Opozycja I W pojedynku o rząd dusz wygrali Schetyna i Czarzasty

Siermiężna
polityka źróałem sukcesu
B ardzo rozsądnie także
postępował wobec PiS - po
prostu usiadł na brzegu rzeki
i czekał aż jego trup nadpłynie
z nurtem. Nie szalał w pierw
szej połow ie kadencji, nie
stawał na rzęsach, nie ośmie
szał się furiackimi atakami na
rządzących. Zamknął się na
M AREK MIGALSKI
pozycjach totalnej opozycji i
czekał rozumiejąc, że nie ma
becnie nikt nie ma sensu szarpać się z ugrupowa
wątpliwości, kto jest niem Kaczyńskiego, osiągają
lid erem o p o zycji. cym wyniki prawie 50-procenJeszcze kilkanaście towe. Czas działał na jego ko
rzyść
miesięcy temu aspirował
do i wreszcie ta banalna
tej roli Mateusz Kijowski, a taktyka zaczęła przynosić
Ryszard Petru po prostu tak oczekiwane korzyści. Obecnie
się tytułował. Dziś obaj są na bez specjalnego wysiłku PO
marginesie polskiej polityki
- ten pierwszy z perspektywą
zarzutów prokuratorskich,
ten drugi w nadziei na przyłą
czenie się do jakiegoś innego
ruchu jako „junior partner”.
Natom iast ten, który był
obiektem ich złośliwości,
krytycznych uwag i kpin,
przewodzi partii systematycz
nie osiągającej wyniki między
20 a 30 proc. i stanowiącej
najpoważniejszą alternatywę
wobec PiS.
Mowa oczywiście o Grzego
rzu Schetynie. Gdy stanął na
czele PO, niewielu wróżyło mu
świetlaną przyszłość, a gdy w
kilka miesięcy potem sondaże
pokazały, iż Platforma może
liczyć na 13 proc. poparcia
społecznego, wielu wzywało
go do dymisji i przekazania
sterów władzy w partii Trza
skowskiemu lub komuś inne
mu z młodszej generacji. Ale
obecny szef PO wytrzymał tę
presję, nie ugiął się i dlatego
dziś jest najpoważniejszym
kandydatem do bycia premie
rem po ewentualnej porażce
PiS w 2019 roku. Nie zważał na
głosy krytyczne, nie reagował
na pytania dziennikarzy o
swoją charyzmę (a raczej jej
brak), nie poddał się kolejnym
złym sondażom. Trwał. I to
wystarczyło.

O

taktyka Schetyny okazała się
najskuteczniejsza. Wystarczy
ło budować struktury, dbać o
finanse partii, punktować
rząd i... czekać.

Stawką udział
we władzy
Prawie identyczne są przy
czyny wzrostu popularności
SLD. Jej p rzew odn iczący
właściwie robił to samo co
szef PO - uprawiał banalną
politykę, tak często ośmiesza
ną przez komentatorów i pu
blicystów: jeździł po regio
nach, ciułał głos do głosu, za-

Cierpliwość jest cechą nie
zbędną do uprawiania tego
zawodu. I właśnie owej cier
pliwości zabrakło Ryszardowi
Petru, a wcześniej Januszowi
Palikotowi, który raz mówił o
hiperliberalnych rozw iąza
niach, by zaraz potem ogła
szać plan budow y fabryk w
całym kraju. I dziś tej cnoty
cierpliwości brakuje Pawłowi
Kukizowi, którem u nie za
b ardzo chce się uprawiać
siermiężną politykę na pro
wincji, w klubie, w ruchu czy
na spotkaniach z ekspertami.
A ona właśnie jest podstawą
sukcesów - przynajmniej w
Polsce. Powinni o tym pamię-

*Grzegorz Schetyna i Włodzimierz Czarzasty mogą po kolejnych wyborach stworzyć rząd

Przywódca
politycznego stada
No, może niezupełnie tylko
to. W ciągu dwóch lat Schety
na uporządkow ał partię, a
mówiąc bardziej precyzyjnie
- podporządkował ją sobie.
W yrzucił sw ego jaw n ego
wroga i osobę, która upoko
rzyła go zw ycięstw em na
Dolnym Śląsku, czyli Jacka
Protasiewicza. Było to sym 
boliczne i można by nawet
pow iedzieć prym atologiczno-etologiczne: nowy samiec
alfa pokazał stadu, kto od tej
pory jest jego przywódcą. Ale
na tym właściwie czystki w
partii się zakończyły. U do
b ruchał asp iru jących do
przyw ód ztw a Siem oniaka,
Budkę i Kopacz, znajdując im
sensowne zadania lub ob ie
cując dobrą pozycję na li
stach i we władzach partii;
spacyfikował bunt „młodych”,
po części wystawiając ich w
w yborach na prezydentów
miast, po części podkopując
ich pozycję w regionach; do
gadał się z baronami lub ich
wymienił. Dziś partia jest jego
- odzyskała sterowność, a lidershipu Schetyny nikt nie
kwestionuje.

zajmuje stabilne drugie miej b ie g a ł
o
w s p ó łp r a c ę tać Barbara Nowacka czy
sce w sondażach i drepcze mniejszych podmiotów, dbał Robert Biedroń aspirujący do
partii rządzącej po nomen o kasę partyjną, godził skłóco ponownego wejścia do w iel
omen piętach.
ne frakcje. I także czekał. I kiej polityki.
To nie była nazbyt subtelna doczekał się - polityka Wło
Tak cierpliwa, banalna,
i wyrafinowana taktyka. Moż dzimierza Czarzastego przy siermiężna, nudna, mało sub
na nawet ją określić jako nosi obecnie Sojuszowi p o  telna i wyrafinowana taktyka
prym ityw ną, sierm iężną i d obne zyski, jak polityka wynosi w naszym kraju do
banalną. Ale w łaśnie ona Schetyny Platformie. Podob władzy. Wcześniej pojął to
przyniosła spodziewane zy  ne nie w sensie słupków, bo tu także Jarosław Kaczyński,
ski. Nie fantastyczne pomysły wyraźny jest dystans oddzie który osiem lat pozostawał w
Nowoczesnej, która po krót lający te dwa ugrupowania, opozycji. Ale nie wymyślił ni
czego nowego poza wyciągnię
ciem z kapelusza Andrzeja
Dudy i Beaty Szydło. Poza tym
Liderom PO i SLD wystarczyło
przez długie lata opozycji robił
to, co obecnie Schetyna i Cza
budować struktury dbać o finanse rzasty - cierpliwie rozprawiał
się z buntownikami, umacniał
partii, punktować rząd i... czekać
swoją władzę w partii, budo
wał lokalne struktury, groma
dził środki finansowe, spotykał
się z wyborcami. I czekał na
kim okresie, gdy osiągała 30 ale w znaczeniu powrotu do korzystny obrót sprawy.
proc. w sondażach, dziś nie gry i perspektywy udziału we
Obecnie Schetyna i Czarza
jest w stanie przekroczyć władzy po 2019 roku. Bo jeśli sty robią dokładnie to samo.
progu w yborczego i musi dziś jawi się nam jakiś skład Polska p olityka nagradza
w spółpracow ać z PO. Nie gabinetu po pokonaniu PiS, sierm iężnych, banalnych i
szp agat id eologiczn y Ku- to w oczywisty sposób będą w niezbyt wyrafinowanych. Za
kiz’15, któremu wydawało się, nim zasiadać ludzie PO i SLD to cierpliwych, ciężko pracu
że jak tylko będzie zgłaszał ( z udziałem PSL oczywiście, jących, twardych psychicznie
coraz bardziej populistyczne jeśli tylko partia ta, notabene i potrafiących czekać. @®
postulaty, to wyprzedzi znie uprawiająca podobnie „ba
nawidzony przez siebie PO- nalną” politykę, wejdzie do
Autor je s t doktorem politologii
PiS. Właśnie niezbyt subtelna Sejmu).
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