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Abstrakt

W

artykule,

na

przykªadzie

wyborów

samorz¡dowych

przeprowadzonych

w 2020 r., w Obwodzie Lwowskim, przeprowadzono analiz¦ lingwistyczn¡ komunikacji wyborczej Partii Sªuga Narodu. Badanie zrealizowano w oparciu o metodologi¦ stosowan¡ przez lingwistyk¦ polityczn¡. Przeprowadzona analiza pozwala na
stwierdzenie, »e w czasie komunikacji wyborczej omawiania w tek±cie partia skorzystaªa z szerokiej gamy technik i zasobów j¦zyka politycznego. W czasie komunikacji
wyborczej zastosowano, w wi¦kszo±ci przypadków, strategie: konsolidacji (taktyki integracji narodu ukrai«skiego, polityka z narodem); autoprezentacji (taktyki
demonstrowania profesjonalizmu, patriotyzmu, odpowiedzialno±ci), argumentacji
(taktyki uzasadniania tezy, dialogiczno±ci, kompromisu).
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Abstract

The article, following the course of the 2020 local government election in
the Lvov Region, presents a linguistic analysis of the electoral communication of
the Nation's Servanthood Party. The research was based on the methodology practiced by political linguistics. The results of the analysis allow to conclude that
during the electoral communication the discussed here party took advantage of
a wide spectrum of techniques and political language repertoire. During the period of electoral communication, the following strategies were used: consolidation
(policy of the Ukrainian nation integration), auto-presentation (demonstration of
professionalism, patriotism, responsibility), and argumentation (tactics of assumption validity, dialog, compromise).

electoral communication, political communication, political linguistics,
linguistic analysis, discourse analysis, political discourse, political language, local
elections, Nation's Servanthood Party.
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Uwa»a si¦, »e kampania wyborcza mo»e by¢ skuteczna wtedy gdy zostan¡ podj¦te skuteczne dziaªania celem opracowania efektywnej komunikacji
elektoralnej charakteryzuj¡cej si¦ przekazywaniem wyborcy, za pomoc¡ mediów, informacji i idei aby przekona¢ go (wyborc¦) do oddania gªosu na okre±lonego kandydata czy parti¦ polityczn¡. (Kolesnikov, 2010, s. 87; Mucha,
2014, s. 325) Komunikacja wyborcza realizowana jest na dwóch pªaszczyznach: po pierwsze, jako komunikacja bezpo±rednia kandydatów oraz ich
przedstawicieli z wyborcami (praca agitatorów, spotkania z obywatelami
itd.); po drugie, jako komunikacja zapo±redniczona realizowana za pomoc¡ ±rodków masowego przekazu czy kolportowania materiaªów reklamowoagitacyjnych. Korzysta si¦ przy tym z ro»nych kanaªów/narz¦dzi komunikacji  telewizja, radio, prasa, Internet, spotkania z wyborcami czy materiaªy
reklamowo-agitacyjne (ulotki, plakaty, bilbordy).
Narz¦dzia przydatne do analizy komunikacji wyborczej posiada lingwistyka polityczna b¦d¡ca jedn¡ z subdyscyplin lingwistyki, która powstaªa
na styku dwóch samodzielnych dyscyplin naukowych  lingwistyki i politologii. Lingwistyka polityczna przebywa tak»e w ±cisªej relacji z innymi
wspóªczesnymi subdyscyplinami wywodz¡cymi si¦ z lingwistyki, a jej celem
jest ustalanie zale»no±ci zjawisk spoªeczno-politycznych i zmian które za-
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chodz¡ w j¦zyku. Ukazanie w jaki sposób j¦zyk oraz zmiany które w nim
zachodz¡ zmieniaj¡ z kolei natur¦ zjawisk spoªeczno-politycznych. (Budaev, 2011, s. 252) Podstawowym przedmiotem bada« lingwistyki politycznej
s¡ wszystkie relacje zachodz¡ce mi¦dzy polityk¡ a j¦zykiem, co ma swoje odzwierciedlenie w analizie tekstu, który jest traktowany jako zª¡czony tre±ci¡
szereg sªów i zda«, cech¡ charakterystyczn¡ z kolei którego jest zwi¦zªo±¢ i caªo±ciowo±¢. Mo»e to by¢ tekst w formie ustnej b¡d¹ pisemnej. Forma ustna
jest realizowana w formie ró»nych mitingów, dyskusji, prezentacji czy wywiadów, a forma pisemna poprzez teksty o charakterze analitycznym, ulotki oraz
programy partii politycznych. (Budaev, 2006, s. 267) Celem tekstów politycznych partii politycznych czy poszczególnych kandydatów, z perspektywy
komunikacji wyborczej, jest przekonanie adresata oraz wywarcia wpªywu na
jego postaw¦ polityczn¡. Rola ich mo»e by¢ równie» wyª¡cznie informacyjna.
W metodologii z zakresu analizy lingwistycznej w wi¦kszo±ci przypadków stosowane s¡ metody wywodz¡ce si¦ z kognitywistki, linguokulturologii,
lingwistyki tekstu, lingwistyki korpusowej, socjolingwistyki, retoryki i kultury j¦zyka. W tym kontek±cie nale»y zaznaczy¢, »e na obecn¡ chwil¦, w badaniach nad metafor¡ polityczn¡, stanowi¡ca jedn¡ z podstaw j¦zyka politycznego, stosuje si¦ dwa podstawowe podej±cia  retoryczne i kogniwistyczne.
Wa»nym elementem metodologii lingwistyki politycznej jest natomiast stosowanie metodyk psycholingwistyki i socjolingwistyki. (Qudinov). Kolejnym
wa»nym kierunkiem metodologicznym lingwistyki politycznej jest tak»e analiza dyskursu. W artykule zastosowali±my analiz¦ stylistyczn¡ i semantyczn¡
j¦zyka politycznego, wspomniane ju» elementy socjolingwistyki, psycholingwistyki, socjolingwistyki i analizy dyskursu.
Celem tego artykuªu jest przeprowadzenie analizy lingwistycznej komunikacji wyborczej partii politycznej Sªuga Narodu realizowanej w czasie wyborów do organów samorz¡du terytorialnego przeprowadzonych we Lwowie
(Ukraina) w 2020 roku. W tym miejscu nale»y wskaza¢ na fakt, »e ugrupowanie to  mimo wygranej w przedterminowych wyborach parlamentarnych
w 2019 i powoªania wi¦kszo±ci parlamentarnej  w wyborach samorz¡dowych
we Lwowie poniosªo kl¦sk¦. Przeprowadzona analiza lingwistyczna pozwoli
na cz¦±ciowe wskazanie przyczyn przegranej Sªugi Narodu. Sama analiza
lingwistyczna komunikacji wyborczej Partii Sªuga Narodu przeprowadzona
zostaªa w oparciu o opracowania tekstów politycznych kandydata na mera
miasta Lwowa Tarasa Kliofy.
Na wst¦pie nale»aªoby zaznaczy¢, »e aby wyªoni¢ kandydata Partia Sªuga Narodu przeprowadziªa prawybory, w których wystartowali dwóch kandydatów: Oleh Bereza  prezes Sªu»by dróg krajowych w Obwodzie Lwowskim;
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Taras Kliofa  radny Rady Miasta Lwowa, wojskowy lekarz; Jurij Cholod
 zast¦pca gubernatora Lwowskiej Obwodowej Administracji Pa«stwowej.
Najprawdopodobniej inicjatywa ta zostaªa zrealizowana po to »eby zwróci
wi¦ksz¡ uwag¦ wyborcy na sam fakt funkcjonowania partii.
Proponujemy zacz¡¢ od wskazania ogólnych cech charakterystycznych
lingwistycznej komunikacji wyborczej. Pierwsz¡ z nich niech b¦dzie styl j¦zyka politycznego, jako zestaw cech j¦zykowych j¦zyka narodowego wªa±ciwych okre±lonemu politykowi, partii czy organizacji politycznej. Wyró»nia
si¦ pi¦¢ gªównych stylów funkcjonalnych j¦zyka  naukowy, publicystyczny,
ocjalno-biznesowy, rozmowny i artystyczny. Podczas wyborów samorz¡dowych w komunikacji wyborczej Partia Sªuga Narodu w wi¦kszo±ci korzystaªa
ze stylu rozmownego i publicystycznego. Wychodzono bowiem z zaªo»enia,
»e s¡ one na najbardziej wªa±ciwe do porozumienia si¦ w wyborcami, a co za
tym idzie s¡ najbardziej skuteczne w komunikacji wyborczej. Kandydat na
stanowisko mera od partii Sªuga Narodu udzieliª szeregu wywiadów, uczestniczyª w spotkaniach wyborczych, w spotkaniach z kierownikami ró»nych
organizacji, prowadziª strony w sieciach spoªeczno±ciowych, gdzie dominowaª wªa±nie styl publicystyczny rozmowny.
Wa»n¡ kwesti¡ jest ±wiadomo±¢ typu odbiorców przekazów politycznych.
S¡ to zwolennicy polityczni, przeciwnicy polityczni oraz wyborcy. Kieruj¡c si¦ kryterium ilo±ciowym wyró»nia si¦ tak»e odbiorc¦ indywidualnego,
grupowego i masowego. W czasie komunikacji wyborczej, podczas kampanii
samorz¡dowej we Lwowie, przekazy kierowano w zdecydowanej wi¦kszo±ci
do grupowego i masowego odbiorcy. W przypadku odbiorcy masowego kierowano gªównie hasªa i przemówienia. Do grupowego odbiorcy natomiast
skierowano takie narz¦dzie jak ulotki, wyst¡pienia i apele. Nale»y przy tym
zaznaczy¢, »e przekazy skierowane do indywidualnego odbiorcy byªy stosowane raczej fragmentarycznie. Ugrupowanie polityczne stosowaªo tak»e
bezpo±redni¡ komunikacj¦ z odbiorc¡ oraz komunikacj¦ za po±rednictwem
±rodków masowego przekazu.
Gatunek mowy, jako wa»ny ±rodek indywidualizacji tekstu znajduj¡cy si¦ we wzajemnej zale»no±ci z warunkami aktywno±ci j¦zykowej, stanowi nieodzowny element j¦zyka politycznego. W zale»no±ci od realizowanych
funkcji w literaturze przedmiotu wyró»nia si¦ kilka podstawowych gatunków
 rytualny, orientacyjny, agonalny i informatywny. W przypadku ka»dego
zdarzenia komunikacyjnego, równie» w j¦zyku politycznym, stosowany jest
okre±lony gatunek mowy, który b¦dzie nast¦pnym narz¦dziem do przeprowadzanej analizy lingwistycznej. Obserwacja faktów komunikacyjnych, w czasie
kampanii wyborczej, pozwala na stwierdzenie, »e Partia Sªuga Narody u»yªa
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wszystkich wskazanych gatunków prócz orientacyjnego, tak jak nie mo»e on
by¢ zastosowany do skutecznej komunikacji z wyborc¡. Gatunek orientacyjny reprezentowany jest bowiem przez ró»nego rodzaju mowy, sprawozdania
czy dekrety, co stanowi bardziej charakterystyczny element dla komunikacji
wewn¡trz partii. Gatunek rytualny byª stosowany w ograniczonym zakresie,
gªównie w czasie powita« podczas spotka« wyborczych. Gatunek agonalny
z kolei przejawiaª si¦ w hasªach i ulotkach. Informacyjny gatunek byª natomiast realizowany za spraw¡ informacji przekazywanych przez media.
Dodatkowym narz¦dziem analizy b¦d¡ gatunki okre±lane jako maªe,
±rednie i wielkie, które zostaªy wyªonione w oparciu o kryterium obj¦to±ci informacji. Przykªadem tak zwanego maªego gatunku niech b¦dzie hasªo
Partii Sªuga Narodu  Ukraina to my, które zaczynaj¡c od sierpnia 2020
stanowiªo trzon ogólnoukrai«skiej kampanii reklamowej. Na u»ytek lokalny,
dokonano jego modykacji na wzór: Dnipro  to my, czy Lwów  to my. Innym przykªadem s¡ hasªa: B¦dzie tak jak postanowisz Ty i Gªosuj na zmiany,
z których partia zacz¦ªa korzysta¢ od pa¹dziernika 2020 na poziomie ogólnokrajowym. W tym przypadku, celem przydania hasªu wi¦kszego zabarwienia
emocjonalnego i uczynienia bardziej wyrazistym, skorzystano z tak zwanej
taktyki metaforyzacji. W naszej ocenie zabieg ten byª do±¢ skuteczny  hasªa
przyci¡gaj¡ uwag¦ odbiorcy oraz umacniaj¡ okre±lon¡ ide¦ w ich ±wiadomo±ci, motywuj¡c czªowieka do prze±wiadczenia o znaczeniu jego uczestniczenia
w wyborach, dokonuj¡c tym samy mobilizacji wyborcy.
redni gatunek znajduje swoje odzwierciedlenie w materiaªach wyborczych taki jak ulotki, artykuªy prasowe, które omawiane ugrupowanie polityczne aktywnie rozpowszechniaªo w±ród ludno±ci. Zawieraªy one informacje o kandydacie, w pozytywnym kontek±cie, oraz nawoªywaªy do udzielenia
kredytu zaufania. W tym miejscu nale»y zaznaczy¢, »e materiaªy wyborcze,
wykorzystywane w wyborach samorz¡dowych, nie odznaczaªy si¦ wi¦ksz¡
oryginalno±ci¡  w swojej zasadzie zastosowano te same wzory i kolorystyk¦
jak to miaªo miejsce w przypadku kampanii ogólnokrajowej.
Ze wzgl¦du na to, »e pospolity wyborca nie wykazuje predyspozycji do
przyswajania zbyt du»ej ilo±ci informacji zawartych na przykªad w politycznym wyst¡pieniu zrezygnowano z aktywnego stosowania tak zwanych wielkich gatunków.
Personalizacja komunikowania politycznego staªa si¦ jedn¡ z cech charakterystycznych dla przedstawicieli Partii Sªuga Narodu, jednym z który
jest równie» Taras Kliofa. Dla porz¡dku nale»aªoby przypomnie¢, »e komunikacja polityczna charakteryzuje si¦ instytucjonalno±ci¡ i personalno±ci¡.
W pierwszym przypadku polityk wyst¦puje jako przedstawiciel okre±lonej in-
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stytucji spoªecznej, jest no±nikiem okre±lonego statusu spoªecznego. Wymaga to od niego przestrzegania ustalonych norm sytuacyjno-komunikacyjnych
oraz odgrywania naªo»onych ról wªa±ciwych jego pozycji spoªecznej. W drugim natomiast peªni rol¦ osobowo±ci ze wszystkimi wªa±ciwymi sobie indywidualnymi cechami. Wspomnian¡ personalizacj¦ mo»na dostrzec w czasie
przedstawiania zespoªu Sªugi Narodu w obwodzie Lwowskim, której dokonaª kandydat na mera Lwowa Taras Kliofa:  Jestem lekarzem, wojskowym
lekarzem. Chocia»by ju» dlatego wiem co znaczy podejmowa¢ bªyskawiczne
decyzje. Potra¦ ponosi¢ odpowiedzialno±¢ za takiego rodzaju decyzje. Dzi±,
jestem gotowy wzi¡¢ odpowiedzialno±ci za moje prawie milionowe miasto
Lwów. Ale nie tylko za niego, a tak»e za 2 tuziny okolicznych miast, miasteczek i wsi, które po 25 pa¹dziernika stan¡ si¦ cz¦±ci¡ Lwowskiej zjednoczonej
wspólnoty terytorialnej. Tak  Lwów jest kulturaln¡ stolic¡ Ukrainy i wszystkiego co ukrai«skie. Ale Lwów to te» ci¡gªe korki i zªa kondycja komunikacji
publicznej. Lwów to te» nie zbudowany zakªad utylizacji odpadów. Lwów to
wiele polityki i za maªo rozwoju. Musimy wreszcie rozwi¡za¢ wszystkie te problemy. Do tego mam sil¦ i inspiracj¦, które popiera szef Lwowskiej Administracji Obwodowej  Maksym Kozytskyj oraz prezydent Ukrainy  Wolodymyr
Zelenskyj . (Part  «Sluga Narodu»...) Przetoczony fragment wyst¡pienia
skªada si¦ z trzech typów przekazów politycznych: motywuj¡cy (przekonania), informatywny (prawdziwe informacje), faktyczny (informacje dotycz¡ce nawi¡zywania i utrzymywania kontaktu z gªównymi aktorami polityki).
Mo»na by ten fragment przemówienia zakwalikowa¢ jako rodzaj komunikacji politycznej realizowany w czasie publicznej dziaªalno±ci politycznej. Celem wyzwolenia emocji u odbiorcy w tek±cie zawarto przekaz, który wskazuje
na stosunek do miasta, przekonanie o jego ±wietlanej przyszªo±ci oraz dum¦
z jego mieszka«ców. (Marahovs~ka ...) Omawianemu wyst¡pieniu mo»emy
przypisa¢ wszelkie cechy ekspresywno±ci, tak jak zastosowano w nim takie
narz¦dzie jak epitet (bªyskawicznie ), metafor¦ (Lwów to te» nie zbudowany zakªad utylizacji odpadów ), ekspresywn¡ syntaks¦ (w postaci powtórze«
typu Lwów to...), metonimi¦ (np. Dzi±, jestem gotowy wzi¡¢ odpowiedzialno±ci za moje prawie milionowe miasto Lwów, gdzie metonimia wyra»a si¦
zwrotem miasto Lwów, które oznacza nawi¡zanie do mieszka«ców miasta,
a nie do samego miasta). Wszystkie te cechy przydaj¡ wyst¡pieniu wªa±ciwo±ci atrakcyjno±ci oraz stwarzaj¡ potencjaª oddziaªywania, a przy tym tre±¢
jest zrozumiaªa dla masowego odbiorcy  nacechowano j¡ bowiem zwyczajnymi zwrotami i potocznym sªownictwem. Ze wzgl¦du na monolityczno±¢
wyst¡pienia, które jest skierowane do odbiorcy mo»emy mu tak»e przyzna¢
cechy rytualno±ci. Charakteryzuje si¦ ono jednak werbalnymi oznakami dia-
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logiczno±ci. Potwierdzeniem czego niech b¦dzie nast¦puj¡cy cytat: Musimy
wreszcie rozwi¡za¢ wszystkie te problemy. U»ycie zaimka my nadaje przemówieniu dialogiczno±ci i pobudza u wyborców poczucie przynale»no±ci do
tworzenia polityki. W przetoczonym tek±cie mo»na te» wyró»ni¢ odwoªanie si¦ do popeªnionych bª¦dów i niedoci¡gni¦¢ przeciwników politycznych,
w tym tak»e ukryt¡ agresj¦ i niebezpo±rednie oskar»enia. Mo»na by powiedzie¢, »e jest to do±¢ powszechny zabieg do±¢ sporej cz¦±ci ugrupowa«
politycznych. Wychodzi si¦ bowiem z zaªo»enia, »e politycy z jednej strony
powinni by¢ tolerancyjny wobec swoich oponentów, ale z drugiej natomiast
i prowadzi¢ spory. Na ko«cu mówca odwoªuje si¦ do autorytetu bardziej rozpoznawalnych postaci politycznych  prezydenta Wolodymyra Zelenskiego
i zwierzchnika Lwowskiej Administracji Obwodowej Mykoly Kozytskigo.
Leksyka polityczna, jako najbardziej dynamiczna warstwa systemu j¦zykowego, stanowi kolejne narz¦dzie do tytuªowej analizy lingwistycznej. Specyczny charakter wspóªczesnego j¦zyka politycznego deniowane s¡ za pomoc¡
trzech podstawowych grup leksykalnych: przestrzenna, gwarowa i obcoj¦zyczna. Tre±¢ wpisów na prolu facebookowym oraz na podstawie szeregu wywiadów, mo»na zauwa»y¢, »e kandydat na mera si¦ga do leksyki przestrzennej 
sªów które znajduj¡ si¦ poza j¦zykiem literackim (Tak, oczywi±cie, i u nas we
Lwowie, u nas na Ukrainie, s¡ prawdziwi spece i talenty ) (Osoblivost
pol tiqnoï reklami ...), leksyki obcoj¦zycznej (sªowa zapo»yczone), wyrazów zªo»onych. Stosowanie leksyki gwarowej jest do±¢ powszechn¡ praktyk¡
w±ród przedstawicieli Partii Sªuga Narodu, którzy sami siebie okre±laj¡ jako
politycy niestandardowi. Przypadek Tarasa Kliofy równie» nie jest wyj¡tkiem
z reguªy. Tak na przykªad w jednym z wywiadów udzieliª odpowiedzi o nast¦puj¡cej tre±ci: Bez dyskusji. Barrygom nale»y da¢ po nosie.
Nast¦pnym narz¦dziem analizy niech b¦dzie gura stylistyczna jako niestandardowy sposób budowy wypowiedzi celem nadania jej cech wyrazisto±ci,
ekspresji, które mog¡ wyra»a¢ si¦ na ró»nych poziomach  fonetycznym, morfemowym i syntaktyczny. Pomocnym narz¦dziem w tym przypadku jest trop
jako wyraz w znaczeniu przeno±nym o zabarwieniu niecodziennym, które mo»e peªni¢ funkcj¦ ozdobn¡ j¦zyka: jego znaczenie peªni jedynie funkcje tªa, podkre±la specyk¦ jego znaczenia, a jednocze±nie pomaga go zrozumie¢. Do najbardziej wyrazistych rodzajów tropów nale»aªoby odnie±¢ metafor¦, metonimi¦, personikacj¦, epitet, symbol czy hiperbol¦. (Budaev, 2011, s. 252)
W wypowiedziach Kliofy umieszczanych na Facebooku nale»y wskaza¢
na nast¦puj¡ce gury stylistyczne:
 antytez¦  przeciwstawianie przeciwstawnych zjawisk, obrazów i poj¦¢.
Przykªad: Walka z korupcj¡ zaczyna si¦ od osobistej odpowiedzialno±ci.
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Wªa±ciwym hasªem mogªoby by¢ Precz z biurokracj¡, ale mój zespóª
nie przepada za hasªami czy obietnicami. Jeste±my nowymi lud¹mi.
(Taras Kl~ofa ...)
powtarzanie fonetyczne, leksykalne i morfologiczne. Przykªad:Doskonale wiemy, »e czarne to czarne, a biaªe to biaªe. Wiemy, »e w kraju
trwa wojna, która nie sko«czyªa si¦ zarówno dla mnie jak i dla moich
pobratymców, i walki na której nie zaprzestano ani na chwile. My nie
umiemy kªama¢ ludziom prosto w oczy. (Taras Kl~ofa ...)
paralela. Przykªad: Wiem dlaczego Lwów nie jest Luksemburgiem. Póki co. Darmowa komunikacja we Lwowie jest póki co zwykªym populizmem. W przypadku Luksemburga czy Tallina jest to realno±¢. (Taras
Kl~ofa ...)
pytanie retoryczne i dialog retoryczny. Przykªad: Dlaczego mer Lwowa
musi kontrolowa¢ wszystkie sfery funkcjonowania i rozwoju miasta? Po
co? Ze wzgl¦du na ludzi. (Taras Kl~ofa ...)
metafory o charakterze artefaktnycznym, antromorcznym, naturalnie metamorcznym i socjomorcznym. Nale»y zaznaczy¢, »e zadanie
metafory w tek±cie o charakterze politycznym polega na przekonaniu
czytelnika b¡d¹ sªuchacza, zmusi¢ go do zaakceptowania zaªo»onego
obrazu wraz z dokonaniem wªa±ciwej jego oceny. Przykªad metafory
artefaktycznej: Mer powinien by¢ zdecydowany i nie ba¢ si¦ nacisn¡¢
spustu, gdy tego b¦dzie wymagaªa sytuacja. (Taras Kl~ofa ...) Do metafory polityk si¦ga tak»e wtedy gdy powstaje potrzeba wytªumaczenia
abstrakcyjnego za pomoc¡ konkretnego, poza przedmiotow¡ istot¦ poprzez obrazy dziaªalno±ci praktycznej, codziennego rozumienia »ycia.
Przykªad: Ka»d¡ chwil¦ swojego »ycia oaruj¦ mieszka«com Lwowa,
Ukrainy i silnemu wojsku. Chciaªbym aby w najbli»sze pi¦¢ lat Lwów
dostaª szczepionk¦ na korupcj¦, marnotrawstwo i niezrealizowane tysi¡ce obietnic.
personikacja. Przykªad: Na froncie podejmowaªem bªyskawiczne decyzje, za które zawsze czuªem si¦ odpowiedzialny. W tej chwili podejmuje
si¦ ogromnej odpowiedzialno±ci przeksztaªcenia Lwowa nie tylko w oaz¦
dla turystów, ale tak»e w miasto naszych marze«.

Stosowanie wymienionych gur stylistycznych i tropów czyni przekazywanie tekstu bardziej wyrazistym oraz przyci¡ga uwag¦ czytelników i sªuchaczy.
Teksty polityczne Kliofy charakteryzuj¡ si¦ tak»e obecno±ci¡ nast¦puj¡cych rodzajów fenomenów precedensowych:
 sytuacja precedensowa  dobrze znana sytuacja historyczna/wydarzenie, wyra¹nie oznaki której/którego obecne s¡ w ±wiadomo±ci narodo-
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wej i charakteryzuj¡ si¦ sposobem oceny na poziomie emocjonalnym.
Wszyscy, którzy do±wiadczyli wojny na Donbasie posiadaj¡ wyostrzone
poczucie sprawiedliwo±ci [...] Czy aby Lwów zasªu»yª sobie na to aby zostaª bohaterem memów o ±mieciach i »artów zwi¡zanych z blokad¡? Nie
ma jej  blokady  ju» prawie dwa lata, a sprawa zbudowania zakªadu
utylizacji ±mieci do tego czasu nie jest rozwi¡zana! (Taras Kl~ofa ...)
 imi¦ precedensowe  imi¦, nazwisko, ksywa znanego polityka, dowódcy
wojskowego, uczonego, pisarza czy bohatera utworu literackiego, który
peªni rol¦ symbolu okre±lonych cech. Nie ma genialnych ludzi, którzy
wiedz¡ wszystko o wszystkich  osobi±cie takich przynajmniej nie spotkaªem. Mo»liwe, »e s¡ genialne osoby, które zaprojektowaªy okre±lone
produkty, chocia»by Elon Mask. Mer miasta w pierwszej kolejno±ci powinien by¢ gospodarzem. (Part  «Sluga Narodu»)
Leksyka polityczna kandydata na mera Lwowa wykazywaªa si¦ swoj¡
niejednorodno±ci¡ pod wzgl¦dem pochodzenia i dynamiczno±ci. Wydaje si¦,
»e jest to spowodowane du»o wi¦kszym do±wiadczeniem pracy kandydata
w dziedzinie medycyny czy obronno±ci, a nie polityki. Dlatego wªa±nie da
si¦ zauwa»y¢ obecno±¢ terminologii i porówna« si¦gaj¡cych zarówno do medycyny jak i obronno±ci. W tekstach politycznych kandydata mo»na tak»e
odnale¹¢ obecno±¢ gur stylistycznych, tropów, klisze j¦zykowych, charakteryzuj¡ si¦ równie» obecno±ci¡ zasobów leksykalnych, metafory metonimii,
porównania, epitetów. W wypowiedziach mo»na tak»e dostrzec neologizmy,
eufemizmy, specyczne klisze j¦zykowe czy sztampy.
Warto tak»e wspomnie¢ o tym, »e poprzedzaj¡ca prezydencka kampania wyborcza Woªodymyra Zelenskiego, w du»ym stopniu prowadzona byªa
w Internecie, co umo»liwiªo przekonanie mªodego wyborcy. W przypadku
wyborów samorz¡dowych skorzystano tak»e z narz¦dzi internetowych takich
jak sieci spoªeczno±ciowe. Gªówne byªy to: Telegram, Instagram, YouTube,
Facebook, TikTok. Intensywno±¢ zastosowania w.w. narz¦dzi byªa jednak
du»o mniejsza ni» w przypadku prezydenckiej kampanii wyborczej.
Wybory samorz¡dowe charakteryzowaªy si¦ tak»e niskim poziomem stosowania strategii manipulacyjnych, które nale»aªoby rozumie¢ jako ukryte zarz¡dzanie ±wiadomo±ci¡ i zachowaniem politycznym celem przekonania
do podejmowania dziaªa« sprzecznych z wªasnymi interesami. W±ród sporej ilo±ci narz¦dzi z których korzysta si¦ w czasie manipulacji politycznej
Taras Kliofa uciekaª si¦ gªównie z dramatyzacji  nadmiernej eskalacji emocji, szczególnie je±li chodzi o bª¦dy dotychczasowych wªadz lokalnych, czemu
towarzyszyªa tak zwana emocjonalizacja informacji przekazywanych do odbiorcy/wyborcy.
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Dla dalszej analizy stosowania strategii manipulacyjnych proponujemy
odwoªa¢ si¦ do klasykacji zaproponowan¡ przez O. Michaliowa, która wyró»nia: strategi¦ deprecjacji zakªadaj¡c¡ stosowanie taktyk polegaj¡cych na
oskar»aniu, gro»eniu, obra»aniu i wykrywaniu nieprawidªowo±ci; strategi¦
aprecjacji, które opiera si¦ na taktykach prezentacji i negowania krytyki; strategi¦ teatralno±ci polegaj¡cej na taktyce prognozowania, ostrzegania, skªadania obietnic i rozgraniczania. Kandydat na mera Lwowa Taras Kliofa oraz
partia Sªuga Narodu z której si¦ wywodzi, w czasie wyborów samorz¡dowych
stosowaª wszystkie trzy wy»ej wymienione strategie komunikacji wyborczej.
Przykªad strategii aprecjacji: Przedstawiciele wªadzy zapomnieli w interesie kogo pracuj¡. My natomiast, pracowali±my i b¦dziemy pracowa¢ dla ludzi. Przykªad strategii deprecjacji: Znowu musimy znosi¢ obietnicy i sarkastyczny u±miech wªadzy, która na przyszªe pi¦¢ lat zapomni o istnieniu ludzi.
Przykªad strategii teatralno±ci: Nasz zespóª proponuje budownictwo dziesi¦ciu szkóª i dziesi¦¢ przedszkoli w ci¡gu pi¦ciu lat. (Taras Kl~ofa ...)
Analiza dziaªa« komunikacyjnych partii Sªuga Narodu w czasie wyborów samorz¡dowych we Lwowie pozwala na twierdzenie, »e s¡ one (dziaªania
komunikacyjne) bardziej nastawione na wspóªprac¦ ni» wzbudzanie koniktów. Nale»y jednak podkre±li¢, »e kierowanie oskar»e« wobec dotychczasowej wªadzy oraz wytykanie popeªnionych przez przedstawicieli tej wªadzy
bª¦dów byªy nie jednokrotnie formuªowanie w ró»nego rodzaju przekazach.
W wi¦kszo±ci przypadków korzystano ze strategii konsolidacji (taktyki integracji narodu, polityki z narodem), autoprezentacji (taktyki demonstracji profesjonalizmu, patriotyzmu, odpowiedzialno±ci), argumentacji (taktyki
uzasadniania tezy, dialogiczno±ci, kompromisu).
Podsumowuj¡c nale»y zaznaczy¢, »e najwi¦ksz¡ pora»k¦ partia Sªuga
Narodu poniosªa wªa±nie we Lwowie. Nie przekroczyªa ona bowiem 5% progu
wyborczego, co pozbawiªo j¡ reprezentacji w radzie miasta, nie wspominaj¡c
ju» o przegranych wyborach na urz¡d mera Lwowa. Uzyskane wyniki nie
byªy dla nikogo zaskoczeniem, tak jak obwód Lwowski nigdy nie wykazywaª
wi¦kszego poparcia dla tego ugrupowania. W zwi¡zku z czym mo»na by
zaªo»y¢, »e komunikacja wyborcza nie wykazywaªa wi¦kszej aktywno±ci. Nie
mo»na by jej przypisa¢ tak»e oznak oryginalno±ci i nie byªa ona zakrojona
na szerok¡ skal¦, tak jak to miaªo miejsce w przypadku innych znacz¡cych
we Lwowie ugrupowa« politycznych. Tym nie mniej nale»y zaznaczy¢, »e
w wyborach do Lwowskiej Rady Obwodowej partia Sªuga Narodu uzyskaªa
poparcie w wysoko±ci 9,6%. Jest to drugi wynik po Europejskiej Solidarno±ci,
która uzyskaªa du»o wy»sze poparcie bo a»  30,6%. Inne, niegdy± popularne
w regionie partie polityczne, uzyskaªy natomiast ni»szy wynik ni» partia
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Sªuga Narodu: Samopomicz  8,6%; Batkiwszczna  7,5%; Holos  6,6%;
Swoboda  6%. («Sluganarodu» otrimu drugiĭ ...), co pozwala twierdzi¢,
»e mimo znacz¡cych sukcesów komunikacja wyborcza partii Sªuga Narodu
w regionie Lwowskim nie zako«czyªa si¦ co najmniej pora»k¡.
Analiza wydatków na kampanie wyborcz¡ pokazuje, »e partia tytuªowa
w skali ogólnokrajowej jest trzecia pod wzgl¦dem wydatków na reklam¦ w sieciach spoªeczno±ciowych: na publikacje przekazów reklamowych partia wydaªa 164 ty± USD (ponad 4,6 mln UAH). Nale»y tak»e wspomnie¢ o tym, »e partia dysponuje najwi¦ksz¡ sieci¡ stron regionalnych na któr¡ skªada si¦ 122
strony, które w czasie kampanii transmitowaªy przekazy reklamowe. Partia
skupia swoj¡ uwag¦ gªównie na mªodych wyborcach (prawie 64% odbiorców
s¡ to osoby do 44 lat), szczególn¡ uwag¦ koncentruje na przekazach skierowanych do odbiorców zamieszkuj¡cych obwód Dniepropietrowski (14,5%) Kijowski (10,1%) i Poªtawski (8,4%). (Rozmova z Tarasom Kl~ofo )
Obserwacja samorz¡dowej kampanii wyborczej pozwala na wysuni¦cie
przypuszczenia szerokiego zastosowania przez technologów politycznych tak
zwanych zasobów administracyjnych pa«stwa. Tego rodzaju dziaªania,
w sposób szczególny, charakteryzuj¡ tak»e kampanie wyborcz¡ partii Sªuga Narodu, która bez wi¦kszych zahamowani si¦gaªa do nast¦puj¡cych rodzajów zasobów administracyjnych: zasoby instytucjonalne, bud»etowe czy
zasoby organów przymusu. Przykªadem niech b¦dzie zakrojony na szerok¡
skal¦ remont dróg. Uroczysto±ciom ponownego otwarcia których towarzyszyªa obecno±¢ symboliki i haseª partyjnych. Z tej okazji wyprodukowano
tak»e lmiki ora zamieszczano wpisy w sieciach spoªeczno±ci¡, co zwa»aj¡c na okres pandemii oraz kryzys gospodarczy nie dla wszystkich wydaje si¦ zasadnym. Partia i kandydat na mera Lwowa w kampanii wyborczej przy tym cz¦sto stosowali przekazy odwoªuj¡cy si¦ do przykªadu zainicjowanego przez parti¦ projektu pt. Wielka Budowa wskazuj¡c przy tym
na poparcie prezydenta i partii. Kolejnym przykªadem bezprawnego korzystania z zasobów administracyjnych pa«stwa byªo przeprowadzenia ogólnonarodowego sonda»u zainicjowanego przez prezydenta, co równie» mo»na by potraktowa¢ jako pewien rodzaj agitacji wyborczej. Potwierdzeniem czego niech
b¦dzie fakt, »e w czasie prezentowania pyta« zainicjowanego sonda»u ogólnonarodowego Wolodymyr Zelenski si¦gn¡ª do hasªa z kampanii wyborczej: B¦dzie tak jak Ty zadecydujesz. Ukraina to Ty. W zwi¡zku z czym tego rodzaju
zabieg mo»na by potraktowa¢ jako prób¦ zwi¦kszenia poparcia Sªugi Narodu
w przededniu wyborów. Tego rodzaju dziaªania bowiem skierowaªy uwag¦ opinii publicznej w stron¦ prezydenta i reprezentowanej przez niego partii, mimo
»e nie wywarªy zasadniczego wpªywu na wyniki wyborów samorz¡dowych.
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W skali ogólnonarodowej Partia Sªuga Narodu zostaªa liderem pod
wzgl¦dem ilo±ci uzyskanych mandatów do uchwaªodawczych organów samorz¡dowych:
 Sªuga Narodu  17,59% (5809 radnych),
 VO Batkiwszczna  12,39% (4093 radnych),
 Opozycyjna Platforma na Rzecz ycia (OPZ)  11,75% (3881 radnych),
 Za przyszªo±¢  11,42% (3773 radnych),
 Europejska Solidarno±¢  10,73% (3543 radnych),
 Nasz Kraj  5,13% (1694 radnych),
 Ogólnoukrai«skie Zrzeszenie Swoboda  2,61% (863 radnych),
 Ukrai«ska Strategia Hrojskmana  1,72% (567 radnych),
 Propozycja  1,66% (549 radnych),
 Radykalna Partia Oleha Liaszka  1,62% (535 radnych).
Ilo±¢ merów reprezentuj¡cych poszczególne ugrupowania polityczne prezentowaªa si¦ w nast¦puj¡cy sposób:
 Sªuga Narodu  30,74% (225 merów);
 Za przyszªo±¢  12,43% (92 merów);
 VO Batkiwszczyna  7,24% (53 merów);
 Opozycyjna Platforma na Rzecz ycia  7,1% (52 merów);
 Nasz Kraj  6,15% (45 merów);
 Europejska Solidarno±¢  5,6% (41 merów). («Sluganarodu», «Bat~k vwina»...)
Wi¦kszo±¢ ekspertów jednak s¡ zdania, »e w porównaniu z wyborami prezydenckimi i przedterminowymi parlamentarnymi przeprowadzonymi
w 2019, wybory samorz¡dowe 2020 byªy pora»k¡ dla Partii Sªuga Narodu.
W poszczególnych organach samorz¡dowych bowiem partia rzadko gdzie byªa liderem sympatii wyborczych. Przyczyn czego mo»na by si¦ doszukiwa¢
w: rozczarowaniach w polityce Partii Sªuga Narodu; nierozpoznawalno±¢ na
poziomie lokalnym wystawianych kandydatów; chaotycznej kampanii wyborczej; spadaj¡cym poziomie wykazywanej aktywno±ci w sieciach spoªeczno±ciowych; niskiej frekwencja w±ród mªodzie»y.
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