opinie za poœrednictwem instrumentów
komunikowania. Kolejnymi czynnikami, wskazywanymi przez J. Gralickiego, pozostaj¹: p³aszczyzna ci¹g³ego sporu na linii: rz¹dz¹cy–opozycja
(liderzy rz¹dz¹cy–liderzy opozycyjni) oraz narastaj¹ca czêstotliwoœæ wyborów. Ponadto, profesjonalizacja kampanii i, co z tym zwi¹zane, wzrost roli
tzw. konsultantów politycznych oraz segmentacja wyborców i identyfikacja grup docelowych, bêd¹ce celem dzia³añ sztabów wyborczych18.
Zarysowanie rozumienia pojêcia kampanii permanentnej wydaje siê
o tyle uzasadnione w odniesieniu do rywalizacji toczonej w Wa³brzychu
w latach 2010–2011, ¿e o prowadzeniu tego typu kampanii w Polsce
mo¿na mówiæ ju¿ pocz¹wszy od 2005 r.19 Co wiêcej, odwo³anie siê do
koncepcji zaproponowanej przez J. Garlickiego pokazuje, ¿e rywalizacja
ta przebiega³a w warunkach kampanii permanentnej.
Tym samym, istotn¹ rolê w jej przebiegu odgrywa³y œrodki masowego przekazu, zarówno tradycyjne (drukowane i elektroniczne), jak i tzw.
nowe media20. W porównaniu z okresem wczeœniejszym, znaczenia nabra³o funkcjonowanie telewizji lokalnych: Telewizji Wa³brzych, Telewizji Twoja, Telewizji Dami oraz Regionalnej TV. Na ich antenie, z ró¿n¹
czêstotliwoœci¹, prezentowano rozmowy z ekspertami z zakresu komunikowania politycznego21, wywiady z lokalnymi politykami22 oraz spoty
16

Por. M. Szpunar, Czym s¹ nowe media – próba konceptualizacji, „Studia Medioznawcze” 2008, nr 4, s. 31–40.
17
P. Winczorek, Demokracja liberalna i plebiscytarna, „Rzeczpospolita” z dnia
25 maja 2007, s. 7.
18
J. Garlicki, op. cit., s. 34–35.
19
Ibidem, s. 37.
20
Zob. B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania…, op. cit., s. 147.
21
Zob. Telewizja Wa³brzych, Debata Prezydencka – Komentarz: dr Marzena
Cichosz, dr Ryszard Kessler, http://www.tvwalbrzych.pl/site/2010/11/10/debata-prezydencka-komentarz-dr-marzena-cichosz-dr-ryszard-kessler/, 23.09.2011 r.; Wa³brzychFakty.pl, Goœæ Telewizji Dami – Wies³aw Ga³¹zka, http://walbrzychfakty.pl/2011/07/21/gosc-telewizji-dami-wieslaw-galazka/, 23.09.2011 r.
22
Zob. Telewizja Wa³brzych, Goœæ Dnia – Kamil Zieliñski, http://www.tvwalbrzych.pl/site/2011/06/15/gosc-dnia-kamil-zielinski-5/, 23.09.2011 r.; Telewizja
Twoja, Rozmowa z Alicj¹ Rosiak, 27.04.2011, http://www.tvtwoja.pl/?page_id=43,
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wyborcze. Transmitowa³y one równie¿ debaty z udzia³em kandydatów,
m.in. na urz¹d prezydenta miasta23. Rola przekazu telewizyjnego pozostawa³a szczególnie istotna, jeœli braæ pod uwagê koniecznoœæ przeprowadzenia powtórzonych wyborów w sierpniu i wrzeœniu 2011 r. Wówczas to
problematyka wyborcza w zasadzie zdominowa³a serwisy informacyjne
oraz uk³ad programowy stacji. Nie bez znaczenia, w przebiegu kampanii, pozostawa³a równie¿ prasa lokalna: „Tygodnik Wa³brzyski”, „Nowe
Wiadomoœci Wa³brzyskie”, „Tygodnik Dobry i Bezp³atny”, „30 Minut”
oraz „Gazeta Wroc³awska” (z dodatkiem „Panorama Wa³brzyska”). Co
znamienne, istotnym elementem strategii komunikacyjnych przyjêtych
przez aktorów politycznych pozostawa³o wykorzystanie Internetu. Zw³aszcza,
jeœli braæ pod uwagê, z jednej strony, prowadzenie w³asnych stron internetowych oraz profili w serwisach spo³ecznoœciowych, a z drugiej, popularnoœæ lokalnych portali o charakterze informacyjnym: walbrzych.info,
walbrzych24.com, nww24.pl, walbrzychfakty.pl, Walbrzyszek.com, regional.pl, Walbrzych.NaszeMiasto.pl, wiadomosciwalbrzyskie.pl, twoje-sudety.pl24.
Elementem decyduj¹cym o specyfice analizowanej kampanii pozostawa³ równie¿ wzrost roli i znaczenia badañ opinii publicznej przeprowadzanych, zarówno przez profesjonalne agencje (najczêœciej na zlecenie
komitetów wyborczych, lokalnych mediów25), jak i naukowców oraz

23.09.2011 r.; Wa³brzychFaty.pl, Goœæ Telewizji Dami – Miros³aw Lubiñski,
http://walbrzychfakty.pl/2011/07/30/gosc-telewizji-dami-miroslaw-lubinski-2/, 23.09.2011 r.
23
Zob. Telewizja Wa³brzych, Debata Prezydencka – Piotr Kruczkowski kontra
Miros³aw Lubiñski, http://www.tvwalbrzych.pl/site/2010/11/18/debata-prezydencka-piotr-kruczkowski-kontra-miroslaw-lubinski/, 23.09.2011 r.; Telewizja Wa³brzych,
Debata Przedwyborcza w TW Wa³brzych, http://www.tvwalbrzych.pl/site/2011/08/
04/debata-przedwyborcza-w-tv-walbrzych/, 23.09.2011 r.
24
Zob. walbrzych.info, Portal Miejski, http://www.walbrzych.info/, 23.09.2011 r.;
Walbrzych24.com, http://www.walbrzych24.com/, 23.09.2011 r.; nww24.pl, Regionalny Portal Informacyjny, http://www.nww24.pl/, 23.09.2011 r.; walbrzychFAKTY.pl,
http://walbrzychfakty.pl/, 23.09.2011 r.; Walbrzyszek.com, http://www.walbrzyszek.com/, 23.09.2011 r.; regional.pl, Wa³brzych, http://www.regional.pl/walbrzych/, 23.09.2011 r.; wiadomoœci wa³brzyskie.pl centrum informacji o regionie,
http://www.wiadomosciwalbrzyskie.pl/, 23.09.2011 r.; Walbrzych NaszeMiasto.pl,
http://walbrzych.naszemiasto.pl/, 23.09.2011 r.; Twoje Sudety, http://www.twoje-sudety.pl/, 23.09.2011 r.
25
Zob. Liczy siê tylko dwóch kandydatów, „30 minut” z dnia 19 listopada 2010,
s. 1; Wa³brzych24.com, OBOP – komentarze, http://www.walbrzych24.com/wiadomosci/35-wiadomoci/932-obop-komentarze, 23.09.2011 r.
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studentów26. Badania tego typu (przybieraj¹ce w wiêkszym b¹dŸ mniejszym zakresie profesjonaln¹ formu³ê27) uznaæ mo¿na, z jednej strony, za
element w poœredni sposób oddzia³ywuj¹cy na aktywnoœæ najwa¿niejszych
uczestników kampanii, a z drugiej, za instrument s³u¿¹cy okreœleniu ram
toczonego sporu28. Zw³aszcza, ¿e w przypadku wa³brzyskiej kampanii permanentnej obejmuj¹cej okres 2010–2011, spór ten pozostawa³ stosunkowo
silnie zarysowany z zakresie przedmiotowym i podmiotowym.
Bior¹c pod uwagê jego zakres przedmiotowy nale¿y wskazaæ na kilka
podstawowych elementów. Po pierwsze, na, szeroko komentowany przez lokalne media29, proceder kupowania g³osów (korupcji wyborczej). Uzasadnionym pozostaje stwierdzenie, ¿e decyzja S¹du Okrêgowego w Œwidnicy
o uniewa¿nieniu II tury wyborów prezydenckich przeprowadzonej w grudniu
2010 r. oraz wyborów do Rady Miasta w okrêgu nr 5 z listopada tego same26

Zob. T. Piasecki, Lubiñski œciga Kruczkowskiego, „Nowe Wiadomoœci
Wa³brzyskie” z dnia 15 listopada 2010, s. 13; Wa³brzyszek.com, Czy Piotr Kruczkowski po raz kolejny wygra wybory?, http://www.walbrzyszek.com/news,single,init,article,5268, 23.09.2011 r.; Rz¹dy starszyzny i ma³yszomania, „Dobry
i Bezp³atny” z dnia 13 grudnia 2010, s. 4.
27
Zob. Kruczkowski liderem, „30 minut” z 24 wrzeœnia 2010, s. 7.
28
Por. T. Piasecki, WWS rusza na miasto z ankietami, „Nowe Wiadomoœci
Wa³brzyskie” z dnia 2 sierpnia 2010, s. 5.
29
Zob. M. Mykytyszyn, Dziki Wa³brzych, czyli jak Wild namiesza³, „Nowe Wiadomoœci Wa³brzyskie” z dnia 15 listopada 2010, s. 4; N. Pustu³a, Polityczne samobójstwo senatora PO, „30 minut” z dnia 4 grudnia 2010, s. 1; M. Mykytyszyn,
Kampania skandalem o¿ywiona, „Nowe Wiadomoœci Wa³brzyskie” z dnia 6 grudnia
2010, s. 3; Jeszcze raz do urn?, „30 minut” z dnia 10 grudnia 2010, s. 1, 3; Uniewa¿ni¹ wybory?, „Dobry i Bezp³atny” z dnia 13 grudnia 2010, s. 3; R. Paw³owski, Czeka nas powtórka wyborów?, „Tygodnik Wa³brzyski” z dnia 13 grudnia 2010, s. 2;
M. Mykytyszyn, Wybory na cenzurowanym, „Nowe Wiadomoœci Wa³brzyskie”
z dnia 13 grudnia 2010, s. 4; R. Radczak, S¹d nad wyborami, „Dobry i Bezp³atny”
z dnia 23 grudnia 2010, s. 3; idem, S¹d nad wyborami, „Dobry i Bezp³atny” z dnia
23 grudnia 2010, s. 3; R. Palacz, Prezydent Kruczkowski: Powtórzymy wybory, jeœli
trzeba, „Tygodnik Wa³brzyski” z dnia 27 grudnia 2010, s. 4; M. Mykytyszyn, Krajobraz po bitwie, „Nowe Wiadomoœci Wa³brzyskie” z dnia 27 grudnia 2010, s. 3;
W œrodê wyrok, „Dobry i Bezp³atny” z dnia 10 stycznia 2011, s. 1; R. Paw³owski,
Kruczkowski – kontrkandydaci 1:0, „30 minut” z dnia 21 stycznia 2010, s. 6; Jednak
kupowali g³osy?, „30 minut” z dnia 28 stycznia 2011, s. 4; S¹dowy maraton, „Dobry
i Bezp³atny” z dnia 11 kwietnia 2011, s. 4; Telewizja Wa³brzych, Tematy Tygodnia
– Kupowanie g³osów c.d., http://www.tvwalbrzych.pl/site/2011/02/26/temat-tygodnia-kupowanie-glosow-cd/, 27.02.2011 r.; R. Paw³owski, Kupione wybory czy jednak zgodne z prawem?, 30 minut” z dnia 22 kwietnia 2011, s. 1, 3; J. Serdeczny,
Demokracja po wa³brzysku, „30 minut” z dnia 8 lipca 2011, s. 5.
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go roku30, w trwa³y sposób okreœli³a kszta³t i charakter tocz¹cej siê rywalizacji. Zw³aszcza, ¿e rezultatem orzeczenia s¹du pozostawa³a rezygnacja
dotychczas urzêduj¹cego prezydenta miasta Piotra Kruczkowskiego31,
wygaœniêcie mandatu piêciu wa³brzyskich radnych oraz powtórne przeprowadzenie wyborów. Innymi kwestiami, z jednej strony, podnoszonymi
w trakcie trwania kampanii, a z drugiej, anga¿uj¹cymi uwagê mieszkañców
miasta, pozostawa³y: polityka zatrudnienia (m.in.: wysoki poziom bezrobocia i model funkcjonowania Wa³brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
„Invest Park”), status Wa³brzycha (m.in.: brak grodzkoœci oraz negatywny
wizerunek miasta w mediach) oraz stan infrastruktury lokalnej.
W aspekcie podmiotowym, zasadnicz¹ oœ tocz¹cego siê sporu wyznaczali, ciesz¹cy siê najwiêkszym poparciem spo³ecznym kandydaci na
fotel w³odarza miasta. W 2010 r. by³ to, wspominany ju¿, urzêduj¹cy
prezydent Piotr Kruczkowski i jego g³ówny konkurent Miros³aw Lubiñski, a w 2011 r. – powo³any w miejsce Kruczkowskiego komisarz miasta
Roman Sze³emej32 oraz Partyk Wild (patrz szerzej: tabela 1).
Czynnikiem okreœlaj¹cym permanentny charakter kampanii pozostawa³a równie¿ sama czêstotliwoœæ wyborów. Zw³aszcza, ¿e perspektywa
przeprowadzenia II tury wyborów prezydenckich w grudniu 2010 r.33
oraz koniecznoœæ przedterminowego g³osowania w sierpniu34 i wrzeœniu35
30

S¹d uniewa¿ni³ wybory w Wa³brzychu, „Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl/artykul/650672.html, 23.09.2011 r.
31
Zob. Walbrzych24.com, Kruczkowski rezygnuje (video), http://www.walbrzych
24.com/wiadomosci/35-wiadomoci/3456-kruczkowski-rezygnuje-video, 23.09.2011 r.
32
R. Radczak, Najlepsza decyzja, „Dobry i Bezp³atny” z dnia 16 maja 2011, s. 3;
R. Paw³owski, Komisarz, kandydat, prezydent?, „30 minut” z dnia 27 maja 2011, s. 1;
R. Radczak, Oczekiwana zmiana miejsc, „Dobry i Bezp³atny” z dnia 30 maja 2011, s. 4.
33
R. Palacz, 5 grudnia: dogrywka wyborcza, „Tygodnik Wa³brzyski” z dnia
29 listopada 2010, s. 4.
34
Zob. Pañstwowa Komisja Wyborcza, Obwieszczenie Wojewody Dolnoœl¹skiego
z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomoœci rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Wa³brzycha w województwie dolnoœl¹skim,
http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=887&news_id=
47175&layout=1&page=text, 11.09.2011 r.
35
Zob. Urz¹d Miejski w Wa³brzychu, Obwieszczenie Wojewody Dolnoœl¹skiego
z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomoœci Zarz¹dzenia
Nr 174 Wojewody Dolnoœl¹skiego z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej Wa³brzycha w okrêgu wyborczym nr 5,
http://bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=7128&idmp=389&r=r,
11.09.2011 r.

2010
Opozycja

Rz¹dz¹cy

· Piotr Kruczkowski
(KWW Klubu Inicjatyw Spo³ecznych Mie- (KWW Platforma
szkañców Wa³brzycha w Wa³brzychu)
Obywatelska RP)
· Henryk Go³êbiewski
· Roman Sze³emej
(KWW Sojusz Lewicy Demokratycznej)
(KWW
Romana
Sze³emeja)
· Miros³aw Lubiñski
(KWW Wa³brzyska Wspólnota Samorz¹dowa)
· Piotr Sosiñski
(KWW Prawo i Sprawiedliwoœæ)
· Patryk Wild
(KWW Patryk Wild)
· Andrzej Zibrow
(KWW Andrzeja Zibrowa Dobry Samorz¹d)
Wybory do Rady Miasta

Opozycja

· KWW Patryk Wild
· KWW Prawo i Sprawiedliwoœæ
· KWW Wa³brzyska Wspólnota Samorz¹dowa

szkañców Wa³brzycha w Wa³brzychu

· KWW Andrzeja Zibrowa Dobry Samorz¹d
· KWW Klubu Inicjatyw Spo³ecznych Mie-

Wybory do Rady Miasta

(KWW Prawo i Sprawiedliwoœæ)

· Kamil Zieliñski

(KWW Patryka Wilda)

· Patryk Wild

(KWW Miros³awa Lubiñskiego)

· Miros³aw Lubiñski

Wybory na Prezydenta

2011
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ród³o: Pañstwowa Komisja Wyborcza, Geografia wyborcza. Miasto Wa³brzych. Wyniki g³os. i wyb. Prezydenta, http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/
020000/022109.html#tabs-6, 19.09.2011 r.; Pañstwowa Komisja Wyborcza, Geografia wyborcza. Miasto Wa³brzych, Wybory do rady miasta, http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/020000/022109.html#tabs-2, 19.09.2011 r.; Pañstwowa Komisja Wyborcza, Wybory przedterminowe prezydenta miasta
Wa³brzycha w województwie dolnoœl¹skim, zarz¹dzone na dzieñ 7 sierpnia 2011 r., http://www.kadencja.pkw.gov.pl/aw/pl/20110807-022109-WBPP/index.html, 19.09.2011 r.; Pañstwowa Komisja Wyborcza, Wybory ponowne do Rady Miejskiej Wa³brzycha zarz¹dzone na dzieñ 11 wrzeœnia 2011 r.
– okrêg nr 5, http://www.kadencja.pkw.gov.pl/aw/pl/20110911-022109-RDAO/index.html, 19.09.2011 r.

· KWW Platforma Oby- · KWW Andrzeja Zibrowa Dobry Samorz¹d
· KWW
Platforma
watelska RP
· KWW Klubu Inicjatyw Spo³ecznych Mie- Obywatelska RP
(do 10.2010 r. koalicja szkañców Wa³brzycha w Wa³brzychu
· KWW Sojusz LePO i PiS w Radzie Mia- · KWW Patryk Wild
wicy Demokratyczsta, od 10.2010 r. PO nie · KWW Prawo i Sprawiedliwoœæ
nej (od 11.2011 r.
posiada wiêkszoœci w · KWW Sojusz Lewicy Demokratycznej
koalicja PO i SLD
Radzie Miasta)
w Radzie Miasta)
· KWW Wa³brzyska Wspólnota Samorz¹dowa

· Bogus³awa Czupryn

Wybory na Prezydenta

(KWW Platforma Obywatelska RP)

· Piotr Kruczkowski

Rz¹dz¹cy

Tabela 1
Komitety wyborcze kandydatów na Prezydenta Miasta i do Rady Miasta w wyborach z 21 listopada 2010 r. oraz w powtórzonych wyborach
na Prezydenta Miasta z 7 sierpnia 2011 r. i do Rady Miasta z 5 wrzeœnia 2011 r.
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roku nastêpnego sprawia³y, ¿e dzia³ania bêd¹ce udzia³em lokalnych aktorów politycznych cechowa³y siê, nieobserwowan¹ wczeœniej, intensywnoœci¹36.
Charakter kampanii wyznacza³a równie¿ profesjonalizacja dzia³añ
podejmowanych przez uczestników tocz¹cej siê rywalizacji. Co istotne,
sprowadza³a siê ona nie tylko do efektywnego wykorzystania narzêdzi
marketingowych, ale równie¿ do kluczowej roli tzw. doradców, konsultantów politycznych37.
Jêzyk wypowiedzi lokalnych aktorów politycznych ulega, na przestrzeni lat, szeregu ró¿norodnym przemianom. Abstrahuj¹c od przemian
wyznaczanych wydarzeniami doby Jesieni Ludów38 stosownym pozostaje
przedstawienie najwa¿niejszych zjawisk i tendencji, obserwowanych
w odniesieniu do jêzyka, bêd¹cego udzia³em wa³brzyskich aktorów politycznych, podejmuj¹cych aktywnoœæ w warunkach kampanii permanentnej. Wœród nich wymieniæ nale¿y pauperyzacjê i wulgaryzacjê jêzyka
polityki. Co wiêcej, uzasadnion¹ pozostaje równie¿ analiza wykorzystywanej metaforyki oraz stopnia perswazyjnoœci wypowiedzi. Realizacji
tego celu s³u¿yæ ma przywo³anie konkretnych przyk³adów. Oczywiœcie,
autor artyku³u nie przesadza o s³usznoœci ich przyporz¹dkowania akcentowanym powy¿ej zjawiskom i tendencjom.
Pauperyzacja jêzyka polityki, rozumiana jako „obni¿enie jakoœci politycznego mówienia”39 „[…] maniera potocznoœci […]”, która „[…]
schlebia zwyk³emu odbiorcy przez odwo³anie siê do jego najprostszych
doœwiadczeñ ¿yciowych i jest w du¿ej mierze manier¹ antyintektualn¹
[…]”40, pozostaje zjawiskiem w istotny sposób okreœlaj¹cym charakter
wypowiedzi wa³brzyskich aktorów politycznych. Zw³aszcza, jeœli braæ
pod uwagê rywalizacjê o poparcie elektoratu, obejmuj¹c¹ okres 2010–2011
36

R. Palacz, Kandydaci na prezydenta miasta bij¹ poni¿ej pasa, „Tygodnik
Wa³brzyski” z dnia 8 listopada 2010, s. 1; M. Mykytyszyn, Kampania jakiej jeszcze
nie by³o, „Nowe Wiadomoœci Wa³brzyskie” z dnia 22 listopada 2010, s. 12–13.
37
W. Ga³¹zka, Rezygnacja z fotela prezydenta Wa³brzycha to wybieg,
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,9540646,Rezygnacja_z_fotela_prezydenta_Walbrzycha_to_wybieg.html, 23.09.2011 r.; A. Zió³kowska-Bielewicz, Nie zmieni³em pogl¹dów, wartoœci i priorytetów, „Nowe Wiadomoœci Wa³brzyskie” z dnia
13 grudnia 2011, s. 11.
38
Zob. I. Kamiñska-Szmaj, S³owa na wolnoœci. Jêzyk polityki po 1989 roku. Wypowiedzi, dowcip polityczny, s³ownik inwektyw, Wroc³aw 2001.
39
K. O¿óg, Pauperyzacja jêzyka polityki, „LingVaria” 2006, nr 1, s. 89.
40
Ibidem, s. 86.
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i podejmowane przez jej uczestników próby wyjaœnienia, nawet najbardziej skomplikowanych zjawisk spo³ecznych i politycznych, przy u¿yciu
wyra¿eñ potocznych. Lokalne media niejednokrotnie przytacza³y tego
typu stwierdzenia, w decyduj¹cej mierze, wyg³aszane przez kandydatów
na urz¹d prezydenta miasta. Za przyk³ad s³u¿yæ mog¹ tu nastêpuj¹ce
wypowiedzi: „Przesta³am byæ grzeczn¹ dziewczynk¹”41, „Nie chcia³abym, ¿eby niektóre osoby œci¹ga³y ode mnie”42, „Nie widzê kandydata
na g³owê miasta z wiêkszym doœwiadczeniem”43, „To co siê dzieje na
naszym «politycznym podwórku» mêczy nie tylko mnie, ale i mieszkañców”44, „Jestem jak panna na wydaniu”45. Istnieje du¿a doza prawdopodobieñstwa, ¿e wszystkie one, wykorzystuj¹ce wyra¿enia potoczne,
zosta³y zbudowane w sposób przemyœlany, celowy. Wydaje siê zatem,
¿e mo¿na uznaæ je za egzemplifikacje tezy o zamierzonej pauperyzacji
jêzyka polityki46. Podobnie, jak nastêpuj¹ce stwierdzenia: „Ci ludzie
szaleju siê najedli”47, „Wróci do Wroc³awia, a «kuku³cze jajo» w postaci
dop³at zostawi”48, „Lanie wody za pieni¹dze wa³brzyszan”49, „Zawód
prezes – fucha jakich ma³o”50, „Uwa¿ajcie na lewicowe podróbki”51, „Ja
nie bêdê ok³ada³ siê ziemi¹ i czeka³ na skonanie”52, „Równie dobrze mo¿na by zapytaæ, czy mo¿e lepiej myæ rêce czy nogi”53, „Nie pêkam i nig-

41

T. Piasecki, Czupryn: Przesta³am byæ grzeczn¹ dziewczynk¹, „Nowe Wiadomoœci Wa³brzyskie” z dnia 2 sierpnia 2010, s. 11.
42
Ibidem.
43
A. £uszczak, Zibrow: Nie chcê wojny wa³brzysko-wa³brzyskiej, „Nowe Wiadomoœci Wa³brzyskie” z dnia 9 sierpnia 2010, s. 5.
44
Ibidem.
45
Ibidem.
46
Por. K. O¿óg, op. cit., s. 86.
47
Czy Nowak straszy³?, „Nowe Wiadomoœci Wa³brzyskie” z dnia 8 listopada
2010, s. 5.
48
T. Pluta, „Lanie wody” za pieni¹dze wa³brzyszan, „Dobry i Bezp³atny” z dnia
18 paŸdziernika 2010, s. 4.
49
Ibidem.
50
R. Paw³owski, Nadzwyczajna sesja pe³na emocji, „Tygodnik Wa³brzyski”
z dnia 23 sierpnia 2010, s. 3.
51
T. Piasecki, Uwa¿ajcie na lewicowe podróbki, „Nowe Wiadomoœci Wa³brzyskie” z dnia 18 paŸdziernika 2010, s. 11.
52
S. Cis³o, Kandydat dla „m³odych duchem”, „Dobry i Bezp³atny” z dnia
11 lipca 2011 (wk³adka).
53
T. Piasecki, Od podszewki poznaliœmy swoich radnych, „Nowe Wiadomoœci
Wa³brzyskie” z dnia 4 lipca 2011, s. 22.
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dy nie pêka³em, w zwi¹zku z tym wiedzia³em, ¿e siê uda”54, „[…] i tak
du¿o wzi¹³em na klatê […]”55.
Co szczególnie istotne, sformu³owania oparte na wykorzystaniu wyra¿eñ potocznych pozostawa³y udzia³em, zarówno przedstawicieli opozycji, jak i reprezentantów ugrupowañ aktualnie sprawuj¹cych w³adzê
w mieœcie. Za potwierdzenie tego typu prawid³owoœci mo¿na uznaæ zatem, z jednej strony, wypowiedzi cz³onków sztabu wyborczego g³ównego kandydata na urz¹d prezydenta Wa³brzycha, a z drugiej, aktualnie
urzêduj¹cego w³odarza miasta i jego wspó³pracowników. I tak, na zjawisko pauperyzacji jêzyka wskazuj¹ stwierdzenia: „Bardzo z³owroga wyda³a siê nam ryba, któr¹ Longin Rosiak dosta³ w ememesie”56, „Jaki koñ
jest ka¿dy widzi, a dobrego gospodarza poznaje siê po obejœciu”57. Podobnie, jak sformu³owania: „Mo¿e jest coœ w powiedzeniu «³apaj z³odzieja»”58, „Nikt nie da g³owy za swoich kolegów”59, „Tu nie chodzi
o «kaca», ale decyzja by³a trudna”60, „Jestem fachowcem i nie muszê
sobie kupowaæ sto³ka za pieni¹dze”61.
Jednym z przejawów postêpuj¹cej pauperyzacji jêzyka polityki pozostaje jego wulgaryzacja. Definiowana jako u¿ywanie s³ów „nieakceptowanych przez ogó³ u¿ytkowników jêzyka […] ze wzglêdu na sw¹
ordynarnoœæ, nieprzyzwoitoœæ albo wyraŸn¹ przynale¿noœæ do jêzyka
grupy spo³ecznej uznawanej za ni¿sz¹”62, mo¿e decydowaæ o kszta³cie
tocz¹cej siê rywalizacji politycznej. Szczególnie, jeœli braæ pod uwagê
ujemne zabarwienie emocjonalne wulgaryzmów63.
54

M. Mykytyszyn, Noc zwyciêstwa – migawki ze sztabu Sze³emeja, „Nowe Wiadomoœci Wa³brzyskie” z dnia 16 sierpnia 2011, s. 6.
55
Idem, By³em w sekcie! Prezes MPK o swoich przekrêtach, „Nowe Wiadomoœci Wa³brzyskie” z dnia 8 sierpnia 2011, s. 3.
56
Idem, Wybory na cenzurowanym, „Nowe Wiadomoœci Wa³brzyskie” z dnia
13 grudnia 2010, s. 4.
57
Idem, Wspólnota naciera z krytyk¹, „Nowe Wiadomoœci Wa³brzyskie” z dnia
20 wrzeœnia 2010, s. 6.
58
A. Zió³kowska-Bielewicz, Chodzi o kupowanie œwiadków, nie g³osów, „Nowe
Wiadomoœci Wa³brzyskie” z dnia 27 grudnia 2010, s. 4.
59
Ibidem.
60
A. Zió³kowska-Bielewicz, Nie zmieni³em pogl¹dów…, op. cit.
61
M. Mykytyszyn, Aferalny Wa³brzych, czyli taœmy, kasa i spotkania towarzyskie, „Nowe Wiadomoœci Wa³brzyskie” z dnia 1 sierpnia 2011, s. 4.
62
Encyklopedia jêzykoznawstwa ogólnego, red. K. Polañski, Wroc³aw 1999,
s. 644.
63
S³ownik encyklopedyczny. Jêzyk polski, red. W. G³uch, Wroc³aw 1999, s. 682.
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W przypadku wa³brzyskiej kampanii permanentnej z lat 2010–2011
stanowi³y one element wykorzystywany na potrzeby rywalizacji o poparcie mieszkañców miasta. Uwagê lokalnych mediów skupia³y zatem
takie stwierdzenia, jak: „Wa³brzyszanie nie s¹ u³omni”64, „Z takim rynsztokiem jeszcze siê nie spotka³em”65, „Nikt […] nie by³ w przesz³oœci
nazwany przeze mnie szumowin¹”66, „Kto pierwszy wyrzuci na zbity
pysk ze sztabu cynicznych macherów od czarnego pijaru?”67, „[…] ¿ebyœ zdech³, nie doczeka³ Œwi¹t Wielkanocnych”68.
Obok nich, pojawia³y siê tak¿e wypowiedzi zawieraj¹ce szczególn¹
odmianê wulgaryzmów, jak¹ tworz¹ przekleñstwa69, np.: „Zarzuci³em
mu populizm, na co powiedzia³, ¿e mam siê nie wpier…”70. Z szerok¹
reakcj¹ mediów, równie¿ tych ogólnopolskich, spotka³y siê natomiast
wypowiedzi senatora, zawieraj¹ce szereg okreœleñ powszechnie uznanych za obel¿ywe, m.in.: „Ja powtarzam, ¿e gdyby nie Rosiak to kur...,
byœmy po³owê rady nie mieli”71. Uzasadnionym wydaje siê byæ stwierdzenie, ¿e ujawnienie ich treœci przez cz³onka sztabu wyborczego jednego z kandydatów na urz¹d prezydenta miasta w trwa³y sposób okreœli³o
charakter tocz¹cego siê sporu72. Wydaje siê, ¿e podobny charakter mia³o
ujawnienie nagrania prezentuj¹cego próbê umieszczenia plakatów tego
samego kandydata w witrynie jednego z wa³brzyskich sklepów. Wówczas
to pada³y równie obraŸliwe sformu³owania, m.in.: „Bêdziesz mia³ ty
przesr… ¿ycie, jak go nie przywiesisz, bez kitu”73.
64

Walka o billboardy, „30 minut” z dnia 17 wrzeœnia 2010, s. 4.
M. Mykytyszyn, Kampania skandalem…, op. cit., s. 3.
66
M. Wyszowski, Mam czyste rêce i sumienie, „Nowe Wiadomoœci Wa³brzyskie” z dnia 29 listopada 2010, s. 4.
67
Na zbity pysk z cynicznymi macherami od czarnego pijaru, „30 minut” z dnia
4 grudnia 2010 (wk³adka).
68
R. Radczak, Radni w prokuraturze, „Dobry i Bezp³atny” z dnia 26 kwietnia
2011, s. 9.
69
Zob. M. Grochowski, S³ownik polskich przekleñstw i wulgaryzmów, Warszawa 2001, s. 22–23.
70
Czy Nowak…, s. 5.
71
N. Pustu³a, Polityczne samobójstwo senatora PO, „30 minut” z dnia 4 grudnia
2010, s. 1.
72
R. Paw³owski, Jak senator Ludwiczuk kln¹c pope³ni³ polityczne samobójstwo,
„Tygodnik Wa³brzyski” z dnia 6 grudnia 2010, s. 2.
73
Wa³brzych: Bojówki Lubiñskiego c.d. (zdjêcia i film), http://walbrzych.naszemiasto.pl/artykul/651104,walbrzych-bojowki-lubinskiego-c-d-zdjecia-i-film,id,t.html,
26.09.2011 r.
65
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Elementem charakterystycznym dla jêzyka wypowiedzi aktorów politycznych podejmuj¹cych aktywnoœæ w Wa³brzychu pozostawa³o równie¿ stosowanie metafory gry. Przywo³uj¹c, akcentowane przez Janinê
Fras, cztery podstawowe zbiory odniesieñ tematycznych do gier w komunikacji politycznej: gry militarne (wojenne), sportowe, hazardowe,
rynkowe oraz sceniczne74, uzasadnionym pozostaje zobrazowanie zakresu, w jakim odnosi³y siê one do jêzyka, bêd¹cego udzia³em tych aktorów.
Zw³aszcza, ¿e umiejêtne wykorzystanie metafory s³u¿¹cej przecie¿ „dosadnemu, prostemu, atrakcyjnemu wyjaœnianiu rzeczywistoœci”75, mo¿na uznaæ za œrodek realizacji celów politycznych.
Lokalne media niejednokrotnie przytacza³y zatem wypowiedzi, w których akcentowana by³a, przede wszystkim, metaforyka militarna, oparta
na przemyœlanym wykorzystaniu s³ów takich jak: wojna, walka, atak,
wódz, ¿o³nierz. Potwierdzeniem tego typu prawid³owoœci pozostaj¹ nastêpuj¹ce sformu³owania: „Nie chcê wojny wa³brzysko-wa³brzyskiej”76,
„Bêdzie to bardzo mocna i brutalna walka”77, „[…] mówiê o bezpardonowych atakach na moj¹ osobê”78, „Bêd¹ go atakowaæ”79, „Nie wierzê
w to, ¿e pójd¹ oni do wyborów i zag³osuj¹ na kandydata wskazanego
przez ich «wodza»”80, „Jest jakaœ organizacja i s¹ «¿o³nierze». Ja by³em
«¿o³nierzem» od za³atwiania kasy”81. Równie czêsto pojawia³a siê metaforyka militarna konstruowana przy zastosowaniu takich s³ów jak: wygraæ, przegraæ, rewolucja, bojówki, klêska, walczyæ. Œwiadcz¹ o tym
stwierdzenia: „Nie jest wa¿ne kto wygra³, a kto przegra³”82, „Mój program to nie bêdzie rewolucja”83, „Rewolucja zabija swoje dzieci i tak siê

74

J. Fras, op. cit., s. 175.
Ibidem, s. 158.
76
A. £uszczak, op. cit.
77
M. Mykytyszyn, Czy Piotr od krzy¿a mówi g³osem wa³brzyszan?, „Nowe
Wiadomoœci Wa³brzyskie” z dnia 23 sierpnia 2010, s. 11.
78
A. Zió³kowska-Bielewicz, Nie zmieni³em pogl¹dów…, op. cit.
79
M. Mykytyszyn, Nie bêdê bi³ poni¿ej pasa, „Nowe Wiadomoœci Wa³brzyskie”
z dnia 29 listopada 2010, s. 5.
80
Ibidem.
81
M. Klat, „By³em ¿o³nierzem od za³atwiania kasy”, „30 minut” z dnia 29 lipca
2011, s. 4.
82
T. Piasecki, Kruczkowski zaprzysiê¿ony ze skandalem w tle, „Nowe Wiadomoœci Wa³brzyskie” z dnia 20 grudnia 2010, s. 4.
83
Piotr Sosiñski: – Nie chcê robiæ rewolucji, „Tygodnik Wa³brzyski” z dnia
13 wrzeœnia 2010, s. 3.
75
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sta³o ze mn¹”84, „Mam bojówki. Oto one”85, „To jego ewidentna klêska!”86, „Musimy wspólnie walczyæ o remont linii kolejowej miêdzy naszymi miastami”87.
Sport, podobnie jak mia³o to miejsce w przypadku metaforyki militarnej, pozostawa³ podstawowym odniesieniem porównawczym trwale
obecnym w wypowiedziach lokalnych aktorów politycznych. Tym samym,
na ³amach mediów, stosunkowo czêsto podnoszone by³y sformu³owania,
zawieraj¹ce s³owa typowe dla szeregu konkurencji sportowych: faul, zagrywka, cios, dru¿yna, fair play. Za przyk³ady mo¿na uznaæ tu stwierdzenia: „Dlatego trzeba pilnowaæ dobrych zasad wyborczych, aby nie
by³o fauli”88, „To by³ polityczny faul”89, „¯adna z osób, z którymi
wspó³pracujê nie bra³a udzia³u w tego typu zagrywkach”90, „Okaza³o
siê, ¿e kampania by³a momentami brutalna i zdarza³y siê ciosy poni¿ej
pasa”91, „Potrzeby jest dobór zgranej dru¿yny”92, „Szkoda tylko, ¿e pan
Sze³emej do zasady fair play siê nie stosuje”93.
Stosunkowo rzadko podnoszona by³a z kolei metaforyka gier hazardowych, rynkowych oraz scenicznych. Nie oznacza to oczywiœcie, ¿e
w ogóle nie okreœla³a charakteru wypowiedzi uczestników tocz¹cej siê
rywalizacji. Œwiadczy o tym choæby nastêpuj¹ce stwierdzenie: „Bazowanie na przekonaniu, ¿e wa³brzyszanie nie zauwa¿¹, i¿ sfinansowali
czêœæ kampanii wyborczej prezydenta, jest nieuczciw¹ gr¹ wyborcz¹”94.
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Podobnie, jak s³owa: „I tak obaj koledzy wykorzystali mnie do brudnej
rozgrywki politycznej”95, […] potrzebny jest manager, a nie cz³owiek
uwik³any w lokalne gry i partyjki”96.
Stosowanie perswazji, jako zabiegu wartoœciuj¹cego97, uznaæ mo¿na
za jeden z najwa¿niejszych elementów wspó³czesnego jêzyka polityki.
Prawid³owoœæ ta znajduje potwierdzenie równie¿ w przypadku wypowiedzi lokalnych aktorów politycznych podejmuj¹cych aktywnoœæ
w Wa³brzychu. Zw³aszcza, jeœli braæ pod uwagê rolê i znaczenie mechanizmów perswazji w konstruowaniu komunikatów, których adresatami
pozostaj¹ potencjalni wyborcy. Wœród mechanizmów tych wymieniæ nale¿y, przede wszystkim: emocjonalizacjê odbioru, tworzenie wspólnoty
na linii nadawca–odbiorca, stosowanie prostego wartoœciowania (sprowadzaj¹cego siê do wyraŸnego zarysowania linii podzia³u: my–oni) oraz
prezentowanie arbitralnych definicji i ocen98.
Mechanizm, polegaj¹cy na otwartym, nieskrêpowanym opisywaniu
prze¿ywanych emocji pozostawa³ udzia³em szeregu uczestników tocz¹cej
siê rywalizacji. Œwiadcz¹ o tym wypowiedzi kandydatów na urz¹d prezydenta miasta, takie jak: „Radoœæ i satysfakcja. Ogromy szacunek do
wyborców, którzy wziêli udzia³ w wyborach i poparli prowadzon¹ przeze mnie czyst¹ kampani¹ wyborcz¹”99, „Jestem wstrz¹œniêty. Nigdy nie
dopuszczaliœmy, nawet w myœlach, przygotowuj¹c kampaniê wyborcz¹
stosowania takich metod”100, „Dla mnie to by³ autentyczny wstrz¹s”101.
Drugi z mechanizmów perswazji, sprowadzaj¹cy siê do tworzenia
poczucia wspólnoty, budowania wiêzi, skracania dystansu pomiêdzy nadawc¹ a odbiorc¹ komunikatu, równie¿ pozostawa³ elementem szeregu
wypowiedzi przywo³ywanych przez lokalne media. Za przyk³ad mo¿e
pos³u¿yæ tu stwierdzenie: „Popieraj¹c mnie wa³brzyszanie podtrzymali
wiarê, ¿e zmiany na lepsze s¹ mo¿liwe. Wspólnie udowodniliœmy, ¿e
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bêd¹c przyzwoitym, mo¿na zwyciê¿aæ”102. Podobn¹ rolê pe³niæ mia³a
wypowiedŸ: „Powiedzmy to wyraŸnie, nie mo¿na staæ z boku i patrzeæ
jak podwa¿a siê sens naszej wspólnej 8-letniej pracy”103.
Budowanie prostej i czytelnej opozycji w postaci podzia³u: my–oni,
podobnie jak to mia³o miejsce w przypadku dwóch, akcentowanych powy¿ej przejawów perswazji, równie¿ uznaæ mo¿na za jej mechanizm,
cechuj¹cy jêzyk lokalnych aktorów politycznych. Argumentów na poparcie tej tezy dostarcza, m.in. wypowiedŸ urzêduj¹cego w³odarza miasta z grudnia 2010 r.: „[…] wierzê w Wa³brzych i wa³brzyszan tak
strasznie dzisiaj obrzucanych b³otem. Czyni¹ to niestety kandydaci ma
prezydenta, porównuj¹cy Wa³brzych do Bia³orusi. To skandal. […] Ja
ju¿ by³em prezydentem, a chcê byæ nim nadal nie dla splendoru tylko
po to by ciê¿ko pracowaæ, by realizowaæ projekty, które s¹ szans¹ dla
Wa³brzycha”104.
Elementem charakterystycznym dla szeregu wypowiedzi anga¿uj¹cych uwagê lokalnych mediów pozostawa³o prezentowanie bezalternatywnego opisu rzeczywistoœci, sk³aniaj¹cego odbiorcê do przyjêcia
okreœlonej definicji zaistnia³ej sytuacji. Przyk³adam pozostaje tu stwierdzenie: „W pierwszej turze zmierzy³em siê z olbrzymi¹ machin¹ propagandow¹ jednego z kandydatów i krytyk¹ pozosta³ych. To musia³o siê
odbiæ na wyniku”105. Jego autor, urzêduj¹cy prezydent Wa³brzycha po
raz trzeci ubiegaj¹cy siê o poparcie mieszkañców miasta, wyjaœnia przyczyny uzyskania gorszego, ni¿ spodziewany, rezultatu wyborczego. Tym
samym, upatruje ich jedynie w dzia³aniach podejmowanych przez kontrkandydatów. Z drugiej strony, zupe³nie pomija ewentualn¹ ocenê jego
dotychczasowego dorobku dokonan¹ przez wa³brzyszan i, co z tym
zwi¹zane, jej wp³yw na wynik g³osowania. Podobny charakter posiada³a
inna wypowiedŸ: „Kampaniê robiliœmy optymalnie, powy¿ej ram dozwolonego bud¿etu. Niczego bym nie zmienia³, po porostu zabrak³o
czasu, aby wypromowaæ now¹ twarz, nowe nazwisko”106.
Zarysowana powy¿ej analiza jêzyka polityki pozwala na wysuniêcie
kilku zasadniczych wniosków. Po pierwsze, zjawiska i tendencje, charakterystyczne dla wypowiedzi aktorów politycznych podejmuj¹cych
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103
104
105
106

M. Wyszowski, Mam czyste rêce…, op. cit.
M. Mykytyszyn, Nie bêdê bi³…, op. cit.
A. Zió³kowska-Bielewicz, Chodzi o kupowanie…, op. cit.
Idem, Nie zmieni³em pogl¹dów…, op. cit.
M. Wyszowski, Goliat zmiót³…, op. cit.

SP 2 ’12

Jêzyk polityki w warunkach kampanii permanentnej...

325

aktywnoœæ na arenie centralnej, znajduj¹ równie¿ zastosowanie w przypadku rywalizacji tocz¹cej siê na poziomie lokalnym, w tym w Wa³brzychu. Wydaje siê, ¿e stopieñ pauperyzacji, wulgaryzacji, metaforyki
i perswazyjnoœci jêzyka wa³brzyskich aktorów politycznych uznaæ
mo¿na, w wiêkszym b¹dŸ mniejszym zakresie, za rezultat charakteru
kampanii, w warunkach której aktorom tym przysz³o podejmowaæ aktywnoœæ. Zw³aszcza, jeœli przyj¹æ za s³uszne, podnoszone ju¿ we wczeœniejszej czêœci artyku³u pogl¹dy N. J. Ornsteina i T. E. Manna,
wskazuj¹ce na specyfikê kampanii permanentnej, obserwowanej równie¿
w Wa³brzychu w okresie przypadaj¹cym na lata 2010–2011. Tym samym, uzasadnionym pozostaje stwierdzenie, ¿e powtórne wybory na
prezydenta Wa³brzycha i, czêœciowo, do rady miasta, zadecydowa³y
o szczególnej intensywnoœci dzia³añ podejmowanych przez uczestników
tocz¹cej siê rywalizacji. Co wiêcej, rosn¹ca rola lokalnych mediów
w przebiegu ca³ej kampanii nie pozostawa³a bez wp³ywu na charakter
aktywnoœci kandydatów, w tym równie¿ i na jêzyk ich wypowiedzi.
Sam jêzyk pe³ni³ z kolei rolê instrumentu, z jednej strony, wykorzystywanego, z ró¿n¹ efektywnoœci¹, przez lokalnych aktorów politycznych,
a drugiej, s³u¿¹cego osi¹gniêciu okreœlonych celów, wœród których g³ówne miejsce zajmowa³o zdobycie i utrzymanie poparcia mieszkañców
miasta.
The language of politics during a permanent campaign based
on the example of the town of Wa³brzych
Summary
The dynamic development of information channels influences the form and nature of the activities of political actors. This is particularly true for the mechanisms
and rules typical of political competition at a local level. Therefore, it is justified to
present the most significant phenomena, trends and activities with respect to the language of political actors active in Wa³brzych in the context of a permanent election
campaign. These include, among other things, the essentially impoverished and vulgarized language of politics. It is also necessary to analyze the metaphors and the
degree of persuasiveness of this language. It is also appropriate to present the ideas
used for this purpose. The timeframe of the paper’s subject is marked by the elections for the office of town mayor and seats on the council in 2010 and the repeat
elections in 2011.

