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ATHENAEUM

Od 1989 roku polskie środowisko politologiczne przeżywa okres gwałtownego 
rozwoju i zarazem głębokich istotnościowych przekształceń. Politologia stała się 
w pełni nauką – równoprawną pozostałym dyscyplinom społecznym, zarówno pod 
względem jakości badań, jak i osiąganych wyników. Jednocześnie można zauważyć 
coraz wyraźniej widoczny niedosyt czasopism odgrywających rolę integrującą dla 
całego krajowego środowiska politologicznego. Istnienie forum wymiany myśli nauko-
wej, prezentacji wyników badań oraz upowszechniania elementarnej informacji 
o rezultatach takich dociekań, wydaje się być dla tego celu niezbędne. 

Odpowiedzią na tę potrzebę jest zasadnicza zmiana koncepcji programowo-orga-
nizacyjnej znanego w polskim środowisku politologicznym periodyku „Athenaeum. 
Political Science”. Pismo to, posiadające już bogatą tradycję – zwieńczoną ukazaniem 
się w 2004 roku 13. woluminu, rozwija się w kompleksowe forum wymiany poglądów, 
idei i wyników badań, które de facto wyczerpują przedmiot zainteresowania polito-
logii jako nauki.

Od obecnego numeru „Athenaeum. Political Science” jest współwydawany przez 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Jednocześnie swojego 
wsparcia i patronatu udziela Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk*. 
Nakłada to na nową Radę Programową, redakcję oraz autorów podwójny ciężar zobo-
wiązań i troski o poziom merytoryczny artykułów.

 „Athenaeum. Political Science” staje się periodykiem integrującym działalność 
badawczą 11 ośrodków politologicznych i z zakresu stosunków międzynarodowych 

Szanowni Państwo

* W dalszym ciągu „Athenaeum. Political Science” jest publikowany w jednej z najbardziej prestiżo-
wych i najlepszych oficyn – Wydawnictwie Adam Marszałek.
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w Polsce – Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu 
Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Instytut Politologii oraz 
Instytut Stosunków Międzynarodowych), Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krako-
wie, Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach – w ramach ponad 20 subdycyplin polito-
logii – m.in. teorii polityki, filozofii polityki, socjologii polityki, metodologii nauki 
o polityce, systemów politycznych i partyjnych etc.

Jednocześnie celem twórców pisma jest poszerzenie grupy ośrodków politologicz-
nych, które współtworzyłyby „Athenaeum. Political Science” poprzez otwarcie na 
współpracę z innymi jednostkami – zwłaszcza tymi, które prowadzą już politologiczne 
studia magisterskie.

Periodyk „Athenaeum. Political Science” ma więc być w swym zamyśle pismem 
konsolidującym polskie środowisko politologiczne. U podstaw tej inicjatywy legła 
głęboka nadzieja na powołanie do życia czasopisma kompletnego, zarówno pod wzglę-
dem merytorycznym, jak i spełniającego funkcję katalizującą badania na gruncie 
szeroko pojętej politologii. Jego priorytetowym celem jest więc zapewnienie wysokiej 
komunikowalności w ramach polskiego środowiska politologicznego i stworzenie 
szansy pełniejszego udziału polskiej politologii na forum międzynarodowej wymiany 
myśli – w télos inicjatorów periodyku istnieje bowiem świadomość wyjątkowości 
polskiej historii ostatnich sześćdziesięciu lat, co może i powinno stać się cennym 
doświadczeniem dla politologii poza granicami naszego kraju.

Redakcja



In
te

g
r

ac
ja

 e
u

ro
pe

jS
k

a





vol. 14–15/2006 ISSN 1505-2192

ATHENAEUM

W PrOceSie współczesnej globalizacji szczególne miejsce zajmuje cywilizacja 
europejska1. Mimo że jest tworem wielowiekowym, odgrywającym zarówno w prze-
szłości, jak i współcześnie wyjątkową rolę w dziejach świata2, to podstawowe czynniki 
jej tożsamości nie są zbyt precyzyjne, budzą dylematy tak kwestie dotyczące określe-
nia jej przestrzeni (granic), jak uniwersalnych wartości politycznych, społecznych, 
a przede wszystkim kulturowych; powszechnie zauważa się, że oblicze Europy tworzy 
wielka różnorodność postaw, zachowań, działań społeczno-politycznych i ekono-
micznych; przy czym też podkreśla się nierzadko, że ta różnorodność w jedności 
stanowi o sile cywilizacyjnej Europy3.

Charakteryzując przestrzeń europejską przywołuje się zwykle trzy koncepcje jej 
granic. Pierwsza zakłada uznawanie za przestrzeń europejską terytoriów wchodzących 
w skład wielkiego imperium Karola Wielkiego i jego następców Ottonów; w skład 
tego terytorium wchodziły cztery duże regiony: Italia, Germania, Galia, Sclavinia, tj. 
współcześnie obszary: śródziemnomorski, nadatlantycki, niemiecki i skandynawski; 

Andrzej Chodubski

o dzIedzIctwIe kulturowym  
europy

1 Por. M. Dobraczyński, J. Stefanowicz, Tożsamość Europy, Warszawa 1979; E. Zientara, Świat naro-
dów europejskich, Warszawa 1985; J. Kurczewski, Wymiar Europy, (w:) Kategoria Europy w kulturach 
słowiańskich, Warszawa 1992; K. Pomian, Europa i jej narody, Warszawa 1992; H. Samsonowicz, Miejsce 
Polski w Europie, Warszawa 1995; W kręgu cywilizacji europejskiej. Praca ofiarowana Profesorowi An-
drzejowi Piskozubowi w 40-lecie pracy naukowej, Gdańsk 1996; M. Golka, Cywilizacja. Europa. Globali-
zacja, Poznań 1999.

2 A. Kwilecki, Idea zjednoczenia Europy, Poznań 1969, s. 223.
3 A. Chodubski, O tożsamości cywilizacji europejskiej, (w:) W kręgu cywilizacji europejskiej…, 

s. 21–32.
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z biegiem lat, pod wpływem oddziaływania porządku chrześcijańskiego do tej prze-
strzeni zaczęto zaliczać też obszar Polski, Czech i Węgier.

Druga koncepcja granic europejskich wiąże się z tzw. schizmą wschodnią (16 lipca 
1054 r.); świat chrześcijański podzielił się na zachodni (rzymskokatolicki) i wschodni 
(prawosławny). Zgodnie z tym podziałem granica przebiegała od Adriatyku do Dunaju 
środkiem istniejącego w XX w. państwa zwanego Jugosławią. Na Bałkanach kształto-
wały się wtedy wspólnoty słowiańskie, gdzie Serbowie i Bułgarzy związali się z pra-
wosławiem, a Słoweńcy i Chorwaci z katolicyzmem. Dalej na północ, w kręgu rzym-
skokatolickim znaleźli się Węgrzy, Czesi, Słowacy, Polacy, Estończycy i Finowie, zaś 
w kręgu prawosławia: Rumuni, Ukraińcy i Białorusini.

Trzecia koncepcja przyjmowana jest za propozycją dyplomaty rosyjskiego z początku 
XVIII w. Wasilija Tatiszczewa, zgodnie z którą granicę wschodnią wyznaczają góry 
i rzeka Ural; dyplomata wskazał na przynależność Rosji do kręgu państw euro-
pejskich.

Współcześnie, w warunkach nośności procesu integracji europejskiej, najczęściej 
w kreśleniu granicy wschodniej przywołuje się ideę Henry’ego Kissingera, zgodnie 
z którą granicę te stanowi rzeka Bug; przy czym zauważa się, że Rosja charakteryzuje 
się odrębna tożsamością cywilizacyjną, że ma własny świat wartości oraz określa 
czytelnie kryteria swego udziału w świecie. Wyraźnie podkreśla się nierzadko, ze Rosja 
nie powinna należeć do Unii Europejskiej, ponieważ jest krajem, którego potencjał 
gospodarczy i demograficzny przewyższają poszczególne kraje Europy, i którego poli-
tyczne intencje wykraczają poza ten kontynent4.

Geograficzne położenie Polski postrzegane jest zwykle jako krańcowe we wschod-
niej części Europy; nierzadko zauważa się, że Polska jest usytuowana między Wscho-
dem i Zachodem5.

Europa jako struktura polityczna nie istniała w starożytności. Jej obszar stanowił 
część imperium rzymskiego, w skład którego wchodziły trzy kontynenty. Przyjmuje 
się, że kształtowanie się Europy w wymiarze politycznym rozpoczęło się w V w., po 
upadku cesarstwa zachodniorzymskiego. Na skonsolidowanie różnych grup etnicz-
nych istotny wpływ wywarło zagrożenie zewnętrzne, ekspansja Arabów. Wtedy poja-
wiło się określenie „Europejczyk”; przyjmuje się, że po raz pierwszy użyte zostało 
przez Arabów w 732 r. na określenie różnoplemiennych wojsk Karola Młota, walczą-
cych z ich ekspansją pod Poitiers.

4 Por. B. Geremek, Przestrzeń Europy, (w:) Europa na co dzień, Warszawa 1997, A-II/4; „Forum” 1998, 
nr 10.

5 Por. F. Koneczny, Polska między Wschodem a Zachodem, Lublin 1996; Polska między Niemcami 
a Rosją, Poznań 1999.
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W objaśnieniu pradziejów Europy następuje częste odwoływanie się do obrazów 
zmitologizowanych. Uzasadniając, że Europejczycy są allochtonami, wskazuje się, że 
ich kolebka znajdowała się w Sumerze nad brzegami Eufratu. Przywołuje się na 
potwierdzenie tego wątek mitologii greckiej ukazujący Europę jako córkę Agenora, 
króla Tyru, krainy fenickiej. Na jej urodę zwrócił uwagę najwyższy bóg Greków Zeus; 
porwał ją i wywiózł na byku na zachód do krain Grecji; urodziła mu trzech synów, 
którzy zostali protoplastami Europejczyków6. Współcześnie interpretując wątek mito-
logiczny zauważa się, że w Genesis Europy ujawniły się wartości zarówno boskości, 
piękna, jak zezwierzęcenia; nie brakło przy tym namiętności, podstępu, przemocy, 
była jednak miłość, która okazała się płodna7.

Dzieje polityczne Europy dostarczają obrazów wielkiego rozdrobnienia i ciągłych 
przemian struktur organizacyjnych; na przestrzeni wieków ujawniło się wielkie roz-
drobnienie państwowe oraz w jego ramach dalsze, administracyjno-polityczne. Two-
rzenie się państw wyraźnie różniło się w cywilizacji europejskiej od tego typu proce-
sów w innych, starszych kręgach kulturowych; zwykle podstawę tworzenia się różnych 
organizmów państwowych dawało jedno państwo. Procesy integracji i zespalania się 
poszczególnych organizmów dokonywały się zwykle w warunkach podboju, atmos-
ferze przymusu zależności dynastycznych, politycznych. Z chwilą ustania odgórnego 
przymusu wszelkie struktury integracji państw i narodów rozpadły się. Zauważa się, 
że zjawiskom integracji europejskiej zawsze towarzyszyła „atmosfera leku, słabości, 
cierpień”. W 1995 r. pisał o tym francuski intelektualista Denis de Rougemont w Liście 
otwartym do Europejczyków: „Oto więc nasza cywilizacja, pojmowana bynajmniej nie 
jako z góry założony twór… i nie jako postępująca realizacja jakiejś platońskiej idei 
Europy. Przeciwnie: pojmujemy ją jako szeroki splot napięć, szukanie wciąż kwestio-
nowanej równowagi, zespół niesłychanych odkryć, stawiających wciąż nowe problemy 
– słowem jako przygodę”8.

Wyjątkową rolę w integracji europejskiej na przestrzeni wieków odgrywało chrze-
ścijaństwo. Struktury kościelne tworzone zwykle w okresie powstania państw zdobyły 
silną pozycję w okresie średniowiecza. Uznawały zwierzchnictwo papieży mających 
siedzibę w Rzymie, co symbolizowało swoiście kontynuację imperium rzymskiego. 
W czasach nowożytnych, pod wpływem reformacji oraz przemian cywilizacyjnych 
nastąpiły różne wyłomy w uniwersalizmie rzymskokatolickim, niemniej papiestwo 
jako instytucja zachowała ciągłość oddziaływania na szerokie kręgi narodów Europy 
i świata. Od 25 grudnia 800 r. do sierpnia 1806 r. nadto papiestwo podtrzymywało 

6 Por. J. Chałasiński, Historyczne pojecie Europy, (w:) Kultura i naród. Studia i szkice, Warszawa 1968, 
s. 168.

7 J. S. Pasierb, Katedra – metafora Europy, „Rzeczypospolita” 10–11 lipca 1993 r.
8 D. de Rougemont, List otwarty do Europejczyków, Warszawa 1995, s. 40.
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ideę cesarstwa europejskiego przez koronowanie władców (Karola Wielkiego, następ-
nie władców niemieckich, od XV w. austriackich – Habsburgów) na cesarzy rzym-
skich, co wyrażało się w używaniu określenia, np. na państwo niemieckie „Święte 
Cesarstwo Rzymskie”, zaś państwo Habsburgów „Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu 
Niemieckiego”.

Dużą dyskusyjność rodzi kategoria „kultura europejska”. Z jednej strony zauważa 
się, że w Europie nie ma wypracowanych zasad, praw, wartości, które obejmowały 
wszystkie narody, grupy etniczne; kategorię tę uważa się za sztucznie wytworzoną, 
pozbawioną treści; w ogóle wskazuje się, że nie jest możliwe wypełnienie go wiary-
godną treścią, dlatego też można oznaczać nią wszystko, co chce się, by oznaczało9. 
Z kolei, z drugiej strony zauważa się, że Europa jest pojęciem określającym przede 
wszystkim wspólnotę kultury o zbliżonej hierachii wartości i sposobach życia10.

Nierzadko też, uznając, że istnieje specyficzna kultura, którą określa się mianem 
europejskiej, formułuje się pytania dotyczące jej oryginalności. Zauważa się, że jest 
ona zlepkiem różnych oddziaływań cywilizacyjnych przeszłości i teraźniejszości; 
w przeszłości silne piętno wyciskały na niej wzory kultur bliskowschodnich oraz 
śródziemnomorskich, współcześnie pozostaje pod przemożnym wpływem wzorów 
amerykańskich.

Poszukując wspólnych korzeni kultury europejskiej zwykle zwraca się uwagę na siłę 
oddziaływania czterech cywilizacji: 1. greckiej, 2. rzymskiej, 3. żydowskiej i 4. chrze-
ścijańskiej. Cywilizacje te wkraczały na podłoże lokalne, które określa się często mia-
nem barbarzyńskiego. Cywilizacje nie były akceptowane, musiały pokonywać różne 
przeciwności, ujawniające się nierzadko w formie konfliktów, a nawet walk. Współ-
cześnie określając pozytywne elementy różnych oddziaływań cywilizacyjnych, for-
mułuje się uogólnienia typu: za korzenie Europy trzeba uznać doskonałość grecką, 
surowy porządek rzymski, wiarę, miłosierdzie i nadzieję chrześcijańską, śmiałość 
barbarzyńców11.

Powszechnie zauważa się, że starożytnej Grecji zawdzięcza Europa przede wszyst-
kim sferę życia intelektualnego; przez stulecia umysłowość Europejczyków kształcono 
posługując się ideami zawartymi w dziełach myślicieli greckich. W dziełach tych 
zawarto wykładnię wiedzy dotyczącą miejsca człowieka wobec otaczającej go rzeczy-
wistości w skali makro- jak i mikroodniesień. W Grecji ukształtowały się idee i war-
tości, które uznaje się za fundamentalne w europejskości, tj. krytycyzm, ujęty w struk-
turę gramatyki i filozofii; dążenie do poznania prawdy o otaczającej rzeczywistości; 

 9 G. Delanty, Odkrywanie Europy. Idea. Tożsamość. Rzeczywistość, Warszawa 1999, s. 189.
10 H. Samsonowicz, Dzieje Europy, (w:) Europa na co dzień…, A-I/1.
11 A. Kwilecki, op.cit., s. 214.
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dążenie do doskonałości, zawierające się w duchu wolności intelektualnej, umiłowa-
niu piękna, a zwłaszcza sztuki. Na sztandarach europejskich wartości znalazły się 
greckie ideały: prawdy, dobra i piękna. Od Greków przejęte zostały na gruncie państw 
europejskich idee polityczne i formy sprawowania władzy, od wolności i demokracji 
po tyranię; przypominana jest nierzadko Platońska koncepcja cyklu politycznego 
i odpowiadających mu postaw duchowych. W cyklu tym zauważono, że władza ulega 
ciągłemu procesowi przemian. W procesie tym następują powiązane ze sobą ogniwa 
od najbardziej despotycznej władzy, przytłaczającej społeczeństwo na jednym biegu-
nie, po najbardziej zanarchizowaną formę ustroju społecznego na drugim. Ogniwa 
te stanowią: władca nieograniczony (Bóg) – arystokracja – oligarchia, demokracja 
– anarchia – i dalej, tyrania – despotyzm – władca itd. powtarzanie się ogniw form 
 władzy12. Ważny aspekt życia społeczno-politycznego stanowią wzory zachowań, które 
ukształtowały się i zdefiniowane zostały w Grecji; wśród nich były: wiara i prawda, 
relatywizm, sceptycyzm, cynizm, nihilizm, mesjanizm, deizm. Charakterystyczne 
było na gruncie greckim rozróżnianie prawdy i fałszu, racjonalizm i pragmatyzm, 
współzawodnictwa i idei wolności, sceptycyzmu i dialogu.

Ze starożytnej Grecji przyjęła się na gruncie europejskim idea obywatelstwa i demo-
kracji, organizacji życia parlamentarnego, oraz organizowania igrzysk, mogących 
włączyć w nie jak najszersze kręgi społeczeństwa. Szczególne miejsce w organizacji 
życia społecznego wyznaczano przedstawicielom znanym jako: 1. Politycy, 2. Poeci, 
3. Wynalazcy, 4. Uczeni. Wyjątkowy autorytet spośród czterech tych grup posiadali 
poeci: postrzegano ich jako sumienie danych społeczności, jako twórców więzi ducho-
wych; powszechnie ich ceniono, uczono się na pamięć ich utworów, przy czym w peł-
ni uświadamiano prawdę, że nie mówią oni pełnej prawdy o rzeczywistości, a kolo-
ryzują ją bądź w wymiarze pozytywnym, bądź negatywnym. Uczonych postrzegano 
jako ludzi potrafiących krytycznie oceniać rzeczywistość, jako ludzi wolnych w myśle-
niu i ocenie rzeczywistości. Grecy wnieśli istotny wkład w wprowadzenie na grunt 
europejski wielu wzorów cywilizacji Wschodu, m.in. Indii, Mezopotamii, Persji, Chin, 
Fenicji13.

Od Rzymian zostało przyjęte doświadczenie: 1. organizacji państwa; 2. ładu praw-
nego; 3. organizacji życia zbiorowego w strukturach miejskich; 4. skuteczności dzia-
łania politycznego. Rzymianie ujawnili się w otoczeniu politycznym świata jako 
zdobywcy, którzy podbijali, niszczyli i eksploatowali podbite społeczności. Sukcesy 
ich zależały od sprawnie funkcjonującej armii. Model ten został w pełni zaakcepto-
wany na gruncie europejskim; o sile politycznej poszczególnych władców i ich struk-

12 A. Piskozub, Cywilizacje w czasie i przestrzeni, Gdańsk 1996, s. 20.
13 M. Dobraczyński, J. Stefanowicz, op.cit., s. 21–39.
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tur organizacyjnych decydowała zwykle armia. Zdobywając panowanie władcy 
na rzucali swoją władzę poddanym przez wprowadzenie zasad i reguł prawnych; odzie-
dziczone z czasów rzymskich poszanowanie przez obywateli dla prawa stanowiło 
gwarancję ładu społecznego oraz wszelkich działań politycznych i gospodarczych. 
Funkcjonowanie państwa zależało od funkcjonalności obowiązujących reguł prawa, 
obejmującego zarówno elity rządzące, jak szerokie rzesze społeczne. Prawnicy rzym-
scy sprecyzowali wiele pojęć, które weszły trwale do nauki prawa; w Rzymie powstało 
m.in. pojęcie własności. Z Rzymu wywodzi się wiele zasad prawnych, składających 
się na pojęcie praworządności, jak np. „nie ma winy, jeśli nie było przekroczenia 
prawa”, „prawo nie działa wstecz”, „należy wysłuchać obu stron”.

W Rzymie ukształtował się model wojska obywatelskiego; do służby wojskowej 
zobowiązani byli obywatele w wieku od 17 do 46 roku życia. Wojsko dzieliło się na 
legiony; do bitwy ustawiano w trzech szeregach, tak, że w pierwszym znajdowali się 
żołnierze najmłodsi, w ostatnim – najbardziej doświadczeni (triarii – czyli żołnierze 
trzeciego szeregu); tych rzucano do boju w ostatecznym wypadku; stąd przysłowiowe 
wyrażenie rzymskie „sprawa doszła do trzeciego szeregu” (res ad triarios venit) stało 
się określeniem groźnej sytuacji; na skrzydłach szyku bojowego umieszczano jazdę; 
jej zadaniem było okrążenie nieprzyjaciela; obywatelskie wojsko odznaczało się kar-
nością.

Z zainteresowaniem i akceptacją w krajach europejskich spotykały się modele 
ustrojów państwowych, które funkcjonowały w Rzymie. Model republikański pozna-
wano w dużej mierze dzięki jego charakterystyce przedstawionej przez historyka 
Polibiusza w studium Dzieje. Pisał on m.in.: „Były zatem w ogóle trzy składniki wła-
dzy państwowej … konsulowie, … senat, … lud … Otóż konsulowie, póki z legionami 
nie wyruszą w pole i póki bawią w Rzymie, decydują o wszystkich sprawach publicz-
nych. Bo wszyscy inni urzędnicy, z wyjątkiem trybunów ludowych, są im podwładni 
i słuchają ich … Prócz tego oni przedkładają do obrad pilne sprawy, w ich też ręku 
spoczywa całe wykonanie uchwał. Także o wszystkie publiczne sprawy, które muszą 
być załatwione przez lud, im wypada się troszczyć i zwoływać zgromadzenie ludowe, 
im stawiać wnioski, im wykonywać uchwały większości. Dalej, co tyczy się zbrojeń 
wojennych i w ogóle kierowania wyprawą, to mają oni niemal absolutną władzę… 
Mogą też z pieniędzy publicznych tyle wydawać ile zechcą. Jeżeli chodzi o senat, to 
ma on przede wszystkim władzę nad skarbem publicznym; mianowicie zarządza 
wszystkimi dochodami i tak samo wydatkami… Tak samo wszelkie popełnione w Ita-
lii przestępstwa, które wymagają śledztwa ze strony państwa, jak zdrada, sprzysięże-
nie, trucicielstwo, skrytobójstwo – są przedmiotem troski senatu… Lud sądzi tych, 
którzy piastowali wysokie urzędy; wyrok zaś śmierci tylko on wydaje … Ma on także 
prawo zatwierdzania ustaw; a co najważniejsze, postanawia o pokoju i wojnie. A gdy 
chodzi o zawarcie sojuszu, zakończenie wojny i układy, lud jest tym, który to wszystko 
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ustala i ratyfikuje, albo też unieważnia…”14. Podobnie też przejmowany był w Europie 
model cesarstwa rzymskiego. Władca używał tytułu monarszego; skupiał w jednym 
ręku naczelne urzędy państwa; władza ta była dziedziczna; zgodnie z założeniem 
politycznym monarcha przekazywał ją synowi; w sytuacji, gdy pierwsi cesarze rzym-
scy nie mieli potomstwa przyjął się zwyczaj wyznaczania następcy przez nich spośród 
krewnych lub ulubieńców.

W strukturach miejskich ludność w państwie rzymskim dzieliła się na kilka grup 
o różnym zakresie uprawnień. Najbardziej uprzywilejowani byli obywatele rzymscy; 
oni mieli wpływ na rządy państwem oraz prawo piastowania urzędów państwowych. 
Drugą grupę stanowiły spokrewnione z nimi sąsiednie plemiona; nie mogły one peł-
nić urzędów w Rzymie; po pewnym czasie zamieszkiwania w mieście mogły otrzymać 
obywatelstwo rzymskie. Inne społeczności określano mianem sprzymierzeńców; nie 
mieli oni prawa zabierania głosu w sprawach państwa; na żądanie Rzymu musieli 
dostarczać posiłków wojskowych; w niektórych miastach mogli korzystać z praw 
samorządowych; nie mogli jednak zawierać żadnych porozumień. Istotny element 
w organizacji życia społeczno-politycznego stanowiła architektura miast; ważny rys 
stanowiła monumentalność świątyń oraz budowli życia publicznego. Szczególnie 
charakterystyczną budowlą rzymską była bazylika, hala przeznaczona na sądy i zawie-
ranie transakcji handlowych. Budowano ją na planie prostokątnym, wewnątrz dzie-
lono kolumnami na podłużne nawy; mieściła naprzeciw wejścia w półokrągłej apsy-
dzie trybunę dla sądu; w nawach gromadził się handlujący tłum. Dla upamiętnienia 
istotnych wydarzeń z życia politycznego i przysporzenia sławy zwycięskim władcom 
stawiano tzw. łuki triumfalne, pomnikowe budowle w kształcie bramy, ozdobione 
odpowiednimi rzeźbami i napisami. Przedstawiając posągi ludzi ukazywano ich 
w ubraniu, w odróżnieniu od rzeźby greckiej ukazującej studium ciała ludzkiego. 
W modelu rzymskim dla rzeźbiarza ważnym zadaniem było staranne wymodelowa-
nie twarzy oraz wyeksponowanie indywidualnych rysów danych osobowości.

W rzymskim modelu sprawowania władzy ważny aspekt stanowiła jej skuteczność; 
Kwestię tą znamienne zarysował już pisarz starożytności Plutarch z Cheronei, uka-
zując paralelnie biografie 46 Greków i Rzymian w dziele Żywoty sławnych mężów. 
Charakteryzując np. Cezara i jego walkę o zdobycie władzy pisał „…uświadamiał 
sobie, jak wielkie nieszczęście może przynieść ludzkości…i jak go za to osądzi potom-
ność… strząsnął z siebie te myśli i rzucił się w objęcia przyszłości, wypowiadając owe 
znane słowa: Alea iacta est – „Kości zostały rzucone” – słowa, które przysłowiowo 
powtarzają ludzie, aby sobie dodać odwagi, gdy idą na niepewny los. Zaraz też prze-

14 Publiusz o ustroju republiki rzymskiej, (w:) Rzym starożytny. Teksty źródłowe, Warszawa 1961, s. 11.
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kroczył rzekę i odtąd już pędem jechał dalej, tak że jeszcze przed świtem znalazł się 
w Ariminum i utrzymał to miasto w swoich rękach”15.

Wzory kulturowe rzymskie w istotnym stopniu przejmował Karol Wielki, jeden 
z największych władców kształtującej się średniowiecznej Europy. Starał się kontynu-
ować wiele wartości, co miało zaświadczać, że jest on kontynuatorem imperium 
rzymskiego. Wpływy te zaznaczyły się zarówno w organizacji politycznej państwa, 
jak kształtowaniu rozwiązań prawnych, norm życia społecznego, oblicza kulturalnego, 
a w tym architektonicznego, jak i wzorów zachowań, postaw, ocen. Z kolei, wzory 
kształtowane w monarchii Karola Wielkiego przejmowane były przez inne, sąsiadujące 
z nią struktury polityczne, a w tym też przez Polskę16.

Uniwersalizującą rolę w kształtowaniu Europy pełniło w przeszłości i pełni współ-
cześnie chrześcijaństwo. Ważne znaczenie miało w tym względzie przyjęcie 25 grud-
nia 496 r. chrztu przez króla Franków Chlodwiga. W ślad za tym wydarzeniem zaczęła 
się chrystianizacja plemion wchodzących w skład jego państwa, tworzyła się sieć 
instytucji kościelnych. Kościół w krótkim czasie stał się ważną instytucją polityczną; 
duchowieństwo zaczęło odgrywać wiodącą rolę w kształtowaniu ładu społecznego 
i kulturalnego. Duchowni uznając się w pewnym stopniu za spadkobierców kultury 
rzymskiej upowszechniali niektóre jej wartości, co wyrażało się chociażby w posłu-
giwaniu się językiem łacińskim. Przypadało im pierwszeństwo w rozwoju życia inte-
lektualnego w Europie; władcy europejscy pozyskiwali ich do tworzenia zrębów 
administracji, edukacji, dyplomacji oraz szerzenia wartości duchowych, m.in. Karol 
Wielki zaprosił ich do sporządzania kopii dzieł pisarzy starożytnych. Nierzadko ujaw-
niał się sprzeciw wobec działalności misyjnej chrześcijan. Na tym tle dochodziło do 
konfliktów, zwłaszcza trudno było rozstać się ludom europejskim z wierzeniami; nie 
chciano godzić się z narzuconymi formami kultu religijnego. Działalność chrystiani-
zacyjna była w pewnym stopniu tożsama z kształtowaniem cywilizacji europejskiej.

Działalność chrystianizacyjna w Europie łączyła różne struktury organizacyjne, 
znajdujące się na jej obszarze za pomocą nie tylko instytucji Kościoła, ale przede 
wszystkim kultury duchowej. Misjonarze szerzyli ideały „dobra społecznego”, spra-
wiedliwości. Zauważa się przy tym, że chrześcijaństwu zawdzięcza cywilizacja euro-
pejska swą „jedność wielości”17, jako że była ona czynnikiem jednoczącym różne 
grupy etniczne pod względem etnicznym, językowym, obyczajowym; grupy ukształ-

15 Plutarch, Żywoty sławnych mężów, Wrocław 1956, s. 713.
16 Por. T. Manteuffel, J. Dowiat, Monarchia wczesnopiastowska, (w:) Zarys historii Polski, pod red. 

J. Tazbira, Warszawa 1979; A. Chodubski, Mniejszości narodowe w dziejach polskiej cywilizacji, (w:) 
Meandry cywilizacyjne, kwestie narodowościowe i polonijne, Toruń 1996, s. 44–45; idem, Tradycje polskich 
osiągnięć ustrojowych na tle cywilizacji zachodniej, (w:) Państwo. Demokracja. Samorząd. Księga jubile-
uszowa na sześćdziesięciolecie Profesora Eugeniusza Zielińskiego, Warszawa 1999, s. 35–48.

17 J. Szücs, Trzy Europy, Lublin 1995, s. 52.
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towane w rozproszeniu geograficznym, które tworzyły swoistą mozaikę jednostek 
terytorialnych różnej wielkości i różnego charakteru, poddanych różnym formom 
władzy. Chrześcijaństwo dokonało integracji społeczności europejskich przez kształ-
towanie wspólnych obyczajów, obrzędów, wspólnych świąt i kalendarzy instytucji 
religijnych oraz przez kształtowanie stosunków społecznych i politycznych na lokalne 
kultury nakładało uniwersalizm kosmopolityzmu18.

Kolejny istotny wpływ na oblicza kulturowe tożsamości europejskiej wywarli Żydzi. 
Ich obecność w kształtowaniu europejskości znana jest od tworzenia się poszczegól-
nych struktur organizacji politycznych na jej terytorium, co wynikało z „wielkiej 
diaspory”, która ujawniła się po powstaniu Szymona Ber Kochby w latach 132–135, 
skierowanemu przeciw Rzymianom; Żydzi utraciwszy wtedy państwowość przenosili 
się w dużej mierze na obszar europejski. Adaptując się, integrując i asymilując w rze-
czywistości poszczególnych krajów europejskich, i wnosząc ważki wkład w ich rozwój 
społeczno-gospodarczy i intelektualny zachowywali równocześnie odrębność wyzna-
niową19. Religia Żydów zwana judaizmem, w którym przebywali; zwłaszcza istotną 
wymowę ma w niej szacunek dla każdego człowieka jako człowieka. Początkowo 
założenie to dotyczyło przedstawicieli własnego narodu („narodu wybranego”). Z bie-
giem czasu i doświadczenia społeczno-politycznego i gospodarczego, a przede wszyst-
kim rozwoju na gruncie judaizmu innych religii, a w tym chrześcijaństwa idee huma-
nizmu i troski o konkretnych ludzi zaczęto odnosić do całej ludzkości. Ważną w tym 
względzie była idea „Człowiek” (każdy człowiek) został stworzony na obraz i podo-
bieństwo Boga i że Bogu zależy na człowieku. Żydzi, zamieszkujący w ojczyźnie przod-
ków, oraz w diasporze włączali się w procesy obrony praw ludzi; liczni ich przedsta-
wiciele w związku z tym wybierali profesję prawniczą. Powszechnie zauważa się, że 
wnieśli ważny wkład w wypracowywanie na przestrzeni stuleci praw człowieka i oby-
watela.

Judaizm i chrześcijaństwo wprowadziły na grunt europejski wiarę w postęp, a w ślad 
za tym równość i braterstwo wszystkich ludzi, obiecując rozwiązanie przy tym nagrodę 
za postępowanie zgodnie z nauką wiary w życiu pozagrobowym.

Obok oddziaływania cywilizacji greckiej, rzymskiej, judaizmu i chrześcijaństwa na 
kształtowanie się oblicza cywilizacyjnego Europy istotne były wpływy orientu dale-
kowschodniego oraz różnych kultur bliskowschodnich, zwłaszcza przejmowano sferę 
wynalazczości, np. z Chin pochodzi wyrób szkła, prochu strzelniczego, igły matema-
tycznej, papier, porcelana, czcionki drukarskie.

18 K. Pomian, op.cit., s. 42–51.
19 Por. A. Unterman, Żydzi. Wiara i życie, Łódź 1989; R. Żebrowski, Dzieje Żydów w Polsce. Kalen-

darium, Warszawa 1993.
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Zacieśnianiu więzów między różnymi grupami etnicznymi na obszarze Europy 
sprzyjała ruchliwość przestrzenna mieszkańców. Sprzyjały temu wędrówki rycerzy, 
krucjaty, podróże kupców i rzemieślników, wędrówki czeladników w celu doskona-
lenia swych umiejętności, jak też kontakty między panującymi i ich dworami; ruchli-
wość ta sprzyjała upodobnianiu się obyczajów, wzorów zachowań, wartości20. Ruchli-
wość przestrzenna Europejczyków doprowadziła do poznania nowych kontynentów; 
szczególne znaczenie miało dotarcie do kontynentu nazwanego Ameryką; polityka 
kolonizacyjna wobec tego kontynentu radykalnie zmieniła oblicze społeczne, gospo-
darcze Europy. Ujawniły się wtedy nowe horyzonty myślowe; zaczęło kształtować się 
europocentryczne widzenia świata.

Od XV w. nośne stawały się w Europie ideały i wartości określane mianem odro-
dzeniowych. Wywarły one przemożny wpływ na kształtowanie się tożsamości cywi-
lizacyjnej tego kontynentu; zahamowały one proces uniwersalizmu kształtowany przez 
Kościół rzymskokatolicki. Wśród komponentów rzeczywistości odrodzeniowej istotne 
miejsce zajmowały: przywiązanie do ojczyzny; przywiązanie do spraw codziennych, 
do rodziny, przyjaciół; wyznawanie racjonalnego poglądu na świat; humanizm – sze-
rokie horyzonty myślowe, zainteresowanie całym wszechświatem (nic co ludzkie nie 
powinno być człowiekowi obce), a w tym zwłaszcza człowiekiem; wrażliwość na 
piękno przyrody i sztuki; pragnienie sławy; optymizm; pochwała i radość życia ziem-
skiego; nawiązywanie do tradycji starożytnej; uwielbienie dla starożytnych twórców 
kultury i sztuki; pogoda w wypowiadaniu myśli i uczuć; pisanie piękną klasyczną 
łaciną bądź w języku narodowym. Ideały te były wyrazem przełomu światopoglądo-
wego, przeciwstawieniem się porządkom średniowiecznym, opartym na wartościach 
kościelnych; nie dążono jednak do obalania Kościoła, a starano się go reformować; 
przedkładano doczesność nad wyłączność21.

Pod wpływem idei odrodzeniowych w XVII w. myśliciele europejscy przekonywali, 
że ludzie zawsze i wszędzie są ludźmi, że należy szanować ich różnorodność; że ludzie 
są powołani do wolności i równowagi, wyzwolenia się spod despotyzmu i niezależ-
ności moralnej. 

Przełom w rozwoju cywilizacji europejskiej spowodowała rewolucja francuska 
(1789–1799). Przyniosła ona zagrożenie utraty własności, terror, anarchię; wprowa-
dziła jednak gwarancję praw jednostki. Następstwem rewolucji było kształtowanie 
się nowego ładu zwanego kapitalistycznym; podstawę ekonomiczną jego stanowił 
rozwój przemysłowy, który w sferze wartości wylansował ideę liberalizmu. Wśród 
fundamentalnych ich założeń znalazło się: przyznanie szerokiej wolności jednostce; 

20 B. Geremek, Więź i poczucie wspólnoty w średniowiecznej Europie, (w:) Dziesięć wieków Europy. 
Studia z dziejów kontynentu, pod red. J. Żarnowieckiego, Warszawa 1983, s. 51.

21 F. Koneczny, O wielości cywilizacji, Kraków 1996, s. 265–272.
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oOparcie całokształtu życia na prawach wolnego rynku; ograniczenie roli państwa 
do sfery obrony interesów i praw jednostki; nadanie wysokiej rangi prawu jako regu-
lacji norm życia społeczno-politycznego i ekonomicznego; odrzucenie i negacja tra-
dycyjnych norm życia społeczno-politycznego, a zwłaszcza uprzywilejowujących 
określone grupy społeczne; ograniczenie roli pojęcia moralność. 

Równolegle z ideami liberalizmu lansowanymi przez świat kapitalistów ujawniły 
się idee polityczne i kulturalne określane mianem romantycznych. Wśród nich ważne 
miejsce zajmowały wartości: gloryfikujące bunt jednostki przeciw społeczeństwu; 
łamanie konwencji w postawach, zachowaniach, działaniu; podważające kult rozumu 
na rzecz przyznania pierwszeństwa „sercu” i intuicji; podzielające szlachecki rewo-
lucjonizm, poświęcanie się jednostki w walce na rzecz szerokich mas społecznych;  
wspierające walkę narodowowyzwoleńczą; wyrażające bunt przeciw ideologii Oświe-
cenia, a w tym przeciw materializmowi; nawiązujące do narodowych przeszłości, 
tradycji, obyczajów; ujawniające zainteresowanie oraz kultywowanie tajemniczości, 
egzotyki, a w tym przywiązanie dużej wagi do Orientu; przywiązujące dużą wagę do 
liryki, melancholii, zadumy, fantazji; głoszące powrót do natury oraz wyrażające zain-
teresowanie ludowością.

Idee romantyczne wywarły duży wpływ na kształtowanie świadomości narodowej 
poszczególnych narodów; wysoko podniesiona została potrzeba wyzwolenia narodów 
spod obcego panowania. 

W II połowie XIX w. sprzeciw ideom romantycznym wypowiedzieli pozytywiści. 
Postęp cywilizacyjny zawierał się dla nich nie w walce rewolucyjnej, a w rzetelnej 
pracy; głosili kult pracy, nauki, oświaty. Ważny był dla nich postęp naukowo-tech-
niczny, wynalazczość i odkrywczość, podnoszenie poziomu oświaty i kultury. Idee 
pozytywistyczne zaowocowały rozwojem eksperymentu, odwagą badań. W krótkim 
czasie poszerzył się stan wiedzy o globie ziemskim; poznano nowe terytoria, ich 
warunki geograficzno-przyrodnicze, demograficzne itp. W poznaniu naukowym 
pierwszeństwo zdobyły nauki matematyczno-przyrodnicze przed naukami humani-
stycznymi. Nawet filozofia uznawała za prawdziwe to tylko, co dało się udowodnić 
metodami i językiem matematycznym.

W XX w. o obliczu cywilizacji europejskiej w ważnym stopniu decydowały postawy 
i działania racjonalne, z elementami pochodnymi, takimi jak: organizacja pracy, nauka 
i technika; oraz emancypacja społeczna i polityczna, której ważnymi wartościami były 
idee: wolności, równości, tolerancji, unijności, samorządności i demokracji. Racjo-
nalizm i emancypacja nadały szybkie tempo przeobrażeniom cywilizacyjnym, kon-
sekwencją czego stały się sprzeczne aspiracje, dążenia państw, i które doprowadziły 
do wybuchu wojny światowej. Przyczyny wojny stanowiły swoiste prawidłowości 
rozwoju cywilizacyjnego. Zawierały się one w: dążeniu do zdobycia nowych terytoriów 
przez mocarstwa (urzeczywistnianie idei kolonialnej); dążenie do zdobycia nowych 
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rynków zbytu; potrzebie dominacji politycznej państw i narodów; realizacji władczej 
jednostek dzierżących władzę najwyższą. Sprawcą europejskim, który doprowadził 
do wojny były Niemcy, które zdobyły na przełomie XIX i XX w. pierwszoplanową 
pozycję mocarstwa i dążyły do dalszego umocnienia pozycji na arenie międzynaro-
dowej. Niemcy nie osiągnęły zamierzonego celu, a poniosły negatywne konsekwencje, 
z którymi nie chciały się pogodzić. Uznawały za krzywdzące je postanowienia traktatu 
wersalskiego, ustalającego ład powojenny w Europie; dlatego też starały się prowadzić 
politykę, mającą na celu rewizję postanowień traktatowych; osiągając zamierzony cel, 
po dwudziestu latach od zakończenia I wojny światowej doprowadziły do wybuchu 
II wojny światowej. Spowodowała onaolbrzymie straty i zniszczenia; straty materialne 
na skutek zniszczeń wojennych w Europie ocenia się na 260 mld dolarów, 22 miliony 
ludzi straciło życie, jak też zostało rannych lub okaleczonych; w niektórych podbitych 
krajach Europy22.

Niemcy kierując się ideologią rasizmu, stosując terror oraz inne metody niszczenia 
godności ludzkiej (obozy hitlerowskie), zmierzali do wyniszczenia biologicznego 
całych narodów i grup etnicznych, zwłaszcza Polaków, Żydów i Cyganów; oraz nie-
których grup społecznych (zwłaszcza inteligencji) oraz osób, których działalność 
uznano za szkodliwą dla III Rzeszy.

Konsekwencją II wojny światowej stał się dychotonomiczny podział Europy. Glo-
balna polityka kontynentu stała się zależna od dwóch mocarstw – Stanów Zjedno-
czonych Ameryki Północnej i Związku Radzieckiego. Pojęcie „jedność Europy”, tj. 
jedność polityczną, ekonomiczną zastąpiono dualizmem; konsekwencją europejskiej 
dychotomii stała się zimna wojna. Jej epicentrum znalazło się w środku Europy; na 
terytorium Niemiec powstały rywalizujące ze sobą dwa państwa: Republika Federalna 
Niemiec (RFN) i Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD). Zimna wojna dopro-
wadziła do swoistej determinacji Europy; część krajów europejskich zaczęła przejmo-
wać wzory amerykańskie, część poddana została oddziaływaniu radzieckim wzorom 
społeczno-politycznym i ekonomicznym.

W sferze kultury, mimo podziałów politycznych, odmiennych dróg rozwoju gospo-
darczego i wyznaczenia różnych ról twórcom kultury, zachowały się ideały i wartości 
wspólne dla Europy jako całości tożsamościowej. Wśród nich wymienia się m.in.: 
uznanie godności człowieka jako osoby i uczestnika zbiorowości, umieszczenie go 
w centrum systemu wartości; ewolucyjne zaaprobowanie dążeń do wolności i satys-
fakcji, które rozwinęły się w prawa jednostki, przedstawicielskie organy i humanitarne 
systemy prawne; nadanie wysokiej rangi organizacji społecznej, zbiorowemu współ-
działaniu i instrumentom państwowym jako czynnikom gwarantującym oraz rozwi-
jającym wartości kulturowe; optymizm poznawczy, aczkolwiek nie traktuje się każdego 

22 Encyklopedia II wojny światowej, pod red. K. Sobczaka, Warszawa 1975, s. VII.
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odkrycia jako skończonej prawdy – ludzie cywilizacji europejskiej nigdy nie zaprze-
stali twórczych poszukiwań; wolę doskonalącego przekształcenia przyrody i społe-
czeństwa, z czym wiąże się wprowadzenie kategorii postępu, ruchu i zmiany do cywi-
lizacji światowej; historyzm, który polega na odczuwaniu potrzeby ciągłości obok 
potrzeby zmiany; rozwijanie, od zarania istnienia cywilizacji potrzeby oglądu nauko-
wego świata; silne pragnienie uchwycenie treści istnienia ludzkiego, rozpoznania 
kondycji ludzkiej przy wyczuleniu na „absurd”, tj. nieuchwytność logicznych związków 
między losem człowieka a mechanizmami rządzącymi przyrodą; uznanie rozdziału 
kulturą religijną a świecką, przy wzajemnym kontakcie, tarciach, aczkolwiek przy 
wzbogacaniu się obopólnym23.

Współcześnie, w warunkach postępującej unifikacji świata, tworzenia się globalnej 
społeczności obywatelskiej, a przede wszystkim dochodzenia do głosu społeczności 
informatycznych ujawniają się niepokoje i wątpliwości dotyczące przyszłości kultu-
rowej tak w całym świecie, jak i podziale na różne segmenty, a w tym kontynenty. 
Obawy dotyczące przyszłego kształtu świata formułują najbardziej znani futurolodzy 
świata,; np. Alvin Toffler pytany o wizję XXI w. zauważa, że już ona nadeszła, i dalej 
wyraża opinię: „Uważam, że w XXI wieku staniemy w obliczu głębokiego kryzysu 
moralnego na skalę planety i że obali on wiele tradycyjnych zasad panujących syste-
mów religijnych i filozoficznych. Będziemy musieli przemyśleć na nowo wszystkie 
nasze pojęcia dotyczące genezy i przeznaczenia naszego gatunku – słowem samą 
definicję człowieczeństwa. Przyczyną owego kryzysu będzie to, że wchodzimy w okres, 
w którym wskutek zastosowania osiągnięć genetyki i robotyki zdobywamy możliwość 
radykalnych przekształceń naszej kondycji fizjologicznej i psychicznej. Nie jest jasne, 
w jakim punkcie manipulacje ludzkim genomem i cechami istoty ludzkiej sięgną 
poziomu dostatecznie głębokiego by zatarła się granica między tym co ludzkie a co 
nieludzkie bądź między tym co ludzkie i co postludzkie”24.

Fundamentalną wartość w unifikacji świata, jak jego segmentowaniu w imię zacho-
wania swoistej odrębności stanowi świadomość poczucia przynależności do tych 
struktur. Z kolei, kształtowanie tej świadomości zależy w istotnym stopniu od maso-
wej komunikacji; ona bowiem kształtuje poczucie wspólnoty i solidarności ogólno-
ludzkiej, ukazuje problemy, które wymagają rozwiązań globalnych.

Globalna społeczność obywatelska współtworzy nowy system wartości. Jakie są 
główne jego komponenty, i jakie są szczególnie znamienne na gruncie kultury euro-
pejskiej? W dekalogu tych wartości zawiera się: kształtowanie się jednostki partycy-

23 M. Dobroczyński, J. Stefanowicz, op.cit., s. 150; W. J. Szczepański, Kultura i ideologia w stosunkach 
międzynarodowych (Relacje i zależności), (w:) Stosunki międzynarodowe. Problemy badań i teorii, pod 
red. A. Bodnara, W. J. Szczepańskiego, Warszawa 1983, s. 207–238.

24 „Polityka”, z dn. 8 stycznia 2000 r., nr 2, s. 27.
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patywnej (umacnianie się głębokiego indywidualizmu postaw, zachowań, działań), 
zorientowanie w działaniu na wyzwania przyszłości; uznawanie alternatywności 
zachowań, działań, aspiracji w sferze makro-, jak i mikrostosunków społeczno-poli-
tycznych i gospodarczych, 4. Akceptacja migracji jako zjawiska cywilizacyjnego; 
orientacja na krótkotrwałości kontaktów, działań, wytworów wszelkiej pracy; zacho-
wywanie tolerancji wobec różnorodności postaw, zachowań, ocen, działań, aspiracji 
itp.; zorientowanie na kształcenie ustawiczne; uznawanie, że wszelki postęp cywili-
zacyjny uzależniony jest od stopnia wykształcenia; im szersze są horyzonty edukacyjne 
jednostki, tym większe są możliwości jej realizacji się cywilizacyjnej; podzielanie idei 
odmasowienia życia społeczno-gospodarczego i politycznego; wyznaczenie szczegól-
nych zadań wszelkim grupom mniejszościowym, jak też zorientowanie na odmaso-
wienie produkcji, uczestnictwa w kulturze itp.; w sferze rządzenia zastępowanie 
filozofii hierarchicznego podporządkowania ideą harmonijnego współistnienia, 
współdecydowania, współodpowiedzialności; uznawanie, że kondycję człowieka 
w świecie współokreśla marketing; miernikiem wartości i instytucją polityczną staje 
się pieniądz.

W urzeczywistnianiu wartości globalnych ważną rolę ma uznawanie praw człowieka 
wobec ustawodawstwa państwowego. Wobec globalizacji ekonomicznej, politycznej 
(rozwoju wielkich transnarodowych korporacji, globalnego zasięgu transportu i komu-
nikacji, poświęcania przez polityków i społeczeństwo coraz większej wagi sprawom 
dotyczącym całego globu, tworzenia się organizacji i ugrupowań międzynarodowych) 
ujawnia się potrzeba i konieczność uniwersalizacji praw i podstawowych wolności 
człowieka25. Powinnością obywatelską w społeczeństwie globalnym staje się znajomość 
zbioru praw i podstawowych wolności człowieka. Ich przestrzeganie jest wynoszone 
ponad zwyczajowość i tradycję, normującą stosunki społeczne, polityczne i gospodar-
cze. Przestrzeganie praw i wolności staje się gwarancją realizacji wszelkich aspiracji 
i dążeń ludzi oraz daje poczucie bezpieczeństwa w skali makro- jak i mikroskopijnie.

Uznawanie wiedzy i związanej z nią informacji za najdroższy „towar” i podstawo-
wy czynnik rozwoju ma w Europie ugruntowaną przez tradycję wartość; współcześnie 
obserwuje się tendencję zdobywania przez społeczeństwo wykształcenia wyższego; 
staje się ono jednym z podstawowych kryteriów stratyfikacji społecznej. W edukacji 
zwraca się uwagę na konieczność ciągłego dokształcania i uaktualniania wiedzy 
z określonej dziedziny, specjalności26; następuje odchodzenie od edukacji wąskospe-
cjalistycznej na rzecz kształcenia interdyscyplinarnego, humanistycznego. Postęp 

25 Por. E. Polak, Przemiany cywilizacji współczesnej w sferze kultury materialnej, Gdańsk 1996, roz. VI.
26 Por. U. Świętochowska, J. Leska-Ślęzak, Przemiany cywilizacji współczesnej, Toruń 1996; Rewolucja 

informatyczna i społeczeństwo, pod red. L. Zachera, Warszawa 1997; K. Denek, Edukacja w przededniu 
XXI wieku, „Kultura i Edukacja” 1999, nr 2–3, s. 17–37.
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informatyczny czyni, że następuje indywidualizacja nauczania; ujawniają się alterna-
tywne modele kształcenia, dostosowane do potrzeb i zainteresowań poszczególnych 
jednostek; ich organizatorami są różne podmioty: uczelnie, szkoły, organizatorzy 
kursów, szkoleń, instytucje wyznaniowe, subkulturowe itp. Posługując się systemem 
informatycznym, istnieje możliwość pozyskiwania wiedzy z rozproszonych w prze-
strzeni źródeł jej gromadzenia i przetwarzania; istnieje możliwość konsultacji 
u powszechnie uznawanych specjalistów i nauczycieli z danej dyscypliny.

Ciągłe wybory ekonomiczne kształtują nowy model kontaktów społecznych wyróż-
niający się w zmianach miejsca zamieszkania, miejsca i rodzaju pracy, grona osób 
znajomych i zaprzyjaźnionych; a tym samym tworzą anonimowość współczesnego 
świata; anonimowość ta z kolei, rodzi otwartość na różnorodność postaw, zachowań, 
ocen. Im ludzie są bardziej wykształceni, im łatwiej dostosowują się do nowych rze-
czywistości, tym też łatwiej przyzwyczajają się do odmienności i ją akceptują, ulegają 
kompromisom, koegzystencjom, konwergencjom, akceptują różne systemy warto-
ści – stają się więc wobec nich tolerancyjni.

Tolerancja jako idea wolnościowa, demokratyczna w rzeczywistości wielkich prze-
mian cywilizacyjnych jawi się jednak hasłem pragnieniowym. W zachowaniach spo-
łeczności, zwłaszcza lokalnych powszechnie ujawnia się nietolerancja; przyczyną jej 
jest zwykle trudna sytuacja gospodarcza; winą za recesję oraz towarzyszącą jej infla-
cję, bezrobocie, obniżenie poziomu życia obciąża się obce społeczności (mniejszości 
narodowe, etniczne) lokalne społeczności odwołują się w sytuacji regresu ekonomicz-
nego do odrębności narodowej, etnicznej, religijnej.

Tolerancja jako czynnik globalizujący cywilizację utożsamiana jest nierzadko 
z amerykanizacją. Amerykańskie wzory kulturowe to uznawanie różnorodności, 
współistnienia wielokulturowości; przy czym znamienna jest prostota, atrakcyjna 
forma podawanych konsumentowi wytworów ludzkiej działalności.

Coraz częściej w zachowaniach polityków, jak działaczy gospodarczych i społecz-
nych ujawnia się tendencja, mająca na celu odłączenie się od powiązań hierarchicz-
nych (pionowych) na rzecz rozwoju kontaktów poziomych (horyzontalnych). Pionowa 
organizacja powoduje, że wszelkie wyższe szczeble organizacyjne uzurpują sobie rolę 
uprzywilejowaną, wywierają nacisk na bieg zdarzeń czy podejmowanie decyzji. Powią-
zania poziome upodmiotowiają poszczególne jednostki życia społeczno-politycznego 
i gospodarczego; powodują, że są bezpośrednimi decydentami, partycypują w arty-
kułowaniu potrzeb, jak i je rozwiązują.

Decentralizacja władzy uwalnia społeczności lokalne od decyzji zmonopolizowa-
nych, narzucanych przez władze centralne. W realizacji powiązań poziomych ważne 
miejsce wyznacza się opinii ekspertów i sztabów doradczych.

Wraz z decentralizacją władzy zmniejsza się rola paternalizmu politycznego i spo-
łeczno-gospodarczego. Jednostka rozwiązuje swoje problemy bezpośrednio; w komu-



26 Andrzej Chodubski

nikacji społeczno-politycznej, oraz gospodarczej wykorzystuje systemy informatyczne. 
W sytuacji tej następuje „obumieranie” instytucji państwa, partii oraz wszelkich struk-
tur przedstawicielskich; ludzie stają się obojętni wobec wydarzeń życia politycznego, 
zwykle nie identyfikują się z zachodzącymi zmianami i procesami.

Cechą charakterystyczną współczesnych przemian cywilizacyjnych jest odwrót od 
modelu społeczeństwa masowego. W wytwórczości odchodzi się od zunifikowanych 
przedsięwzięć na rzecz ściśle określonych potrzeb; masowy marketing ustępuje miej-
sca segmentacji rynku; zmieniają się struktury społeczne, a w tym rodzina; ujawnia 
się rodzina z jednym z rodziców, rodziny bezdzietne, a zwłaszcza osoby samotne, 
wielokrotne małżeństwa. Jednostka stając się podmiotem życia cywilizacyjnego strzeże 
poszanowania swej suwerenności; wyraża się to w żądaniach ochrony praw człowieka. 
Postęp naukowo-techniczny czyni, że ciągle wzrastają jej aspiracje i dążenia; ujawnia 
się anonimowość w życiu rodzinnym, sąsiedzkim, zawodowym, rozluźniają się więzi 
w państwie i jego instytucjach.

W zachowaniach i działaniach ludzi porządek emocjonalny wypiera coraz silniej 
ład racjonalny. Następuje odwrót od zinstytucjonalizowanego uczestnictwa w życiu 
społecznym, a w tym religijnym; obserwuje się tzw. prywatyzację w tym względzie; 
ludzie „na własną rękę” poszukują znaków, wartości, punktów oparcia. W życiu reli-
gijnym pojawiają się różne sekty, parareligie, co jest znakiem atomizacji i indywidu-
alizmu życia społecznego27.

Cechą alternatywności jest zmienność i różnorodność wyborów; charakterystyczna 
jest w tym względzie krótkotrwałość kontaktów społecznych; ludzie łączą się spon-
tanicznie na zasadach autonomii wobec tradycyjnych struktur organizacyjnych; funk-
cjonują na zasadach demokracji partycypatywnej, a przede wszystkim na zasadach 
autonomii grup mniejszościowych. Alternatywność wyznacza szczególne miejsce 
w cywilizacji współczesnej wszelkim mniejszościom. Dążą one do autonomii, posza-
nowania odrębności kulturowej, samostanowienia. Cechą charakterystyczną jest ich 
samoorganizowanie się, tworzenie grup nieformalnych, zmieniające się układy rela-
cji; w relacjach społecznych znamienna jest ich wzajemna pomoc. Alternatywność 
jest też znakiem konkurencyjności. Uwidacznia się to zwłaszcza na rynku, gdzie pro-
ducenci „prześcigają się” w pomysłowości; ich produkty cechuje krótkotrwałość, co 
dyktuje relacja: podaż–popyt, zastępuje się „nowe tereny nowszymi”. Konkurencyjność 
ta widoczna jest również w sferze duchowej, np. czytelna jest w edukacji, gdzie odcho-
dzi się od tradycyjnych wzorów kształcenia fundamentalnego w szkołach na rzecz 
form ustawicznych realizowanych przez różne organizacje w formie kursów, szkoleń, 
np. w nauczaniu języków obcych obserwuje się wielką różnorodność organizacyjną.

27 Por. E. Berker, Nowe ruchy religijne, Kraków 1997; J. Vernette, Sekty, Warszawa 1998; J. Bohdano-
wicz, Wierzenia religijne w dziejach ludzkości, Gdańsk 1999, roz. 12.
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W świecie ekonomii ścierają się tendencja anglosaska, zakładająca sukces jednostki 
i natychmiastowy zysk oraz druga zwana nadreńską, orientująca się na zbiorowym 
powodzeniu i trosce o przyszłość. Nowoczesna część kapitalistów skłania się bardziej 
do orientacji anglosaskiej, tj. koncentruje się na teraźniejszości. Model anglosaski 
określa się też mianem neoamerykańskiego; zauważa się w nim epidemię spekulacji, 
kult zysku, dyktat pieniądza; korupcję uznaje się za formę przedsiębiorczości; wystę-
puje w nim pełna preferencja dla interesu indywidualnego. Teoretycy jego rozwoju 
podkreślają, że podobny jest on do zachowań hollywoodzkich; zawiera w sobie ele-
menty show biznesu i powieści przygodowej; jest marzeniem o łatwym zdobywaniu 
pieniędzy, osiąganiu błyskawicznych fortun i wszelkiego sukcesu cywilizacyjnego.

Niechęć do zbiorowych form życia społecznego jest konsekwencją „starzenia się” 
i nieefektywności takich struktur organizacyjnych, jak państwo, partie polityczne, 
duże struktury organizacji społecznych; funkcjonują one zwykle na zasadach wybie-
ralności władz; a o wyborze tym nie decydują zdolności, umiejętności, kwalifikacje, 
a okoliczności przypadkowe; coraz częściej na wizerunek wyborczy wpływają środki 
masowego przekazu, umiejętność znalezienia się przed kamerami telewizyjnymi.

Powszechnie zauważa się, że demokracja nie sprzyja pojawianiu się autentycznych 
przywódców, autorytetów życia społecznego; w systemie demokratycznym prefero-
wana jest władza ludzi średnich, która z kolei rodzi rządy przeciętności. Często kry-
tycznie postrzegana jest kompetencyjność wybieranych przedstawicieli do najwyż-
szych organów władzy. Zauważa się, że ministrowie nie posiadają kwalifikacji 
umożliwiających im rozumienie określonych sytuacji; dlatego też decyzje podejmo-
wane są na podstawie opinii innych osób, tj. zwykle doradców, ekspertów.

Nie budzi zaufania społecznego kadencyjność stanowisk w aparacie władzy pań-
stwowej, jak i w dużych strukturach organizacji społecznych. Kadencyjność powoduje, 
że osoby sprawujące władzę nie wykazują zainteresowania działalnością długofalową, 
nie chcą też ponosić kosztów podejmowanych długofalowych decyzji; działanie ich 
ma często charakter spektakularny, doraźny; w sytuacji tej dla ludzi władzy są mało 
intratną sferą oświata, nauka, służba zdrowia, ochrona środowiska naturalnego, gdzie 
efekty nie uwidaczniają się w krótkim czasie.

W sytuacji postępu naukowo-technicznego, rodzącego szybki przypływ informacji 
zwiększa się jawność życia politycznego oraz umacniają się mechanizmy kontroli 
społecznej wobec organów władzy państwowej, co czyni, że jednostka uzyskuje moż-
liwość partycypacji politycznej.

Istotną wartość globalną stanowi ruchliwość przestrzenna ludzi. Uznaje się, że ruchy 
migracyjne są praktyczną szkołą dostosowania się jednostek i grup społecznych do 
nowych rzeczywistości cywilizacyjnych. Wyzwala się wtedy przedsiębiorczość, aktyw-
ność ludzi, kształtują się postawy tolerancji wobec różnych kultur i systemów warto-
ści. Migracja jest współcześnie kategorią podlegającą radykalnemu przewartościowa-
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niu; w przeszłości obejmowała ona ludzi biednych, niewykształconych; obecnie są to 
specjaliści określonych dziedzin wiedzy praktycznej i teoretycznej, ludzie wielce sta-
rannie wykształceni.

Uznając kształtowanie się różnorodnych współzależności między ludźmi oraz ich 
strukturami organizacyjnymi, akceptuje się konieczność rozwiązywania tak spraw 
społeczno-gospodarczych, jak politycznych w ramach porozumień międzynarodo-
wych. W tej sytuacji podziela się pogląd o potrzebie tworzenia nowoczesnych orga-
nizacji międzynarodowych; za taką strukturę uznaje się instytucję Unii Europejskiej. 
Uznaje się, że jest ona w stanie gwarantować poszanowanie suwerenności jednostki 
jako powszechnie artykułowane współcześnie najważniejsze zadanie cywilizacyjne.

* * *
Analiza kształtujących się wartości globalnych kultury europejskiej pozwala sfor-

mułować wiele ujawniających się prawidłowości, które zarysowały się w przeszłości 
i są aktualne obecnie. Wśród nich na podkreślenie zasługują:
 1. Kultura europejska jest tworem ścierających się, odgórnie narzuconych war-

tości unifikujących i oddolnie pielęgnowanych wartości lokalnych.
 2. Oblicza tej kultury wyznacza wielka różnorodność, przy czym w megaoglądzie 

czytelna jest dychotomia postaw, zachowań, ocen, działań, aspiracji, dążeń. 
Z jednej strony zauważa się, że nie jest ona tworem oryginalnym, a jest zlep-
kiem wielu oddziaływań, a przede wszystkim kultury greckiej, rzymskiej, idei 
judaizmu i chrześcijaństwa; z drugiej zaś, zauważa się, że była ona na prze-
strzeni stuleci ekspansywna, dominowała nad wszystkimi kontynentami; była 
naśladowana przez inne cywilizacje, i nigdy nie było na odwrót. W dychoto-
micznym jej rozwoju charakterystyczna jest z jednej strony otwartość na prze-
miany cywilizacyjne, z drugiej strony czytelny jest duży konserwatyzm, 
zamkniętość poszczególnych segmentów przestrzennych.

 3. Współczesne wartości globalne w kulturze europejskiej są kształtowane pod 
wpływem amerykanizacji; różnorodność europejska jest swoistym zdubingo-
waniem amerykańskiego profesjonalizmu, prezentowanym w językach poszcze-
gólnych narodów zamieszkujących w Europie.

 4. Kształtowanie wartości globalnych w istotnym stopniu uzależnione jest od 
stopnia uświadomienia zachodzących jednocześnie procesów unifikujących 
i dezintegrujących świat; współzależności te zachodzą we wszystkich sferach 
gospodarki, jak w stosunkach społecznych i politycznych.

 5. Radykalne zmiany dokonujące się w świecie wartości i stylów życia postrzega 
się często jako wielki kryzys cywilizacji; przy czym ujawnia się z jednej strony 
nurt katastroficzny, głoszący, że cywilizacja osiągnęła szczytowy punkt rozwoju 
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i współczesny jej rozwój to obraz upadku; z drugiej zaś, jest upowszechniony 
pogląd optymistyczny, zakładający, że ujawniające się symptomy rozwoju kul-
tury są naturalną ceną za postęp; że aktualny obraz wartości globalnych jest 
ogniwem procesu doskonalenia i przenoszenia się na wyższe stadia rozwoju; 
w stosunku do świata cywilizacja europejska charakteryzuje się zarówno poczu-
ciem siły, jak i słabości.
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cultural herItage of europe

This paper shows, that European civilization takes a special place of globalization. 
Despite of fact that it is formed throughout many centuries, its identity it is not com-
peletly defined, the boundaries of the continents are still being discussed, hot discus-
sions are raised according to political and social universal values. It is notifed that the 
picture of Europe is made of enormous variety of attitudes, behaviours and social and 
political acts. The point is that diversity in its integrity shows the civilization power 
of Europe. Generally it seems that European Culture is a product of given and con-
flicted values which unify the cultural life but in the same time local values are taking 
care of, especially habbits and languages.

In spiritual life dychotomy of attitudes, behaviours, opinions, actions, aspirations 
it is easily observed. From the one side it is mentioned that it is not an original prod-
uct, but it is the result of many interactions, mainly those coming from ancient times: 
culture of Greek’s and Roman’s, the idea of judaism and christianity but on the other 
side it is observed that during past centuries it was expansive and it dominated other 
continents. It was copied by other civilizations. It is characteristical for Europe in its 
dychotomic development that on the one hand we can see on openess for civilizations 
changes, on the other hand it is eary to realize a conservatism, in accesibility of par-
ticular parts – regions, states, groups of states.

In European culture modern and global values are shaped under American influence. 
The European variety is characteristic dubbing of an American professionalism pre-
sented in particular languages of peoples living in Europe. Fast information flow and 
scientifical and technical progress makes an influence on the surrounding reality.

The shape of global values depends on our awerness of the two procesess which 
run in the world in the some time: unification and desintegration. Stroming changes 
that are made in a values and a lifestyle are taken very often as a crisis of civiliza-
tion.
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ATHENAEUM

Nie ulega wątpliwości, że po upadku komunizmu w Polsce w 1989 roku, po pięt-
nastu latach, kolejnymi przełomowymi cezurami w historii najnowszej Polski były 
1 maja 2004 roku – przyjęcie naszego kraju do Unii Europejskiej i 13 czerwca 2004 
roku – pierwsze w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego. W przyszłych pod-
ręcznikach do historii Polski, daty te będą eksponowane jako najważniejsze wydarze-
nie u progu XXI wieku i dobry znak na trzecie tysiąclecie naszych dziejów. Osiągnięty 
został cel, który przyświecał elitom politycznym od 15 lat, spełniły się wreszcie marze-
nia milionów Polaków – dołączyliśmy do bogatej, wolnej i stabilnej Europy jako 
suwerenny i pełnoprawny podmiot. Coś równie wielkiego w dotychczasowej historii 
Polski zdarzyło się tylko kilka razy.

Transformacja systemowa w Polsce do 1989 roku objęła nie tylko gospodarkę, ale 
także ustrój państwa, życie polityczne i całe społeczeństwo, ewoluujące w kierunku 
społeczeństwa obywatelskiego. Nastąpiło przejście od państwa totalitarnego do pań-
stwa demokratycznego, od zasad jednolitej władzy państwowej do zasady podziału 
władz, od monopolu partii komunistycznej do pluralizmu politycznego. Stworzono 
nowe mechanizmy ustrojowe, które zabezpieczają funkcjonowanie demokratycznego 
systemu politycznego, takie jak: procedura powoływania rządu, konstruktywne wotum 
nieufności, możliwość rozwiązywania parlamentu przez prezydenta, klauzula zapo-
rowa w wyborach do Sejmu. W dniu 17 października 1997 roku weszła w życie nowa 
Konstytucja RP określająca Polskę jako demokratyczne państwo prawne, które urze-
czywistnia zasady sprawiedliwości społecznej. Nowa Konstytucja została przyjęta 
przez wywodzący się z wolnych, demokratycznych wyborów parlament. Wprowa-
dzono w niej zasadę zwierzchnictwa narodu, czyli jej suwerena. W artykule 5 pod-
kreślono, że: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego 
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terytorium, zapewnia wolność i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo 
obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kie-
rując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. Konstytucja zapewnia równość wszystkich 
obywateli wobec prawa i poszanowanie praw politycznych. W Polsce zagwarantowane 
zostało więc poszanowanie praw człowieka i ochrona praw mniejszości narodowych. 
Spełniliśmy zatem wszystkie polityczne warunki członkostwa w Unii Europejskiej. 
Co więcej, konstytucja RP antycypując w art. 90 członkostwo Polski w UE stanowiła, 
że „Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać 
organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje orga-
nów władzy państwowej w niektórych sprawach”. W ten sposób stworzone zostały 
warunki umożliwiające Polsce akcesję do UE i do korzystania z praw i obowiązków 
członka Unii Europejskiej1. Mimo to, na wejście do UE czekaliśmy długo, zbyt długo. 
Termin powrotu Polski do Europy był kilkakrotnie przekładany, a entuzjazm polskiego 
społeczeństwa dla Europy stopniowo topniał. Nie w takim stopniu, by przewagę zdo-
byli przeciwnicy integracji, ale 1 maja 2004 roku nie czuło się świątecznej atmosfery. 
Jak pisał znany publicysta: „Trochę tak jak w roku 1989, gdy upadkowi komunizmu 
i odzyskaniu niepodległości towarzyszył umiarkowany i szybko topniejący entuzjazm. 
Tym razem święto zepsuł kryzys rządowy, kłótnia o europejski traktat konstytucyjny 
i podsycane przez eurosceptyków obawy, że pierwsze efekty integracji będą dużo 
gorsze od zapowiadanych”2.

Po pół roku od tego historycznego momentu, widać dziś wyraźnie, że nie spełniły 
się jednak czarne scenariusze i kasandryczne przepowiednie, że Polska straci nie tylko 
w sensie ekonomicznym, ale także politycznym i społecznym na akcesji do UE. Wręcz 
przeciwnie, nastąpiło ożywienie gospodarcze, rozwój handlu, a żywność z Polski pły-
nie szerokim strumieniem na Zachód, co przynosi zyski polskim rolnikom i całemu 
państwu.

Dzięki temu w styczniu 2005 roku 60% ankietowanych Polaków uznało, że człon-
kostwo Polski w UE jest czymś dobrym. Oznacza to wzrost pozytywnych opinii na 
ten temat o 4 punkty procentowe w porównaniu z poprzednimi badaniami z grudnia 
2004 roku. Odsetek osób negatywnie oceniających członkostwo Polski w UE zmniej-
szył się do 9% (z 12% poprzednio) i jest najniższy spośród wszystkich notowanych 
do tej pory od lipca 2003 r. – czyli miesiąc po referendum akcesyjnym w Polsce – gdy 
wynosił on 17%. Znaczącą i stabilną grupę stanowią wciąż osoby niezdecydowane – 

1 Szerzej na ten temat patrz: J. M. Fiszer, Unia Europejska a Polska – dziś i jutro, wydanie III uzupeł-
nione i poprawione, Toruń 2004; J. Kofman, W. Roszkowski, Transformacja i postkomunizm, Warszawa 
1999; J. Golec, Polska droga do Unii. Tło polityczne, „Dziś”,1998,  nr 11, s. 79–84.

2 W. Gadomski, Europa i afery, „Gazeta Wyborcza” 31 grudnia 2004–2 stycznia 2005 r., s. 17.
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26% respondentów uważa, że obecność Polski w strukturach unijnych nie ma ani 
pozytywnego, ani negatywnego charakteru. Co dwudziesty badany (5%) nie potrafi 
jednoznacznie wypowiedzieć się w tej sprawie.

Warto tu może przypomnieć, że Unia Europejska jest opartym na zasadzie wza-
jemności i solidarności dobrowolnym porozumieniem suwerennych państw, które 
zdecydowały się na przekazanie jej części kompetencji. Uznały bowiem, że tylko 
w ramach Wspólnoty mogą zapewnić swym narodom rozwój gospodarczy, społeczny 
i kulturalny. Dodajmy, że podział kompetencji między Unią a państwami członkow-
skimi zgodnie z zasadą subsydiarności oznacza utrzymanie kompetencji wyłącznej 
państw, a więc utrzymanie ich suwerenności.

Unia Europejska nie jest super państwem, nie prowadzi do zaniku państw i nie 
zagraża narodom europejskim. Państwa członkowskie UE, w tym także Polska, zacho-
wują własne, odrębne władze ustawodawcze, wykonawcze i sądownicze. Decydując 
się na członkostwo w Unii, państwa te dobrowolnie przekazały część swoich kompe-
tencji wspólnym instytucjom, które mają charakter organów międzyrządowych lub 
wspólnotowych. Funkcjonowanie i rozwój UE wymaga – w celu zrealizowania posta-
wionych przed nią zadań – podejmowania różnej wagi decyzji oraz odpowiednio 
skutecznego ich wdrażania. W procesach tych od 1 maja 2004 roku i po wyborach 
z 13 czerwca tegoż roku do Parlamentu Europejskiego uczestniczy już – na zasadzie 
suwerennej równości państw – także Polska.

Unia Europejska nie jest – to też trzeba pamiętać – tworem idealnym, funkcjonu-
jącym jak przysłowiowy szwajcarski zegarek. Ma swoje braki i wady, ale stara się je 
sukcesywnie przezwyciężać i doskonali zasady i mechanizmy funkcjonowania, zmie-
nia strukturę i zwiększa kompetencje poszczególnych organów, czego przykładem 
jest jej Parlament Europejski. Jest to – jak pisze Jerzy Andrzej Wojciechowski – „jedyny 
organ wspólnotowy, mający pełną demokratyczną legitymację do sprawowania swej 
funkcji, a rola tego gremium rośnie sukcesywnie wraz z postępem procesów integra-
cyjnych w Europie” 3.

Parlament Europejski, zgodnie z Traktatem z Maastricht, „składa się z przedstawi-
cieli narodów państw zjednoczonych we Wspólnocie”, a liczba jego członków (euro-
deputowanych) nie przekracza 732 4. Po ostatnich, czerwcowych wyborach w 2004 
roku do Parlamentu Europejskiego wybrano 732 posłów, w tym aż 54 z Polski. Były 
to zarazem pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego, w których głosowali 
mieszkańcy 10 nowych krajów przyjętych do UE 1 maja 2004 roku. Nie licząc maleń-

3 J. A. Wojciechowski, Instytucje i porządek prawny Wspólnot Europejskich, wydanie zaktualizowane, 
Warszawa 1996, s. 27.

4 Patrz I. C. Kamiński, Unia Europejska. Podstawowe akty prawne, Warszawa 2004, s. 162.
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kich, wyspiarskich państw, tj. Cypru i Malty o łącznej liczbie ludności nieprzekracza-
jącej 1,2 mln osób, pozostałe 8 państw: Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, Słowenia, 
Litwa, Łotwa i Estonia, to postkomunistyczne państwa z Europy Środkowej i Wschod-
niej, czyli zza tzw. żelaznej kurtyny, która dzieliła przez prawie pół wieku Europę na 
Wschód i Zachód. Dlatego też pierwsze po ostatnim rozszerzeniu UE wybory do 
Parlamentu Europejskiego śmiało można nazwać historycznymi, przełomowymi dla 
Unii Europejskiej i dla całej Europy.

Jak trafnie zauważa profesor Anna Wolff-Powęska: „Poszerzenie Unii o dziesięć 
państw Europy Wschodniej i pierwsze wspólne wybory dwudziestu pięciu jej człon-
ków do Parlamentu Europejskiego przypieczętowały koniec zimnej wojny. W ten 
sposób przezwyciężone zostały częściowo duchowe szkody, które bardziej ciążyły 
i miały bardziej dalekosiężne działania aniżeli polityczne i gospodarcze konsekwencje 
podziału kontynentu. Wprawdzie spotkanie „starej” i „młodszej” Europy nastąpiło 
w atmosferze dalekiej od entuzjazmu, niemniej osiągnięcie konsensusu w najważniej-
szych zagadnieniach można uznać za nowy początek integrującego się Starego Kon-
tynentu”5.

Niniejsze opracowanie stanowi swoiste wprowadzenie do źródłowego dzieła pt. 
Eurowybory 2004. Programy komitetów, przygotowanego przez zespół pracowników 
Archiwum Partii Politycznych Instytutu Studiów Politycznych PAN. Zebrano tu mate-
riały dotyczące przebiegu wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2004 
roku. Ukazują one składy 21 komitetów wyborczych, które brały udział w polskich 
eurowyborach, ich programy oraz listy kandydatów na posłów do Parlamentu Euro-
pejskiego. Jest to ciekawy materiał źródłowy, zasługujący na uwagę i uznanie. Poka-
zuje, jak wielka była i jest jeszcze polaryzacja postaw i oczekiwań w Polsce związanych 
z naszą akcesją do Unii Europejskiej.

W niniejszym „wstępie” chciałbym przede wszystkim ukazać Parlament Europejski, 
jego genezę, rozwój, działalność, strukturę i zasady działania, a w mniejszym tylko 
stopniu odnieść się do pierwszych w Polsce wyborów do tego ważnego organu UE. 
Okazuje się bowiem, że instytucja ta wciąż w Polsce jest mało znana, a prac jej poświę-
conych, jest niewiele. Najczęściej problematyka Parlamentu Europejskiego jest oma-
wiana marginalnie w książkach poświęconych integracji europejskiej lub dotyczących 
Unii Europejskiej.

5 A. Wolff-Powęska, Polska–Niemcy. Partnerstwo z dystansu, „Nauka”, nr 4, Warszawa 2004, s. 49.
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geneza i rozwój Parlamentu europejskiego

Parlament Europejski – jak już wspomniałem – to jedna z głównych statutowych 
instytucji trzech Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej. Korzeniami sięga lat 50., 
kiedy to podpisane zostały traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich. Radykalne 
zmiany, jakie dokonały się w jego składzie osobowym, strukturze, a w szczególności 
w uprawnieniach tej instytucji, są głównie konsekwencją pogłębiania się i rozszerza-
nia zakresu przedmiotowego oraz terytorialnego integracji europejskiej. Są one także 
„wyrazem zdeterminowanej polityki Parlamentu, który od samego początku konse-
kwentnie działał na rzecz zmiany swej pozycji w systemie instytucjonalnym Wspólnot. 
Żadna inna instytucja Wspólnot i Unii nie doświadczyła takiej ewolucji”6.

Parlament Europejski, obok Trybunału Sprawiedliwości, jest najstarszym organem 
Wspólnot Europejskich. Podpisany bowiem 18 kwietnia 1951 roku Traktat Paryski, 
który powołał do życia pierwszą Wspólnotę, tj. Europejską Wspólnotę Węgla i Stali 
(EWWiS), przewidywał, że jedną z głównych instytucji tej Wspólnoty, sprawującą 
„demokratyczną kontrolę” nad innymi organami, będzie Zgromadzenie. Propozycję 
utworzenia takiej instytucji zgłosił jeden z ojców duchowych integracji europejskiej, 
J. Monnet. W dniach 10–13 września 1952 roku w Strasburgu odbyło się pierwsze 
spotkanie Zgromadzenia, skupiającego wówczas 78 parlamentarzystów wyłonionych 
z grona posłów parlamentów narodowych sześciu państw członkowskich EWWiS7. 
Kolejnym etapem w historii Parlamentu Europejskiego były podpisane 25 marca 1957 
roku Traktaty Rzymskie, które powoływały dwie kolejne Wspólnoty, tj. Europejską 
Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EWEA) 
oraz przewidywały dla każdej z nich instytucję o nazwie Zgromadzenie Parlamen-
tarne. Dołączona do Traktatów Rzymskich „Konwencja o niektórych wspólnych 
instytucjach Wspólnot Europejskich” zapowiadała, że „Zgromadzenie” będzie wspólną 
instytucją dla tych trzech Wspólnot Europejskich. Z dniem 20 marca 1958 roku roz-
poczęło ono pracę pod nazwą Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne. 30 marca 
1962 roku nazwa ta została zmieniona na Parlament Europejski, którą oficjalnie zaak-
ceptował Jednolity Akt Europejski z 1987 roku, a ostatecznie zatwierdził ją Traktat 
z Maastricht, który wszedł w życie 1 listopada 1993 roku. Liczba jego członków była 
początkowo niewielka, tj. 78 deputowanych liczyło Zgromadzenie EWWiS, a po utwo-
rzeniu EWG i EWEA liczba ta wzrosła o kolejnych 64 członków, tj, do 142 parlamen-
tarzystów w 1958 roku. Kolejne zwiększenie składu Parlamentu Europejskiego do 

6 K. Michałowska-Gorywoda, Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej, Warszawa 2002, s. 189.
7 Ibidem, s. 189–190.
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liczby 198 deputowanych nastąpiło w wyniku pierwszego rozszerzenia Wspólnoty 
Europejskiej z dniem 1 stycznia 1973 roku o Danię, Irlandię i Wielką Brytanię.

W dniach 9–10 grudnia 1974 roku na szczycie w Paryżu szefowie państw i rządów 
krajów członkowskich Wspólnot postanowili o wprowadzeniu bezpośrednich 
i powszechnych wyborów do Parlamentu Europejskiego. W rezultacie tego, w dniu 
13 lipca 1976 roku został podpisany „Akt o powszechnych wyborach do Parlamentu 
Europejskiego”, który wszedł w życie 1 lipca 1978 roku. Dzięki przyjęciu tego doku-
mentu doszło do zasadniczej zmiany charakteru Parlamentu Europejskiego, który 
z instytucji międzyparlamentarnej stał się ponadnarodową. Pierwsze takie wybory 
odbyły się w dniach 7–10 czerwca 1979 roku8. Wybrano wówczas 410 posłów, repre-
zentujących 9 ówczesnych państw członkowskich. Jak widać, zmianie systemu wybo-
rów do Parlamentu Europejskiego, towarzyszyło prawie dwukrotne zwiększenie liczby 
deputowanych zasiadających w tej instytucji. Kolejne powszechne i bezpośrednie 
wybory do Parlamentu Europejskiego były przeprowadzone w latach 1984, 1989, 
1994, a ostatnie w czerwcu 2004 roku.

Od 1 stycznia 1981 roku, kiedy to dziesiątym państwem członkowskim Wspólnot 
stała się Grecja, która uzyskała 24 mandaty, ogólna liczba członków Parlamentu Euro-
pejskiego wzrosła do 434. Pięć lat później, 1 stycznia 1986 roku, po przyjęciu do 
Wspólnot dwóch państw iberyjskich, liczba parlamentarzystów powiększyła się do 
518, w tym o 60 deputowanych z Hiszpanii i 24 z Portugalii.

Kolejna zmiana składu Parlamentu nastąpiła po zjednoczeniu Niemiec 3 paździer-
nika 1990 roku. Wówczas to w grudniu 1992 roku Rada Europejska obradująca 
w Edynburgu, na wniosek Parlamentu, zwiększyła liczbę mandatów do 567, a zjed-
noczone RFN uzyskała wtedy 99 mandatów parlamentarnych.

Po kolejnym rozszerzeniu w dniu 1 stycznia 1995 roku, kiedy to do UE przystąpiły 
Austria, Szwecja i Finlandia, w Parlamencie Europejskim zasiadało aż 626 posłów, 
reprezentujących 375 mln obywateli z 15 państw Europy, zaangażowanych w procesie 
integracji europejskiej.

Mając na uwadze przyszłe poszerzenie UE o państwa z Europy Środkowo-Wschod-
niej, już w 1993 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję postulującą zwiększenie 
liczby deputowanych maksymalnie do 700 posłów, niezależnie od liczby państw nale-
żących do Unii. Stanowisko to formalnie zostało przyjęte w Traktacie Amsterdamskim, 
który wszedł w życie 1 maja 1999 roku, ale uległo kolejnej modyfikacji w Traktacie 
Nicejskim, który zaczął obowiązywać 1 lutego 2003 roku. Zmodyfikowany przez 
postanowienia tego dokumentu art. 189 ust. 2 Traktatu o WE określa maksymalną 
liczbę członków Parlamentu na 732 deputowanych. Miała ona obowiązywać po przy-
jęciu do UE kolejnych 12 państw. Choć 1 maja 2004 roku do Unii przyjęto tylko 10 

8 Patrz Z. Wysokińska, J. Witkowska, Integracja Europejska, Warszawa 1999, s. 22.
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nowych państw, to liczba 732 deputowanych do Parlamentu Europejskiego została 
utrzymana i tylu posłów liczy wybrany na 6 kadencję, tj. na lata 2004–2009 w czerw-
cu 2004 roku Parlament Europejski, ale Rada Unii dokonała nowej alokacji mandatów 
przysługujących każdemu państwu członkowskiemu. Zdecydowanymi beneficjentami 
tego nowego podziału zostały Niemcy i Luksemburg, które jako jedyne ze starej 15 
Unii zachowały swój stan posiadania. Skorzystała też na tym Polska, bowiem zamiast 
planowanych wcześniej 50, otrzymała ostatecznie 54 mandaty do Parlamentu Euro-
pejskiego. Najwięcej miejsc straciła natomiast Hiszpania, a następnie Irlandia 
i Holandia9. Notabene, konferencja międzyrządowa w Nicei była źle przygotowana, 
a wiele ważnych dla Unii spraw uzgadniano w ostatniej chwili, tuż przed podpisaniem 
Traktatu.

Do wydarzeń istotnych w historii Parlamentu Europejskiego, które przyczyniły się 
do jego rozwoju zaliczyć trzeba wejście w życie Traktatu z Maastricht, który wzmoc-
nił kompetencyjnie i instytucjonalnie ten organ oraz wejście w życie Traktatu Amster-
damskiego, o czym już wspomniałem. Do Maastricht bowiem tylko na nazwie „par-
lament” kończyły się wszelkie podobieństwa tego ciała do klasycznego parlamentu, 
czyli organu władzy ustawodawczej10. Traktaty z Maastricht i Amsterdamski zwięk-
szyły wpływ i poszerzyły zakres uprawnień Parlamentu Europejskiego. Z ciała dorad-
czego, przekształcił się on stopniowo w organ legislacyjny, z władzą coraz bardziej 
podobną do tej, jaką mają parlamenty narodowe.

I tak, Traktat z Maastricht wprowadził do działalności Parlamentu nową procedurę, 
zwaną „procedurą współdecydowania”, a więc podziału uprawnień legislacyjnych 
między Radą a Parlamentem. Zaś Traktat Amsterdamski rozszerzył uprawnienia Par-
lamentu Europejskiego w procesie podejmowania decyzji przez organy UE oraz upro-
ścił stosowane po temu procedury. Likwidacji uległa też procedura konsultacji (za 
wyjątkiem postanowień dotyczących Unii Walutowej). Jak już wspominałem, Traktat 
Amsterdamski ograniczył liczbę parlamentarzystów do 700. Ponadto utrwalał tryb 
pracy PE, polegający na zwoływaniu comiesięcznych posiedzeń plenarnych w Stras-
burgu, a posiedzeń jego komisji i sesji nadzwyczajnych w Brukseli. Siedzibę Sekreta-
rza Generalnego zachowano w Luksemburgu. Traktat Amsterdamski wzmocnił kon-
trolę polityczną Parlamentu nad Komisją Europejską przez wprowadzenie zasady 
podwójnej inwestytury, tzn. że najpierw zatwierdza on kandydaturę przewodniczącego 
Komisji, a następnie skład komisarzy. Poza tym wzmocnił on w ogóle prerogatywy 

 9 Patrz K. Michałowska-Gorywoda, Podejmowanie decyzji…, s. 192–195; I. C. Kamiński, Unia Eu-
ropejska. s. 19–21.

10 M. Kruk-Jarosz, Parlament Europejski: traktaty i polityka, Warszawa 1997, s. 8.
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PE poprzez zmodyfikowanie i rozszerzenie zakresu stosowania procedury współde-
cydowania – Parlament uzyskał w niej uprawnienia równe uprawnieniom Rady11. 

 Podsumowując, można powiedzieć, że historia Parlamentu Europejskiego, to 
powolne umacnianie się jego władzy ustawodawczej. W pierwszych latach odgrywał 
on bowiem głównie rolę konsultacyjną. Jego rola istotnie zwiększyła się wraz z pod-
pisaniem w 1987 roku Jednolitego Aktu Europejskiego, który wprowadził procedurę 
współpracy i zgody, a Traktat z Maastricht dodał procedurę współdecydowania. 

Dzięki temu dziś uprawnienia Parlamentu Europejskiego można ogólnie ująć w trzy 
grupy:
 – uprawnienia legislacyjne,
 – uprawnienia kontrolne,
 – uprawnienia budżetowe.

uprawnienia legislacyjne

Uprawnienia w procesie legislacyjnym, czyli udział Parlamentu w procesie stano-
wienia wspólnego prawa realizowane są w toku czterech procedur12:
 1. Procedura konsultacji (consultation proceure). Procedura konsultacji polega 

na wymogu zapoznania się przez Radę ze stanowiskiem Parlamentu, zanim 
zgłoszona przez Komisję propozycja legislacyjna stanie się przedmiotem gło-
sowania w Radzie. Konsultacja ma charakter obligatoryjny i pod rygorem 
nieważności musi zostać przeprowadzona traktatowo ustalona procedura legi-
slacyjna w postaci konsultowanych propozycji. Przekazanie projektu Parla-
mentowi do konsultacji nie oznacza, że Rada nie może wprowadzić własnego 
toku pracy nad przedstawioną przez Komisję propozycją. Ważnym jest, aby 
Rada nie zajęła ostatecznego stanowiska przed zapoznaniem się z opinią Par-
lamentu Europejskiego.

 2. Procedura wyrażenia zgody. Procedura wyrażenia zgody jest stosowana w dzie-
dzinach ściśle określonych postanowieniami TWE i polega na udzieleniu bądź 
nieudzieleniu przez Parlament zgody na przyjęcie aktu prawnego. Jednakże 
w ramach tej procedury Parlament nie jest uprawniony do zmiany przedłożo-
nej przez Komisję propozycji legislacyjnej.

11 L. Jesień, Po Amsterdamie przed poszerzeniem. Panorama polityczna Unii Europejskiej, Kolegium 
Europejskie Natolin 1998, s. 142–143. 

12 Patrz E. Kawecka-Wyrzykowska i E. Synowiec, Unia Europejska. Przygotowania do członkostwa,  
Warszawa 2001, s. 98; K. Michałowska-Gorywoda, Podejmowanie decyzji…, s. 218–221.
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 3. Procedura współpracy. Procedura współpracy daje możliwość Parlamentowi 
wpływania na zmianę zgłoszonej przez Komisję propozycji legislacyjnej, choć 
decydujący głos należy do Rady. Obecnie procedura ta znajduje zastosowanie 
jedynie w odniesieniu do aktów prawnych dotyczących unii gospodarczej 
i walutowej13.

 4. Procedura współdecydowania. Jest to bardziej rozwinięta procedura współ-
pracy, która na mocy Traktatu o Unii Europejskiej przyczyniła się do demo-
kratyzacji procesu decyzyjnego we Wspólnocie Europejskiej. Po rozszerzeniu 
zakresu procedury współdecydowania przez Traktat Amsterdamski znajduje 
ona obecnie zastosowanie w uchwalaniu aktów prawnych również w wielu 
dziedzinach objętych dotychczas procedurą współpracy, np. transport i komu-
nikacja, współpraca z krajami rozwijającymi się, środowisko, Europejski Fun-
dusz Socjalny.

Podstawę prawną procedury „współdecydowania” stanowi wprowadzony na pod-
stawie Traktatu o UE, art. 251 Traktatu o WE, którego postanowienia są wspólne dla 
różnych instytucji. W określonych sytuacjach procedura ta daje PE prawo do więk-
szego udziału w stanowieniu uchwał niż procedura „współpracy”. Obowiązuje zawsze, 
jeśli w traktacie, mówiąc o przyjęciu aktu prawnego, wymienia się art. 251.

Początkowy przebieg tej procedury jest zbieżny z procedurą współpracy:
 1. Komisja Europejska przedstawia swój projekt aktu prawnego Parlamentowi 

i Radzie Unii. Parlament (pierwsze czytanie) wydaje opinię i wówczas Rada, 
stanowiąc kwalifikowaną większością głosów, może:
–  przyjąć proponowany akt prawny, zmieniając go przez akceptację poprawek 

wprowadzonych przez Parlament;
–  przyjąć akt prawny, jeśli Parlament nie wniósł żadnych poprawek;
–  w pozostałych sytuacjach przyjąć wspólne stanowisko, które kierowane jest 

do Parlamentu (drugie czytanie), wraz z jego uzasadnieniem.
  Komisja informuje zawsze PE o swoim stanowisku, a Parlament od tego 

momentu ma trzy miesiące na podjęcie decyzji. Wówczas:
–  jeśli nie podejmuje żadnej decyzji lub akceptuje wspólne stanowisko Rady, 

to przyjmuje ona dany akt, zgodnie ze swoim wspólnym stanowiskiem;
–  jeśli, działając bezwzględną większością głosów, odrzuca wspólne  stanowisko 

Rady, akt uważa się za nieprzyjęty;
–  jeśli zgłasza poprawki do wspólnego stanowiska Rady bezwzględną więk-

szością głosów, to zamieniony tekst projektu aktu jest przekazywany Radzie 
i Komisji, które wydają opinię w sprawie tych poprawek.

13 Ibidem, s. 221–222.
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 2. Jeśli w ciągu kolejnych trzech miesięcy od przekazania jej sprawy Rada Unii 
kwalifikowaną większością głosów przyjmie zmiany wprowadzone przez Par-
lament, akt prawny uważa się za przyjęty. Aby przyjąć poprawki, które otrzy-
mały negatywną opinię Komisji Europejskiej, Rada Unii musi natomiast dzia-
łać jednomyślnie.

W przypadku, gdy Rada ustosunkuje się negatywnie do proponowanych 
przez Parlament poprawek, Przewodniczący Rady Unii, w porozumieniu 
z Przewodniczącym Parlamentu, zwołuje w ciągu sześciu miesięcy posiedzenie 
Komitetu Pojednawczego. W jego skład wchodzą członkowie Rady Unii lub 
ich przedstawiciele oraz, w tej samej liczbie, przedstawiciele Parlamentu Euro-
pejskiego. Zadaniem tego gremium jest osiągnięcie porozumienia między Radą 
Unii i PE odnośnie do wspólnego tekstu przygotowywanego aktu prawnego. 
Osiągnięcie tego porozumienia wymaga kwalifikowanej większości głosów 
członków Rady Unii lub ich przedstawicieli oraz większości głosów deputowa-
nych PE. W pracach Komitetu Pojednawczego uczestniczy także Komisja 
Europejska. Jej zadaniem jest pogodzenie stanowisk Rady Unii i PE.

 3. Jeśli w ciągu trzech miesięcy od zwołania Komitet Pojednawczy zatwierdzi 
wspólny tekst, to Parlament bezwzględną większością głosów (trzecie czytanie) 
i Rada Unii kwalifikowaną większością przyjmują dany akt, zgodnie ze wspól-
nym tekstem. Jeśli zaś któraś z tych instytucji nie zatwierdzi proponowanego 
aktu w przewidzianym terminie, akt uważa się za nieprzyjęty.

Ta niezwykle – jak widać – skomplikowana procedura współdecydowania została – 
jak już wspominałem – w dużym stopniu uproszczona przez postanowienia Traktatu 
Amsterdamskiego, przez rezygnację z tzw. trzeciego czytania. Jeśli więc pomiędzy 
Radą Unii a PE istnieje wstępne porozumienie w sprawie przyjęcia proponowanego 
aktu prawnego, to może on być ustanowiony, bez przyjmowania wspólnego stanowi-
ska. Jeśli natomiast takiego porozumienia nie ma, to PE znacznie łatwiej niż poprzed-
nio może teraz zawetować przyjęcie aktu prawnego (chociaż jest to uwarunkowane 
wieloma ograniczeniami), albowiem Rada nie ma już prawa do ponownego przedło-
żenia aktu w przypadku odrzucenia go przez Parlament. Po zmianach wprowadzonych 
przez Traktat Amsterdamski procedura „współdecydowania” została dodatkowo roz-
szerzona na 23 obszary i obowiązuje przy podejmowaniu uchwał w takich kwestiach 
regulowanych przez Traktat o WE, jak np.:
 – zakaz dyskryminacji ze względu na obywatelstwo, art. 12;
 – swobodny przepływ siły roboczej, art. 18;
 – ubezpieczenie społeczne pracowników, art. 42 itd.14

14 K. Michałowska-Gorywoda, Podejmowanie decyzji…, s. 222–226; J. Marszałek-Kawa, Struktura 
i funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego, Toruń 2002. 
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Oprócz wyżej wymienionych, głównych, są jeszcze inne procedury, wyznaczające 
różny zakres udziału PE w procesie legislacyjnym Unii, jak np. procedura informacji. 
Otóż w określonych przez traktaty przypadkach, Rada Unii lub Komisja muszą infor-
mować PE o podjętych aktach prawnych. Poza prawem do takiej informacji, PE nie 
ma w takich sytuacjach żadnych innych możliwości włączenia się do procesu legisla-
cyjnego15.

Parlament Europejski mianuje Rzecznika Praw Obywatelskich, tzw. ombudsmana, 
który jest uprawniony do przyjmowania skarg od wszystkich obywateli UE lub osób 
fizycznych lub prawnych mieszkających lub mających swoją siedzibę statutową w pań-
stwie członkowskim. Niestety, PE nie może odwołać ombudsmana. Może to uczynić 
w ściśle określonych warunkach Trybunał Sprawiedliwości. Zasady regulujące wyko-
nywanie obowiązków Rzeczników Praw Obywatelskich określa Parlament Europejski 
po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej i za zgodą Rady Unii. Rzecznik zobowiązany 
jest do przedstawienia Parlamentowi wyników kontroli przeprowadzonych w związ-
ku z poszczególnymi skargami, a także do składania rocznych sprawozdań z wyników 
swych kontroli.

Ponadto PE uczestniczy w mianowaniu przez Radę członków Trybunału Obra-
chunkowego. Natomiast w procesie podejmowania aktów dotyczących polityki bez-
pieczeństwa i polityki zagranicznej UE oraz w dziedzinie ochrony środowiska, PE 
może jedynie udzielić opinii w głównych sprawach i kierunkach tych wspólnych poli-
tyk. Jest on informowany o problemach i sprawach z tymi politykami związanymi 
i wyraża wobec nich swoje poglądy w formie tzw. raportów, które zawierają projekty 
uchwał, oświadczeń lub wnioski, ale nie posiadają one mocy prawnej.

Parlament Europejski ma też prawo do uchwalania rezolucji. Przyjął ich już wiele, 
mniej lub bardziej trafnych, słusznych lub kontrowersyjnych, jak np. rezolucja z 8 lute-
go 1994 roku, popierająca udzielanie ślubów homoseksualistom i adopcję przez nich 
dzieci. Rezolucja została potępiona przez wiele środowisk i instytucji, m.in. także 
przez Kościół katolicki.

uprawnienia budżetowe

Parlament i Rada odgrywają główną rolę w uchwalaniu rocznego budżetu Wspól-
noty Europejskiej. Każdego roku Komisja Europejska przygotowuje wstępny projekt 
budżetu, który musi zostać zaakceptowany zarówno przez Radę, jak i przez Parlament 
w drodze bardzo skomplikowanej procedury. Parlament w okresie od maja do grud-
nia, w czasie dwóch tzw. czytań budżetu ma prawo zwiększyć lub zmniejszyć fundu-

15 Ibidem.
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sze przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania instytucji europejskich lub 
realizację działań wynikających z celów polityki Unii Europejskiej. To Parlament 
decyduje ostatecznie o wysokości wydatków na Europejski Fundusz Rozwoju Regio-
nalnego, na programy edukacyjne, takie jak Sokrates i Młodzież. Określa również 
wysokość sum przeznaczonych na pomoc humanitarną, pomoc dla uchodźców czy 
przeciwdziałanie bezrobociu (szczególnie wśród ludzi młodych i kobiet).

Parlament Europejski nie ma jednak decydującego głosu, jeżeli chodzi o wydatki 
na rolnictwo. Może przedstawić pewne propozycje zmian, ale ostatnie słowo w tej 
dziedzinie należy do Rady. Jeżeli Parlament i Rada po dwóch czytaniach nie uzgodnią 
budżetu na nadchodzący rok, cała procedura zaczyna się od nowa.

Podpisanie budżetu przez Przewodniczącego Parlamentu oznacza ostateczne jego 
zatwierdzenie.

Kontrola nad wydatkami unii europejskiej

Uprawnienia budżetowe Parlamentu Europejskiego nie kończą się w momencie 
uchwalenia budżetu. Komisja Parlamentarna ds. Kontroli Budżetowej czuwa nad 
prawidłowym wydawaniem zarezerwowanych w budżecie funduszy, tropi nieprawi-
dłowości, ocenia i rozlicza Komisję Europejską, czy w danym roku efektywnie gospo-
darowała finansami wspólnotowymi.

Uprawnienia kontrolne
Uprawnienia kontrolne z biegiem czasu zostały rozszerzone z funkcji kontrolnej 

(Komisja) także na Radę oraz inne instytucje Wspólnoty. Traktat o Unii Europejskiej 
oraz Traktat Amsterdamski znacząco zwiększyły zakres funkcji kontrolnej Parlamentu 
przez wprowadzenie najpierw wymogu przyjęcia przez Parlament nowego składu 
Komisji. Parlament wykonuje swoje uprawnienia kontrolne w drodze publicznej dys-
kusji nad corocznym zbiorczym raportem Komisji o działalności Wspólnoty. Ważną 
funkcję informacyjną pełnią regularne raporty przedstawiane Parlamentowi przez 
pozostałe organy Wspólnot. Parlamentowi przysługuje wspomniane już prawo wystą-
pienia z wnioskiem o wotum nieufności wobec Komisji. Przyjęcie wniosku większo-
ścią dwóch trzecich głosów przez większość członków Parlamentu oznacza koniecz-
ność ustąpienia Komisji. Jest to najsilniejsza traktatowa sankcja PE wobec Komisji.

Ważną dziedziną sprawowanej przez Parlament kontroli jest kontrola budżetu UE 
w ramach tej procedury Parlament udziela Komisji absolutorium z wykonania 
budżetu. Ale zanim do tego dojdzie, PE sprawuje bieżącą kontrolę nad jego realizacją 
na podstawie okresowych sprawozdań składanych przez Komisję Europejską. Pełnie-
nie tej funkcji leży w gestii parlamentarnej Komisji Kontroli Budżetowej. Czuwa ona 
również nad właściwym wykorzystaniem środków publicznych. Poczynając od 1987 
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roku, Komisja przedkłada PE miesięczne sprawozdanie z wykorzystania funduszy 
oraz sprawozdania z wydatków na Wspólną Politykę Rolną (WPR). Określa się je 
„raportami wczesnego ostrzegania”, ponieważ mają na celu sygnalizowanie zagroże-
nia przekraczania przyjętych limitów wydatków. Oznacza to w praktyce, że oprócz 
Komisji Europejskiej, właśnie PE dokonuje oceny zasadności działań wspólnotowych 
finansowanych z budżetu ogólnego UE.

Każdego roku PE dokonuje podsumowania realizacji budżetu. Odbywa się to na 
podstawie sprawozdania Trybunału Obrachunkowego oraz informacji przedkłada-
nych na jego żądanie przez Komisję Europejską. Zakończeniem tej procedury jest 
wspomniane już udzielenie Komicji Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu 
lub też brak takiego absolutorium. W praktyce jednak udzielenie lub odmowa udzie-
lenia absolutorium Komisji Europejskiej nie powoduje żadnych skutków prawnych, 
niemniej jednak odmowa udzielenia absolutorium stanowi dla Komisji poważny 
sygnał ostrzegawczy.

uprawnienia do zatwierdzania umów

Bardzo ważnym, może nawet jednym z najważniejszych uprawnień Parlamentu 
Europejskiego, jest jego zgoda, wymagana przy zawieraniu układów międzynarodo-
wych, ustanawiających stworzenie Wspólnot z krajami trzecimi oraz przy przyjmo-
waniu nowych państw do UE.

W obu tych przypadkach zgoda PE jest jedną z wielu, jakie muszą zostać udzielone, 
by umowa stowarzyszeniowa lub akces do Unii nabrały mocy prawnej16.

Skład i struktura Parlamentu europejskiego

W obecnym Parlamencie Europejskim, wybranym w dniach 10–13 czerwca 2004 
roku na szóstą kadencję, tj. na lata 2004–2009, zasiada 732 eurodeputowanych z 25 
krajów UE, w tym 54 – po raz pierwszy – z Polski. Kadencja Parlamentu trwa 5 lat: 
zaczyna się i kończy wraz z posiedzeniem inaugurującym obrady nowo wybranego 
Parlamentu.

Wygaśnięcie mandatu członka Parlamentu następuje w sytuacjach:
 • śmierci deputowanego;
 • dobrowolnego zrzeczenia się mandatu;
 • objęcia innego stanowiska.

16 J. A. Wojciechowski, Instytucje…, s. 34.
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Zastępca parlamentarzysty może uzyskać status deputowanego wówczas, kiedy 
Przewodniczący otrzyma od państwa członkowskiego nazwisko posła.

Członkowie Parlamentu są posłami niezależnymi, a nie przedstawicielami poszcze-
gólnych państw. Nie są związani poleceniami, ani instrukcjami własnych państw. 
Każdy z nich posiada jeden głos i głosuje według własnego uznania. Nie zdają nikomu 
sprawozdania ze swojej działalności.

Artykuł 189 Traktatu z Maastricht stanowi, że „Parlament Europejski składa się 
z przedstawicieli narodów państw zjednoczonych we Wspólnocie i wykonuje upraw-
nienia przyznane mu w niniejszym Traktacie”17. Zaś artykuł 8B ust. 2 Traktatu 
 Rzymskiego (Wspólnota Europejska) postanawia, iż każdy obywatel Unii zamieszkały 
na terenie państwa członkowskiego, którego nie jest obywatelem, ma prawo głosowa-
nia i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie członkow-
skim, na którego terenie przebywa, na takich samych zasadach jak obywatele tego 
 państwa18.

Członkowie PE w czasie obrad plenarnych, odbywających się w sali mającej kształt 
półkola, nie zasiadają w grupach narodowych, lecz według klucza partyjnego, gdyż 
nie jest to gremium reprezentujące interesy poszczególnych państw członkowskich, 
lecz wyrażające interes ogólnoeuropejski. W związku z tym obok siebie zasiadają 
posłowie reprezentujący partie chadeckie z poszczególnych państw, partie socjali-
styczne itd. W Parlamencie obecnej kadencji funkcjonuje osiem następujących grup 
politycznych: Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Euro-
pejskich Demokratów (EPL-ED) – 268 posłów, Grupa Socjalistyczna (PSE) – 200 
posłów, Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE) – 88 
posłów, Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie (Greens/EFA) – 42 posłów, 
Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordycka Zielona Lewica 
(EUL/NGL) – 41 posłów, Grupa Niepodległość i Demokracja (IND/DEM) – 37 
posłów, Grupa Unii na rzecz Europy Narodów (UEN) – 27 posłów i Niezrzeszeni 
(NA) – 29 posłów.

Jak pisze J. A. Wojciechowski: „Dopisany do Traktatu Rzymskiego – przez Traktat 
o Unii Europejskiej – art. 138a nadaje partiom politycznym, na płaszczyźnie europej-
skiej, charakter istotnego czynnika integracyjnego Unii, uznając, iż przyczyniają się 
one do formowania europejskiej świadomości i wyrażania woli politycznej obywateli 
Unii”19.

17 I. C. Kamiński, Unia Europejska…, s. 162.
18 J. A. Wojciechowski, Instytucje…, s. 35; ibidem, s. 36.
19 Ibidem, s. 36.
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Wyżej wymienione grupy polityczne pracują według własnych regulaminów 
wewnętrznych. Każda decyduje o wyborze swojego przewodniczącego, jego zastępców. 
Ich działalność finansowana jest ze środków budżetu Parlamentu.

Do głównych zadań członków frakcji politycznych należy:
 • prawo do złożenia wniosku o wotum nieufności lub zaufania wobec Komisji 

Europejskiej;
 • uczestnictwo w określaniu porządku obrad sesji plenarnej;
 • udział w debatach Parlamentu Europejskiego;
 • udział w wyborze kandydatów na stanowiska Przewodniczącego, Wiceprze-

wodniczących i kwestorów Parlamentu oraz przewodniczących i wiceprzewod-
niczących komisji parlamentarnych;

 • wskazywanie swoich posłów do delegacji międzyparlamentarnych;
 • możliwość złożenia wniosku o podjęcie obrad w bardzo ważnej kwestii;
 • prawo do złożenia wniosku o przerwanie lub zawieszenie obrad parlamentar-

nych.

Zasada niełączenia stanowisk

Deputowanych do Parlamentu Europejskiego obowiązuje zasada „incompatibilitas”, 
czyli niełączenia stanowisk, tzn. deputowani nie mogą wykonywać określonej dzia-
łalności zawodowej lub sprawować określonych funkcji urzędniczych. Lista tych 
stanowisk obejmuje między innymi:
 • członków rządów państw członkowskich;
 • członków Komisji Europejskiej;
 • członków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości;
 • Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich;
 • członków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego;
 • członków Zarządu Europejskiego Banku Centralnego.

W czasie obecnej kadencji Parlamentu (2004–2009) deputowani nie mogą także 
łączyć mandatu członka parlamentu krajowego i Parlamentu Europejskiego.

Status deputowanych

Deputowani do Parlamentu Europejskiego otrzymują wynagrodzenie równe wyna-
grodzeniu posłów w swoich krajach. Jest ono wypłacane przez poszczególne państwa 
członkowskie. Parlament Europejski dopłaca deputowanym dodatek pokrywający 
koszty związane z wykonywaniem obowiązków parlamentarnych i prowadzeniem 
biura. Wynagrodzenie deputowanego może być obniżone, jeżeli nie uczestniczy on 
regularnie w obradach Parlamentu Europejskiego. Członkowie Parlamentu korzystają 
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ponadto z przewidzianych w protokole o przywilejach i immunitetach Wspólnot 
Europejskich przywilejów i immunitetów, które dotyczą głównie nietykalności oso-
bistej i swobody poruszania się. W celu zachowania przejrzystości prac europejskich 
parlamentarzystów zostały wprowadzone zapisy w Traktacie Amsterdamskim, na 
wniosek Parlamentu Europejskiego, mające na celu zrównanie statusu deputowanych 
wszystkich narodowości.

grupy polityczne w Parlamencie europejskim

Liczba deputowanych z poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej 
określana jest przez Traktat o WE i odpowiada liczbie ludności danego kraju. Z punk-
tu widzenia polityki ważniejszy jest podział Parlamentu na grupy polityczne, które 
tworzone są na zasadzie podobieństwa poglądów politycznych.

Każda grupa polityczna w Parlamencie Europejskim powinna być wielonarodowa. 
Do utworzenia grupy parlamentarnej potrzeba:
 • minimum 23 parlamentarzystów z dwóch krajów członkowskich;
 • minimum 18 parlamentarzystów z trzech krajów członkowskich;
 • co najmniej 14 parlamentarzystów reprezentujących 4 lub więcej krajów UE. 

Każda grupa polityczna Parlamentu Europejskiego ma też swojego przewodniczą-
cego, biuro i sekretariat.

Miejsce, tryb i struktura pracy deputowanych do Parlamentu 
europejskiego

Parlament Europejski pracuje we Francji, Belgii i Luksemburgu. Miesięczne sesje 
plenarne, w których uczestniczą wszyscy eurodeputowani, odbywają się w Strasbur-
gu (Francja) – siedziba Parlamentu. Posiedzenie komisji plenarnych oraz wszystkie 
dodatkowe sesje plenarne odbywają się w Brukseli (Belgia), natomiast w Luksembur-
gu znajdują się biura administracyjne Parlamentu (Sekretariat Generalny).

Miesięczny harmonogram prac Parlamentu Europejskiego podzielony jest na trzy 
części. Dwa tygodnie przeznaczone są zazwyczaj na obrady komisji parlamentarnych 
w Brukseli z racji tego, że mają tam swoją siedzibę zarówno Komisja Europejska, jak 
i Rada. Trzeci tydzień przeznaczony jest przeważnie na spotkania poszczególnych 
grup politycznych20. Nietrudno zatem zauważyć, że dyskomfort związany z siedzibą 
PE znacznie osłabia efektywność tej instytucji i podraża koszty jego utrzymania.

20 Jak działa Unia Europejska? Przewodnik po instytucjach UE, Warszawa 2004, s. 11; J. Galster,  
Z. Witkowski, Kompendium wiedzy o UE, Toruń 2002, s. 95–99.
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Jak zorganizowana jest praca Parlamentu?

Praca Parlamentu Europejskiego dzieli się na dwie fazy:
 • przygotowanie do sesji plenarnej. Przygotowania podejmowane są przez euro-

deputowanych w różnych komisjach parlamentarnych, które specjalizują się 
w poszczególnych obszarach działalności UE. Kwestie poddawane pod dysku-
sję są również omawiane przez frakcje polityczne;

 • właściwa sesja plenarna. Sesje plenarne, w których uczestniczą wszyscy euro-
deputowani, zwykle odbywają się w Strasburgu (jeden tydzień w miesiącu), 
a czasami w Brukseli (dwa dni). W trakcie sesji Parlament debatuje nad pro-
ponowaną legislacją i przeprowadza głosowanie nad poprawkami zanim podej-
mie decyzję dotyczącą całego tekstu.

Inne punkty w programie obrad mogą obejmować komunikaty lub zapytania ze 
strony Rady lub Komisji dotyczące bieżących wydarzeń w Unii Europejskiej i na całym 
świecie.

Sekretariat generalny

Nad sprawnością prac Parlamentu Europejskiego czuwa 3500 pracowników Sekre-
tariatu Generalnego. W skład Sekretariatu wchodzi również personel poszczególnych 
grup politycznych i asystenci deputowanych. Jedna trzecia personelu Sekretariatu to 
tłumacze ustni i pisemni.

Operacyjny budżet Sekretariatu, mimo tak dużej liczby pracowników i trzech miejsc 
pracy Parlamentu, wynosi jedynie 1% całego budżetu Unii.

Języki pracy Parlamentu europejskiego

Parlament zgodnie z postanowieniami Traktatu o WE, obraduje w 11 oficjalnych 
językach Unii Europejskiej: niemieckim, angielskim, francuskim, duńskim, hiszpań-
skim, fińskim, greckim, włoskim, holenderskim, portugalskim i szwedzkim. Po roz-
szerzeniu Unii o 10 państw członkowskich, Parlament dziś pracuje w 20 językach 
europejskich. 19 listopada 2002 roku odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Parlamentu 
Europejskiego na temat rozszerzenia Unii Europejskiej, na którym deputowani Unii 
Europejskiej i przedstawiciele parlamentów krajowych 12 państw kandydujących 
obradowali po raz pierwszy w 23 językach.
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Przewodniczący, Prezydium i Konferencja Przewodniczących

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, wybierany na okres dwóch i pół roku, 
reprezentuje Parlament na spotkaniach oficjalnych oraz na forum międzynarodowym. 
Przewodniczy obradom plenarnym oraz posiedzeniom Prezydium i Konferencji Prze-
wodniczących. Ponadto ma on za zadanie dbać o przestrzeganie regulaminu i utrzy-
manie porządku obrad. Poza tym udziela głosu, ogłasza zamknięcie dyskusji, poddaje 
wnioski pod głosowanie i ogłasza wyniki głosowania. Przewodniczący PE może zabrać 
głos w dyskusji w celu jej podsumowania lub zdyscyplinowania mówcy.

Prezydium odpowiada za budżet oraz sprawy administracyjne i organizacyjne 
Parlamentu. Powołuje również Sekretarza Generalnego, który stoi na czele Sekreta-
riatu Parlamentu Europejskiego. W skład Prezydium wchodzi Przewodniczący Par-
lamentu Europejskiego, 14 wiceprzewodniczących oraz pięciu kwestorów. Członkowie 
Prezydium wybierani są na okres także dwóch i pół roku.

Konferencja Przewodniczących została powołana w 1993 roku i jest organem wyko-
nawczym Parlamentu Europejskiego. W jej skład wchodzą Przewodniczący Parla-
mentu, przewodniczący wszystkich grup politycznych oraz dwóch przedstawicieli 
deputowanych wszystkich grup politycznych oraz dwóch przedstawicieli deputowa-
nych niezrzeszonych. Konferencja Przewodniczących odpowiada za przygotowanie 
porządku obrad w czasie posiedzeń plenarnych, opracowanie kalendarza prac Parla-
mentu, ustala również tryb powoływania, skład i kompetencje komisji i delegacji 
parlamentarnych. Koordynuje także współpracę Parlamentu Europejskiego z innymi 
instytucjami Unii Europejskiej, parlamentami krajowymi państw członkowskich 
i państw trzecich. Jej posiedzenia odbywają się raz w miesiącu. Obecnie Przewodni-
czącym Parlamentu Europejskiego jest hiszpański specjalista Josep Borrell.

Komisje parlamentarne

Deputowani do Parlamentu Europejskiego biorą również udział w pracach komisji 
parlamentarnych, które odpowiadają głównym dziedzinom polityki europejskiej, 
takim jak np. gospodarka, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, kultura, 
młodzież i edukacja, budżet, prawa kobiet. Członkowie komisji parlamentarnych 
wybierani są na okres dwóch i pół roku. Komisje parlamentarne obradują zazwyczaj 
w Brukseli, przygotowują sprawozdania na posiedzenia plenarne Parlamentu, głosują 
nad przyjęciem raportów opracowanych przez wyznaczonych do tego celu sprawoz-
dawców. Po przyjęciu raportów w danej komisji są one przedkładane do konsultacji 
poszczególnym ugrupowaniom politycznym, które czytają je pod kątem zgodności 
z reprezentowaną przez dane ugrupowanie orientację polityczną i wprowadzają odpo-
wiednie zmiany. Następnie poprawiony tekst poddawany jest pod głosowanie na sesji 
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plenarnej Parlamentu Europejskiego. Raporty komisji parlamentarnych przyjęte na 
posiedzeniu plenarnym wyrażają stanowisko Parlamentu w danej sprawie. W pracach 
komisji parlamentarnych mogą uczestniczyć również obserwatorzy z państw kandy-
dujących. Nie mają oni prawa do udziału w głosowaniu, ale na prośbę przewodniczą-
cego danej komisji mogą zabierać głos i wyrażać swoją opinię na dany temat.

Komisje stałe Parlamentu europejskiego

Obecnie w Parlamencie Europejskim działają następujące Komisje stałe:
 • Komisja ds. Polityki Zagranicznej, Praw Człowieka, Wspólnej Polityki Bezpie-

czeństwa i Obrony;
 • Komisja Budżetowa;
 • Komisja Kontroli Budżetowej;
 • Komisja Wolności i Praw Obywatelskich, Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw 

Wewnętrznych;
 • Komisja ds. Gospodarczych i Monetarnych;
 • Komisja ds. Prawnych i Rynku Wewnętrznego;
 • Komisja ds. Przemysłu, Handlu Zewnętrznego, Badań i Energii;
 • Komisja ds. Socjalnych i Zatrudnienia;
 • Komisja ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego i Polityki Konsumenckiej;
 • Komisja ds. Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich;
 • Komisja ds. Rybołówstwa;
 • Komisja ds. Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki;
 • Komisja ds. Kultury, Młodzieży, Edukacji, Mediów i Sportu;
 • Komisja ds. Rozwoju i Współpracy;
 • Komisja ds. Konstytucyjnych;
 • Komisja ds. Praw Kobiet i Równości Szans;
 • Komisja ds. Petycji.

Komisje tymczasowe, śledcze, podkomisje, komisje wspólne 
i delegacje międzyparlamentarne

W Parlamencie Europejskim mogą być również tworzone komisje tymczasowe 
i podkomisje, których celem jest rozwiązywanie nagłych problemów, takich jak np. 
kryzys związany z chorobą szalonych krów (BSE) czy zagadnień związanych ze sto-
sowaniem nowoczesnych technologii w medycynie. Od czasu wejścia w życie posta-
nowień Traktatu z Masstricht, Parlament Europejski może również powoływać komi-
sje śledcze. Zadaniem tych komisji jest badanie spraw, wobec których istnieje 
podejrzenie, że zostały naruszone prawa WE. 
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Wspólne komisje parlamentarne odpowiadają za kontakty z parlamentami krajo-
wymi państw kandydujących do wejścia do UE. W skład takich komisji wchodzą 
przedstawiciele Parlamentu Europejskiego oraz parlamentów krajów państw stowa-
rzyszonych21.

Próba oceny działalności Parlamentu europejskiego i jego 
perspektywy

Ogólnie rzecz biorąc, Parlament Europejski pozornie prowadzi dość wszechstronną 
i bardzo aktywną działalność na rzecz Wspólnot Europejskich i integracji Europy. 
Każdego roku uchwala ponad 500 zaleceń i opinii oraz ponad 5,4 tys. pisemnych 
i ustnych zapytań do Rady i Komisji Europejskiej. Mimo tych wysiłków, wciąż poja-
wiają się zarzuty, że utrzymanie Parlamentu Europejskiego kosztuje niewspółmiernie 
dużo w stosunku do jego kompetencji i rzeczywistego znaczenia w Unii Europejskiej. 
Co jakiś czas na łamach prasy pojawiają się różne propozycje „uzdrowienia” Parla-
mentu Europejskiego oraz zwiększenia jego roli i wpływu na działalność Unii Euro-
pejskiej. Także na forum samego Parlamentu co jakiś czas wracają dyskusje na temat 
jego perspektyw i miejsca w poszerzającej się Unii i w integrującej się Europie. Poja-
wiają się różne oceny dotychczasowych osiągnięć PE i prognozy co do jego przyszło-
ści oraz propozycje reform tej unijnej instytucji.

Mimo tych często skrajnych ocen i postulatów dotyczących PE, należy pamiętać, 
iż jego możliwości działania zawsze były i są nadal ograniczone tak przez obowiązu-
jące we Wspólnotach i UE prawo pierwotne, przede wszystkim traktaty założycielskie 
i ich kolejne modyfikacje, jak i ramy polityczne, jakie mu zakreślono. Do tej pory 
Wspólnoty Europejskie koncentrowały się przede wszystkim na integracji ekono-
micznej, unikając kwestii drażliwych, dotyczących aspektów politycznych, polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa. W rezultacie tego, mimo wysiłków na rzecz zwięk-
szenia uprawnień i funkcji, PE nadal jest tylko instytucją opiniodawczo-doradczą, 
bez możliwości tworzenia prawa. Nadal jest on organem „jedynie wspomagającym 
proces decyzyjny (prawotwórczy), mimo że uczestnictwo w nim ma charakter obli-
gatoryjny”22.

Otóż dzieje się tak, bo Wspólnota Europejska i Unia Europejska, choć rozszerzono 
jej kompetencje i oparto na tzw. trzech filarach, nadal koncentrują swoją działalność 
na integracji gospodarczej państw, a nie na tworzeniu fundamentów pod przyszłe 

21 A. Wróbel, Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), Zakamycze 2002, 
s. 193.

22 J. A. Wojciechowski, Instytucje… s. 30; Z. M. Doliwa-Klepacki, Integracja europejska po zakończe-
niu negocjacji Polski z UE, Białystok 2003, s. 304.



51Parlament Europejski – geneza i rozwój, działalność, struktura…

państwo Europę. UE nie ma nawet osobowości prawnej, mają je tylko Wspólnoty 
i nie jest nawet quasi państwem. Jest tylko specyficznym podmiotem stosunków mię-
dzynarodowych. Zatem nie można oceniać działalności PE przez pryzmat działalno-
ści i roli, jaką pełnią parlamenty w poszczególnych państwach, np. polski Sejm lub 
niemiecki Bundestag. Parlament Europejski nie działał i długo jeszcze nie będzie 
działał w podobnych warunkach i nie będzie miał uprawnień parlamentu funkcjo-
nującego w ramach demokratycznego państwa. Jak już pisałem, UE nie jest żadnym 
super państwem, ani zbliżoną do państwa narodowego instytucją i długo taką jeszcze 
nie będzie. Po pierwsze, ani Traktat o UE w wersji amsterdamskiej, ani Traktat Nicej-
ski, ani Traktat Konstytucyjny dla Europy nie zawierają czy przewidują działań na 
rzecz budowy Europy jako państwa federalnego, tworzonego na bazie dzisiejszej Unii 
Europejskiej. Przeciwnie, art. 1 Traktatu stwierdza wyraźnie, iż wytycza on „nowy 
etap w procesie tworzenia ściślejszego związku pomiędzy narodami Europy” i dodaje, 
iż zadaniem Unii jest organizowanie stosunków „pomiędzy państwami członkowskimi 
i ich narodami”. Mówi zatem o związku i stosunkach między państwami, a nie o pań-
stwie związkowym. Art. 2 wskazuje na wymóg osiągania celów Unii z poszanowaniem 
zasady subsydiarności, co niesie ze sobą, jak to już pisałem, raczej wzmocnienie niż 
osłabienie miejsca i roli państwa narodowego w UE. Co więcej, art. 6 pkt. 3 zawiera 
jednoznaczne stwierdzenie: „Unia respektuje tożsamości narodowe jej państw człon-
kowskich”. Traktat o UE wprowadził szereg postanowień adekwatnych raczej do 
 podmiotów, jakimi są organizacje międzynarodowe. Również przyjęta w Nicei 
„De klaracja w sprawie przyszłości Unii Europejskiej” nic nie mówi o zamiarach prze-
kształcenia Unii w państwo federalne Europa, o nazwie na przykład „Republika Fede-
ralna Europy”. Mówi tylko o potrzebie przeprowadzenia szerokiej dyskusji nad przy-
szłością UE z udziałem przedstawicieli państw narodowych oraz opinii publicznej23. 
W tym też celu powołano do życia Konwent Europejski, który przygotował dość kon-
trowersyjny projekt Traktatu Konstytucyjnego dla Europy, będącego kolejną próbą 
reformy instytucji oraz procesu decyzyjnego Unii Europejskiej24.

Do najbardziej spornych kwestii dyskutowanych na forum Konwentu należały 
uprawnienia legislacyjne PE. Jedni delegaci wypowiadali się za rozszerzeniem tych 
uprawnień, inni zaś byli temu przeciwni. O ile grupa 28 delegatów na czele z niemiec-
kim przedstawicielem Parlamentu Europejskiego Elmarem Brokiem (RFN) domagała 
się przyznania Parlamentowi ograniczonego prawa do inicjatywy ustawodawczej, 

23 J. M. Fiszer, Unia Europejska…, s. 14–15.
24 Ocena Traktatu Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2003 roku, pod red. T. Pawlak-Lis, Warszawa 

2003; S. Parzymies, Konwent w sprawie przyszłości Europy, (w:) Prawo, instytucje i polityka w procesie 
globalizacji, pod red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Warszawa 2003, s. 361–390. 
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a Timothy Kirkhope (Wielka Brytania) i Antonio Tajani (Włochy) postulowali nawet 
przeniesienie kompetencji inicjatywnych z Komisji Europejskiej na Parlament (art. 
19). O tyle David Heathcoat-Amory (Wielka Brytania) zaproponował anulowanie 
zawartego w projekcie Prezydium Konwentu zapisu, że „Parlament Europejski wspól-
nie z Radą Ministrów pełni funkcję ustawodawczą” (art. 19). Argumentował on, że 
Parlament powinien, podobnie jak dotychczas, jedynie wspierać Radę Ministrów UE 
w działalności legislacyjnej. Zrażeni niepowodzeniami, na jakie natrafiła dotąd reali-
zacja zawartego w Traktacie Amsterdamskim postanowienia w sprawie uchwalenia 
jednolitej ordynacji wyborczej, delegaci francuscy (Alain Lamassoure i Hubert 
Haenel), wspierani przez przedstawiciela Rumunii (Alexandru Athanasiu), zgłosili 
postulat wprowadzenia do projektu Traktatu Konstytucyjnego zapisu, nakładającego 
na PE obowiązek (a więc nie tylko prawo) wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą 
w tej sprawie. Spośród innych wniosków na uwagę zasługiwała propozycja Johna 
Gormley’a (Irlandia), aby Parlament Europejski wybierał przewodniczącego Komisji 
Europejskiej wspólnie z parlamentami narodowymi25.

Dyskusja na forum Konwentu nie miała jednak większego wpływu na ostateczny 
kształt postanowień projektu Traktatu Konstytucyjnego. Plenum Konwentu przyjęło 
bowiem prawie bez zmian propozycje zawarte w raporcie Prezydium, a te miały raczej 
charakter zabiegów kosmetycznych i nie zmieniły charakteru kontrolno-doradczego 
PE i jego miejsca w strukturze Unii Europejskiej i Wspólnot Europejskich.

Projekt ten, już podpisany przez państwa członkowskie UE, oczekuje na ratyfikację 
i wprowadzenie go w życie, co dziś jest mało prawdopodobne, aby stało się to szybko. 
Co więcej, nie przewiduje on żadnych istotnych zmian dotyczących sposobu powo-
ływania Parlamentu Europejskiego, ani też zwiększenia jego uprawnień i roli w sto-
sunku do stanu istniejącego obecnie26. Wprowadza on tylko zmiany dotyczące liczby 
deputowanych i alokacji miejsc. Zakłada, że w przyszłości, po kolejnych rozszerze-
niach UE, liczba deputowanych do Parlamentu Europejskiego nie przekroczy 736 
i będzie malejąco proporcjonalna do liczby obywateli UE oraz zakłada minimalny 
próg czterech parlamentarzystów na jedno państwo członkowskie. Co więcej, będzie 

25 Podczas obrad Konwentu, zgłaszono nawet propozycję zmiany nazwy Parlamentu Europejskiego 
na „Izbę Obywateli” lub „Izbę Obywateli Unii”. Patrz Summary sheet of proposals for amendments 
 relating to: The Union’s Institutions, draft Articles for Part One, Title IV of the Constitution (Articles 
14, 15, 16, 16a, 17, 17a, 17b, 18, 18a, 19, 20, 21, 22, 23, and 41) – The democratic life of the Union, s. 3 
i 6–8; Mitteilung der Europäischen Kommission zur institutionellen Architekter der EU, vom 4. Dezember 
2002 in Brüssel, „Internationale Politik. Dokumente”, 2003, nr 1, s. 107–113. Por. także: Przyszłość Unii 
Europejskiej a traktat ustanawiający konstytucję dla Europy, Warszawa 2004.

26 K. Myszona, Projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, z. 3, Warszawa 2003;  
J. J. Węc, Spór o kształt konstytucji europejskiej, „Przegląd Zachodni”, 2004, nr 3, s. 63–101.
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on obowiązywał dopiero po 2009 roku, jeśli w ogóle wejdzie w życie. Do tego zaś czasu 
obowiązywać będzie dotychczasowy podział miejsc w Parlamencie Europejskim, który 
został przyjęty w trakcie akcesyjnym z 16 kwietnia 2003 roku. Zaś dopiero przed 
kolejnymi wyborami w 2009 roku Rada Europejska, działając jednomyślnie i na wnio-
sek Parlamentu Europejskiego, ponownie ustali jego skład i dokona nowej alokacji 
miejsc (mandatów)27.

Mimo powyższych uwag, Parlament Europejski w dniu 12 stycznia 2005 roku przy-
jął Traktat Konstytucyjny dla UE, wzywając kraje członkowskie do jego ratyfikacji. 
Za było 500 eurodeputowanych, przeciw 137, a 40 wstrzymało się od głosu. Głoso-
wanie, któremu towarzyszyły wielkie emocje, miało tylko symboliczny charakter, 
bowiem europarlament nie ma uprawnień do ratyfikacji Konstytucji UE. Leży to 
w gestii państw członkowskich, których parlamenty lub obywatele drogą głosowania 
ludowego (referendum) przyjmą lub odrzucą europejską konstytucję.

W Polsce także odbędzie się referendum, choć jego data budzi polityczne spory. 
Prezydent i członkowie SLD chcieliby, by stało się to jesienią 2005 roku wraz z pierw-
szą turą wyborów prezydenckich. SDPI woli czerwiec wraz z przyspieszonymi wybo-
rami do Sejmu, a PO i UW są za jesienią 2006 r. wraz z wyborami lokalnymi. Z danych 
Eurobarometru wynika, że aż 73% Polaków popiera Konstytucję UE. Natomiast pol-
skie elity polityczne są bardziej sceptyczne, co m.in. pokazało głosowanie w PE 
w Strasburgu, gdzie na 54 polskich eurodeputowanych tylko 15 była „za”: po czterech 
z UW i SLD, trzech z SDPI, jeden z UP, dwóch z Samoobrony, którzy przeszli do klubu 
lewicy oraz jeden z PO. Wstrzymało się od głosu 19 polskich eurodeputowanych (14 
z PO, czterech z Samoobrony oraz jeden z PSL). Przeciw także było 19 (10 z LPR, 
siedmiu z PiS oraz dwóch z PSL), a jeden eurodeputowany z PSL nie głosował28.

Poza polskimi eurodeputowanymi, najwięcej głosów przeciwnych lub wstrzymu-
jących się oddali Brytyjczycy, Czesi i Francuzi. To właśnie francuskie referendum 
uważane jest przez obserwatorów za kluczowe dla przyszłości Konstytucji Europej-
skiej. A z ostatnich sondaży wynika, że liczba jej zwolenników we Francji gwałtownie 
zmalała – z 64% do 57%, a liczba przeciwników w podobnej proporcji wzrosła – z 36% 
do 43%. W Wielkiej Brytanii sondaże z połowy stycznia 2005 roku wskazują, że Kon-
stytucja UE w referendum, które zaplanowane tam jest na wiosnę 2006 r., najpraw-
dopodobniej przepadnie29.

27 J. J. Węc, Reforma instytucjonalna Unii Europejskiej w pracach Konwentu. Stanowisko Polski, (w:) 
Stanowisko Unii Europejskiej i jej sąsiadów w przededniu poszerzenia, pod red. M. Czajkowskiego 
i E. Cziomera, Kraków 2003.

28 „Gazeta Wyborcza”, z 13 stycznia 2005 r., s. 7.
29 Ibidem.
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Tak więc trzeba się zgodzić z tezą, że na uzyskanie pełnych prerogatyw typowych 
dla parlamentów narodowych – stanowienie prawa – przyjdzie Parlamentowi Euro-
pejskiemu jeszcze poczekać i to bardzo długo, o ile w ogóle ten moment nastąpi 
w dającym się przewidzieć czasie30. Moim zdaniem nastąpi to wówczas, gdy zostanie 
wypracowana nowa wizja UE i jednoczącej się Europy, wizja, która będzie akcepto-
wana przez większość państw i narodów Europy. Niestety, takiej koncepcji wciąż nie 
ma i chyba także długo jej jeszcze nie będzie.

Póki co, jak pisze G. Harris, Parlament Europejski „nadal będzie upoważniony do 
nalegania na wprowadzenie większej przejrzystości demokratycznej kontroli oraz 
efektywności, ale będzie musiał stale pamiętać, że reforma instytucjonalna nie może 
być postrzegana jako cel samoistny, lecz jako środek do stworzenia bardziej demo-
kratycznej Unii. Taka ambicja pozostaje jak zawsze zgodna z potrzebami Europejczy-
ków”31.

Przewodniczący Parlamentu europejskiego w latach 1952–2005

30 K. Michałowska-Gorywoda, Podejmowanie decyzji…, s. 241.
31 G. Harris, Rola Parlamentu Europejskiego w procesie rozszerzania Unii Europejskiej, „Studia Euro-

pejskie”,1997,  nr 1, s. 56.

Data Nazwisko Frakcja polityczna Państwo
1952 Paul-Henri Spaak PES Belgia
1954 Alcide De Gasperi Chrześcijańscy Demokraci Włochy
1954 Giuseppe Pela Chrześcijańscy Demokraci Włochy
1956 Hans Furler Chrześcijańscy Demokraci Niemcy
1958 Robert Schuman Chrześcijańscy Demokraci Francja
1960 Hans Furler Chrześcijańscy Demokraci Niemcy
1962 Gaetano Martino ELDR Włochy
1964 Jean Duvieusart Chrześcijańscy Demokraci Belgia
1965 Victor Leemans Chrześcijańscy Demokraci Belgia
1966 Alain Poher Chrześcijańscy Demokraci Francja
1969 Mario Scelba Chrześcijańscy Demokraci Włochy
1971 Walter Behrendt PES Niemcy
1973 Cornelis Berkhouver ELDR Holandia
1975 Georges Spenale PES Francja
1977 Emilio Colombo Chrześcijańscy Demokraci Włochy
1979 Simone Veil PES Francja
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Data Nazwisko Frakcja polityczna Państwo
1982 Pieter Dankert ELDR Holandia
1984 Pierre Pflimlin Chrześcijańscy Demokraci Francja
1987 Lord Plumb GUE/NGL Wielka Brytania
1989 Enrique Baron Crespo PES Hiszpania
1992 Egon Klepsch Chrześcijańscy Demokraci Niemcy
1994 Klaus Hansch PES Niemcy
1997 Jose Maria Gil-Robles Gil Delgada EPP Hiszpania
1999 Nicole Fontaine EPP Francja
2002 Pat Cox ELDR Irlandia
2004 Josep Borrell PES Hiszpania

Źródło: K. Michałowska-Gorywoda: Podejmowanie decyzji w UE, Warszawa 2004.

Państwo

Miejsca w Parlamencie 
Europejskim od 01.05.2004 r. 

do początku kadencji 
Parlamentu Europejskiego 

w 2004 r.

Miejsca w Parlamencie 
Europejskim według 

projektu konstytucyjnego

Niemcy 99 99
Wielka Brytania 87 78
Francja 87 78
Włochy 87 78
Hiszpania 64 54
Niderlandy 31 27
Grecja 25 24
Belgia 25 24
Portugalia 25 24
Szwecja 22 19
Austria 21 18
Dania 16 14
Finlandia 16 14
Irlandia 15 13
Luksemburg 6 6
Polska 54 54
Czechy 24 24

liczba deputowanych do Parlamentu europejskiego
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Państwo

Miejsca w Parlamencie 
Europejskim od 01.05.2004 r. 

do początku kadencji 
Parlamentu Europejskiego 

w 2004 r.

Miejsca w Parlamencie 
Europejskim według 

projektu konstytucyjnego

Węgry 24 24
Słowacja 14 14
Litwa 13 13
Łotwa 9 9
Słowenia 7 7
Estonia 6 6
Cypr 6 6
Malta 5 5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie strony internetowej.
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Józef M. Fiszer

european parlIament

The paper is devoted to one of the oldest and major organs of the European Union, 
namely the European Parliament. It presents the origin and development of this insti-
tution dating back to the first European Communities i.e. European Coal and Steel 
Community of 1952 and the European Economic Community of 1957. The author 
describes the prerogatives of theParliament acquired progressively together with the 
development of the European Communities and the EU, its members and structure 
and the organization of work.

A lot of emphasis is put on the role of the European Parliament in the integration 
process and building the united Europe. The paper also contains a lot of Polish aspects 
e.g. it describes the Polish road to the EU  and the European Parliament and the course 
and results of the election to this EU institution in June 2004 when Poles (for  the first 
time in history) elected their members of the European Parliament.

The author also attempts to present the perspectives of the European Parliament 
in the enlarging European Union stressing the fact that before it is possible a new 
vision of the EU and the uniting Europe has to be worked out, the vision which does 
not seem to be easy to achieve. The concept like this is still non-existent and the author 
doubts that we can soon expect its creation.
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ATHENAEUM

europejskie koneksje polskich partii politycznych

Przed wyborami 2004 r. w Parlamencie Europejskim V kadencji funkcjonowało 
osiem grup politycznych (frakcji), do których do 1 maja 2004 r. wchodziło 626 depu-
towanych. Nie tworzyli oni jednolitych delegacji narodowych, ale skupiali się w mię-
dzynarodowych grupach politycznych1. Bezpośrednie zaplecze polityczne grup par-
lamentarnych stanowią europejskie organizacje transnarodowe (międzynarodówki, 
federacje) partii politycznych określonych opcji, tworzone od lat 70. ubiegłego wieku. 
5 kwietnia 1974 r. powstała Konfederacja Partii Socjalistycznych Wspólnoty Euro-
pejskiej (CSP) – od listopada 1992 r. Partia Europejskich Socjalistów (PES). PES 
uznała frakcję socjalistyczną w PE za swoją bezpośrednią reprezentację, zmieniając 
w 1993 r. jej nazwę z „Grupa Socjalistyczna” na „Parlamentarna Grupa Partii Euro-
pejskich Socjalistów”2. 26 marca 1976 r. na zjeździe w Stuttgarcie została powołana 

Edward Olszewski

partIe polItyczne I SpołeczeńStwo 
w wyborach  

do parlamentu europejSkIego 2004 roku

1 Były to: Europejska Partia Ludowa (chrześcijańscy demokraci) i Europejscy Demokraci – Group 
of the European People’s Party (Christian Democrats) and European Democrats (EPP-DE), obecnie 
największa frakcja; Partia Europejskich Socjalistów – Group of the Party European Socialists (PES), 
Europejska Partia Liberałów, Demokratów i Reformatorów – Group of the European Liberal, Democrat 
and Reform Party (ELDR), Zieloni/Niezależne Przymierze Europejskie – Group of the Greens/Europe-
an Free Alliance (Verts/ALE), Zjednoczona Lewica Europejska/Zielona Lewica Nordycka – Confederal 
Group of the European United Left/Nordic Green Left (GUE/NGL), Unia na rzecz Narodów Europy – 
Union for Europe of the Natios Group (UEN), Europa Demokracji i Różności – Group for a Europe of 
Democracies and Diversities (EDD), Członkowie niezrzeszeni – Non-attached (NI).

2 P. Tosiek, Grupa socjalistyczna w Parlamencie Europejskim, (w:) Doktryna i ruch socjaldemo kra-
tyczny. Historia i współczesność, pod red. E. Olszewskiego, Puławy 2001, s. 80–81; R. Herbut, Partia 
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Partia Europejskich Liberałów, Demokratów i Reformatorów (ELDR)3. W tym samym 
roku europejscy chrześcijańscy demokraci powołali Europejską Partię Ludową (EPP)4. 
W kwietniu 1978 r. powstała konserwatywna Europejska Unia Demokratyczna 
(EDU)5. Od 1978 r. istnieje federacja komunistów i ugrupowań pokrewnych, a od 
1989 r. Europejska Federacja Partii Zielonych (EPG)6. Ugrupowania te wzmacniają 
organizacyjnie i programowo frakcje polityczne w Parlamencie Europejskim, a także 
zapewniają łączność z partiami narodowymi i to nie tylko krajów należących do UE. 
Na prawach obserwatorów konsultantów, zaproszonych gości mogły uczestniczyć 
w ich pracach partie i ich liderzy z europejskich państw kandydujących do Unii. Stwa-
rzały im warunki do uczestnictwa w „szkole” politycznej działalności na forum Wspól-
noty Europejskiej. Podobne znaczenie miał udział partii narodowych w światowych 
międzynarodówkach różnych ruchów politycznych.

Aspiracje do wejścia do struktur międzynarodowych najszybciej i najskuteczniej 
podjęły partie socjaldemokratyczne: Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej 
(SdRP) – obecnie Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) i Unia Pracy (UP). Polscy 
socjaldemokraci szybciej uzyskali uznanie na forum międzynarodowym niż u krajo-
wych liderów prawicy i centrum. Rada Międzynarodówki Socjalistycznej w grudniu 
1994 r. zarekomendowała przyjęcie SdRP na obserwatora MS, a XX Kongres MS 
w Nowym Jorku w 1996 r. przyjął SdRP i UP na pełnoprawnych członków Między-
narodówki, z pominięciem szczebli pośrednich (członek konsultant, stowarzyszony). 
Był to wyjątek, gdyż w latach 90. tylko włoska Partia Lewicy Demokratycznej została 
przyjęta do MS na takiej zasadzie7. SLD i UP znalazły się w największej międzynaro-

Europejskich Socjalistów, (w:) Encyklopedia politologii, pod red. M. Żmi grodzkiego, t. 3: Partie i systemy 
partyjne, pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta, Zakamycze 1999, s. 134–135.

3 Inne tłumaczenie nazwy: Partia Liberalno-Demokratyczna i Reformatorska. E. Olszewski, Między-
narodówka Liberalna, (w:) Ideologia, doktryny i ruch polityczny współczesnego liberalizmu, pod red. 
E. Olszewskiego i Z. Tymoszuka, Lublin 2004, s. 240–244; R. Herbut, Partia Europejskich Liberałów, 
Demokratów i Reformatorów, (w:) Encyklopedia politologii, t., 3…, s. 134–135.

4 L. W. Zyblikiewicz, Chrześcijańska demokracja a polityka integracji europejskiej, (w:) Chrześcijańska 
demokracja we współczesnym świecie, pod red. K. Krzywickiej i E. Olszewskiego, Lublin 1999, s. 139–152; 
R. Herbut, Europejska Partia Ludowa, (w:) Encyklopedia politologii, t. 3…, s. 46–47.

5 E. Olszewski, Ideologia i ruch konserwatywny, (w:) Konserwatyzm. Historia i współczesność, pod 
red. S. Stępnia, Lublin 2003, s. 20–23; P. Tosiek, Konserwatyści w Parlamencie Europejskim, ibidem, 
s. 138–248.

6 R. Herbut, Europejska Federacja Partii Zielonych, (w:) Encyklopedia politologii, t. 3…, s. 45.
7 Przed przyjęciem SdRP i UP Międzynarodówka musiała rozwiązać problem uczestnictwa dwóch 

partii socjaldemokratycznych w MS z jednego kraju. Taką możliwość utorowało przyjęcie do Między-
narodówki dwóch partii z Włoch i z Japonii. O problemie członkostwa partii z byłych krajów komuni-
stycznych mówił m.in. Dag Halvorsen (norweska Partia Pracy): „Mamy już takie doświadczenie 
w Międzynarodówce, że znajdują się w niej dwie lub więcej partii socjalistycznych z tego samego kraju 
i na forum międzynarodowym toczą ze sobą zażarte spory ideologiczne i polityczne. Tego chcemy unik-  
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dówce partii i organizacji socjaldemokratycznych i lewicowych, zrzeszającej 170 
partii i stowarzyszeń z całego świata. Wejście SLD i UP do MS ułatwiło bliższą współ-
pracę z Partią Europejskich Socjalistów, która należy do organizacji stowarzyszonych 
MS i koordynuje działalność lewicy w ramach Unii Europejskiej. Obie partie w PES 
mają status partii stowarzyszonych. Wyrazem uznania dla polskich socjaldemokratów 
na forum europejskim był fakt, że w prezydium PES znaleźli się Tadeusz Iwiński (SLD) 
i Katarzyna Matuszewska (UP).

Rozbicie ruchu chadeckiego i niedookreśloność ideowa partii i ugrupowań mie-
niących się chrześcijańsko-demokratycznymi rzutuje na miejsce polskich chadeków 
w strukturach międzynarodowych tego ruchu. Żadnej z polskich partii chadeckich 
nie znajdujemy aktualnie w Międzynarodówce Chrześcijańsko-Demokratycznej 
(Internationale Democrate Chretienne – IDC), chociaż są tu partie z Albanii, Biało-
rusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Słowacji, Słowenii, Estonii, Węgier, Kosowa, Litwy, 
Mołdawii, Czech, Rumunii, Rosji, Ukrainy, Jugosławii8. Niektóre z polskich partii 
podjęły próbę wejścia do struktur europejskich ugrupowań centrowo-prawicowych. 
Dotyczyło to Europejskiej Partii Ludowej (PPE) i Europejskiej Unii Demokratycznej 
(EDU). PPE skupia wyłącznie partie reprezentujące doktrynę chrześcijańską, należące 
do Europejskiej Unii Demokratycznej – European Union of Christian Democrats 
(EUCD) i działające w państwach Unii Europejskiej. EDU jest organizacją uzupeł-
niającą wobec PPE, stanowi wspólnotę roboczą zrzeszającą partie chrześcijańsko-
-demokratyczne, konserwatywne i jak to określono „podobnie myślące”. Określa się 
ją czasem mianem Międzynarodówki Konserwatywnej9. Obecnie skupia 43 partie 
z 30 krajów.

Europejska Unia Demokratyczna zaczęła wspierać rozwój partii o założeniach 
wyrażonych w deklaracji EDU z Klessheim w 1978 r. w krajach postkomunistycznych, 
a następnie zapraszać je do członkostwa w swoich strukturach. 18 sierpnia 1990 r. na 
członków przyjęto z Polski: Kongres Liberalno-Demokratyczny i Porozumienie Cen-
trum. Jednym z warunków przyjęcia do EDU było zaistnienie partii we własnym kraju, 
czyli osiągnięcie statusu grupy (frakcji) parlamentarnej lub uzyskanie przynajmniej 
5% miejsc w parlamencie. Szybko okazało się, że wiele partii z Europy Środkowo-

nąć. Co do SdRP, to nie jest najważniejszy „komunistyczny rodowód” – chociaż to nadal działa na wy-
obraźnię wielu socjaldemokratów zachodnich. Bardziej obawiamy się o to, aby w Międzynarodówce nie 
znalazło się kilka partii z Polski, które będą stale walczyć ze sobą. Tego chcemy uniknąć i tu leży źródło 
pewnej pasywności Międzynarodówki na tym terenie”. Wywiad z D. Halvorsenem, „Dziś” 1993, nr 3, 
s. 36–37.

8 International Democrat Union – Member Parties, http://www.idu.org/memorgs.htm
9 A. Zięba, Idea konserwatyzmu w programie Europejskiej Unii Demokratycznej, „Kapitalizm” 1981, 

nr 3, s. 67; B. Kosowska, Rozwój, organizacja i program Europejskiej Unii Demokratycznej, „Studia Eu-
ropejskie”, Warszawa 1999, nr 3, s. 91.
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-Wschodniej znikło ze sceny politycznej, inne potraktowały przynależność do EDU 
jako wyraz uznania na forum europejskim i możliwość podbudowania swojej pozycji 
na krajowej scenie politycznej. Z tego względu EDU od 1992 r. zaostrzyła warunki 
przyjęć (wprowadzono dla kandydatów dwuletni okres oczekiwania na statusie obser-
watora).

Porozumienie Centrum przestało być członkiem EDU ze względu na bierność, 
niepłacenie składek, brak zainteresowania działalnością Unii. Z kolei członkostwo 
Kongresu Liberalno-Demokratycznego przeniosło się na Unię Wolności (po połącze-
niu KL-D z Unią Demokratyczną w Unię Wolności). W 1996 r. Unia Wolności uzy-
skała w EDU status stałego obserwatora, a od roku 1998 była stałym członkiem. 
W Europejskiej Partii Ludowej na 40 partii członkowskich w 2000 r. polską reprezen-
tację o statusie partii „stowarzyszonych” stanowiły: Unia Wolności, Ruch Społeczny 
AWS i Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe10. Ruch Społeczny AWS okazał się tu 
bardzo słabym ogniwem.

Destrukcja na polskiej prawicy niepokoiła PPE, która chciała utrzymać po wybo-
rach 2004 r. czołową pozycję w PE, a obawiała się w odniesieniu do Polski zwycięstwa 
kandydatów z SLD (deputowani socjaldemokracji w UE zajmowali drugą lokatę). 
Dlatego też Europejska Partia Ludowa dokładała wszelkich starań, aby doprowadzić 
do zbudowania w Polsce silnej centroprawicy, stosując wprost polityczny casting. 
Wypowiadał się w tej kwestii przewodniczący PPE Wilfried Martens. Do Polski dele-
gowano obserwatorów i doradców prawicy. Kierownictwo PPE dążyło do tego, aby 
polska centroprawica wyłoniła reprezentatywnego lidera a poszczególne partie wyło-
niły potencjalnych kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Tacy wyselekcjonowani 
politycy byliby włączeni do prac parlamentarnych PPE-DE i przygotowywaliby się 
do przyszłych zadań. Do inicjatywy PPE liderzy polskich partii prawicowych i cen-
trowych odnieśli się, delikatnie mówiąc, niechętnie bądź z rezerwą, upatrując w akcji 
naruszenie suwerenności. Rafał Pleśniak pisał: „W rozmowach kuluarowych wysłan-
nicy EPL (ang. PPE) przyznają, że mają obawy, czy zgrani w różnych konfiguracjach 
liderzy różnych partii będą dla polskich wyborców wiarygodni – nawet pod szyldem 
EPL. Woleliby, żeby dotychczasowi liderzy usunęli się w cień. Na to nie godzą się sami 
zainteresowani. Efekt może być taki, że mimo szkoleń i pomocy, do zjednoczenia nie 
dojdzie, a ostatecznie nasza centroprawica sromotnie przegra wybory do europarla-
mentu”11. W 2004 r. w PPE znajdowały się Ruch Społeczny AWS i SKL–Ruch Nowej 

10 B. Kosowska, op.cit., s. 102–103; International Democrat Union, http://www.idu.org/memberor-
ganizacions-action.asp. Z innych krajów postkomunistycznych swoje reprezentacje w EDU mają (w na-
wiasach liczba partii): Albania (1), Bułgaria (3), Czechy (2), Estonia (1), Węgry (2), Litwa (1), Rumunia 
(2), Słowacja (2), Słowenia (1).

11 R. Pleśniak, Polityczny casting. Europejska Partia Ludowa będzie integrować polską prawicę, „Wprost” 
z 24 marca 2002 r., s. 28–30.
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Polski na statusie partii stowarzyszonych oraz Platforma Obywatelska na statusie 
obserwatora. Nie znajdujemy tych partii w International Democrat Union (IDU), 
czyli Międzynarodowej Unii Demokratycznej. Zaznaczyć przy tym należy, że Plat-
forma Obywatelska przez większość jej elektoratu odbierana była jako partia liberalna, 
później deklarowała się jako liberalno-konserwatywna i miała aspiracje do dokonania 
wokół tej opcji programowej zjednoczenia centroprawicy. 

W Unii Wolności ścierały się różne opcje: od klasycznej liberalnej po prawicowo-
-chadecką, a nawet socjaldemokratyczną. Przyjęcie przez UW europejskiej platformy 
chadecko-konserwatywnej było wyrazem dominacji linii programowej polityków 
skupionych wokół Tadeusza Mazowieckiego. Z tego względu UW od 1998 r. była 
członkiem PPE. Także związane z UW stowarzyszenie Młodzi Demokraci od 1994 r. 
działało w Europejskim Związku Młodzieży Europy (The Democrat Youth Commu-
nity of Europe – DEMYC), skupiającej 35 młodzieżówek partii chrześcijańsko-demo-
kratycznych, konserwatywnych i liberalnych. Po zmianach personalnych i programo-
wych Unia Wolności wystąpiła z PPE w październiku 2002 r. i zgłosiła akces do 
Europejskiej Partii Liberałów, Demokratów i Reformatorów (ELDR). 

 Trudno było przewidzieć jaką opcję w przyszłym europarlamencie zajmą partie 
agrarne (neoagrarne, ludowe). Żywot tych partii w Europie Zachodniej, poza Finlan-
dią i pozostałościami haseł agrarystycznych w partiach Centrum w innych krajach 
Skandynawii, zakończył się. Natomiast nastąpiło odrodzenie tego nurtu w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej (nie zawsze na gruncie ideologii neoagrarystycznej). 
W Polsce opcję tę reprezentuje głównie Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardziej praw-
dopodobne było „wpasowanie” się agrarystów do już istniejących grup parlamentar-
nych. Takie przypuszczenie potwierdzałaby przynależność Center Party w Finlandii 
i Centerpartiet w Szwecji do europejskiej międzynarodówki liberałów12. Polscy ludo-
wcy skłaniali się wyraźnie w kierunku zachodnioeuropejskiej chadecji.

 Populistyczno-ludowy Ruch Społeczny Samoobrona A. Leppera poszukiwał jakiejś 
międzynarodówki. Janusz Maksymiuk (doradca Leppera) mówił, że „Może będzie to 
szeroki ruch Samoobrony, który zaczyna powstawać w krajach byłego obozu socjali-
stycznego”13. Wcześniej deklarowano ewentualne przystąpienie do Unii na rzecz 
Europy Narodów (UEN)14. Liga Polskich Rodzin nie zamierzała wstępować do orga-
nizacji transnarodowych.

Można było przewidywać, że udział w pracach Parlamentu Europejskiego, a także 
w innych strukturach unijnych, będzie łatwiejszy dla partii i ugrupowań, które już 
działają na forum międzynarodowym, przede wszystkim w łączności z „grupami” 

12 Ibidem, s. 69.
13 Polskie partie na salonach, „Polityka” z 30 listopada 2002 r., nr 48, s.12.
14 K. Niklewicz, Wyprawa posłów polskich, „Gazeta Wyborcza” z 18 listopada 2002 r., s. 5
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parlamentarnymi UE. Wielu ich przedstawicieli zaznaczyło swoją aktywność w Radzie 
Europy, uczestniczyli w parlamentarnej konferencji posłów COSAC (Conference of 
Community and European Affairs Committee) czy w pracach Konwentu Europej-
skiego15. Polscy delegaci do Konwentu (Józef Oleksy, Danuta Hübner i Edmund Wit-
tbrodt) mogli na prawie równych prawach z członkami UE realnie wpływać na przy-
szły kształt unijnych instytucji. Róża Thun – prezes Polskiej Fundacji im. Roberta 
Schumana – mówiła, że chciałaby „(…) mieć w PE ludzi, którym by zależało na Euro-
pie, którzy rozumieją całość, a nie takich, którzy będą dbali tylko o jakąś grupkę 
swoich wyborców. Muszą dbać o Europę, żeby była duża, silna i dobrze funkcjonowała, 
bo wtedy Polska też będzie silna i będzie dobrze funkcjonowała”16.

Spodziewać się należało, że elity partyjne wytypują takich kandydatów, którzy będą 
w stanie łączyć interesy narodowe z unijnymi. Jak jednak wynikało z sondaży dzien-
nikarskich liderzy partii i działacze krajowych gremiów kierowniczych poszczególnych 
ugrupowań długo nie przejawiali zainteresowania udziałem w wyborach do PE, mimo 
perspektywy wzrostu prestiżu, przywilejów i wysokich uposażeń europarlamentarzy-
stów. W znacznej mierze przeszkodą był brak znajomości języków obcych (angielski, 
francuski), ale chyba nie mniejszą obawa przed koniecznością „europejskiego” stylu 
uprawiania polityki (np. w Samoobronie). Powodowały je także ograniczenia odnośnie 
europarlamentarzystów. Nie mogą oni łączyć tej funkcji w PE z mandatem w parla-
mencie krajowym (chociaż marszałek Marek Borowski zgłaszał propozycję, aby 
uwzględnić taką możliwość w pierwszej kadencji PE po zjednoczeniu), z członko-
stwem w rządzie swego kraju, w Komisji Wspólnot Europejskich, ze stanowiskami 
sędziego, rzecznika generalnego lub Kanclerza Trybunału Sprawiedliwości, członko-
stwem w Radzie Dyrektorów Europejskiego Banku Centralnego i jeszcze w wielu 
innych instytucjach i organach unijnych17. Mogło wydawać się, że te uwarunkowania 
mogą stwarzać szansę kandydowania dla młodych aktywistów, ekspertów i fachowców, 
ludzi nauki, dla działaczy niższych szczebli organizacyjnych. Ale czy świadomość 
takiego wyboru mają zastygłe w swych posadach i „zgrane” elity? – pytał Paweł Sien-
nicki – „Polskie désintéressement eurowyborami może dziwić bo za słabe reprezenta-

15 Konwent Europejski został powołany do życia na mocy „Deklaracji z Laeken” z 15 grudnia 2001 r. 
Jest czymś w rodzaju zgromadzenia konstytucyjnego, ma określić prawne ramy UE, odpowiedzieć na 
pytanie czy utrzymać rotacyjne przewodnictwo, zmieniające się co sześć miesięcy (przy ewentualnych 
25 członkach UE) , jaką liczbą głosów podejmować decyzje, jak rozdzielić kompetencje Unii, państw 
i regionów. Rozwiązanie Konwentu przewiduje się w lipcu 2003 r. po zakończeniu drugiego etapu 
prac.

16 Cyt. za: M. Ostrowski, Poseł do gwiazd, „Polityka” z 11 stycznia 2003 r., nr 2. s. 43.
17 Nad podziałem Polski na okręgi wyborcze i projektem ordynacji wyborczej do PE pracował w tym 

czasie m.in. prof. Stanisław Gebethner, który pod dyskusję poddał trzy warianty podziału kraju na okrę-
gi wyborcze, J. Paradowska, Apetyty na mandaty, „Polityka” z 8 lutrego 2003 r., nr 6, s. 28–30.
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cje narodowe w Parlamencie Europejskim sporo się płaci. Swoją szansę świetnie 
wykorzystała Hiszpania, ale przegrali Grecy i Włosi. Od poziomu polskich deputo-
wanych będzie więc zależała pozycja Polski”18.

Przymiarka do europarlamentu 

 W dniu 18 listopada 2002 r. odbyły się w Strasburgu obrady Parlamentu Europej-
skiego na temat rozszerzenia Unii Europejskiej. Z inicjatywy irlandzkiego liberała 
Pata Cox’a zaproszono na nie w charakterze obserwatorów (z możliwością zaprezen-
towania swoich poglądów) 214 parlamentarzystów z krajów kandydujących do Unii 
Europejskiej. Polska otrzymała 50 zaproszeń (tylu deputowanych w PE przewidywano 
wówczas dla Polski po wstąpieniu do UE). Nie skorzystała z trzech zaproszeń Liga 
Polskich Rodzin (przeciwna integracji Polski z UE). Uczestniczyło natomiast w obra-
dach: osiemnastu posłów SLD, pięciu Platformy Obywatelskiej, po czterech z PSL, PiS 
i RS Samoobrona oraz sześciu senatorów z SLD-UP, dwóch z Bloku Senat 2001, jeden 
z Koła Senatorów Ludowych i Niezależnych. Nawiązując do tego wydarzenia tytuły 
prasowe informowały: Wyprawa posłów polskich, Polskie partie na salonach, Poseł do 
gwiazd. Nie przytaczamy tu wypowiedzi w dyskusji, natomiast interesujące dla pre-
zentowanego zagadnienia było poszukiwanie miejsca wśród frakcji politycznych PE 
przez gości z Polski. Parlamentarzyści SLD-UP dołączyli do Partii Europejskich Socja-
listów, co było naturalnym następstwem od lat utrzymywanych związków z między-
narodową socjaldemokracją, przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, Prawa i Spra-
wiedliwości oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego zasiedli we frakcji 
chadecko-konserwatywnej (PPE-DE), jedni ze względu na wcześniej zawiązaną współ-
pracę, inni (PSL) upatrując w niej najbliższą z możliwych aktualnie opcję ideowo-
-polityczną, delegaci Samoobrony nie „wpasowali” się do żadnej grupy politycznej, 
uczestniczyli jako „niezrzeszeni” (NI)19. Jak napisał Konrad Niklewicz „Samoobrona 
deklaruje, że wejdzie do Unii na rzecz Europy Narodów (UEN), ale nie wiadomo, czy 
zostanie tam zaakceptowana. Szefem UEN jest francuski gaullista Charles Pasqua 
różniący się od Leppera wszystkim, od manier politycznych począwszy. Jeśli UEN 

18 P. Siennicki, Tajne wybory, „Wprost” z 3 marca 2002 r., s. 35.
19 M. Ostrowski, Poseł do gwiazd, „Polityka” z 11 stycznia 2003 r., nr 2, s. 41–43. „Gorzej – pisał ze 

Strasburga M. Ostrowski – kiedy profil krajowej partii trudno określić, bo ani z programu, ani z nazwy 
to nie wynika, jak na przykład Samoobrona albo Liga Polskich Rodzin (ta zresztą do Strasburga nikogo 
nie wysłała i zmarnowała tylko przeznaczone miejsca). Na próbnej sesji w Strasburgu doszło do zgrzy-
tów, gdyż istniejące frakcje nie chciały przyjąć, choćby na chwilę, przybyszów z zaszarganą albo niejasną 
opinią. Na przykład posłowie populisty Meciara i rządzących Bułgarów chcieli usiąść u chadeków, ale 
im odmówiono. Nasz Andrzej Lepper powiedział, że się dopiero rozejrzy za sojuszami i trafił na ławkę 
„niezrzeszonych”, gdzie niedaleko siedział ultraprawicowiec Jean-Marie Le Pen” (s. 42). 
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odrzuci Samoobronę i nie zaakceptują jej pozostałe frakcje (…) klub Leppera zosta-
nie zepchnięty do niebytu, czyli grupy „niezależnych”, którzy nie mają praktycznie 
żadnego wpływu na działalność PE20. 

Po podpisaniu Traktatu Akcesyjnego w Atenach 16 kwietnia 2003 r. parlamenty 10 
kandydujących państw wydelegowały do Parlamentu Europejskiego 160 obserwato-
rów, z tego z Polski 54. Obserwatorzy mieli prawo uczestnictwa w sesjach plenarnych 
PE (bez prawa głosowania i kandydowania) i mogli włączyć się do określonej grupy 
(frakcji) politycznej. Okazało się, że aż 10 polskich obserwatorów nie znalazło swego 
miejsca w istniejących grupach politycznych i zasiadło wśród „niezrzeszonych” (Adam 
Biela, Krzysztof Filipek, Maciej Giertych, Wacław Klukowski, Andrzej Lepper, Stani-
sław Łyżwiński, Antoni Macierewicz, Krzysztof Rutkowski, Witold Tomaczak, Geno-
wefa Wiśniowska)21. Polscy obserwatorzy najliczniej zasilili też Grupę Unii na Rzecz 
Europy Narodów (4 na 7 ogółem: Adam Bielan, Tomasz Michał Kamiński, Marcin 
Libicki, Aleksander Szczygło). Najwięcej obserwatorów z Polski włączyło się do Grupy 
Partii Europejskich Socjaldemokratów (27)22 oraz Grupy Europejskiej Partii Ludowej 
(Chrześcijańscy Demokraci) i Europejscy Demokraci (13)23. Sytuacja ta nie napawała 
optymizmem na przyszłość. O pierwszych wystąpieniach polskich deputowanych 
(obserwatorów) bardzo krytycznie informowały mass media24. Maciej Rybiński zasta-
nawiał się kogo w PE będą reprezentować deputowani z Polski – „Polskę czy poszcze-
gólne opcje polityczne? Czy polscy parlamentarzyści będą głosowali jednakowo po 
polsku, czy też jeden Polak będzie z francuskimi socjalistami, a drugi przeciwko, 
w bloku z chadekami hiszpańskimi. W takiej ewentualności kryje się zarzewie kon-

19 K. Niklewicz, Wyprawa posłów…, s. 5.
21 Z pozostałych 9 państw tylko dwóch obserwatorów ze Słowacji znalazło się w grupie NI.
22 Danuta Ciborowska, Grażyna Ciemniak, Zygmunt Cybulski, Bernard Drzezla, Piotr Gadzinowski, 

Andrzej Gawlikowski, Genowefa Grabowska, Zofia Grzebisz-Nowicka, Tadeusz Iwiński, Jerzy Jaskiernia, 
Ryszard Kalisz, Bronisława Kowalska, Józef Kubica, Bogusław Liberadzki, Janusz Lisak, Bogusław Litwi-
niec, Agnieszka Pasternak, Andrzej Pęczak, Jerzy Pieniążek, Bogdan Podgórski, Sylwia Pusz, Robert 
Smoleń, Jerzy Wenderlich, Marek Widuch, Marek Wikiński, Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska, 
Marian Zenkiewicz.

23 Andrzej Chronowski, Zbigniew Chrzanowski, Andrzej Galazewski, Andrzej Grzyb, Bogdan Klich, 
Eugeniusz Kłopotek, Janusz Antoni Lewandowski, Jacek Protasiewicz, Czesław Siekierski, Jerzy Smora-
wiński, Jan Tomaka, Edmund Wittbrot, Janusz Wojciechowski. Obserwatorzy w Parlamencie Europej-
skim, http://www.europarl.int/observers/information

24 Polscy deputowani grzmieli w Europarlamencie, http://info.onet.pl/913374,12; Poseł Tomczak ofia-
rował krzyże Parlamentowi Europejskiemu, http://info.onet.pl/913417,12; Polacy w PE: Chrześcijaństwo 
albo śmierć, http://info.onet.pl/913160,12; Europarlament: Lepperowi wyłączono mikrofon, http://info.
onet.pl/913397,12
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fliktów wewnętrznych. (…) Nasz styl parlamentaryzmu przedstawicielskiego wpro-
wadzimy do Parlamentu Europejskiego i będzie się on przez długi czas zajmował 
ustaleniem, kto reprezentuje Polaków”25.

Ordynacja wyborcza

Projekt ustawy o wyborze członków Parlamentu Europejskiego wniosła do Sejmu 
Rada Ministrów RP 25 czerwca 2003 r., a Ustawa „Ordynacja wyborcza do Parlamentu 
Europejskiego” weszła w życie z dniem 23 stycznia 2004 r.26 Podczas dyskusji, sporów 
i kontrowersji wyeliminowano z projektu zapisy dyskryminujące małe partie, młode 
gry wiekowe kandydatów, wynegocjowano podział kraju na 13 okręgów wyborczych. 
Proponowany w projekcie wymóg poparcia 15 tys. wyborców w każdym okręgu dla 
list kandydatów obniżono do co najmniej 10 tys. wyborców (art. 59), przy tym komi-
tet wyborczy, który zarejestrował listy okręgowe w co najmniej w połowie wszystkich 
okręgów mógł zgłosić dalsze listy bez konieczności uzyskania poparcia ich podpisami 
wyborców (art. 60). Zwolniono z obowiązku zbierania podpisów wyborców te partie 
polityczne, które w ostatnich wyborach parlamentarnych uzyskały poparcie co naj-
mniej 5% głosów (8% koalicje)27. Korzystny był także zapis odnośnie obywatelskich 
komitetów wyborczych. Komitet taki mogła powołać grupa co najmniej 15 obywateli, 
zaś warunkiem jego rejestracji było zebranie dodatkowo tylko 1000 podpisów osób 
popierających powołany komitet. Usunięto z projektu propozycję Senatu, aby bierne 
prawo wyborcze przyznać tylko kandydatom, którzy ukończyli 30 lat życia, obniżając 
wiek biernego prawa wyborczego do 21 lat (art. 9). Zgodnie z zasadami europejskimi 
i polskimi wybory były: wolne, bezpośrednie, proporcjonalne, powszechne, a głoso-
wanie tajne (art. 2). 4 maja 2004 r. upływał termin zgłaszania okręgowych list kandy-

25 M. Rybiński, Kolorowe bąbelki. Polacy wchodzą do Europy w brudnych butach i z bałaganem w gło-
wach, „Wprost” z 26 stycznia 2003 r., s. 29.

26 http://www.eurowybory.pl/doc.ordynacja.pdf
27 Przeciwko tym zapisom w projekcie ordynacji ostro protestowała m.in. Unia Polityki Realnej. 

Prezes UPR Stanisław Wojtera określił ordynację jako „ordynarną zmowę Sejmu”. Uważał, że praktycz-
nie „ogranicza do zera” możliwość oddania głosu setkom tysięcy obywateli, „którzy nie znajdą na kartach 
do głosowania popieranych przez siebie ugrupowań”. Wskazywał, że w skali kraju komitet wyborczy 
musiałby zebrać 195 tys. (13 okręgów po 15 tys. podpisów), gdy do Sejmu próg ten wynosi tylko 105 tys. 
podpisów. List UPR do senatorów w sprawie ordynacji wyborczej do PE, http://info.onet.pl/850035,11. 
Na temat dyskusji i protestów patrz także: D. Uhling, Mali walczą, „Gazeta Wyborcza” z 4 lutego 2004 r., 
s. 6; idem, Duzi wezmą, „Gazeta Wyborcza” z 31 stycznia 2004 r., s. 6; idem, Jest ordynacja, „Gazeta 
Wyborcza” z 24–25 stycznia 2004 r., s. 4.
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datów na posłów do PE w celu zarejestrowania, a wybory wyznaczono na 13 czerwca 
2004 r. Przyjętą ustawę prof. Stanisław Gebethner określił dwoma słowami: „Niezła 
ordynacja”28.

Kampania wyborcza

Do 27 kwietnia 2004 r. zgłoszonych zostało 28 komitetów wyborczych, z których 
ostatecznie Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 21.

 Z ugrupowań sejmowych zostały zarejestrowane komitety: Platformy Obywatel-
skiej, Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej, Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP, 
Prawa i Sprawiedliwości, Ligi Polskich Rodzin, Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
Socjaldemokracji Polskiej.

Zarejestrowano następujące komitety ugrupowań pozaparlamentarnych: Unii Wol-
ności, Unii Polityki Realnej, Antyklerykalnej Partii Postępu „Racja”, Demokratycznej 
Partii Lewicy, Inicjatywy dla Polski, Polskiej Partii Pracy, Praca-Zdrowie-Ekologia, 
Polskiej Partii Narodowej, koalicyjny komitet Krajowej Partii Emerytów i Rencistów 
i Partii Ludowo-Demokratycznej (KPEiR-PLD), Narodowego Odrodzenia Polski, 
Nowej Lewicy.

Zarejestrowane zostały także komitety wyborcze wyborców: Ogólnopolski Komi-
tet Obywatelski „OKO”, Zieloni 2004, Konfederacja Ruchu Obrony Bezrobotnych, 
„Razem dla Przyszłości”, Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców, Grupa Ludzi Kre-
atywnych (ostateczne nazwy komitetów wyborczych patrz tabela na s. 16–17)29.

Zarejestrowane komitety wyborcze zgłosiły 1887 kandydatów na posłów na 203 
listach okręgowych. Średnio zatem na jeden z 54 mandatów przypadało blisko 35 
kandydatów. Przy 54 miejscach w PE dla Polski racjonalnym rozwiązaniem byłoby 
utworzenie większej liczby komitetów koalicyjnych. Zgłoszono ich tylko dwa (SLD-UP 
i KPEiR-PLD). Świadczyło to o rozbiciu, a nawet skłóceniu polskiej sceny politycznej, 
wygórowanych ambicjach części liderów, nawet niewierze w możliwość zdobycia 
mandatu. Ta liczba zgłoszonych komitetów wyborczych wyraźnie wskazywała, że dla 
wielu z nich liczył w kampanii dostęp do czasu antenowego w TV i Radio, populary-
zacja partii bądź ad hoc utworzonych komitetów i ich ludzi ze względu na bliską 
perspektywę wyborów parlamentarnych w Polsce. Szczególnie partie polityczne „sko-

28 Niezła ordynacja (Rozmowa S. Gebethnera z Dominikiem Uhlingiem), „Gazeta Wyborcza”  
z 4 kwietnia 2004 r., s. 9.

29 PKW odmówiła rejestracji: Komitetowi Wyborczemu Wyborców Samoobrona Narodu Polskiego 
(nazwa mało różniła się od partii Samoobrona), Komitetowi Wyborczemu Wyborców Krystyny Miku-
lanki i Niezależnemu Komitetowi Wyborców „Veto” (oba komitety nie dostarczyły list z podpisami 1000 
wyborców). http://info.onet.pl/909292
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rzystały z okazji i urządziły sobie poligon prawyborczy – pisała J. Paradowska – nie 
narodził się jednak poważny ruch społeczny pokazujący stawkę tego głosowania, 
przybliżający Parlament Europejski i jego znaczenie”30. Można także sądzić, iż powsta-
nie licznych komitetów wyborczych wyborców, poza ambicjami niektórych lokalnych 
kandydatów, było sygnałem obywatelskiego sprzeciwu wobec „Polski partyjnej”, próbą 
poszukiwania miejsca dla nowych propozycji na scenie politycznej.

Liczba blisko 1900 kandydatów na posłów postawiła wyborców przed niemałym 
dylematem. Słusznie wskazywał Jarosław Flis, że „Lista, która zdobędzie po jednym 
mandacie z każdego województwa, będzie przypadkiem imponującego sukcesu. Kan-
dydat musi dotrzeć do paru milionów mieszkańców. Potrzeba osobistego i organiza-
cyjnego wysiłku opartego na jasnych podstawach finansowych”31. Środki finansowe 
na kampanię stanowiły poważny problem nie tylko dla komitetów wyborców, ale także 
partii politycznych, które tych środków nie miały lub nie chciały się ich pozbyć w per-
spektywie wyborów krajowych (parlamentarnych i prezydenckich). Prawdopodobnie 
żaden z komitetów partyjnych, nie mówiąc o obywatelskich, nie wykorzystał limitów 
na kampanię32. Z budżetu lub innych źródeł nie przeznaczono żadnych środków na 
propagowanie samej idei i znaczenia pierwszych wyborów do europarlamentu. W pol-
skiej polityce – pisał J. Flis – podstawowym źródłem pieniędzy są „lobbyści bezpo-
średni”. Tak więc: nie mieć pieniędzy źle; korzystać z tych, które są oferowane – jesz-
cze gorzej”33. 

Kampania przedwyborcza była krótka, bezbarwna i daleko odbiegająca od rangi 
wyborów do PE. Zabrakło przynajmniej tej świadomości roli Parlamentu Europej-
skiego jaką wykazało społeczeństwo polskie wobec przynależności do Unii Europej-
skiej podczas referendum akcesyjnego 7–8 czerwca 2003 r., kiedy frekwencja wybor-
cza osiągnęła 58,85%. Ale wówczas o udział w głosowaniu apelował prezydent, rząd, 
papież Jan Paweł II, episkopat polski, organizacje pozarządowe i media. Brak było 
świadomości, że te wybory będą miały wpływ na nasze codzienne życie34. Nie uświa-
domiono społeczeństwu, że aż 80% legislacji europejskiej przekłada się na 55 % usta-
wodawstwa krajowego państw członkowskich UE. Absencję powodowały „chaos 
polityczny”, kryzys rządowy w kraju, kryzys zaufania do polityków. W programach 

30 J. Paradowska, Zlekceważone wybory, „Polityka” z 19 czerwca 2004 r., nr 25, s. 19.
31 J. Flis, Obywatelskie omamy, „Tygodnik Powszechny” z 29 lutego 2004 r. 
32 Było to 30 groszy na każdego potencjalnego wyborcę, czyli 8,9 mln złotych. SLD wyłożył na 

kampanię 6 mln złotych, PiS około 4–5 mln. A. Lepper, według doniesień prasowych, za umieszczenie 
kandydata na pierwszym miejscu listy wymagał wpłaty na fundusz wyborczy w wysokości 100–200 tys. 
złotych.

33 J. Flis, Obywatelskie omamy…, op.cit.
34 Zawiniła polityka. Rozmowa z Danutą Hübner, polską komisarz w UE. http://www.eurowybory.

pl/komisarz.html 
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wyborczych często bilans korzyści i kosztów członkostwa Polski w UE przedstawiany 
był w perspektywie ekonomicznej, a publiczna debata zdominowana była przez „skok 
na kasę”, jakiego dokonać mieli kandydaci do PE35. W kampanii wyborczej do PE na 
spotkaniach z kandydatami notowano niską frekwencję, sztaby wyborcze nie uwzględ-
niały specyfiki wyborów do europarlamentu. Zamęt i zniechęcenie powodowała 
wprost wojna eurosceptyków (głównie LPR i PSL) z eurorealistami czy euroentuzja-
stami o rolę polskich deputowanych w PE – czy mają wspierać integrację i Unię Euro-
pejską, czy od wewnątrz ją rozkładać”? Nie zabrakło w kampanii przedwyborczej 
populistycznych obietnic rozwiązania problemów, które nie mieszczą się w kompe-
tencjach Parlamentu Europejskiego36. Kandydaci na deputowanych koncentrowali się 
na lokalnych problemach swoich regionów. Dla wielu wyborców niezrozumiałym 
było wystawienie kandydatów przez ugrupowania przeciwne w ogóle wejściu Polski 
do UE. Pod wpływem kampanii antyunijnej niektórzy uznali udział w głosowaniu za 
wprost zdradę interesów i wartości narodowych, katolickich, patriotycznych. „Ludzie 
bali się – mówiła E. Skotnicka-Illasiewicz – że są wciągani przez partie polityczne 
w niejasną grę, której nie rozumieją”37. Swoje negatywne konsekwencje miał też termin 
wyborów przypadający na długi, słoneczny weekend. Obserwatorzy polskiej sceny 
politycznej wskazywali jednak, że dużej absencji nie można łączyć ze spadkiem akcep-
tacji Polaków do członkostwa w Unii Europejskiej. Potwierdzają tą opinię chociażby 
notowania poparcia w zbliżającym się referendum w sprawie przyjęcia „konstytucji 
europejskiej”. 

Partie polityczne, świadome słabości kampanii wyborczej, małego zainteresowania 
elektoratu wyborami i przewidywanej niskiej frekwencji, na pierwsze miejsca list 
wyborczych starały się wytypować polityków o znanych w kraju nazwiskach. Dlatego 
wśród kandydatów znalazło się aż 54 posłów i 15 senatorów. Koalicja SLD-UP wysta-
wiła 19 posłów i senatorów, PSL – 18 (w tym czołówkę centralnych władz partii), LPR 
–9, PiS – 7, PO – 7, SdPl – 3, UW – 3. Samoobrona RP nie dysponując odpowiednim 
potencjałem kadrowym postawiła na przedsiębiorców i częściowo młodych naukow-
ców. Na listach niektórych komitetów partyjnych, a szczególnie komitetów obywatel-
skich, „lokomotyw wyborczych” upatrywano w znanych nazwiskach trenerów, pię-
ściarzy, dżudoków, aktorów, prezenterów telewizyjnych, nie bacząc na ich mizerne 

35 Socjologowie o frekwencji, http://www.eurowybory.pl/kul/socjologowie.html; Zawiódł efekt nowo-
ści. Rozmowa z dr Ewą Skotnicką-Illasiewicz, http://www.eurowybory.pl.wyw/illasiewicz.html

36 J. Paradowska, Zlekceważone wybory…; P. Śpiewak, Rzeczpospolita skopana, „Wprost” z 27 czerw-
ca 2004 r., s. 26–28; M. Rybiński, Obrazy polskie w Stasburgu, „Wprost” z 20 czerwca 2004 r., s. 13; 
J. Mikołajewski, Kampania czerwcowa, „Gazeta Wyborcza” z 9–10 czerwca 2004 r., s. 18.

37 Zawiódł efekt nowości…, op.cit.
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kompetencje jako deputowanych do PE. W ogólnym przekroju nie uwzględniano 
ludzi (z nielicznymi wyjątkami), którzy już zdobyli doświadczenie w działalności na 
forum europejskim, w Radzie Europy czy transnarodowych organizacjach partii poli-
tycznych. Nie stwierdzono, aby wyborcy preferowali kandydatów tych partii politycz-
nych, które wcześniej włączyły się do europejskich struktur PES, EPP czy ELDR. 
W tych wyborach i w kontekście przyszłych wyborów parlamentarnych w kraju liczyła 
się przede wszystkim liczba uzyskanych głosów, liczyło się miejsce w rankingu ugru-
powań politycznych. Nie było wątpliwości, że zasadnicza rywalizacja o euromandaty 
rozegra się między co najwyżej 8–10 partiami politycznymi. Takie są reguły walki 
o kształt parlamentów w demokracjach. Na taką prawidłowość wskazywały też od 
1979 r. wybory do Parlamentu Europejskiego w Europie Zachodniej. Jak wyżej wska-
zywaliśmy, w PE podstawową rolę odgrywają frakcje partyjne.

Notowania preferencji wyborczych na przestrzeni stycznia–kwietnia 2004 r. zmie-
niały się wraz ze wzrostem wpływów Samoobrony RP i PO, a z drugiej strony spad-
kiem notowań SLD-UP. Z kwietniowego sondażu 2004 r. wynikało, że aż 30 miejsc 
w PE zajmą Samoobrona i PO, następnych 13 – PiS i LPR. Poza Platformą Obywatel-
ską (prounijną), dla której przewidywano 15 mandatów, 31 mandatów miały uzyskać 
partie eurosceptyków i przeciwników wejścia Polski do Unii Europejskiej podczas 
referendum akcesyjnego: Samoobrona – 15, PiS – 7, LPR – 6, PSL – 3 mandatów38. 

Wyniki wyborów

W wyborach do Parlamentu Europejskiego dnia 13 czerwca 2004 r. potwierdziły 
się prognozy o małym zaangażowaniu społeczeństwa. Na 29 986 109 osób uprawnio-
nych do głosowania udział w eurowyborach wzięło tylko 6 258 550 wyborców (z waż-
nie oddanymi głosami). Frekwencja wyborcza wyniosła 20,87%39. Niższą frekwencję 
podczas głosowań w dniach 10–13 czerwca spośród wszystkich państw członkowskich 
UE odnotowano tylko w Słowacji (16,96%). Co prawda od 1979 r. następował stały 
spadek zainteresowania eurowyborami we wszystkich krajach Unii (poza tymi, gdzie 
udział w głosowaniu jest obowiązkowy)40, ale w roku 2004 średnio liczona frekwencja 

38 Wyniki sondaży: Jest ordynacja, „Gazeta Wyborcza” z 24–25 stycznia 2004 r., s. 4; Strasburg dla 
prawicy, „Rzeczpospolita” z 16 lutego 2004 r., nr 39, s. 1; Sondaż PGB, mjaniec, z 25 kwietnia 2004 r., 
http://mjaniec.blog.pl/archiwum/index

39 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 czerwca 2004 r. o wynikach wyborów posłów 
do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r.

40 Są to: Belgia, Grecja, Holandia (do 1970 r.) oraz pośrednio wywiera się presję na wyborcę we 
Włoszech (absencja nieusprawiedliwiona jest urzędowo odnotowywana na okres 5 lat), w Portugalii 
(osoby, które nie biorą udziału w głosowaniu bez „usprawiedliwienia” są rejestrowane i tracą na jeden 
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w 25 państwach UE wyniosła 45,6%41. Mała frekwencja wyborcza w Polsce spowo-
dowała, że 54 deputowanych do PE uzyskało mandat w zasadzie tylko jednej piątej 
obywateli uprawnionych do głosowania42. Być może przy większej frekwencji wyniki 
osiągnięte przez poszczególne listy partyjne byłyby inne, co nie znaczy, że korzyst-
niejsze dla ugrupowań prounijnych. Na 15 eurodeputowanych, którzy uzyskali powy-
żej 50 tys. głosów znalazło się 11 polityków z list PO, SLD-UP, UW, a tylko 4 z list 
LPR i PiS, natomiast żaden kandydat Samoobrony RP43.

Wyniki wyborów do PE znacznie odbiegały od notowań preferencji poszczególnych 
partii w przedwyborczych sondażach, poza ogólną tendencją potwierdzającą wzrost 
wpływów partii prawicy i centrum. Potwierdziła się także prawidłowość, że w walce 
o mandaty do europarlamentu, jeszcze bardziej niż w wyborach do parlamentu kra-
jowego, liczą się tylko partie polityczne. Dowiodły także, że nie mogą liczyć na sukces 
„samozwańcze” partie powoływane ad hoc przed samymi wyborami (patrz tabela).

Analiza wyników wyborczych pozwala na sformułowanie odpowiedzi na pytanie 
postawione podczas kampanii wyborczej: czy wyborcy zagłosują na listy partyjne czy 
na znanych kandydatów? Odpowiedź jest trudna, gdyż w większości przypadków na 
pierwszych pozycjach list partyjnych umieszczono nazwiska czołowych polityków 
i oni uzyskali największą liczbę głosów. Były jednak przypadki świadomej preferencji 
dla znanych polityków z dalszych miejsc na listach. Tadeusz Zwiefka (PO) zdobył 

rok bierne prawo wyborcze), w czterech kantonach w Szwajcarii (ale tylko w jednym z nich za absencję 
w głosowaniu przewidziane są kary pieniężne).

41 W poszczególnych latach w poprzednich wyborach do PE frekwencja wyniosła: 1979 r. – 63,0%, 
1984 r. – 61,0%, 1989 r. – 58,5%, 1994 r. – 56,8%, 1999 r. – 49,8%.

42 Z poszczególnych list do Parlamentu Europejskiego weszli: PO – Jerzy Buzek, Zdzisław Chmie-
lewski, Małgorzata Handzlik, Stanisław Jałowiecki, Filip Kaczmarek, Bogdan Klich, Barbara Kudrycka, 
Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Paweł Piskorski, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz Wolski, Bogusław 
Sonik, Zbigniew Zalewski, Tadeusz Zwiefka; z LPR – Filip Adwent, Sylwester Chruszcz, Maciej Giertych, 
Dariusz Grabowski, Urszula Krupa, Bogdan Pęk, Mirosław Piotrowski, Bogusław Rogalski, Witold Tom-
czak, Wojciech Wierzejski; z PiS – Adam Bielan, Anna Fotyga, Mieczysław Janowski, Michał Kamiński, 
Marcin Libicki, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański; z Samoobrony RP – Marek Czarnecki, Ryszard 
Czarnecki, Bogdan Golik, Wiesław Kuc, Jan Masiel, Leopold Rutowicz; z SLD-UP – Lidia Geringer 
d’Oedenberg, Adam Gierek, Bogusław Liberadzki, Marek Siwiec, Andrzej Szejna; z PSL – Zbigniew 
Kuźmiuk, Zdzisław Podkański, Czesław Siekierski, Janusz Wojciechowski; z UW – Bronisław Geremek, 
Jan Kułakowski, Janusz Onyszkiewicz, Grażyna Staniszewska; z SdPl – Genowefa Grabowska, Józef 
Pinior, Dariusz Rosati.

43 Są to (w nawiasach liczba uzyskanych głosów): Jerzy Buzek – PO (173 389), Bronisław Geremek 
– UW (114 319), Bogdan Pęk – LPR (105 417), Michał Kamiński – PiS (99 702), Jacek Protasiewicz – PO 
(92 770), Bogdan Klich – PO (81 465), Janusz Lewandowski – PO (79 879), Adam Bielan – PiS (71 497), 
Dariusz Rosati – SdPl (76 834), Adam Gierek – SLD (69 168), Maciej Giertych – LPR (68 953), Jacek 
Saryusz-Wolski – PO (66 589), Paweł Piskorski – PO (59 511), Janusz Onyszkiewicz – UW (50 155), 
Barbara Kudyk – PO (50 129).
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najwięcej głosów (26 144) z trzeciej pozycji na liście (okręg 2); Zbigniew Kuźmiuk 
(PSL) uzyskał najwięcej głosów

(17 544) także z trzeciej pozycji (okręg 5); z pozycji trzeciej najwięcej głosów 
(11 614) uzyskał Grzegorz Lato (SLD-UP, okręg 9); startujący z drugiej pozycji Filip 
Adwent (LPR) uzyskał najlepszy wynik (28 311) w okręgu 9; w okręgu 3 Anna Buryło 
(SdPl) uzyskała najlepszy wynik (4 979) startując z trzeciej pozycji. 

Wyniki wyborów w Polsce do Parlamentu europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 roku

Nr
listy Nazwa komitetu wyborczego liczba uzyskanych 

głosów ważnych
Procent
głosów

liczba 
mandatów

1 Platforma Obywatelska 1 467 775 24,10  15
10 Liga Polskich Rodzin  969 689 15,92  10
 9 Prawo i Sprawiedliwość  771 858 12,67  7
 3 Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej  656 782  10,78  6

 4 Sojusz Lewicy Demokratycznej- 
-Unia Pracy  569 311  9,35  5

12 Unia Wolności  446 549  7,33  4
13 Polskie Stronnictwo Ludowe  386 340  6,34  4
 8 Socjaldemokracja Polski  324 707  5,33  3
 5 Unia Polityki Realnej  113 675  1,87  0
 6 Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców  94 867  1,56  0
 7 Inicjatywa dla Polski  88 565  1,45  0

14 Krajowa Partia Emerytów i Rencistów – 
Partia Ludowo-Demokratyczna  48 667  0,80  0

17 Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych  36 937  0,61  0
11 Ogólnopolski Komitet Obywatelski „OKO”  35 180  0,58  0
 2 Polska Partia Pracy  32 807  0,54  0

15 Antyklerykalna Partia Postępu „Racja”  18 068  0,30  0
18 Zieloni 2004  16 288  0,27  0

20 Demokratyczna Partia Lewicy (tylko 
w okr. 13)  5 513  0,09  0

21 „Razem dla Przyszłości” (tylko w okr. 4)  2 897  0,05  0
19 Narodowe Odrodzenie Polski  2 546  0,04  0
16 Polska Partia Narodowa  2 510  0, 04  0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 15 czerwca 
2004 r.



74 Edward Olszewski

Kilkunastu kandydatów z miejsc 3–8 na listach zdobyło więcej głosów niż kandydaci 
z miejsc drugich44. Przypadki te skłaniają do ostrożnego wniosku, że polski wyborca 
coraz częściej dokonuje świadomego wyboru konkretnego kandydata a nie tylko listy 
komitetu. Miało to miejsce w wyborach samorządowych, ale można dostrzec taką 
tendencję także w wyborach parlamentarnych, w tym do Parlamentu Europejskiego.

Wynik wyborów odzwierciedlił nastroje społeczno-polityczne i preferencje partyjne 
w kraju w połowie 2004 roku. Polska reprezentacja do PE, wbrew alarmistycznym 
ocenom przedwyborczym, nie została zdominowana przez eurosceptyków. Opcje 
prounijną reprezentują posłowie PO, SLD-UP, UW, SdPl, niektórzy deputowani z PSL 
– łącznie 27–29 deputowanych. Nie odniosła przewidywanego sukcesu (15 manada-
tów) populistyczna-eurosceptyczna Samoobrona RP uzyskując tylko 7 mandatów 
(poniżej 50% przewidywanych). Liga Polskich Rodzin, wsparta w ostatnim tygodniu 
kampanii przez Radio Maryja, zdobyła 10 mandatów (powyżej notowań sondażo-
wych). Generalnie przegrały partie władzy, natomiast pozytywnym momentem był 
powrót na scenę polityczną Unii Wolności. Wśród deputowanych do UE znalazło się 
wielu polityków europejskiego formatu.

Poza tym zaznaczyć należy, że rola i znaczenie polskiej reprezentacji w PE zależy 
nie tylko od liczby deputowanych poszczególnych opcji politycznych, ale ich udziału 
w liczących się, głównych grupach (frakcjach) politycznych Parlamentu Europejskiego. 
Do największej grupy chadecko-konserwatywnej (EPP-ED), liczącej obecnie 268 
deputowanych, weszło 15 członków PO i 4 PSL; w drugiej grupie pod względem wiel-
kości i znaczenia socjalistów i socjaldemokratów, weszło 5 członków SLD-UP i 3 SdPl; 
grupę liberałów (obecna nazwa: Grupa Przymierza Liberałów i Demokratów na rzecz 
Europy – ALDE), liczącą 88 deputowanych zasilili 4 członkowie UW. Te trzy frakcje 
skupiające 556 deputowanych (na 732) odgrywają w PE wiodącą rolę. Zgodnie z wcze-
śniejszymi przewidywaniami LPR optowała do grupy eurosceptyków (Europa Demo-
kracji i Różności - EDD), liczącej w V kadencji PE zaledwie 17 posłów z czterech 
państw (przewodził jej Duńczyk Jans-Peter Bonde)45. Na bazie tej grupy utworzono 

44 Należą do nich (w nawiasie miejsce na liście wyborczej): Krzysztof Korwin-Mikke (10), Iwona 
Małysz (4), Paweł Pogorzelski (8), Bernard Wojciechowski (8), Jolanta Korpetta-Zych (4), Barbara Sko-
łbania (5), Małgorzata Krzyżanowska (5), Ilona Orczykowa (4), Zbigniew Wojtera (3), Maria Wentlan-
d-Walkiewicz (3), Mieczysława Zalewska (5), Stanisław Kalemba (6), Mariola Sowińska (5), Maria 
Sandecka (5), Małgorzata Lolicka (5), Zbigniew Martyka (4), Joanna Jarecka-Gomez (3), Jan Olbrycht 
(5), Grzegorz Szpyrka (3), Jolanta Malinowska (8), Anna Drozdowska (8). Na podstawie: Obwieszczenie 
PKW z 15 czerwca 2004 r. 

45 Do grupy tej wchodziły: Brytyjska Partia Niepodległości (12 deputowanych), Kalwińska Unia 
 Chrześcijańska z Holandii (2 deputowanych), Duński Ruch Czerwcowy (1 deputowany), Lista Czerw-
cowa ze Szwecji (3 deputowanych), ML, RS, Z jaką frakcją pójdzie LPR, „Gazeta Wyborcza” z 28 czerwca 
2004 r., s. 5.
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obecnie grupę Niepodległość i Demokracja (IND/DEM), do której LPR wprowadziła 
wszystkich 10 swoich deputowanych. Obecnie do IND/DEM wchodzi 37 deputowa-
nych46. Trzon grupy stanowią deputowani Brytyjskiej Partii Niepodległości (11 depu-
towanych) i Ligi Polskich Rodzin (10 deputowanych). Posłowie z Prawa i Sprawiedli-
wości weszli do frakcji Grupa Unii na rzecz Europy Narodów (UEN), liczącej 27 
deputowanych47. W żadnej grupie politycznej, jak było do przewidzenia, nie znaleźli 
miejsca deputowani z ramienia Samoobrony RP, cała szóstka znalazła się wśród nie-
zrzeszonych (Non-attached – NA), liczących 29 deputowanych48.

Pierwsze decyzje Parlamentu Europejskiego potwierdziły zasadę, że decydujący 
głos w PE maja duże frakcje polityczne, a niekoniecznie liczba posłów z danego kraju. 
To partie liberalne i centrowe zgłosiły kandydaturę Bronisława Geremka na przewod-
niczącego europarlamentu. Chociaż nie zdobył tego stanowiska, to był to wyraz uzna-
nia dla polskiego polityka i Unii Wolności. Na dziewięć stanowisk kierowniczych 
w PE, które powierzono Polakom LPR i PiS (17 deputowanych) otrzymały tylko po 
jednym stanowisku, zaś Samoobrona RP żadnego. Ważne funkcje w Parlamencie 
Europejskim powierzono politykom znanym na europejskim forum. Objęli je: Jacek 
Saryusz Wolski (PO) i Janusz Onyszkiewicz (UW) – jako jedni z 14 wiceprzewodni-
czących PE, Genowefa Grabowska (SdPl) – jedna z pięciu kwestorów i członek pre-
zydium zgromadzenia (z głosem doradczym), Janusz Lewandowski (PO) – przewod-
niczący parlamentarnej komisji budżetowej, Marcin Libicki (PiS) – przewodniczący 
komisji ds. petycji, Andrzej Szejna (SLD-UP) – wiceprzewodniczący komisji prawnej, 
Jan Olbrycht (PO) – wiceprzewodniczący komisji regionalnej, Janusz Wojciechowski 
(PSL) – wiceprzewodniczący komisji rolnej, Sylwester Chruszcz (LPR) – wiceprze-
wodniczący komisji transportu i turystyki. O miejscu polskiej reprezentacji w Parla-
mencie Europejskim w pierwszym rzędzie decydować będą deputowani z grup 
EPP-ED, PES i ALDE. Znaczenie pozostałych deputowanych zależeć będzie od ich 
postawy wobec problemów europejskich, a nie populistycznej, często demagogicznej 
retoryki obliczonej na elektorat w wyborach krajowych.

46 Są to (w nawiasach liczba deputowanych): Czechy – Nezavisli (1), Dania – Juni B. (1), Grecja – 
LAOS (1), Francja – MPF (3), Irlandia – Ind. (1), Włochy – LN (4), Holandia – CU/SGP (2), Polska – LPR 
(10), Szwecja – Junilistan (3), Wielka Brytania – UKIP (11). http://www.elections 2004.eu.int/epelection 
(dane na dzień 20.07.2004 r.).

47 Do UEN należą ( w nawiasach liczba deputowanych): Dania – DF (1), Irlandia – FF (4), Włochy 
– AN (9), Łotwa – TB/LNNK (4), Litwa – LDP (1), i VNDPS (1), Polska – PiS (7); źródło – jak wyżej.

48 W NA są (w nawiasach liczba deputowanych): Belgia –Vlaams Bloc (3), Czechy – Nezavisli (1), 
Francja – FN (7), Włochy – NPSI (s.u.p.e.), US (s.u.p.e.) (1), F. Tricolore (1), A. S. – Mussolini (1), Austria 
– MARTIN (2), FPO (1), Polska – SO (6), Wielka Brytania – DUP (1), UKIP (1); źródło – jak wyżej.
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polISh polItIcal partIeS and SocIety  
befor 2004 european parlIament electIon

In 2004 before the election to the European Parliament social democratic and 
liberal parties were expected to succeed. These parties cooperated  with Socialist 
International (SI); Party of European Socialists (PES); Party of European Liberals, 
Democrats and Reformers (ELDR).

Polish political scene did also change. Number of rightist and central parties’ sup-
porters increased. Around 1900 candidates, among them those who were against the 
accession and their programmes made the PE election kind of the test before the 
national ones (parliamentary and national). Election campaign was short, boring and 
did not seem to be the first PE campaign. Attendance around 20,78 and was much 
more shorter than in referendum (2003). Platforma Obywatelska gained fifteen seats 
in European Parliament, four seats won liberal Unia Wolności. Social Democratic 
parties lost a lot of supporters- Sojusz Lewicy Demokratycznej, Unia Pracy and Soc-
jaldemokracja Polska gained together eight seats.  Radical national  rightists, centre 
and populists attained twenty seven seats among all Polish fifty four.
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ATHENAEUM

Na użytek niniejszego opracowania integrację europejską definiować możemy 
zarówno w ujęciu statycznym (integracja jako określony stan lub sekwencja zmienia-
jących się po sobie stanów) jak i dynamicznym (integracja jako określony proces)1. 
W myśl obowiązujących dziś traktatów założycielskich i rewizyjnych integracja euro-
pejska definiowana może być także jako nowa forma politycznej organizacji społe-
czeństw, ludów (gr. demos, łac. populus) lub też narodów przybierająca postać „unii” 
(„an ever closer union among the peoples2 of Europe”3). 

 Integracja europejska analizowana z punktu widzenia zmian zapoczątkowanych 
w Jednolitym Akcie Europejskim (JAE) oraz w Traktacie z Maastricht, rozwiniętych 
w traktatach przyjętych w Amsterdamie i Nicei, a podsumowanych i skorygowanych 
w trakcie prac Konwentu Europejskiego i konferencji międzyrządowej 2003/2004 
w postaci Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy miała swój istotny wkład 
w przebudowę systemu UE oraz jego otoczenia. Było to szczególnie ważne z punktu 
widzenia środowiska wewnętrznego systemu integracyjnego, a tym samym całego 
szeregu podsystemów (np. trzech tzw. filarów UE), pozostających z nim we wzajem-
nych interakcjach i współtworzących specyficzny ład integracyjny.

Zbigniew Czachór 

przySzłość IntegracjI I SyStemu  
unII europejSkIej. próba prognozy

1 R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje – struktury – funkcjonowanie, 
Warszawa 2001, s. 56.

2 Etymologicznie peoples to „ludzie tworzący (jakąś) wspólnotę”. Najlepszym odpowiednikiem 
 peoples w języku polskim byłoby słowo „ludy”. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w tekście traktatu nie 
znalazło się pojęcie nation, którego znaczenie podkreśla wspólne pochodzenie, przodków, historię, 
tradycję, kulturę.

3 Preambuła Traktatu o Unii Europejskiej. Tekst dostępny na stronie internetowej: www.ukie.gov.pl
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 Od początku realizacji procesu integracji europejskiej mieliśmy do czynienia z nie-
równoważnym, asymetrycznym przeplataniem się jej gospodarczego i politycznego 
wymiaru. W wyniku przyjęcia JAE oraz Traktatu z Maastricht, a następnie Traktatów 
Amsterdamskiego i Nicejskiego oba te wymiary integracji weszły w fazę wzajemnego 
równoważenia i dopełniania się4. Upływający czas jak i doświadczenie oraz sukcesy 
integracyjne jej głównych autorów (państw członkowskich i instytucji UE) sprawiło, 
że całkiem realna okazała się neofunkcjonalna myśl oparta na przekonaniu, iż reali-
zacja wizji integracji politycznej jest naturalną konsekwencją integracji gospodarczej5. 
Ciągle aktualne pozostaje zatem stwierdzenie, że motorem konstrukcji europejskiej 
nie może być jedynie ekonomia i waluta, lecz musi ją wspierać nowy, czysto polityczny 
impuls. Dlatego też, celem konstrukcji europejskiej pozostaje nadal unia polityczna6, 
tak ważna dla realizacji reguł Rynku Wewnętrznego oraz Unii Gospodarczej i Walu-
towej. Pytanie o kształt, a tym samym mechanizmy i instrumenty unii politycznej 
dalece wykracza poza zmiany zachodzące zarówno w drugim jak i trzecim filarze Unii 
Europejskiej, które traktowane są jako swoiste „kamienie węgielne” politycznego 
wymiaru integracji europejskiej. 

 Bez wątpienia realizacja dalekosiężnych planów opartych na zespoleniu integracji 
gospodarczej i politycznej nie będzie możliwa bez uznania i akceptacji nowego spo-
sobu „pojmowania świata”, w którym to dominują aktorzy niepaństwowi, egoizmy 
narodowe są minimalizowane, a suwerenność nabiera znaczenia ponadpaństwowego. 
Dlatego też intensywność zachodzących zmian w systemie integracyjnym oraz nie-
przystawanie ich do tradycyjnych teorii integracyjnych, na których swe piętno odbił 
funkcjonalizm, neofunkcjonalizm (nie wyłączając federalizmu) sprawił, iż w wyja-
śnianiu procesu integracji europejskiej konieczne okazało się również zastosowanie 
paradygmatów wykraczających poza teorię integracji, a uznanych przez naukę o sto-
sunkach międzynarodowych, odwołujących się m.in. do transnarodowości czy też 
politologicznego ujęcia współzależności międzynarodowych i suwerenności. 

 Dla zrozumienia integracji europejskiej w obecnym jej kształcie koniecznym stał 
się postulat zasadniczej zmiany perspektywy badawczej i teoretycznej polegającej na 
odejściu od postrzegania rzeczywistości międzynarodowej poprzez pryzmat central-

4 L. Jesień, Kierunki rozwoju Unii Europejskiej. Czy Polska ma stanowisko?, Warszawa 2002. Tekst 
dostępny na stronie internetowej: www.futurum.gov.pl

5 D.Hübner, Unia Europejska – otwarta na obywatela, otwarta na świat. Non-paper w sprawie przy-
szłości Unii Europejskiej z 21 marca 2002 r., przygotowany na posiedzenie plenarne Konwentu Euro-
pejskiego. Tekst dostępny na stronie internetowej: www.futurum.gov.pl

6 J. Janning, Europa. Przyszłość Unii, „Deutschland” 2001, nr 6, s. 39.
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nego usytuowania państw członkowskich i relacji między nimi zachodzących7. Odcho-
dzenie od państwowo-centrycznej analizy przebiegu integracji przyczyniło się do 
uznania zasady transpozycji państwa (kompetencyjnego przemieszczania się) w sys-
temie współtworzonym przez Wspólnoty i Unię Europejską. Widoczne jest to wyraź-
nie zarówno w drugim i trzecim filarze UE, ale również w sferze realizacji polityk 
wspólnotowych, gdzie „nasycenie” oddziaływaniem ze strony państw jest bardzo 
zróżnicowane, od poziomu minimalnego do maksymalnego. 

 W systemie Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej nie dochodzi li tylko do 
alokacji wewnątrzsystemowej państwa, ale także do jego transformacji. System inte-
gracyjny przejmując do swego ustroju coraz więcej elementów systemu politycznego 
państwa, dzięki swemu oddziaływaniu, stawał się też katalizatorem jego przemian 
i przeobrażeń. Doprowadziło to do istotnej zmiany w rozumieniu i roli państwa. Pod 
wpływem integracji europejskiej zmieniał i zmienia się nadal zakres władzy państwa 
i udział w jej sprawowaniu. Różnorodne procedury, mechanizmy i regulacje, począw-
szy od uzyskania członkostwa, poprzez zarządzanie kompetencjami, na obywatelstwie 
UE kończąc, zmieniały prawo krajowe (w tym konstytucje), funkcjonowanie wszyst-
kich organów państwa członkowskiego i relacje między nimi. 

 Unia Europejska uformowana pod wpływem zaprezentowanych powyżej czynni-
ków przybiera postać systemu międzynarodowego, a konkretnie funkcjonalnego 
systemu celowych powiązań oraz interakcji zachodzących pomiędzy jego elementami8, 
który w zależności od wybranego kryterium i wpływu określonej zmiennej niezależ-
nej ma charakter regionalny, ekonomiczno-polityczny, wielobiegunowy, multilateralny, 
transnarodowy9, policentryczny10 i poliarchiczny, pluralistyczny i kooperacyjny, demo-
kratyczno-proceduralny, złożony, sterowalny i samowystarczalny oraz charakteryzu-
jący się ograniczoną otwartością. System ten symbolizuje wysoki poziom nasycenia 
współzależnościami, autonomiczność zachowań uczestników, a także zdolność do 
kontrolowania środowiska. Wyposażony jest w mechanizmy samoregulacji, samo-
kontroli i przestrzegania stanowionych przez siebie reguł i norm. System ten samo-

 7 S. P. Sałajczyk, Zmierz Lewiatana? Spór o pozycję państwa we współczesnych stosunkach międzyna-
rodowych, (w:) Państwo we współczesnych stosunkach międzynarodowych, pod red. E. Haliżaka, I. Popiuk-
-Rysińskiej, Warszawa 1995, s. 160.

 8 M. Pechstein, Osobowość prawna dla Unii Europejskiej?, „Przegląd Prawa Europejskiego” 1997, 
nr 1 (2), s. 7.

 9 Z. J. Pietraś, Unia Europejska jako system transnarodowy, (w:) Suwerenność i państwa narodowe 
w integrującej się Europie – przeżytek czy przyszłość, pod red J. Fiszera, C. Mojsiewicza, Poznań – War-
szawa 1995, s. 49.

 10 System Wspólnot i Unii Europejskiej stracił charakter państwowocentryczny przekształcając się 
w system multicentryczny (policentryczny), w którym państwa współpracują i rywalizują z podmiotami 
o charakterze transnarodowym. 
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czynnie dąży do minimalizacji niezależności swych uczestników: przede wszystkim 
państw i instytucji. Opiera się na spójnych celach i hierarchii preferencji. Realne dzia-
łania polityczne i ekonomiczne UE oraz reguły normatywne stanowią tu razem gene-
tycznie i funkcjonalnie powiązaną całość. 

 Unia Europejska nie może być jednak definiowana jednostronnie li tylko z punktu 
widzenia wielopłaszczynowego systemu multipaństwowego. Koniecznym jest też 
odwołanie się tu do kategorii systemu politycznego. Podstawą dla takiego podejścia 
jest założenie, że Unia w większym zakresie niż jakakolwiek inna struktura między-
narodowa wyszła poza granice poziomej współpracy międzypaństwowej. Sięgnęła 
także do kształtowania polityki zarówno w wymiarze pionowym, w ramach prze-
strzennej struktury, w której państwa członkowskie są tylko jednym z poziomów 
wyłaniającego się systemu politycznego11. Proces kreowania tej nowej przestrzeni 
politycznej czy też zwartego politycznie terytorium władzy i kompetencji charakte-
ryzuje się dobrowolnym kształtowaniem i rozwojem wspólnego politycznego poszu-
kiwania podejmowania decyzji oraz scalaniem państw i społeczeństw (w myśl hasła 
„My jesteśmy Unią Europejską”) w oparciu o wspólne reguły i mechanizmy, ale także 
wartości i lojalność państw i ich obywateli w stosunku do Unii Europejskiej i jej 
instytucji. Stopień zaawansowania tego procesu ma przesądzający wpływ na uzyski-
wanie i potwierdzanie demokratycznej legitymizacji systemu ustrojowego Unii Euro-
pejskiej. 

 O dualizmie strukturalnym Unii Europejskiej ujmowanym z punktu widzenia 
systemu międzynarodowego i systemu politycznego przesądzała nowa dynamika 
i architektura, nowy styl współpracy, w wyniku której państwom członkowskim 
zaczęły towarzyszyć niezależne instytucje, w tym supranarodowe (szczególnie „triada” 
instytucjonalna: Komisja, Trybunał, Parlament Europejski), stojące na straży wypeł-
niania obietnic, postanowień i deklaracji treścią konkretnych reguł politycznych 
i norm prawnych. Instytucjom współkształtującym strukturę władzy integracyjnej 
towarzyszyły mechanizmy i instrumenty, które pozwoliły im na sprawne działanie, 
eliminowanie przeszkód oraz prowadzenie ciągłej korekty podejmowanych działań. 
Charakteryzują się one: rozszerzającą się demokratyczną legitymizacją (szczególnie 
poprzez Parlament Europejski i metodę konwentu, w którą są zaangażowane);  
zaawansowanymi kompetencjami prawodawczymi, wykonawczymi i kontrolnymi 
(włącznie z sądowniczymi); koncyliacyjnym sposobem pracy. 

 W wyniku przeprowadzanych zmian supranarodowe instytucje uzyskały upraw-
nienia, w skali i intensywności zbliżone do organów władzy państwowej krajów człon-

11 A. Maurer, Parlamenty narodowe po Amsterdamie: adaptacja, dostosowanie skali oraz sukcesywna 
europeizacja, (w:) Rola parlamentów narodowych w perspektywie poszerzania Unii Europejskiej oraz 
Konferencji Międzyrządowej 2004,  pod red. J. Barcza, S. Puzyna, Warszawa 2002, s. 133.
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kowskich. W konsekwencji znacząco wzrosła ich rola w systemie zarządzania inte-
gracją europejską oraz ich wpływ na państwa członkowskie. 

 Unia Europejska nadal posiada cele i problemy, które w zgodzie z wolą uczestników 
integracji chce, powinna czy też musi rozwiązywać. Nie zawsze jednak dyskusje na 
temat zasad funkcjonowania i (docelowego) kształtu Unii (finalite politique) prowa-
dzone są w racjonalnie uporządkowany sposób ze względu na konkretny, uznany 
przez wszystkich cel. Debata o koncepcjach funkcjonowania i kształcie Unii, jak rów-
nież jej efekty w złożony sposób odzwierciedlają skomplikowaną i niestabilną struk-
turę interesów, preferencji i uprzedzeń podmiotów integracji europejskiej oraz moż-
liwości efektywnego ich realizowania12.

 Złożoność Unii Europejskiej jest wynikiem ogromnej liczby jej obowiązków, pro-
cesów legislacyjnych i procedur wykonawczych, a czasami niedającej się zgłębić istoty 
procedur oraz roli ich uczestników13. Dlatego też system Unii Europejskiej i Wspólnot 
Europejskich nie był i nadal nie jest pozbawiony problemów i wewnętrznych sprzecz-
ności. Proces permanentnej reformy wewnętrznej oraz poszerzanie składu członkow-
skiego, a także wzrost zewnętrznej presji politycznej i ekonomicznej doprowadził do 
pogłębiania heterogeniczności integracji europejskiej, a tym samym powstania ryzyka 
jej wewnętrznego zróżnicowania14. Mimo przejawów dywergencji i dysfunkcjonal-
ności grożących atomizacją, naturalnym stanem systemu Unii Europejskiej jest ciągłe 
pobudzanie potrzeby jego dalszego istnienia i rozwoju. Dlatego też główną cechą 
„ruchu” systemu integracyjnego jest nieustanne przywracanie mu równowagi. Stanowi 
to warunek sine qua non przetrwania systemu oraz jest funkcjonalne dla osiągania 
potrzeb całości jak i poszczególnych jego części składowych. Integracja w tej sytuacji 
to zdolność systemu do zmiany (utrzymywania siebie w dobrym stanie) w obliczu 
wewnętrznych i zewnętrznych wyzwań15. Wszystko to nie stoi w sprzeczności z wnio-
skiem, iż integracja europejska pozostaje procesem o rozbudowanej skali złożoności. 
W efekcie przebieg oraz częściowe i finalne rezultaty tego procesu są i nie zawsze będą 
racjonalne i podporządkowane „logice integracji”, a także nie do końca przewidywalne 
i kontrolowalne16.

12 B. W. Mach, Historyczne nadzieje i przyziemne problemy: dylematy, (w:) Polacy wobec integracji 
Polski z Unią Europejską, pod red. M. Cichockiego, Warszawa 1998, s. 17.

13 A. Maurer, Parlamenty narodowe…, op.cit., s. 136.
14 C. Mik, Wzmocniona współpraca w świetle nicejskiej reformy Unii Europejskiej. Polski punkt widze-

nia, (w:) Traktat z Nicei. Wnioski dla Polski, pod red. J. Barcza, R. Kuźniara, H. Machińskiej, M. Popo-
wskiego, Warszawa 2001, s. 37–38.

15 Na wyzwania te składają się w pierwszym rzędzie te potrzeby i interesy podmiotów systemu, 
których realizacja okazałaby się dysfunkcjonalna wobec systemu jako całości.

16 B. W. Mach, Historyczne nadzieje i przyziemne problemy: dylematy (w:) Polacy wobec integracji 
Polski z Unią Europejską, pod red. M. Cichockiego, Warszawa 1998, s. 16.
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 Pytanie o zmianę, a tym samym i przyszłość jest i będzie pytaniem o siły napędowe 
integracji europejskiej. Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w politycznych aspira-
cjach uczestników integracji europejskiej. Zmiany jakie nastąpiły po przyjęciu Jed-
nolitego Aktu Europejskiego, a szczególnie Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht 
w pełni potwierdzają nie tylko permanentność dokonywanych zmian, ale udowadniają 
zasadniczą zmianę konstrukcji europejskiej. Zmianę ewolucyjną, która dokonywana 
była w oparciu o potrzebę utrzymania ciągłości i próbę równoważenia systemu inte-
gracyjnego poprzez wprowadzanie wielostronnych i kooperacyjnych struktur i mecha-
nizmów modyfikujących i adaptacyjnych. Zmianę, która nie była li tylko skoncentro-
wana na materii przekształceń, ale także na nowym podejściu do zmiany, czego 
najlepszym dowodem stały się deliberatywny eksperyment w postaci Konwentu Euro-
pejskiego, a następnie IGC17 2003/2004.

 Unia Europejska jest nadal na etapie intensywnego rozwoju. Analiza dynamiki 
zmian zachodzących w Unii Europejskiej pozwala na wyróżnienie całego szeregu 
czynników, które pobudzają proces integracji europejskiej. Należą do nich: potrzeba 
przetrwania projektu europejskiego dla realizacji ponadczasowych celów, takich jak: 
bezpieczeństwo, dobrobyt, postęp cywilizacyjny, ochrona praw powszechnych; poszu-
kiwanie formuły demokracji i konstytucji, a tym samym własnego statusu politycznego 
UE18; wyeliminowanie hegemonii (dominacji) jednego państwa nad drugim; koniecz-
ność ciągłego uzasadniania (legitymizowania) motywów swego istnienia, szczególnie 
z punktu widzenia postrzegania integracji europejskiej przez państwa członkowskie 
i ich obywateli; doskonalenie rozwiązań integracyjnych wynikających z organizacji 
i zarządzania instytucjami i procedurami motywowane poszerzaniem zakresu kom-
petencyjnego Unii i Wspólnot.

 System Unii Europejskiej do tej pory zdolny był do przywracania stale traconej 
równowagi. Mimo licznych zagrożeń i przesileń równowaga ta miała charakter majo-
ryzujący, synergetyczny, wzbogacający i rozwijający. Mimo wielu eksperymentalnych 
i kontrowersyjnych rozwiązań, niespotykanych dotąd w stosunkach między narodami 
i państwami systemowi integracyjnemu udawało się dotąd łączyć w jedną całość 
wszystkie aspekty zmian: regulację, rozwój i niespotykaną umiejetność adaptacji do 
swego otoczenia. W konsekwencji Unia Europejska reagowała na czas na problemy 
związane z legitymizacją swej władzy i nie zawsze sprawnymi mechanizmami zmian. 
Bez wątpienia istotnym sprawdzianem tego założenia stały się konsekwencje procesu 
rozszerzenia UE o 10 (12) nowych państw oraz decyzje Konwentu Europejskiego, 

17 IGC – Intergovernmental Conference. 
18 G. Nevola, Nie ma demokracji bez unifikacji. Analiza procesu integracji europejskiej i rzeczywistości 

politycznej, (w:) Do jakiej Unii zmierzamy. Polityka i gospodarka Unii Europejskiej,  pod red. A. Mani, 
B. Płonki, Kraków 2001, s. 51. 
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a następnie konferencji przedstawicieli rządów państw członkowskich w sprawie 
Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy. 

 Biorąc pod uwagę wiele czynników dynamiki integracji europejskiej należy podjąć 
próbę określenia prognozy rozwoju Unii Europejskiej w przyszłości. Dyskusja nad 
przyszłością integracji europejskiej i systemu Unii Europejskiej opiera się na dwóch 
horyzontach czasowych. Pierwszy (tak zwany proces ponicejski) został jasno zdefi-
niowany w trakcie prac Konwentu Europejskiego oraz obrad konferencji międzyrzą-
dowej 2003/2004. Drugi zaś sytuowany jest w perspektywie najbliższych 10/20 lat19.

 W związku z przyszłym rozwojem Unii Europejskiej wyróżnić można kilka zasad-
niczych stanowisk analitycznych. Pierwsze, zakłada osłabienie Unii na rzecz państw 
członkowskich. Oznacza ono dominację metody międzyrządowej i redukcję kompe-
tencji dotychczasowych instytucji UE, powstałą w wyniku „przesilenia” wywołanego 
zbyt daleko idącym wzmocnieniem pierwiastka ponadpaństwowego (wspólnotowego, 
supranarodowego). Symbolem tego podejścia byłoby odejście od realizacji metody 
J. Monneta prowadzącej do zasadniczej zmiany dotychczasowej aksjologii integracji 
europejskiej, mogącej doprowadzić do dekonstrukcji, dekompozycji, a nawet rozpadu 
systemu Unii Europejskiej. Drugie stanowisko analityczne sprowadza się do zacho-
wania status quo i kontynuacji ewolucyjnej rozbudowy dotychczasowego dorobku 
integracyjnego, w oparciu o supranarodowość i międzyrządowość. Trzecie natomiast 
opiera się na przekonaniu, że państwa członkowskie jak i Unia oraz Wspólnoty Euro-
pejskie zdecydują się na dokonanie „skoku” integracyjnego o charakterze konstytu-
cyjnym, który w praktyce przybrać może kształt federacji państw narodowych20, 
opartej na ideologii federalizmu intergovernmentalnego. Tym samym po ponad 50 
latach integracji europejskiej zaistniałaby szansa na syntezę dwóch metod: ewolucyj-
nej J. Monneta oraz metody opartej na „zasadniczej decyzji politycznej”21, z udziałem 
katalizatora w postaci wpisania na stałe w system Unii Europejskiej deliberatywizmu 
konwentowego22 oraz mechanizmu „przetargu” („bargaining”) interesów państw 
członkowskich.

 Opisane powyżej stanowiska prowadzą do wyróżnienia następujących scenariuszy. 
Pierwszy z nich nazywany negatywnym „scenariuszem hamowania” opiera się na 

19 Więcej w: P. Buras, M. A. Cichocki, O. Osica, J. Reiter, Polska a Unia polityczna, „Unia-Polska”, 
z 19 marca 2001 r., nr 5 (57). 

20 A. Graś, Reforma instytucjonalna Unii Europejskiej w kontekście jej rozszerzania (ze szczególnym 
uwzględnieniem Komisji), (w:) Polska a Unia Europejska w przededniu Maastricht II, pod red. C. Mika,  
Toruń 1996, s. 24.

21 W. Bartoszewski, Przyszły kształt Unii Europejskiej. Polski punkt widzenia, (w:)Przyszłość Unii 
Europejskiej. Polski punkt widzenia,  pod red. J. Barcza, K. Żukrowskiej, Warszawa 2001, s. 13.

22 Deliberatywizm konsensualny. 
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założeniu, że proces przekazywania przez państwa członkowskie kompetencji do 
podejmowania decyzji instytucjom Unii i Wspólnot, osiągnąwszy określony punkt, 
zostanie zahamowany, po czym nastąpi lub nastąpić może (nie musi) jego stagnacja. 
W takiej sytuacji kompetencji zintegrowanego aparatu władzy integracyjnej nie będzie 
można dalej rozszerzać. Jeden z wariantów tego scenariusza zakładałby utrzymywanie 
kryzysowego status quo w myśl przekonania, że zamiast grać o więcej, narażając 
wspólnotę na niechybną zgubę w tym procesie, UE winna raczej umacniać swoje 
osiągnięcia23. Inny, jeszcze bardziej sceptyczny, wariant zakłada, że niewydolne, tech-
nokratyczne struktury, brak odpowiedniej socjalizacji podmiotów jak i wpływy 
z zewnątrz mogą nie tylko zatrzymać („utrzymywać w stanie letargu”), ale również 
odwrócić proces integracji europejskiej24. Unia Europejska może stać się bezsilną, 
regionalną „ONZ”, opanowaną przez proces dywersyfikacji i atomizacji. Sama może 
doprowadzić do rozprzężenia wewnętrznego wynikającego z usankcjonowania trak-
tatowego mechanizmów jednoczesnej integracji, jak i dezintegracji. Rolę „zapłonu” 
w tym zakresie może przyjąć zastosowanie formuły wzmocnionej współpracy (art. 
43 TUE), możliwej do zrealizowania we wszystkich przestrzeniach prawnych (filarach) 
UE. W tym ujęciu scenariusz „jednej Unii stanowiącej system wielu ściślejszych unii” 
mógłby okazać się nieunikniony25. Nie można przecież wykluczyć, że grupy poszcze-
gólnych państw zdecydują się na utworzenie „kręgów tematycznych” („kół zaintere-
sowań”), które realizowałyby określone zadania integracyjne. Takimi kręgami mogłyby 
być np. Unia Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Unia Socjalna, Unia Ekologiczna czy 
Unia Obronna. Kulminacją tego procesu byłoby zjawisko ucieczki państw członkow-
skich poza sferę funkcjonowania Wspólnot i Unii26. 

 Scenariusz hamowania prowadziłby też to do dekompozycji wynikającej z powięk-
szających się rozbieżności interesów między państwami członkowskimi oraz presji 
nowych rozwiązań wynikających z procesu globalizacji (liberalizm globalizacyjny 
versus unijny protekcjonizm). W myśl takiego scenariusza Unii Europejskiej groziłoby 
przeciążenie instytucji i reakcja zwrotna państw członkowskich w postaci decentra-
lizacji i renacjonalizacji. 

Nie bez znaczenia będzie tu także problem delegitymizacji supranarodowej władzy 
integracyjnej. W tak zarysowanym scenariuszu wydarzeń sondaże opinii publicznej 

23 C. A. Kupchan, Odnawianie Zachodu, (w:) Bezpieczeństwo narodowe i miedzynarodowe u schyłku 
XX wieku, pod red. D. B. Bobrow,a E. Haliżaka, R. Zięby, Warszawa 1997, s. 477.

24 I. P. Karolewski, Teorie integracji a Niemcy, (w:)Jaka Europa? What kind of Europe?, Materiały z 
konferencji naukowej, Wrocław 6–8 V 1998, pod red. E. Stadtmüllera, Wrocław 1998, s. 293.

25 Z. J. Pietraś, „Realistyczny” scenariusz dla Europy, konspekt ekspertyzy dla Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych zaprezentowanej przez autora w Warszawie 7 grudnia 2000 r.

26 C. Mik, Wzmocniona współpraca…, op.cit., s. 38.
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pokazywać będą, jak złożona, niezrozumiała, niewydajna i niedemokratyczna Unia 
(lub wielość unii) tracić będzie poparcie obywateli. W konsekwencji będzie mogło 
dojść do jej samorozwiązania27. 

 Drugi scenariusz, nazywany „imperatywnym”, zakłada konieczność dalszej, stop-
niowej koncentracji władzy integracyjnej wynikającej z bezczynności władzy zwierzch-
niej krajów członkowskich oraz z większej efektywności podejmowanych działań 
wspólnoty zintegrowanej. Zakłada się tu dalsze i równoległe rozwijanie modelu inte-
gracji europejskiej opartej na międzyrządowości i metodzie wspólnotowej (suprana-
rodowej) przy dalszym braku określenia celu ostatecznego integracji europejskiej 
(finalite politique). W scenariuszu tym wyróżnia się wariant, nazywany mieszanym, 
który występuje w dwóch postaciach. Wariant mieszany pierwotny polega na jedno-
czesnym obdzielaniu nowymi uprawnieniami Wspólnot i Unii Europejskiej (w ramach 
ich dotychczasowych traktatów), podporządkowanych zarówno reżimowi suprana-
rodowemu jak i międzyrządowemu. Wariant mieszany wtórny natomiast, sprowadza 
się do przemiennego i koniunkturalnego procesu opartego na międzytraktatowym 
przenoszeniu kompetencji z obszarów (polityk i form współpracy) przypisanych 
metodzie międzyrządowej do sfery oddziaływań supranarodowych lub na odwrót 
z pola wspólnotowego do międzyrządowego28. 

 Trzeci scenariusz nazywany „rozwojowym” oparty został na takich podstawach, 
jak: przejrzystość (transparencja) systemu instytucjonalnego oraz decyzyjnego; akcep-
tacja Unii przez obywateli; większa personalizacja działań integracyjnych; wzmoc-
nienie demokratycznej legitymizacji (m.in. chodzi tu o związanie rozwoju instytu-
cjonalnego z procesem dalszego „rozszerzania” Unii); poszukiwanie kompromisów 
i wspólnych preferencji. Elementem spajającym poczynania podmiotów integracji 
europejskiej w realizacji tego scenariusza jest ich przekonanie o konieczności inten-
syfikacji działań w zakresie unii politycznej. Zakłada się tu, iż kontynuując proces 
korekt i reform w systemie, Unia Europejska musi mieć nadal charakter wielowar-
stwowy (wielopoziomowy), łącząc w sobie już nie tylko elementy ponadpaństwowe 
(supranarodowe) i elementy międzynarodowe, ale i narodowe (włączenie parlamen-
tów narodowych pojmowane jako cząstkowa nacjonalizacja integracji europejskiej). 
Łączenie to wszystko musi mieć charakter synergetyczny, a nie atomizujący i oparte 
musi być na wzajemnym przenikaniu się metod, reguł, mechanizmów i instytucji. 
W rezultacie końcowym gremia i organy Unii Europejskiej a także jej procedury 

27 Wywiad z J. L. Bourlanges – francuskim deputowanym do Parlamentu Europejskiego, Lepiej odrzu-
cić, Polsce też się opłaci, „Gazeta Wyborcza”, z 21 kwietnia 2001 r., s. 11.

28 W literaturze przedmiotu połączenie międzyrządowości z uwspólnotowieniem określane jest jako 
„hybrydyczne”, np. J. Barcz, Tzw. traktat konstytucyjny – punkt wyjścia do dyskusji. Ekspertyza przygo-
towana w związku z posiedzeniem Stałego Zespołu Ekspertów, Warszawa 3 lipca 2002, s. 6.
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muszą stać się bardziej efektywne. Scenariusz ten, jak zaznaczono powyżej, nie wyklu-
cza ani ograniczonej renacjonalizacji polityk, uzewnętrznianej poza wzmocnieniem 
parlamentów narodowych w próbach reformowania polityki strukturalnej i Wspólnej 
Polityki Rolnej, ani przeniesienia centrum władzy integracyjnej na „duet” Rada Euro-
pejska i Parlament Europejski, kosztem „triady” integracyjnej złożonej z Parlamentu 
Europejskiego, Komisji oraz systemu wymiaru sprawiedliwości UE. 

 Istotnego znaczenia w scenariuszu rozwojowym nabierze też integracja zwana 
nieformalną, mająca ścisły związek z rozwojem technologicznym, koncentracją inte-
resu i wpływu29, komunikacją, zmianą socjalną, zachodzącymi w sferze interakcji 
wewnątrzsystemowych bez udziału formalnych politycznych decyzji30. 

 Gwarancją realizacji wymienionych tu założeń stać się ma konstytucjonalizacja 
integracji europejskiej, w postaci zunifikowanego traktatu konstytucyjnego. Traktatu 
kreującego ujednolicony system ustrojowy Unii Europejskiej, w oparciu o założenia 
federalizmu intergovernmentalnego. Zgodnie z tym scenariuszem konieczne są prze-
myślane i dalekosiężne reformy istniejących struktur prawnych i politycznych, gdyż 
rozwój procesów integracji europejskiej nadszarpnął wartość normatywną konstytu-
cji narodowych, nie zastępując legitymizacji krajowej europejskim systemem konsty-
tucyjnym, który zostałby zaakceptowany jako zbiór zasad organizacyjnych demokra-
cji europejskiej31. Realizacja tego scenariusza zwiększy szansę na to, aby przyszła Unia 
nie utraciła zdolności kształtowania swego środowiska wewnętrznego oraz zdolności 
oddziaływania na jej środowisko międzynarodowe. 

 Bez wątpienia rozwiązanie problemów Unii Europejskiej nie polega na sztucznym 
wymyślaniu europejskiego demos i kopiowaniu struktury państwa na poziomie wspól-
notowym32. Scenariusz ten wbrew pozorom nie jest więc modelem budowy super-
państwa europejskiego. Wykracza on jednak dalece poza tradycyjny sposób postrze-
gania państwa i stosunków międzynarodowych. Odrzucić tu należy alternatywę: 
państwo narodowe albo federacja (Stany Zjednoczone Europy). Podejście rozwojowe 
opiera się na kształtowaniu Unii opartej na zachowaniu zdobyczy europejskiego pań-
stwa narodowego, ale w innym formacie – poza jego granicami narodowymi33. 

 Konwent Europejski, IGC 2003/204 i przyjęty przez nie Traktat ustanawiający 
Konstytucję dla Europy potwierdza próbę realizacji tego właśnie scenariusza. Zakres 

29 Chodzi tu o transnarodowe grupy wpływu (interesu).
30 W. Wallace, The Dynamics of European Integration, London 1990, s. 8–12.
31 J. M.de Areilza, Reforma instytucjonalna Unii Europejskiej, (w:) Konstytucja dla rozszerzającej się 

Europy, pod red. E. Popławskiej, Warszawa 2000, s. 67.
32 Ibidem, s. 79. 
33 J. Habermas, Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy, Warsza-

wa 1993, s. 62.
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przyjętych w nim zmian porównać można jednak tylko z rozbiórką budowli i podję-
ciem się jej rekonstrukcji, w oparciu o to co z niej pozostało, z wykorzystaniem 
nowych technik i elementów. Taki sposób podejścia sprawia, że obecny kształt traktatu 
konstytucyjnego nie wypełnia wszystkich przesłanek scenariusza rozwojowego, a jest 
tylko próbą połączenia doktryny integracyjnej J. Monneta z myślą konstytucyjną 
A. Spinellego.

 Póki co Unia Europejska wzbogacona o nowe kraje członkowskie przejść musi 
przez najtrudniejszy w swej historii proces przywracania równowagi. Zaburzenia 
w systemie związane z powiększaniem składu członkowskiego, trudną sytuacją gospo-
darczą, kryzysem budżetowym, skomplikowaną sytuacją międzynarodową (relacje 
z USA, Rosją i Chinami) ulegną z pewnością skumulowaniu (doprowadziło to prze-
cież do fiaska pierwszego etapu konferencji międzyrządowej w 2003 r. i fiaska dysku-
sji nad wieloletnimi ramami finansowymi na okres 2007–2013). Z tego powodu 
powrót do stanu równowagi w systemie będzie utrudniony i zajmie więcej czasu. 
W rezultacie końcowym efektem tego powinna być nowa jakość integracji europej-
skiej, kształtem i formą dopasowana do wyzwań współczesnego świata. Jakość tak 
bardzo potrzebna do realizacji procesu rozwoju wewnętrznego (stabilność gospodar-
cza i społeczna) oraz ew. ekspansji terytorialnej Unii Europejskiej wg. koncepcji J. 
Attali opartej na Unii liczącej ponad 40 członków w roku 202034. 

 Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej wymienione argumenty należy założyć, że 
Wspólnoty, a potem Unia Europejska, zawsze znajdowały siły, by pokonać kryzysy 
i podjąć nową debatę nad swoim kształtem. Wypada mieć tylko nadzieję, że źródła 
europejskiego pragmatyzmu i kompromisu nie zostaną wyczerpane. 

34 A. Zalewska-Urbańczyk, Pluralistyczna Europa 2020 według Jacquesa Attali, „Biuletyn Analiz 
UKIE”, listopad 1999 r., nr 1, . J. Attali widzi wśród przyszłych członków UE Szwajcarię, kraje byłej Ju-
gosławii: Chorwację, Bośnię, Serbię, Czarnogórę, kraje bałkańskie: Albanię i Macedonię, a ponadto 
Mołdawię, Ukrainę, Białoruś, Armenię, Gruzję, Rosję i Turcję. Nie wykluczał też akcesji Norwegii i Is-
landii.
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future of  IntegratIon and the eu SyStem. 
a propoSal of predIctIon

It is very important to try to predict the future development of the EU which led 
the following scenarios. The first of them, called the negative “hold-back scenario”, is 
based on the assumption that the process of transfer of the competences to take deci-
sions to the institutions of the EU and the Communities reaching certain point will 
be held back, and then it will undergo stagnation. 

The second scenario, called “the imperative one”, takes into account the necessity 
of further, gradual concentration of the integration power caused by inactivity of 
supervisory authorities of member states and bigger effectiveness of decision making 
in integrated community. We can include here also further, parallel development of 
the model of European integration which would be based on intergovernmental co-
operation and supranational method. 

The third scenario was based on such fundamentals as: - transparency of institu-
tional decision making systems; – acceptance of the EU by the citizens; - more per-
sonalized integration activities; –  strengthening of the democratic legitimization (e.g. 
connection of the institutional development with the process of the expansion); – look-
ing for compromises and common preferences. The element which binds subjects of 
integration in realization of this scenario is conviction that it is necessary to intensify 
the political union. Continuing process of corrections and reforms in the system, the 
EU must still have multilayer (multilevel) character, joining not only supranational 
and international elements, but also national ones (the inclusion of national parlia-
ments). This unification must have not atomizing but synergetic character, and it 
should be based on mutual penetration of methods, rules, mechanisms and institu-
tions. As a final result, the authorities and institutions of the EU, and its procedures 
must become more effective. The realization of this scenario will increase the chance 
for the future EU not to lose the ability to shape its internal environment and to influ-
ence effectively on the international arena. The Assembly of Europe and the draft of 
the Treaty for the European Constitution confirm the attempt to realize this scenario. 
The scope of changes can only be compared to the dismantling of the building and 
then its reconstruction, reconstruction which would be based upon what is left from 
the building, using new techniques and elements. Bu before, the EU expanded by new 
member states will undergo, the most difficult in its history, process of regaining 
balance. Disorder in the system, connected with the expansion of the Union, difficult 
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economic and complicated international situation, and controversial bills included 
in the draft of the Constitution Treaty accumulated, which led to the fiasco of the first 
stage of intergovernmental conference in 2003. Due to this fact, the return to the 
balance in the system will be more complex and take more time. As a result we will 
have a new quality of European integration which will match, both in form and con-
tent, the challenges of modern world.

     The decisons which are taken by the EU today cannot diminish its potential in 
the future. The Communities and then the EU have always been able to start debates 
about its shape. Aiming at the “final” reform of the EU is difficult, actually unrealistic 
undertaking. It is inevitable that we should continue the concept begun by the Com-
mon European Act and the European Union Treaty from Maastricht. This concept 
was based on permanent and evolutionary change helping to keep the right  dynamics 
of the process of European integration.
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ATHENAEUM

POJęcie „ładu ustrojowego” stosowane w tym opracowaniu stanowi swego rodzaju 
konstrukt myślowy, a więc pewien wyobrażeniowy model pozwalający opisywać 
i wyjaśniać fundamentalne zasady i mechanizmy życia zbiorowego społeczeństwa, 
którego podstawową formą organizacyjną jest państwo. Ład ustrojowy każdego spo-
łeczeństwa i jego specyfikę konstytuują : typ układu ekonomicznego, charakter sys-
temu politycznego, kultura polityczna i obywatelska, poziom rozwoju cywilizacyjnego 
oraz inne czynniki wpływające bezpośrednio i pośrednio na procesy organizowania 
życia zbiorowego i kierowania nim.

 Z punktu widzenia semantycznego „ład ustrojowy” jawić się może jako zwrot 
obciążony błędem idem per idem, gdyż pojęcie „ustroju” implicite zakłada istnienie 
określonego „ładu”. Każdy zbiór stanowiący całość złożoną z różnych elementów ma 
swój wewnętrzny ustrój, rozumiany jako uporządkowany w określony sposób układ 
(zespół) tych elementów. To uporządkowanie elementów składowych tworzy dany 
ład wewnątrz całości oparty na zależnościach między składnikami całości. 

 Społeczeństwo jest specyficzną całością obejmującą wiele rozmaitych form życia 
zbiorowego człowieka, od struktury najbardziej fundamentalnej, którą jest rodzina, 
po ogół jego członków. Przesłanką powstania społeczeństwa, a dalej, warunkiem ist-
nienia i funkcjonowania, jest względnie utrwalony układ wewnętrznych związków 
i zależności jednostek oraz owych form życia zbiorowego. Zależności te rozstrzygają 
o wzmiankowanym wyżej uporządkowaniu ogółu ogniw społeczeństwa i występują-
cych w ich ramach relacji między jednostkami, grupami ludzi i ich strukturami. Tre-
ści tych relacji determinują specyfikę ładu wewnętrznego danego społeczeństwa. 
Określają one zarazem miejsce poszczególnych ogniw w całości oraz ich funkcje 
i wzajemne powiązania, a więc ustrój społeczny z charakterystycznym dla danego 

Alfred Lutrzykowski

Samorząd terytorIalny – element ładu 
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społeczeństwa układem stosunków w poszczególnych dziedzinach życia zbioro-
wego. 

 Społeczeństwo stanowi zatem szczególnego typu organizację powstającą w wyniku 
zespolenia rozmaitych, jak wyżej to ujęto, form życia zbiorowego człowieka. Jest ono 
bowiem taką całością, „której wszystkie składniki współprzyczyniają się do powo-
dzenia całości”1. Każda organizacja zaś, tworzona w rezultacie świadomych zabiegów 
ludzi bądź kształtująca się samorzutnie, ma właściwy sobie „ustrój przedmiotu zło-
żonego” 2.

 Ład ustrojowy to historycznie ukształtowany mechanizm umożliwiający zacho-
wanie integralności społeczeństwa, a więc jego istnienie jako całości, a następnie 
realizację szeregu funkcji ogólnosystemowych oraz zadań w zakresie tworzenia fun-
damentów bytu materialnego, dóbr i wartości cywilizacyjno-kulturowych, i wreszcie 
zapewniający (w określonym stopniu) bezpieczeństwo jednostki. Ład ustrojowy spo-
łeczeństwa jest więc wyrazem i efektem świadomego i celowego uporządkowania 
zbioru podstawowych instytucji odpowiedzialnych za organizowanie życia zbiorowego 
i kierowanie nim3. One natomiast (instytucje) działają na podstawie szeregu norm, 
skodyfikowanych i niesformalizowanych a wyrażających pożądany wzór zachowań 
jednostek, grup ludzi oraz innych aktorów stosunków społecznych.

 Ład ustrojowy w takim, jak wyżej, ujęciu jest istotnym czynnikiem umożliwiającym 
osiąganie i zachowywanie względnej równowagi społecznej. Taki bowiem stan sto-
sunków społecznych jest niezbędną przesłanką pozytywnej kooperacji uczestników 
życia zbiorowego. Osiąganie celów ogólnospołecznych oraz tworzenie warunków 
umożliwiających zaspokajanie potrzeb, realizację dążeń i aspiracji ludzkich wymaga 
współdziałania jednostek, grup i instytucji ze względu na założone (wspólne) cele. 

 Kooperacja pozytywna, a więc zgodne współdziałanie, niejako na zasadzie sprzę-
żenia zwrotnego, współtworzy stan społecznej homeostazy. Kooperacja negatywna, 
która w istocie swej sprowadza się do walki, prowadzi do zachwiania równowagi 
wewnątrzsystemowej4. Destrukcji ulegają wówczas nie tylko zakładane (pozytywne) 
wzory zachowań poszczególnych podmiotów gry, ale w opresji znaleźć się mogą rów-
nież sami uczestnicy. Sens walki polega bowiem na niszczeniu! 

1 T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, 1982, s. 68.
2 T. Kotarbiński, op.cit., s. 98.
3 T. Kotarbiński, głęboki humanista, zauważał : „w rozważaniach prakseologicznych będziemy się  

czasami ustosunkowywali do instytucji tak, jak gdyby to były osobniki, podmioty działające o  specjal-
nej psychofizycznej strukturze, mimo że naszym zdaniem żadna instytucja nie jest nigdy, ściśle  biorąc, 
podmiotem działającym”, op.cit.,s. 102. Por. J. Zieleniewski: Instytucja – zespół ludzi  mających wspólny 
cel wraz z zasobami używanymi w działaniu, (w:) Organizacja i zarządzanie,  Warszawa 1981, s. 300. 

4 Zob. T. Kotarbiński, op.cit., s. 88 i inne.
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 Historia ustrojów społecznych, to w znacznym stopniu odwieczny ciąg wydarzeń 
znaczonych przemocą i niszczeniem. Boleśnie, od setek lat, doświadczały tego narody 
Europy5. Ale gorzka przeszłość jakby nic nie znaczyła. Konflikty rozlewały się niemal 
bezustannie, obejmując nowe obszary. W zamęt wojenny wciągane były kolejne pań-
stwa i narody. Antagonizmy grzebały dorobek Europy i rozsadzały poszczególne 
społeczeństwa, gdyż „bóg wojny – uznawany i czczony od dawna – zmienia się 
w Molocha, który pochłania coraz więcej owoców zapobiegliwości i inteligencji czło-
wieka, domagając się coraz większej daniny z jego życia i szczęścia”6. 

 Rozwój sytuacji po II wojnie światowej doprowadził do tego, że wojna na wielką 
skalę stała się (paradoksalnie, bo za sprawą kulminacji zbrojeń) niemożliwa. Upadek 
bloku realnego socjalizmu, blisko pół wieku później, dał nawet asumpt do twierdzeń, 
jakoby obecnie wojna stała się „instytucją bez przyszłości”. Zakończenie zimnej wojny 
zaświadczające „dobitnie o przestarzałym charakterze zorganizowanej przemocy (…) 
jest rzeczą wyraźnie wykazującą, że nastąpiły zasadnicze zmiany w mechanizmach 
warunkujących przebieg wydarzeń…” 7. Czy jednak konflikty i antagonizacja stosun-
ków światowych w pierwszych latach XXI wieku nie przekreślą nadziei, że tamto 
oznaczało „raczej nie koniec historii, ale jej nowy początek”8 .

 Zmiana układu sił w Europie i świecie u schyłku XX wieku zaowocowała między 
innymi szansą na podjęcie demokratycznej przebudowy w krajach byłego bloku 
radzieckiej dominacji. Podjęcie tych zadań przez narody, które na nowo odzyskiwały 
suwerenność, nie zabezpieczało automatycznie zwycięstwa demokracji i pokoju na 
całym kontynencie. Sytuacja na Bałkanach, a zwłaszcza na terenach byłej Jugosławii 
dowodzi, jak poważne zagrożenie dla procesów budowy demokratycznego ładu ustro-
jowego stanowią choćby tylko utajone antagonizmy etniczne. 

 Doświadczenia historyczne przekonują, iż w przeszłości niezbyt gruntownie uświa-
damiano sobie konieczność eliminowania bądź ograniczania przyczyn potencjalnych 
zagrożeń. Powstające organizacje, pakty i alianse bardziej petryfikowały nowe układy 
sił niż nastawiały się na pokojową profilaktykę. Idee, które tkwią u podstaw integracji 
europejskiej po II wojnie światowej, zawierają zdecydowanie odmienną optykę sto-
sunków międzynarodowych i strategicznych celów współpracy państw i narodów 
naszego kontynentu9. 

5 A. J. Toynbee stwierdzał: „Istotnie wojnę można by uznać za dziecko cywilizacji”: Wojna i cywili-
zacja. Wybór z A study of story, A. Vann Fowler. Warszawa 2002, s. 6.

6 Ibidem. Zob. też W. Sofsky, Traktat o przemocy, Wrocław 1999, passim.
7 R. L. O'Connel, Wojna: instytucja bez przyszłości, (w:) Historia XX wieku, pod red. R. W.  Bullieta. 

Warszawa 2001, s. 251. 
8 Ibidem.
9 Zob. A. Marszałek, Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej, Łódź 1996, passim.
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 Upowszechnianie świadomości potrzeby coraz ściślejszego współdziałania oraz 
organizacyjne przedsięwzięcia służące zbliżaniu narodów europejskich prowadzić 
mają do stopniowego zbliżania społeczeństw, zespalania państw i jednoczenia na tej 
drodze Europy. Przyjmowane rozwiązania kształtujące nowy typ stosunków między 
narodami i państwami wnikają głęboko w ich podstawy i uwarunkowania. 

 Rozwiązania te, w warstwie aksjologicznej, opierają się na wspólnych wartościach 
demokratycznego społeczeństwa i jego ładu ustrojowego ufundowanego na zasadach 
państwa prawnego, wolności i sprawiedliwości, dialogu społecznego oraz idei subsy-
diarności wynikającej z podmiotowej roli obywateli i ich wspólnot10. Naczelną war-
tością jest pokój, a dążenie do jego zachowania – podstawową dyrektywą działania 
poszczególnych państw i struktur integracyjnych.

 Wspólnoty europejskie powstałe po II wojnie światowej przez całe dziesięciolecia 
podejmowały wysiłki na rzecz umacniania demokratycznego charakteru stosunków 
wewnętrznych w krajach członkowskich. Polegało to między innymi na wypracowy-
waniu i wdrażaniu określonych koncepcji modelowych ładu ustrojowego. Wynikiem 
tych działań było nie tylko konstruowanie nowych, wspólnych wzorców rozwiązań 
organizacyjnych i zasad ich funkcjonowania. Chodziło także o zdobywanie praktycz-
nych doświadczeń współdziałania rozmaitych struktur narodowych, organów mię-
dzynarodowych i ponadnarodowych. Czas pokazywał jak owocna była ta współpraca, 
a jej najważniejszym efektem był stały, bezprecedensowy wzrost dobrobytu zjedno-
czonych społeczeństw oraz umacnianie pokoju i bezpieczeństwa na kontynencie. 

 Wspólne poszukiwanie optymalnych rozwiązań organizacyjnych i metod działania 
służyło pogłębianiu współdziałania, ale przede wszystkim umożliwiało rozwiązywa-
nie wielu trudnych nieraz problemów w sferze gospodarczej, socjalnej, administra-
cyjnej czy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rodząca się na tej drodze bliskość, 
oparta na coraz lepszym wzajemnym poznawaniu się ludzi, powstawaniu rozmaitych 
więzi międzyludzkich i instytucjonalnych, stwarzała perspektywę stopniowego zno-
szenia różnic rozwojowych, zapóźnień oraz przezwyciężania wzajemnych uprzedzeń 
czy wręcz ksenofobii. 

 * * *
 Tak oto ucieleśniała się wizja pewnego greckiego podróżnika i filozofa w jednej 

osobie, znanego szerzej jako Tales z Miletu. Jego nawoływania, kierowane do Jończy-
ków, by tworzyli amfiktionie, zamiast walczyć między sobą, okazują się być i współ-
cześnie genialną antycypacją myśli integracyjnej. Sugestia zaś, aby powstające amfik-

10 Takie deklaracje zawiera Wstęp do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgro-
madzenie Narodowe 2 kwietnia i przyjętej w referendum 25 maja 1997 r.
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tionie obejmowały nie tylko przyjaciół ale i potencjalnych przeciwników zasługuje 
na szczególne podkreślenie11. Przyciąganie do zgodnej i przyjaznej współpracy państw 
o rozbieżnych interesach i aspiracjach jest wyraźnym kierunkiem działania Unii Euro-
pejskiej, Rady Europy i NATO. 

 Transformacja polityczno-ustrojowa w krajach postsocjalistycznych ma pewien 
wspólny mianownik: zwrot ku Zachodowi, co wynikało nie tylko z koncepcji doktry-
nalnych elit i środowisk przewodzących tym procesom, ale było również zbieżne 
z ideowymi założeniami struktur integracyjnych demokratycznej Europy. Zakorze-
nienie większości narodów wychodzących z kręgu radzieckiej dominacji w kulturo-
wym systemie basenu Morza Śródziemnego było również istotnym czynnikiem 
warunkującym tę reorientację. 

 Demokratyczny ład ustrojowy okazał się wspólną wartością określającą kierunek 
przebudowy form życia zbiorowego oraz zasad i mechanizmów sterowania nim. Ten 
bowiem typ porządku politycznego stwarza optymalne warunki rozwoju społecznego, 
gospodarczego i kulturowego. Wartości, na których jest on oparty, oznaczają równo-
cześnie otwarcie na inne społeczeństwa, ich dorobek i doświadczenia. Powojenne 
dzieje Europy Zachodniej w pełni to potwierdzają a osiągnięte na tej drodze efekty 
stanowią najbardziej przekonujący czynnik motywujący ruchy transformacyjne w spo-
łeczeństwach Europy Środkowej i Wschodniej przełomu XX i XXI stulecia.

 Dążenie do dobrobytu (poprzez stymulowanie wszechstronnego postępu społecz-
nego), stabilizacji i trwałego pokoju stało się jednym z najistotniejszych motywów 
poszukiwania efektywnych form i metod działania coraz większej liczby państw. I to 
właśnie demokratyczny ład ustrojowy stał się wartością wykraczającą poza wewnętrzne 
struktury polityczne poszczególnych państw. Od dziesiątków lat stanowi on jeden 
z zasadniczych czynników umożliwiających integrowanie coraz liczniejszej grupy 
narodów europejskich.

 Obecnie, w warunkach pogłębiającej się wielopłaszczyznowej współpracy coraz 
liczniejszej grupy narodów Europy, demokratyczny model ładu ustrojowego zyskał 
zatem nowy (ponadnarodowy) wymiar. Dziś traktowany jest on jako ważne kryterium 
określania poziomu cywilizacyjno-kulturowego społeczeństwa i społeczno-etycznej 
oceny mechanizmów politycznych i zasad ich funkcjonowania. Jest to także nie-
odzowny warunek akcesji do szeregu struktur i ugrupowań demokratycznych 
państw.

11 Lapidarnie ujęła to K. Wiaderny-Bidzińska w pracy Polityczna integracja Europy Zachodniej, To-
ruń–Warszawa 1999, s. 21–22: „(…) dążenie do integracji Europy po II wojnie światowej okazało się – 
w wyniku doświadczeń wojennych i okoliczności powojennych (…) znacznie silniejsze niż różnice 
interesów partnerów integracji”.
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 Dorobek wielu społeczeństw w zakresie tworzenia i doskonalenia demokratycz-
nych instytucji życia zbiorowego staje się więc wspólną wartością europejską. Demo-
kracja zyskuje dzięki temu dodatkowe gwarancje i formalne zabezpieczenia. Ponieważ 
udział w europejskich strukturach integracyjnych w znacznym stopniu uzależniony 
jest od praktycznej aplikacji demokratycznego paradygmatu ustrojowego, demokra-
cja zatem staje się szansą przyspieszenia rozwoju, co oznacza lepsze warunki życia 
i bezpieczeństwo.

 Porządek społeczno-polityczny państw Unii Europejskiej odpowiadać musi 
 kryteriom ustrojowym, stosunkowo precyzyjnie określonym w podstawowych jej 
dokumentach. Już brzmienie Wstępu do Traktatu z Maastricht o Unii Europejskiej 
(7 II 1992 r.) sprawę tę ujmuje jednoznacznie: jej ustanowienie jest wyrazem przy-
wiązania do zasad wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawo-
wych wolności oraz praworządności12. Na tej płaszczyźnie ideowej, w ramach struk-
tur unijnych, dokonuje się nie tylko wymiana deklaracji intencji wdrażania wskazanych 
zasad, lecz powołane zostały również mechanizmy kontroli stopnia ich przestrzegania 
w praktyce poszczególnych państw.

 Traktat o Unii Europejskiej kilkakrotnie odwołuje się do pewnej idei, która z nie-
jakim trudem przebijała się do katalogu fundamentalnych zasad demokracji politycz-
nej, choć wyraża ona jeden z najistotniejszych aspektów demokracji. W warunkach 
realnego socjalizmu nie było dla niej miejsca w katalogu tzw. pryncypiów. Chodzi tu 
oczywiście o zasadę subsydiarności. Postuluje ona, by nie powierzać jednostce więk-
szej, ogniwom z wyższego poziomu struktury społecznej czy danej organizacji tego, 
co może efektywnie i wydajnie rozwiązywać jednostka mniejsza, będąca ogniwem 
składowym szerszej całości. Traktat już we Wstępie mówi o „unii między narodami 
Europy, w której decyzje podejmowane są zgodnie z zasadą subsydiarności na szcze-
blu możliwie najbliższym obywatelowi”13 (podkr. – A. L.).

 Zasada subsydiarności najwyraziściej sformułowana na gruncie społecznej dok-
tryny Kościoła katolickiego stopniowo była inkorporowana do konstytucji niektórych 
państw, a głównie zaczęły się do niej odwoływać dokumenty międzynarodowe. Poza 
Traktatem o Unii Europejskiej wskazać należy przede wszystkim Europejską Kartę 
Samorządu Terytorialnego, uchwaloną przez Radę Europy (1985 r.). Jak trafnie stwier-
dza H. Izdebski : „Stanowi ona (zasada subsydiarności – przyp. – A. L.) podstawę do 
określenia istoty zadań publicznych, do dokonania podziału tych zadań między samo-
rząd terytorialny i państwo, a następnie do dokonania podziału tych zadań pomiędzy 

12 Traktat o Unii Europejskiej ustanawiający Wspólnotę Europejską. Traktat z Nicei. Karta Praw Pod-
stawowych, Bielsko Biała 2002, s. 35.

13 Traktat o Unii…, op.cit., s. 36. Por. także Tytuł I, Postanowienia wspólne, art. 1, op.cit., s. 37 i art. 5 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, op.cit., s. 69.
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różne szczeble samorządu oraz aparatu państwowego, jak i wreszcie do określenia 
podstawowych zasad wykonywania zadań publicznych”14. 

 Omawiana zasada subsydiarności, określana też mianem zasady pomocniczości, 
pozostaje w ścisłym związku z innymi zasadami budowy społeczeństwa i państwa. 
Związek ten jest najbardziej chyba widoczny w odniesieniu do zasad decentralizacji 
i dekoncentracji ośrodków władzy publicznej, na których w poważnym stopniu zasa-
dza się model państwa demokratycznego. 

 Decentralizacja i dekoncentracja systemu władzy realizowane są poprzez rozłoże-
nie kompetencji na różne podmioty w wertykalnym (pionowym) układzie struktury 
terytorialnej państwa. Ma też wówczas miejsce swego rodzaju dystynkcja funkcji 
władczych w układzie horyzontalnym (poziomym). Władzę publiczną w warunkach 
decentralizacji sprawują ogniwa różnych szczebli, stosownie do przyjmowanego 
modelu organizacyjnego. Mówimy wtedy o organach naczelnych, centralnych, regio-
nalnych, lokalnych, które zazwyczaj ulokowane są na poziomie odpowiednich jedno-
stek terytorialnego podziału państwa (np. podziału zasadniczego lub podziałów 
specjalnych). 

 Dekoncentracja z istoty swej oznacza ruch w stronę przeciwną niż centralizacja, 
prowadząca do koncentracji władzy w jednym ośrodku (centrum). Już decentraliza-
cja niesie ze sobą znamiona dekoncentracji, bo skoncentrowane w jednym (central-
nym) ośrodku uprawnienia władcze „rozrzedza” w efekcie przekazywania ich innym 
ogniwom (w dół, w teren). Ale decentralizacja nie znosi tego, co istotne w modelu 
centralistycznym, choćby najbardziej zdecentralizowanym: nadal istnieje jeden, cen-
tralny ośrodek, w dalszym ciągu zachowujący określoną wyłączność (monopol); 
jedynie pewne zadania zostają przekazane w dół, lecz „centrala” w dalszym ciągu 
sprawuje określony rodzaj nadzoru, koordynacji; wreszcie owo centrum dysponuje 
podstawowymi zasobami, również finansowymi, niezbędnymi do realizacji przeka-
zanych zadań15.

 Dekoncentracja systemu władzy publicznej oznacza jednak w istocie organizowa-
nie życia zbiorowego i kierowanie nim przez różne podmioty, na określonych obsza-
rach stosunków społecznych, w sposób samoistny i suwerenny, wynikający z zasad 
ustrojowych, nie zaś z „nadania” organów wyższego szczebla. Historia współczesnych 
systemów władzy zaświadcza, że procesy dekoncentracyjne są w głównej mierze efek-

14 H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2003, s. 20. 
15 T. Kotarbiński pisał kilkadziesiąt lat temu: „Pojęcie centralizacji wiąże się jak najściślej z pojęciem 

spiętrzenia zależności kierownictwa i wykonawstwa oraz spiętrzenia struktury kontroli”:  Traktat o do-
brej robocie, Wrocław–Warszawa–Gdańsk–Łodź 1982, s. 97. Sposób rozumienia „koncentracji”, w ujęciu 
Autora Traktatu…, jako „kumulacji działań w odniesieniu do wspólnego ich celu” (op.cit., s. 192) 
w mniejszym stopniu nadaje się do operacjonalizacji na użytek powyższych rozważań. 
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tem, podejmowanych z różnym powodzeniem, prób przeniesienia części uprawnień 
władczych aparatu państwowego na inne podmioty życia zbiorowego16. Wiązało się 
to również z ewolucją poglądów na rolę państwa w życiu nowoczesnego społeczeń-
stwa, co owocowało mnogością koncepcji, których wspólnym wyróżnikiem był ten 
sam imperatyw: demokratyzacja ładu ustrojowego wymaga, w sferze władzy publicz-
nej, autonomicznej aktywności pozapaństwowych instytucji społeczeństwa obywa-
telskiego. 

 Instytucjami wskazywanymi jako podmioty zdolne do podźwignięcia ciężaru obo-
wiązków wykonywania zadań ze sfery władzy publicznej były przede wszystkim 
instytucje samorządowe (samorząd lokalny, samorząd zawodowy), ale także inne – 
związki zawodowe, stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje itp. Doświadczenia wielu 
krajów dowodzą, że instytucją szczególnie predysponowaną do realizacji zadań 
publicznych jest samorząd lokalny (terytorialny). W ten bowiem sposób „władza” 
maksymalnie przybliża się do obywateli, staje się ona „ich władzą”, co oznacza, że 
demos sam sprawuje kratos.

 Udział instytucji pozapaństwowych w wykonywaniu zadań władzy publicznej służy 
pełniejszemu i bardziej efektywnemu dyskontowaniu potencjału społecznej aktyw-
ności i autentycznej inicjatywy obywatelskiej. Ich czynna rola w rozwiązywaniu pro-
blemów życia zbiorowego na różnych poziomach struktury społecznej oznacza bez-
pośredni udział szerokich kręgów obywateli i jako współdecydentów, i jako 
wykonawców określonych zadań. Mogą to być przy tym zadania o randze lokalnej 
czy regionalnej, ale na przykład, w przypadku tzw. zadań zleconych, instytucje poza-
państwowe mogą uczestniczyć w realizacji przedsięwzięć o doniosłości ogólnospo-
łecznej. Tym samym urzeczywistnia się istotna idea demokratycznego ładu ustrojo-
wego – idea podmiotowości politycznej obywateli oraz różnorodnych form ich 
zbiorowego bytu i życia. Społeczności lokalne, korporacje zawodowe, zrzeszenia 
i organizacje środowiskowe oraz inne wspólnoty mogą w tych warunkach samorząd-
nie, a więc w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, wykonywać istotną 
część zadań publicznych17.

 Przywołana wyżej idea podmiotowości różnego rodzaju wspólnot, środowisk i grup 
społecznych należy do kanonu podstawowych wartości określających ich prawo do 

16 W literaturze prawniczej, zwłaszcza z zakresu prawa administracyjnego, dekoncentrację rozumie 
się jako rozproszenie kompetencji na większą liczbę organów, niezależnie od tego, czy organy niższego 
stopnia mają jakikolwiek zakres niezależności od organów nadrzędnych. Pogląd ten trudno za aprobo-
wać. Podobnie rzecz ma się z ujmowaniem decentralizacji, której zasadniczą cechą ma być brak hierar-
chicznego podporządkowania w relacjach między organami niższego i wyższego stopnia. Zob. np. 
Z. Cieślak, J. Jagielski, J. Lang, M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Witkowska, Prawo administracyj-
ne, Warszawa 2002, s. 103.

17 Vide art. 16 ust. 2 in fine Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.



99Samorząd terytorialny – element ładu ustrojowego w UE

samodzielnego decydowania o własnych sprawach i rozwiązywania własnych proble-
mów. W tym wyraża się istota samorządności wszelkich typów i tu mają swoje źródło 
wszelkie koncepcje samorządowe. Z zasady subsydiarności, bez której myśl o samo-
rządzie byłaby uboga i niepełna, wynika jedna z najbardziej doniosłych dyrektyw 
ustroju samorządowego: sprawy wspólnot oddać w ręce ich samych; publicznej wła-
dzy państwa zachować tyle, ile to jest konieczne!

 Samorządność w krajach Europy Zachodniej od dziesięcioleci jest ważnym kie-
runkiem ewolucji ładu ustrojowego, prowadzącej do pogłębiania demokracji. Można 
wręcz stwierdzić, iż rozbudowa i umacnianie samorządności rozmaitych wspólnot 
i środowisk stała się tam swoistym, charakterystycznym syndromem życia politycz-
nego i systemu władzy publicznej. Wolne, obywatelskie wspólnoty i środowiska, 
w ramach globalnych struktur państwa, umacniając swoją podmiotowość, zwiększały 
jednocześnie zdolność władzy państwowej do koncentrowania się na problemach 
strategicznych i stwarzaniu strukturalnych warunków wszechstronnego rozwoju kraju 
i społeczeństwa.

 W procesie praktycznej, ustrojowej aplikacji idei samorządności szczególne miej-
sce zajmuje samorząd terytorialny18. W krajach zachodnioeuropejskich samorząd 
lokalny jest trwałym elementem strukturalnym ładu ustrojowego. Podobnie zresztą 
jest na wyższych poziomach struktury terytorialnej państwa. W demokratycznych 
państwach Europy samorządność miast, gmin, regionów, prowincji, departamentów 
jest ważnym czynnikiem postępu gospodarczego i awansu cywilizacyjno-kulturowego 
ich mieszkańców. Samorządność przy tym traktowana jest jako potencjalne, istotne 
źródło siły państwa. 

 Narastające procesy integracji gospodarczej i politycznej państw Europy Zachod-
niej wpływały stymulująco na rozwój samorządów lokalnych i regionalnych. Wynikało 
to z samych zasad przyjmowanych jako ideowa podstawa zbliżania państw i narodów 
oraz z dominujących w społeczeństwach wysoko rozwiniętych koncepcji ładu ustro-
jowego i systemu władzy publicznej. Liczne dokumenty międzynarodowe, określające 
kierunki i formy współdziałania państw w ramach powoływanych wspólnot, odwołują 
się wprost do idei subsydiarności i wskazują samorząd terytorialny jako trwałą struk-
turę porządku publicznego. 

 Przywołajmy raz jeszcze podstawowe dokumenty Unii Europejskiej. Art. 7 Traktatu 
o Unii Europejskiej wymienia Komitet Regionów jako ciało doradcze Rady i Komi-

18 Zob. Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej, pod red. A. K. Piaseckiego, Zielona 
Góra 2001; J. Wojnicki, Samorząd lokalny w Polsce i w Europie, Pułtusk 2003, zwłaszcza rozdziały V i VI; 
I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa 2002. 
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sji. Natomiast artykuły 263–265 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską19 
określają skład i zadania Komitetu. Zgodnie z przyjętymi w tych dokumentach zasa-
dami, Komitet Regionów składa się z reprezentantów regionalnych i lokalnych pod-
miotów prawnych, mianowanych przez Radę na propozycję państw członkowskich, 
na okres czterech lat (art. 263). Komitet jest „wysłuchiwany przez Radę lub Komisję 
w przypadkach przewidzianych niniejszym Traktatem i we wszystkich innych przy-
padkach, w których jeden z tych organów uzna to za celowe, w szczególności w przy-
padkach, które dotyczą współpracy transgranicznej” (art. 265). Komitet może być 
również wysłuchiwany przez Parlament Europejski. Może on równie, jeśli uzna za 
celowe, zajmować stanowisko z własnej inicjatywy (art. 265 in fine). 

 Analiza przypadków, w których Komitet Regionów „jest wysłuchiwany” dowodzi, 
iż materia spraw będących przedmiotem jego wypowiedzi, stanowisk i opinii pokrywa 
się generalnie z zakresem działania Wspólnoty i jej organów. Reprezentanci regional-
nych i lokalnych podmiotów prawnych są indagowani niemal we wszystkich sprawach 
stanowiących treść zadań terytorialnych władz samorządowych. Przedmiot działania 
Wspólnoty odbija bowiem w makroskali problemy, które rozwiązują władze lokalne 
i regionalne w poszczególnych państwach członkowskich. Przy czym w sprawach 
niepodlegających wyłącznej kompetencji Wspólnoty, działa ona „zgodnie z zasadą 
subsydiarności, o ile i w takim zakresie, w jakim cele rozważanych środków nie mogą 
być osiągnięte w sposób wystarczający na płaszczyźnie Państw Członkowskich, i przez 
to, z uwagi na ich rozmiary lub skutki, mogą zostać lepiej osiągnięte na płaszczyźnie 
wspólnotowej” (art. 5 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską).

 Do aktywności samorządu wspólnot lokalnych i regionalnych odwołuje się szereg 
innych dokumentów wypracowywanych w ramach organizacji i ruchów międzyna-
rodowych. Państwa Unii Europejskiej z uznaniem odnoszą się do zawartych w nich 
propozycji i wiele z nich inkorporują do własnych systemów prawa, traktując je jako 
swoiste standardy nowoczesności i demokracji. Na szczególne wyróżnienie zasługują 
dokumenty powstające w ramach Rady Europy.

 Zasadnicze znaczenie dla samorządu terytorialnego ma przywoływana wcześniej 
Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, powstała na forum Rady Europy, przy-
jęta w Strasburgu 15 października 1985 r.20 Karta traktuje samorząd lokalny jako prawo 
i rzeczywistą zdolność społeczności lokalnych do regulowania i zarządzania – na ich 

19 Nazwa „Wspólnota Europejska”, na mocy Traktatu z Maastricht, zastąpiła nazwę poprzednio sto-
sowaną „Europejska Wspólnota Gospodarcza”, przyjętą w traktacie rzymskim w 1957 r.

20 Dokument ten został ratyfikowany przez Polskę w 1994 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 607). Polskie tłu-
maczenie tytułu Karty jest nieprecyzyjne. Tytuł ten powinien brzmieć: „Europejska Karta Samorządu 
Lokalnego”.



101Samorząd terytorialny – element ładu ustrojowego w UE

wyłączną odpowiedzialność i w interesie mieszkańców – zasadniczą częścią spraw 
publicznych.

 Ratyfikacja Karty przez Polskę pociągnęła poważne skutki z punktu widzenia roz-
wiązań organizacyjno-prawnych dotyczących struktury, kompetencji i zasad działania 
samorządu terytorialnego w naszym kraju. Stosownie bowiem do dyspozycji art. 91 
ust. 1 Konstytucji ratyfikowana umowa międzynarodowa, po ogłoszeniu w Dzienniku 
Ustaw, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana. 
Postanowienia Karty były wytyczną rozwiązań prawnych, których przyjęcie przypadło 
na okres po jej ratyfikacji. Rozwiązania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej odpo-
wiadają koncepcji samorządu lokalnego wyrażonej w Karcie. 

 Podobny charakter ma Europejska Karta Samorządu Regionalnego, uchwalona 
przez IV Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy 3–5 czerwca 1997 r. 
Dokument ten, jak dotąd, nie ma mocy obowiązującej i pozostaje nadal projektem. 
Niemniej jednak stanowi on ewidentny wyraz intencji umacniania współpracy euro-
pejskiej poprzez aktywizowanie władz i społeczności regionalnych. W polskich 
warunkach za odpowiednik regionu uważa się województwo. Ustawa z 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa21 zawiera regulacje dotyczące współpracy z zagra-
nicznymi jednostkami samorządu terytorialnego (organizacjami międzynarodowymi 
i regionami innych państw, zwłaszcza sąsiednich, art. 12). Zasady i tryb przystępo-
wania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, co jest 
konstytucyjnym prawem jednostek samorządu terytorialnego, zostały uregulowane 
odrębną ustawą22.

 Udział wspólnot lokalnych i regionalnych oraz ich organów w realizacji idei inte-
gracyjnych ma swoje głębokie uzasadnienie. Integracja europejska, na współczesnym 
etapie, nie może się ograniczać do współpracy – choćby najściślejszej – ale tylko na 
poziomie instytucji parlamentarnych czy rządowych. Polityka zagraniczna i dyplo-
macja, ujmując to nieco metaforycznie, wychodzą dziś ze stołecznych salonów, gosz-
cząc coraz częściej w gminach, powiatach i województwach, a także w domostwach 
zwykłych ludzi, w których coraz częściej rozbrzmiewa wielojęzyczny gwar. Współ-
praca jednostek samorządu terytorialnego z ich odpowiednikami zagranicznymi – to 
ważna forma i droga integracji europejskiej, w tym kształtowania się „Europy regio-
nów”23. Nadzwyczaj skutecznie służą temu stosunki regionalne i inicjatywy transgra-

21 Tekst jednolity Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.
22 Ustawa z 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do 

międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych. Dz.U. Nr 91, poz. 1009. Ustawa ta 
dotyczy także gmin i powiatów. Zob. art. 172 ust. 2 i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

23 Zob. H. Izdebski, Rada Europy – organizacja demokratycznych państw Europy, Warszawa 1996; 
idem, Samorząd terytorialny…, op.cit., s. 236 i nast.; S. Parzymies, Europa regionów, „Sprawy Między-
narodowe” 1994, nr 3; K. Głąbicka, M. Grewiński, Europejska polityka regionalna, Warszawa 2003.
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niczne. Współpraca ta jest regulowana przez szereg konwencji, kart, porozumień 
i innych dokumentów międzynarodowych wprowadzających określone zasady postę-
powania i organizacyjne formy działania. W ramach Rady Europy i Unii Europejskiej 
ukształtowało się kilka instytucjonalnych form międzynarodowej współpracy jedno-
stek samorządu terytorialnego24. Regulacje te i organizacyjne formy współpracy przy-
czyniają się w istotnej mierze do rozwijania i umacniania bezpośrednich kontaktów 
wspólnot i władz terytorialnych, co z kolei wspomaga proces budowania atmosfery 
i poczucia jedności narodów Europy. 

 Polska, od początku przełomu transformacyjnego, podjęła aktywne działania 
w celu nawiązania jak najszerszych kontaktów z demokratycznymi organizacjami 
i instytucjami europejskimi. Układ Europejski z 16 grudnia 1991 r., ustanawiający 
stowarzyszenie między Polską a Wspólnotami Europejskimi zawierał postanowienia 
o wzajemnych zobowiązaniach do współpracy w zakresie rozwoju regionalnego (art. 
86). Podkreślone tu zostało zadanie udzielania Polsce pomocy technicznej, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem rozwoju obszarów słabo rozwiniętych. Współpraca władz 
lokalnych i regionalnych, głównie w zakresie rozwoju gospodarczego, wsparta została 
poważnym strumieniem unijnych środków finansowych.

 Realizacja jednego z podstawowych celów integracji – wyrównywania poziomu 
rozwojowego poszczególnych krajów i ich obszarów drogą solidarnej pomocy – 
wymaga stosowania szeregu zróżnicowanych form współpracy. Współpraca lokalna 
i regionalna jest bardzo ważnym, dziś już wręcz nieodzownym obszarem stosunków 
wewnątrz Unii. Rola władz lokalnych i regionalnych stale się poszerza i umacnia. One 
bowiem w coraz wyższym stopniu przejmują obowiązek określania rzeczywistego 
stanu rozwojowego i związanych z tym potrzeb i problemów poszczególnych wspól-
not terytorialnych. One też, artykułując zadania i problemy, muszą formułować pro-
pozycje ich rozwiązywania, stwarzać warunki rozwoju, co nierzadko polega na prze-
zwyciężaniu zapóźnień cywilizacyjnych. 

 Stan polskiego samorządu terytorialnego, w kontekście naszego wejścia do struk-
tur Unii Europejskiej, budzi jeszcze rozmaite zastrzeżenia i pewien niedosyt. Nie-
zmiernie ważne jest bowiem to, czy polskie wspólnoty samorządowe i ich organy są 
w stanie partnersko dorównać swoim odpowiednikom w krajach „starej” Unii (sprzed 
1 maja 2004 r.) jako główne siły organizowania życia zbiorowego na poziomie lokal-
nym i regionalnym oraz praktycznego wykonywania zadań publicznych? 

 Liczne mankamenty obowiązującego modelu samorządu terytorialnego, brak 
koniecznej dojrzałości wspólnot lokalnych i regionalnych wynikają w znacznym stop-

24 Zob. H. Izdebski, Samorząd terytorialny…, op. cit., s. 239 i nast.
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niu z braku doświadczeń w budowaniu demokratycznego ładu ustrojowego25. Układ 
sił politycznych w Polsce w ostatnim piętnastoleciu również wywiera swoiste piętno 
na rozwiązaniach dotyczących samorządu terytorialnego. Łatwo odnieść wrażenie, 
że władzom państwowym i ustawodawcy brakuje odwagi i przekonania do drogi 
decentralizacji i dekoncentracji władzy publicznej. Dzieje się tak mimo jednoznacz-
nych wydawałoby się deklaracji Konstytucji i ratyfikowania wymienianych wcześniej 
dokumentów międzynarodowych. 

 Finansowe „ubezwłasnowolnienie” samorządów, zwłaszcza gmin i powiatów, 
poważnie ogranicza wykonywanie ich ustawowych zadań. Próby podporządkowania 
sobie organów samorządowych przez ugrupowania i partie polityczne deformują 
samą ideę samorządności wspólnot lokalnych i regionalnych. Stosunkowo niski 
poziom profesjonalizmu kadr administracji samorządowej, szczególnie na poziomie 
gmin, stanowi niebagatelną przeszkodę w kompetentnym i sprawnym zarządzaniu 
sprawami lokalnymi. Również stopień zakorzenienia idei samorządowej w świado-
mości społecznej Polaków nadal nie jest zbyt wysoki i oczywisty, co znajduje liczne 
potwierdzenia, choćby w niskiej frekwencji w wyborach organów samorządowych.

 W nadchodzących latach samorządy terytorialne w państwach Unii Europejskiej 
będą poddawane coraz poważniejszym egzaminom z ich zdolności sterowniczych, 
politycznej dojrzałości i praktycznych umiejętności rozwiązywania spraw wspólnot 
lokalnych i regionalnych. Będzie to sprawdzian stopnia ich przygotowania do przej-
mowania, zgodnie z zasadą subsydiarności, coraz większej odpowiedzialności za 
warunki życia setek milionów obywateli Europy. Kierunek rozwoju wydarzeń, w świe-
tle choćby wdrażanych reform mechanizmów Unii Europejskiej, jest stosunkowo 
jasny: pewien zakres dotychczasowych kompetencji organów państw członkowskich 
(głównie centralnych organów administracji rządowej) przejmą organy wspólne Unii; 
jednakże znaczna ich część stanie się domeną samorządów terytorialnych.

 Trudno dziś dokładnie przewidzieć, jakie problemy pojawią się w toku realizacji 
tej strategii. Z perspektywy interesów i aspiracji wspólnot lokalnych i regionalnych 
naszego kraju, ten kierunek budowy ładu ustrojowego jest jednym z najpoważniej-
szych historycznych wyzwań. Ale stwarza on również historyczną szansę awansu 
cywilizacyjno-kulturowego Polski i Polaków w zjednoczonej Europie. 

 Harmonizacja rozwiązań dotyczących samorządu terytorialnego z przyjętymi 
w Unii Europejskiej standardami oraz coraz szersza kooperacja z europejskimi struk-
turami samorządowymi stwarza nowe bodźce rozwoju i umacniania w naszym spo-
łeczeństwie autentycznej samorządności. Polskie struktury samorządowe będą wów-

25 Por. K. Byjoch, J. Sulimierski, J. P. Tarno, Samorząd terytorialny po reformie ustrojowej państwa, 
Warszawa 2000, s. 220 i nast. Zob. też Samorząd terytorialny w Polsce, red. nauk. J. P. Tarno,  Warszawa 
2004, s. 299 i nast.
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czas coraz ważniejszymi ogniwami ładu ustrojowego naszego kraju, stając się także 
(oby znaczącym) elementem ładu europejskiego. 

 Tylko w takim przypadku Rzeczpospolita Polska, silna swoim samorządem, może 
stać się w Unii Europejskiej państwem, w którym demokracja i jej atrybuty nie są 
jedynie deklaracjami konstytucyjnymi, lecz treścią codziennego życia i doświadczeń 
obywateli. Trudno zresztą o doświadczenia lepsze od samorządowych i bardziej prze-
konywujące w pobudzaniu aktywności obywatelskiej, formowaniu postaw prospo-
łecznych oraz wyrabianiu umiejętności współdziałania dla dobra wspólnego. Te zaś 
cechy i umiejętności stanowią niezbędne warunki rzeczywistego (a nie tylko formal-
nego i statystycznego) uczestnictwa w procesach nowego historycznego etapu rozwoju 
społeczeństw Unii Europejskiej i umacniania w jej ramach demokratycznego ładu 
ustrojowego. 
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Self-government – element of polItIcal 
order In the european unIon

„Political order” – it is the idea permitting to characterise and explaining processes 
of organizing the collective life and directing with him in the scale of the state what 
is the task of the system of public power.

The self-government is the tool of the administration in member states of the Euro-
pean Union public. Thereby is posing the same factor of political order of these 
states.

Civil society’s construction and deepening democratization requires the political 
life to employ broad circles of citizens for direct solving of public affairs in the local, 
regional and nationwide scale.

The self-government is being predisposed to fulfilling the part of the factor stimu-
lating inhabitants of territorial units under this corner from its essence (of communes 
,districts, provinces – in Poland).

Basic documents of the European Union and European  Counsil are giving prom-
inence to local and regional communities’ right to regulating and management 
strongly – for their exclusive liabilities – fundamental part of public affairs.
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ATHENAEUM

ZaZWycZaJ wyodrębnia się dwa modele organizacji sądownictwa konstytucyj-
nego.

Pierwszy, to model amerykański (kontrola jest zdecentralizowana), który oparty 
został na anglosaskiej koncepcji sądowego stosowania prawa, polegającego na rozpa-
trywaniu przez wszystkie sądy problemu konstytucyjności norm prawnych i działań 
urzędowych w zakresie koniecznym do rozstrzygnięcia spraw i sporów przed nimi 
zawisłych. Model kontynentalny (europejski) bazuje natomiast na europejskiej tra-
dycji podporządkowania sędziego ustawie i charakteryzuje się konstrukcją specjalnego 
organu jurysdykcyjnego powołanego wyłącznie do rozpatrywania rozmaitych kwestii 
konstytucyjnych z prawem rozstrzygania tych kwestii z mocą obowiązującą (tu kon-
trola jest scentralizowana)1. 

W obrębie tych dwóch systemów opracowano odrębne ramy dla ochrony konsty-
tucyjnych praw i wolności przysługujących jednostce. Model kontynentalny posłużył 
się do tego celu skargą konstytucyjną, czyli instytucją przysługującą osobie fizycznej 
bądź prawnej do ochrony na drodze szczególnego postępowania przed sądem kon-
stytucyjnym przysługujących jej podstawowych praw obywatelskich w przypadku ich 
naruszenia przez akty organów państwowych bądź ich bezczynność 2. Inaczej rzecz 

Bogumił Szmulik

geneza I rozwój  
SkargI konStytucyjnej w europIe

1 Z. Czeszejko-Sochacki, Trybunał Konstytucyjny w świetle projektów Konstytucji RP, „Państwo   
i Prawo” 1995, nr 2, s. 9–10; B. Szmulik, Sądownictwo konstytucyjne. Ochrona konstytucyjności prawa 
w Polsce, Lublin 2001, s. 14; K. Działocha, Model ustrojowy Trybunału Konstytucyjnego de lege ferenda, 
„Państwo  i Prawo” 1993, nr 2, s. 5; D. Rousseau, Sądownictwo konstytucyjne w Europie, Warszawa 
1999, s. 15.

2 B. Banaszak, Skarga konstytucyjna, „Państwo  i Prawo” 1995, nr 12, s. 5.
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się miała na kontynencie amerykańskim i w Wielkiej Brytanii, gdzie skarga konsty-
tucyjna w kształcie europejskim nie była znana3. 

Stan taki wynikał w Wielkiej Brytanii głównie z braku konstytucji pisanej i trady-
cji ochrony praw jednostki przez sądy, a wynikającej z Wielkiej Karty Swobód4, gdy 
paradoksalnie – odnośnie Stanów Zjednoczonych – to właśnie idee amerykańskiego 
konstytucjonalizmu legły u podstaw wprowadzenia skargi konstytucyjnej w Europie5. 
Na formę amerykańskiej konstytucji wpłynęły przede wszystkim koncepcje praw 
jednostki J. Locke’a oraz system common law. Czynniki te spowodowały, że na podłożu 
amerykańskim pojęcie prawa nigdy nie było utożsamiane z prawem stanowionym, 
w szczególności zaś z ustawą. W świetle takiego stanu rzeczy konstytucja miała przede 
wszystkim gwarantować prawa, a nie je nadawać, w wyniku czego konstytucjonalizm 
amerykański dość szybko ukształtował zasadę pierwszeństwa konstytucji nad innymi 
aktami prawnymi. Polegała ona m.in. na bezpośrednim związaniu postanowieniami 
konstytucji organów państwa, a więc władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz 
sądowniczej z Sądem Najwyższym na czele, który to miał również stać na straży prze-
strzegania konstytucji. W efekcie, w postępowaniu przed sądem obywatel posiadał 
możliwość podniesienia zarzutu, iż jego konstytucyjnie zagwarantowane prawa zostały 
naruszone, np. przez ustawę6. 

W związku z powyższym, należy w tym miejscu nadmienić, że konstytucja ame-
rykańska nie mówiła nigdzie wprost o takiej kompetencji sądów. Została ona dopiero 
wyinterpretowna przez przewodniczącego Sądu Najwyższego J. Marshalla w roku 

3 „W angielskim systemie prawnym, wobec braku wyodrębnienia norm ponadustawowych, czyli 
w formalnym znaczeniu – konstytucyjnych, wszystkie prawa obywateli, bez względu na charakter aktu, 
w którym je zawarto, są chronione na podstawie podobnego systemu reguł postępowania i poprzez 
jednolity pod względem instytucjonalnym system sądów powszechnych. (…) Z tej właśnie tradycji 
wywodzi się odrębny od angielskiego – ze względu na istnienie nadrzędnych norm konstytucyjnych – 
model sądowej ochrony praw konstytucyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Tam każdy z uczest-
ników postępowania sądowego może podnieść zarzut, że norma, na podstawie której ma nastąpić 
rozstrzygnięcie zawisłej przed sądem sprawy, jest niezgodna z konstytucją. W takim przypadku skład 
orzekający ma obowiązek zająć stanowisko wobec tego zarzutu i kontynuować postępowanie stosownie 
do rozstrzygnięcia podjętego w odniesieniu do tej kwestii. Istota tego rozwiązania polega więc na tym, 
że ten sam system instytucjonalnej i – ogólnie biorąc – proceduralnej ochrony praw jednostki obejmu-
je zarówno prawa podlegające ochronie konstytucyjnej, jak i prawa jednostki wynikające z aktów poza-
konstytucyjnych. Ten właśnie model ochrony praw konstytucyjnych zaczął się upowszechniać najpierw 
w Ameryce Środkowej i Południowej, a następnie w Europie”, por. E. Zwierzchowski, Modele skargi 
konstytucyjnej…, s. 69–70.

4 L. Garlicki, Sądowa ochrona konstytucyjności we współczesnym państwie kapitalistycznym – Trybu-
nał Konstytucyjny (w:) Kontrola konstytucyjności prawa, Lublin 1987, s. 37.

5 P. Tuleja, W. Wróbel, Skarga konstytucyjna, czyli dodatkowa gwarancja praw człowieka. W Polsce 
i gdzie indziej, „Rzeczpospolita”, z 13 listopada 1997 r., s. 18.

6 Ibidem.
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18037. Istotą powyższego rozstrzygnięcia było uznanie, iż skoro konstytucja jest „naj-
wyższym prawem kraju”, to wszystkie inne akty muszą być z nią zgodne, a z istoty 
stosowania prawa wynika obowiązek sądu do odmowy stosowania normy niższego 
rzędu, jeśli sprzeciwia się ona normie wyższego rzędu, a więc i do odmowy zastoso-
wania ustawy sprzecznej z konstytucją8. W konsekwencji ochrona konstytucyjnych 
praw jednostki posiada w Stanach Zjednoczonych charakter sądowy, a w oparciu 
o zasadę pierwszeństwa konstytucji uważa się, że prawa te obowiązują bezpośrednio, 
w efekcie czego wszystkie organa państwa są nimi związane. System taki, funkcjonu-
jący pod nazwą judicial review, nie potrzebuje skargi konstytucyjnej, albowiem zarzut 
niekonstytucyjności można postawić w normalnym postępowaniu sądowym, a inter-
pretacja konstytucji i stawianie takich zarzutów leży w katalogu podstawowych umie-
jętności każdego amerykańskiego adwokata9.

W przypadku Europy zasada pierwszeństwa konstytucji w takim znaczeniu jak 
w Stanach Zjednoczonych ukształtowała się dopiero sto kilkadziesiąt lat później. 
Pierwotnie, szczególna rola konstytucji polegała na tym, że regulowała ona sposób 
funkcjonowania najwyższych organów państwa i potwierdzała podstawowe prawa 
jednostki, nie była natomiast uważana za akt hierarchicznie wyższy od innych ustaw. 
Przyczyn takiego stanu rzeczy było kilka. Dla przykładu, we Francji pod przemożnym 
wpływem poglądów oświeceniowego myśliciela J. J. Rousseau bardzo usilnie przy-
wiązywano wagę do zasady demokracji i roli ustawy zwykłej jako źródła prawa sta-
nowionego przez reprezentantów suwerena. W związku z powyższym, demokratyczny 
ustawodawca miał być podstawowym gwarantem swobód obywatelskich i głównym 
sprawcą konkretyzacji praw obywatelskich, tak by dało się je przełożyć na normy 
prawne, którymi związane będą sądy i organ władzy wykonawczej. Nieco inaczej 
natomiast proces ten zachodził w Niemczech, gdzie konstytucje były w przeważającej 
swej większości aktami oktrojowanymi, stąd też niemożność odwoływania się do 
republikańskich i demokratycznych podstaw państwa. W takiej rzeczywistości ustawa 
była podstawowym środkiem ograniczania woli monarchy i oparcia funkcjonowania 
państwa na normach o charakterze generalno-abstrakcyjnym, a tym samym stano-
wienie ustaw było jednym z podstawowych elementów zasady państwa prawnego10.

 7 W. Szyszkowski, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, Warszawa 1969, s. 113; L. Garlicki, Sąd 
Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1982, s. 150; 
szerzej patrz: Instytucje polityczno-prawne Stanów Zjednoczonych Ameryki, pod red. W. Sokolewicza, 
Wrocław 1977, s. 63.

 8 L. Garlicki, Sądownictwo konstytucyjne w Europie Zachodniej, Warszawa 1987, s. 22.
 9 P. Tuleja, W. Wróbel, Skarga konstytucyjna…
10 Ibidem.
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Generalnie mieliśmy więc do czynienia w Europie XIX wieku z dominacją ustawy. 
Konsekwencją tego było to, że sądy były związane ustawą i to ustawy wyznaczały treść 
i zakres poszczególnych praw jednostki. W przypadku, gdy ustawa zwykła była nie-
zgodna z konstytucją należało stosować reguły lex posterior i lex specialis oraz opie-
rać rozstrzygniecie konkretnej sprawy na ustawie zwykłej, a nie na konstytucji, był to 
tzw. dualizm konstytucyjny – polegający na tym, iż z jednej strony obowiązywała 
konstytucja, z drugiej zaś mogły obowiązywać niezgodne z nią ustawy. Stan taki trwał 
dość długo, a obywatel pozbawiony był szczególnych prawnych środków konstytu-
cyjnej ochrony przed aktami władzy wykonawczej i ustawodawczej. Dopiero w II poło-
wie XIX wieku nastąpiły niewielkie zmiany, lecz dotyczyły tylko gwarancji praw 
konstytucyjnych względem egzekutywy. Zwłaszcza w sądownictwie administracyjnym 
powstał pogląd, że jeśli w jakiejś sprawie nie ma normy ustawowej, która by mogła 
stać się podstawą określenia treści praw obywatela, to treść tych praw wynika wprost 
z konstytucji11.

Z takiego rozwiązania skorzystało początkowo niewiele państw, a pierwszym z nich 
była Bawaria, w której w roku 1814 rozporządzeniem królewskim wprowadzono 
skargę przysługującą jednostce, w razie naruszenia przez akt władzy wykonawczej 
praw gwarantowanych jej konstytucyjnie. Cztery lata później nowo uchwalona Kon-
stytucja Bawarii przyznała ponadto stanom prawo zwrócenia się do króla w przypadku 
naruszenia Konstytucji12. W świetle tego postanowienia przed królem otwierały się 
potencjalnie dwie możliwości. Był więc władny przekazać sprawę Sądowi Najwyż-
szemu, albo organowi o charakterze politycznym, jakim była Rada Państwa. W kon-
sekwencji nie doszło do ukształtowania się skargi sądowej, lecz swoistego rodzaju 
petycji13. 

Tak czy inaczej koncepcja skargi konstytucyjnej zaczęła powstawać w kręgu nie-
mieckiej kultury prawnej14. Również termin „skarga konstytucyjna” ma niemieckie 
korzenie i użyty został w literaturze prawniczej na początku drugiej połowy XIX wieku 
w kontekście rozwiązań zaproponowanych w projekcie Konstytucji Rzeszy z 1849 
roku. Wyrażał on wówczas przysługującą obywatelowi skargę do Sądu Rzeszy mającą 

11 Ibidem.
12 Szerzej: E. Schumann, Verfassungsbeschwerde (Grundrechtsklage) in den Landesverfassungsge-

richten, (w:) Landesverfassungsgerichtsbarkeit,  t. II, pod red. Ch. Starcka, K. Sterna, Baden-Baden 
1983, s. 162 i n. 

13 B. Banaszak, Modele skargi konstytucyjnej, (w:) Skarga konstytucyjna, pod red. J. Trzcińskiego, 
Warszawa 2000, s.10.

14 B. Banaszak, Skarga konstytucyjna…, s. 4; L. Garlicki, Sądownictwo konstytucyjne w Europie…, 
s. 195; szerzej: E. Schumann, Verfassungs – und Menschenrechtsbeschwerde gegen richterliche Entsche-
idungen, Berlin 1963, s. 154; R. Zuck, Das Recht der Verfassungsbeschwerd, München 1988, s. 35 i nast.
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na celu ochronę praw gwarantowanych w tym akcie normatywnym. W kontekście 
tego rozwiązania obywatel posiadał do wyboru dwie możliwości wystąpienia ze skargą. 
Pierwszą, gdy w państwie, którego skarżący był obywatelem, nie mógł skorzystać 
z sądowych środków ochrony i drugą, kiedy posiadał wprawdzie dostęp do sądu, ale 
bez możliwości sądowego dochodzenia przysługujących mu praw na mocy Konsty-
tucji. Rozwiązania te nie zostały nigdy wprowadzone w życie15. 

Właściwy pierwowzór współczesnej skargi konstytucyjnej pojawił się dopiero 
w austro-węgierskiej ustawie konstytucyjnej z 1867 roku, powołującej do życia Sąd 
Rzeszy, do którego obywatele mogli się odwoływać z powodu naruszenia ich konsty-
tucyjnych praw16. Skargi nie mogły być jednak kierowane przeciwko ustawom17. Jed-
nakże, jak podkreśla austriacka doktryna, w latach 1867–1918 Sąd Rzeszy był jedynym 
trybunałem w Europie, rozstrzygającym skargi obywateli z powodu naruszenia ich 
konstytucyjnych praw przez organa państwowe (także autonomiczne)18.

Analogicznie też, kwestię tę ujęła konstytucja Szwajcarii z roku 1874, określając 
kompetencję Sądu Związkowego i przyznając mu prawo do orzekania w sprawach 
„skarg z powodu naruszenia konstytucyjnych praw obywateli”, jednocześnie zobo-
wiązując go, że w tym przedmiocie winien on stosować związkowe „ustawy, ogólnie 
obowiązujące postanowienia, jak również umowy państwowe, które zostały ratyfiko-
wane”19.

Do istotnego przełomu doszło na przełomie XIX i XX wieku, tj. z chwilą pojawie-
nia się tzw. wiedeńskiej szkoły teorii prawa, która dokonała znaczących ustaleń w hie-
rarchii systemu prawa i roli konstytucji, jako najważniejszego hierarchicznie aktu 
normatywnego, z którym winny być zgodne wszystkie inne akty, w tym ustawy zwy-
kłe. Z powodu różnorodności systemu źródeł prawa oraz związania sądów ustawami 
zasugerowano odmienny sposób ochrony konstytucji, aniżeli ukształtowany w Stanach 
Zjednoczonych. Na straży przestrzegania konstytucji, w tym przestrzegania jej przez 
ustawodawcę miał stanąć wyspecjalizowany organ o charakterze sądowym. Był to 

15 B. Banaszak, Modele skargi…, s. 10–11; szerzej: E. Schumann, Verfassungs – und Menschenrechts-
beschwerde gegen…

16 E. Zwierzchowski, Sądownictwo konstytucyjne, Białystok 1994, s. 167–168; U. Scheuner, Die über-
lieferung der deutschen Staatsgerichtsbarkeit im 19, und 20 Jahrhundert, (w:) Bundesverfassungsgericht 
und Grundgesetz, t. I, pod red. Ch. Starcka, Tübingen 1976, s. 23 i n.

17 P. Tuleja, W. Wróbel, Skarga konstytucyjna…
18 Z. Czeszejko-Sochacki, Skarga konstytucyjna…, s. 31–32; szerzej: Z. Czeszejko-Sochacki, Sąd 

konstytucyjny w systemie ustrojowym Austrii, maszynopis powielony, s. 12.
19 E. Zwierzchowski, Sądownictwo konstytucyjne…, s. 168; B. Banaszak, Sądownictwo konstytucyjne 

a ochrona podstawowych praw obywatelskich – RFN, Austria, Szwajcaria, Wrocław 1990, s. 13–14; E. Me-
lichar, Kontrola konstytucyjności ustaw w praktyce austriackiego Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo 
i Prawo” 1984, nr 8, s. 53.
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początek skoncentrowanego, powstałego pod silnym wpływem H. Kelsena20 modelu 
sądownictwa konstytucyjnego, który swój „wyraz normatywny znalazł po raz pierw-
szy w Konstytucji Austrii z 1920 roku”21. Omawiany model austriacki silnie kontra-
stował z rozwiązaniami amerykańskimi. Jego scentralizowany, abstrakcyjny i bez-
względny charakter kontroli konstytucyjności ustaw odrzucał całą tradycję judicial 
review. Niestety, nie uzyskał dzięki temu szansy efektywnego działania i słusznie 
zwraca się uwagę, iż podobne uregulowanie prawa inicjatywy postępowania oznaczało 
skupienie działalności Trybunału na problemach podziału uprawnień między Zwią-
zek i kraje22. Brak natomiast było pełnej możliwości wkraczania przez Trybunał 
w kwestie praw i wolności obywatelskich23. Przewidziano w nim jednak instytucję 
skargi konstytucyjnej, wyraźnie nawiązującej w swym kształcie do opisanej wcześniej 
skargi do Sądu Rzeszy. Ostatecznie więc Trybunał Konstytucyjny (dalej: TK) mógł 
badać konstytucyjność ustaw, ale za pomocą skargi konstytucyjnej nie można było 
ich kwestionować, skargę zaś można było złożyć jedynie na akt administracyjny – 
mówił o tym art. 144 Konstytucji Austrii. W świetle tego przepisu Trybunał orzekał: 
„w sprawach skarg o naruszenie, przez rozstrzygnięcie lub rozporządzenie władzy 
administracyjnej, praw zagwarantowanych przez konstytucję, po wyczerpaniu admi-
nistracyjnego toku instancji”24 (wniosek indywidualny kwestionujący konstytucyjność 
ustawy prawo austriackie przewiduje dopiero w 1975 roku)25. 

Dalszy rozwój tej instytucji zakłóciły wypadki okresu międzywojennego, w szcze-
gólności przejście do rządów autorytarnych na początku lat trzydziestych, a następnie 
aneksja Austrii przez hitlerowską Rzeszę, co spowodowało upadek i dalej likwidację 

20 E. Zwierzchowski, Europejskie trybunały konstytucyjne, Katowice 1989, s. 26; S. Rozmaryn, Kon-
trola konstytucyjności ustaw, cz. II, Państwo i Prawo” 1948, nr 12, s. 9; A. Berger, Nowa konstytucja au-
striacka, „Nowe Prawo” 1934, nr 3, s. 28.

21 P. Tuleja, W. Wróbel, Skarga konstytucyjna…; B. Szmulik, Geneza kontroli konstytucyjności prawa, 
(w:) Społeczeństwo Państwo Władza, pod red. M. Żmigrodzkiego, M. Chmaja, Lublin 1995, s. 137–138.

22 Kompetencje Trybunału określały artykuły 137–145 Konstytucji. O kompetencji Trybunału wobec 
ustaw mówił art. 140, stanowiąc w ustępie pierwszym: „Trybunał Konstytucyjny orzeka o sprzeczności 
ustaw krajowych z konstytucją na wniosek Rządu Związkowego, o sprzeczności zaś z Konstytucją ustaw 
związkowych na wniosek któregoś z Rządów krajowych; z urzędu, gdy ustawa taka ma stanowić pod-
stawę orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego”, M. Starzewski, Środki zabezpieczenia prawnego konsty-
tucyjności ustaw, Kraków 1928, s. 253.

23 L. Garlicki, Sądowa kontrola konstytucyjności…, s. 44; szerzej: Z. Rykowski, W. Sokolewicz, Za-
gadnienie podziału władz Austrii, „Państwo i Prawo” 1983, nr 12, s. 78–91.

24 E. Zwierzchowski, Modele skargi konstytucyjnej w państwach europejskich, (w:) Prawa człowieka 
a nowa konstytucja RP. Wybrane zagadnienia stosowania i ochrony, Warszawa 1998, s. 71–72.

25 P. Tuleja, W. Wróbel, Skarga konstytucyjna…; M. Łabor-Soroka, Europejskie trybunały konstytu-
cyjne. (Organizacja, postępowanie, formy i tryb orzekania oraz prawne skutki orzeczeń), „Problemy Pra-
worządności” 1989, nr 2, s. 12; L. Garlicki, Kontrola konstytucyjności ustaw w Austrii, „Studia Iuridica”  
1987, t. 15, s. 27–35.
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TK. Dlatego też rok 1933 uznawany jest w literaturze austriackiej za kres istnienia 
demokratycznego ustroju, a lata 1933–1945 wyłącza się z rozważań konstytucyjno- 
-prawnych, tworząc fikcję ciągłości rozwoju  w latach 1920–1933 i od 1945 r.26. 

Oprócz Austrii, państwem, gdzie wprowadzono instytucję skargi konstytucyjnej 
była Hiszpania, której Konstytucja z roku 1931 przewidywała w art. 131 kompetencję 
TK do rozpatrywania odwołań w zakresie ochrony gwarancji obywatelskich, jeżeli 
skargi przed innymi władzami pozostały bezskuteczne27.

 W polskiej rzeczywistości politycznej i prawnej – zanim w ogóle pojawiły się postu-
laty ustanowienia instytucji skargi konstytucyjnej – nieśmiało, przez niemal cały okres 
istnienia II Rzeczypospolitej, toczyły się dyskusje, w których najpierw za przedmiot 
rozważań obrano celowość ustanowienia w kraju kontroli konstytucyjności prawa. 
Początkowe próby nie były proste. I chociaż w chwili prac nad konstytucją odrodzonego 
państwa znany już był amerykański model sądowej kontroli konstytucyjności, to jed-
nak w projekcie opracowanym przez Komisję Sejmowo-Konstytucyjną Tymczasowej 
Rady Stanu z 1917 r. odniesiono się negatywnie, do tej koncepcji, a opracowany 
w 1918 r. przez Ankietę w sprawie Konstytucji Rzeczypospolitej projekt wykluczał 
stanowczo ewentualność badania przez sądy ustaw „należycie ogłoszo nych” 28. 

 Pierwsze postulaty postawienia tego tematu na publicznym forum odbyły się przed 
Sejmem Ustawodawczym podczas debaty Komisji Konstytucyjnej tego Sejmu, poprze-
dzającej uchwalenie Konstytucji w 1921 roku. Trudno tu nawet mówić o jakiejś dys-
kusji. Chodziło raczej o wniesiony pod obrady projekt posła księdza K. Lutosław-
skiego, według którego badanie konstytucyjności ustaw z możliwością ich anulowania 
należałoby do zgromadzenia ogólnego Sądu Najwyższego. Projekt ten został niestety 
przez autora wycofany z nieznanych powodów29. 

 Generalnie trudno obronić się przed refleksją, że postulaty odnośnie utworzenia 
typowego sądu konstytucyjnego były w dyskusjach na forum Sejmu Ustawodawczego 
podczas prac Komicji Konstytucyjnej tego Sejmu niemal nieobecne. Krótko natomiast 
rozważano „problem zapewnienia konstytucyjności ustawodawstwa, ale jego rozwią-
zanie widziano raczej w konstrukcji drugiej izby (Senatu) i jego kompetencjach, lub 
organu o podobnym do Senatu charakterze, jakim według niektórych propozycji 

26 Z. Czeszejko-Sochacki, Sąd Konstytucyjny w systemie ustrojowym…, s. 16.
27 B. Banaszak, Modele skargi…, s. 11; szerzej: B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Geneza i początki kontro-

li konstytucyjności prawa, „Zeszyty Naukowe Puławskiej Szkoły Wyższej” 2000, nr 1, s. 27.
28 A. Gwiżdż, O Trybunale Konstytucyjnym w Drugiej Rzeczypospolitej, (w:) Konstytucja i gwaran-

cje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, „Studia i Materiały” 1996, 
t. 4, s. 69.

29 H. Zahorski, Zasada badania konstytucyjności ustaw przez sądownictwo a konstytucja Rzeczypo-
spolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 roku, „Rocznik Prawny Wileński” 1931, s. 256.
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miała stać się tzw. Straż Praw”30. Jej negatywna opinia upoważniać miała Naczelnika 
Państwa (pełniącego funkcję głowy państwa) do zastosowania prawa weta31. Powyż-
sza kontrola miałaby charakter kontroli wstępnej. Według natomiast M. Rataja Straż 
Praw miałaby być „związanym z jednoizbowym parlamentem opiniotwórczym ciałem 
fachowym w sprawach zgodności z konstytucją”32. Członkami Straży mieli być powo-
ływani na czas kadencji Sejmu delegaci z kompetentnych gremiów prawniczych. 
Ostatecznie twórcy Konstytucji z roku 1921 poprzestali na wprowadzeniu do niej 
w art. 38 zapisu, w myśl którego „żadna ustawa nie może stać w sprzeczności z niniej-
szą Konstytucją, ani naruszać jej postanowień”. Jednocześnie w art. 81 umieszczony 
został zakaz badania konstytucyjności ustaw przez sądy, „co – jak się następnie oka-
zało – pociągnęło za sobą praktyczne trudności związane z dopuszczalnością stoso-
wania przez sądy w konkretnych sprawach aktów normatywnych sprzecznych z kon-
stytucją”33. 

Można śmiało powiedzieć, że ten niedowład teoretyczny i decyzyjny nietrudno 
wyjaśnić biorąc pod uwagę, że główni konstruktorzy Konstytucji z 1921 roku kierowali 
się przede wszystkim koncepcjami zaczerpniętymi z tradycji francuskiej III Republiki, 
w której modelu ustrojowym nie było miejsca na system pozaparlamentarnej kontroli 
konstytucyjności ustaw, a odrębne sądownictwo konstytucyjne w Europie znajdowało 
się w przysłowiowych powijakach, nie wspominając już o tym, że upłynął zbyt krótki 
okres czasu by dostrzec efekty jego funkcjonowania. 

Niemniej jednak już niemal nazajutrz po wejściu w życie Konstytucji z 17 marca 
1921 roku pojawia się w literaturze prawno-ustrojowej postulat utworzenia TK jako 
wynik krytycznej analizy Konstytucji marcowej34. Zaproponował go W. L. Jaworski, 
twórca późniejszego, autorskiego projektu konstytucji ogłoszonego w 1928 roku 
(zawarta w nim była bardziej rozbudowana koncepcja TK). Ten drugi projekt jest 

30 A. Gwiżdż, O Trybunale Konstytucyjnym w Drugiej Rzeczypospolitej…, s. 68; szerzej: S. Krukowski, 
Geneza Konstytucji z 17 marca 1921 r., Warszawa 1977, s. 175–176; H. Zahorski, Zasada badania kon-
stytucyjności ustaw przez sądownictwo…, s. 258.

31 S. Kutrzeba, O konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 1919, s. 8.
32 Z. Czeszejko-Sochacki, Sądownictwo konstytucyjne…, s. 27–28; szerzej: S. Krukowski, Geneza 

Konstytucji …
33 Patrz: Z. Czeszejko-Sochacki, Sądownictwo konstytucyjne…, s. 28.
34 Szerzej: W. L. Jaworski, Trybunał Konstytucyjny, (w:) Ankieta o Konstytucji z 17 marca 1921 r., 

„Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne”, Kraków 1924, s. 58; „Zaznaczamy tylko celowość utworzenia 
Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, a potrzebę uzasadniamy brakami natury prawniczej. Doniosłość 
Trybunału Konstytucyjnego wybiłaby się daleko jaśniej jeszcze, gdybyśmy funkcję tego Trybunału roz-
patrywać chcieli na tle demokracji, na której zbudowane są mniej lub więcej wszystkie Konstytucje 
nowożytne. Z tego punktu widzenia Trybunał Konstytucyjny przedstawia się jako przeciwwaga wszyst-
kich braków, które z natury rzeczy tkwią w reprezentacjach na podstawie powszechnego i równego 
prawa głosowania. Rzeczpospolita austriacka odnalazła drogę, która nie zapewnia jeszcze treści ustaw, 
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o tyle znamienny, że na plan pierwszy wysuwał potrzebę kontroli zgodności z kon-
stytucją (ale i z ustawami) tych aktów normatywnych, które współcześnie przyjęło się 
nazywać „podustawowymi” i dopiero na drugim planie wymieniał kontrolę ustaw 
z Konstytucją35.

Mniej więcej od momentu zamachu majowego w 1926 roku pojawiać się zaczęły 
postulaty ustanowienia TK zgłaszane przez ugrupowania prawicowe. Znalazły one 
swój wyraz legislacyjny po raz pierwszy w projektach nowelizacji Konstytucji mar-
cowej. Zgłaszającymi kolejne projekty ugrupowaniami były: Związek Ludowo-Naro-
dowy, Stronnictwo Chrześcijańsko-Narodowe oraz Chrześcijańska Demokracja. 
Ostatnim wnioskiem był wspólny projekt zgłoszony przez wszystkie trzy ugrupowa-
nia36. Powyższe propozycje nowelizacyjne nie przewidywały w projektach skargi 
konstytucyjnej, ale jednocześnie i nie wykluczały jej, odsyłając – co do szczegółowych 
kompetencji Trybunału – do późniejszych ustawowych uregulowań.

 Te pierwsze poważniejsze próby wprowadzenia do ustroju państwa nowej insty-
tucji nie pozostały bez echa, albowiem po 1928 roku, a zwłaszcza później po roku 
1930, „gdy na kolejnych sejmach podjęte zostały prace nad przygotowaniem nowej 
Konstytucji, ideę Trybunału zaczęto w różnych publikacjach stopniowo coraz bardziej 
konkretyzować”37. Dużą rolę w tej mierze odgrywali W. Komarnicki, jeden z najwy-
bitniejszych polskich konstytucjonalistów i działaczy politycznych narodowej demo-
kracji oraz jego uczeń i współpracownik H. Zahorski38. Ostatecznie jakby ukorono-
waniem dążeń narodowej demokracji stał się pierwszy i jedyny polski projekt ustawy 
o TK, jaki w okresie dwudziestolecia, jako przedmiot formalnej inicjatywy ustawo-
dawczej zyskał rangę urzędowego dokumentu parlamentarnego. Powyższa ustawa, 

ale daje gwarancję tego, bez czego państwa nie ma, tj. gwarancję, że prawo będzie szanowane. Potrzebę 
Trybunału Konstytucyjnego zrozumie każdy, kto zrozumie, że państwo jest prawem, a prawo państwem”, 
patrz: ibidem.

35 A. Gwiżdż, O Trybunale Konstytucyjnym w Drugiej Rzeczypospolitej…, s. 69–70.
36 „Proponowano zatem dodać do tekstu Konstytucji RP nowy art. 83a w brzmieniu: Do rozstrzy-

gania o zastosowaniu w poszczególnych wypadkach ustaw budzących wątpliwości konstytucyjne będzie 
powołany na mocy ustawy osobny Trybunał Konstytucyjny (projekt ZLN), albo to samo, uzupełnione 
zdaniem: Ustawa może włączyć do jego kompetencji czynności Trybunału Stanu i Trybunału Kompe-
tencyjnego (projekt wspólny). A w innych projektach – dodać nowy ustęp do art. 38 w brzmieniu: 
O sprzeczności ustawy z Konstytucją orzeka i ustawy sprzeczne z Konstytucją uchyla Trybunał Konsty-
tucyjny, którego skład i sposób działania określi osobna ustawa (projekt SChN), albo: O sprzeczności 
ustawy z Konstytucją decydować będzie Trybunał Konstytucyjny. Osobna ustawa określi organizację, 
zakres i sposób działania Trybunału Konstytucyjnego (projekt ChD)”; ibidem, s. 71–72.

37 Ibidem, s. 73.
38 Szrzej: W. Komarnicki, O praworządność i zdrowy ustrój państwowy, Wilno 1928, s. 58; ibidem, 

Numerus clausus w szkołach akademickich, Warszawa 1932, s. 27.
39 A. Gwiżdż, O Trybunale Konstytucyjnym w Drugiej Rzeczypospolitej…, s. 74.
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o charakterze ustawy nowelizującej Konstytucję marcową, wprowadzała do systemu 
prawnego Rzeczypospolitej TK, którego kompetencje zostały ograniczone do orze-
kania jedynie o zgodności z Konstytucją ustaw i rozporządzeń z mocą ustawy. Projekt 
nie wprowadzał do katalogu Trybunału skargi konstytucyjnej, jak też w perspektywie 
nie uzyskał akceptacji konstytucyjnej i nie stał się nawet przedmiotem debaty parla-
mentarnej39.

W późniejszych latach nie podejmowano już poważnych prób wprowadzenia do 
systemu prawnego TK, poprzestając zasadniczo na dyskusji doktrynalnej, której gra-
nice wyznaczyło uchwalenie nowej Konstytucji w roku 1935. Brak Trybunału uza-
sadniało w tamtym czasie przede wszystkim dążenie ekip rządzących do stałego 
umacniania swej władzy, stąd zbędnym było tworzenie sądowej instytucji kontroli 
konstytucyjności, z istoty swej mało podatnej na polityczne oddziaływanie40.

 Również propozycje narodowej demokracji nie zawsze do końca dojrzałe i dopra-
cowane, raczej powodowane potrzebą gry politycznej aniżeli troską o los ustawodaw-
stwa krajowego, nie wykraczały też zresztą swą oryginalnością poza wypracowane za 
granicą schematy (może prócz autorskiego projektu z 1928 roku W. L. Jaworskiego41). 
Co się zaś tyczy innych ugrupowań politycznych, zwłaszcza tych z obozu rządzącej 
sanacji, to nie odczuwały one większej potrzeby wprowadzenia instytucji stojącej na 
straży konstytucyjności prawa, a nawet postulaty takie czasami traktowane były jako 
swoistego rodzaju zamach na demokrację, na której straży stał najwyższy organ pra-
wodawczy – Parlament. Jeżeli nawet dopuszczano myśl o ustanowieniu jakiejś kontroli 
nad zgodnością prawa z ustawą zasadniczą, to w dyskusji przeważał pogląd, iż to sądy 
powszechne w zwykłej procedurze powinny rozstrzygać o możliwości zastosowania 
w poszczególnych wypadkach ustaw o wątpliwej z konstytucją zgodności, a w tym 
zwłaszcza ustaw przedkonstytucyjnych. Inne jeszcze propozycje dotyczyły przekaza-
nia powyższych kompetencji na ręce prezydenta państwa, dopuszczając możliwość 
skutecznych jego interwencji (m.in. prawo veta) w ustawodawczą aktywność parla-
mentu42. Jak widać szanse na ustanowienie w systemie prawa konstytucyjnego II Rze-
czypospolitej instytucji skargi konstytucyjnej, chroniącej obywatela przed narusze-
niem przez państwo jego praw podstawowych, w świetle powyższych rozważań 

40 Np. W. Makowski uzasadniając brak w projekcie BBWR instytucji sądowej kontroli konstytucyj-
ności – argumentował – że z uwagi ”na senat, jako na kontrolę ustaw pod każdym względem, a więc 
i pod względem zgodności z konstytucją, wprowadzając nadto uprawnienia Prezydenta Rzeczypospo-
litej w dziedzinie weta zawieszającego, projekt nie miał już powodu do wprowadzenia Trybunału Kon-
stytucyjnego, który temu samemu celowi miałby służyć”; Z. Czeszejko-Sochacki, Sądownictwo 
konstytucyjne…, s. 31.

41 Szerzej: W. L.Jaworski, Projekt Konstytucji, Kraków 1928.
42 A. Gwiżdż, O Trybunale Konstytucyjnym w Drugiej Rzeczypospolitej…, s. 76; szerzej: W. Makowski, 

Moc ustawy konstytucyjnej, (w:) Rozważania prawnicze, Warszawa 1928, s. 75.
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pozbawione były najmniejszych szans, zaś zespół obiektywnych zagrożeń i lęków ze 
strony stronnictw politycznych oraz nierzadko ich koniunkturalnych posunięć o par-
tykularnym charakterze nie stworzył warunków nie tylko dla skargi, ale także i może 
przede wszystkim dla organu, który taką kompetencję mieć powinien. Z drugiej 
jednak strony Polska Odrodzona mimo braku m.in. instytucji w postaci TK mogła 
poszczycić się do końca dwudziestolecia systemem rządów zdecydowanie bardziej 
przestrzegających praw człowieka niż jej dwaj wielcy sąsiedzi, co nie zmienia faktu, 
że na swój pierwszy TK, a następnie jego kompetencję w postaci prawa orzekania 
w przedmiocie skargi konstytucyjnej trzeba było czekać od końca lat dwudziestych 
jeszcze kilkadziesiąt lat.

Dla uściślenia przedmiotu rozważań należy wyjaśnić co rozumie się pod pojęciem 
nowoczesnej skargi konstytucyjnej, biorąc przy tym pod uwagę, że nie rozwijała się 
ta instytucja na kontynencie tak samo dynamicznie we wszystkich państwach, które 
ją przyjęły – czego wyrazem jest wyodrębnienie się jej kilku modeli43. Tak więc, skargę 
konstytucyjną „można w sposób najbardziej ogólny określić jako przysługujące jed-
nostce w stosunku do państwa roszczenie o ochronę jej podstawowych praw w szcze-
gólnym postępowaniu przed sądem konstytucyjnym”44. Inna definicja mówi, że „przez 
skargę konstytucyjną rozumie się instytucję, która służy osobie fizycznej lub osobie 
prawnej (zarówno prawa cywilnego jak i publicznego) do ochrony na drodze szcze-
gólnego postępowania przed sądem konstytucyjnym przysługujących jej podstawo-
wych praw obywatelskich w przypadku ich naruszenia przez akty organów państwo-
wych albo wskutek ich bezczynności”45. Można również określić skargę konstytucyjną 
jako „szczególny środek prawny pozwalający jednostce (i innym podmiotom praw 
i wolności konstytucyjnych) na zwrócenie się do sądu konstytucyjnego o zweryfiko-
wanie ostatecznych rozstrzygnięć władz publicznych, o ile rozstrzygnięcia te naruszają 
konstytucyjnie zagwarantowane prawa bądź wolności skarżącego”46. Można, więc 
śmiało powiedzieć, iż skarga nie jest kolejnym środkiem odwoławczym przedłużają-
cym tok instancyjny którejkolwiek z procedur. W literaturze zgodnie podkreśla się, 
że jest to środek prawny wyjątkowy, służący do ochrony konstytucyjnych praw i wol-
ności. Pozostaje przez to skarga poza zamkniętymi systemami zwykłych środków 

43 Szerzej: A. Szmyt, Istota skargi konstytucyjnej jako forma bezpośredniego dochodzenia przez oby-
watela zgodności z Konstytucją aktów prawnych obowiązujących w państwie, jeżeli dotyczą regulacji praw 
i wolności obywatelskich, „Biuletyn BSE Ekspertyzy i Opinie Prawne” 1997, nr 3, s. 93–95.

44 Z. Czeszejko-Sochacki, Skarga konstytucyjna w prawie polskim, „Przegląd Sejmowy” 1998, 
nr 1, s. 31.

45 B. Wierzbowski, Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka i obywatela, (w:) Kon-
stytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga…, s. 209; B. Banaszak, Skarga konstytucyjna…, s. 5.

46 A. Bojańczyk, Skarga indywidualna do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka: przed, czy po 
wyczerpaniu drogi krajowej skargi konstytucyjnej?, „Palestra” 1999, nr 7–8, s. 76.
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odwoławczych przewidzianych przez klasyczne procedury (administracyjną, cywilną, 
karną)47. 

Właściwy rozkwit sądownictwa konstytucyjnego, a w tym i instytucji skargi kon-
stytucyjnej nastąpił dopiero po II wojnie światowej48. Zyskał on szczególne znaczenie 
w niemieckim systemie prawa, którego rozwiązania oddziaływały następnie na inne 
kraje49. Opinia H. Kelsena o negatywnym wpływie trybunałów na ustawodawstwo 
utrzymywała się długo i chyba – jak twierdzi Z. Czeszejko-Sochacki – przede wszyst-
kim siłą inercji, albowiem w miarę wzbogacania się orzecznictwa trybunałów 
w poszczególnych państwach – pomimo idącego daleko zróżnicowania praktyki w tym 
zakresie – powoli przestawała odpowiadać rzeczywistości. Nie oznaczało to elimina-
cji lub ograniczenia zakresu reakcji antycypowanej w dziedzinie ustawodawczej par-
lamentu, to jednak w najnowszej literaturze, zwłaszcza niemieckiej, ale także romań-
skiej zaczęto coraz powszechniej podkreślać również pozytywny wpływ trybunałów 
na ustawodawcę i ustawodawstwo50.

47 Ibidem, s. 75.
48 Przed II wojną światową bardzo długo dominowała w Europie pochodząca z lat dwudziestych teza 

H. Kelsena o tzw. negatywnym wpływie trybunałów konstytucyjnych na ustawodawstwo. Specyficznym 
zadaniem tych organów miała być przede wszystkim eliminacja nadużyć konstytucyjnych ze strony 
innych instytucji. Istotę tezy o negatywnym wpływie można by sprowadzić do poglądu, że sąd konsty-
tucyjny może odmówić zastosowania normy niezgodnej z konstytucją lub taką normę wyeliminować 
z porządku prawnego. Nie może natomiast ani normy ustanowić, ani też wywierać bezpośredniego 
wpływu na proces jej stanowienia; E. Zwierzchowski, Sądownictwo konstytucyjne a zgodne z konstytucją 
stanowienie i stosowanie prawa, (w:) Prawo i kontrola jego zgodności z konstytucją, pod red. E. Zwierz-
chowskiego, Warszawa 1997, s. 200; H. Kelsen, Wesen und Etwicklung der Staatsgerichtsbarkeit, „Veröf-
fentlichungen der Vereinigung der Deutscher Staatsrechtslehrer” 1929, t. 5, s. 30–88.

49 Szerzej: A. von Brünneck, Verfassungsgerichtsbarkeit in den westlichen Demokratien, Baden-Baden 
1992, s. 166–172.

50 Z. Czeszejko-Sochacki, Sądownictwo konstytucyjne tradycja a współczesność, (w:) „Studia i Mate-
riały” 2001, t. XIII, Zgromadzenia Ogólne Sędziów TK 14. 03. 2001 r., s. 63–64; Pozytywny wkład są-
downictwa konstytucyjnego do współczesnej praktyki konstytucyjnej rozpatruje się na czterech 
płaszczyznach: 1) tzw. orzeczeń apelujących, w których trybunał konstytucyjny nie orzeka o nieważno-
ści, lecz ogranicza się do wezwania ustawodawcy do dokonania odpowiedniej korekty; orzeczenia te 
opierają się na ogół na stwierdzeniu swoistych wad prawodawstwa; 2) orzeczeń apelujących, zawierają-
cych w części stwierdzenie nieważności, czasem nawet stwierdzających konstytucyjność, w których 
trybunał konstytucyjny formułuje wskazania co do treści przyszłej regulacji; 3) na tle konkretnych i pre-
cyzyjnych wskazań dotyczących konstytucyjnie prawidłowej regulacji danego zagadnienia, iż sądownic-
two konstytucyjne staje się materialnie zastępczym ustawodawcą; mimo krytyki działalności sądów 
konstytucyjnych jako zastępczego ustawodawcy, o ostatnim okresie zwłaszcza i ta postać orzeczeń się 
nasiliła; 4) w niektórych wypadkach sądy konstytucyjne uzupełniają materialną treść konstytucji, dzia-
łają zatem w roli zastępczego ustrojodawcy; ibidem, s. 64; szerzej: A. von Brünneck, Verfassungsgerichts-
barkeit in den westlichen Demokratien…
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Jednocześnie wraz z upowszechnianiem się sądownictwa konstytucyjnego w Euro-
pie, w orzeczniczej działalności trybunałów konstytucyjnych pojawiać się zaczęły 
pewne kierunki, wśród których doktryna zachodnioeuropejska wyróżniła dwie prze-
ciwstawne tendencje, charakterystyczne dla trybunałów Niemiec i Austrii, tj. aktywi-
styczną i wstrzemięźliwą. Aktywistyczną, albowiem w stosunku do orzecznictwa 
niemieckiego wysuwany jest zarzut, że uzurpuje on sobie ewidentne zadania ustawo-
dawcy. Wstrzemięźliwą, bowiem austriackiemu TK zarzuca się nadmierną wstrze-
mięźliwość w zakresie badania zgodności treści aktów prawnych oraz dość silnie 
ukształtowaną praktykę sędziowskiego samoograniczenia51.

Znaczenie sądownictwa konstytucyjnego, a w tym ochrony praw i wolności oby-
wateli zawartych w konstytucji wynikało w dużej mierze z chęci stworzenia gwaran-
cji zabezpieczających przed powrotem totalitaryzmu i umocnienia wartości zawartych 
w konstytucji weimarskiej, która konstytucyjne prawa jednostki uważała za normy 
programowe. Tymi normami były bezpośrednio związane organa państwa. Te przy-
czyny zadecydowały o nawiązaniu do amerykańskiej zasady pierwszeństwa konsty-
tucji pojmowanej jako bezpośrednie związanie jej postanowieniami wszystkich orga-
nów państwa. Odzwierciedleniem powyższych dążeń jest art. 1 ust. 3 niemieckiej 
Konstytucji, w myśl którego prawa podstawowe jednostki wiążą ustawodawcę, władzę 
wykonawczą i władzę sądowniczą jako bezpośrednio obowiązujące prawo. W nie-
mieckiej doktrynie podkreśla się, że bezpośrednie związanie wszystkich trzech władz 
może być w praktyce zrealizowane tylko wtedy, gdy jednostka może na ich działania 
złożyć skargę, a TK w sposób ostateczny o konstytucyjności tych działań orzec52. 
W tym kształcie instytucja skargi konstytucyjnej stała się szczególnie popularną nie-
mal w całej Europie, przyjęły ja również niektóre kraje Ameryki Łacińskiej. Nie można 
jednak nie zauważyć, że pewne kraje z różnych względów „zdecydowanie i konse-
kwentnie ją odrzucają”, np. Francja53. 

Tuż po wojnie instytucja skargi konstytucyjnej pojawia się najpierw w poszczegól-
nych krajach zachodnioniemieckich54, by ostatecznie znaleźć się w ustawie z dnia 12 
marca 1951 roku o Federalnym Trybunale Konstytucyjnym. Jako instytucja konsty-
tucyjna funkcjonuje od roku 196955. Artykuł 93 Ustawy Zasadniczej RFN, ust 1, pkt 
4a mówi, że: „Federalny Trybunał Konstytucyjny (dalej: FTK) orzeka (…) o skargach 

51 Z. Czeszejko-Sochacki, Sądownictwo konstytucyjne tradycja a współczesność…, s. 65–66.
52 P. Tuleja, W. Wróbel, Skarga konstytucyjna…
53 B. Banaszak, Modele skargi…, s. 12.
54 Najpierw skarga konstytucyjna pojawiła się w bawarskiej konstytucji z 1946 roku, potem podob-

ne instytucje ustanowiono w roku 1947 w Hesji i dopiero w 1958 roku w Saarze.
55 E. Zwierzchowski, Modele skargi konstytucyjnej…, s. 72; K. Schlaich, Das Bundesverfassungsgericht. 

Stellung, Verfahren, Entscheidungen – ein Studienbuch, München 1994, s. 127.
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konstytucyjnych, które może wnieść każdy, kto twierdzi, że władza publiczna naru-
szyła jedno z jego praw zasadniczych lub jedno z praw zawartych w art. 20 ust. 4, art. 
33, art. 38, art. 101, art. 103 i art. 104”56. 

Pierwotny tekst ustawy nie przewidywał w zasadzie możliwości selekcji skarg, co 
w dość krótkim czasie spowodowało realne zagrożenie zablokowania pracy FTK 
poprzez masowy napływ skarg. Efektem były kolejne nowelizacje ustawy o FTK 
(1956  r. – powołująca komisje do wstępnego badania napływających skarg, 1963 r. – 
wprowadzono zasadę, iż każda skarga zanim zostanie rozpatrzona co do meritum, 
musi zostać przyjęta przez komisję, 1970 r. – rozluźniono przesłanki pozwalające 
komisjom na odrzucenie skarg, 1985 r. – dano komisjom prawo ostatecznego mery-
torycznego rozpatrywania skarg, jeżeli, skarga posiada uzasadniony charakter, jed-
nocześnie wprowadzone zostały pewne formy opłat związanych z wniesieniem czy 
odrzuceniem skargi)57.

Niemiecka skarga konstytucyjna, zwłaszcza jej materialna koncepcja, nie uległa 
zmianie przez czterdzieści lat. Istotna ewolucja dokonywała się jedynie w sferze pro-
ceduralnej, zwłaszcza koncentrując się na budowaniu formuł ułatwiających odrzuce-
nie skarg przed ich merytorycznym rozpatrzeniem. Tak więc zmiany ustawodawcze 
wyrażały nie tyle nowe, udoskonalone teoretycznie koncepcje, ile stanowiły środek 
doraźnego ratowania zdolności Trybunału do sprawnego funkcjonowania. W efekcie 
powyższych działań merytoryczne rozpatrzenie skargi należy do wyjątków, podobnie 
jak też rozpatrzenie jej po myśli skarżącego58. 

W przypadku Austrii restytuowanie TK przewidywała nowela konstytucyjna z paź-
dziernika 1945 roku. W konsekwencji rok później przywrócona została moc prawna 
ustawy o Trybunale z 1930 roku, a w 1953 r. uchwalono nową ustawę. W konsekwen-
cji w orzeczniczej działalności austriackiego TK, opartej na systemie prawnym ujętym 
w szczególności w Konstytucji oraz powyższej ustawie o Trybunale z 1953 roku, 
można wyróżnić: klasyczną formę skargi konstytucyjnej (w rozumieniu art. 144 ust. 1 
Konstytucji – zwaną „Beschwerde”) oraz wprowadzony nowelą konstytucyjną w roku 
1975 wniosek indywidualny (w rozumieniu art. 139, 139 a oraz 140 ust. 1 Konstytu-

56 Sądy konstytucyjne w Europie. Austria, Francja, Niemcy, Włochy, t. 1, pod red. J. Trzcińskiego, 
Warszawa 1996, s. 149–150; W myśl art. 93 pkt 4 b ustawy zasadniczej Federalny Trybunał Konstytu-
cyjny orzeka również „o skargach konstytucyjnych gmin lub związków gmin z powodu naruszenia przez 
ustawę prawa do samorządu (…) a w przypadku ustaw krajowych tylko wtedy, gdy skarga nie może być 
wniesiona do Krajowego Trybunału Konstytucyjnego”, ibidem; szerzej patrz: H. Kutscher, Die Kompe-
tenzen des Bundesverfassungsgerichts 1951–1969, (w:) Festschrift für W. Zeidler, t. I, Berlin–New York 
1987, s. 269 i n.

57 L. Garlicki, Skarga konstytucyjna w Republice Federalnej Niemiec, „Studia Prawnicze” 1992, 
z. 1–2, s. 5.

58 Ibidem, s. 6.
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cji – zwany „Antrag einer Person”), który służy nie tylko ochronie konstytucyjnych 
praw obywateli, ale również innych praw podmiotowych wynikających z ustaw zwy-
kłych. Wniosek indywidualny formalnie może być uznany jako inicjatywa postępo-
wania w ramach konkretnej kontroli prawa, z drugiej strony, wypełnia on w rzeczy-
wistości funkcje podobne skardze konstytucyjnej i w prawnym kształcie jest do niej 
zbliżony59.

Na uwagę w przypadku skargi w Austrii zasługują również zmiany wprowadzone 
nowelą konstytucyjną z 1984 roku, pozwalające TK na uproszczenie postępowania, 
to jest m.in. na odstąpienie od merytorycznego rozpoznania, gdy brak jest widoków 
na pozytywny wynik, albo, jeżeli od jej rozstrzygnięcia nie można oczekiwać wyja-
śnienia konstytucyjnoprawnego zagadnienia60.

Następnym państwem europejskim, które przejęło tę instytucję była w roku 1978 
Hiszpania, gdzie jako jeden z elementów gwarantujących trwałość nowej pozycji 
obywatela w strukturze demokratycznego systemu politycznego wprowadzono dwie 
instytucje ochrony praw i wolności jednostki, tzn.: amparo sądowe, i amparo konsty-
tucyjne będące niczym innym jak tylko skargą konstytucyjną. W związku z tym kon-
stytucja wyróżnia dwie postaci praw konstytucyjnych, są to: prawa zasadnicze i wol-
ności publiczne (art. 15–29) oraz prawa i obowiązki obywateli (art. 30–38). Te 
pierwsze obejmują klasyczny katalog praw konstytucyjnych, które w połączeniu 
z zasadą równości wobec prawa oraz prawa do odmowy służby wojskowej z powodu 
przekonań religijnych są przedmiotem szczególnej ochrony sądowej sprawowanej 
przez sądy powszechne61. Mówi o tym art. 53 ust. 2 konstytucji Hiszpanii w brzmieniu, 
iż każdy obywatel lub osoba prawna mająca interes prawny, jak również rzecznik 
interesu społecznego (ombudsman) i prokurator mogą wyjednać ochronę praw i wol-
ności przed sądami powszechnymi w postępowaniu posiadającym pierwszeństwo 
i uproszczonym, a także, w określonym wypadku, w drodze skargi o ochronę praw 
(amparo konstytucyjne) przed TK62. Natomiast przeciwko naruszeniom praw objętych 

59 J. Olejniczak, Notatka w sprawie skargi konstytucyjnej w Związkowej Republice Austrii, oprac. z dn. 
22 lutego 1993 r., nr ZO-07-123/93, Biblioteka Trybunału Konstytucyjnego, s. 1.

60 Z. Czeszejko-Sochacki, Sąd Konstytucyjny w systemie ustrojowym…, s. 16; szerzej: L. Garlicki, 
Ewolucja podstaw kontroli konstytucyjności w Austrii, (w:) Państwo, prawo, obywatel, Warszawa 1989, 
s. 289–302.

61 E. Zwierzchowski, Geneza i proces kształtowania skargi konstytucyjnej w Polsce, (w:) Prawo, admi-
nistracja, obywatele. Księga jubileuszowa ku czci Prof. dr. hab. E. Smoktunowicza, Białystok 1997, 
s. 403.

62 A. Łabno-Jabłońska, Skarga konstytucyjna w Hiszpanii, (w:) Konstytucja, Trybunał Konstytucyjny, 
pod red. C. Banasińskiego, J. Oniszczuka, Warszawa 1998, s. 127; E. Zwierzchowski, Modele skargi kon-
stytucyjnej…, s. 73.
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kategorią: prawa i obowiązki obywateli przysługują inne środki ochrony prawnej, 
droga zaś do skargi konstytucyjnej jest zamknięta.

Jako środek prawny skarga konstytucyjna w prawie hiszpańskim nie jest czymś 
nowym, albowiem w dawnym prawie aragońskim występowały już instytucje będące 
w jakimś stopniu poprzedniczkami skargi. W swym założeniu amparo konstytucyjne 
jest środkiem nadzwyczajnym, stosowanym po wyczerpaniu innych środków. Tak, 
więc zasada subsydiarności odgrywa podstawową rolę w procesie amparo. Z drugiej 
strony postępowanie amparo niejednokrotnie traktowane jest jako swoistego rodzaju 
druga instancja w procesie ochrony praw i wolności, nie stanowi jednak w żadnym 
wypadku instancji rewizyjnej dla postępowania sądowego, ani też instancji kasacyjnej. 
Z punktu widzenia hiszpańskiego TK „działanie Trybunału w postępowaniu amparo 
powinno być postrzegane jako forma współpracy z władzą sądową”63.

Dość interesująca jest geneza belgijskiej skargi konstytucyjnej, której narodziny 
splotły się nierozerwalnie z wolnym procesem przekształcania państwa unitarnego 
w państwo zregionalizowane (federację). Zasadnicze zmiany dokonane zostały w kon-
stytucji Belgii w latach 1988–1989 i 1993. Na mocy art. 142 konstytucji trybunał arbi-
trażowy kompetentny jest między innymi w sprawach naruszenia przez akty ustawo-
dawcze lub wykonawcze podmiotów federacji (zasada równości wobec prawa, zakaz 
dyskryminacji mniejszości ideologicznych i filozoficznych, wolność nauczania i neu-
tralność światopoglądowa). Sprawę do trybunału arbitrażowego może wnieść, obok 
wskazanych organów także „każda osoba mająca uzasadniony interes prawny”. Dość 
wąski jak się wydaje zakres praw konstytucyjnych, które są chronione przy pomocy 
skargi uzasadniony jest przede wszystkim potrzebą ochrony praw  mniejszości64.

Dalszy rozwój i upowszechnienie się skargi konstytucyjnej nastąpił wraz z przeło-
mem politycznym w Europie Środkowej i Wschodniej, kiedy to w byłych państwach 
socjalistycznych rozpoczęta została transformacja ustrojowa związana z głęboką 
demokratyzacją systemów politycznych. Skarga pojawia się jednocześnie wraz z usta-
nowieniem nowych trybunałów konstytucyjnych w takich państwach, jak: Węgry 
(1989), Rosja (1990), Słowenia (1991), Albania (1992), Czechy (1992), Słowacja 
(1992)65 i Polska po uchwaleniu nowej Konstytucji i ustawy o Trybunale Konstytu-
cyjnym w 1997 roku66.

63 Ibidem.
64 E. Zwierzchowski, Modele skargi konstytucyjnej…, s. 73.
65 Ibidem.
66 W powstających po drugiej wojnie światowej państwach Europy Środkowo-Wschodniej na próżno 

byłoby szukać w uchwalanych konstytucjach przepisów dotyczących kontroli konstytucyjności prawa, 
albo jakichkolwiek innych instytucji prawnych ochrony praw człowieka. Wynikało to poniekąd z przy jętej 
doktryny. Uznanie bowiem sądowej kontroli konstytucyjności prawa „(…) oznaczałoby ograniczenie 
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Jednakże nie we wszystkich byłych państwach realnego socjalizmu – zwłaszcza 
w początkowym okresie transformacji polityczno-ustrojowej, przywiązywano znaczną 
wagę do problematyki ochrony praw człowieka. Zdaniem A.M. Ludwikowskiej dla 
twórców konstytucji w tych państwach istotniejsze wydawało się umieszczenie obszer-
nych katalogów praw człowieka w tekstach swych konstytucji, niż zapewnienie gwa-
rancji tych praw. Dlatego też w wielu krajach obywatel nie posiada prawa złożenia 
skargi do sądu konstytucyjnego, a w tych które zdecydowały się na umieszczenie skargi 
konstytucyjnej do systemu prawnego, występują znaczne różnice tak zarówno w zakre-
sie podmiotowym, jak i przedmiotowym. Natomiast w takich państwach jak: Bułga-
ria, Rumunia, Mołdawia, Litwa, Ukraina i Białoruś obywatelom w ogóle nie przysłu-
guje skarga do sądu konstytucyjnego. W powyższych krajach istnieje więc paradoksalna 
sytuacja, w której obywatel może wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka (dalej: ETPC) w Strasburgu (o ile uznały jego jurysdykcję), na naruszenie 
jego praw zagwarantowanych Europejską Konwencją Praw Człowieka (dalej: EKPC) 
z 4 listopada 1950 r. (ratyfikowanej przez Polskę)67, natomiast w jego własnym kraju 
nie przysługuje mu żaden podobny środek prawny68.

Rodzące się w tym rejonie Europy sądownictwo konstytucyjne jest sądownictwem 
o charakterze scentralizowanym69, w kształcie w poważnym stopniu wywodzącym się 
z modelu Kelsenowskiego lub opierające się na recepcji modelu Kelsena70. Są to insty-

suwerenności przedstawicielstwa narodowego, byłoby więc sprzeczne z podstawowymi polityczno-ustro-
jowymi zasadami demokracji ludowej, według których parlament jest organem zwierzchnim władzy 
narodu (…) kontrola konstytucyjności ustaw przez organy pozaparlamentarne, a w szczególności sądo-
we i quasi-sądowe, jest instytucją reakcyjną, a nie postępową i właśnie dlatego nie ma dla niej miejsca 
ani w państwie socjalistycznym, ani w państwie ludowym, które spokojnie ufają sprawiedliwości ludu 
i jego woli”, S. Rozmaryn, Kontrola konstytucyjności ustaw,… s. 16 i 20; szerzej: idem, Charakter klasowy 
państwa demokracji ludowej, Warszawa 1950, s. 6; idem, Konstytucja jako ustawa zasadnicza PRL, War-
szawa 1967, s. 215; F. Siemieński, Problem kontroli konstytucyjności ustaw w państwie socjalistycznym, 
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1972, nr 4, s. 12; H. Groszyk, O potrzebie i kierunkach 
zmian w zakresie ustawodawstwa o Trybunale Konstytucyjnym i Trybunale Stanu (w związku z art. 236 
Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.), (w:) Dostosowanie polskiego systemu prawnego do wymogów 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Posiedzenie plenarne Rady Legislacyjnej Popowo 10–12 września 
1997 r.), Warszawa 1997, s. 24–58; A. Zieliński, Środki ochrony wolności i praw według nowej Konstytucji, 
PiP 1997, nr 11/12, s. 19–23; B. Szmulik, The competence of the Constitutional Tribunal in the Republic 
of Poland in the Light of the Present Legal System, „Polish Political Science Yearbook” 1997–1998, s. 167-
–180; B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Postępowanie w zakresie badania zgodności prawa z konstytucją w świe-
tle ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, (w:) Polityczno-prawne aspekty transformacji systemowej 
w Polsce, pod red. M. Żmigrodzkiego, Lublin 2000, s. 159–171.

67 Dz.U. 1993 Nr 60, poz. 284.
68 A. M. Ludwikowska, Sądownictwo konstytucyjne w Europie Środkowo-Wschodniej, Toruń 

2002, s. 150.
69 Wyjątek stanowi sądownictwo w Estonii.
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tucje zasadniczo niezależne od innych organów państwowych (mamy tu zwłaszcza 
na myśli organy władzy ustawodawczej i wykonawczej), ale też pozostające z nimi 
w wielorakich związkach organizacyjnych i funkcjonalnych. Stanowią też część wła-
dzy sądowniczej, aczkolwiek umiejscowione zostały poza systemem sądownictwa 
powszechnego, z którym posiadają jednak liczne powiązania o charakterze funkcjo-
nalnym (np. instytucja pytań prawnych). Związane są też z sądownictwem najwyższym 
– co chociażby z praktyki polskiej wskazuje, że współpraca ta niepozbawiona była 
i jest swoistych problemów71.

Ta akcentowana niezależność sądownictwa konstytucyjnego, będąca zdaniem głów-
nego architekta austriackiego modelu sądu konstytucyjnego – H. Kelsena jego główną 
zaletą, wyrażona została poprzez kilka zasadniczych rozwiązań. Dotyczą one głównie: 
a) organizacji trybunałów (np. wyodrębnienie budżetu, ustawowe określenie siedziby, 
określona autonomia wewnętrzna, możliwość składania zdań odrębnych); b) szcze-
gólnego statusu zawodowego sędziów (nieusuwalność, zasada nieodnawiania man-
datu, niepołączalność urzędu z innymi stanowiskami, immunitety). Istotę powyższych 
rozwiązań, zapewniających obiektywność należy traktować bardzo poważnie, jest to, 
bowiem „nader cenna właściwość w warunkach transformacji ustrojowej”72. Już 
bowiem Kelsen zakładał, iż głównym zadaniem trybunałów konstytucyjnych będzie 
eliminacja nadużyć konstytucyjnych ze strony innych instytucji.

Na koniec tych krótkich teoretycznych rozważań, należałoby postawić pytanie o to, 
czy kelsenowski model sądownictwa konstytucyjnego (i w jakim stopniu) może zostać 
recypowany w Europie Środkowej i Wschodniej? Zdaniem M. Granata nie jest to 
możliwe. W grę jedynie wchodzi – a taka sytuacja miała miejsce w praktyce – przyj-
mowanie poszczególnych rozwiązań z tego modelu. Ustrojodawcy z Europy Środko-
wej i Wschodniej wykorzystali (wykorzystują) jedynie wypróbowane rozwiązania 
praktyczne stosowane już w Europie Zachodniej. „Podstawowe cechy modelu Kelsena 
przyjmowano, więc w sposób pośredni z rozwiązań zachodnioeuropejskich”73.

70 M. Granat, Sądownictwo konstytucyjne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej z punktu 
widzenia modelu kontroli Kelsena, „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 1, s. 42; szerzej: A. Zoll, Trybunał Kon-
stytucyjny i Sąd Najwyższy, (w:) Trybunał Konstytucyjny. Księga XV–lecia, Warszawa 2001, s. 98; M. Gra-
nat, Droga do sądownictwa konstytucyjnego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Państwo 
i Prawo” 2001, nr 12, s. 24; B. Szmulik, Trybunał Konstytucyjny w Polsce a koncepcja państwa prawnego, 
„Athenaeum” 2001, nr 6, s. 74–80.

71 Szerzej: wypowiedzi A. Zolla i A. Strzembosza, (w:) Ocena projektu Konstytucji RP Komisji Kon-
stytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Materiały z sympozjum. Lublin, 16 XII 1995, pod red. J. Krukow-
skiego, Lublin 1996.

72 Patrz: M. Granat, Sądownictwo konstytucyjne w państwach Europy środkowej i wschodniej z punk-
tu widzenia…, s. 45.

73 Ibidem, s. 52–53.
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„Pomimo takiego a nie innego kształtu modelu Kelsena wśród ustrojodawców 
państw Europy Środkowej i Wschodniej w toku konstruowania podstaw sądownictwa 
konstytucyjnego nie było jakichkolwiek wahań w kwestii, do którego wzorca tej jurys-
dykcji się odwołać: do modelu Kelsena (nazwijmy go austriacko-niemieckim) czy do 
systemu judical review. Dla ustrojodawców w tych państwach system judical review 
nie stanowił rzeczywistej alternatywy. Nawiasem mówiąc, chyba żaden system prawny 
państw Europy Środkowej i Wschodniej nie byłby przygotowany na absorpcję modelu 
sądownictwa amerykańskiego”74. Przyjęcie amerykańskiego zdecentralizowanego 
systemu sądownictwa konstytucyjnego w Europie (i nie tyko w Europie Środkowej 
i Wschodniej) nie jest i nie byłoby możliwe jeszcze z jednego powodu, który podnosi 
w swej publikacji A. M. Ludwikowska75. Powołując się na publikacje z dziedziny prawa 
porównawczego, dowodzi, iż często można spotkać stwierdzenie, że sędziowie zwy-
kłych sądów w Europie nie są też przygotowani do rozwiązywania trudnych kwestii 
konstytucyjnych. W państwach, gdzie przyjęty został system common law droga do 
zawodu sędziego jest dłuższa i bardziej skomplikowana niż w krajach systemu civil 
law. W tym pierwszym systemie sędziowie wyłaniani są spośród prawników posia-
dających długoletnią praktykę, a przy tym cieszących się uznaniem w swoim zawodzie, 
stąd nominacja sędziowska uważana jest za ukoronowanie kariery prawnika, a naj-
bardziej prestiżowy jest oczywiście status sędziego Sądu Najwyższego. W Europie 
natomiast sędziowie „trenowani są w technicznym interpretowaniu prawa, nie zaś 
w kierunku wypełniania jego luk”, idealny sędzia cywilnoprawny jest „wyszkolonym 
mechanikiem operującym maszyną sylogizmu”76.

Jak widać więc, wykorzystanie w państwach postkomunistycznych europejskich 
doświadczeń państw zachodnich, w swoich podstawowych cechach, wyraża po pierw-
sze ciągłość kształtowania się tam typowo europejskiej odmiany sądownictwa kon-
stytucyjnego, a po drugie, „powierzenie jednemu scentralizowanemu organowi kon-
troli konstytucyjności prawa ma (…) większy sens w Europie, gdyż jest to bardziej 
spójne z tradycjami prawno-politycznymi tych państw. Skład sądów konstytucyjnych 
waha się przeciętnie w granicach 10–15 sędziów, a jurysdykcja tych sądów jest ogra-
niczona. Ponadto, sędziowie tych sądów wybierani są przez organy władzy spośród 
prawników o nie tylko wysokich kwalifikacjach, ale często także wśród znanych oso-
bowości świata nauki; jest więc prawdopodobne, że sędziowie ci są bardziej skłonni 

74 Ibidem, s. 53.
75 A. M. Ludwikowska, Sądownictwo konstytucyjne…, s. 29.
76 Ibidem; szerzej: W. J. Wagner, System prawa amerykańskiego na tle porównawczym, „Acta Univer-

sitatis Nicolai Copernici” 1985, z. 156, s. 249–254; M. Cappelletti, Judical Review in the Contemporary 
World, Indianopolis 1971, s. 51.
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do podjęcia ryzyka wydawania orzeczeń wykraczających poza partykularyzm poszcze-
gólnych sporów”77. 

Na Węgrzech problem sądowej kontroli konstytucyjności prawa podnoszony był 
w doktrynie prawnej, a nawet w doktrynie politycznej rządzącej partii komunistycz-
nej, jeszcze przed 1989 rokiem. Przygotowaniu do utworzenia organów kontroli norm 
prawnych służyła żywa dyskusja w literaturze fachowej. Jej pierwszym efektem, było 
odstąpienie w latach siedemdziesiątych przez teoretyków od negacji monteskiuszow-
skiego podziału władzy, a kontrolę konstytucyjności prawa planowano pozostawić 
w ramach kompetencji parlamentu (kontrola legislatywy przez legislatywę). Takie 
postawienie problemu spowodowało uzasadnione i liczne pytania o efektywność tej 
procedury, bowiem jak słusznie podnoszono, tyko organ spoza legislatywy (z reguły 
sąd) jako niezależny od parlamentu może gwarantować właściwe wykonywanie tej 
funkcji, a tym samym równowagę władz. Po odsunięciu J. Kadara od władzy w maju 
1988 roku i przyspieszeniu transformacji polityczno-ustrojowej w rok później powo-
łanie sądownictwa konstytucyjnego na Węgrzech „nie było podważane przez jaką-
kolwiek znaczącą siłę polityczną”78.

 TK na Węgrzech ze swą skargą konstytucyjną rozpoczął działalność jako pierwsza 
instytucja spośród powołanych znowelizowaną konstytucją z 23 października 1989 
roku. Od samego początku traktowany był jako instytucja czuwająca nad procesem 
przechodzenia od państwa totalitarnego do demokratycznego państwa prawa79. Jest 
organem niezależnym i oddzielonym od tradycyjnie wyodrębnionych władz pań-
stwa80. 

Konstytucja Węgier dość ogólnie precyzuje regulację instytucji skargi, czyni to 
w rozdz. IV zatytułowanym: „Trybunał Konstytucyjny”, wskazując w § 32/A ust. 3, że: 
„W wypadkach określonych w ustawie, z inicjatywą wszczęcia postępowania przez 
Trybunał Konstytucyjny może wystąpić każdy”. Szerzej wypowiada się na ten temat 
ustawa w § 48, iż: „Ze skargą konstytucyjnoprawną z powodu naruszenia praw zagwa-
rantowanych w konstytucji może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego każdy, kto 

77 A. M. Ludwikowska, Sądownictwo konstytucyjne…, s. 30.
78 M. Granat, Sądowa kontrola konstytucyjności prawa w państwach Europy Środkowej i Wschodniej 

(na tle niektórych zasad ustrojowych), Warszawa 2003, s. 114.
79 K. Budziło, Trybunał Konstytucyjny Republiki Węgierskiej, (w:) Sądy konstytucyjne w Europie. 

Bułgaria, Czechy, Rumunia, Słowacja, Węgry, pod red. J. Trzcińskiego, Warszawa 1997, s. 301; szerzej: 
M. Szczepaniak, Przebudowa ustroju politycznego na Węgrzech w latach 1988–1990, „Zeszyty Naukowe 
AE” 1994, seria 1, nr 212; M. Szczepaniak, S. Zyborowicz, Przebudowa ustroju politycznego na Węgrzech 
i w Czechosłowacji, Poznań 1995; M. Bihari, Zmiana ustroju i władzy na Węgrzech (1989–1990), „Dziś” 
1991, nr 10.

80 Szerzej: W. Brodziński, Wstęp, (w:) Konstytucja Republiki Węgierskiej, tłumacz. H. Donath, War-
szawa 2002, s. 24.
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doznał uszczerbku prawnego wskutek zastosowanego sprzecznego z konstytucją prze-
pisu prawnego i wyczerpał już inne istniejące możliwości dochodzenia swoich praw 
lub jeśli nie ma innych możliwości ich dochodzenia. (…) Skargę konstytucyjnoprawną 
można wnieść (…) w ciągu sześćdziesięciu dni od doręczenia prawomocnej decyzji” 81. 
Trybunał orzeka przy tym o sprzecznych z konstytucją zaniechaniach, co nie wymaga 
wyczerpania drogi prawnej i służy każdemu, bez względu na interes prawny82. Pomimo 
niewątpliwej popularności skargi, instytucja ta ma też na Węgrzech swoich adwersa-
rzy, bowiem TK traktując skargi jako środek ochrony prawnej dokonuje kasacji wyro-
ków sądowych, co w tym przypadku umożliwia otwarcie na nowo przewodu sądo-
wego. Tak więc wielu sędziów zarzuca Trybunałowi, że jego orzeczenia kasacyjne 
ingerują w ich kompetencje83. Z drugiej strony, z powodu ogromnej liczby skarg kon-
stytucyjnych napływających rokrocznie do Trybunału, podjęto dyskusje nad ograni-
czeniem możliwości składania skarg. Chodziłoby tu o wprowadzenie dodatkowych 
obostrzeń wstępnej weryfikacji skarg oraz o ograniczenie ich zakresu przedmiotowego. 
Pewien krok w tym kierunku stanowi orzeczenie Trybunału stanowiące, że prawa 
socjalne i ekonomiczne nie mogą być przedmiotem skargi84.

Nieco inaczej instytucję skargi konstytucyjnej potraktował rosyjski prawodawca. 
Otóż w celu silniejszego rozgraniczenia kompetencji pomiędzy Sądem Konstytucyj-
nym i sądami powszechnymi przedmiotem dopuszczalnym skargi uczyniono nie 
praktykę wymiaru sprawiedliwości – inaczej mówiąc orzeczenia sądów – lecz stoso-
wane przez sądy, albo inne organy orzekające ustawy85. Rosyjską skargę konstytucyjną 
regulują przepisy konstytucyjne i ustawowe. Konstytucja Federacji Rosyjskiej w rozdz. 
VII – „Władza sądownicza” zamieszcza art. 125 gdzie w ust. 4 stwierdza, że: „Sąd 
Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej (dalej: SKFR) na podstawie skarg na naruszenie 
konstytucyjnych praw i wolności obywateli oraz wniosków sądów kontroluje konsty-
tucyjność ustawy zastosowanej lub podlegającej zastosowaniu w konkretnej sprawie, 
w trybie określonym ustawą federalną”86. Jak więc wynika z tekstu, dla pełniejszego 
zrozumienia intencji ustawodawcy należy odwołać się do regulacji ustawowych. 
W świetle art. 96 i 97 ustawy: „Prawo występowania do Sądu Konstytucyjnego (…) 

81 Ustawa XXXII o Trybunale Konstytucyjnym z 19 października 1989 r., (w:) Sądy konstytucyjne 
w Europie. Bułgaria…, s. 333.

82 E. Zwierzchowski, Modele skargi konstytucyjnej…, s. 74.
83 K. Budziło, Trybunał Konstytucyjny Republiki Węgierskiej…, s. 309.
84 A. M. Ludwikowska, Sądownictwo konstytucyjne w Europie środkowo-wschodniej, Toruń 2002, 

s. 153.
85 W. Sokolewicz, Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej, (w:) Sądy konstytucyjne w Europie. Białoruś, 

Litwa, Łotwa, Rosja, t. 4, pod red. J. Trzcińskiego, Warszawa 2000, s. 325.
86 Konstytucja Federacji Rosyjskiej z dnia 12 grudnia 1993 roku, (w:) Sądy konstytucyjne w Europie. 

Białoruś…, s. 384.
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na naruszenie konstytucyjnych praw i wolności przysługuje obywatelom, których 
prawa i wolności narusza ustawa zastosowana lub podlegająca zastosowaniu w kon-
kretnej sprawie oraz zrzeszeniom obywateli, a także innym organom i osobom wska-
zanym w ustawie federalnej”, poza tym skarga dopuszczalna jest „(…) w konkretnej 
sprawie, której rozpatrzenie zakończono lub wszczęto przed sądem lub innym orga-
nem, stosującym ustawę”87. 

Tak więc, rosyjska instytucja skargi konstytucyjnej posiada kilka specyficznych 
cech. Po pierwsze, została przez ustawodawcę powiązana z instytucją pytań prawnych. 
Po drugie,  zastosowano tu indywidualną i zbiorową podmiotowość, jak też brak 
wymogu wyczerpania drogi prawnej, czyli ostatecznego charakteru orzeczenia lub 
decyzji88. Po trzecie, zaliczono ją do atrybutów władzy sądowniczej, o czym świadczy 
jej miejsce w konstytucji. 

W Europie Południowo-Wschodniej sądownictwo konstytucyjne, podobnie jak 
w Polsce znane było już w okresie realnego socjalizmu89. Dawna Jugosławia jako swo-
istego rodzaju prekursor w tej dziedzinie dysponowała instytucją Sądu Konstytucyj-
nego od roku 196390, to jest od czasu uchwalenia swej kolejnej, bo trzeciej z rzędu, 
powojennej konstytucji91. Obecnie, po rozpadzie Jugosławii i wyłonieniu się Słowenii 
jako suwerennego państwa, aktualny Sąd Konstytucyjny ustanowiła konstytucja tego 
kraju z 23 grudnia 1991 roku. Jest to organ o szerokich kompetencjach, tak, że można 
stwierdzić, iż łączy on w sobie „cechy polskiego Trybunału Konstytucyjnego i Trybu-
nału Stanu z właściwościami Trybunału Kompetencyjnego”92. Posiada oczywiście 
interesującą nas kompetencję orzekania w sprawach skarg konstytucyjnych. 

Słoweńska skarga konstytucyjna zamieszczona została w art. 160 rozdziału VIII 
zatytułowanego Sąd Konstytucyjny. Jej koncepcja jest dość typowa i oparta została na 
założeniu, że skarga służy przeciwko naruszeniu praw człowieka i podstawowych 

87 Federalna Ustawa Konstytucyjna o Sądzie Konstytucyjnym Federacji Rosyjskiej z 24 czerwca 1994 
roku, (w:) Sądy konstytucyjne w Europie. Białoruś…, s. 432–433; szerzej: A. Klich, Polski Trybunał Kon-
stytucyjny a Rosyjski Sąd Konstytucyjny. Studium porównawcze, (w:) Jednolitość prawa sądowego cywil-
nego a jego odrębności krajowe, Lublin 1995, s. 33–66.

88 E. Zwierzchowski, Modele skargi konstytucyjnej…, s., 75.
89 Szerzej: B. Szmulik, Trybunał Konstytucyjny a transformacja ustrojowa Polski, (w:) Kierunki ewo-

lucji systemu politycznego Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. M. Żmigrodzkiego, Lublin 1997, s. 43–50.
90 L. Garlicki, Sądownictwo konstytucyjne w Europie…, s. 44.
91 Jeśli chodzi o ustrój państwowy socjalistycznej Słowenii, to regulowany był przede wszystkim 

kolejnymi (z lat: 1946, 1953, 1963 i 1974) jugosłowiańskimi konstytucjami federalnymi oraz słoweński-
mi konstytucjami republikańskimi. Ostatnia z roku 1974; P. Winczorek, Wstęp, (w:) Konstytucja Repu-
bliki Słowenii z 23 grudnia 1991 r., tłumacz. i wstęp P. Winczorek, Warszawa 1994, s. 6; szerzej: 
T. Szymczak, Jugosławia państwo federacyjne, Łódź 1983; J. Ciemniewski, Wstęp, (w:) Konstytucja So-
cjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, Wrocław 1975.

92 P. Winczorek, Wstęp…, s. 20.
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wolności, w drodze indywidualnych aktów i po wyczerpaniu innych środków ochrony 
prawnej, a Trybunał Konstytucyjny orzekając w tej sprawie może podjąć rozstrzy-
gnięcie uznając akt normatywny za niezgodny z konstytucją, a następnie uchylić go 
lub uznać za nieważny93.

Skarga konstytucyjna Albanii jest wynikiem wielofazowej konstrukcji konstytucji 
tego kraju, a w efekcie równoległego obowiązywania kilku aktów konstytucyjnych, 
urządzających poszczególne dziedziny ustroju politycznego94. Obecnie obowiązuje 
siódma z kolei ustawa zasadnicza z 21 października 1998 r.95 Nosi ona cechy charak-
terystyczne dla konstytucji krajów postkomunistycznych, jest więc aktem obszernym, 
o dość dużym stopniu szczegółowości, jednocześnie kształtującym parlamentarny 
system rządów i odpowiadającym standardom konstytucjonalizmu europejskiego. 
Sąd Konstytucyjny w porządku prawnym Albanii nie jest instytucją nową. Powołano 
go Ustawą „O podstawowych uregulowaniach konstytucyjnych” w 1991 roku, a nowa 
Konstytucja z 1998 r. nie zmieniła istoty jego kompetencji, modyfikując jedynie spo-
sób określenia jego pozycji ustrojowej, tryb powoływania jego członków czy stopień 
autonomii wewnętrznej oraz sytuację prawną sędziego. Przepisy konstytucyjne odno-
szące się do instytucji Sądu Konstytucyjnego oddzielono od sądownictwa powszech-
nego i umieszczono w odrębnej części „równorzędnie do innych organów i instytucji 
państwowych”96.

Odnośnie instytucji skargi konstytucyjnej Konstytucja mówi o niej w art. 131 lit. i, 
iż „Sąd Konstytucyjny orzeka: (…) o ostatecznym rozstrzygnięciu skarg indywidual-

93 E. Zwierzchowski, Modele skargi konstytucyjnej….
94 Ustawa z dnia 29 kwietnia 1991 r. O podstawowych uregulowaniach konstytucyjnych (z późniejszy-

mi zmianami, ostatnia z 31 marca 1993 r.), (w:) Konstytucja Albanii, tłumacz. D. Horodyska, A. Bosiac-
ki, wstęp A. Bosiacki, Warszawa 1997, s. 1–68. Powyższa ustawa zrywała z przeszłością komunistyczną, 
a za naczelną zasadę ustrojową uznawała trójpodział władz, gwarantując pluralizm polityczny, zapew-
niając wolność wyznania i sankcjonując różne formy własności w gospodarce i swobodną działalność 
wszystkich podmiotów gospodarczych. Po dziesięcioleciach przywracała instytucje prezydenta z duży-
mi faktycznymi kompetencjami. W latach 1992–1993 Ustawa była wielokrotnie zmieniana i uzupełnia-
na; W. Milanowski, Wstęp, (w:) Konstytucja Republiki Albanii uchwalona w dniu 21 października 1998 r., 
Warszawa 2001, s. 15; szerzej: A. Koseski, Albania. Krótki zarys dziejów, Warszawa 1988; J. Hauziński, J. 
Leśny, Historia Albanii, Wrocław 1992.

95 Uchwalając Ustawę z dnia 29 kwietnia 1991 r. ustrojodawca albański zastrzegł, że będzie ona obo-
wiązywać „do czasu uchwalenia nowej Konstytucji Republiki Albanii”. W celu realizacji tego zamierze-
nia powołano jeszcze w 1991 roku Komisję Konstytucyjną. W trakcie prac Komisji pojawiło się 
w środowiskach politycznych kilka projektów konstytucyjnych. Ostatecznie w 1997 roku ustanowiono 
nową Komisję ds. przyjęcia nowej konstytucji, która prace swe zakończyła 30 września 1998 roku prze-
kazaniem do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Ludowe projektu, który 21 października został przez nie 
uchwalony jako nowa Konstytucja Republiki Albanii. Ostateczne zatwierdzenie nastąpiło w ogólnona-
rodowym referendum 22 listopada tegoż roku; W. Malinowski, Wstęp, (w:) Konstytucja…, s. 17.

96 Ibidem, s. 23.
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nych o naruszenie praw konstytucyjnych do zgodnego z prawem postępowania sądo-
wego, po uprzednim wyczerpaniu wszystkich środków prawnych dla obrony tych 
praw”.

 Po pierwsze, więc, skarga konstytucyjna służy TK do ostatecznych rozstrzygnięć 
w trybie kontroli konstytucyjnej, w kwestii naruszenia podstawowych praw przez akty 
sprzeczne z prawem (art. 24 ustawy nr 7561), po drugie, co upodabnia tę instytucję 
do typowych w tym przedmiocie rozwiązań, wymieniono wśród podmiotów posia-
dających legitymację do wystąpienia ze skargą jeden, używając sformułowania: „jak 
też każda osoba, której prawa i wolności konstytucyjne zostały naruszone” (art. 25 
ustawy nr 7561)97. 

Zanim dokonam charakterystyki skargi konstytucyjnej Republiki Czeskiej, a następ-
nie Słowackiej – należy przypomnieć, że państwa te posiadały już tę instytucję 
w ramach wspólnego państwa federacyjnego, tj. od roku 1990, w składzie Czeskiej 
i Słowackiej Republiki Federacyjnej98. 

Wspólny Sąd Konstytucyjny99 powołano ustawą konstytucyjną z 27 lutego 1991 
roku100. Posiadał on szerokie kompetencje, a jego siedzibą było Brno. Jedną z jego 
licznych kompetencji było orzekanie w sprawach skargi konstytucyjnej. Rozstrzygał 
on na wniosek osoby prawnej lub fizycznej skargi na naruszenie prawa przez organy 
władzy publicznej w przypadku, gdy nastąpiło naruszenie podstawowych konstytu-
cyjnych lub wynikających z umów międzynarodowych praw i wolności101.

W samych Czechach, (a właściwie w Czechosłowacji) Sąd Konstytucyjny powołany 
został dużo wcześniej102, bo na mocy art. II „ustawy dotyczącej wprowadzenia w życie 
Konstytucji z dnia 29 lutego 1920 r.” Tryb jego funkcjonowania określiła ustawa nr 

 97 E. Zwierzchowski, Modele skargi konstytucyjnej…
 98 Nazwę państwa zmieniono w roku 1990; szerzej: M. Domagała, Ewolucja kontroli konstytucyjno-

ści prawa w Czechosłowacji, (w:) Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Księga pamiątkowa ku czci Profe-
sora Tadeusza Szymczaka, Łódź 1994, s. 180 i nast.; szerzej: T. S. Szayna, Rozpad Czecho-Słowacji (kilka 
uwag o jego konsekwencjach), „Sprawy Miedzynarodowe” 1993, nr 1.

 99 Praktycznie działał on od 31 stycznia 1992 r. do 31 grudnia 1992 r.
100 Jak pisze Maria Kruk od roku 1968 czechosłowacka konstytucja zmieniana była i uzupełniana 

kolejnymi ustawami konstytucyjnymi, które nie były inkorporowane do macierzystego tekstu konsty-
tucji z roku 1960. W efekcie ustrój konstytucyjny Czechosłowacji regulowało kilkanaście ustaw konsty-
tucyjnych; szerzej: M. Kruk, Sąd Konstytucyjny Republiki Czeskiej, (w:) Sądy konstytucyjne w Europie. 
Bułgaria…, s. 71.

101 Ibidem, s. 72.
102 Konstytucja Czechosłowacji z 29 lutego 1920 r., (w:) Nowe Konstytucje, pod red. J. Makowskiego, 

Warszawa 1925, s. 273–276; szerzej: J. Blahož, Vznik a počătky vỳvoje ústavniho soudonictvi (srovnăvaci 
pohled), „Pŕavnik” 1995, nr 5, s. 438; M. Starzewski, Konstytucja Republiki Czechosłowackiej, Kraków 
1920, s. 23–30.
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162 z 9 marca 1921 r. o TK i regulamin procedury z 29 maja 1922 r., uchwalony przez 
ten Trybunał, ale zatwierdzony przez Prezydenta Republiki103. Nie wykazywał on 
jednak oczekiwanej aktywności, ani też nie zdobył sobie wymaganego do tej roli 
autorytetu104. Ponownie powołany w roku 1938 przetrwał tylko do maja 1939 roku. 
W katalogu swych kompetencji nie przewidywał niestety skargi konstytucyjnej105.

Obecna instytucja skargi konstytucyjnej w Republice Czeskiej powołana została 
Konstytucją tego kraju uchwaloną 16 grudnia 1992 roku106, a szczegółowo rozwinięta 
została w ustawie o Sądzie Konstytucyjnym Republiki Czeskiej z 16 czerwca 1993 
roku. W samej Konstytucji o skardze konstytucyjnej wspomina art. 87 ust. 1 pkt c i d 
zamieszczony w rozdziale IV – Władza Sądownicza – Sąd Konstytucyjny. Brzmienie 
powyższego artykułu jest następujące: „Sąd Konstytucyjny orzeka: (…) o skargach 
konstytucyjnych organów samorządu terytorialnego na niezgodną z ustawą ingeren-
cję państwa, (…) o skargach (…) na prawomocne rozstrzygnięcie lub naruszenie przez 
organy władzy publicznej konstytucyjnie zagwarantowanych podstawowych praw 
i wolności,(…)”107. Instytucja skargi konstytucyjnej – zdaniem nauki czeskiej – czyni 
Sąd Konstytucyjny organem zapewniającym równowagę konstytucyjną nie tylko 
wzajemnie pomiędzy instytucjami władzy państwowej, ale również między państwem 
jako całością i jednostką, dzięki czemu spełniają się pewne zasady konstytucyjne, 
m.in. zasada pierwszeństwa obywatela przed państwem i zasada demokracji przed-
stawicielskiej108.

W przypadku Słowacji skarga konstytucyjna została uregulowana w rozdziale VII – 
Władza sądowa artykułem 127 konstytucji, według którego: „ Sąd Konstytucyjny orzeka 
o skargach przeciwko prawomocnym decyzjom centralnych organów administracji 
państwowej, terenowych organów administracji państwowej i organów samorządu 
terytorialnego naruszającym podstawowe prawa i wolności obywateli, o ile ochrona 

103 M. Granat, Sądowa kontrola konstytucyjności prawa,… s. 106–107; szerzej: H. Zahorski, Zasada 
badania konstytucyjności ustaw przez sądownictwo…, s. 234–254.

104 Szerzej: L. Fogaš, L. Cibulka, Ústava Slovenskej Republiky, Bratislava 1993, s. 93.
105 M. Kruk, Wstęp (w:) Konstytucja Republiki Czeskiej z 16 grudnia 1992 r., Warszawa 1994, 

s. 29–30.
106 Szerzej: K. Skotnicki, Wprowadzenie w życie Konstytucji Republiki Czeskiej z dnia 16 grudnia 1992 r., 

(w:) Wejście w życie nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. XXXIX Ogólnopolska Konferencja Katedr 
Prawa Konstytucyjnego. Księga Pamiątkowa, pod red. Z. Witkowskiego, Toruń 1998, s. 137–149.

107 Konstytucja Republiki Czeskiej z 16 grudnia 1992 r., (w:) Sądy konstytucyjne w Europie. Bułgaria…, 
s. 92.

108 Iva Brožovà, Wzory wniosków (podań) do Sądu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej, „Studia i Ma-
teriały” 1997, t. VII, Sądownictwo konstytucyjne, z. 3, s.82.
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tych praw i wolności nie należy do właściwości innego sądu”109. Zdaniem E. Zwierz-
chowskiego oryginalność tego rozwiązania polega na jego ograniczeniu do ostatecznych 
decyzji organów administracji i samorządu, co w konsekwencji oznacza, że w tym przy-
padku Trybunał spełnia rolę zbliżoną do roli sądu administracyjnego 110. 

W większości rozwiązań skarga konstytucyjna przysługuje na naruszenia praw 
człowieka zagwarantowanych w konstytucji, natomiast nie przysługuje na naruszenie 
praw, które są gwarantowane jedynie przez ustawy zwykłe. Samo jednak stwierdzenie 
naruszenia praw podstawowych nie wystarcza do uznania zasadności skargi, ale musi 
ona spełniać ponadto wiele dodatkowych warunków. Określone są one w konstytu-
cjach, mogą również wynikać z ustaw porządkujących działalność sądów konstytu-
cyjnych, czy ich regulaminów. Warunki te są też konkretyzowane przez sądy konsty-
tucyjne w drodze wykładni konstytucji i ustaw111. 

Nie trudno też zauważyć, że instytucja skargi konstytucyjnej, mimo, iż w wielu 
krajach nosi tę samą nazwę, nie wykształciła jednego uniwersalnego wzorca. Stąd też 
biorąc pod uwagę jej historyczny rozwój i zakres konstytucyjnej regulacji można 
pokusić się o próbę sprecyzowania kryteriów wyodrębnienia i klasyfikacji tej insty-
tucji, a w następstwie tego wyodrębnić funkcjonujące w Europie modele interesującej 
nas instytucji. Wbrew pozorom nie jest to takie proste. Istniej po temu kilka przyczyn, 
z których do najbardziej istotnych możemy zaliczyć następujące: po pierwsze, nie ma 
zgodności w nauce, które kryteria stosować, by stworzyć naukowo uzasadnioną 
i merytorycznie poprawną klasyfikację112 (stąd też ich wielość), po drugie w niektórych 
państwach obok podstawowej formy skargi konstytucyjnej funkcjonują równolegle 
„szczególne jej rodzaje, służące ochronie tylko wybranych praw (np. tzw. skarga komu-
nalna w Niemczech, amparo wyborcze w Hiszpanii)”113.

109 Konstytucja Republiki Słowackiej z dnia 1 września 1992 r., (w:) Sądy konstytucyjne w Europie. 
Bułgaria…, s. 240; szerzej M. Čič, Przedmowa, (w:) Zbierka nàlezov a uzneseni Ústavného sùdu, Sloven-
skej Republiky 1993–1994, Košice 1995, s. 4.

110 E. Zwierzchowski, Modele skargi konstytucyjnej…, s. 76; szerzej: K. Skotnicki, Wstęp, (w:) Kon-
stytucja Republiki Słowackiej z 1 września 1992 r., Warszawa 1993, s. 3 i n.

111 P. Tuleja, W. Wróbel, Skarga konstytucyjna…
112 E. Zwierzchowski, Modele skargi konstytucyjnej…, s. 86.
113 B. Banaszak, Modele skargi…, s. 12–13.
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the orgInS and development 
of conStItutIonal complaInt

The origins of the concept of constitutional complaint in Europe can be traced 
back to the German legal culture. The very term constitutional complaint has a Ger-
man root and it was used in legal writings at the beginning of the second half of the 
19th century in the context of the solutions proposed in a draft of the 1849 Constitu-
tion of the Reich. The very prototype of the modern constitutional complaint did 
not appear until the Austro-Hungarian Constitutional Act of 1867, establishing the 
Reich Court, to which the citizens could refer if their constitutional rights were 
violated. The complaints however could not be filed against statutes. Yet, as empha-
sised by Austrian legal scholars, in 1867–1918, the Reich Court was the only tribunal 
in Europe that handled complaints of citizens relating to the violations of their con-
stitutional rights by the state authorities. An important breakthrough did not occur 
until the turn of the 19th century, i.e. the emergence of the so-called Vienna School 
of Legal Theory, which made significant determinations in the hierarchy of the sys-
tem of law and the role of the constitution as the key, in hierarchical terms, norma-
tive act that all other acts should comply with, including regular statutes. It was the 
beginning of a concentrated model of constitutional judiciary, established under the 
strong influence of H. Kelsen, which found its normative expression for the first time 
in the Austrian Constitution of 1920, under whose Article 144 the complaint could 
be filed only against an administrative act. Apart from Austria, another country 
where the constitutional complaint was introduced before WW II was Spain. Article 
131 of the Spanish Constitution of 1931 lays down the competence of the Constitu-
tional Tribunal to adjudicate appeals with respect to the protection of civic guaran-
tees, if complaints filed with other authorities remained ineffective. Shortly after the 
war, the institutional complaint appeared first in the various Western German coun-
tries, to finally find its way into the Federal Constitutional Tribunal Act of 12th March, 
1951.  As a constitutional tool it has been present since 1969.  In the case of Austria, 
the Constitutional Tribunal was reinstated under an amendment to the constitution 
of October 1945. Another European country in which it was accepted was Spain in 
1978, Belgium and other countries. The further development and dissemination of 
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the constitutional complaint coincided with the political breakthrough in Central 
and Eastern Europe, where the complaint appeared together with the establishment 
of the new constitutional tribunals in such countries as: Hungary (1989), Russia 
(1990), Slovenia (1991), Albania (1992), Czech Republic (1992), Slovakia (1992) and 
Poland after the enactment of the new Constitution and the Constitutional Tribunal 
Act in 1997.
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W 1989 r. zaczęliśmy zmierzać do demokracji jakkolwiek przejściowość tego okresu 
podkreślały swoiste paradoksy. W kraju, w którym niezależny ruch „Solidarność” 
zostaje w 1981 r. zdławiony decyzją generałów i komunistów, głową państwa w 1989 r. 
jest generał i komunista. Zgromadzenie Narodowe 19 lipca 1989 r. wybiera głowę 
państwa. Zostaje nią jedyny kandydat – Wojciech Jaruzelski wybrany 270 głosami. 
Przeciw było 233, a wstrzymujących się od głosowania 34. W miesiąc później 24 
sierpnia na wniosek prezydenta Sejm powołuje Tadeusza Mazowieckiego na Prezesa 
Rady Ministrów. W rządzie Mazowieckiego większość stanowią ministrowie z OKP 
(Obywatelski Klub Parlamentarny), ale też ministrowie z PZPR, ZSL i SD1. Po raz 
pierwszy od zakończenia II wojny światowej powstaje w Polsce rząd, w którym dawna 
opozycja demokratyczna ma zdecydowaną przewagę. Po raz pierwszy także partia 
rządząca traci władzę w wyniku demokratycznego werdyktu wyborców. Pojawia się 
prawna możliwość działania partii politycznych, wolnych związków zawodowych 
oraz organizacji pozarządowych. Podnosi się społeczne zaufanie do systemu władzy, 
co zwiększa społeczną partycypację w rządzeniu, a w konsekwencji umożliwia roz-
poczęcie nieodzownej i bolesnej dla Polaków transformacji gospodarki2. 

Wybory parlamentarne w czerwcu 1989 r. są porażką PZPR. W pierwszej turze 
wyborów, przy frekwencji liczącej 62,32%, zdecydowanie wygrywa „Solidarność”. 
Kandydaci „Solidarności” otrzymują 72,5% ważnych głosów. Kandydatów PZPR 
popiera 53,1% wyborców. Sukces opozycji jest zupełny. Dla komunistów dzień 4 
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Sld w wyborach prezydenckIch 

I parlamentarnych w latach 1991–2001

1 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944–1991, Warszawa 1991, s. 158.
2 J. Wiatr, Polska droga do demokracji, (w:) Demokracja Polska 1989–2003, pod. red. J.Wiatra, War-

szawa 2003, s. 56.
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czerwca 1989 jest szokiem. Partia nie spodziewała się takiej miażdżącej porażki.  
We wszystkich okręgach wyborczych przeprowadzono II turę wyborów, aby wyłonić 
posłów z PZPR3.

  27 stycznia 1990 roku odbywa się XI Zjazd PZPR, który podejmuje uchwałę 
o zakończeniu działalności oraz przekazaniu majątku nowej partii4. Tą partią jest 
Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej z Aleksandrem Kwaśniewskim jako prze-
wodniczącym Rady Naczelnej i Leszkiem Millerem jako sekretarzem generalnym. 
„Po przegranych przez nas wyborach czerwcowych partia przestała być siłą polityczną. 
Pogrążyła się w rozpatrywaniu klęski i czarnowidztwie”. Autorem tej trafnej analizy 
sytuacji PZPR w drugiej połowie 1989 r. jest jej ostatni I sekretarz Mieczysław Rakow-
ski5. Należy dodać, że pomimo różnych inicjatyw podejmowanych przez kierownic-
two PZPR partia ta okazała się niezdolna do przeciwdziałania procesowi utraty wła-
dzy. I było to skutkiem nie tylko polityki nowego rządu Tadeusza Mazowieckiego, ale 
przede wszystkim dystansowaniem się członków PZPR do samej partii. 

Drugą partią, która powstaje po rozpadzie PZPR jest Unia Socjaldemokratyczna 
Rzeczpospolitej Polskiej z Tadeuszem Fiszbachem na czele. Jest to partia, która stara 
się eksponować wiarygodność, zamierza formować się spontanicznie, ale nie jest na 
tyle mocnym ugrupowaniem aby zaistnieć na scenie politycznej6. Inaczej natomiast 
potoczyły się losy SdRP, która mocno wkracza w życie polityczne i wznieca natych-
miast zażarty spór między „lewicą” a „prawicą”. Efektem tego sporu jest po 13 grudnia 
1989 r. radykalne przesunięcie „na prawo” w myśleniu polskich elit. Pojęcia „prawica”, 
„lewica” zaczęto używać wówczas w niesłychanie dowolny sposób. Lewicą nazywa się 
dawnych komunistów, którzy wcale lewicowi nie są, zaś jako prawica określają się te 
ugrupowania, które mają np. raczej lewicowe poglądy gospodarcze, np. takie jak 
w drugiej połowie lat 90. Akcja Wyborcza Solidarność. 

 W 1990 dochodzi do rozpadu obozu solidarnościowego. Rozpad ten jest nie-
uchronny i nietrudny do przewidzenia. Ten wielki ruch społecznego protestu przeciw 
komunizmowi gromadzi w swoich szeregach zbyt wiele mocno zróżnicowanych śro-
dowisk politycznych7. Na skutek tego wyraźnie zaznaczają się w tym związku dwie 
orientacje: pierwsza odnosi się do wizji państwa liberalnego i laickiego. Dla tej orien-

3 R. Alberski, W. Jednaka, Wybory prezydenckie i parlamentarne – jakość czy różnorodność funkcji 
politycznych?, (w:) Ewolucja polskiego systemu politycznego po 1989 roku w świetle komparatystycznej 
teorii polityki, pod red. A. Antoszewski, Wrocław 1994 s. 70 i nst.

4 Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami SdPR miała przejąć większą część majątku po PZPR, ale 
w końcowym efekcie część dóbr przejął skarb państwa. Partia natomiast zatrzymała w większości go-
tówkę i ruchomości. Przyp. M.S.

5 A. Dudek, Pierwsze lata III Rzeczpospolitej 1989–1995, Kraków 1997, s. 85.
6 K. B. Janowski, Przeobrażenia polityczne w Polsce 1988–1993, Kielce 1992, s. 42.
7 L. Podhorecki, Historia Polski 1796–1996, Warszawa 1997, s. 391.
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tacji rozwiązanie PZPR łączy się z kresem walki z komunizmem. Druga bliska jest 
katolicyzmowi dostrzegając zagrożenie w nacjonalizmie. Dla tej orientacji postko-
muniści stanowią nadal groźnych wrogów. Do upadku obozu solidarnościowego 
przyczyniają się także spory polityczne pomiędzy szefem rządu Tadeuszem Mazo-
wieckim, a Lechem Wałęsą. Upadek obozu solidarnościowego otwiera drogę do 
budowy demokracji parlamentarnej w Polsce, której podstawę stanowią partie poli-
tyczne.

Nastrój roku 1980, który przynosi ograniczone przemiany i atmosfera 1989 roku 
różnią się zasadniczo. Z jednej strony rozbudzone nadzieje i entuzjazm, z drugiej 
apatia i zmęczenie.

Dlatego też badania opinii rychło odnotowywują pogorszenie się nastrojów w wielu 
grupach społecznych. Doprowadza to także do zmiany klimatu politycznego w Polsce 
połowy lat 90. Kredyt zaufania udzielany przez społeczeństwo kolejnym ekipom rzą-
dzącym Polską w latach 1990–1993 maleje. Wyczerpuje się także społeczna akcepta-
cja dla całego obozu wywodzącego się z „Solidarności”. W prasie zaczynają ukazywać 
się artykuły pod wymownymi tytułami: Polskość jest zmęczona, „Więź” 1990, nr 1; 
Czemu jest tak źle, skoro jest tak dobrze?, „Kultura” 1990, nr 7–8; Demony przeszłości, 
„Znak” 1991, nr 3 itp.

W rezultacie tego procesu zaczęto szukać rozwiązań nie wewnątrz obozu solidar-
nościowego, ale poza nim; na postkomunistycznej lewicy. 

Tuż po wyborach samorządowych w maju 1990 r., Wałęsa zaczyna artykułować 
społeczne niezadowolenie i zgłasza bezpośrednie roszczenie do udziału we władzy. 
Nowela wrześniowa konstytucji 1990 r. przesądza o poważnej zmianie systemu. Wpro-
wadza bezpośrednie, powszechne wybory prezydenta z zasadą bezwzględnej więk-
szości8. W konsekwencji jesienią dochodzi do jawnego rozbicia obozu Solidarności 
i następuje to co najważniejsze – strukturalizacja życia politycznego w formy partyjne. 
Jedną z konsekwencji demokratyzacji systemu jest niemalże lawinowe tworzenie się 
Polsce partii politycznych. Do końca października 1990 r. zarejestrowano ich 1549. 

Zatem polska lewica po 1989 r. to nurt polityczny działający w sposób demokra-
tyczny, wywodzący się z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, powstały po jej 
samorozwiązaniu. 

W dniu 2 października 1989 r. Marszałek Sejmu – M. Kozakiewicz wyznaczył ter-
min pierwszych w historii Polski powszechnych wyborów prezydenckich. Ustalono, 
że odbędą się one 25 listopada 1990 roku. Pierwszym kandydatem postkomunistów 
jest wyłoniony przez Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej – Włodzimierz 

8 K. B. Janowski, Polska rok 1989. W kręgu refleksji nad zmianą polityczną. Kielce 1998, s. 141.
9 A. Dudek, Pierwsze lata III Rzeczpospolitej 1989–2002, Warszawa 2002, s. 212.
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Cimoszewicz. Drugim kandydatem lewicy zostaje Roman Bartoszcze wyłoniony 
z Polskiego Stronnictwa Ludowego, które powstało 5 maja 1990 r. w Warszawie, w cza-
sie Kongresu Jedności Ruchu Ludowego. W pierwszej turze wyborów prezydenckich 
Włodzimierz Cimoszewicz uzyskał 9,21% głosów, a Roman Bartoszcze 7,15%. Na 
Włodzimierza Cimoszewicza polscy wyborcy w 1990 r. głosują tym częściej, im wyż-
sze jest ich wykształcenie. Na stanowisku prezydenta widzą go nieco chętniej kobiety 
niż mężczyźni. Kandydata lewicy popierają najczęściej pracownicy umysłowi z wyż-
szym wykształceniem oraz bez wyższego wykształcenia. Stosunkowo dużą popular-
nością cieszy się na wsiach i w mniejszych miastach10. Ludowy kandydat Roman 
Bartoszcze najwięcej głosów uzyskuje na wsiach, zwłaszcza wśród rolników. Poparcie 
dla niego jest tym większe, im niższe wykształcenie wyborców. Kandydatura Romana 
Bartoszcze spotyka się z większą akceptacją wśród mężczyzn niż kobiet11. 

Po wyborze w II turze wyborów prezydenckich Lecha Wałęsy na Prezydenta, pod-
czas gdy skłócona prawica nie potrafi dojść do porozumienia w najbardziej podsta-
wowych kwestiach, lewica stara się umocnić swoją pozycję. Powstaje Ruch Demokra-
tyczno-Społeczny Zbigniewa Bujaka o typowo socjaldemokratycznym charakterze. 
SdRP również zaczyna się przygotowywać do wyborów parlamentarnych. Dobry 
wynik Włodzimierza Cimoszewicza w wyborach prezydenckich umacnia ją i powo-
duje rozszerzenie jej bazy politycznej. Dzięki zjednoczeniu się partii o charakterze 
lewicowym 16 lipca 1991 r. dochodzi do powstania koalicji o nazwie Sojusz Lewicy 
Demokratycznej. Na czele Sojuszu staje Aleksander Kwaśniewski, który jest jednym 
z pomysłodawców tego przedsięwzięcia. Zjednoczone partie lewicowe mają poczucie 
siły i wiarę w to, że uda im się uzyskać w nadchodzących wyborach jak najwięcej 
miejsc w parlamencie. 

Krajowy Komitet Wyborczy SLD startuje ostatecznie z listy nr 60. W skład Komi-
tetu wchodzą: Socjaldemokracja Rzeczypospolitej, Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych, Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej, Związek 
Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Demokratyczna Unia Kobiet, Ruch Ludzi Pracy, 
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Rolnictwa, Stowarzyszenie „Poko-
lenie”, Federacja Związków Zawodowych Metalowców, Federacja NSZZ Pracowników 
Przemysłu Lekkiego, Związek Zawodowy Budowlani, Naczelna Rada Spółdzielcza, 
Towarzystwo Kultury Świeckiej – Rada Krajowa, (Niezależna) Polska Partia Socjali-
styczna, Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia. Prze-
wodniczącym zostaje Włodzimierz Cimoszewicz a jego zastępcami: Aleksander 
Kwaśniewski, Alfred Miodowicz, Ryszard Grodzicki, Krzysztof Janik, Danuta Waniek 

10 Archiwum ISP PAN.
11 A. Dudek, Pierwsze lata…, op.cit., Kraków 1997, s. 116 i nst.
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i Leszek Miller. Hasło wyborcze brzmi: „Tak dalej być nie musi! Tak dalej być nie 
może!” 12 Za tym hasłem kryje się dezaprobata wobec rządów solidarnościowych. 
W deklaracji wyborczej SLD postuluje przyspieszenie przekształceń systemowych. 
„Polski kryzys pogłębia się. W ciągu ostatnich dwóch lat produkcja przemysłowa 
spadła o ponad 40%, dochody realne o ⅓, bez pracy pozostaje prawie 2 mln osób, 
rujnowany jest przemysł państwowy. Rolnicy nie mogą sprzedawać swoich towarów 
upada budownictwo mieszkaniowe, załamuje się system oświaty i kultur oraz ochrona 
zdrowia. Milionom ludzi grozi nędza. Czas położyć kres degradacji Polski, polityce 
nie liczącej się z ludźmi pracy. Czas wprowadzić Polskę na drogę rozwoju ”13.

Wielkim zwycięzcą tych wyborów okazują się siły starego porządku, ale SLD staje 
się drugą siłą w Sejmie. Kolejne zmieniające się ekipy rządowe, rząd Jana Olszewskiego 
(6 XII 1991 – 5 V 1992), rząd Waldemara Pawlaka (V- 7 VII 1992), Hanny Suchockiej 
(10 VII 1992 – 25 X 1993) wskazywały na to, jak bardzo prawica była osłabiona, 
a przede wszystkim rozbita i poróżniona. Po odwołaniu rządu Hanny Suchockiej, 
Lech Wałęsa rozwiązuje 6 czerwca Sejm i zarządza nowe wybory parlamentarne. 
Kampania wyborcza jest bardzo burzliwa, a nastroje społeczne są wyraźnie przychyl-
niejsze dla lewej strony sił politycznych. Społeczeństwo polskie jest zdegustowane 
rządami prawicy, kłótliwością polityków i ich niestabilnością. Polacy potrzebują rzą-
dów ludzi pewnych i nieprzypadkowych, których działania byłyby przemyślane 
i dążące do polepszenia jakże trudnej na owe czasy sytuacji kraju. Działacze lewicy 
są dobrze przygotowani do przeprowadzenia kampanii wyborczej. Byli przede wszyst-
kim zjednoczeni w swoich działaniach, a ich kroki bardzo przemyślane, co dawało 
społeczeństwu poczucie bezpieczeństwa i gwarancję poprawy sytuacji kraju. Nastąpił 
wyraźny zwrot na lewo w polityce polskiej. 

Dnia 7 lipca 1993 r. po dokooptowaniu nowych członków, ukonstytuowała się 
koalicja wyborcza dla wyborów do Sejmu i Senatu w roku 1993 pod nazwą Sojusz 
Lewicy Demokratycznej. W skład koalicji weszło 26 partii, związków i stowarzyszeń. 
Przewodniczącym Krajowego Komitetu Wyborczego SLD został Włodzimierz Cimo-
szewicz, a jego zastępcami Aleksander Kwaśniewski i Ewa Spychalska. SLD opracował 
program wyborczy pod hasłem: „Tak dalej być nie musi: niech reformy służą 
ludziom!”

Głównymi punktami programu wyborczego stała się przede wszystkim walka 
z bezrobociem, poprawienie sytuacji gospodarczej kraju. Mówiono dużo o edukacji 
społeczeństwa, gwarantowano lepszy dostęp do szkół szczególnie młodzieży wiej-
skiej, która do tej pory była prawie całkiem pozbawiona możliwości kształcenia się 
na wyższych uczelniach. Następnym celem wyborczym zostaje pomoc środowisku 

12 I. Słodkowska, Programy partii i ugrupowań politycznych, Warszawa 2001, s. 84–85.
13 Ibidem, s. 258–259.
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emerytów, poprzez waloryzację najniższych emerytur. SLD zapowiada również 
reformę służby zdrowia, pomoc rolnikom zapewniając im niskooprocentowane kre-
dyty, możliwość umorzenia wcześniej pobranych pożyczek na cele rolnicze oraz 
ograniczenie importu żywności, co zapewniłoby większy zbyt rodzimych produktów. 
Duży nacisk kładzie na nawiązanie przyjaznej więzi z młodzieżą polską, której gwa-
rantuje, po wygranych wyborach tanie mieszkania dla młodych małżeństw oraz 
niskooprocentowane kredyty na ich zakup. W programie podkreśla również koniecz-
ność utrzymania deficytu budżetowego na poziomie 5%. Daje gwarancje (mające 
charakter deklaratywny), że po reformie i uszczelnieniu systemu podatkowego i cel-
nego, zdobyte w ten sposób środki, w znaczny sposób zagwarantują realizację wszyst-
kich obietnic przed wyborczych14. 

 Bardzo ważnym punktem programu politycznego SLD jest uchwalenie w jak naj-
bliższej przyszłości Konstytucji, wprowadzenie zmian w ustawie zasadniczej, co ogra-
niczyłoby w znaczny sposób kompetencje Prezydenta oraz umożliwiłoby wprowa-
dzenie parlamentu jednoizbowego. Działacze lewicy bardzo duży nacisk kładą na 
zmianę struktury Sejmu, likwidację Senatu, twierdząc, że Senat nie wnosi wiele do 
prac Parlamentu, jest strukturą mało aktywną, a pochłaniającą ogromne środki finan-
sowe. Sojusz przeciwia się klerykalizacji kraju. Ale należy dodać, że krytyka Kościoła 
nie jest skierowana przeciwko wierze jako takiej, ale przeciw działaniom osób duchow-
nych zarządzających Kościołem. Także kobiety polskie stają się tematem programu 
wyborczego. Gwarantowano im równouprawnienie z mężczyznami, szczególnie w sfe-
rze zawodowej. Istotną kwestią kampanii jest również wstąpienie Polski do NATO, 
ale tylko na zasadzie równego partnerstwa15. 

Należy przyznać, że SLD stara się prowadzić dobrze przygotowaną i pozytywną 
kampanię wyborczą. Politycy reprezentują swoje poglądy nie obrażając innych partii. 
Jednym z haseł SLD jest „Mamy takie same kłopoty, pokonajmy je razem”. Nic wiec 
dziwnego, że społeczeństwo polskie coraz bardziej przekonywuje się do programu 
i polityki lewicy. Polsce bardzo brakuje stabilności. A taką stabilność gwarantuje 
SLD16.

W wyborach do Sejmu SLD otrzymuje 171 mandatów, do Senatu 37. Wybory 
parlamentarne 1993 roku są wielkim sukcesem lewicy. Osiąga ona wyniki miażdżące 
ugrupowania prawicowe. PSL otrzymuje –132 mandaty do Sejmu a Unia Pracy – 41. 
SLD jawi się jako przewodnia partia Polski17. Wydaje się, że sytuacja polityczno-

14 I. Słodkowska, Partie i ich programy. Wybory 1993, Warszawa 2001, s. 115–140.
15 Ibidem.
16 J. Raciborski, Wybory i wyborcy, (w:) Demokracja Polska 1989–2003, pod red. J. Wiatra, Warszawa 

2003, s. 221–222.
17 W. Roszkowski, Historia Polski 1914–2000, Warszawa 2001, s. 248.
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-parlamentarna Polski staje się po wyborach bardzo klarowna. Do parlamentu wcho-
dzi tylko sześć klubów parlamentarnych, pośród których tylko dwa, tj. SLD i PSL, 
mają na tyle mandatów, by w znaczny sposób zaznaczyć swoja obecność na scenie 
politycznej. Sytuacja jednak nie jest tak prosta. SLD chce pozyskać pokrewne ugru-
powanie jako koalicjanta, aby nie sprawiać wrażenia, że do władzy wraca dawny 
układ PZPR–ZSL. Jako koalicjanta SLD proponuje Unię Demokratyczną. Po złoże-
niu tej propozycji, działacze spotykają się ze stanowczą odmową ze strony UD. 
Odmowa ta spowodowana jest najprawdopodobniej bardzo mizernym wynikiem 
wyborczym Unii Demokratycznej, kóra nie chce być koalicjantem w tak ogromnej 
mniejszości. Następnym problemem, z jakim SLD musi się zmierzyć już od pierw-
szych dni rządów jest ogromna nieprzychylność Prezydenta Lecha Wałęsy, który 
rozgoryczony tak spektakularną porażką prawicy nie stara się w żaden sposób pomóc 
Sojuszowi, a wręcz przeciwnie. SLD po odmowie Unii Demokratycznej, mając cały 
czas nieprzychylnych obserwatorów, którzy czekają tylko na jakiś błąd, uznało, że 
jedynym sensownym kandydatem na koalicjanta będzie PSL. Sytuacja jest o tyle 
prosta, że PSL nie ukrywa chęci tworzenia rządu. Pierwsze rozmowy wstępne pomię-
dzy SLD a PSL odbywają się 21 września. W tych obradach biorą udział także przed-
stawiciele Unii Pracy, która jednak nie odegrała istotnej roli w kształtowaniu rządu, 
ponieważ już w trakcie wstępnych rozmów dochodzi do nieporozumienia pomiędzy 
SLD a UP. Główną istotą konfliktu staje się sprzeciw UP dla prywatyzacji polskich 
przedsiębiorstw. Drugą ważną sprawą, która wpłynęła na decyzję Unii Pracy, jest 
świadomość, że będąc w koalicji tworzonej przez wymienione trzy partie będzie 
najmniej liczną i nie mającą wiele do powiedzenia jej czę ścią. Politycy Unii Pracy 
w trakcie głosowania podejmują decyzję o nieangażowaniu się w tworzenie rzą du. 
W czasie następnych rozmów pomiędzy SLD i PSL podpisano porozumienie 
koalicyj ne. Głównym punktem tego porozumienia jest podział ważnych dla kraju 
stanowisk pomiędzy te dwa ugrupowania. Zdecydowano, że Premierem i Marszał-
kiem Senatu zostaną reprezentanci PSL, a Marszałkiem Sejmu reprezentant SLD. 
Stanowisko Premiera powierzono Waldemarowi Pawlakowi. Porozumienie to zawie-
rało również kilka innych kwestii, jak: reforma administracji, opracowanie nowej 
Konstytucji, zagadnienia gospodarcze oraz sprawy polityki zagranicznej. Po uzgod-
nieniu wszystkich najistotniejszych spraw, liderzy SLD i PSL powiadomili oficjalnie 
Prezydenta o porozu mieniu koalicyjnym oraz o rezygnacji SLD ze stanowiska Pre-
miera. 14 października 1993 r. koalicja dokonuje wyboru prezydium Sejmu i Senatu. 
Marszałkiem Sejmu zostaje przedstawiciel SLD Józef Oleksy, a Marszałkiem Senatu 
przedstawiciel PSL Adam Struzik. W dniu 18 października. Prezydent przyjmuje 
dymisję rządu Hanny Suchockiej i powierza misję utworzenia nowego rządu Wal-
demarowi Pawlakowi. Nowy premier w ciągu tygodnia przedkłada listę członków 
gabinetu. 26 października Prezydent powołuje, a Sejm wstępnie zatwierdza nowy 
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rząd większością głosów. 310 głosów jest za, przeciw głosuje 83 posłów, a 24 wstrzy-
muje się od głosu18. 

Liczne konflikty i afery tego okresu dotyczące polityków SLD i PSL, a także kon-
flikty pomiędzy Radą Ministrów, a Prezydentem prowadzą do upadku rządów Paw-
laka. Następcą Waldemara Pawlaka zostaje Józef Oleksy z SLD. Dokonując zmian 
w rządzie podpisano aneks do porozumienia koalicyjnego z 1993 roku. Polega on na 
wprowadzeniu punktu dotyczącego zasad polityki informacyjnej rządu. Ludowcy nie 
widzą potrzeby utrzymywania dobrych stosunków z mediami. Lewica odwrotnie. 
Uznała dobre stosunki z dziennikarzami za część sukcesu gabinetu19.

W 1995 upływała pięcioletnia kadencja Lecha Wałęsy na stanowisku Prezydenta 
RP. Marszałek Sejmu nowe wybory wyznacza na 5 listopada 1995 r. Kampanię wybor-
czą prowadzono według przepisów ordynacji z 1990 r. Ostatecznie zarejestrowano 17 
kandydatów na Prezydenta. Czterech rezygnuje w trakcie trwania kampanii. Tak duża 
liczba jest niekorzystna dla przebiegu wyborów, gdyż społeczeństwo jest zagubione, 
a także grozi to dużym rozbiciem poparcia wśród pretendentów20. Wśród kandydatów 
jest Aleksander Kwaśniewski z SLD, który cieszy się dużym poparciem jeszcze przed 
rozpoczęciem kampanii wyborczej. Jest on osobą znaną, o której często pisano. Jego 
atutem staje się fakt, iż dotychczas występując w roli doradcy nie angażuje się zbytnio 
w spory medialne. Społeczeń stwo kojarzy go jako człowieka spokojnego, zrównowa-
żonego, umiejącego rozmawiać. Dużym atu tem Kwaśniewskiego staje się także jego 
powściągliwość, wysoka kultura osobista, szacunek, który okazuje rozmówcom, bez 
względu na to, z jakiej partii politycznej pochodzą. Kwaśniewski nie ma najmniej szych 
problemów z uzyskaniem poparcia SdRP dla swojej kandydatury. Na konwencji tej 
partii, która ma miejsce 13 maja popiera go 296 z 300 delegatów21. Przewodnie jego 
hasło wyborcze brzmi „wybierzmy przyszłość”, a kolor, który dominuje w jego mate-
riałach i akcesoriach wyborczych, to kolor niebie ski notabene nigdy dotąd przez lewicę 
niewykorzystywany. Jego program wyborczy nacechowany jest optymizmem i wiarą 
w lepsze jutro. W swoim programie zapowiada chęć wstąpienia Polski w struktury 
NATO i Unii Eu ropejskiej. Obiecuje młodym małżeństwom lepszy start w dorosłe 
życie, dzięki tanim mieszkaniom. Kampania Kwaśniewskiego jest bardzo rzetelna 
i uporządkowana a jego kalendarz przedwyborczy bardzo napięty. Jest kandydatem, 
który najwięcej podróżuje. Odwiedził ponad 150 miejscowości. 

Wyniki pierwszej tury wyborów przynoszą 35,11% poparcia dla Aleksandra Kwa-
śniewskiego i 33,11% dla Lecha Wałęsy, co staje się dla lewicy bodźcem do działania 

18 A. Czubiński, Historia Polski XX wieku, Poznań 2000, s. 377.
19 A. Antoszewski, Demokratyzacja w III Rzeczpospolitej, Wrocław 2002, s. 129.
20 J. Wiatr, Nie zmarnowaliśmy tych lat (Sejm, Rząd, lewica), Toruń 1998, s. 25.
21 A. Dudek, Pierwsze lata…, op.cit., Kraków 1997, s. 342.
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i powiększa możliwość zjednania sobie zwolenników, by bez problemu wygrać drugą 
turę wyborów. Dużą rolę w zdobyciu poparcia odgrywają debaty telewizyjne, podczas 
których dochodzi do konfrontacji obu kandydatów. W ostatnich dniach kampanii 
poparcie dla Kwaśniewskiego wzrasta. Przyczynia się do tego negatywna kampania 
prowadzona przez Wałęsę. W drugiej turze wyborów Aleksander Kwaśniewski 
z poparciem 51,75% głosów wyborców zostaje prezydentem RP na lata 1995-2000. 
Dla lewicy sukces Kwaśniewskiego jest ogromny. Oznacza to, że to właśnie lewica 
przejmie ster w państwie. Wygrana lidera SLD posłużyła do budowania silnej i demo-
kratycznej lewicy. Po dymisji Józefa Oleksego oskarżonego o szpiegowskie kontakty 
z wywiadem radzieckim i rosyjskim, Prezydent Kwaśniewski misję utworzenia nowego 
rządu powierza Włodzimierzowi Cimoszewiczowi, przewodniczącemu Parlamentar-
nego Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej22.

Mimo oczekiwań, że nowy premier będzie dokonywał istotnych zmian w polityce 
prowadzonej przez rząd, Cimoszewicz chce kontynuować to, co rozpoczęły poprzed-
nie gabinety koalicji. Jedyną istotną zmianą, którą wprowadza to zapoczątkowanie 
przebudowy centrum administracji pań stwowej. Reforma ta była zaplanowana już 
wcześniej, ale była blokowana przez działaczy PSL-u. Reforma administracji centrum 
polega na zmniejszeniu liczby ministerstw i centralnych urzędów. Rząd Cimoszewi-
cza kontynuuje działania mające na celu dalszy wzrost gospodarczy kraju i prze-
kształcenie jego gospodarczej struktury. Zwiększa się wówczas napływ do Polski 
zagranicznego kapi tału, postępuje proces prywatyzacji, zmniejsza się inflacja. Bezro-
bocie w okresie działania rzą du Cimoszewicza maleje o jedną trzecią. Podjęto przy-
gotowania do reformy ubezpieczeń społecz nych, służby zdrowia i oświaty, zaś Sejm 
zaczyna podejmować niezbędne dla jej realizacji ustawy23. Gabinet Cimoszewicza 
podejmuje prace również nad ustawą o służbie cywilnej, która zostaje uchwalona 
w czerwcu. Zadaniem tej ustawy jest ograniczenie dostępu ludzi niewykształconych, 
bez doświadcze nia, do ważnych stanowisk w administracji. Włodzimierz Cimoszewicz 
rozpoczyna działalność jako premier z wielkim rozmachem. Jednak spokój pracy 
rządu zakłóca afera związana z majątkiem odziedziczonym przez SdRP po PZPR. Po 
podpisaniu przez Kwaśniewskiego ustawy o przejęciu majątku po byłej PZPR, rozgo-
rzały się kłótnie i ustawa ta zostaje skierowana do Trybunału Konstytucyj nego, aby 
ten orzekł o jej zgodności. Trybunał Konstytucyjny uznaje, że jest ona niezgodna 
z prawem i oskarża SdRP o przywłaszczenie sobie majątku po byłej partii, co naraziło 
skarb państwa na wielo milionowe straty. Wałęsa i jego kompani przy każdej nadarza-
jącej się okazji mówią o przestępczych korzeniach polityków lewicy. Za każdym razem 
przypominając coraz to nowe afery, które rozgrywały z udziałem ludzi lewicy. Afery, 

22 J. Topolski, Polska, Europa, Świat, Historia, 2000, s. 427–428.
23 Ibidem.
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które jedna po drugiej zaczynały mnożyć się, zbytnio nie szkodziły rządowi. Zasługą 
tego na pewno była praca Kwaśniewskiego, który w czasie kampanii wyborczej prze-
konywal ludzi do lewicy. Włodzimierz Cimoszewicz prowadzi także bardzo prężną 
polityką zagraniczną. Pol ska dyplomacja miała bardzo ważne zadania do spełnienia 
w związku ze staraniem się o wejście na szego kraju do struktur NATO i Unii Euro-
pejskiej. Cimoszewicz jako świetny dyplomata jest jakoby lokomotywą, która napę-
dzała cały ten mechanizm. Starania Polski o włączenie do struktur NATO uwieńczone 
zostały sukcesem. W 1997 roku razem z Czechami i Węgrami uzyskaliśmy zapro szenie 
do rozpoczęcia negocjacji członkowskich. Społeczeństwo popiera starania rządu 
w tym kie runku. Przynależność do większej wspólnoty miała dać Polakom poczucie 
bezpieczeństwa, tak bardzo potrzebne w nowych realiach politycznych.

Sytuacja rządu pogorsza się po powodzi w 1997 roku, która powodowała duże 
problemy ekonomiczne i to przyczyniło się do zwiększenia krytyki rządu. Wykorzy-
stują to prawicowi politycy, którzy podsycają negatywne nastroje społeczne wobec 
rządu. Rozpoczyna się ostry spór pomiędzy premierem a ludowcami o zaliczki dla 
rolników. Ludowcy występują z wnioskiem o wotum nieufności dla rządu. Do spadku 
poparcia dla rządu przyczynia się sprawa odpowiedzialności za stan wojenny oraz za 
zbrodnie popełnione w latach stalinizmu. Pogarsza się również sytuacja w admini-
stracji. Rośnie biurokracja, co wiąże się z coraz to większymi środkami z budżetu na 
jej działanie. Koszty administracji rosną, ale jej sprawność maleje. Toteż nietrudne 
do przewidzenia jest to, że w wyborach parlamentarnych w 1997 roku to nie lewica 
będzie „grała pierwsze skrzypce” na scenie politycznej w Polsce. Kiedy kadencja Sejmu 
zbliża się do końca, staje się jasne, że w wyborach walczyć ze sobą będą rządzący 
Sojusz Lewicy Demokratycznej i prawica.

Do wyborów SLD startuje z listy nr 6. Ogólnopolska lista kandydatów na posłów 
obejmowała 69 okręgów wyborczych. Hasłem wyborczym jest: „Dobre dziś – lepsze 
jutro!, Dotrzymamy słowa danego tobie, każdej rodzinie, Polsce!, Polska wierzy 
w swoją przyszłość!”

Przyszłość stanowią dla SLD m.in. wolność, demokracja i obywatelskie swobody, 
rozwój gospodarczy, społeczny i cywilizacyjny, wyższe zarobki i bezpieczeństwo 
socjalne rodziny, skuteczna ochrona praw i godności kobiet. „Przyszłość to Polska 
silna, bezpieczna i szanowana na świecie” – pisano w programie wyborczym24. Ale te 
szczytne hasła, wraz z wynegocjowanym przez rząd Cimoszewicza zaproszeniem do 
negocjacji członkowskich poprzedzających wstąpienie Polski do NATO, nie wystar-
czają do wygrania wyborów. Kampania, którą prowadzą politycy lewicy jest prowa-
dzona z małym rozmachem, jest za mało nagłośniona medialnie. Wydawało się, że 

24 I. Słodkowska, Partie i ich programy. Wybory 1997, Warszawa 2004, s. 115 i n.
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prowadzenie takiej spokojnej kampanii, która w niczym nie przypominała kampanii 
Kwaśniewskiego, było podyktowane przeświadczeniem o wygranej w wyborach par-
lamentarnych. Stało się inaczej. Wybory odbywają się 21 września 1997 roku. Fre-
kwencja wynosi 47,93%. Wygraną partią okazuje się Akcja Wyborcza „Solidarność”, 
która ma 33% poparcia. Sojusz Lewicy Demokratycznej uzyskuje 27%. Po wyborach 
1997 r. władzę przejmuje prawica25.

Porażka w wyborach parlamentarnych nie zniechęca działaczy lewicy do dalszej 
aktywności na rzecz własnej formacji i dobra kraju. W 1998 roku politycy SLD, szcze-
gólnie ci wywodzący się SdRP, bardzo poważnie zaczynają myśleć o jeszcze większym 
zjednoczeniu swojej organizacji.

Dyskusja o prze kształceniu SLD toczy się od dawna. Formułuje się w niej różno-
rodne argumenty, przede wszystkim dotyczące dobra kraju, lepszej przyszłości Pola-
ków a jednym z najważniejszych argumentów jest obalenie rządów prawicy uważanych 
przez SLD za bardzo nieudolne i niezwykle kłótliwe. Rządów, które zabiega ją wyłącz-
nie o własne partyjne interesy. Równolegle toczy się proces rejestracji Sojuszu, jako 
nowej partii utworzonej z woli większości sygnatariuszy Komitetu Wyborczego SLD. 
W kwietniu 1999 r. podpisano deklarację założycielską partii o nazwie Sojusz Lewicy 
Demokratycznej26. Uzyskuje ona osobowość prawną prawomocnym wpisem do reje-
stru partii politycznych. Nowo powstała partia odcina się od awanturniczego stylu 
rządzenia krajem, reprezentowanego przez prawicę. W de finitywny sposób odgradza 
się od wszystkich awantur politycznych, dbając również o to, aby nie dać się w nie 
wciągnąć. Politycy SLD prezentują się opinii społecznej jako partia, która zawsze 
będzie stać na straży godności i dobrobytu Polaków. Nowy SLD nie ucieka od prze-
szłości, od korzeni w PZPR, ale też nie jest zapatrzony w wydarzenia z tego okresu. 
Jest jak najbardziej zapatrzony w przyszłość, lepszą przyszłość Polski. Przeobrażenie 
SLD w partię ma przede wszystkim polityczne podłoże, którym są zbliżające się 
wybory parlamentarne27. Politycy wiedzą, że to najlepszy moment, aby zawalczyć 
o władzę w Polsce. Warunkami sprzyjającymi, by cel osiągnąć, jest coraz większe 
rozczarowanie społeczeństwa rządami Jerzego Buzka, oraz wciąż rosnące zaintereso-
wanie lewicą, która daje się poznać jako formacja ludzi mą drych, wykształconych, 
a przede wszystkim mających chęć i pomysł na to, by uzdrowić bardzo nieko rzystną 
sytuację gospodarczą i społeczną.

Sytuacja w kraju jest bardzo napięta. Społeczeństwo zmęczone eksperymentalnymi 
reformami wpro wadzonymi przez rząd Buzka, głośno manifestuje swój sprzeciw. 
Zbliżające się wybory prezydenc kie, sprawiają, że scena polityczna jeszcze bardziej 

25 A. Antoszewski, Demokratyzacja…, op.cit., s. 132.
26 W. Roszkowski, Historia Polski 1914–2000, Warszawa 2001, s. 452.
27 http://www.masterpage.com.pl, 22.06.05.
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wydaje się być polem bitwy. Prawica jak zwykle wykorzystuje każde potknięcie lewi-
cowych polityków, stara się nagłośnić takie fakty i zrazić wyborców do głosowania 
korzystnego dla lewicy.

Kwaśniewski, ówczesny Prezydent, który ubiega się o drugą kadencję wyborczą, 
ma w kraju bardzo silną pozycję. Jest człowiekiem, którego naród darzy wielkim 
zaufaniem i sympatią. Opinia o Kwaśniewskim nie wynika jedynie z jego uroku oso-
bistego. Wiele razy potwierdza, że nie kieruje się w rządach jedynie własnymi poglą-
dami, czy interesami lewicy, ale bardzo rzetelnie i sprawiedliwie rozważa sprawy 
Polski i podejmuje decyzje mając na względzie jej dobro. Politycy AWS, robili wszystko, 
by wizerunek Kwaśniewskiego nabrał trochę ciemniejszych barw. Przedstawiają 
w ramach kampanii wyborczej film, który przedstawia obchody żałobne na cmenta-
rzu w Charkowie, gdzie Pre zydent, jak twierdzono, jest pod wpływem alkoholu. Nawet 
tak drastyczne działania nie szkodzą Kwaśniewskiemu.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbyła się 8 października 2000 r. Aleksan-
der Kwaśniewski uzyskuje bardzo dużą przewagę nad swoimi konkurentami. Jego 
poparcie wyborcze wynosi 53,9%. Tym samym obejmuje on urząd prezydenta na 
następną kadencję. W czasie spotkania powyborczego wybrany Prezydent powiedział 
bez ukrywania zadowolenia i dużą dozą humoru: „Zwyciężyliśmy. Jestem pierwszym 
polskim Prezydentem, który wygrał w pierwszej turze ponownie wybory. Mam dobrą 
wiadomość dla swoich konkurentów, w następnych wyborach na pewno już nie 
wystartuję”  28.

Następuje powrót rządów lewicy. Sytuacja polityczna i gospodarcza kraju pod 
koniec 1999 roku jest bardzo zła. Społeczeństwo jest bardzo rozczarowane polityką 
ludzi prawicy. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju stawia rząd Jerzego Buzka 
w bardzo niekorzystnym świetle. Zbliżające się wybory parlamentarne jeszcze potę-
gują nerwowość sytuacji29. 

Lewica, która przygotowuje się do nadchodzących wy borów, ma bardzo korzystne 
warunki na osiągnięcie wysokiego poparcia wyborczego. Wła śnie ten moment jest 
sprzyjający, aby jeszcze raz objąć władzę w Polsce. Scena polityczna pogrąża się 
w narastających aferach z udziałem polityków AWS. W kwietniu, w okolicznościach 
wskazujących na porachunki gangsterskie, zamordowano byłego ministra Dębskiego. 
O korupcję i kontakty ze świa tem przestępczym oskarża się też innych działaczy, 
posłów AWS oraz wiceministra obrony Romualda Szeremietiewa i jego najbliższego 
współpracownika, który usiłuje zbiec za granicę. Atmosferę toną cego „Titanica”, panu-
jącą w AWS, potęguje ujawnienie przez ministra Bauca groźby powstania ogromnej 

28 http://www.rzeczpospolita.pl, 23.06.05.
29 A. Bielik-Robson, Nowy wiek ideologii, „Życie” z 27 sierpnia 1999 r. Spór o Polskę 1989–1999. 

Wybór tekstów prasowych, pod red. P. Śpiewaka, Warszawa 2000, s. 309.
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dziury w budżecie państwa30. Rząd Jerzego Buzka znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. 
Media komentują zły stan państwa, przegrane wybory prezydenckie i zbliżające się 
parlamentarne. Sytuacja taka zapowiadała rychły koniec rządów prawicy.

Działacze SLD wiedzą, że mają bardzo duże szansę na zwycięstwo. Dużym plusem 
dla polityków lewicy jest bardzo mocna pozycja Prezydenta Kwaśniewskiego, który 
zajmuje pierwsze miejsce w ran kingu na najpopularniejszego polityka. Również 
mizerne wyniki pracy rządu Jerzego Buzka, krytykowanego przez lewą stronę, dodaje 
lewicy poparcia w społeczeństwie. Przed wybo rami SLD, chcąc jeszcze bardziej umoc-
nić swoją pozycję, zawiera koalicję z Unią Pracy. Kampania przedwyborcza lewicy 
przebiega pod hasłem: „Przywróćmy normalność, wygrajmy przyszłość”. Koalicja 
SLD-UP przygotowuje program wyborczy, który ma uzdrowić sytuację w Polsce 
wywołującą niepokój pod rządami prawicy. Zawiera on m.in. zmniejszenie bezrobo-
cia, nowoczesną edukację i informatyzację, silne wsparcie dla krajowej przedsiębior-
czości i eksportu, uzdrowienie finansów państwa31. 

Program, który lewica przedstawia wyborcom jest bardzo obiecujący a sami poli-
tycy twierdzą, że jeżeli wygrają wybory, sytuacja w kraju diametralnie się zmieni, że 
są jedyną nadzieją dla Polski. Społeczeństwo wierzy w zapewnienia polityków lewicy, 
czego przejawem są sondaże przedwyborcze, gdzie SLD zyskuje przygniatającą prze-
wagę. Około 45% Polaków deklaruje chęć poparcia lewicy. Kampania Sojuszu pro-
wadzona jest bardzo ciekawie. Wiece wyborcze urozmaicane są programami arty-
stycznymi znanych wykonawców. Przypominają bardziej festyny, niż spotkania 
przedwyborcze, co bardzo Polakom się podoba. Lewica mogła pozwolić sobie na 
pewien luz przedwyborczy mając takie poparcie w społeczeństwie32. 

Tak jak było do przewidzenia lewica wygrywa znaczną różnicą głosów 41,4%. Po 
wygranych wyborach przez lewicę Jerzy Buzek podaje swój rząd do dymisji. Po zło-
żeniu dymisji stwierdza: „Mój rząd odchodzi, płacąc polityczną cenę za niezbędne 
reformy. Z pewnością wymagają one korekt, ale najważniejsza praca jest już za nami. 
Zostawiamy następcom wzmocnione fundamenty państwa, na których przyszłe rządy 
będą budować dalej”  33. 

Koalicja SLD-UP nie zdoła jednaki zdobyć absolutnej większości mandatów, co 
zapowiadały niektóre przedwyborcze sondaże. SLD-UP musia szukać nowego koali-
cjanta. Prezydent niedługo po wyborach, bo już 4 paź dziernika, powołał na premiera 
szefa zwycięskiego SLD Leszka Millera. Szef SLD rozpoczyna rozmo wy ze wszystkimi 
klubami, które dostały się do parlamentu. Tematem tych rozmów jest zdobycie 

30 W. Roszkowski, Historia Polski 1914–2004, Warszawa 2004, s. 457.
31 Szerzej: I. Słodkowska, partie i ich wybory. Wybory 2001, Warszawa 2002, s. 9–13.
32 http://wybory.onet.pl, 22.06.05.
33 http://www.rzeczpospolita.pl, 22.06.05. 
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do datkowego koalicjanta dla SLD i UP. Na udział w koalicji nie wyraża zgody Plat-
forma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość i Liga Polskich Rodzin. W takiej sytuacji 
Millerowi pozostają dwie partie do wyboru: Samoobrona lub Polskie Stronnictwo 
Ludowe. W rezultacie SLD zdecydowało się na od nowienie koalicji z ludowcami.

Początkowe posunięcia rządu daje wrażenie dużego zdeterminowania działań na 
rzecz opanowania tej sytuacji kraju. Zamrożono płace w administracji i dokonano 
cięć w wydatkach budżetowych. Poczyniono ogromne zmiany w administracji pań-
stwowej. Polegały one na wymianie kadry, szczególnie zmiany te dotyczyły decyzyj-
nych stanowisk. Dosięgaja one również wojewodów, wymieniając prawie wszystkich. 
Miller mówi społeczeństwu, że zaczyna zmiany od góry, że to właśnie tam szerzyła 
się niegospodarność. Naród rozgoryczony poprzednimi reformami prawicy ze spo-
kojem przyjmuje nowe zmiany. Ludziom podoba się sposób mówienia Millera o Pol-
sce i deklaracje, że zaczyna robić porządek w Polsce poczynając od samej władzy. 
W opiniach społecznych pojawiają się takie wypowiedzi: „Wreszcie ktoś się weźmie 
za tych u góry”. Niestety te roszady stanowiskami to nie było porządkowanie, ale po 
prostu wypełnianie obietnic względem politycznych wierzycieli z kampanii wyborczej 
mające czysto partyjny charakter34. 

Wypowiedzi polityków SLD w kampanii wyborczej sprawiają wrażenie, że partia 
idzie do władzy z gotowymi propozycjami rozwiązania najważniejszych problemów 
gospodarczych. To wrażenie oka zuje się jednak mylące. Przez pierwsze kilka miesięcy 
prac rządu nie wprowadza on znaczących re form, lecz próbuje łagodzić te rozpoczęte 
przez rząd Buzka. Wzrastają obciążenia fiskalne obywateli. Są one skutkiem zamro-
żenia progów podatkowych, likwidacji wielu ulg i objęcia podatkiem docho dów 
z odsetek od oszczędności. Rząd podejmuje też kroki, które zmierzają do ogranicze-
nia niezależności ważnych instytucji państwowych, takich jak Komisja Papierów 
Wartościowych i Giełdy, a minister skarbu Wiesław Kaczmarek, wstrzymuje kilka 
przygotowanych przez poprzednią ekipę transakcji pry watyzacyjnych i wymienia 
szefów wielu ważnych spółek, których akcje w całości lub w części należą do państwa. 
Na początku 2002 roku wzrost gospodarczy spada niemal do zera. Gabinet Millera 
nieustannie obwinia poprzednią koalicję o pogorszenie wyników ekonomicznych, 
a także głosi, iż winę za stagnację ponosi Prezes NBP Leszek Balcerowicz oraz Rada 
Polityki Pieniężnej, która oponowała przeciw obniżce stóp procentowych i popierała 
zmniejszanie inflacji i silną złotówkę35. Kwaśniewski chce łagodzić niezbyt fortunną 
sytuację rządu Millera. Przyjmuje postawę mediatora, w pewien sposób uspra-
wiedliwiając nagle pogarszający się stan gospodarczy państwa. Społeczeństwo mniej 
przychylnie pa trzy na nowy rząd. W sondażach społecznych jego notowania ciągle 

34 http://www.rzeczpospolita.pl, 23.06.05.
35 W. Roszkowski, Historia…, op.cit., Warszawa 2004, s. 468–469.
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spada. Maleje również zaufanie społeczne dla premiera, który w żaden sposób nie 
spełnia obietnic przedwyborczych.

Sam Miller jednak wcale nie oceniał swojej pracy źle, ugruntowując przekonanie, 
że co złe to zrobiła prawica swoimi rządami. O pierwszym okresie swojego urzędo-
wania mówił wymieniając osiągnięcia:

 „W ciągu pierwszych 100 dni rozpoczęliśmy sprzątanie po poprzednikach, ugasi-
liśmy poważne pożary, określiliśmy prawdziwy stan państwa i państwowej kasy, usta-
liliśmy rzeczywistą skalę za grożeń.

Udało się stworzyć stabilny fundament dla naprawy finansów publicznych.
Rząd przygotował lepszy projekt budżetu, a Polacy mogą być spokojni o swoje 

emerytury, renty i wynagrodzenia.
Zaczęliśmy porządkowanie administracji i budowę tańszego państwa.
Rząd nadrobił zaległości w negocjacjach z Unią Europejską. – Do dobrych relacji 

z Niemcami do chodzą pozytywne stosunki z Rosją.
W sprawie nowych matur rząd wycofał złe rozwiązania i dał uczniom swobodę 

wyboru.
Sprawy, które się rządowi nie udały, zostawiam opozycji, która jest bardzo pomy-

słowa w ich po szukiwaniu”36.
W trudnej dla siebie sytuacji Miller próbuje znów zjednać sobie sympatię społe-

czeństwa, poprzez m.in. bliższe stosunki z Kościołem. Często również występuje 
publicznie w różnych debatach, przekonując o zasadności swoich decyzji. Następnym 
posunięciem rządu jest dążenie do zmiany ustawy lustracyjnej. Zmiany mają polegać 
na wyłączeniu z jej zasięgu ludzi wywiadu i kontrwywiadu. Do nowelizacji ustawy 
nie doszło, ponieważ Trybunał Konstytucyjny orzekł o jej niezgodności z prawem. 
Takie rozwiązanie jest dla lewicy niekorzystne, ponieważ toczy się postępowania 
lustracyjne względem jej polityków. Taka zmiana ustawy zahamowałaby lustrację 
postkomunistów. 

Bardzo konsekwentnie natomiast wprowadza zapowiedziane reformy Jerzy Hausner 
piastujący stanowisko ministra pracy. Jego działania są skierowane na wygospodaro-
wywanie środków finansowych. Niestety szukanie oszczędności przez Hausnera 
uderzyło przede wszystkim w najbardziej potrzebujących. W ramach hausnerowskich 
oszczędności skrócono urlopy macierzyńskie, zlikwidowano zasiłki przedemerytalne. 
Zaostrzono kryteria przyznawania środków z pomocy społecznej. Bardzo ważnym 
problemem jest również usprawnienie reformy emerytalnej i przystosowanie Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych do jej obsługi.

Prezydent zaczyna bardziej sceptycznie podchodzić do pracy rządu, pomimo tego, 
że cały czas podkreśla bliski związek z Sojuszem. Jednak często dystansuje się od 

36 http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta, 23.06.05.
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decyzji jego polityków. Taka postawa Prezydenta wynika z rosnącego braku porozu-
mienia pomiędzy nim a Millerem. Notowania SLD cały czas spadają. Zyskują na tym 
inne partie np. Samoobrona. W tym czasie jej notowania wzrosły o osiemnaście punk-
tów procentowych. Atmosfera społeczna jest bardzo zła, bezrobocie wciąż rośnie. 
Brak jest oznak ożywienia gospodarczego. Tłumaczenia postkomunistów, że wciąż 
pogarszająca się sytuacja kraju to wynik rządów prawicy do nikogo już nie trafia. Jest 
co najwyżej wyrazem bez silności rządu Millera. W połowie 2002 roku ze stanowiska 
ministra finansów ustępuje Marek Belka – tłumacząc się brakiem porozumienia oraz 
utrudnianiem mu wprowadzania reform, które są niezbędne, by polepszyć sytuację 
gospodarczą kraju. Miejsce Belki zajmuje Grzegorz Kołodko, który, jak twierdził, ma 
gotowy plan działań antykryzysowych. Był pomysłodawcą projektu darowania zale-
głości podatkowych, którego warunkiem było uiszczenie części zaległego podatku 
w większości mniejszej aniżeli ta, która miała być umorzona. Projekt ten spotyka się 
z ogromna krytyką społeczną, godzi on w ludzi uczciwych, którzy systematycznie 
opłacają swoje należności, a w pewien sposób gratyfikował tych nieuczciwych. 

Następną nieprzemyślaną reformą, którą wprowadza Mariusz Łapiński, piastujący 
stanowisko Ministra Zdrowia, jest likwidacja Kas Chorych i centralizacji finansów 
służby zdrowia. Pomysłodawcą kolejnej nietrafionej reformy jest Marek Pol, który na 
koszt użytkowników dróg chce budować autostrady. Metodą na finansowanie budowy 
autostrad ma być wprowadzenie winiet za korzystanie ze zwykłych dróg. Pomysł 
podwójnego opodatkowania kierow ców rodzi wielkie oburzenie społeczne. Ludzie 
zaczynają mieć wrażenie, że rząd chce ich kosztem przeprowadzać reformy, czy wpro-
wadzać zmiany. Każda z planowanych, czy rozpoczętych reform  kończy się niepowo-
dzeniem. 

Leszek Miller podczas kampanii przedwyborczej określa swoją partię jako ludzi 
prawych, mądrych, uczciwych i działających na rzecz dobra Polski. Niestety, slogany 
wyborcze to tylko słowa. Politycy SLD dają się poznać z zupełnie innej strony. Oczy-
wiście problemu nie można uogólniać do wszyst kich polityków, ale kilka głośnych 
afer z ich udziałem staje się podstawą, by tak sądzić.

Najgłośniejszą zostaje „afera Rywina”, rozpoczęta po opublikowaniu przez „Gazetę 
Wyborczą” artykułu mówiącego o zaoferowaniu wydającej dziennik spółce „Agora” 
pokaźnej łapówki. W zamian za nią miano wprowadzić korzystne zmiany w ustawie 
o radiofonii i telewizji. Ofertę taką złoży Lew Rywin, znany producent filmowy, który 
twierdzi, że działa z ramienia „grupy trzymającej władzę”. Najbardziej bulwersujące 
w tej sprawie jest to, że przed jej nagłośnieniem wiedzą o niej osoby z kręgu władzy, 
w tym premier oraz Prezydent. Żadna z tych osób nie informuje organów ścigania 
o tym procederze, co stawia te osoby w gronie osób zamieszanych w tę aferę. 

Następną sprawą, w którą zamieszani są politycy SLD jest afera starachowicka, 
która wybucha po ujawnieniu przecieku informacji na temat planowanych aresztowań 
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w Starachowicach. Według nagrań policji, w marcu 2003 r. poseł SLD Andrzej Jagiełło 
dzwoni do radnych SLD w Starachowi cach i powołując się na informacje otrzymane 
od wiceministra MSWiA Zbigniewa Sobotki ostrzega ich o planowanych aresztowa-
niach. Ta afera jednak kończy się bardziej sprawiedliwie, ponieważ winni zostają 
ukarani. Te dwie afery są najbardziej nagłośnione, ale nie znaczy, że jedyne. Politycy 
SLD wsławili się działaniem, które przynosiło im korzyści, nie zwracając uwagi na to, 
że szkodzą narodowi czy państwu37.

Wkrótce potem następuje rozpad rządowej koalicji. Przyczynia się do tego zawe-
towanie przez Prezydenta ustawy o biopaliwach. Prezydent podpisuje natomiast 
ustawę o Narodowym Funduszu Zdrowia, która ma doprowadzić do likwidacji Kas 
Chorych. W odwecie posłowie PSL głosują przeciwko ustawie przygotowanej przez 
Marka Pola dotyczącej winiet. Dlatego też 1 marca Leszek Miller ogłasza koniec koali-
cji. Ciągłe afery i skandale, które szargały tym rządem, sprawiły, że jego poparcie 
wśród społeczeństwa jest wprost zerowe. Osoba premiera również nie jest darzona 
zaufaniem, a wręcz przeciwnie. Staje się on politykiem bardzo źle ocenianym. Sojusz 
Lewicy Demokratycznej również nie jest już partią silną. Tworzą się w nim grupy 
posłów, którzy nie zgadzają się z polityką rządu. Wiosną 2004 roku sytuacja rządu 
Millera jest tragiczna. Szef Sojuszu Krzysztof Janik oficjalnie żąda ustąpienia Millera 
i ratowania resztek dobrego wizerunku Partii. Następnym wydarzeniem, które osłabia 
SLD jest utworzenie nowej partii, w skład której wchodzą działacze SLD na czele 
z Markiem Borowskim. Powstanie So cjaldemokracji Polskiej, bo tak nazwano nową 
partię, jest odpowiedzią na krytyczną sytuację w SLD. W dzień po tym, jak Borowski 
ogłasza powstanie nowej partii, Miller godzi się na odejście, pod wa runkiem, że złoży 
dymisję po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Tak też się stało, l maja 2004 roku, 
Polska została przyjęta w struktury Unii Europejskiej, a dzień później Miller złożył 
swoją dymisję.

Lewica w Polsce po 1989 r. ma oblicze postkomunistyczne. Przejście do demokra-
cji poprzez uzgodniony kompromis daje PZPR czas i możliwości by przekształcić się 
w SdRP oraz szansę aby zaist nieć w demokratycznym społeczeństwie. Nowo powstała 
partia w porównaniu z macierzystą PZPR jest jej niewielkim odłamem, ale w porów-
naniu z partiami postsolidarnościowymi, powstającymi z dnia na dzień na skutek 
inicjatyw społecznych, jest olbrzymem. Dla przykładu: w drugiej połowie lat 90. SdRP 
ma około 60 tys. członków i jest największą partią na scenie politycznej Polski. Po 
swojej poprzedniczce PZPR, SdRP a potem SLD odziedziczają nie tylko członków, 
ale i poparcie społeczne. PZPR u schyłku 1989 roku liczył ponad 2 miliony oddanych 
sobie ludzi, którzy w nowej sytuacji wspierają i dopingują nową demokratyczną lewicę. 
W kolejnych wyborach SLD, najpierw jako utworzona wokół SdRP koalicja, a potem 

37 http://rzeczpospolita.pl, 27.06.05.
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jako partia, oraz jej kandydaci uzyskuje znaczące i rosnące poparcie wśród społeczeń-
stwa. Do niewątpliwych jej sukcesów można zaliczyć dwie kadencje prezydentury 
Aleksandra Kwaśniewskiego oraz bardzo duże poparcie dla Sojuszu Lewicy Demo-
kratycznej podczas wyborów parlamentarnych w 2001 roku, które wynosi aż 41%, co 
daje lewicy mocną pozycję w parlamencie. Sukcesy wyborcze SLD po części wynikają 
z nieudanych reform i błędów rządów solidarnościowych, niezadowolenia społecz-
nego oraz słabości wszelkich innych partii. Po części jednak z przywiązania do partii 
postkomunistycznej ludzi starego systemu. Ale przecież te ponad 5 milionów ludzi, 
którzy w 2001 r. głosowali na SLD, to nie byli, nie mogli być wyłącz nie dawni pezet-
peerowcy.

Trzeba przyznać, że SLD jest nie tylko dużą, dobrze funkcjonującą organizacją, ale 
także umie dostosować się do zmieniających się warunków i wypracować propozycje 
programowe, które ludzi prze konywują. 

Duże znaczenie dla obecnego wizerunku partii mają lata ostatniej kadencji, czyli 
rządy Millera. Program ekipy Leszka Millera można uznać za bardzo nowoczesny. 
Taka polityka najwyraźniej odpowiadała ludziom, którzy w sondażach wyrażali 
poparcie dla SLD do sierpnia 2003 r. SLD jest liderem w rankingu partii – poparcie 
dla niej przekra cza 20 procent i to pomimo szerzących się afer z udziałem lewicowych 
polityków. Głównymi powo dami utraty poparcia w społeczeństwie są błędy rządu 
Millera. 

Można też zauważyć bardziej ogólne przyczyny schyłku partii lewicowych. SLD 
jest partią, która w swoich rządach działa bardzo zaborczo – „Cała władza w ręce 
SLD”. Nie tylko administracja centralna i gospodarcza, ale wszelkie dziedziny życia 
społecznego – z mediami włącznie - miały się stać postkomunistyczne. Trudno powie-
dzieć, czy są to zamierzone działania, przemyślane, czy naleciałość pozostała z daw-
nego systemu. 

Władza SLD, ze względu na uwarunkowania historyczne, jest bardziej obserwowana 
i legitymi zowana, tym bardziej wszystkie potknięcia i błędy jej polityków są nagła-
śniane. Dużą rolę odrywa również moralność polityków, ich prawdomówność i lojal-
ność wobec narodu. Te cechy w SLD niestety wymarły i zamiast nich pojawiły się, 
takie jak materializm, władza i poklask.

Trudno powiedzieć co stanie się z obecną lewicą, ponieważ nie kontroluje ona 
w pełni sceny politycznej i mogą się pojawić kolejne partie, które rozgrabią pozosta-
łych członków SLD. Wiemy już, że następna ka dencja będzie należeć do partii cen-
troprawicowych. I właśnie ten czas lewica powinna wykorzystać.
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polISh left after 1989.  
Sld In preSIdental and parlIamental 

electIonS 1991–2001

After 1989, the Polish left is being defined as a working in democratic way political 
stream, which derives from Polish United Labour Party( PZPR) and came into exis-
tence after its demise. The assumption of this stream was care for polish society, 
economic, economical and social development. Traditionally, the left insisted on state 
to be of great importance in economic, especially in economical planning sphere and 
social programs expansion. As well as that, another aim was to equalize chances 
between citizens, particularly in an education field and individual growth. As a major 
aims the left recognized social equality, justice, freedom and peace between the 
nations. 

That is how the left characterized at the beginning of its way. After few dozen years, 
the left has been experiencing its ups and downs, beginning from communism, when 
it was hated by great majority of the polish nation.

Next aspiration of the left was to reach great social support, through hard work of 
the left activists. Owing to them the left have taken power and come into existence 
on polish political scene.

Important to mention are reasons which has caused weakness of the left side of the 
parliament. Those reasons can be characterized briefly as a : incompetence, disloyalty 
and greed of left politicians.

Nowadays, left is going through the trial of time. Very important one, which has 
been leaving trails such as decreasing support.

The situation of left ,beginning from 1989 till nowadays can be define as getting 
into extremity. Extremity from great dislike to it, to great approval for its politicians 
and policy.
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ATHENAEUM

KreOWaNie wizerunku politycznego stało się nieodłącznym elementem kampanii 
wyborczej. Wizerunki polityków bywają w różnym stopniu korygowane, uzupełniane, 
modyfikowane, będąc jednocześnie przedmiotem dyskusji publicznej. Pozornie, poję-
cie wizerunku jest łatwe do zdefiniowania i obiegowo kojarzone z ogólnymi cechami 
zewnętrznymi człowieka – jego wyglądem, strojem, sposobem komunikacji. W rze-
czywistości termin wizerunek jest bardziej złożony i wielopłaszczyznowy. 

 Badacze wskazują na różne możliwości klasyfikowania elementów składowych 
wizerunku np. M. Cichosz jako komponenty wizerunku wymienia: zakorzenienie 
geograficzne (pochodzenie, zamieszkanie), odwoływanie się do wartości konkretnej 
grupy społecznej, wykształcenie i zawód, pochodzenie narodowe, rasa, wyznanie 
religijne, orientację seksualną, zamożność1.

 Inni badacze za właściwe uważają tworzenie analogii z produktem komercyjnym 
i porównywanie wizerunku do marki. Stąd np. A. Steinberg wyróżnia jako kompo-
nenty image’u: markę i etykietę (np. przynależność partyjną), opakowanie (wygląd) 
oraz jakość towaru (trwałość poglądów, cechy osobiste). Wśród polskich specjalistów 
podobne stanowisko reprezentuje J. Muszyński, według którego „produkt polityczny” 
powstaje w cyklu produkcyjnym, do którego potrzebna jest triada surowców, tj. ide-
ologia, program polityczny oraz najbardziej istotny – czynnik ludzki2. 

 Niezależnie od szczegółowych analiz, słusznym z praktycznego punktu widzenia, 
wydaje się przyjęcie, iż wśród składowych wizerunku istnieją elementy stałe, tj. nie 
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1 M. Cichosz, (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP, 
Toruń 2003, s. 63–64.

2 J. Muszyński, Leksykon marketingu politycznego, Wrocław 2001.
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podlegające modyfikacji oraz zmienne czyli takie, którymi można operować celem 
ulepszenia wizerunku. Do grupy tych pierwszych należy – płeć, wiek, pochodzenie 
społeczne. Do drugich – wszystkie wymienione wcześniej składowe, w tym również 
wykształcenie polityka, które, jak wykazują polskie doświadczenia, może być albo 
konfabulowane, albo podnoszone w trakcie działalności politycznej.

 W tym miejscu należy również przypomnieć, iż wizerunek polityczny jednostki 
tworzy nie tylko sam zainteresowany czy też eksperci (image makers), ale również 
najbliższe otoczenie polityka – jego rodzina, współpracownicy, a nadto wyborcy (stały 
elektorat) oraz rywale. Ci ostatni stanowią tło, na którym kandydat prezentuje się 
w wyborczych zmaganiach. Potencjalny wyborca stosując porównanie kandydatów, 
wybiera swojego lidera, a zatem bardzo istotne jest przestrzeganie marketingowej 
zasady różnicowania się na tle kontrkandydatów. W przemyślanej strategii kreowania 
wizerunku, właściwie każda cecha kandydata może być wykorzystana jako element 
różnicowania, przemawiający na korzyść danego polityka – jego wiek, płeć, polityczne 
doświadczenie (lub jego brak), wykształcenie itp.

 Tworzenie wizerunku aktora politycznego nie może być wszelako traktowane jako 
doraźne działanie służące konkretnej rywalizacji wyborczej, lecz rozpatrywane w dłuż-
szej perspektywie czasowej. Efektywny wizerunek powstaje zatem nie poprzez sztuczne 
„emploi”, lecz odpowiednie uwzględnienie i wyeksponowanie (lub ukrycie) cech jed-
nostkowych, a także utrzymywanie image’u, który podlega zużyciu.

 Kampania wyborcza jest tą specyficzną fazą procesu wyborczego, kiedy wizerunek 
kandydata staje się szczególnie istotny. W epoce mediatyzacji, wyborca jak nigdy 
wcześniej operuje „etykietami”, tj. uproszczonymi wzorami wizualno-ideowymi, 
które pozwalają mu na orientację na rynku wyborczym. W państwach demokracji 
nieskonsolidowanej, występuje zazwyczaj mnogość podmiotów starających się 
o przejęcie władzy, co wraz z wprowadzanymi mechanizmami marketingu politycz-
nego utrudnia percepcję i różnicowanie programów tychże podmiotów. W tej sytu-
acji szczególnie ważne staje się wyeksponowanie osoby lidera – przywódcy partii 
rywalizującej w wyborach parlamentarnych bądź kandydata ubiegającego się o fotel 
prezydencki.

 Doświadczenia polskiej transformacji dowodzą, iż w społecznym odczuciu przy-
wrócenie instytucji prezydenta oraz bezpośredniego trybu jego wyboru było jednym 
z najbardziej zauważalnych efektów ustaleń Okrągłego Stołu. Od czasów elekcji Lecha 
Wałęsy, Polacy chętniej uczestniczą w wyborach prezydenckich niż parlamentarnych 
czy nawet samorządowych, co można tłumaczyć większą przejrzystością procedury 
wyborczej – oddawany jest głos na konkretną osobę, której działalność polityczną 
można łatwiej śledzić, niż w przypadku instytucji jaką jest partią. Kampania prezy-
dencka jest zatem szczególnym wyzwaniem tak dla aktorów politycznych jak i spin 
doctors, tj. specjalistów kształtujących wizerunek polityka w mediach, odpowiadają-
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cych na kłopotliwe pytania, planujących strategię kampanii3. „Ich najważniejsze zada-
nie – stwierdza specjalista – to dawkowanie prawdy i neutralizowanie złych wiado-
mości w sytuacjach kryzysowych ”4.

 Eksperci są zgodni, iż idealny kandydat powinien być atrakcyjny, dynamiczny, 
powinien wyglądać jak zwycięzca, powinien wywoływać sympatię. „Ma bić z niego 
pewność siebie i twardość, ponieważ ważny jest człowiek, a nie słowa. Jesteśmy tak 
skonstruowani, że oceniamy ludzi po ich stylu i wyglądzie. Słowa zapominamy o wiele 
szybciej niż wrażenie, jakie wywarł na nas wygląd człowieka” 5.

 Słowa są elementem komunikacji werbalnej, ale przecież oprócz niej istnieje roz-
budowany obszar porozumiewania pozawerbalnego, o którym specjaliści mówią, iż 
odpowiada za 60 proc. przyswajanego przekazu. Dobry wizerunek to taki, który 
sprawnie łączy obydwie formy porozumiewania się, a także budowany jest na dwu-
stronnych relacjach pomiędzy politykiem, a grupami docelowymi, tj. potencjalnymi 
wyborcami. Image ma być wynikiem kompromisu pomiędzy cechami, które polityk 
realnie posiada, a tymi, na które zapotrzebowanie zgłaszają wyborcy.

 W przypadku istnienia tzw. rynku konkurencyjnego, bardzo ważną umiejętnością 
staje się podtrzymywanie zainteresowania kandydatem, dbałość o rozgłos (publicity) 
oraz dobre kontakty z mediami (media relations). Obszary te składają się na szeroko 
rozumiane public relations w polityce. 

 W Polsce można obserwować postępującą od lat 90. profesjonalizację kampanii 
wyborczych. Dotyczy to zwłaszcza kampanii prezydenckich, w których łatwiej jest 
wypromować i sprzedać wizerunek jednostki. Główni aktorzy sceny politycznej 
w coraz większym stopniu korzystają z porad ekspertów, zarówno co do treści wypo-
wiedzi, ich formy, jak i formy wizualnej – od ubioru i wyglądu począwszy na kolory-
styce logo i sloganie wyborczym skończywszy. Paradoksalnie jednak, większość kan-
dydatów rywalizujących w kampaniach nie przyznaje się do korzystania z usług image 
makers, lub czyni to z dużymi oporami. Wydaje się, iż przyczyny tkwią w sferze świa-
domości i przekonań wyniesionych z okresu minionego, kiedy to aktorom politycz-
nym przystawała pozorna szczerość wypowiedzi, naturalność wyglądu i kierowanie 
się wyłącznie intuicją. Współcześnie, przejęcie przez marketing polityczny wielu zasad 
rynku ekonomicznego, sprawiło, iż w przypadku zbliżonych ofert programowych, 
wizualna strona „produktu” nabiera kluczowego znaczenia.

 Wybory prezydenckie w Polsce w październiku 2005 r. były czasem szczególnym. 
Oto bowiem, w stosunkowo krótkim okresie, dynamicznie zmieniało się nie tylko 

3 Nazwa pochodzi od angielskiego czasownik spin – „kręcić”.
4 Chłopiec do bicia, wywiad z S. Trzeciakiem. „Ozon” z 27 lipca 2005 r.
5 E. Słobodiniuk, Tworzenie wizerunku narzędziem PR, „Zierkało riekłamy” 2005, nr 5, za: www.

propr.com.ua
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grono potencjalnych kandydatów, ale również ich szanse. We wrześniu 2003 r. duże 
emocje wzbudził fakt, iż w sondażu prezydenckim liderem została żona dotychcza-
sowego prezydenta – Jolanta Kwaśniewska, zostawiając daleko w tyle doświadczonych 
polityków. Ten swoisty fenomen socjologiczny próbowano tłumaczyć bądź to uzna-
niem dla rządów A. Kwaśniewskiego i próbą ich wydłużenia, bądź perfekcyjnie wykre-
owanym wizerunkiem pierwszej damy, oddziaływującym na wyobraźnię masową. 
Ostatecznie sama J. Kwaśniewska przecięła spekulacje na swój temat oświadczając, iż 
nie zamierza kandydować.

 O zmęczeniu wyborców dotychczasowymi politykami świadczy również fakt, iż 
w lutym 2004 r. w badaniach opinii publicznej, obok nazwiska Pierwszej Damy poja-
wiło się nazwisko dziennikarza telewizyjnego Tomasza Lisa. Poparcie dla jego osoby 
było tak duże, iż niektóre partie zaczęły realnie myśleć o tej kandydaturze. Sam zain-
teresowany długo zwlekał z konkretną deklaracją na temat startu w wyborach, aż 
wreszcie „jego wirtualne kandydowanie wypaliło się i zgasło ”6. 

 Jedyny niepolityczny kandydat, który ujawnił swoje zamiary stosunkowo wcześnie 
i przetrwał pierwszą fazę kampanii wyborczej to kardiochirurg Zbigniew Religa. 
W styczniu 2005 r. było on liderem sondaży, z czasem jednak – po włączeniu się do 
wyścigu nowych rywali – zaczął tracić poparcie, by ostatecznie wycofać się ze zmagań, 
udzielając poparcia i „przekazania elektoratu” Donaldowi Tuskowi. 

 Wiosną 2005 r. rozpoczęła się intensywna kampania prezydencka – swój oficjalny 
udział zgłosił Lech Kaczyński (uzyskując już na starcie dziewietnastoprocentowe 
poparcie), jak i długo zwlekający i zmieniający zdanie Włodzimierz Cimoszewicz. 
Pojawienie się tego ostatniego przewartościowało dotychczasowe notowania i stwo-
rzyło dylemat lewicowemu elektoratowi, czy oddać głos na lidera SdPl – Marka 
Borowskiego, czy też dystansującego się od lewicy Cimoszewicza. Tryumfujący 
początkowo kandydat, dosyć nieoczekiwanie zrezygnował z dalszego udziału w wybor-
czych zmaganiach, przede wszystkim ze względu na nagłośnioną sprawę, z udziałem 
jego byłej współpracownicy, oskarżającej Cimoszewicza o składanie nieprawdziwych 
zeznań podatkowych. Od tej pory walka zaczęła rozgrywać się pomiędzy D. Tuskiem, 
liderem Platformy Obywatelskiej, a Lechem Kaczyńskim związanym z Prawem i Spra-
wiedliwością. Wymienieni politycy otrzymali tak duże poparcie w sondażach, że 
właściwie zmarginalizowana została rola pozostałych kandydatów. Owi pozostali to: 
Andrzej Lepper, Marek Borowski, Henryka Bochniarz, Jarosław Kalinowski, Maciej 
Giertych (wycofał się tuż przed elekcją) oraz tzw. „kandydaci z dolnej półki”, tj. Leszek 
Bubel, Liwiusz Ilasz, Jan Pyszko, Stanisław Tymiński oraz Adam Słomka. Poparcie 
dla tych ostatnich było mniejsze od błędu statystycznego i właściwie ich udział 
 należałoby rozpatrywać w kategoriach swoistego folkloru politycznego lub działań 

6 A. Zagner, Karuzela z sympatiami, „Polityka” z 8 października 2005 r., nr 40.
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PR-owskich, przypominających lub autokreujących kandydatów, prowadzących dzia-
łalność na innych polach.

 Na potrzeby niniejszej analizy szczególnie zasadnym będzie dokonanie oglądu 
głównych rywali w walce o fotel prezydenta, z uwzględnieniem zarówno marketin-
gowych technik promowania wizerunku jak i dbałości o tzw. polityczną poprawność, 
narzucającą określone możliwości ekspresji.

 Donald Tusk występował w wyborczych zmaganiach w podwójnej roli – jako lider 
Platformy Obywatelskiej, ugrupowania startującego w wyborach parlamentarnych 
i w ich wyniku współtworzącego koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, oraz jako 
kandydat na urząd prezydenta. Powyższy dualizm tworzył pewne zawirowania prawne, 
gdyż sztaby – zarówno D. Tuska jak i L. Kaczyńskiego pragnęły wykorzystać kampa-
nię parlamentarną do jednoczesnego promowania wizerunku potencjalnego prezy-
denta. Formalnie jednak reklama kampanii prezydenckiej mogła być rozpoczęta 
w terminie późniejszym, co wszelako starano się obejść – na billboardach L. Kaczyń-
skiego przedstawiono zdjęcie jego brata bliźniaka z podpisem Kaczyński, zaś reklamę 
PO zdominowały zdjęcia lidera z niewielkim logo partii. W ten sposób wyborcy mieli 
wyjątkowo długi czas na zapoznanie się z kandydatami, chociaż z drugiej strony zbież-
ność czasowa wyborów parlamentarnych i prezydenckich powodowała komunika-
cyjne szumy. 

 Wraz z rozpoczęciem właściwych zmagań o urząd głowy państwa, można było 
zaobserwować ewoluowanie wizerunku Donalda Tuska. Kandydat początkowo pre-
zentowany był jako typ „zwykłego człowieka”, kogoś bliskiego wyborcy, gdyż nie 
różniącego się od przeciętnego Polaka ani szczególnie starannym wykształceniem, 
statusem majątkowym ani sposobem bycia. Naturalność oraz chłopięcy wdzięk kan-
dydata stanowiły jego mocne strony, będąc jednocześnie… stronami słabymi. Wydaje 
się bowiem, iż na początku kampanii Tusk prezentował wizerunek znany jeszcze 
z czasów KLD – młodzieńczy, trochę beztroski, pozostający w kategoriach „dobrze 
zapowiadający się”. O ile taka postawa była do zaakceptowania na poziomie przewo-
dzenia partii, to w wyścigu do prezydenckiego fotela musiała ulec modyfikacji. „Kan-
dydaci na prezydenta mają naturalną skłonność do bratania się z wyborcami, łago-
dzenia wizerunku, zdobywania sympatyków (…) W jakimś stopniu kandydat staje 
się zakładnikiem takiego wizerunku, potem, już na urzędzie, trudno znowu prze-
kształcić się w wojownika, ostrego faceta, publiczność oczekuje czego innego”7. 
Główną słabością Tuska – jak trafnie zauważył sam zainteresowany – był brak maje-
statu. Urząd prezydenta jest szczególną instytucją w państwie – oto naród wybiera 
jednostkę, która będzie reprezentować Polskę na zewnątrz, a zatem osobę, którą można 
się pochwalić – elokwentną, obytą, potrafiącą zabiegać o żywotne interesy państwa. 

7 K. Burnetko, M. Janicki, Duet solistów, „Polityka” z 17 września 2005 r., nr 37.
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W tym względzie prezydent Aleksander Kwaśniewski zdobył duże uznanie i chociaż 
Tusk twierdził, iż świadczy to o przyzwyczajeniu narodu polskiego do wschodniego 
typu władcy, to takie właśnie oczekiwania i preferencje potwierdza diagnostyka rynku. 
Część socjologów jest przekonana, iż Polacy szukają „drugiego Kwaśniewskiego, ale 
bez jego balastu, znajomości, układów”. Pomysł bycia „Kwaśniewskim prawicy” jest 
więc koncepcją godną rozważenia8. Tymczasem Tusk „przedstawia się jako osoba 
niekonfliktowa, z werwą, z opozycyjnym, ale też ludzkim życiorysem, ze swoją małą 
ojczyzną – Kaszubami – i piłkarską pasją”9.

 Donald Tusk zdawał się wyjątkowo staranie przygotowywać do zmagań wybor-
czych i słuchać podpowiedzi specjalistów, chociaż na forum publicznym twierdził, iż 
kieruje się własną intuicją, uwagami najbliższych (np. co do garderoby) a w polityce 
najważniejsze jest zachowanie prawdziwego oblicza. Staranna obserwacja debat tele-
wizyjnych przeczy jednak tym zapewnieniom, gdyż np. w debacie przeprowadzonej 
6 października przez stację TVN, Tusk zaprezentował marsowe oblicze, dużą zacie-
kłość i determinację. W ten sposób starano się wzmocnić zbyt „miękki” wizerunek 
kandydata. 

 Jak wiadomo polityczny image współtworzy również rodzina polityka. Donald 
Tusk włączył do kampanii zarówno swoją żonę jak i dzieci, a zwłaszcza córkę. W emi-
towanych z dużą częstotliwością spotach, prezentował swój życiorys, eksponujący 
elementy o oddziaływaniu emocjonalnym. Również żona kandydata – Małgorzata 
Tusk podkreślała w wywiadach naturalność, odpowiedzialność i życiową przedsię-
biorczość męża. „Byliśmy niedojrzali życiowo, biedni” – wspominała początki mał-
żeństwa. „Było nam ciężko, staraliśmy się dorabiać (…) Donald załapał się do spół-
dzielni studenckiej (…) i pracował w stoczni. O piątej rano wychodził z domu. 
Byliśmy tylko we dwójkę i mam poczucie, że byliśmy bardzo samotni”10. Jednocześnie 
Tusk cały czas motywował swoja żonę do zmian i wyznaczał jej cele do realizacji, które 
często przeorganizowywały ustabilizowane życie. Ambicje męża już w przeszłości 
budziły niepewność Małgorzaty Tusk. W książce Lwy (nie) ujarzmione powiedziała 
ona: „zastanawiam się nieraz, co on w przyszłości będzie robił (…) On sam ma takie 
dylematy. Pyta mnie czasami: Boże, kim ja kiedyś będę. Bo co ma przed sobą – fotel 

 8 Określenia Tuska jako „Kwaśniewskiego prawicy” użyła Jadwiga Staniszkis, na co senator PO 
Stefan Niesiołowski zareagował szczególnym oburzeniem. Stwierdził on: „Profesor Staniszkis należy się 
dłuższy urlop. Co to w ogóle znaczy, że niby taki miękki, nieskuteczny?” Przytoczona wypowiedź wska-
zuje na niezrozumienie zastosowanego określenia, gdyż wyraża ono nie „miękkość” , ale raczej koncy-
liacyjność, a tę cechę D. Tusk rzeczywiście stara się eksponować w kampanii. Cytat za: Wygrał lepszy, 
rozmowa ze S. Niesiołowskim, „Angora” z 16 października 2005 r. Specjalny dodatek wyborczy.

 9 M. Janicki, Kto lepszy, „Polityka” z 8 października 2005 r., nr 40.
10 Jest nam razem dobrze, wywiad z Małgorzatą Tusk, „Elle” z listopada 2005 r.
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premiera, prezydenta? ”11 . Pomimo różnych kryzysów, Małgorzata Tusk stanowczo 
twierdziła, iż mąż „będzie znakomitym prezydentem, bo umie łagodzić konflikty. 
Potrafi zawsze znaleźć to, co łączy. (…) Jest spokojny i zrównoważony, ale jednocze-
śnie potrafi stanowczo bronić swoich racji ”12.

 Jeden z konsultantów politycznych zalecał Tuskowi w mediach, iż warto poszerzyć 
krąg wyborców: wyjść poza liberalny elektorat ludzi sukcesu, częściej pokazywać się 
w pismach kobiecych i budować obraz kandydata centrum, w opozycji do Kaczyń-
skiego. Obserwacja rynku wyborczego pozwala stwierdzić, iż wizerunek kandydata 
rzeczywiście ewoluował w sugerowanym kierunku. 

 Donald Tusk zaczął spotykać się z wyborcami z małych miejscowości, nie ekspo-
nował swojej przeszłości związanej z Kongresem Liberalno-Demokratycznym, ogra-
niczył użycie słowa „liberalny”. Dziennikarze zauważyli jednak, iż Donald Tusk, nawet 
dla wielu z nich pozostawał Donkiem i w tej fraternizacji niebezpiecznie zbliżał się 
do „prezia” co mogło stanowić istotną rysę na jego wizerunku. Ponadto posiadanie 
w biografii Kongresu Liberalno-Demokratycznego, również okazało się kłopotliwe, 
gdyż wielu ówczesnych przedsiębiorców z kręgów KLD ma obecnie kłopoty z prawem. 
Liberalną przeszłość kandydata starali się wykorzystać w kampanii negatywnej szta-
bowcy najgroźniejszego rywala D. Tuska – Lecha Kaczyńskiego. Jacek Kurski, szef 
kampanii telewizyjnej Kaczyńskiego, wysunął poważne oskarżenia: „szefował 
[D. Tusk – przyp. A. K-M.] Kongresowi Liberalno-Demokratycznemu. Ta formacja 
w niemałej części składała się ze złodziei i odpowiada za nędzę milionów”13.

 Kandydat konsekwentnie marginalizował ówczesną działalność, ale ogląd jego 
kariery dowodzi zarówno aksjologicznej chwiejności, jak i politycznych wolt. „Tusk 
wcześniej zafascynowany myślą liberalną i gospodarką, teraz «odekonomizował się», 
mówi o sprawiedliwości i nadmiernym rozwarstwieniu społecznym”14. Sam Tusk na 
zarzuty, iż z jego wypowiedzi nie wynika ideologia liberalna, z którą jest identyfiko-
wany, odpowiada pół żartem – „liberał staje się konserwatystą, kiedy dorasta jego córka. 
A moja dorosła. I ja dojrzewam wraz z nią. Doświadczenia kształtują moje poglądy 
– w klasycznym kierunku: od radykalizmu do umiarkowania i konserwatyzmu”15. 
Również analiza poglądów Tuska na konkretne, drażliwe kwestie społeczne – inżynie-
rii genetycznej, eutanazji, aborcji dowodzi daleko posuniętej zachowawczości.

11 K. Brunetko, M. Janicki, Duet solistów, „Polityka” z 17 września 2005 r., nr 37. 
12 B. Szczepuła: Która zostanie Pierwszą Dama?, „Dziennik Bałtycki” z 30 września 2005 r., nr 228.
13 Komuna poparła Tuska, rozmowa z J. Kurskim, „Angora” z 16 października 2005 r. Specjalny 

dodatek wyborczy.
14 Ibidem.
15 Dojrzewanie liberała, wywiad T. P. Terlikowskiego z D. Tuskiem, „Ozon” z 3 sierpnia 2005 r.
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 Należy także odnotować, iż Tusk zaczął występować w reklamie politycznej jako 
kandydat bez imienia. Zapewne w zamyśle sztabowców oryginalne imię kandydata 
niezbyt przystawało do funkcji głowy państwa, stąd wykorzystanie w spotach i na 
billboardach jedynie krótkiego, rozpoznawalnego nazwiska. Szef sztabu Kaczyńskiego 
zauważył, iż Tusk na pewno nie ma na imię prezydent, „a takie billboardy wiszą 
wszędzie «Prezydent Tusk». On się nazywa Donald Tusk”16. Co ciekawe, słuchając 
debat D. Tusk – L. Kaczyński można było odnotować starania tego drugiego do depre-
cjonowania kontrkandydata, poprzez bardzo częste, pozornie grzecznościowe zwroty 
– wielce szanowny Panie Donaldzie! Jest to o tyle znamienne, że obydwaj rywale znają 
się od ponad dwudziestu lat i w szczególnie emocjonujących momentach debaty 
porzucali formy grzecznościowe17.

 Długoletnia znajomość kontrkandydatów do prezydenckiego fotela , nie uchroniła 
kampanii przed stosowaniem elementów czarnego public relations. Oficjalnie obydwaj 
pretendenci zgodnie stwierdzali, iż nie będą podejmowali w walce o wyborcę działań 
nieetycznych, ale w praktyce takie działania aktywowali ludzie z ich zaplecza. „Raz 
na jakiś czas człowiek, który kandyduje w wyborach, musi odpowiedzieć na brzydką 
kampanię i starałem się to robić” – stwierdził Tusk tłumacząc elementy kampanii 
negatywnej. „Obiecuję jednak” – zapewniał – „że przed drugą turą nerwy mi nie 
puszczą i przez te dwa tygodnie będę starał się zademonstrować, że kampanię można 
prowadzić z uśmiechem, a nie z zaciśniętą pięścią”18. 

 Do okresu poprzedzającego drugą turę wyborczą, przy poparciu D. Tuska, w pierw-
szej turze rzędu 38,4% i L. Kaczyńskiego – 32,1% pojawiło się wiele elementów bez-
względnej rywalizacji. Oto np. w debacie telewizyjnej Tusk, jako argumentu deprecjo-
nującego sposób rządzenia L. Kaczyńskiego – prezydenta Warszawy, podał obniżenie 
nakładów na stołeczne hospicja. Wybór akurat tego przykładu, jak również późniejsze 
spotkanie na terenie jednego z hospicjów zdaje się świadczy o chęci oddziaływania na 
elektorat na poziomie emocjonalnym. Z kolei szef kampanii L. Kaczyńskiego wyjawił 
w jednej z gazet, iż „poważne źródła na Pomorzu mówią, że dziadek Tuska zgłosił się 
na ochotnika do Wehrmachtu”19. Informacja ta wywołała nie tylko medialną sensację, 
ale również dalej idące konsekwencje, tj. postawienie Kurskiego przed sądem koleżeń-

16 Komuna poparła Tuska, rozmowa z J. Kurskim, „Angora” z 16 października 2005 r. Specjalny 
dodatek wyborczy.

17 L. Kaczyński stwierdził np. – „Ty [Tusk – przyp. A. K-M.] zaczynasz mówić per pan, jak się robisz 
nieprzyjemny”. J. Binkowski, Jak dżentelmen zmieniają się w tygrysy, „Angora” z 16 października 2005 r., 
nr 42.

18 M. Sandecki, W II turze z uśmiechem a nie z zaciśniętą pięścią, „Gazeta Wyborcza”z 10 paździer-
nika 2005 r.,  nr 236. 

19 Komuna poparła Tuska, rozmowa z J. Kurskim, „Angora” z 16 października 2005 r. Specjalny 
dodatek wyborczy.
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skim, oburzenie Tuska powyższymi insynuacjami, a wreszcie dotarcie do niemieckich 
dokumentów potwierdzających przynależność dziadka do Wehrmachtu. „Moja nie-
wiedza może wyglądać na chęć przekłamania czy utajnienia historii” – stwierdził osta-
tecznie Tusk. „Na to nic nie poradzę. Mogę powiedzieć, nie wiedziałem, bo gdybym 
wiedział, nie miałbym powodu ukryć tej prawdy”20. Złapanie kontrkandydata na kłam-
stwie jest poważnym ciosem w jego kampanię, ale ostateczną decyzję podejmują 
wyborcy, którzy albo marginalizują informację, albo wręcz odwrotnie.

 Zestawiając wizerunki polityków, którzy zwyciężyli w pierwszej turze wyborów 
prezydenckich, widać zarówno cechy wspólne jak i to co ich różni. Paradoksalnie 
przewaga podobieństw nie jest korzystna dla tworzenia strategii wyborczej, gdyż 
wówczas trudno wskazać te cechy aktora politycznego, na podstawie których można 
sformułować jasną odpowiedź na pytanie dlaczego to właśnie na tego kandydata, a nie 
na jego rywala wyborca powinien oddać głos? Różnicowanie „produktu” i symplifi-
kacja przekazu tworzą dwie zasady skutecznej sprzedaży, co w przypadku tej lekcji 
może się okazać utrudnione. Niewielka różnica w liczbie uzyskanych głosów, a także 
zbliżone poparci wyrażane przez respondentów w sondażach, potwierdzają dylematy 
potencjalnych „klientów”. 

 Tuska i Kaczyńskiego łączył zbliżony wiek (chociaż Kaczyński podkreślał, że jest 
od Tuska o 8 lat starszy), podobna przeszłość polityczna i nieodległa lokalizacja na 
osi ideologicznej. W poprzednich wyborach oferty były bardziej zróżnicowane – kan-
dydat postsolidarnościowy lub lewicowy, młodszy lub starszy, mocno osadzony 
w historii lub propagujący lepszą przyszłość. Kiedy brakuje tak czytelnych różnic, 
rozpoczyna się gra z wykorzystaniem argumentów drugoplanowych – staranniejszego 
wykształcenia, atrakcyjniejszej powierzchowności, lepszego dopasowania wizerunku 
żony do oczekiwań wobec Pierwszej Damy. 

 Lech Kaczyński prowadził kampanię w stylu „szeryfa” – niezłomny kandydat 
z zasadami, zapowiadający tworzenie silnej Polski i deklarujący własną uczciwość. 
Kandydat o bogatej solidarnościowej przeszłości, doświadczeniu w kierowaniu stolicą, 
ponadprzeciętnym wykształceniu (profesor prawa). Te atuty były eksponowane jako 
wyraźna opozycja wobec kontrkandydata. Stosując zatem najczęstszą typologię wize-
runków można mówić o walce „zwykłego człowieka” (Tusk) z „herosem” czy nawet 
„ojcem” (Kaczyński). 

 Dodatkowo Kaczyński eksponował swoje przywiązanie do wartości katolickich 
i tym samym zdobywa poparcie elektoratu starszego, szczególnie środowisk związa-
nych z rozgłośnią „Radio Maryja”. Rozgłośnia ta „nie jest już wprawdzie tak wpływową 
instytucją jak przed laty, ale jednak może przysporzyć 2 do 3 proc. poparcia w wybo-

20 „Rzeczpospolita” z 15–16 października 2005 r., nr 242.
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rach zarówno prezydenckich, jak i parlamentarnych”21. Wsparcie Kaczyńskiego 
poprzez kręgi Rozgłośni Maryja było z kolei wykorzystywane zarazem jako kontrar-
gument Tuska. Starał się on deprecjonować rywala mówiąc: „Obawiam się, że kam-
panię Lecha Kaczyńskiego wspierają obsesyjne i paskudne namiętności o. Rydzyka 
i tego środowiska. Że one bardzo wzmacniają przywary widoczne gołym okiem Lecha 
i Jarosława Kaczyńskich: skłonność do oskarżeń pod adresem innych, politycznej 
ksenofobii  ”22. Z tego samego powodu, kandydat lewicy – M. Borowski, odmówił przed 
drugą turą wyborów, udzielenia poparcia L. Kaczyńskiemu.

 Jak zauważa specjalista „kampania skupi się teraz na biografiach, kombatanckiej 
przeszłości, na zasadzie kto lepiej pasuje do budowania nowej RP. Teraz też obaj 
kandydaci muszą przekonać, że są przygotowani do władzy  ”23.

 Model surowej prezydentury promowany przez Kaczyńskiego był kontrowany 
przez jego rywala wizją głowy państwa z „zaciśniętymi pięściami”. Miało to oznaczać 
nie tylko ideologiczny rygoryzm kandydata, ale również perspektywę rozliczeń z pora-
chunków z przeszłością, tym razem w ramach IV RP. Obnażanie radykalizmu rywala 
było o tyle marketingowo uzasadnione, iż podobnie jak w wyborach parlamentarnych, 
kiedy to wyborcy przestraszyli się domniemanych skutków ekonomicznych reform 
liberałów, w obecnej kampanii obawy, szczególnie młodszej części elektoratu wzbu-
dzały właśnie owe „zaciśnięte pięści” Kaczyńskiego. Jak trafnie zauważyli publicyści, 
Tusk bardziej przypominał starszego brata, zaś Kaczyński „surowego ojca”. „Kaczyń-
ski wyraźnie mówi, po co idzie po prezydencką władzę. Chce tworzyć IV RP wspólnie 
z rządem formowanym przez PiS. Jego obietnice daleko wykraczają poza realne kom-
petencje urzędu prezydenckiego, ale ma argument w postaci «zaprzyjaźnionego» 
rządu, z którym będzie ściśle współpracował ”  24. Taka perspektywa mogła być prze-
konywująca dla znacznej części wyborców o prawicowych sympatiach i potrzebie 
silnego przywództwa.

 Wyraźne rozgraniczenie segmentów, dla których wizerunek każdego z kandydatów 
jest atrakcyjny, wynikało z badań sondażowych, w których to wśród osób o sprecyzo-
wanych preferencjach, 63% respondentów w przedziale wiekowym 18-29 lat deklaro-
wało, że chce głosować na Tuska, a jedynie 22% na Kaczyńskiego. Mniejsze dyspro-
porcje (na korzyść Tuska) utrzymywały się w kolejnych przedziałach wiekowych 
i dopiero w grupie 60 lat i więcej, Lech Kaczyński uzyskał poparcie 41%. 

 Największym jednak zagrożeniem dla L. Kaczyńskiego nie była obawa przed jego 
tradycjonalizmem, lecz…bratem bliźniakiem – Jarosławem Kaczyńskim. Powyborcze 

21 J. Paradowska, Ostatnia prosta, „Polityka” Z 24 września 2005 r., nr 38.
22 Z debaty w „Gazecie Wyborczej”, POR. „Gazeta Wyborcza” z 10 października 2005 r., nr 236. 
23 M. Janicki, Kto lepszy, „Polityka” z 8 października 2005 r., nr 40.
24 M. Janicki, Kwadratura II tury, „Polityka”z 15 października 2005 r., nr 41.



167Wizerunek kandydata na prezydenta…

roszady wokół obsadzenia stanowiska premiera i zaproponowanie przez szefa zwy-
cięskiej partii, by urząd ten objął Kazimierz Marcinkiewicz, świadczyły o świadomo-
ści Kaczyńskich, co do rangi zaistniałego problemu. Polacy obawiali się nie tylko 
zbytniego wzmocnienia jednej opcji politycznej, ale również rodzinnych koneksji na 
szczytach władzy. „Najpierw było źle, Że jeden Kaczyński będzie premierem, a drugi 
prezydentem” – irytuje się Lech Kaczyński. „Teraz już jest źle, że jeden szefem partii, 
a drugi może będzie prezydentem (…) Jutro powiedzą, że zwycięzca wyborów ma się 
w nagrodę wycofać z polityki! Rozumiem ból wielu ludzi, ale bez przesady”25.

 Konkludując należy stwierdzić, iż wybór głowy państwa był w tym roku wyjątkowo 
utrudniony, co wśród znacznej części wyborców budzi przekonanie, że „nie ma na 
kogo głosować”. Dowiodła tego zarówno niska frekwencja w wyborach parlamentar-
nych jak i zatrważająco duża absencja podczas pierwszej tury zmagań prezydenckich 
(najniższa frekwencja w wyborach prezydenckich od 1989 roku). 

 Scena polityczna uległa znacznej reorganizacji – jej środek bardzo przesunął się 
na prawo, a ugrupowania populistyczne podryfowały na lewo. Zmienił się również 
język politycznej debaty – miejsce rzeczowych argumentów zastąpiły stereotypy i spry-
mitywizowane uogólnienia: „dzisiaj kto jest za liberalizacją aborcji – ten jest anty-
klerykalnym lewakiem, przeciwnik lustracji to oczywiście agent, a każdy, kto kwe-
stionuje działania orlenowskiej komisji śledczej, staje się uczestnikiem złowieszczego 
 spisku”26. 

 Dodatkowo okazuje się, że mechanizmy marketingu politycznego mogą osłabić 
sprawność demokracji nieskonsolidowanej – rozluźniają relacje liderów z elektoratem, 
w miejsce dyskursu wprowadzają spoty reklamowe, unifikują programy sprowadzając 
je do zagadnień, co do których najłatwiej użyć populistycznej retoryki – podatki, 
bezpieczeństwo, opieka socjalna. Powyższe działania nie tylko zniechęcają, ale również 
utrudniają percepcję nawet tej części społeczeństwa, która posiada wolę partycypacji 
w systemie. 

 Należy zatem zaakcentować, iż polityczny wizerunek to tylko jedna ze składowych 
oferty, którą politycy winni prezentować wyborcą. Drugim składnikiem pozostaje 
program; skrupulatne rozliczanie aktorów politycznych z deklarowanych i podejmo-
wanych działań może być skutecznym narzędziem kontroli, zwłaszcza, iż obecni 
kandydaci na fotel prezydenta startują z perspektywą podwójnej kadencji. „Marketing 
kończy się w dniu wyborów, wybrani ludzie pozostają, zdejmują modne krawaty, 
zmywają makijaże i zaczynają rządzić, jak umieją”27.

25 Więcej wartości, rozmowa J. Żakowskiego z L. Kaczyńskim, „Polityka”z 15 października 2005 r.,  
nr 41.

26 M. Janicki, Randka w ciemno, „Polityka” z 24 września 2005 r., nr 38.
27 Ibidem. 
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Agnieszka Kasińska-Metryka

an Image of candIdate – polItIcal 
corectneSS verSuS marketIng challenge 

an analysis of Tusk and Kaczyński's image  
in Polish Presidental election 2005

The article concentrates on how are methods of political marketing used in con-
temporary election campaigns. Presidential campaigns are very personal and that is 
why images of candidates are treated in a special way. Creation of a politicians’ picture 
consist in professional cooperation of politician, his surrounding and advisers. It also 
consists in searching for compromise between politician’s natural characteristics and 
expectations of his potential voters. 

In each Polish election since 1989 more and more methods of political marketing 
have been used. Presidential election 2005 was a very special one. Candidates that 
fought in the second round had had similar biographies and offers. Unusually long 
campaign made candidates tired of essential matters and it forced them to use meth-
ods of negative campaign. Presidential campaign, despite of methods of modern 
political marketing that were used, was very similar to those from the past. Inessential, 
historical matters supported myths and stereotypes.
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ATHENAEUM

„Widząc, że ta rozmowa nie ma sensu, wziąłem tę książeczkę 
i powiedziałem: »Tu pisze Droga do nieba i my ją wybraliśmy, 
a was, za takie rozumowanie i podejście do chłopskiej sprawy, 
moce piekielne pochłoną«”

A. Lepper do przeora klasztoru w Częstochowie1

Przedmiot i cel analizy

Od kilku lat Andrzej Lepper jest nieustannie obecny w polskiej polityce. Trudno 
odmówić mu wpływu, jaki na nią wywiera: głównie w zakresie kultury politycznej, 
sejmowych obyczajów oraz w sferze języka politycznego. W tym miejscu celem naszym 
jest analiza żargonu politycznego przewodniczącego Samoobrony pod kątem motywu 
„wybranego”. W świetle wypowiedzi i analiz politologów i publicystów wydaje się, że 
nie jest błędem ani nadinterpretacją mówienie o specyficznym języku Andrzeja Lep-
pera, żargonie politycznym, którym przewodniczący Samoobrony się posługuje. 
Trudno oddzielić język Leppera od języka innych członków jego partii, dlatego 
poprzez określenie „żargon polityczny Andrzeja Leppera” rozumieć będziemy również 
język, jakim posługują się członkowie jego partii, jego najbliżsi współpracownicy oraz 
sympatycy. To właśnie ów specyficzny żargon polityczny będzie przedmiotem tej 
krótkiej analizy.

Sławomir Drelich

metafora „wybranego” w ŻargonIe 
polItycznym andrzeja leppera

1 A. Lepper, Niepokorny, publikacja dostępna jest – wraz z innymi publikacjami Andrzeja Leppera 
– na oficjalnej stronie internetowej Samoobrony: http://www.samoobrona.pl/.
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 Motyw „wybranego” z kolei traktować będziemy jako element koncepcji gnostycko-
-manichejskich, który wyłonił się na osi: „wiedzący” – „niewiedzący”, „zwyczajny” – 
„wybrany”. „Wybrany” to ten, kto posiadł nadzwyczajną „wiedzę”, cnotę, dostąpił 
iluminacji i został oświecony „promieniem duchowego światła”2. Przed „wybranym” – 
według K. R. Poppera3 – trudne zadanie: ma on „zwyciężyć” z tymi, którzy przed 
szerokimi masami społecznymi ukrywają „prawdę”; ma stać się „deszyfratorem” spo-
łecznej rzeczywistości i zwyciężyć tych, którzy przeciwko społeczeństwu spiskują. 
W taki właśnie sposób rozumieć będziemy „wybranego” a w analizie naszej będziemy 
próbowali wykazać, że – tak właśnie rozumiana metafora „wybranego” – często wystę-
puje w żargonie politycznym, wypowiedziach publicznych i interpretacjach życia 
społecznego Andrzeja Leppera. Opierać się będziemy na publikacjach przewodniczą-
cego Samoobrony, materiałach wydanych przez partię a także na materiałach praso-
wych będących analizą działalności Leppera.

 Zastanowimy się, czy Lepper mówi o sobie jako o „wybranym”, jako o posiadaczu 
„wiedzy tajemnej”, którą pragnie podzielić się z polskim społeczeństwem, czy też 
wskazuje na inne jednostki bądź grupy społeczne. Przyjrzymy się jego interpretacji 
społeczno-politycznej rzeczywistości i wpływowi na nią przekonania o wyjątkowym 
posłannictwie. Konieczne jest także rozważenie źródła pochodzenia tejże „wiedzy 
tajemnej”, w jaki sposób Andrzej Lepper ją uzyskał oraz z kim w pierwszej kolejności 
się nią podzielił. Tutaj również nie bez znaczenia jest rola Samoobrony jako swoistej 
„gwardii przybocznej” Leppera – warto również przemyśleć rolę, jaką partii wytycza 
jej przewodniczący i przywódca. 

andrzeja leppera „wiedza tajemna”

„Nosiciele” i źródła „wiedzy tajemnej” 
Tylko Andrzej Lepper zdaje się posiadać tę „nadzwyczajną wiedzą” i tylko z nie-

którymi ludźmi przewodniczący Samoobrony tą „wiedzą” się dzieli. „Wiedzy” tej nie 
dostąpili przedstawiciele innych partii politycznych, formacji, które od początku pro-
cesu transformacji działają na polskiej scenie politycznej, gdyż aby „wiedzę” tę posiąść 
i umieć z niej w sposób godziwy korzystać, trzeba wykazywać się „niezbędnymi kwa-
lifikacjami fachowymi, jak i najwyższymi walorami moralnymi i etycznymi”4. Lider 
Samoobrony przekonuje więc, że on i jego współpracownicy są ludźmi moralnie czy-

2 H. Jonas, Religia gnozy, przeł. M. Klimowicz, Kryspinów 1994, s. 300. 
3 Por. K. R. Popper, O źródłach wiedzy i niewiedzy, (w:) Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, przeł. 

S. Amsterdamski, Warszawa 1999, s. 18.
4 Program Społeczno-Gospodarczy Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003, s. 17.



171Metafora „Wybranego” w żargonie politycznym Andrzeja Leppera

stymi, ludźmi, którzy uczciwie pracują dla dobra publicznego i dla dobra Rzeczypo-
spolitej.

 Tylko Samoobrona więc wie, jak odbudować Polskę, jak naprawić to, co dotychczas 
rządzące krajem elity zepsuły i zniszczyły. Tylko Samoobrona „wie, co zrobić, wie, jak 
to zrobić, ma konkretnych ludzi, Samoobrona to szansa dla Polski. Wykorzystajmy 
ją razem!”5. Lepper wykrzykuje, że partie polityczne, takie jak SLD, SDPL, PO, PiS, 
PSL czy UW, miały szansę, aby pokazać społeczeństwu, w jaki sposób będą rządzić 
i reformować kraj. Okazało się, że – według Leppera – ostatnie piętnaście lat to lata 
stracone, zmarnowane z perspektywy zwykłego obywatela, który nie odczuł żadnej 
poprawy. Przewodniczący tłumaczy to faktem, iż partie nie wiedziały, jak Polskę 
naprawiać, nie posiadały owej „tajemnej wiedzy”, którą dziś sam się szczyci.

 Tylko Lepper bowiem wie skąd „wiedza” taka pochodzi. Po pierwsze: „wiedza” ta 
pochodzi od samego społeczeństwa, nie jest ona żadnym natchnieniem, żadnym 
Boskim oświeceniem, chociaż bardzo często takie znaczenie przypisuje jej sam prze-
wodniczący. „Wiedza” ta pochodzi od polskiego społeczeństwa, które zawsze jasno 
wypowiada się na temat swoich potrzeb i bolączek, na temat swoich nadziei, smutków 
i niepowodzeń, dlatego należy zawsze wsłuchiwać się w jego głos, w głosy polskiej 
wsi, polskiej prowincji, Polaków oddalonych od warszawskiej rzeczywistości politycz-
nej, wsłuchiwać się i robić wszystko, aby realizować to, czego społeczeństwo wymaga6. 
Stąd właśnie Lepper czerpie swoją „wiedzę” o współczesnej Polsce a także „wiedzę” 
dotyczącą tego, co należałoby w Polsce zmienić, co należałoby zrobić, jak powinno 
się rządzić, aby Polacy byli z tych rządów zadowoleni i usatysfakcjonowani. Polskie 
elity polityczne nie posiadają tej „wiedzy”, gdyż nie słuchają Polaków, to Lepper i ludzie 
Samoobrony spotykają się z ludźmi, rozmawiają z nimi – większość polityków nie 
rusza się poza swoje biura, wobec czego nie ma nawet sposobności, aby wsłuchać się 
w głosy społeczne.

Szczególna „wiedza” i oparcie jej w Bogu
Rezultatem wsłuchiwania się Andrzeja Leppera i jego współpracowników w głosy 

polskiego społeczeństwa jest Program Społeczno-Gospodarczy Samoobrony7. Program 
jest kwintesencją zdobytej przez Andrzeja Leppera i jego współpracowników „wiedzy”, 

5 A. Lepper, Czas na nową siłę! Dajcie nam szansę!, „Chłopska Droga” z 16 czerwca 2003 r., nr 24, s. 11.
6 Por. Przemówienie posła A. Leppera w debacie dotyczącej wniosku o udzielenie wotum zaufania 

Prezesowi Rady Ministrów Markowi Belce z dnia 14.05.2004 roku, http://www.sejm.gov.pl/poslowie/
posel4/207.htm, 19.09.2004.

7 We wstępie Programu Andrzej Lepper pisze o nim: „Jest on wynikiem naszych czternastoletnich 
doświadczeń zebranych w wyniku wielu tysięcy spotkań odbytych zarówno przeze mnie jak i członków 
naszej partii z obywatelami”. Por. Program Społeczno-Gospodarczy…, op.cit., s. 3.
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jest on również swego rodzaju medium, przekaźnikiem i przekazem tego, jak Polska 
powinna wyglądać. Również w tym sensie – według A. Leppera – Samoobrona jest 
grupą „wybranych”, którzy po wsłuchaniu się w społeczne głosy, proponują rozwią-
zania polityczne i gospodarcze z tymi głosami zgodne, jest więc Samoobrona grupą 
szczególną, wyjątkową, wszystkie inne frakcje bowiem rozwiązania proponowane 
przez partię Leppera zdecydowanie odrzucają. Jedynie program Samoobrony jest 
programem rzeczywiście społecznym, bo postuluje rzeczywistą naprawę Rzeczypo-
spolitej.

 Program odbudowy Polski ma być czymś całkowicie nowym. Lepper nazywa ten 
program „Trzecią Drogą”. Powołuje się tutaj na słowa Ojca Świętego Jana Pawła II: 
„Nie do przyjęcia jest twierdzenie, iż po upadku komunizmu jedyną alternatywą jest 
kapitalizm”8 czy też na słowa Karola Wojtyły przed objęciem tronu papieskiego: „Słaby 
jest lud, jeśli godzi się ze swoją klęską, gdy zapomina, że został powołany, aby czuwał, 
aż przyjdzie jego godzina”9. Widzimy więc, że Lepper, jakkolwiek swój program buduje 
w oparciu o głosy polskiego społeczeństwa, to próbuje również znaleźć potwierdzenie 
jego słuszności w największym autorytecie moralnym, jakim był i jest dla niego i dla 
większości Polaków papież Jan Paweł II. Możliwe, że stara się również przewodniczący 
Samoobrony wskazać, że partia jego swą działalność opiera nie tylko o potrzeby spo-
łeczeństwa, ale również o nauczanie Kościoła katolickiego. Szuka się Boskiego fun-
damentu dla twierdzenia, jakoby Samoobrona była grupą „wybranych”, jedynych 
zainteresowanych polepszeniem bytu Polaków, jedynych kochających Ojczyznę. 
Odwoływanie się do słów Ojca Świętego ma być również niejako potwierdzeniem 
moralnej czystości ludzi Samoobrony. 

 Dowodem tego, że Lepper zabiega o poparcie znaczących postaci Kościoła katolic-
kiego są msze święte odprawiane dla Samoobrony przez ks. Henryka Jankowskiego 
oraz zabiegi o poszerzenie współpracy z o. Rydzykiem i środowiskiem Radia Maryja. 
W jednej ze swoich książek lider Samoobrony przytacza kilka wydarzeń ze swego chło-
pięctwa, służył on w kościele jako ministrant już od piątego roku życia i bez większych 
problemów recytował proboszczowi prawdy wiary i tajniki liturgii10. Wydawać się 
może, że Lepper szuka oparcia nie tylko w autorytetach moralnych i Kościele katolic-
kim, ale pragnie sprawić wrażenie, że „wiedza” przez niego uzyskana posiada również 
swoje oparcie w Słowie Bożym. Grupa „wybranych” z Samoobrony zdaje się być jedyną 

 8 D. Gierycz, Jak wyjść z kryzysu państwa?, „Chłopska Droga” z 29 czerwca 2003 r., nr 26, s. 11.
 9 A. Lepper, Odezwa do rolników, robotników i inteligencji, do przedsiębiorców prowadzących małe, 

średnie i wielkie zakłady pracy, „Chłopska Droga” z 14 września 2003 r., nr 37, s. 11.
10 Mały Andrzejek miał recytować: „W Eucharystii sam Chrystus jest na ołtarzu obecny w swoim 

Ciele i w swojej Krwi (…) Nie fizyczną, jak niegdyś na ziemi, lecz sakramentalną obecnością! (…) Każ-
da konsekrowana hostia jest Chrystusem prawdziwym, bo każde Przeistoczenie sprowadza Jego sub-
stancjalną obecność”. Szerzej: A. Lepper, Niepokorny, op.cit. 
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grupą ludzi rozumiejących przesłanie Jezusa Chrystusa, jedyną grupą ludzi w Polsce, 
którym zależy na wcielaniu w życie Słowa Bożego, jedyną grupą, która słucha i rozumie 
Jana Pawła II, następcę i namiestnika Chrystusa na ziemi11. Jest więc Andrzej Lepper 
reprezentantem nie tylko woli polskiego społeczeństwa, jest on również, jeśli nie Bożym 
posłańcem, to przynajmniej wyrazicielem Jego woli na ziemi. Jak więc odmówić słusz-
ności jego słowom i jego programowi? Jak odmówić oddania na niego swojego głosu 
i uczynienia go swoim reprezentantem w polskim parlamencie?

Wiedza – wiara
Nasuwa się jednak pytanie, skąd my, wyborcy, mamy wiedzieć, że „wiedza”, którą 

rzekomo posiadł Andrzej Lepper, którą chce się z nami podzielić i która miałaby stać 
się jedyną prawdziwą interpretacją polskiej rzeczywistości społeczno-politycznej, jest 
słuszna i oddaje istniejący stan rzeczy. Naturalne wydaje się, że skoro człowiek nie 
przyjmuje niektórych sądów całkowicie bezrefleksyjnie, wówczas żąda on od osoby 
dany sąd przedstawiającej i wygłaszającej dowodów będących potwierdzeniem tychże 
sądów, ludzie zazwyczaj dążą do zweryfikowania tez, które zamierzają przyjąć jako 
swoje. Właśnie dlatego od Leppera wymaga się przede wszystkim przedstawiania 
dowodów, dokumentowania często kontrowersyjnych tez oraz niezwykle odważnych 
politycznie oskarżeń. Nie zawsze jednak to się Andrzejowi Lepperowi udaje.

 W przeważającej większości wystąpień oraz dokumentów programowych Samo-
obrony znaleźć można wszelakiego rodzaju dane liczbowe, wykresy, tabele. Dane te 
mają być swoistym weryfikatorem dla tego, co przewodniczący Samoobrony mówi 
a także dla poszczególnych postulatów wyborczych partii Leppera. Jeśli jednak przyj-
rzeć się szczegółowiej zamieszczanym w materiałach Samoobrony danym liczbowym, 
dostrzec można, że niektóre z nich wyliczone zostały przez nie wiadomo jaką insty-
tucję, jeśli w ogóle pochodzą z jakichkolwiek obliczeń. Niektóre z nich są zmanipu-
lowaną generalizacją danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. 
 Niektórych interpretacja zaś pozostawia dużo do życzenia. Lepper niezwykle często 
mówi o 60% ludności polskiej żyjącej na poziomie minimum socjalnego, o 10% znaj-
dujących się poniżej minimum biologicznego, 40% polskich rzemieślników żyjących 
w ubóstwie, zaledwie 5 milionach Polaków na 16 milionów pracujących, którzy w spo-

11 Wystarczy przeczytać list jednego z czytelników „Chłopskiej Drogi” i najwidoczniej sympatyka 
Samoobrony, w którym wyczytać możemy: „Od tamtego czasu [I Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski 
w 1979 roku – przyp. S. D.] różne ekipy naszych wybrańców sprawowały władzę, ale żadna z nich, moim 
zdaniem, nie zrozumiała sensu pierwszej wizyty Jana Pawła II w naszym kraju”. Autor listu niezrozu-
mienie bądź ignorancję wobec słów papieża zarzuca nie tylko politykom, ale również hierarchom Ko-
ścioła katolickiego w Polsce. Zob. Pseud. Wyrobnik, Papieskie słowo i gest, „Chłopska Droga” z 13 
czerwca 2004 r., nr 24, s. 1. 

12 A. Lepper, Lista Leppera, Warszawa 2002, s. 38.
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sób normalny (czyt.: „z suto zastawionym stołem, choinką i prezentami”12) urządzają 
święta, o 80% tych, których dochody w przeciągu ostatnich 15 lat drastycznie spadły 
itp.13 Trudno jednak zorientować się na podstawie jakich danych Lepper takie sądy 
wygłasza.

 Przewodniczący Samoobrony posługuje się w swoich wypowiedziach więc staty-
stykami nie opierającymi się na żadnych rzetelnie przeprowadzonych badaniach, zaś 
tabele i wyliczenia zamieszczane w materiałach programowych jego partii mają na 
celu przede wszystkim uczynienie jego postulatów bardziej wiarygodnymi, mają spra-
wić wrażenie, że ludzie, którzy przygotowali program Samoobrony to eksperci i spe-
cjaliści, ludzie znający się na gospodarce, potrafiący wskazywać odpowiednie dla niej 
kierunki rozwoju rozwiązania. W to jednak potencjalny wyborca Samoobrony musi 
przede wszystkim uwierzyć. Wynika więc z tego, że „wiedza”, którą rzekomo posiadł 
Andrzej Lepper i jego współpracownicy z Samoobrony nie opiera się na żadnych 
danych, zebranych materiałach, przygotowanych wyliczeniach. Lepper zazwyczaj nie 
próbuje nawet dowodzić swoich sądów, on liczy przede wszystkim na to, że ci „prości 
ludzie” czy „zwykli ludzie”, do których wciąż apeluje, uwierzą w to, co on mówi. W rze-
czywistości więc nie przekazuje on swoim wyborcom i całemu polskiemu społeczeń-
stwu żadnej wyjątkowej „wiedzy”, żadnej „wiedzy obiektywnej”. Liczy na to, że nieza-
dowolone grupy społeczne uwierzą jego słowom. W tym miejscu jego nadzwyczajna 
„wiedza” staje się swego rodzaju „wiarą”. Wydaje się więc cenną uwaga, że partie mają 
swoich wyborców, zaś Andrzej Lepper ma swoich wyznawców14.

Vox populi est vox Dei
Nasze powyższe rozważania wskazują na Andrzeja Leppera i ludzi jemu najbliż-

szych jako posiadaczy jakiejś szczególnej „wiedzy”, która miałaby uratować Polskę 
i sprawić, aby ludziom żyło się w niej lepiej. Można jednak przypuszczać, że ponieważ 
Lepper nie potrafi przedstawić solidnych źródeł swojej „tajemnej wiedzy”, skoro nie 
potrafi wskazać ludzi i instytucji, których badania stały się fundamentem jego pro-
gramów wyborczych i jego propozycji dotyczących zmian gospodarczych, to można 
wnosić, że takowe źródła i fundamenty w ogóle nie istnieją, zaś zamieszczane wszel-
kiego rodzaju wyliczenia mają przede wszystkim symulować rzeczywiste dane. Cała 
więc jego siła to żargon polityczny przesycony symulującymi profesjonalizm danymi, 
zwrotami wskazującymi na wspólnotę interesów jego partii i szerokich rzesz społe-
czeństwa, język obfitujący w odwołania do emocji, religii i autorytetów, ciągłe powta-

13 Por. ibidem, s. 36–39.
14 Parafraza podtytułu artykułu Janiny Paradowskiej: „Partie mają wyborców, szef Samoobrony zbie-

ra wyznawców”. Zob. J. Paradowska, Lepperyzacja demokracji, „Polityka”, z 2002 r., nr 24 (2352), http://
polityka.onet.pl/artykul.asp?DB=162&ITEM=1085253&MP=1, 15.02.2005.
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rzanie haseł o własnej wyjątkowości i posłannictwie swojego ugrupowania, przeko-
nywanie, że tylko on i jego partia zdolne są do naprawy państwa. Posłannictwo 
Leppera opierać się ma na realizacji oczekiwań społecznych, słuchaniu społeczeństwa 
zamiast poddawania się niewidzialnej ręce rynku. Widzimy więc, że występujący 
w jego politycznym żargonie motyw „wybranego” ma być niejako odpowiedzią na 
vox populi, jeśli rzeczywiście vox populi est vox Dei15. 

Samoobrona – droga moralności

Samoobrona mówi prawdę!
„Prawda” jest jedną z tych kategorii, które w języku Andrzeja Leppera i Samoobrony 

pojawiają się nieustannie a to ze względu na to, że Samoobrona i jej przywódca są 
„wybranymi”, którzy mają mówić polskiemu społeczeństwu całą prawdę. To właśnie 
owa prawda głoszona przez Andrzeja Leppera i członków jego formacji ma być pierw-
szym argumentem skłaniającym Polaków do oddawania głosów na jego partię. 
Wszystkie bowiem inne partie troszczą się tylko o własne interesy i dlatego wszystkie 
swoje programy polityczne do tychże interesów dostosowują, ukrywając przy tym 
przed społeczeństwem swoje prawdziwe zamiary, oszukując Polaków podczas kolej-
nych kampanii wyborczych, świadomie wmawiając im nieprawdę. Państwo budowane 
przez lidera Samoobrony ma być inne, ma być państwem budowanym na: prawdzie, 
prawie i uczciwości16, na tych wartościach, pod których sztandarem walczyła „Soli-
darność” i które zostały przez nią porzucone skoro tylko udało się jej przedstawicie-
lom przejąć władzę w Rzeczypospolitej.

 Polskie elity polityczne boją się prawdy, uciekają przed nią, nienawidzą Leppera 
właśnie dlatego, że jest on swego rodzaju „bojownikiem o prawdę”. Sam przewodni-
czący Samoobrony prawdy się nie boi, gdyż „cała prawda o Lepperze jest bardzo 
banalna. To po prostu dobry i uczciwy człowiek”17. Tutaj mamy do czynienia z użyciem 
w żargonie Leppera kolejnych – obok prawdy – kategorii aksjologicznych. Oczywiście 
ten „dobry i uczciwy człowiek”, który przypomina o nieprawidłowościach w prywa-
tyzacjach, o współpracy polityków z mafią, o okradaniu Skarbu Państwa i marnotra-

15 Lepper, wbrew wszelkiemu powoływaniu się przezeń na ekspertów, ekonomistów, finansistów 
i znawców problematyki gospodarczej, wielokrotnie podkreśla, że jego program jest przede wszystkim 
wypadkową potrzeb społecznych, żądań i nadziei ludzi, z którymi przedstawiciele Samoobrony się spo-
tykali i spotykają. Już w samym wstępie do Programu Społeczno-Gospodarczego czytamy: „Jest on [Pro-
gram… Samoobrony – przyp. S. D.] wynikiem naszych czternastoletnich doświadczeń zebranych 
w wyniku wielu tysięcy spotkań odbytych zarówno przeze mnie jak i członków naszej partii z obywate-
lami”. Program Społeczno-Gospodarczy…, op.cit., s. 3.

16 Idem, Niepokorny, op.cit.
17 Ibidem, s. 38.
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wieniu środków publicznych, o prawdziwych źródłach wzrostu przestępczości w Pol-
sce, zapomina o kilkudziesięciu rozprawach, które przeciwko niemu toczą się 
w różnych sądach powszechnych w całej Polsce. Sprawy związane z bezprawnym 
blokowaniem dróg, wysypywaniem importowanego przez Polskę zboża czy wyzwi-
skami kierowanymi przeciwko prezydentowi Kwaśniewskiemu, premierowi Buzkowi 
i jego ministrom podczas poprzedniej kadencji sejmu to tylko czubek góry lodowej. 
Jaka więc jest prawda o Andrzeju Lepperze? Na ile można o nim powiedzieć, że to 
człowiek „dobry i uczciwy”? Lepper oczywiście przekonuje swoich wyborców, że to 
politycy z elit rządzących krajem nasyłają na niego prokuraturę wysuwającą przeciwko 
niemu oszczercze zarzuty, to przeciwnicy polityczni manipulują regulaminem sejmu, 
aby uczynić z niego przestępcę, a Lepper jest przecież niewinnym człowiekiem18.

 Widzimy więc, że zarówno prawda głoszona przez Leppera, jak i prawda o Lep-
perze, graniczy czasami z groteską. Z jednej strony mamy przewodniczącego dość 
znaczącej na politycznej scenie formacji, człowieka, którego duża część polskiego 
społeczeństwa darzy zaufaniem, który wzywa do powszechnej mobilizacji przeciwko 
nieuczciwości, korupcji i kłamstwu. Z drugiej zaś – człowieka uwikłanego w nieczy-
ste układy finansowe i gospodarcze, wykrzykującego przeciwko politycznym prze-
ciwnikom oszczerstwa, obrzucającego obelgami osoby piastujące najwyższe funkcje 
w państwie, oskarżonego o przeliczne przestępstwa i publicznie lżącego sobie z auto-
rytetu władzy sądowniczej. Taki scenariusz w państwie demokratycznym niewątpliwie 
nosi znamiona groteski. Groteska ta staje się jeszcze bardziej wyrazistsza w sytuacji, 
kiedy ów uwikłany w przeróżne niejasne interesy człowiek, notorycznie niestawiający 
się na rozprawy sądowe, przekonuje polskie społeczeństwo, że w jednej z mazurskich 
wiosek stacjonowali współpracownicy afgańskich talibów, a w jednym z mazurskich 
jezior znaleziono duże ilości wąglika19. Taką prawdę niesie polskiemu społeczeństwu 
Andrzej Lepper.

Samoobrona niesie dobro!
Samoobrona, poza głoszeniem Polakom prawdy na temat życia publicznego i jego 

aktorów, niesie również obietnicę lepszego życia, obietnicę „sprawiedliwego podziału 
dochodu narodowego”, wyprowadzenia kraju „z głębokiego kryzysu” i „otwarcia 
nowych perspektyw rozwojowych dla obecnych i przyszłych pokoleń”20. Pojęcie dobra 

18 O Lepperze, popełnionych przez niego przestępstwach i jego procesach: A. Chećko, Samokompro-
mitacja, „Polityka”, z 2001 r., nr 50 (2328), http://polityka.onet.pl/162,1072615,1,0,2328-2001-50,artykul.
html, 23.02.2005.

19 A. Lepper, Lista Leppera, op.cit., s. 19.
20 Sformułowania wzięte z wstępu do Programu Samoobrony. Por. Program Społeczno-Gospodarczy…, 

op.cit., s. 7.
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pojawia się w języku Leppera i Samoobrony w różnych kontekstach. Przyjrzyjmy się 
pokrótce, czym ono jest.

 Lepsze życie Polaków, które obiecuje Andrzej Lepper to życie oparte o zasadę 
sprawiedliwości czy, jak sam Lepper mówi, „sprawiedliwego podziału dochodu naro-
dowego”. Pomijamy już tutaj kwestię definiowania samego pojęcia sprawiedliwości, 
gdyż doskonale zdajemy sobie sprawę, że pojęcie to może być odmiennie definiowane 
na gruncie różnych światopoglądów, koncepcji filozoficznych, ekonomicznych czy 
też teologicznych. Pojęcie sprawiedliwości społecznej zamieszczone zostało jednakże 
w polskiej konstytucji z 1997 roku, co predestynuje, tak Andrzeja Leppera, jak i przed-
stawicieli innych działających w Polsce partii politycznych i organizacji społecznych, 
do zabiegania o tejże zasady realizację. Każde z tych środowisk może jednak sprawie-
dliwość społeczną rozumieć odmiennie. Sprawiedliwość, sprawiedliwość społeczna 
i sprawiedliwy poziom dochodu w koncepcjach programowych Samoobrony wydają 
się opierać o zasadę, jaką kierował się Robin Hood: zabrać bogatym i oddać ubogim. 
Lider Samoobrony przypomina, że jego partia „nie ma innych interesów, jak tylko 
bronić różnych grup i warstw społecznych przed spychaniem ich na dno biedy 
i nędzy” 21. Właśnie w imię sprawiedliwości społecznej i sprawiedliwego podziału 
dochodu Samoobrona postuluje przedłużenie okresu wypłat zasiłków dla bezrobot-
nych i podniesienie ich wysokości, wprowadzenie różnorakiego rodzaju zasiłków 
socjalnych, zapomóg, stypendiów, płacy minimalnej i obniżenie podatków dla naj-
uboższych. Kosztami tych postulatów mieliby zostać obarczeni najbogatsi, na których 
zostałby nałożony dodatkowy, wysoki podatek. Źródłem dodatkowych pieniędzy 
miałyby być konfiskaty majątków ludzi, którzy dorobili się nieuczciwie, a także rena-
cjonalizacja niektórych działów gospodarki.

 Jednakże dobro, które niesie Polakom Samoobrona to nie tylko dobra materialne, 
wyższe dochody (czy raczej przychody, bo póki co Samoobrona obiecuje przede 
wszystkim wprowadzanie wszelkiego rodzaju „darowizn społecznych”, nie zaś two-
rzenie nowych miejsc pracy), niższe ceny w sklepach czy tańsza edukacja. Dobro, 
które Andrzej Lepper obiecuje nam to także dobro moralne, gdyż bez tego dobra 
niemożliwe jest wyciągnięcie kraju z kryzysu i „otwarcie nowych perspektyw rozwo-
jowych”. Budowanie dobra moralnego trzeba zaś rozpocząć od działania w ramach 
najwyższych sfer państwa, od pozbycia się tych, którzy są „odpowiedzialni za niepo-
wetowane zniszczenia w gospodarce, za niedogodności i trudności naszego codzien-
nego życia”22. Konieczne jest więc pozbycie się kłamców, złodziei i oszustów z polityki, 
oczyszczenie z nich gospodarki, a wówczas możliwe będzie budowanie społeczeństwa, 

21 A. Lepper, Wiadomości Samoobrony, „Chłopska Droga” z 04 lipca 2004 r., nr 79, s. 15.
22 Stanowisko Prezydium Partii Samoobrona RP z dnia 16 czerwca 2004 roku, „Chłopska Droga”  

z 27 czerwca 2004 r., nr 78, s. 15.
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którego funkcjonowanie powinno opierać się o zasady uczciwości i solidarności. Tylko 
Samoobrona może taki rozwój państwa polskiego zapewnić, tylko Samoobrona może 
pomóc polskiemu społeczeństwu w oczyszczeniu naszego państwa z osób zakłama-
nych, tylko Samoobrona może dać nam możliwość powszechnego rozwoju moralnego 
dobra.

Przesłanie moralne Andrzeja Leppera
Istnieje dziś, według Andrzeja Leppera, tylko jedna siła polityczna, której zależy 

na polskim społeczeństwie i która polskiemu społeczeństwu i państwu zapewnić może 
panowanie prawdy i rozwój szeroko pojętego dobra, zarówno materialnego, jak 
i moralnego. Szereg użytych kategorii z pogranicza etyki i aksjologii ma dowodzić, że 
to Andrzej Lepper wskazuje drogę najlepszą i dlatego wzywa Polaków do udzielenia 
poparcia jemu i jego formacji, nie zaś innym partiom politycznym, które skupiają się 
tylko i wyłącznie na swoich interesach. Odwoływanie się do wartości prawdy i spra-
wiedliwości ma być ponadto dowodem na to, że Samoobrona to nie jedna z wielu 
partii politycznych, ale organizacja, która swe działanie opiera na zasadach moralnych, 
która stroni od partyjniactwa i gier parlamentarnych.

Wyjątkowość „lepperystów”

Powyższa analiza wydaje się w sposób wystarczający wykazywać, że w wypowie-
dziach publicznych Andrzeja Leppera dość często występującym elementem jest 
mający gnostycko-manichejskie pochodzenie motyw „wybranego”. Tym „wybranym” 
jest oczywiście stronnictwo Andrzeja Leppera: Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 
i sam jej przywódca. Samoobrona została oświecona swego rodzaju „wiedzą tajemną”, 
dzięki której tylko ona potrafi dokonać prawdziwej interpretacji rzeczywistości spo-
łeczno-politycznej, tylko ona potrafi również przedstawić sensowny plan naprawy 
Rzeczypospolitej w każdej jej sferze (tak politycznej i gospodarczej, jak i moralnej). 
Społeczeństwu polskiemu nie pozostaje więc nic innego, jak zawierzenie tej „tajemnej 
wiedzy”, w której posiadaniu jest Andrzej Lepper i jego ludzie, i oddanie im władzy.

 Andrzej Lepper przekonuje nas o wyjątkowości swojej formacji, o jej wyjątkowym 
przeznaczeniu i zadaniu, jakie ma wypełnić wobec całego polskiego narodu. Świadczy 
o tym specyfika jego żargonu politycznego: z jednej strony nastawionego na ton oskar-
żeń, skierowanego ku politycznym przeciwnikom, z drugiej zaś – to, czym zajmowa-
liśmy się w naszej analizie – elementy wskazujące na wyjątkowość i posłannictwo jego 
ugrupowania. Odwołując się do idei polskiego mesjanizmu moglibyśmy uznać, że 
Lepper wydaje się mówić o narodzie polskim niczym Konrad z trzeciej części Mic-
kiewiczowskich Dziadów: 
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„Chcę go dźwignąć, uszczęśliwić,
Chcę nim cały świat zadziwić  ”23.

Lider Samoobrony kreuje się na ojca narodu, na jedyną osobę w państwie praw-
dziwie troszczącą się o „wszystkie przeszłe i przyszłe jego pokolenia”24, pragnącą 
uzdrowić życie społeczne, uszczęśliwić ludzi i umocnić państwo. 

 Zastosowanie motywu „wybranego” i retoryki bazującej na mesjanizmie ma przede 
wszystkim działać na emocje obywateli i wyborców, przekonywać o walorach moral-
nych oraz patriotyzmie polityków elementami takimi się posługujących. Lepper i jego 
partia, w sytuacji braku racjonalnego programu gospodarczego, ucieka się do działa-
nia na ludzkich emocjach. Taktyka taka jest tym skuteczniejsza, im więcej jest w spo-
łeczeństwie nastrojów niezadowolenia i zawodu, im więcej ludzi, którzy oczekują, że 
pojawi się człowiek bądź grupa ludzi gotowych do zaprowadzenia powszechnej 
odnowy, odbudowy instytucji państwa i struktur obywatelskich. Nie dziwi więc, że 
to właśnie do tych ludzi Andrzej Lepper kieruje swój polityczny program, to właśnie 
tych ludzi usiłuje przekonać, że on jest „wybranym”, na którego czekają i że posiada 
„wiedzę”, która pozwoli mu dokonać wszystkiego, czego oczekują.

23 A. Mickiewicz, Dziady, cz. III, Warszawa 1997, s. 143.
24 Ibidem.
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Sławomir Drelich

metaphor of „the choSen one”  
In andrzej lepper’S polItIcal jargon

The article is an analysis of Andrzej Lepper’s political jargon. Author wants to show 
that ”the chosen one” metaphor in Lepper’s language occurs very often. “Chosen one” 
is someone who has  possessed mysterious knowledge and whose role is to reveal this 
knowledge to the unconscious society.

Author wants to prove that Andrzej Lepper uses his political jargon to show that 
he and his political supporters are “the chosen ones” and that they’ve possessed mys-
terious knowledge. This knowledge neither wasn’t given by God, nor wasn’t revealed 
by any illumination. It is a generalization of experiences that Lepper and his Samoo-
brona acquired during the years of their contacts with the society. Lepper tries to 
legitimize his convictions and he appeals to religious authorities, especially to John 
Paul II.

Lepper’s jargon contains a lot of conceptions and categories, that might be the proof 
that he really is “the chosen one” and that he is the one who should govern the coun-
try. He convinces that Samoobrona is full of morally rectitude people. He often uses 
conceptions and categories taken from ethic and axiology, such as: justice, truth, hope, 
happiness. But using them is a component of self creation and they are used to create 
Lepper, Samoobrona and their political supporters’ positive picture. 

“The chosen one” metaphor in Lepper’s political jargon is most of all a marketing 
trick. It should create a picture of Lepper as a “Nation’s father” or “providential man” 
who is the only one capable of saving the country and initiating the moral reconstruc-
tion of the whole Polish society.
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ATHENAEUM

ZMiaNa ordynacji wyborczej w wyborach samorządowych przeprowadzona ustawą 
z dnia 20 czerwca 2002 roku1 zmieniła również pozycję ustrojową organu wykonaw-
czego w gminie. Wyłoniony w wyborach bezpośrednich wójt, burmistrz, prezydent 
miasta uzyskał mocniejszą i bardziej stabilną pozycję w stosunku do rady gminy oraz 
pewne dodatkowe uprawnienia w porównaniu do kompetencji zarządów gmin 
w poprzednich kadencjach. Zarówno przed podjęciem decyzji przez parlament, jak 
i przez pewien czas po uchwaleniu ustawy, w środowisku samorządowym oraz w insty-
tucjach naukowych zajmujących się sprawami samorządowymi, toczyły się dyskusje 
nad zasadnością wprowadzanych zmian i ich potencjalnymi skutkami.

Zwolennicy wyborów bezpośrednich najważniejszych funkcjonariuszy władzy 
wykonawczej w gminie podnosili szereg argumentów na rzecz takiego rozwiązania. 
Spośród nich warto wymienić:
 – Zasadniczą zmianę pozycji wójtów (b.p.m.) w stosunku do rad gminnych. 

Z doświadczenia trzech kadencji odrodzonych samorządów wynikało bowiem, 
iż bardzo często szefowie zarządów byli niejako „zakładnikami” układów par-
tyjnych w radzie, co zasadniczo ograniczało im możliwości podejmowania 
decyzji trudnych do uzgodnienia, a korzystnych dla społeczności lokalnych. 

 – Bezpośrednie wybory wójtów i burmistrzów miały dać wybranym osobom legi-
tymację społeczną do samodzielnego i stosunkowo niezależnego sprawowania 
władzy, łatwiejszego podejmowania decyzji, przede wszystkim zaś, skrócenia 
drogi od problemu do jego rozwiązania z pominięciem partyjnych targów 

Janina Kowalik

czynnIkI wpływające na potencjalne 
zachowanIa wyborców  

w wyborach Samorządowych 2006 r. 
w kontekścIe zmIany pozycjI organu 

wykonawczego w gmInIe

1 Dz.U. 2002, Nr 113, poz. 984. 
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i konfiguracji towarzyskich, odgrywających znaczącą rolę w lokalnych układach 
politycznych.

 – Konsekwencją powyższych argumentów miała być – w opinii zwolenników 
nowego rozwiązania – znacząca stabilizacja władzy wykonawczej w gminach. 
Przypadki nadmiernej fluktuacji funkcjonariuszy władz wykonawczych w gmi-
nach, na skutek zmian arytmetycznych wśród radnych, najczęściej zaś, wsku-
tek odmowy udzielenia absolutorium, miały nie mieć miejsca wobec ludzi, 
którym władzę powierzy społeczność lokalna w wyborach bezpośrednich.

 – Najczęściej podnoszonym argumentem była nadzieja na to, iż personalizacja aktu 
wyborczego na najważniejsze stanowiska w gminie przełamie dotychczasową 
niechęć mieszkańców gmin do udziału w wyborach samorządowych (najniższa 
frekwencja w porównaniu z wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi). 
Tym sposobem starano się doprowadzić do odzyskania przez samorządy spo-
łecznego zaufania, które utraciły one w czasie ostatnich dwóch kadencji, głów-
nie na skutek przeniesienia na poziom lokalny ogólnopolskich podziałów 
partyjnych, zjawiska upolitycznienia problemów lokalnych, przede wszystkim 
zaś – nagłaśnianych przez media – zjawisk korupcji oraz powszechnie kryty-
kowanych, wysokich wynagrodzeń funkcjonariuszy władz samorządowych.

Zmiana pozycji ustrojowej wójtów, burmistrzów i prezydentów budziła również 
wiele obaw. Jej przeciwnicy podnosili szereg argumentów, wśród których na uwagę 
zasługują głównie:
 – Obawa przed konsekwencjami pomyłek aktów demokratycznych, tj. wybrania 

i wyposażenia w dużą władzę ludzi nieodpowiednich, o niewłaściwych kom-
petencjach, albo niewłaściwych standardach moralnych. Obawa taka znajdo-
wała swoje uzasadnienie zwłaszcza w słabości lokalnych struktur obywatelskich 
i stowarzyszeniowych i wątłej bazie społecznej dla demokracji lokalnej, która 
mogłaby stworzyć mechanizmy skutecznej kontroli poczynań władzy.

 – Sama zmiana sposobu wyłaniania szefów władzy wykonawczej w gminie – zda-
niem przeciwników takiego rozwiązania – nie rozwiązywała problemu ocię-
żałości struktur samorządowych, jeśli nie poszła za tym zasadnicza zmiana 
kompetencji wybranych liderów oraz nowe rozwiązania we wzajemnych rela-
cjach pomiędzy radą a wójtem (b.p.m.).

 – Największego zagrożenia upatrywano jednak w ponownej utracie przez społecz-
ności lokalne, niedawno odzyskanych możliwości stałego, demokratycznego 
dyskursu nad problemami zarządzania sferą dobra publicznego za pośrednic-
twem wybranych przedstawicieli (radnych). Pozbawienie demokratycznie 
wybranych organów kolegialnych pierwszej pozycji w hierarchii władzy lokal-
nej, utożsamiane było z zamachem na wartości demokratyczne państwa 
w ogóle.
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Trudno było w gorącym czasie sejmowych dyskusji jednoznacznie wyważyć zna-
czenie argumentów przytaczanych przez obie strony zanim nie nastąpiła ich weryfi-
kacja poprzez doświadczenie. Faktem jest jednak – co potwierdzają badania sonda-
żowe prowadzone np. przez CBOS – że w wyniku politycznej dyskusji wokół nowej 
ordynacji, znacząco wzrosło zainteresowanie Polaków problemami samorządowymi, 
zaś idea bezpośrednich wyborów szefów zarządów gminnych zyskała akceptację 
znacznej części naszego społeczeństwa (od 66% do 75%). 

Jesienią 2002 r. nowe prawo stało się faktem, organy wykonawcze w gminach zostały 
wybrane w wyborach bezpośrednich. Pierwszą refleksją, jaka pojawiała się w komen-
tarzach powyborczych było rozczarowanie stosunkowo niską frekwencją wyborczą 
(44,24% uprawnionych do głosowania) w stosunku do oczekiwań, jakie pod tym 
względem żywili zarówno zwolennicy, jak przeciwnicy zmian. Personalizacja aktu 
wyborczego wydawała się wystarczająco ważnym czynnikiem dla wzrostu poziomu 
frekwencji wyborczej w porównaniu z poprzednimi latami. Jednakże wzrost zainte-
resowania wyborami okazał się dość ograniczony. 

Niemal 3 lata trwania kadencji ze zmienioną pozycją organu wykonawczego umoż-
liwia dokonanie pewnych ostrożnych ocen, nie tylko wobec systemu władzy gminnej 
w nowej formule, ale także wobec czynników mogących mieć wpływ na zachowania 
wyborcze członków społeczności lokalnych w kolejnych wyborach. Badania2 prowa-
dzone na reprezentatywnej próbie wójtów, burmistrzów i prezydentów miast tuż przed 
połową kadencji 2002–2006 ukazały, iż zmiana pozycji ustrojowej wójta nie rozwiązała 
do końca problemu politycznych konfliktów z radami występujących w poprzednich 
kadencjach. Wzmocnienie organu wykonawczego poprzez wybory bezpośrednie nie 
spowodowało automatycznego usunięcia naturalnej rywalizacji o władzę między 
członkami organu uchwałodawczego a organem wykonawczym. Nastąpiła wprawdzie 
widoczna stabilizacja władzy wykonawczej, która nie musi już bać się arytmetycznych 
zmian w radzie, aby utrzymać się na stanowisku. Jednakże nie oznacza to, iż wzmoc-
nienie władzy wykonawczej likwiduje konieczność akceptacji decyzji wójta (b.p.m.) 
przez organ stanowiący, co nie zawsze przebiega w sposób pokojowy. Wprawdzie 
burmistrzowie i prezydenci większych miast dostrzegają w tym względzie korzystne 
zmiany, jednak dla skuteczności funkcjonowania władzy wykonawczej w gminie 
domagają się zdecydowanie wzmocnienia własnej pozycji poprzez wyposażenie w sze-
reg kompetencji stawiających władzę wykonawczą ponad uchwałodawczą. Wyrażana 
przez badanych wójtów potrzeba dalszego wzmocnienia władzy wykonawczej nie 
poddaje się prostym ocenom, gdyż wyższa skuteczność i sprawność funkcjonowania 

2 Badania przeprowadzone były przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Kielcach na repre-
zentatywnej próbie wójtów, burmistrzów i prezydentów miast: po raz pierwszy na wiosnę 2002 roku, tuż 
przed podjęciem decyzji o zmianach przez Parlament, po raz drugi: na wiosnę 2004 roku. 
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władzy lokalnej ze wzmocnionym organem wykonawczym wchodzi w konflikt z prze-
strzeganiem procedur demokratycznych i zasadą kolektywności decyzji. 

Problemy, jakie ujawniły się w trakcie trwania pierwszej kadencji władz wyłonionych 
według nowej ordynacji były po części przewidywane w dyskusji prowadzonej przed 
wprowadzeniem ustawy, jednak na postawy wyborców w kolejnych wyborach będą 
one wpływać poddane lokalnym transformacjom oraz „przefiltrowane” przez lokalne 
doświadczenia. Trudno się spodziewać, by mieszkańcy lokalnych wspólnot kalkulowali 
uczestnictwo w akcie wyborczym oraz ewentualnej decyzji wyborczej biorąc pod uwagę 
skomplikowane kwestie prawnych gwarancji równowagi władzy stanowiącej i wyko-
nawczej czy też nadzoru nad władzą wykonawczą. Wydaje się, iż czynnikami rozstrzy-
gającymi w tej kwestii będzie stan zaawansowania budowy społeczeństwa obywatel-
skiego w lokalnym wymiarze z jednej strony oraz lokalne doświadczenia z władzami 
samorządowymi ukształtowanymi według nowej formuły z drugiej. 

Tabela 1. Ocena zaangażowania mieszkańców w problemy i sprawy w gminie.

Jak ocenia Pan(i) zaangażowanie 
mieszkańców w problemy i sprawy w gminie?

Odsetek badanych

2002 r. 2004 r.
Duże 5,9 11,0
Średnie 47,4 60,6
Małe 44,5 27,6
Brak zainteresowania 2,2 0,8

Poziom rozwoju społeczeństwa obywatelskiego opisują zarówno wskaźniki syste-
mowe (prawo stanowione przez demokratycznie kreowane instytucje, władza ogra-
niczona przez prawo, wolny rynek, system demokratycznego uzgadniania interesów 
różnych grup społecznych), jak też z drugiej strony kultura obywatelska, współtwo-
rzona przez różne czynniki natury świadomościowej oraz motoryczne postawy ludzi 
manifestowane na styku jednostka – społeczeństwo, jednostka – sprawy publiczne, 
zaangażowanie w sprawy najbliższego otoczenia itd. 

Kwestie systemowe należy w tym miejscu pominąć, jako sferę rządzącą się własną 
logiką, zwłaszcza, że trudno kwestionować istnienie właściwych podstaw prawnych 
i systemowych dla istnienia społeczeństwa obywatelskiego. Zmienne, które zasługują 
w tym kontekście na uwagę to: system uzgadniania interesów różnych grup społecz-
nych na poziomie samorządu lokalnego, kultura obywatelska przejawiająca się 
w świadomej partycypacji członków społeczności lokalnej w kreowaniu władzy, 
rozwiązywaniu lokalnych problemów, poczuciu odpowiedzialności za sprawy naj-
bliższego otoczenia. Jak wynika z doświadczeń szefów gmin III i IV kadencji 
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(Tabela 1.), zaangażowanie mieszkańców w sprawy najbliższego otoczenia sytuuje 
się raczej w „stanach niskich i średnich”, chociaż nie sposób nie zauważyć znaczącego 
przesunięcia w kierunku ocen pozytywnych w badaniu prowadzonym w czasie trwa-
nia obecnej kadencji.

Prostym i niezwykle wymownym wskaźnikiem zaangażowania mieszkańców jest 
oczywiście frekwencja wyborcza, która – jak wspomniano powyżej – odzwierciedlała 
przeciętnie niskie zainteresowanie członków poszczególnych społeczności lokalnych 
w kreowaniu władz samorządowych. Jeszcze mniejsze zaangażowanie można było 
zaobserwować w sytuacjach wyjątkowych, za które należy z pewnością uznać refe-
renda odwoławcze w stosunku do rad gmin (do 2002 roku) czy też wobec wójtów 
(b.p.m) po ostatnich wyborach.

Tabela 2. referenda odwoławcze w sprawie odwołania organów samorządu  
w latach 1992–2005

ROK
Liczba referendów Średnia  

frekwencja (%)
najniższa zanotowa-

na frekwencja (%)
najwyższa zanotowa-

na frekwencja (%) ogółem ważne
1992 23 0 13,70 3,50 29,27
1993 25 3 15,10 2,45 37,71
1994 5 0 17,78 7,60 26,40
1995 35 1 14,22 3,70 35,80
1996 31 5 18,57 3,00 46,80
1997 33 3 20,02 6,30 39,90
1998 0 0 — — —
1999 15 4 25,95 9,37 46,98
2000 108 14 18,85 5,10 38,40
2001 70 7 17,84 1,33 44,88
2002 3 0 9,61 5,80 17,58
2003 3 1 25,54 15,10 35,42
2004 57 9 19,21 2,00 71,97
2005 24 2 17,77 6,18 40,57
Razem 432 49 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej3

3 http://www.pkw.gov.pl/index.jsp?place=Lead4&news_cat_id=90&news_id=4788&layout=1&pa-
ge=text, listopad 2005.
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Tabela 2., wykorzystująca dane PKW dotyczące statystyk referendów odwoław-
czych w poszczególnych latach ukazuje ciekawy, acz niejednoznaczny, obraz aktyw-
ności politycznej mieszkańców. W pierwszych latach analizowanego okresu statystyka 
referendów odwoławczych w stosunku do rad gmin utrzymywała się w granicach 
1% wszystkich gmin. Poziom konfliktów w obrębie władz samorządowych zdecydo-
wanie podniósł się w trzeciej kadencji, statystyka referendów odwoławczych osią-
gnęła w roku 2000 niemal 4,4% wszystkich gmin. Po ostatnich wyborach samorzą-
dowych referenda odwoławcze uaktywniały lokalne wspólnoty dopiero w zasadzie 
od 2004 roku, jednak ich liczba nie przekroczyła 2% wszystkich gmin. Trudno uży-
wać do powyższych statystyk uogólnień w oparciu o dane ilościowe, gdyż oczywiste 
jest, że każdy przypadek winien stanowić przedmiot odrębnej analizy, jednak należy 
stwierdzić, że skuteczność rozstrzygnięć referendalnych okazała się zatrważająco 
niska – na 432 referenda, rozstrzygającym rezultatem zakończyło się 49. Trudno 
sobie wyobrazić bardziej wyraźny powód dla zainteresowania się sytuacją w gminie 
i opowiedzenia się po którejś ze stron konfliktu. Dla ilustracji w tabeli zaprezento-
wano najniższe i najwyższe stwierdzone frekwencje, ukazują one niekiedy zjawisko 
zaangażowania się referendum jedynie wnioskodawców i ich rodzin. Można by na 
tej podstawie umocnić się w przekonaniu, iż Polacy niechętnie angażują się w kon-
flikty, toteż odwracanie się mieszkańców gmin od głosowań referendalnych można 
by uznać za konsekwencję takiej właśnie mentalności. Pewnym wsparciem dla tej 
tezy są przeciętne frekwencje w trakcie odbywających się w czasie kadencji 2002-
–2005 wyborów wójtów (b.p.m.), które w porównaniu zarówno do referendów, jak 
i w stosunku do wyborów śródkadencyjnych poszczególnych radnych czy też całych 
rad, gromadziły przy urnach średnio ok. 10%. wyborców więcej. Jakie czynniki decy-
dują o takich postawach wyborców?

Ryzykując pewne uproszczenia tej analizy, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych 
czynników o charakterze ogólnym. 

Samorządy lokalne w odrodzonej postaci funkcjonujące w Polsce zaledwie czwartą 
kadencję, otrzymały w spadku po poprzednim systemie gminy o mocno zaniedbanej 
i zapóźnionej infrastrukturze. Zgodnie z oczekiwaniami swoich zbiorowości, w kolej-
nych latach, rządzące ekipy pokonywały różnorakie problemy i niemożności, aby owe 
zapóźnienia nadrobić. W powszechnie panującej mizerii finansowej, samorządy zmu-
szone były podejmować dramatyczne decyzje o sposobie realizacji inwestycji i kolej-
ności realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Dość często tym decyzjom towarzyszą 
konflikty i sprzeczności, które rozstrzygane są w sposób mniej lub bardziej demokra-
tyczny. Uzgadnianie sprzecznych interesów, zwłaszcza pod presją uzasadnionych rosz-
czeń różnych grup społecznych bądź wzajemnie sprzecznych koncepcji planowania 
przestrzeni publicznej to niezwykle częsty powód konfliktów władz lokalnych z oby-
watelami. Badania realizowane wśród mieszkańców4 ukazują stałą i wszechobecną 
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potrzebę akceptowania i nadzorowania decyzji władz lokalnych. W tym kontekście 
sposób respektowania tych oczekiwań przez wójtów (b.p.m.) może mieć istotne zna-
czenie dla zachowań wyborczych członków społeczności lokalnych. Można przypusz-
czać, że szefowie gmin, którzy przeprowadzali swoje decyzje w sposób lekceważący 
opinię mieszkańców, wbrew powszechnej woli – zmobilizują ich do aktywności wybor-
czej, zapewne przeciwko sobie. W obu edycjach badań prowadzonych na reprezenta-
tywnej grupie wójtów (b.p.m.)5 ukazywała się niezwykle silna presja badanych szefów 
gmin na rozszerzenie swojej władzy i pozbycie się – ciążących na sprawności – mecha-
nizmów demokratycznych, zarówno realizowanych przez rady, jak i mieszkańców.

Tabela 3. Wpływ mieszkańców na ważne decyzje w gminie

Czy uważa Pan(i), że mieszkańcy powinni 
mieć większy wpływ niż dotychczas na 
ważne decyzje podejmowane w gminie 
poprzez:

TAK NIE Trudno 
powiedzieć

2002 2004 2002 2004 2002 2004
w %

Udział w komisjach rady gminy 31,9 33,1 52,4 53,5 15,7 13,4
Działanie stałych komitetów doradczych 59,2 34,5 18,5 45,7 22,3 19,7
Wykorzystanie referendum opiniującego — 37,9 — 42,6 — 19,5
Wykorzystanie zebrań mieszkańców — 91,7 — 4,0 — 4,3
Wykorzystanie sondaży opinii publicznej 70,2 67,3 10,8 15,0 19,0 17,8
Oblig. konsultowanie planu zagosp. 
przestrzennego 46,7 74,4 32,2 14,1 21,1 11,5

Zlecanie zadań gminy organizacjom 
mieszkańców — 37,0 — 40,3 — 22,7

 Wprawdzie badani szefowie gmin krytycznie odnieśli się do aktywności miesz-
kańców swoich gmin, jednak z Tabeli 3. nie wynika zbyt silna skłonność do dopusz-
czania członków społeczności lokalnych w pobliże miejsc, gdzie podejmowane są 
decyzje. Najbezpieczniej badani wójtowie czują się wówczas, gdy udział mieszkańców 
w procesie decyzyjnym sprowadza się do opinii wyrażanej w sondażach, które – jak 

4 S. Wróbel, Grupy interesów na lokalnej scenie politycznej, (w:) Polityczne i społeczne problemy gmi-
ny, Uniwersytet Śląski, Katowice 1994, J. Kowalik, Mieszkańcy Kielc wobec aktualnych problemów, Kielce 
1995; J. Kowalik, Samorząd Terytorialny 1990–1994. Komunikat z badań, „Kieleckie Studia Społeczne” 
1996, nr 3. Potwierdzają to również inni badacze samorządu.

5 Dotyczy to zarówno badań prowadzonych przed zmianą pozycji ustrojowej wójta (b.p.m.) realizo-
wanych przez WSAP w Kielcach w 2002 r., „Samorząd Terytorialny” 2003, nr 6; jak również badań 
prowadzonych w 2004 roku, „Samorząd Terytorialny” 2005, nr 6.
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wiadomo – nie mają charakteru wiążącego. Dość często więc ten system konsultacji 
jest przez władze traktowany w sposób instrumentalny, a niekiedy lekceważący. Ten 
sposób traktowania respondentów nie może się podobać, zwłaszcza w sytuacji, gdy 
wyniki badań są odpowiednio nagłaśniane przez niezależne od władz, lokalne media. 
Zjawisko deklaratywnej raczej, niż rzeczywistej skłonności do akceptacji szerszego 
udziału obywateli w rządzeniu podkreśla również P. Swianiewicz na podstawie pro-
wadzonych przez siebie badań lokalnych przywódców politycznych w 17 krajach 
Europy6.

Poczucie podmiotowości mieszkańców, przekonanie o możliwości wpływu na bieg 
najważniejszych spraw to dość subtelny wskaźnik, jednak od szeregu lat przybiera 
(w różnych badaniach) obraz daleki od oczekiwanego. Z badań CBOS7 wynika, iż 
niemal 70% badanych nie ma poczucia wpływu na sprawy swojego najbliższego oto-
czenia, jednakże takie poczucie podmiotowości budzi się, gdy wyborcy mają poczu-
cie osobistej klęski, bezsilności wobec decyzji władzy i chęć odwetu. Nie jest to naj-
lepszy doradca dla decyzji podejmowanych w procesach demokratycznych, jednak 
jak można to było w wielu przypadkach zaobserwować – jest w stanie wywołać silną 
mobilizację, nie tylko w skali lokalnej. Ważnym czynnikiem zakłócającym poczucie 
wpływu, nawet na poziomie kreowania swoich przedstawicieli do rady gminy jest 
upartyjnienie samorządów, w najgorszym tego słowa znaczeniu. Kopiowanie central-
nych podziałów partyjnych na lewicę i prawicę na poziom samorządu w średniej 
wielkości mieście8 nie jest pozytywnie odbierane przez przeważnie antypartyjny elek-
torat, przekonany, iż „dziura w drodze nie ma charakteru ideologicznego”. Co gorsza, 
nawet decyzja wyborcza podbudowana ideologicznie, wcale nie gwarantuje, że 
wybrany radny nie zmieni swojej klubowej przynależności w radzie z pobudek, które 
zupełnie nie muszą być czytelne dla jego wyborców. Równie niezrozumiałe są takie 
głosowania w radach, kiedy decyzje poszczególnych radnych wyznaczają polityczne 
podziały i konflikty w radach, a nie interesy i dobro mieszkańców. Te kwestie zdają 
się nie tylko odpychać wyborców od uczestnictwa w akcie wyborczym, ale też pro-
wadzą do zatracenia istoty samorządności. Potwierdzają ten fakt również badani 
wójtowie (b.p.m.), wskazując na konieczność pozamerytorycznych sposobów oddzia-
ływania na radnych dla poparcia własnych koncepcji.

Nagłaśnianie takich przypadków przez lokalne media przenosi ideały samorząd-
ności w świadomości mieszkańców na poziom „bazarów politycznych” i wzmacnia 

6 Badanie „Local Political Leaders in Europe” (Lokalni przywódcy polityczni w Europie) charakte-
ryzuje autorw czasopiśmie „Wspólnota” 2005 r., nr 14. 

7 CBOS, Aktualne problemy i wydarzenia (89) (10/23/1997–10/28/1997). 
8 Zjawisko upolitycznienia rad rozpoczyna się właśnie od poziomu średnich miasteczek, nie dotyczy 

przeważnie małych miasteczek i gmin wiejskich.



189Czynniki wpływające na potencjalne zachowania wyborców…

ich poczucie alienacji od władzy na poziomie najbliższym ich codziennemu doświad-
czeniu. 

Obserwując pogłębiające się zjawisko anektowania przez partie polityczne coraz 
to nowych obszarów trudno się dziwić apolitycznemu społeczeństwu, że nie przyjmuje 
tego faktu z entuzjazmem. Szansę oderwania się od politycznych konotacji mają wój-
towie (b.p.m.), poprzez tworzenie komitetów wyborczych o „pozapartyjnym” charak-
terze9. Daje się to zauważyć już w czasie trwania bieżącej kadencji, podczas której 
przytłaczająca większość kandydatów na burmistrzów w wyborach po referendach 
odwoławczych, czy też zapełniających wakaty powstałe z innych przyczyn, przystę-
powała do wyborów w ramach komitetów nie mających (przynajmniej na pierwszy 
rzut oka) charakteru partyjnego10. Bez dokładniejszych analiz trudno oszacować, czy 
ten fakt miał wpływ na stosunkowo wysoką, średnią frekwencję w czasie tych wybo-
rów, jednakże można podejrzewać, iż doświadczeni działacze samorządowi będą się 
uciekać do zabiegu „pozornej apolityczności” swoich komitetów, zanim wyborcy 
przekonają się, że jest to instrument z arsenału marketingu politycznego. Przywoły-
wane powyżej badania Pawła Swianiewicza ukazują relatywnie niskie, partyjne zaan-
gażowanie polskich burmistrzów11. Jednakże można z dużą dozą pewności założyć, 
że partie zaprawione podczas ostatnich kampanii w walce politycznej, będą chciały 
wykorzystać swój impet dla zdobycia przyczółków w samorządach – jedne, aby umoc-
nić swoje zwycięstwo parlamentarne i prezydenckie, inne, aby na lokalnym poziomie 
powetować straty odniesione w Parlamencie.

Tabela 4. Negocjowanie poparcia w radzie dla koncepcji wójta (b.p.m.).

Negocjując poparcie dla własnych koncepcji wójt zmuszony był do 
oferowania w zamian korzyści (np. stanowisk):

Odsetek 
w badanej próbie

Wobec siły politycznej, z którą jest związany 0,9
Wobec opozycji 0,8
Wobec poszczególnych radnych dla uzyskania większości 3,1
Nie był zmuszony, chociaż były sytuacje, które mogły do tego prowadzić 35,8
Nigdy nie było takiej potrzeby 59,6

9 W praktyce komitety tego typu („Nasze miasto”, „Nasza Gmina” itp.) obierają swoje nazwy w celach 
instrumentalnych, by wkrótce po wyborach porzucić lokalne konteksty dla którejś z politycznie klarow-
nych sił w organach samorządowych.

10 Do takich wniosków prowadzi analiza danych Państwowej Komisji Wyborczej na poziomie po-
szczególnych województw.

11 P. Swianiewicz, Cała prawda o polskich burmistrzach, „Wspólnota” 2005, nr 14.
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Podejmując próbę postawienia prognozy zachowań wyborczych mieszkańców 
polskich gmin, pragnę zwrócić uwagę na następujące czynniki natury pozasystemo-
wej – sytuacyjnej:
 • Frekwencja wyborcza powinna pozytywnie zareagować na zmianę sposobu 

wyłaniania władzy wykonawczej w gminie, gdyż w ciągu 4 lat członkowie spo-
łeczności lokalnych, zwłaszcza w większych miejscowościach, zdołali zinter-
nalizować fakt i znaczenie personalizacji władzy wykonawczej oraz jej wzmoc-
nienia w stosunku do kolegialnych organów stanowiących. Przełamanie 
poczucia alienacji, braku zainteresowania, które ujawniały się coraz silniej niską 
frekwencją w kolejnych w wyborach samorządowych, nie zostało skutecznie 
odwrócone w pierwszych wyborach. Wzrost frekwencji może przynieść „druga 
fala”, która może być skutkiem rozszerzenia się świadomości mieszkańców co 
do znaczenia władzy wykonawczej (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) 
w podejmowaniu przedsięwzięć istotnych dla mieszkańców. Ta druga fala musi 
dotrzeć do osób, które dotychczas nie potrafiły sobie zdefiniować swojej roli 
w akcie wyborczym do samorządów i powinny wpłynąć na zmiany ich 
postaw.

 • Zainteresowanie, a tym samym frekwencja wyborcza w poszczególnych gmi-
nach będzie w znacznym stopniu zależne od wyrazistości postaci i polityki 
pierwszego wójta (b.p.m.) wybranego wyborach bezpośrednich. Wydaje się 
(paradoksalnie), iż na najmniejsze zaangażowanie mieszkańców w proces 
wyborczy mogą liczyć ci wójtowie (b.p.m.), którzy sprawują władzę w gminie 
od kilku kadencji, tj. zdołali sobie zabezpieczyć zarówno przychylność elit 
lokalnych (rad gmin) we wcześniejszych kadencjach, jak też akceptację ze 
strony mieszkańców w wyborach bezpośrednich w 2002 roku. Statystyki wyni-
kające z prowadzonych przeze mnie badań ukazują, iż wybory bezpośrednie 
wykreowały niewiele ponad ¼ nowych postaci na stanowiska wójtów (b.p.m.). 
Pozostali wójtowie (b.p.m.) sprawują władzę w gminach co najmniej drugą 
kadencję. Większą skłonność do zmian na stanowiskach burmistrzów i prezy-
dentów mieli mieszkańcy miast, ale też częściej w większych gminach pojawiali 
się nowi pretendenci do sprawowania władzy niż miało to miejsce w małych 
gminach wiejskich. Głębszych i dość skomplikowanych analiz wymagałoby 
ustalenie przyczyn i motywów takich zachowań wyborców. Jednakże, z dużą 
dozą prawdopodobieństwa można a’priori przyjąć, iż nie w każdym przypadku 
kluczową rolę odegrały rzeczywiste zalety wybranych, nierzadko natomiast był 
to: brak sensownej alternatywy, albo niski poziom zainteresowania ze strony 
społeczności lokalnej, powodujący skłonność do zachowań raczej zachowaw-
czych niż ryzykownych eksperymentów z nowymi kandydatami. W sposób 
szczególny zainteresowanie wyborami obudzić się może wśród mieszkańców 



191Czynniki wpływające na potencjalne zachowania wyborców…

tych gmin, gdzie władzę w ostatniej kadencji sprawowali wójtowie (b.p.m.) 
o wyrazistych postawach, łatwo wchodzący w różnorakie konflikty lokalne, 
egzekwujący w lokalnych sprawach swoje uprawnienia wzmocnione przez 
nową ordynację. Taka postawa wpływa na wzrost wiedzy o problemach samo-
rządowych oraz skłania członków społeczności lokalnych do aktywności w kre-
owaniu składu władz. Dodatkowo, silne i wyraziste osobowości kandydatów 
oraz głoszone przez nich klarowne, acz niekiedy kontrowersyjne poglądy, sku-
piają wyborców w grupy zdeklarowanych zwolenników i przeciwników, którzy 
powinni wykazać większą skłonność do deklarowania swoich poglądów w cza-
sie wyborów. Dodatkowych argumentów za tą tezą dostarczają ujawniające się 
skłonności polskiego społeczeństwa raczej do silnej, ale skutecznej władzy niż 
do przestrzegania procedur.

 • Trudno ocenić, w jaki sposób zareagują wyborcy na doświadczenia bieżącej 
kadencji z wybranymi wójtami (b.p.m.), którzy popadli w konflikt z prawem, 
ale nie są tymczasem skazani prawomocnym wyrokiem. Oprócz głośnych 
i spektakularnych przypadków szefów gmin sprawujących swą władzę z aresztu 
(Piotrków Tryb. czy Gorzów Wlkp.), w każdym województwie można było 
spotkać się z co najmniej kilkoma przypadkami, a to próby odwołania wójta 
drogą referendum (w przytłaczającej większości nieskutecznych), to znów 
z problemami wójtów (b.p.m.) z prawem, które skutkowały pozbawieniem 
skazanych funkcji pochodzącej z wyborów powszechnych12. Naturalną rzeczą 
byłoby przykładanie większej uwagi do reputacji kandydatów na kolejną kaden-
cję oraz eliminowanie tych kandydatów, którzy nie spełniają standardów etycz-
nych oraz prawnych. Nie daje to jednak gwarancji większego zaangażowania 
w proces kreowania władz, skoro takiej mobilizacji nie wywoływały referenda 
odwoławcze, notujące frekwencje poniżej wymaganych 30 procent. 

 • Niezwykle istotnym czynnikiem decydującym o poziomie zainteresowania 
mieszkańców wyborami samorządowymi, a tym samym frekwencji, decydować 
będzie wrażenie, jakie mieszkańcy danej gminy wyniosą z obrazu relacji pomię-
dzy wójtem a radą. Przywoływane wcześniej badania w znaczący sposób akcen-
towały zagrożenie konfliktem między wzmocnioną władzą wykonawczą i radą 
gminy, w sytuacji braku politycznej zgodności obu stron. Jeszcze przed podję-
ciem przez Sejm decyzji o kształcie organów w gminie w maju 2002 roku, 
prof. Michał Kulesza wyrażał wątpliwości co do możliwości przełamania natu-

12 W samym województwie świętokrzyskim różnorakie problemy natury prawnej mieli między in-
nymi wójtowie (b.p.m.) gmin: Łączna, Jędrzejów, Piekoszów, Ostrowiec Świętokrzyski, Brody i Rado-
szyce.
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ralnej opozycji między radą a wójtem (b.p.m.): „Nadal więc – jak dotąd – bez-
pośrednio wybierany burmistrz w istocie rzeczy jest politycznym zakładnikiem 
rady. Kiedy on i rada należą do jednej ekipy politycznej, to można sobie wyobra-
zić, że „jakoś” się porozumieją. Projekt ustawy nie daje gwarancji, że burmistrz 
będzie z tej samej opcji politycznej co większość w radzie. Można to osiągnąć 
w różny sposób. Więc różnice polityczne na pewno będą miały miejsce i spo-
wodują wiele konfliktów w samorządzie. Dlatego nie wolno czekać na „prak-
tykę” funkcjonowania, na to, że „jakoś” się ułoży. „Praktyka” spowoduje pro-
blemy z zarządzaniem komunalnym i konieczność wprowadzenia licznych 
zarządów komisarycznych. Polski samorząd na takie traktowanie nie zasłu-
żył” 13. Mimo ostrzeżeń, ustawodawca nie rozwiązał tego problemu, toteż życie 
dostarczyło wielu przypadków, które stanowiły egzemplifikcję wcześniejszych 
obaw. Niezadowolenie z braku regulacji, które uniemożliwiałyby obstrukcję ze 
strony organu stanowiącego przeciwnego wójtowi (b.p.m.) wyrażali niezwykle 
silnie wójtowie w drugim badaniu domagając się wzmocnienia na tyle władzy 
wykonawczej, aby nie musieć przy realizacji polityki w gminie oglądać się na 
kaprysy radnych. Wielu spośród badanych, urzędujących wójtów (b.p.m.) 
wykazywało tak daleką determinację w poszukiwaniu argumentów przeciwko 
radzie, iż gotowi byli przyjąć osobistą, materialną odpowiedzialność za podej-
mowane decyzje, byle nie „psuto” ich koncepcji w trakcie procesu stanowienia 
i akceptacji w radzie. Składano też wiele innych propozycji rozwiązań zmie-
rzających niekiedy w okolice swoistej „autokracji”, co jednakże należy inter-
pretować, raczej jako wskaźnik znacznej dotkliwości problemu, niźli niedemo-
kratycznych skłonności wypowiadających się wójtów (b.p.m.) Tymczasem 
jednak, nie słyszy się o nowych koncepcjach ustrojowych rozwiązań, które 
pozwoliłyby wyeliminować konflikty polityczne między radami i organami 
wykonawczymi. Warto jeszcze raz przywołać i poddać pod dyskusję ciekawy 
pomysł Michała Kuleszy, który próbował powiązać działania rad i wzmocnio-
nych wójtów: „Wybory powinny być oparte na dylematach merytorycznych 
i traktowane jako zobowiązanie merytoryczne – ja chcę być tutaj wójtem, uwa-
żam, że mam do tego predyspozycję – i gdy zostanę wybrany, mogą państwo 
liczyć na realizację następującego programu. Taki program powinien być depo-
nowany w komisji wyborczej. Wtedy rada jest gwarantem realizacji tego pro-
gramu w imieniu społeczności lokalnej. To jest jeden ze sposobów urealniania 
sensu wyborów i czynienia z nich czegoś pozytywnego, a nie tylko igrzysk. 

13 „Gazeta Samorządu i Administracji”, z 6–19 maja 2002 r., nr 10 (106), http://www.gsa.infor.pl/
2002/10.02-106/wnumerze4.html
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W przeciwnym razie, co prawda, wybiera się człowieka, ale po co się go wybiera, 
tego dokładnie nie wiadomo”14. Problem ten udało się rozwiązać w krajach, 
które od długiego czasu praktykują model wzmocnionej władzy wykonawczej. 
„W Europie Południowej (Francja, Włochy, Grecja) zdecydowano się na ordy-
nację wyborczą, która daje burmistrzowi gwarancje większości w radzie dla 
jego ugrupowania”15. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach można 
stwierdzić, iż polski wyborca nie akceptuje politycznych wojen, toteż w tych 
gminach (szczególnie większych), gdzie polityczne awantury stanowiły nie-
ustającą pożywkę dla lokalnej prasy, należy się raczej obawiać problemów 
z frekwencją w najbliższych wyborach.

Nie bez znaczenia dla decyzji wyborczych mogą być menedżerskie umiejętności 
szefów gmin. Przekonanie o tym, iż dobry wójt powinien być przede wszystkim spraw-
nym menedżerem, a dopiero w drugiej kolejności liderem politycznym podzielają nie 
tylko urzędujący wójtowie, ale też członkowie wspólnot lokalnych. 

Tabela 5. atuty przydatne najczęściej w sprawowaniu władzy wójtowskiej (b.p.m.)

Atuty niezbędne w pracy wójta  
(b.p.m.)

Odsetek ocen przypisywanych poszczególnym atutom 
0 – najmniej ważny – 5 najważniejszy

0 1 2 3 4 5 Średnia w pkt
Umiejętności menedżerskie 0,5 0,9 4,3 9,2 27,9 57,3 87,04
Poparcie polityczne większości w radzie 14,6 15,7 14,9 22,7 19,7 12,4 50,88
Umiejętność podejmowania decyzji wg 
procedury administracyjnej 0,3 4,9 10,8 20,6 38,9 24,6 73,38

Umiejętność negocjacji 
i rozwiązywania konfliktów 0,3 1,7 4,2 11,5 33,1 49,2 84,60

Umiejętność zarządzania kadrami 
w podległym urzędzie 0,4 7,4 11,2 24,1 41,0 16,0 69,22

Znaczenie tych umiejętności ujawniło się w deklaracjach badanych wójtów. Nie-
którzy nawet potrafią manipulować swoimi umiejętnościami dla osiągnięcia celów 
wyborczych. Podążając za tymi tendencjami niektórzy wójtowie (b.p.m.) w swoisty 
sposób „reżyserują” swoje poczynania w zależności od kalendarza wyborczego i tak 
projektują gminne budżety, aby kosztowne inwestycje ważne dla mieszkańców, ale 
niedostrzegalne gołym okiem (wodociągi, gazyfikacja) realizować w pierwszych latach 

14 Ibidem.
15 P. Swianiewicz, op.cit.
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kadencji, zaś te, które można łatwo dostrzec (ulice, chodniki, budynki użyteczności 
publicznej) – tuż przed wyborami.

Tabela 6. Kryteria, jakimi przede wszystkim kierowali się wójtowie przy konstrukcji 
budżetu na rok 2004

Przy konstruowaniu projektu budżetu wójtowie 
kierują się przede wszystkim:

Odsetek w badanej 
próbie

Długofalowymi korzyściami dla gminy 91,3
Doraźnymi potrzebami mieszkańców 15,3
Taktyką polityczną 1,6
Innymi: gł. możliwość pozyskania środków unijnych 3,516

Wprawdzie operowanie taktyką przedwyborczą zadeklarowała niewielka część 
badanych, jednak z pewnością te deklaracje wyglądałyby zupełnie inaczej w rok póź-
niej, a dodatkowo nie sposób oczekiwać, aby badani zrezygnowali z pewnej dozy 
„poprawności”, która przy tak zadanym pytaniu (Tabela 6.) narzuca się sama.

Gminy, którym udało się przeprowadzić spektakularne inwestycje, ważne dla kom-
fortu życia mieszkańców mogą liczyć na ich wyborcze zaangażowanie, zaś wójtowie 
na ponowny wybór.
 • Ważnym czynnikiem wyznaczającym postawy wyborcze członków społeczno-

ści lokalnych będą organizacyjne sukcesy wójtów (b.p.m.) w zakresie kierowania 
pracą podległych sobie urzędów gminy. Mieszkańcy rzadko stykają się z rad-
nymi, jeszcze rzadziej z burmistrzem czy prezydentem, natomiast niezwykle 
często przychodzi im korzystać z obsługi różnych wydziałów i agend admini-
stracji gminnej. Sprawność jej funkcjonowania bądź jej brak, to ważki czynnik 
wyznaczający wyborcze postawy mieszkańców wobec władz lokalnych. Nie bez 
znaczenia jest również polityka zatrudnienia w urzędach prowadzona przez 
wójta. Niezbyt przychylnie odbierają mieszkańcy polityczną wymianę kadr do 
najniższych szczebli i towarzyszącą im okresową niewydolność urzędów.

Nie jest możliwe wyliczenie wszystkich czynników wpływających zarówno na 
aktywność wyborczą, jak i postawy wyborcze mieszkańców gmin. Będą one zależały 
od systemowych rozstrzygnięć z jednej strony oraz od doświadczeń mieszkańców, 
zwłaszcza w ostatniej kadencji z drugiej. Znaczenie przebiegu samej kampanii wybor-
czej w poszczególnych miejscowościach będzie nieporównywalnie mniejsze niż 

16 Procenty nie sumują się do 100 % ze względu na to, że pewna część badanych wskazywała na dwa 
priorytety w konstrukcji budżetu.
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w wyborach parlamentarnych czy prezydenckich17.Wydaje się jednak, iż słaba fre-
kwencja i niskie zainteresowanie wyborami według nowej ordynacji w 2002 roku nie 
wyczerpuje ostatecznie konsekwencji wzmocnienia pozycji organu wykonawczego 
w gminie w zachowaniach członków społeczności lokalnych. Rezonans wpływów tych 
rozwiązań (a być może i kolejnych korekt prawa samorządowego w nowym parla-
mencie) dociera do mieszkańców gmin z pewnym opóźnieniem, którego nie przewi-
dzieli twórcy nowych rozwiązań przed trzema laty. Rzeczywiste skutki powinny dać 
o sobie znać dopiero w wyborach do V kadencji. 

17 Nieco większe znaczenie kampanii medialnej można przewidywać w dużych ośrodkach miejskich 
dysponujących uznanymi przez mieszkańców gazetami lokalnymi, stacjami radiowymi i telewizyjnymi, 
które są w stanie przebić się przez ofertę mediów ogólnopolskich.
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the factorS affectIng  
the potentIal behavIour of the voterS  

In the 2006 communal autonomy electIon 
In the context of the changed poSItIon  

of the executIve organ In a commune

The change of the election law for the communal autonomy election in 2002, which 
introduced the direct election of monitors, mayors, and city presidents had both many 
supporters as well as many opponents. The supporters of this change believed that 
the reinforcement of the executive organ position will solve many of the hitherto 
problems associated with the functioning of the local government. They hoped it will 
stabilize the monitors’ authority, reduce the conflicts with the communal council, 
accelerate the decision making and above all it will again win the residents’ attention 
for the local problems. The opponents of the new solutions were afraid of the conse-
quences of possible personal mistakes, i.e. giving relatively a lot of authority in the 
hands of the wrong people. The first election with the changed election law didn’t 
bring any significant increase in the voters engagement. The main point of the delib-
erations in this paper is the analysis of the factors which may affect the behaviour of 
the residents in the future election. The author recognizes two groups of factors: the 
system factors (for example: the political culture and the condition of the so called 
“civic society”) and the local and circumstantial factors (for example: the relationship 
between the monitor and the communal council, the sense of subjectivity – the alien-
ation of the residents, the perspicuity of the present monitor’s politic, the phenomenon 
of making political the decisions of authority associated with the local problems, the 
local conflicts). The author makes an assumption that the voters engagement in the 
council’s problems will increase in time as the effect of the strengthen executive 
authority in the commune as the personalization of the responsibility for decisions is 
the expected by the society direction of changes. 
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ATHENAEUM

POSZuKiWaNie fundamentów myślenia o polityce i politycznego myślenia zarówno 
w refleksji potocznej, jak i specjalistycznej, często bywa utożsamiane. Choć w obu 
aspektach stanowi zadanie karkołomne, to jednocześnie nadzwyczaj twórcze i dla 
praktyki pożądane. Tezę tę broni ogromne dziedzictwo europejskiej filozofii polityki 
i bogactwo wzajemnie sprzężonej z nią historii starego kontynentu.

Tymczasem jednak, to nie zarysowane powyżej rozróżnienie stanowić będzie przed-
miot niniejszej analizy. Posłuży jedynie za punkt odniesienia dla pojawiającego się na 
tej płaszczyźnie problemu sprawiedliwości społecznej. Jak wskazuje bowiem Zbigniew 
Stawrowski, wyróżnić można dwa główne nurty interpretacji tej idei. Jeden sprowadza 
akty sprawiedliwości społecznej do relacji między grupami społecznymi i dla współ-
czesnego obywatela stanowi najbardziej bliski sposób rozumienia. W świadomości 
nie tylko potocznej oznacza, że jeśli w społeczeństwie istnieje dyskryminowana 
z jakichś względów grupa, to próba wyrównania jej pozycji w stosunku do innych, 
stanowi akt społecznej sprawiedliwości. Z kolei drugi nurt interpretacji utożsamia tę 
ideę z politycznym procesem realizacji pewnego dobra1. O ile pierwszy z wyróżnio-
nych jest najczęściej przejawem politycznego myślenia, drugi raczej myślenia o poli-
tyce. To ostatnie będąc zakresem swoim szersze, dzisiaj niestety wydaje się zmargi-
nalizowane. Tymczasem historia tego typu refleksji, tożsama z tradycją namysłu nad 

Artur Laska

problem SprawIedlIwoścI Społecznej 
w fIlozofII antycznej jako płaSzczyzna 

klaSycznej reflekSjI o polItyce

1 Z. Staworowski, Sprawiedliwość. Dyskusja redakcyjna, „Civitas. Studia z filozofii polityki” 2000, nr 4, 
s. 189–190. 
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dobrze zorganizowanym społeczeństwem i odrębna względem analiz  sprawiedliwości 
sensu stricte, wywodzi się już od Platona i Arystotelesa2. 

Zarzucenie klasycznej refleksji nad polityką, sprzężonej z interpretacją sprawiedli-
wości społecznej, nastąpiło wyraźnie w połowie XIX wieku. W tej epoce rozprzestrze-
niającej się rewolucji przemysłowej i jej wielowymiarowych implikacji, problematyka 
państwa i prawa została oderwana od etyki. Specjalistów działających w ramach rodzą-
cych się demokracji interesować zaczęły wyłącznie procedury, a tym samym i spra-
wiedliwość proceduralna, a nie realizowane przez państwo cele i normy moralne3. 
Pozytywistyczni normatywiści prawni stworzyli „czystą” teorię państwa prawa, zakła-
dającą oddzielenie sądów o faktach od sądów o wartościach. Utrzymywali, że teoria 
zbudowana na podstawie twierdzenia o faktach ma być wolna od wszelkiej metafizyki. 
Jedynym uzasadnieniem państwa było dla nich samo prawo. Ich teoria pomijała pro-
blem genezy państwa i norm prawnych, ponieważ traktowała je jako pewne fakty 
społeczne.

Jednak miejsce klasycznie interpretowanej sprawiedliwości społecznej nie zajęła 
jedynie sprawiedliwość proceduralna. Pojawiło się wówczas ujęcie tej idei zawężone 
do opisu układu relacji społecznych. Jej istotę zdeterminował fakt, że mniej więcej 
w tym czasie ludzie uświadomili sobie, że już z racji ich człowieczeństwa przysługują 
im pewne prawa w obszarze społecznym. Zaczęło funkcjonować przekonanie, że 
niezaspokojenie podstawowych potrzeb oznacza naruszenie praw człowieka i wymaga 
zaangażowania państwa4. Jednak to nie ten sposób interpretacji sprawiedliwości spo-
łecznej znajdzie odzwierciedlenie w poniższej analizie. 

W zamyśle autora niniejszego tekstu, dla doskonalenia umiejętności obserwacji 
współczesnej polityki nadzwyczaj cenne może być poznanie aspektów klasycznej 
refleksji nad nią samą. W tym względzie, szczególnie filozofowie starogreccy podjęli 
się rozwiązania problemów, których aktualność wydaje się ponadczasowa. Co innego 
z proponowanymi metodami ich rozwiązania – większość z nich wydaje się dziś ana-
chroniczna. Jednak myślenie o polityce to nie tylko myślenie na płaszczyźnie poszu-
kiwania recept, ale i zauważania problemów. Tym bardziej, jeśli w ramach tego procesu 
poszukać można jakiś praw uniwersalnych. Z tego względu warto przyjrzeć się dokład-
niej starogreckim, klasycznym interpretacjom sprawiedliwości społecznej. 

Jak zostało już wspomniane, tradycja ujmowania polityki jako części filozofii prak-
tycznej, zapoczątkowana przez filozofów starożytnych, przetrwała do początków XIX 

2 Por. N. Gładziuk, Sprawiedliwość. Dyskusja redakcyjna, „Civitas. Studia z filozofii polityki” 2000, 
nr 4, s. 187. 

3 J. P. Hudzik, Wykłady z filozofii polityki, Lublin 2002, s. 71.
4 A. Dylus, Sprawiedliwość. Dyskusja redakcyjna, „Civitas. Studia z filozofii polityki” 2000, nr 4, 

s. 189. 
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wieku. W jej ramach politykę traktowano jako przedłużenie etyki. Warunkiem 
koniecznym dobrego i sprawiedliwego życia jednostki miało być jej funkcjonowanie 
w obrębie struktury społeczno-politycznej i realizowanie własnej natury zoon politi-
kon. Warto zauważyć, iż w polskich przekładach autorów starożytnych używa się 
zamiennie przymiotników: polityczny, społeczny, czy państwowy. W zasadzie chodzi 
zawsze o to samo greckie słowo politikon, które nie posiada ścisłego odpowiednika 
w żadnym z języków nowożytnych5. Z tego względu, starogreckie interpretacje spra-
wiedliwości utożsamić można z analizą sprawiedliwości społecznej właśnie. Grecy 
nie znali bowiem rozróżnienia państwa i społeczeństwa, ich polis była zarówno jed-
nym jak i drugim, a moralność sprowadzała się dla nich do wymiaru społecznego. 
Kluczowy problem tak osadzonej refleksji polegał na określeniu istoty sprawiedliwo-
ści, a w sferze publicznej na wyznaczeniu fundamentów państwa, które stanowiłyby 
jej eksplikację. Dopiero w świetle pozytywizmu, etyczny punkt odniesienia w sferze 
analizy polityki stracił swoje wcześniejsze znaczenie. 

Jak podkreśla Andrzej Szahaj, starożytni Grecy uczynili cnotą nadrzędną właśnie 
sprawiedliwość, ponieważ byli świadomi, że brak jej poczucia może skutkować 
powszechnym upadkiem obyczajów oraz zanikiem funkcjonowania wspólnoty poli-
tycznej (koinonia politike)6. Na tej podstawie Platon dokonał nawet rozróżnienia na 
politykę pospolitą i prawdziwą. Ta pierwsza sprowadzała się do wydawania zarządzeń 
mających na celu uniknięcie stale powtarzającego się zła. Prawdziwa z kolei, prowadzić 
miała do poprawy ludzi i do utrzymania sprawiedliwości. Jej przedmiotem miała być 
prawdziwa troska o człowieka7. W realiach społecznych już wówczas postulowana 
była tzw. „złota reguła”: „daj innym to, czego sam pragniesz”, która w wersji negatyw-
nej brzmiała: „nie czyń innym tego, czego nie chcesz, aby ci inni czynili”. Interpreto-
wana w ten sposób sprawiedliwość wyznaczała moralną postawę człowieka, jego ład 
wewnętrzny pod rozkazami rozumu. Przede wszystkim oznaczała jednak cnotę spo-
łeczną, nakazującą respektowanie praw jednostki8. 

Ponadto klasycy wskazywali, że ludzie nie będąc równi i samowystarczalni, posia-
dają wspólny interes w powstaniu sprawiedliwej organizacji politycznej, tworzącej 
ramy ich aktywnego życia we wspólnocie. Istotą troski o takie życie miało być istnie-

5 J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2003, s. 29.
6 A. Szahaj, Niesprawiedliwość a demoralizacja, (w:) Demokracja spektaklu?, pod red. P. Żuka, War-

szawa 2004, s. 34.
7 Platon posługiwał się tu metaforą sprowadzającą dobrego polityka do pasterza, a politykę do sztu-

ki pasterskiej, czyli umiejętności prowadzenia i trzymania w żelaznych ryzach trzody chlewnej. Por. 
L. Leśniak, Platon, Warszawa 1993, s. 58; Platon, Georgiasz, (w:) Platon, Georgiasz, Menon, Kęty 2002, 
s. 108, (515); Platon, Prawa, (w:) Platon, Państwo, Prawa, Kęty 1997, s. 432.

8 S. Kowalczyk, Idea sprawiedliwości społecznej a myśl chrześcijańska, Lublin 1998, s. 10.
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nie sprawiedliwego „podziału” dla wszystkich z osobna i w efekcie stworzenie spra-
wiedliwej struktury społecznej. Paweł Hudzik ryzykuje tezę, iż klasyczny fundament 
legitymizacji państwa i prawa sprowadzał się do dystrybutywnie wspólnych interesów 
jego obywateli, dystrybutywnych, a nie kolektywnych korzyści związanych z utrzy-
maniem i jakością ich życia9. Niewątpliwie tego typu interpretacja mogłaby stanowić 
interesujący argument podważający zasadność odczytywania antycznej filozofii poli-
tyki przez pryzmat tezy organicystycznej.

Nie zmienia to faktu, że starożytni filozofowie próbując zdefiniować sprawiedliwość, 
zastanawiali się jednocześnie, jak stworzyć ustrój sprawiedliwy, tzn. jak przełożyć tę 
ideę na operatywne kryteria, które uczyniłyby państwo sprawiedliwym dla jego oby-
wateli. Z tego względu, kluczową rolę w ich filozofii państwa odgrywała właśnie per-
spektywa moralna.

Wstępnie podjęta przez Sofistów problematyka prawa natury wynikała z dostrze-
żenia przez nich różnicy pomiędzy nie zawsze sprawiedliwymi i rozsądnymi postano-
wieniami prawa stanowionego, a wymogami ładu i porządku, czy poczucia sprawie-
dliwości. Już Tales z Miletu sprawiedliwość państwa określał jako stan, w którym nie 
ma ani wyjątkowo bogatych, ani skrajnie biednych, zaś Pittakos z Metyleny państwo 
sprawiedliwe utożsamiał ze społecznością, w której „źli nie mają możliwości rządzenia, 
dobrzy zaś usuwania się od rządów”10. Jeden z najbardziej znanych Sofistów – Prota-
goras z Abdery – starając się pogodzić indywidualizm jednostki z potrzebami państwa, 
wskazywał z kolei, iż ogólne mniemanie o tym, co jest sprawiedliwe, powstaje na zgro-
madzeniu ludowym, które obejmuje uprawnionych do tego obywateli11. Można więc 
powiedzieć, że formułował postulat dyskursywnego i politycznego modelu uzgadnia-
nia treści sprawiedliwości. Na tej płaszczyźnie udało mu się przejść od wynikającej 
z jego indywidualizmu i relatywizmu formuły „homo mensura do civitas mensura”. 
W platońskim Teajtecie Protagoras formułuje pogląd, iż różne poglądy na sprawiedli-
wość wynikają stąd, że pojęcia te nie są oparte na elementach naturalnych, lecz na 
ogólnie przyjętych w danym środowisku wyobrażeniach12. Choć pogląd ten powtórzy 
później sam Arystoteles, to indywidualizm Sofistów nie zakorzenił się głębiej w świa-
domości społecznej i nie znalazł bardziej trwałego uznania wśród Greków. 

Narodziny filozoficznej refleksji nad sprawiedliwością wiążą się niewątpliwie z Pla-
tońskim Państwem. W szczególności jego dwie pierwsze księgi są tutaj szczególnie 
ważne. Platon traktuje sprawiedliwość, jako swego rodzaju sprawność moralną czło-
wieka. Już na pierwszych stronach swego dzieła, za pomocą jednego z bohaterów – 

 9 J. P. Hudzik, Wykłady z filozofii…, op.cit., s. 134.
10 Plutarch, Uczta siedmiu mędrców, (w:) Moralia, tłum. Z. Abramowiczówna, Wrocław 1954, s. 25.
11 W. Kornatowski, Zarys dziejów myśli politycznej Starożytności, Warszawa 1968, s. 131.
12 W. Kornatowski, Rozwój pojęć o państwie w starożytnej Grecji, Warszawa 1950, s. 212. 
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Sokratesa – prezentuje wstępną jej definicję twierdząc, iż polega na: „oddawaniu 
każdemu tego, co mu się należy”13. Definicja ta, choć została uznana za klasyczną, 
posiada fundamentalną słabość. Sprowadza się ona do wyjątkowej pojemności i wie-
loznaczności ujęcia, które odsyła do dodatkowego kryterium, pozwalającego wypeł-
nić ową ogólną formułę treścią. Po części już sam Platon, podkreślając niejednoznacz-
ność analizowanego pojęcia, za pomocą zarysowanego w Państwie dialogu, dokonuje 
przeglądu gamy współczesnych mu poglądów.

 Najbardziej konsekwentne stanowiska przedstawiają kolejno Trazymach i Glaukon. 
Ten pierwszy, prezentując opinie powszechnie występujące w społeczeństwie, jak 
i reprezentatywne dla wielu Sofistów głosi, iż sprawiedliwość polega na interesie moc-
niejszego to znaczy tego, który ma siłę i władzę. Z tego względu, w państwie sprowa-
dza się ona do interesu ustalonego rządu, który ustanawia prawa zgodnie ze swoją 
korzyścią14. Takiego ujęcia nie może zaakceptować Sokrates, dla którego rządzenie 
jest pracą dla dobra rządzonych. Wskazuje wręcz, że gdy rządzący robią na rządzeniu 
interesy są po prostu zwykłymi spekulantami. Warto w tym miejscu zauważyć, iż na 
kartach platońskiego Georgiasza, inny z Sofistów – Kallikles – prezentuje przeciw-
stawny wobec Trazymacha pogląd. W jego mniemaniu sprawiedliwość jest narzędziem 
słabych, wytworem naturalnej obawy, żądzy posiadania i chytrości tłumu miernot. 
Ustanawiane w jej imię prawa służą ujarzmianiu najlepszych i najodważniejszych 
jednostek. Dopiero, gdy ktoś przełamie nałożone przez nie ograniczenia nastać może 
doskonała sprawiedliwość wedle natury15.

Wracając do Państwa, Glaukon z kolei podkreśla, iż dzięki umowie, która potwier-
dza wzajemną rezygnację każdego członka wspólnoty z wyrządzania krzywd innym, 
powstaje wspólna miara dla ludzkich czynów – są nią prawa stanowione: „gdy się 
ludzie nawzajem krzywdzą i wzajemnych krzywd od siebie doznają, i kosztują i jed-
nego i drugiego, wtedy ci, którzy nie mogą jednego uniknąć, a na drugie sobie pozwo-
lić, uważają za rzecz pożyteczną umówić się wzajemnie, że się nie będzie krzywd ani 
wyrządzało, ani doznawało. Dlatego zaczęli prawa układać i umowy wzajemne 
i nazwali to, co prawem przepisane, czymś legalnym i sprawiedliwym. Takie jest 
pochodzenie i taka jest istota sprawiedliwości”16.W ten sposób to, co legalne stapia 
się z tym, co sprawiedliwe. Tak pojęta sprawiedliwość nie stanowi dobra, jest po pro-
stu kompromisem, którego warto przestrzegać w dobrze pojętym interesie własnym. 
Mamy tu do czynienia z interpretacją sprawiedliwości sprowadzającą ją do swego 

13 Platon, Państwo, Kęty 2003, s. 19 (332c).
14 Ibidem, s. 28–29 (338c–339a).
15 Platon, Georgiasz, op.cit., s. 66–67, (483b–484b); por. J. Gwiazdecka, Etyka Platona. O formie pla-

tońskiej refleksji moralnej, Kęty 2003, s. 112 i n.
16 Platon, Państwo, op.cit., s. 51 (359a, b).
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rodzaju społecznej konwencji. Tak więc, podobnie jak u Trazymacha, również pro-
pozycja Glaukona opiera się na przeświadczeniu, iż miarą sprawiedliwości jest 
 człowiek. Platon chcąc podważyć tego typu poglądy, wykorzystuje postać Sokratesa, 
który proponuje by słuchacze w największym powiększeniu obejrzeli przedmiot swo-
jego sporu i przechodzi do zaprezentowania projektu państwa idealnego, tzn. idealnie 
sprawiedliwego. 

Platon jest zwolennikiem poglądu, że możliwość stymulowania jakichkolwiek dzia-
łań politycznych wymaga istnienia zintegrowanej wspólnoty. Możliwa jest ona tylko 
w momencie poczucia sprawiedliwości organizacji przez szerokie grono jej członków. 
W innym przypadku, niesprawiedliwość prowadzić musi do nienawiści, a w konse-
kwencji do dezintegracji i rozpadu wspólnoty17. W takich warunkach brakuje miejsca 
dla wszelkiej prawdziwej i rzetelnej polityki. Ta ostatnia bowiem sprowadza się według 
Platona do kreowania płaszczyzny jednolitego i skoordynowanego działania w realiach 
niezliczonej wielości interesów, co jest tożsame z wprowadzeniem w życie zasad spra-
wiedliwości. Dlatego hierarchiczna struktura polis zmierzać winna do uzyskania 
harmoniczności, a więc sprawiedliwości stosunków społecznych, na których opiera 
swe funkcjonowanie. To one bowiem wyznaczają stopień doskonałości ustroju.

Dla Platona najwznioślejszą jest idea dobra, a jej odbiciem w świecie realnym jest 
ludzki rozum18. Idea ta tworzy fundament dla wszelkich przejawów sprawiedliwości, 
która dla filozofa nie jest tylko obywatelską cnotą, ale także zasadą, na której winno 
być zbudowane idealne państwo. Jej wdrożenie zagwarantować ma szczęśliwe i dobre 
życie ogółu doskonalących się moralnie obywateli. Platon zakłada, iż w idealnie spra-
wiedliwym organizmie państwowym każdy powinien robić tylko „swoje” to znaczy 
to, do czego predestynują go dyspozycje wrodzone oraz winien rozporządzać jedynie 
„własnym”19. Biorąc to pod uwagę, konstruuje model idealnego państwa, opartego na 
ścisłej specjalizacji, odpowiadającej strukturze psychicznej człowieka. Przyjmuje ona 
postać grupową i dotyczy poszczególnych stanów. Trzy części makrokosmosu pań-
stwowego (filozofowie, wojownicy i lud) są dla Platona odpowiednikami trzech pier-
wiastków duszy w mikrokosmosie jednostki ludzkiej (pierwiastka rozumowego, 
uczuciowego i pożądliwego). Z drugiej strony, wspomniana specjalizacja przyjmuje 
także wymiar indywidualny i oznacza podział pracy między jednostkami i doskona-
lenie się w poszczególnych zawodach. Zachowanie takich specjalizacji w państwie 
idealnym nadaje mu charakteru sprawiedliwego, mądrego, mężnego i umiarkowanego. 
Sprawiedliwość harmonizując pozostałe właściwości państwa jest tym, co wszystkim 

17 Ibidem, s. 44 (351c-e).
18 Szerzej: W. Kornatowski, Rozwój pojęć o państwie…, op.cit., s. 275.
19 Platon, Państwo, op.cit., s. 132–133 (433a-e).
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innym cnotom daje możliwość funkcjonowania20. W efekcie realizowane może być 
dobro powszechne w organizmie państwowym21. Platońska refleksja o sprawiedliwo-
ści jest więc bezpośrednio sprzężona z filozofią polityki. Myśliciel wskazuje wręcz, że 
państwo powstaje, gdy „zbieramy wielu ludzi do jednego siedliska, aby wspólnie żyli 
i pomagali jeden drugiemu” nie tylko w imię zaspokajania własnych potrzeb, ale 
w celu dążenia do dobra i sprawiedliwości22. Z tego względu, słuszne poniekąd jest 
twierdzenie, iż w zasadzie całe Państwo stanowi swoisty dialog o tejże idei.

 Wróćmy jednak do wspomnianej specjalizacji. Organiczna koncepcja państwa 
Platona wzorowana jest na hierarchicznie uporządkowanej koncepcji ludzkiej duszy23. 
Tak jak ona składa się z części niższych i wyższych, tak i w skład organizmu państwo-
wego wchodzą ludzie z natury przeznaczeni do różnych zadań i celów. Osobom o naj-
wyższych walorach intelektualnych i moralnych natura wyznacza stanowiska najwyż-
sze, zaś pozostałym niższe, odpowiednie do ich zdolności. W swoich Prawach Platon 
pisze, iż sprawiedliwość: „większemu więcej, mniejszemu mniej przydziela i darząc 
każdego tym, co odpowiada jego naturze, większe zaszczyty przyznaje mężom, którzy 
zaszli dalej na drodze cnoty, a tym, którzy nie zdążyli jeszcze wykształcić się i utwier-
dzić w cnocie, w należytym stosunku przydziela, co im przydzielić przystoi”24. Biorąc 
to pod uwagę, Platon przeciwstawia się współczesnej mu demokracji ateńskiej, która 
wszystkich wolnych obywateli uznaje za równie uprawnionych do rządzenia pań-
stwem. W jego mniemaniu tylko mędrcy posiadają umiejętności poznawania idei. 
Z tego względu ponad dwa tysiące lat później, Karl Popper zasugeruje, że platońska 
idea sprawiedliwości stanowi w gruncie rzeczy akceptacje podziałów i przywilejów 
klasowych25.

W swojej wizji sprawiedliwości Platon odwołuje się do pewnego uprzednio danego 
kryterium, które stanowi miarę dla sprawiedliwie zorganizowanego państwa. Jak to 
podkreśla między innymi Z. Stawrowski, to, co się każdemu należy, określone jest 
z góry przez naturalny porządek, będący wyrazem rozumności kosmosu, opisywanego 
przez niezmienne i konieczne prawa. Z tego względu, sprawiedliwy czyn jest przede 
wszystkim oddaniem tego, co się należy samej mierze sprawiedliwości: rozumnym 
fundamentom rzeczywistości, a dopiero wtórnie człowiekowi, wobec którego postę-
puje się sprawiedliwie26. Należy wspomnieć, iż początkowo Platon twierdził, że nie-

20 Ibidem, s. 133, (433b).
21 W. Kornatowski, Rozwój pojęć o państwie…, op.cit., s. 290.
22 Platon, Państwo, op.cit., s. 63 (369c).
23 Por. ibidem, s. 142 (441c-d).
24 Platon, Prawa, Warszawa 1960, s. 223 (757c).
25 K. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 1, Warszawa 1993, s. 112–119.
26 Z. Stawrowski, O dwóch miarach…, op.cit., s. 37. 
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wystarczające są odpowiednio skrojone prawa, bowiem podstawowa ich ułomność 
polega na tym, iż nie oddają one każdemu z osobna tego, co mu się należy27. Ich 
ogólność pomija fakt, że ludzie i ich sprawy są za każdym razem inne, niepodobne 
do siebie. Tak więc sprawiedliwość jako taka nie może sprowadzać się jedynie do jej 
wymiaru formalnego. W późniejszym okresie swojego filozofowania Platon zmienił 
jednak zdanie28. W swoich rozważaniach zaczął podkreślać, iż wspomniane rozumne 
fundamenty rzeczywistości w pełni poznać mogą tylko mędrcy i będąc sceptycznym 
wobec rozumu mas, to właśnie filozofom przydzielił funkcję ustanowienia nietykal-
nych i niezmiennych praw. Jednocześnie podkreślił, że poprzez panowanie jego 
wszechogarniających norm może się realizować powszechne dobro29. Warto dodać, 
iż tym śladem poszli następcy Platona – przedstawiciele klasycznej teorii prawa natu-
ralnego.

Platońskie interpretacje sprawiedliwości tylko po części przejął Arystoteles, dla 
którego stała się ona cnotą najdoskonalszą. Podobnie jak Platon, idei tej nie sprowa-
dził jedynie do indywidualnych właściwości jednostek, ale uwydatnił, jako nad wyraz 
istotny postulat życia społeczno-politycznego. W jego mniemaniu realizacja dobra 
winna być nie tylko celem aktywności człowieka, ale i całej społeczności30. Najogólniej 
rzecz biorąc sprawiedliwość określił jako swego rodzaju środek między wyrządzaniem, 
a znoszeniem bezprawia i krzywd31. Jednocześnie podzielił platońskie przekonanie 
o tej idei, jako swego rodzaju społecznym stanie, w którym każdy robi swoje i swoje 
otrzymuje. Jego zagwarantowaniu służyć powinna właściwa organizacja ustroju poli-
tycznego. Zarówno bowiem dystrybucja, jak i rekompensata nabierają sensu dopiero 
wtedy, kiedy traktowane są jako funkcjonalny przejaw odpowiednich instytucji poli-
tycznych społeczeństwa. Niewątpliwie jednak wrzucanie koncepcji sprawiedliwości 
Platona i Arystotelesa do jednego, „klasycznego koszyka” wydaje się dzisiaj sporym 
nadużyciem32.

W VI księdze Etyki nikomachejskiej Arystoteles dokonuje rozróżnienia między 
inteligencją teoretyczną (sophia), a inteligencją praktyczną (phronesis). Przy pomocy 
tej pierwszej człowiek ujmuje to wszystko, czego zasady są niezmienne, zaś przy 

27 Platon, Polityk, (w:) Platon, Sofista, Polityk, Warszawa 1956, (294e–295a).
28 Pod koniec życia Platon ostatecznie uznał, że zawarty w jego Państwie idealny projekt organizacji 

politycznej jest nierealny i nadaje się jedynie dla „bogów i synów bożych”; por. Platon, Prawa, op.cit., 
s. 430–431. 

29 W. Kornatowski, Zarys dziejów…, op.cit., s. 164–166; idem, Rozwój pojęć o państwie…, op.cit., 
s. 307–309.

30 Por. Arystoteles, Etyka nikomachejska, (w:) Arystoteles, Dzieła wszystkie, tom 5, Warszawa 1996, 
s. 78, (1094b).

31 Ibidem, s. 179, (1133b).
32 Por. O. Cetwiński, Filozofia politycznej praktyki, Toruń 2003, s. 90–93 i 108–114.
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pomocy inteligencji praktycznej ujmuje rzeczy zmienne. Rzeczy niezmienne są zawsze 
takie same i nie w mocy człowieka jest ich modelowanie. Rzeczy zmienne natomiast 
mogą być przedmiotem namysłu, mogą być takie a nie inne, mogą przytoczyć się 
w różny sposób. Są przedmiotem inteligencji praktycznej, czyli rozważenia, która 
droga i który sposób jest najlepszy w danej sytuacji33.

Dla Platona organizacja polityczna to domena uniwersalnych norm, tradycji i insty-
tucji. Jego państwo, całkowicie niezależne od woli jednostek, ma charakter wręcz 
transcendentny względem sfery życia politycznego. Z kolei Arystoteles postrzega 
organizację państwową w kategoriach interakcji. Według niego społeczna moralność 
nie opiera się na żadnych objawionych prawach, ale powstaje w drodze praktyki, 
której fundamentem jest publiczna debata. Wykorzystanie mądrości praktycznej, czy 
inaczej mówiąc roztropności (phronesis), prowadzi do udziału w zmyśle prawdy, 
umożliwiającym ukonstytuowanie się powszechnie uznawanych znaczeń (sensus 
communis)34. Podejmowanie decyzji moralnych, a więc także sprawiedliwych, które 
stanowią o istocie życia społecznego człowieka, sprowadza się do tego, aby w kon-
kretnej sytuacji wybierać to, co słuszne. Abstrakcyjne pojęcia – w tym także sprawie-
dliwości – są swego rodzaju ideami, wedle których człowiek się orientuje. Jednak 
pojęcia te nabierają sensu dopiero w zależności od sytuacji, do której się odnoszą35. 
Wiedza praktyczna oscyluje wokół konkretnej sytuacji działania i wskazuje to, co 
słuszne. Nie istnieje względem niej żadne zewnętrzne, ściśle określone kryterium, co 
najwyżej sama ta praktyka nim się staje. Rozumiana w ten sposób sfera praxis, wycho-
dząc od skali jednostkowej, dopiero w sferze życia politycznego odnajduje pełne 
urzeczywistnienie. Na jej płaszczyźnie, odwołujące się do rozumu praktycznego jed-
nostki, wydają sądy publiczne o tym, co jest dobre zarówno dla nich, jak i dla życia 
publicznego. W efekcie, drogą publicznego dyskursu, powstaje definicja wspólnego 
dobra. Jest ona kluczowym elementem wspólnej więzi społecznej. To w ramach polis 
niesamowystarczalna jednostka jest w stanie uzyskać pełnię własnego życia. Rozu-
miana w ten sposób polityka, stanowiąc o dobrym i sprawiedliwym życiu jest swego 
rodzaju przedłużeniem etyki.

Najogólniej rzecz biorąc, ujęcie Arystotelesa różni się od koncepcji platońskiej 
tym, że nie zostaje wyprowadzone z dedukcyjnych tez o fundamentach mikro 
i makrokosmosu, lecz podstaw rozważań poszukuje w konkretnych stosunkach spo-
łecznych. Sprawiedliwość nie jest więc dla niego rzeczą konieczną i wieczną, osta-
tecznym celem, ale prawdopodobną i względną cechą interakcji. Na ich płaszczyźnie 
dostrzega dwie główne zasady: proporcji i równości – i to w oparciu o nie konstruuje 
swoją koncepcję.

33 Arystoteles, Etyka nikomachejska, op.cit., s. 193, (1139a).
34 H. G. Gadamer, Prawda i metoda, Kraków 1993, s. 50–64.
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 Ponadto, trudno jeszcze raz nie powtórzyć i jednocześnie zgodzić się z W. Korna-
towskim, że arystotelesowska koncepcja sprawiedliwości, wyprowadzona z obiektyw-
nego porządku społecznego i rozumiana jako jego fundament, ściśle wiąże się z inter-
pretacją istoty państwa Stagiryty36. Choć koncepcja ta wyraźnie osadzona zostaje 
w arystotelesowskiej ontologii i antropologii, to jej znaczenie potęguje przekonanie 
filozofa, że praktyczna realizacja sprawiedliwości w państwie, stanowi warunek 
konieczny osiągnięcia dobra najwyższego. Przez to ostatnie rozumie ogólną szczęśli-
wość ludzi, czyli ich doskonałe i samowystarczalne istnienie w ramach wspólnoty37. 
Tylko w państwie człowiek może żyć cnotliwie i sprawiedliwie. W innym przypadku, 
upodobniłby się do dzikich zwierząt.

Arystotelesowska interpretacja sprawiedliwości wyrasta z założenia, iż właściwością 
bytu ludzkiego jest posiadanie przez część społeczeństwa nadmiaru pewnej klasy 
dóbr, czemu – z drugiej strony, w przypadku innych grup – odpowiada ich niedosta-
tek. Pojawić się wówczas musi problem stworzenia sprawiedliwych kryteriów podziału 
tego wszystkiego pomiędzy jednostki38. Arystoteles wyróżnia sprawiedliwość ogólną 
i szczegółową39. Ta pierwsza zawiera w sobie wszystkie sprawności moralne, jest 
doskonałością etyczną, najwyższą z cnót jednostki i sprowadza się do umiejętności 
wypośrodkowania między ekstremami tj. między maksimum i minimum. Osiąganie 
„złotego środka” stanowi wyraz rozumnego stosunku człowieka do dóbr i zjawisk, 
polega na zachowaniu umiaru i prowadzi do doskonałości. Ponadto w rozumieniu 
ogólnym, Arystoteles sprowadza sprawiedliwość do jej wymiaru formalnego, czy 
inaczej mówiąc instytucjonalnego. Twierdzi jednak, iż dosłowne stosowanie prawa 
może niejednokrotnie prowadzić do niesprawiedliwości materialnej. Z tego względu 
sprawiedliwość instytucjonalną wzbogaca pojęciem prawości. Wskazuje, iż człowiek 
prawy kieruje się ogólnymi regułami proceduralnymi w taki sposób, aby dokonując 
na nich właściwych uzupełnień móc trafnie odnieść je do zdarzeń jednostkowych. 
Prawość miałaby się więc ujawniać w sytuacjach, gdy określone wypadki szczególne 
nie mieszczą się w ramach ogólnych postanowień prawa: „I to właśnie jest istotą 
prawości, że jest korekturą prawa tam, gdzie ono niedomaga na skutek ogólnego 
sformułowania”40. Ogólną sprawiedliwość sprowadzoną do rządów prawa określa 

35 M. Potępa, Obecność tradycji greckiej w nowożytnej filozofii politycznej, (w:) Rozum a porządek 
społeczny, pod red. J. Miklaszewskiej, Kraków 2002, s. 114–115.

36 W. Kornatowski, Rozwój pojęć o państwie…, op.cit., s. 324; idem, Zarys dziejów…, op.cit., s. 186.
37 Arystoteles, Polityka, (w:) Arystoteles, Dzieła wszystkie, tom 6, Warszawa 2001, s. 89, (1280b– 

–1281b). 
38 A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1997, s. 67.
39 Arystoteles, Etyka nikomachejska, op.cit., s. 170–173, (1130a–1131a).
40 Ibidem, s. 189, (1137b).
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mianem politycznej41. Jednocześnie wskazuje, iż tego typu sprawiedliwość realizuje 
się poprzez prawo odpowiadające ustrojom prawidłowym, a nie zwyrodniałym. 
W jego mniemaniu najlepszą formę ustrojową, która jest swego rodzaju środkiem 
między formami krańcowymi stanowi politea42.

W ujęciu szczegółowym idea sprawiedliwości nabiera charakteru społecznego 
i polega na respektowaniu zasady równości w relacjach międzyludzkich43. Według 
Arystotelesa życie społeczne zawsze winno posiadać wymiar etyczny i z tego względu 
nie należy sprowadzać go jedynie do pragmatycznej technologii międzyludzkich rela-
cji, czy też do efektywnego produkowania dóbr materialnych44. Nakazem rozumianej 
na tej płaszczyźnie sprawiedliwości jest maksymalizacja dobra wspólnego. Sprawie-
dliwe jest więc to, co daje wspólnocie szczęście i co przyczynia się do jej utrzymania. 
W takim ujęciu mamy wyraźnie do czynienia ze społecznym wymiarem interpreto-
wanej idei. Według Arystotelesa właściwy, czy inaczej mówiąc sprawiedliwy ustrój 
polityczny to taki, który nie tyle służy interesom panujących, co dobru wspólnemu 
obywateli (koine sympheron)45.

W ramach sprawiedliwości szczegółowej, Arystoteles wyróżnia sprawiedliwość 
rozdzielczą (dystrybutywną) i wyrównującą (retrybutywną). Ta pierwsza odnosi się 
do rozdzielania zaszczytów czy dóbr materialnych w relacjach między społecznością 
państwową, a jej członkami. Jej fundament stanowią wartości indywidualne jednostki 
i wkład, jaki wnosi ona w ramach użytecznego działania, odpowiadającego interesom 
polis, czy innym grupom ludzkim. W tym przypadku realizuje się więc tylko propor-
cjonalna i względna równość pomiędzy obywatelami. Ludzie są różni, dlatego nie jest 
możliwa matematyczna równość w rozdziale obowiązków i przywilejów46. Z kolei 
sprawiedliwość retrybutywna dotyczy wyrównywania rekompensat za indywidualne 
straty w relacjach pomiędzy ludźmi. Realizuje się na przykład w akcie kupna–sprze-
daży, kiedy znaleźć należy jakiś środek pomiędzy zyskiem, a stratą w wyniku czego 
„ma się tyleż samo przedtem, co i potem”47. Również w przypadku ochrony jednostek 
przed agresją lub wszelkim poszkodowaniem wyrównanie oznacza znalezienie pro-
porcji między zyskiem a stratą, czyli ukaranie tego, co szkodę wyrządził i zrekompen-

41 Ibidem, s. 180–181, (1134a–1134b).
42 W. Kornatowski, Zarys dziejów…, op.cit., s. 178 i 186.
43 Idem, Rozwój pojęć o państwie…, op.cit., s. 323–324; por. Arystoteles, Etyka nikomachejska, op.cit., 

s. 173, (1131a).
44 Arystoteles, Polityka, op.cit., s. 25, (1252a) i s. 27, (1253a).
45 Ibidem, s. 85, (1279a).
46 Arystoteles, Etyka nikomachejska, op.cit., s. 173–174, (1131a–b).
47 Ibidem, s. 176, (1132b). 
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sowanie strat poszkodowanemu48. Ten wymiar sprawiedliwości realizować ma równość 
absolutną.

Stagiryta podkreśla, iż w realiach wspólnoty państwowej niemożliwa jest całkowita 
równość, bądź nierówność między jednostkami. Mogą one co najwyżej być równe 
lub nie, tylko pod pewnymi względami. Szczególnie to drugie zjawisko jest nadzwy-
czaj groźne, bowiem stanowi główną przyczynę politycznych przewrotów. Zachodzą 
one często wówczas, gdy jeden ze stanów wywyższa się nieproporcjonalnie ponad 
inne. Z drugiej strony, według Arystotelesa wszelkie formy państwa, które u swych 
podstaw zakładają całkowitą równość, stanowią odchylenie od form właściwych. 
W ramach politei, w której winny realizować się zasady sprawiedliwości szczegółowej, 
zróżnicowanie majątkowe jest niewielkie i proporcjonalne, co w efekcie powoduje, że 
przeważająca część społeczeństwa prowadzi umiarkowane życie w ramach stanu śred-
niego49. Jego siła gwarantuje harmonię i spokój społeczny.

Wyróżnione powyżej koncepcje różni niewątpliwie wiele. Jednak wspólna jest im 
pewna ogólna perspektywa postrzegania struktur i relacji politycznych. Istotność 
pytania o warunki i kryteria sprawiedliwego porządku, wzmaga bowiem podzielane 
zarówno przez Platona, jak i Arystotelesa przekonanie, że państwo może istnieć tylko 
wówczas, gdy oparte jest na podstawach moralnych – przy czym kluczową w tym 
względzie rolę odgrywa idea sprawiedliwości. Posiada bowiem względem ustroju 
właściwości potencjalne, wpływające na jego przekształcanie. W ujęciu platońskim 
prowadzi ono do realizacji ściśle wyznaczonego planu, zdeterminowanego przez wizję 
państwa idealnego. Z kolei dla Arystotelesa idea ta przybierając w praktyce odmienne 
definicje społeczne w sposób ciągły dynamizuje kreację rzeczywistości politycznej. 
Jej właściwe zrozumienie, połączone z odpowiednią praktyką, prowadzi do prawidło-
wej organizacji polis, zaś zrozumienie opaczne degeneruje formy ustrojowe. Tej kon-
cepcji należy przypisać szczególne znaczenie i aktualność. Arystotelesowaka inter-
pretacja relacji władczych tłumaczy twórczy charakter polityki. Jak podkreśla P. Hudzik 
w ujęciu tym jest ona samym działaniem, a nie jedynie wytworem tegoż działania. 
Odnosi się zarówno do immanencji (tzn. istnień przygodnych) jak i do transcenden-
cji, czyli do czegoś nieosiągalnego, co wykracza poza doświadczenie i co jest źródłem 
twórczej energii, wartością, która nigdy nie jest dana, ale zawsze pożądana – do spra-
wiedliwości. Treść tak rozumianej polityki stanowi wiedza o najlepszej formie upo-
rządkowania wspólnoty, która ma zawsze charakter nie tylko dynamiczny, ale i dia-
logiczny, bowiem „mowa służy do określania tego, co pożyteczne czy szkodliwe, jak 
również i tego, co sprawiedliwe czy też niesprawiedliwe”50.

48 Ibidem, s. 177–180, (1132b–1134a).
49 Por. Arystoteles, Polityka, op.cit., s. 121–123, (1295a–1296b) i s. 138, (1302b).
50 Ibidem, s. 27, (1253a); J. P. Hudzik, Wykłady z filozofii…, op.cit., s. 136–137.
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W Etyce nikomachejskiej Arystoteles pisze: „Nie we wszystkich bowiem wywodach 
należy szukać tego samego stopnia ścisłości, podobnie jak nie we wszystkich tworach 
ręki ludzkiej. Tak też co do pojęć piękna moralnego i sprawiedliwości, którymi zajmuje 
się nauka o państwie, panuje tak daleko idąca rozbieżność i niestałość zdań, że pojawił 
się nawet pogląd, iż istnienie swe zawdzięczają one tylko umowie, a nie przyrodzie 
rzeczy”51. Jeśli przyjmiemy optykę antycznych klasyków, okaże się, że prawdziwym 
przedmiotem polityki jest to, co sprawiedliwe. Temu z kolei w kontekście zmiennej 
i przypadkowej praktyki brakuje ontologicznej stałości i logicznej konieczności. We 
współczesnej polityce nader często zapominają o tym liczni technokraci, a przecież już 
Arystoteles pisał, że polityczna praxis nie ma nic wspólnego z techne, czyli umiejętnym 
wytwarzaniem dzieł i rzetelnym rozwiązywaniem uprzedmiotowionych zadań. 
Zarówno bowiem dystrybucja, jak i rekompensata nabierają sensu dopiero wówczas, 
kiedy traktowane są jako funkcjonalny przejaw odpowiednich instytucji politycznych. 
Te z kolei powstać mogą, jako efekt kompleksowej refleksji o polityce w ogóle, a nie 
jako przejaw wycinkowego myślenia nad konkretnymi problemami polityki bieżącej.

51 Arystoteles, Etyka nikomachejska, op.cit., s. 79, (1094b).
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problem of SocIal juStIce aS plane 
of claSSIc reflectIon about polItIcS

According to author this text for improvement the observation of present policy 
very valuable skills the meeting of aspects classic reflection over them. Especially 
philosophers of ancient Greece tried to solve this problem. The article relates the 
analyses of classic interpretations of social justice. Author concentrate on ancient 
identification this idea as process of realization once good.Tradition of this reflection 
descends with Aristotle`s and Plato`s texts. Both formulations common is the general 
perspective of perception political structures. Philosophers claims that state can exist 
when only be leaning on the ground moral. The most important fulfils part here the 
social justices idea because it possesses in relation to system potential and dynamiz-
ing proprieties.

Ancient formulation becomes set against present. Problems of state and law was 
separated from ethics especially in XIX century. Experts interested oneself only pro-
cesses but not preferred them by state of aims and moral norms. Then the notion of 
social justice appeared as arrangement of report between social groups.

Accepting the classicses point of view author underlines that justice is the true 
object of every policy. He underlines that it lacks them ontologic constancy and 
logical necessity. According to author numerous political technocrats leave behind 
too often about this.
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ATHENAEUM

STOSuNeK Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II, do zagadnień reli-
gii i Kościoła determinowany był przez zaangażowanie w hierarchicznej strukturze 
Kościoła katolickiego oraz filozoficzno-teologicznym wykształceniem. Patrzył On na 
te kwestie z punktu widzenia duchownego oraz teologa i filozofa katolickiego, dbając 
przy tym o uniwersalność przesłania. Religia była jednym z głównych problemów 
w Jego refleksji, nie tylko teologicznej, ale również społecznej, czy szerzej społeczno-
-filozoficznej. W duchu soborowej odnowy Karol Wojtyła – Ojciec Soboru Watykań-
skiego II, teolog i filozof oraz Jan Paweł II – papież wyrażał poglądy na temat wiary, 
chrześcijaństwa, katolicyzmu oraz wyznań niechrześcijańskich i ich wzajemnych 
relacji1. Samą religię rozumiał jako „ściśle związaną z ludzkością i z wszelkimi jej 
sprawami”2, co niejako prowokowało nie tylko dyskurs teologiczny, ale też, a może 

Arkadiusz Modrzejewski

Społeczny wymIar relIgII  
w myślI Społeczno-fIlozofIcznej  

karola wojtyły (1920–2005)

1 Przywiązaniu do tradycji soborowej Jan Paweł II dał wyraz w opublikowanym po Jego śmierci 
Testamencie, gdzie stwierdził: „Stojąc na progu trzeciego tysiąclecia «in medio Ecclesiae», pragnę raz 
jeszcze wyrazić wdzięczność Duchowi Świętemu za wielki dar Soboru Watykańskiego II, którego wraz 
z całym Kościołem – a w szczególności z całym Episkopatem – czuję się dłużnikiem. Jestem przekonany, 
że długo jeszcze dane będzie nowym pokoleniom czerpać z tych bogactw, jakimi ten Sobór XX wieku 
nas obdarował. Jako Biskup, który uczestniczył w soborowym wydarzeniu od pierwszego do ostatniego 
dnia, pragnę powierzyć to wielkie dziedzictwo wszystkim, którzy do jego realizacji są i będą w przyszło-
ści powołani. Sam zaś dziękuję Wiecznemu Pasterzowi za to, że pozwolił mi tej wielkiej sprawie służyć 
w ciągu wszystkich lat mego pontyfikatu” (Jan Paweł II, Testament, Warszawa 2005, s. 7). Do idei sobo-
rowych bardzo często nawiązywał też w swojej ostatniej książce Pamięć i tożsamość, można nawet skon-
statować, że jest ona przesycona nawiązaniami do Vaticanum II (zob. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, 
Kraków 2005).

2 Jan Paweł II, Przemówienie do przedstawicieli innych religii i kultur, Dehli, 2 II 1986, (w:) Przemó-
wienia i homilie Ojca świętego Jana Pawła II, Kraków 1997, s. 413.
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przede wszystkim, filozoficzno-społeczny o miejscu i znaczeniu religii w społeczeń-
stwie i życiu każdego człowieka. 

W adhortacji Christifideles laici Jan Paweł II zauważał dwa charakterystyczne dla 
współczesnego świata, a zarazem przeciwstawne, zjawiska: sekularyzm i intensyfika-
cję potrzeb religijnych. Pierwsze związane z areligijnością, wynikającą, jak tłumaczył 
Papież, ze źle pojętego rozwoju naukowo-technicznego, który prowadzi do odcięcia 
się od wartości transcendentnych; człowiek wychowany w duchu kultu nauki i tech-
niki próbuje nierzadko zrównać się z Bogiem, którego miejsce zastępują różne nowo-
czesne fetysze nazywane przez Wojtyłę „bożkami”. Problem odchodzenia od wiary 
i religii nie dotyczy, w Jego opinii, tylko jednostek, ale też całych społeczeństw, doty-
czy to także narodów o długiej tradycji chrześcijańskiej. Drugie zjawisko z kolei, 
będące też swoistą reakcją na postępującą sekularyzację związane jest z otwartością 
„na duchową i transcendentną wizję życia”, oznacza powrót do poszukiwań religijnych 
oraz odnowienia poczucia „sacrum”3. 

Religijność nie była utożsamiana przez papieża Jana Pawła II wyłącznie z chrześci-
jaństwem. Była traktowana jako zjawisko ogólnoludzkie, powszechne. Karol Wojtyła 
stwierdzał za Soborem Watykańskim II, że: „Ludzie oczekują od różnych religii odpo-
wiedzi na głębokie tajemnice ludzkiej egzystencji, które jak niegdyś, tak i teraz do 
głębi poruszają ludzkie serca: czym jest człowiek, jaki jest sens i cel naszego życia, co 
jest dobrem a co grzechem, jakie jest źródło i cel cierpienia, na jakiej drodze można 
osiągnąć prawdziwą szczęśliwość, czym jest śmierć, sąd i wymiar sprawiedliwości po 
śmierci, czym wreszcie jest owa ostateczna i niewysłowiona tajemnica, ogarniająca 
nasz byt, z której bierzemy początek i do której dążymy”4. Już jako papież Jan Paweł II, 
również zgodnie z nauką ostatniego soboru w Watykanie, dostrzegał w różnych reli-
giach wiele wspólnych elementów, nazywając je semina Verbi (nasiona Słowa), co 
oznacza „wspólny soteriologiczny korzeń wszystkich religii”, czyli dążenie do zbawie-
nia człowieka, które jest celem wszystkich wyznań i religii5. W oparciu o tę wspólną 
płaszczyznę Jan Paweł II podczas wizyty w Korei stwierdził: „Kościół katolicki stara 
się o nawiązanie przyjaznego dialogu ze wszystkimi wielkimi religiami, które poprzez 
dzieje prowadziły ludzkość. Będziemy kontynuować te starania tak, by wzajemne 
zrozumienie i współpraca między nami rozwijały się oraz by duchowe i moralne war-
tości, na straży których stoimy, nadal dawały mądrość i wewnętrzną siłę mężczyznom 
i kobietom naszych czasów”6. Dialog pomiędzy religiami jest próbą przełamania seku-

3 Jan Paweł II, Christifideles laici, Wrocław 1998, s. 11–13.
4 K. Wojtyła, U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, Kraków 1972, s. 27.
5 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 75.
6 Jan Paweł II, Przemówienie na spotkaniu z przywódcami religii tradycyjnych, Seul, 6 V 1984, (w:) 

Jan Paweł II na Dalekim Wschodzie. Homilie i przemówienia, Warszawa 1988, s. 81.
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laryzmu, jak również próbą ustanowienia pokojowego ładu na świecie. Szczególny 
wyraz chęci zbliżenia na rzecz pokoju dał Jan Paweł II organizując Światowe Dni 
Modlitwy o Pokój w Asyżu, które zgromadziły licznych przedstawicieli duchowieństwa 
i wyznawców różnych religii. Stwierdził tam, że „Wraz z religiami świata dzielimy 
wspólnie poszanowanie i posłuszeństwo sumieniu, które wszystkich nas uczy szukać 
prawdy, miłości i służenia wszystkim jednostkom i społeczeństwom, a tym samym 
uczy nas wprowadzania pokoju między jednostkami i między narodami”7. Papież 
wskazał na rolę systemów religijnych w kształtowaniu sprawiedliwych i pokojowych 
systemów społecznych i systemu międzynarodowego. Religie, jako depozytariusze 
zasad moralnych, określają zasady obowiązujące w społeczeństwie. W Centesimus 
annus stwierdził, że „zarówno dziś, jak i w przyszłości religie odegrają wybitną rolę 
w utrwaleniu pokoju i budowaniu społeczeństwa godnego człowieka”8. 

Godność w koncepcji filozoficznej Karola Wojtyły stanowi jedną z najważniejszych 
wartości autotelicznych, tak w wymiarze społecznym, jak i indywidualnym. Jest źró-
dłem wszelkich innych praw przysługujących osobie ludzkiej, w tym przede wszystkim 
wolności sumienia i wyznania. „W tej godności osoby prawa ludzkie – twierdził Karol 
Wojtyła – znajdują swoje bezpośrednie źródło. A szacunek dla tej godności daje począ-
tek ich skutecznemu zabezpieczeniu. Osoba ludzka, mężczyzna czy kobieta (…) 
zachowuje zawsze wrodzoną godność i nigdy tej własnej godności nie traci”9. Ze 
względu na swoje źródło w godności prawa człowieka nie sprowadzają się jedynie do 
jednego wymiaru. Obejmują całościowo osobę ludzką, czyli odnoszą się zarówno do 
jej potrzeb materialnych, jak i duchowych. Jan Paweł II uważał, że: „Człowiek żyje 
równocześnie w świecie wartości materialnych i w świecie wartości duchowych. Dla 
konkretnego żyjącego człowieka jego potrzeby, korzystanie z wolności i stosunki 
z drugimi nie ograniczają się wyłącznie do jednego lub drugiego zakresu wartości, 
ale dotyczą obu tych zakresów równocześnie”10. Godność ludzka, będąca podstawą 
równości wszystkich ludzi, wyklucza – w sensie etycznym i moralnym – jakąkolwiek 
dyskryminację, w tym też ze względu na wyznanie. Jan Paweł II twierdził, że każda 
dyskryminacja, ze względu na hańbę przynoszącą godności osoby ludzkiej, jest nie-
dopuszczalną niesprawiedliwością11. 

 7 Jan Paweł II, Przemówienie na zakończenie Światowego Dnia Modlitwy o Pokój, Asyż, 27 X 1986, 
(w:) Przemówienia i homilie…, s. 407.

 8 Jan Paweł II, Centesimus annus, Wrocław 1995, s. 116.
 9 O prawach człowieka, Orędzie Jana Pawła II do Sekretarza Generalnego ONZ Kurta Waldheima, 

„Więź” 1979, nr 4, s. 4–5. 
10 Jan Paweł II, Na forum pokoju i sprawiedliwości, Orędzie do Organizacji Narodów Zjednoczonych 

w Nowym Jorku, (w:) idem, Nauczanie społeczne, t. 2, Warszawa 1982, s. 317.
11 Jan Paweł II, Christifideles…, s. 100.
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Karol Wojtyła afirmował w swojej refleksji społecznej katalog praw człowieka zapi-
sany w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Podczas wystąpienia na forum ONZ 
w orędziu skierowanym do delegatów wyliczył następujące prawa: „prawo do życia, 
do wolności i bezpieczeństwa osobistego, prawo do wyżywienia, do odzienia, do 
mieszkania, do opieki zdrowotnej, do odpoczynku i rozrywki, prawo do wolności 
słowa, do nauki i kultury, prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania, prawo do 
wyznawania własnej religii: indywidualnie lub zbiorowo, publicznie lub prywatnie, 
prawo do wyboru określonego stanu lub zawodu, do założenia rodziny przy zapew-
nieniu warunków koniecznych do rozwoju życia rodzinnego, prawo do własności, do 
pracy, do godziwych warunków pracy, i do sprawiedliwego wynagrodzenia za pracę, 
prawo do zebrań i zrzeszania się, prawo do swobodnego poruszania się i podróżowa-
nia wewnątrz i na zewnątrz kraju, prawo do narodowości i do miejsca zamieszkania, 
prawo do uczestnictwa w życiu politycznym i prawo do swobodnego wyboru ustroju 
politycznego państwa, do którego się przynależy”12. Wśród praw przysługujących 
człowiekowi, prawo do wolności wyznania było dla papieża-Polaka jednym z najistot-
niejszych, jeśli nie najistotniejszym. Papież stwierdzał, że uznanie prawa do wolności 
sumienia i wolności religijnej „jest jednym z najwyższych dóbr i najpoważniejszych 
obowiązków każdego ludu, który naprawdę ma wolę zabezpieczenia dobra osoby 
i społeczeństwa”13. Postawa ta, jak się zdaje, wynika z prostego związku, łączącego 
osobę papieża z religią. Wojtyła uznawał relacje między Bogiem a człowiekiem  
za element konstytutywny samego być człowieka14. Prawo do wolności sumienia 
i wyznania wypływa z najgłębszych sfer w człowieku, dotyka jego godności, która 
„odczuwa przemożną wewnętrzną konieczność wolnego działania według «nakazów 
 sumienia»”15. Prawo do wolności sumienia i wolności religii wiąże się również z natu-
ralnym prawem każdego człowieka do poszukiwania prawdy. Jan Paweł II stwierdził: 
„Każdy człowiek ma prawo i obowiązek angażowania się w poszukiwanie prawdy (…) 
inni ludzie i społeczeństwo są zobowiązani do uszanowania swobodnego rozwoju 
duchowego osób” 16. 

W sferze osobistej wolność sumienia i wyznania obejmuje swobodę przyłączenia 
się do określonego wyznania, sprawowania kultu i uszanowania miejsca kultu, wol-
ności rodziców do wychowywania dzieci według własnych przekonań religijnych, 
możliwość wyboru przez rodziny szkół edukujących w duchu religijnym, wolność 

12 Jan Paweł II, Na forum pokoju i sprawiedliwości…, s. 316–317.
13 Jan Paweł II, Christifideles…, s. 107.
14 Ibidem, s. 106.
15 Jan Paweł II, List Stolicy Apostolskiej do szefów Państw Sygnatariuszy Aktu Końcowego w Helsinkach 

o wolności religijnej, (w:) Listy pasterskie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1997, s. 577.
16 Ibidem, s. 578.
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w korzystaniu z opieki religijnej w szpitalach, zakładach opieki społecznej, w kosza-
rach wojskowych i zakładach penitencjarnych, czy w końcu wolność od jakiejkolwiek 
dyskryminacji ze względu na wyznanie17. 

Na płaszczyźnie wspólnotowej wolność religijna przejawia się w: wolności do posia-
dania własnych struktur hierarchicznych, wolności do swobodnego wypełniania 
posługi przez duchownych oraz nieskrępowanego mianowania na stanowiska 
kościelne, wolność zakładania instytutów duchowych, wolność głoszenia wiary (rów-
nież przez środki masowego przekazu), wolność prowadzenia działalności wycho-
wawczej i społecznej, wolność kontaktowania się w ramach międzynarodowych 
struktur kościołów, denominacji i związków wyznaniowych18.

Wszelkie naruszenie praw wynikających z wolności sumienia i wyznania papież 
Jan Paweł II traktował jako zamach na godność osoby. W encyklice Redemptor homi-
nis stwierdził, że: „Godności człowieka, jego obiektywnym uprawnieniom sprzeciwia 
się ograniczenie wolności religijnej, jej naruszenie”19. Kontestował szczególnie systemy 
państwowe, w których jedynie światopogląd ateistyczny był akceptowany przez wła-
dze publiczne. Urzeczywistnienie prawa do wolności wyznania Papież określił jako 
sprawdzian „prawdziwego postępu człowieka w każdym ustroju, społeczeństwie, sys-
temie czy środowisku”20.

W ochronie tego podstawowego prawa, jakim jest wolność wyznania i sumienia 
widział „polski” Papież szerokie pole dla współpracy różnych religii i wyznań21. 
Współpraca ta wymaga od wszystkich zainteresowanych stron przede wszystkim 
wzajemnego szacunku oraz poszanowania „podstawowych swobód, a zwłaszcza god-
ności religijnej” osób innego wyznania i innej religii22. 

Karol Wojtyła wskazywał na pozytywne wartości tkwiące nie tylko w chrześcijań-
stwie, ale również w innych religiach. Swoją uwagę zwracał m.in. ku tradycyjnym 
wierzeniom Dalekiego Wschodu. Twierdził, że religie te „wniosły wielki wkład w dzieje 
moralności i kultury, wykształciły świadomość tożsamości narodowej Chińczyków, 
Hindusów, Japończyków, mieszkańców Tybetu, a także ludów południowego wschodu 
Azji czy archipelagów Oceanu Spokojnego”23.

17 Ibidem, s. 580–581.
18 Ibidem, s. 581–583.
19 Jan Paweł II, Redemptor hominis. Tekst i komentarz, Kraków 1980, s. 41.
20 Ibidem.
21 Jan Paweł II, Przemówienie do przedstawicieli innych religii i kultur, (w:) Przemówienia i homilie…, 

s. 455–456.
22 Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży muzułmańskiej, Casablanca, 19 VIII 1985, (w:) Przemó-

wienia i homilie…, s. 442.
23 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei…, s. 76.
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Szczególnie bliskie były jednak papieżowi Janowi Pawłowi II, ze względu na wspólne 
pochodzenie i wiarę w jednego Boga, religie monoteistyczne, tzn. judaizm i islam. 

Stosunek do żydów był uwarunkowany doświadczeniami historycznymi i osobi-
stymi samego Karola Wojtyły, jak również względami doktrynalnymi, łączącymi 
chrześcijaństwo z judaizmem. Był to stosunek pozytywny, co potwierdzają słowa 
samego Papieża: „Cieszę się, że moje posługiwanie na Stolicy św. Piotra wypadło 
w okresie posoborowym, kiedy inspiracja Deklaracji Nostra aetate przyobleka się 
w konkretne kształty. W ten sposób zbliżają się do siebie dwa wielkie człony Bożego 
wybrania: Stare i Nowe Przymierze”24. Podczas przemówienia w rzymskiej synagodze 
papież wyraził żal za akty dyskryminacji i niesprawiedliwego ograniczania wolności 
religijnej oraz ucisku w zakresie swobód obywatelskich. Dostrzegał przy tym możli-
wość podjęcia współpracy chrześcijaństwa i judaizmu na rzecz wprowadzania w życie 
społeczne ładu etycznego, który może przyczynić się do przełamania negatywnych 
skutków sekularyzmu i relatywizmu25. 

Jan Paweł II dostrzegał także możliwości zbliżenia i dialogu chrześcijan z muzuł-
manami, które powinny przezwyciężyć wzajemne uprzedzenia i niechęci powstałe na 
przestrzeni dziejów. Do pozytywnych oznak pokoju pomiędzy chrześcijaństwem 
i islamem zliczał liczne podróże apostolskie, które odbył do krajów muzułmańskich 
Azji i Afryki. Zagrożeniem dla kształtowania dobrych stosunków są, w opinii Papieża, 
grupy fundamentalistów islamskich, które dochodząc do władzy łamią prawa czło-
wieka, szczególnie prawo do wolności sumienia i wyznania. Jednak wbrew tym nega-
tywnym zjawiskom Jan Paweł II deklarował, że Kościół jest otwarty na współpracę 
i dialog z wyznawcami Proroka26. 

Generalnie w relacjach międzyreligijnych Jan Paweł II postulował odwołanie się 
do dialogu. Dialogu, którego celem nie jest wszakże jakiś kompromis, mniej lub bar-
dziej korzystny dla jednej bądź drugiej strony, ale dialogu jako otwartości na prawdę, 
co oznacza też otwartość na argumentację drugiej strony. Dialog, w którym strony 
otwarte są na swoje argumenty, ale także gotowe zaakceptować prawdę bez względu 
na to, jaka ona by nie była, jest podstawą pokojowego ładu na świecie. Twierdził, że 
„Nie ma pokoju, jeśli nie ma gotowości do szczerego i ciągłego dialogu”27. Karol Woj-
tyła, co warto wspomnieć, nie mówił tylko o dialogu, ale przede wszystkim był czło-
wiekiem dialogu. Człowiekiem, nie bojącym się wypowiadania prawdy, nierzadko 

24 Ibidem, s. 87.
25 Por. Jan Paweł II, Przemówienie w synagodze większej Rzymu, 13 IV 1986, (w:) Przemówienia 

i homilie…, s. 433 i 437. 
26 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei…, s. 84.
27 Jan Paweł II, Prawda siłą pokoju, (w:) Paweł VI, Jan Paweł II, Orędzia papieskie na Światowy Dzień 

Pokoju, Rzym–Lublin 1987, s. 120.
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bolesnej i często wstydliwie skrywanej. Jako pierwszy z papieży publicznie przeprosił 
za grzechy ludzi Kościoła, narażając się tym na ostrą krytykę ze strony części ducho-
wieństwa i świeckich, reprezentujących nurt katolicyzmu tradycjonalistycznego. Był 
też pierwszym papieżem, który odwiedził synagogę i meczet, modlił się przed Ścianą 
Płaczu – najświętszym miejscem judaizmu.

Jego stosunek do niechrześcijańskich wyznań i religii wpisuje się w kontekst reflek-
sji filozoficznej nad cywilizacją i kulturą oraz historią, która sytuuje Go pośród myśli-
cieli uniwersalistycznych. Karol Wojtyła był kontynuatorem ponaddwutysiącletniej 
tradycji myślenia uniwersalistycznego, wyrastającej na gruncie uniwersalizmu chrze-
ścijańskiego. Uniwersalizm przeniknął Jego myśl filozoficzną i społeczną, umożliwia-
jąc patrzenie na historię, kulturę i cywilizację w wymiarze wspólnotowym całej 
 ludzkości przy jednoczesnym zachowaniu kulturowej (i religijnej) różnorodności, 
stanowiącej bogactwo uniwersalnej cywilizacji28.

W duchu Soboru Watykańskiego II był również inicjatorem działań na rzecz zbli-
żenia i zjednoczenia chrześcijan. Szczególne zabiegi kierował w stronę Kościołów 
prawosławnych. Nie pomijał jednak w swojej działalności ekumenicznej wspólnot 
protestanckich. Tym niemniej prawosławie, będąc najbliższe doktrynalnie kato-
licyzmowi, było postrzegane przez papieża jako pierwszy partner w dialogu ekume-
nicznym29. 

Zjednoczenie chrześcijan powinno odbywać się w formie pełnej wspólnoty na 
płaszczyźnie wiary, sakramentów i rządów Kościoła, przy zachowaniu różnorodności 
liturgicznej, teologicznej i dyscypliny. Nie jest to zatem próba jednostronnego narzu-
cenia katolicyzmu. Papież Jan Paweł II jednak niezachwianie stał na stanowisku zacho-
wania jednej wiary: „Należy przede wszystkim zachować una fides, wyznawanie 
jednej wiary”30. Jedność chrześcijan nie jest według Papieża formą uniformizacji czy 
„zubażającej jednolitości”, ale zachowaniem bogactwa Kościołów partykularnych 
w łączności z Kościołem powszechnym. Płaszczyzną jedności jest wyznawanie wspól-
nej, niezmiennej i prawdziwej wiary. Narzędziem zjednoczenia winien być dialog, 
dzięki któremu możliwe jest wzajemne zrozumienie i pojednanie31.

Najwięcej uwagi w refleksji nad religią Jan Paweł II poświęcił, co zrozumiałe, 
Kościołowi katolickiemu. Pomijając aspekt teologiczny rozważań papieskich na temat 
Kościoła, a skupiając się jedynie na aspekcie społecznym, można dostrzec trzy zasad-
nicze kwestie: 

28 Zob. A. Modrzejewski, Uniwersalizm w myśli filozoficzno-społecznej Jana Pawła II, „Krakowskie 
Studia Małopolskie” 2002, vol. 6, s. 432 i nn.

29 Ibidem, s. 116–117.
30 Jan Paweł II, Kościół, Kraków–Ząbki 1999, s. 503.
31 Ibidem.
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 1) Funkcja społeczna Kościoła. 
 2) Rola świeckich w Kościele. 
 3) Struktura Kościoła. 

W Redemptor hominis stwierdził, że Kościół jest społecznym podmiotem „odpo-
wiedzialności za prawdę Bożą”32. Traktowany jest zatem jako depozytariusz prawdy 
objawionej, czyli prawd wiary, jak również norm etyczno-moralnych. Kościół, z racji 
ciążenia na nim społecznej odpowiedzialności, zobligowany jest do bycia Kościołem 
„otwartym”, czyli wspólnotą „otwartą” na świat. Karol Wojtyła stwierdził, że: „W rze-
czywistości Kościół, który jest dla ludzi, który ludzi skupia w jedności Mistycznego 
Ciała Chrystusa, tkwi bardzo głęboko w świecie i ma wobec niego zadanie. Kościół 
zasadniczo służy Bogu; można powiedzieć: nie służy światu. Ale skoro świat jest stwo-
rzeniem Bożym, wobec tego trudno służyć Bogu – bez świata, bez służenia światu”33. 
Kościół ze swej natury jest organizacją misyjną, która w sensie szerszym oznacza 
działalność na rzecz urzeczywistnienia wartości etyczno-moralnych na płaszczyźnie 
międzyosobowej, społecznej, instytucjonalnej i międzynarodowej. W sensie ścisłym 
misyjność wyraża się w przekazywaniu wiary katolickiej. W encyklice Slavorum Apo-
stoli papież-Słowianin potwierdził tę szeroko rozumianą misyjność Kościoła, pisząc: 
„Katolickość Kościoła objawia się (…) w czynnej współodpowiedzialności i szlachet-
nym współdziałaniu wszystkich na rzecz dobra wspólnego. Kościół urzeczywistnia 
wszędzie swoją powszechność przyjmując, scalając i wyrażając we właściwy sobie 
sposób, z macierzyńską troską, każdą prawdziwą wartość ludzką”34. 

Prawda również w rozważaniach na temat funkcji społecznej Kościoła stanowi 
przede wszystkim kategorię etyczną. Odpowiedzialność za prawdę, o której pisał Jan 
Paweł II, jest podstawową funkcją Kościoła. Misją jego jest każdy człowiek, do którego 
winna dotrzeć prawda objawiona i prawda o istocie człowieczeństwa. Papież twierdził, 
że „człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół w wypełnianiu 
swojego posłannictwa”35. Kościół był pojmowany przez Niego nie tylko jako instytu-
cja, ale przede wszystkim jako wspólnota. Dlatego odpowiedzialność za prawdę spo-
czywa na każdym członku Kościoła. Człowiek jako istota ze swej natury wolna i spo-
łeczna jest predestynowany do działalności na rzecz drugiego człowieka. Karol 
Wojtyła uważał, że „wolność jest wielkim darem wówczas, kiedy umiemy świadomie 
jej używać (…) urzeczywistnia się w oddaniu i służbie”36. 

32 Jan Paweł II, Redemptor hominis…, s. 46.
33 K. Wojtyła, Kazania 1962–1978, Kraków 1979, s. 285.
34 Jan Paweł II, Slavorum Apostoli, (w:) Encykliki Ojca świętego Jana Pawła II, Kraków 1996, s. 238.
35 Jan Paweł II, Redemptor hominis…, s. 27–28.
36 Ibidem, s. 58.
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W rozważaniach papieskich na temat funkcji społecznej Kościoła dostrzegalna jest 
dwubiegunowość. Z jednej strony człowiek jest celem Kościoła, który względem niego 
wypełnia swoją misję. Z drugiej strony człowiek jako członek Kościoła jest zobligo-
wany do wzięcia odpowiedzialności za misję Kościoła. 

Wskazując na indywidualną odpowiedzialność za Kościół oraz odpowiedzialność 
Kościoła za jednostkę, Jan Paweł II zwracał również uwagę na rolę świeckich we 
wspólnocie katolickiej. Jeszcze przed rozpoczęciem obrad Soboru Watykańskiego II 
Karol Wojtyła optował za przywróceniem czynnego uczestnictwa świeckich w Kościele 
katolickim. W 1961 roku na łamach „Tygodnika Powszechnego” wypowiedział się za 
otwartością Kościoła na aktywizację laikatu, przypominając, że „Kościół bowiem, 
jako ziemskie, a równocześnie nadprzyrodzone społeczeństwo, tworzą wszyscy, 
i duchowni, i świeccy”37. Jako najwyższy dostojnik Kościoła, zgodnie z duchem Vati-
canum II, przeciwstawiał się marginalizacji roli świeckich we wspólnocie kościelnej. 
W jednym z przemówień stwierdził, że: „Uznanie świeckich za pełnoprawnych człon-
ków Kościoła wyklucza utożsamienie go jedynie z hierarchią. Pojmowanie Kościoła 
wyłącznie jako ciała hierarchicznego oznaczałoby przyjęcie koncepcji bardzo zawę-
żonej, stanowiłoby błąd antyewangeliczny i antyteologiczny – Kościół bez ludu”38. 
Funkcje świeckich Jan Paweł II postrzegał jako uczestnictwo „w misji służenia czło-
wiekowi i społeczeństwu”, które wyraża się przede wszystkim w działalności Kościo-
łów partykularnych. Ograniczone jest jednak do tworzenia rad diecezjalnych i para-
fialnych, udziału w synodach partykularnych oraz niektórych funkcji sakralnych39. 
Dopuszczenie laikatu do organów doradczych jest jedynie pewnym ustępstwem na 
jego rzecz. Ze względu na hierarchiczność Kościoła świeckim nie powierza się funk-
cji kierowniczych. Rodzi to pewną dwuznaczność w interpretacji papieskiego naucza-
nia, które mówi, że „świeccy są w całej pełni członkami Kościoła, tak samo jak święci 
szafarze i zakonnicy”40. Członkostwo w Kościele zatem, świeckich i duchownych, 
polega na przynależności do jednej wspólnoty, która ze względu na hierarchiczną 
strukturę charakteryzuje się odmiennością funkcji. Chrześcijanie, a ściślej katolicy, 
są równi co do natury i istoty członkostwa w Kościele, różniąc się funkcjami w nim 
sprawowanymi. Odmienność funkcji sprawowanych przez świeckich i duchownych 
traktowana jest jako komplementarność, wzajemne uzupełnianie. Wiąże się z przy-

37 K. Wojtyła, Myśli o laikacie, „Tygodnik Powszechny” 1961, nr 44.
38 Jan Paweł II, Kościół…, s. 304–305.
39 Por. Jan Paweł II, Christifideles…, s. 97. Zadanie rad diecezjalnych zgodnie z wytycznymi Soboru 

Watykańskiego II zawężone jest do śledzenia i przedstawiania „wszystkiego, co ma związek z duszpa-
sterskimi pracami, oraz wyciąganie z tego praktycznych wniosków” (Dekret o pasterskich zadaniach 
biskupów w Kościele Christus Dominus, (w:) Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 
1967, s. 245).

40 Jan Paweł II, Kościół…, s. 304.
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jęciem dwóch rodzajów kapłaństwa: powszechnym i hierarchicznym. W pierwszy 
partycypują wszyscy członkowie Kościoła: laikat i duchowieństwo. W drugim, kapłań-
stwie hierarchicznym, pojmowanym jako „urząd”, uczestniczą jedynie osoby konse-
krowane – kapłani, którym powierza się kierowanie Kościołem. Papież Jan Paweł II 
twierdził, że: „Oba te kapłaństwa będące sobie podporządkowane są istotnie różne”41. 
Warstwa duchownych, w opinii Papieża, powołana jest do aktywizacji „wszystkich 
zasobów kapłaństwa powszechnego”, na polu sakralnym i duszpasterskim, mającej 
wywierać wpływ na świeckich, których zadaniem jest kształtowanie w duchu chrze-
ścijańskich zasad i wartości rzeczywistości społecznej, ekonomicznej i politycznej42. 
Świeccy są zatem postrzegani jako ta grupa, która łączy Kościół ze światem. Karol 
Wojtyła stwierdzał, że laikat stanowi „tę rzeczywistość społeczną Kościoła, przez którą 
on w szczególny sposób trwa w świecie i kształtuje ten świat”43. 

Istnieją dwie formy uczestnictwa laikatu w Kościele: osobista i zrzeszeniowa. Pierw-
sza forma wynika ze świadomości katolików świeckich tego, że są oni członkami 
Kościoła, czyli osobami, którym powierzono „oryginalne, niezastąpione i ściśle oso-
biste zadanie”44. Świecki jest zatem zobligowany do głoszenia wiary i do życia zgod-
nego z normami etyczno-moralnymi w swoim środowisku. Uczestnictwo zrzeszeniowe 
z kolei, jest solidarnym działaniem świeckich na rzecz urzeczywistniania wartości 
chrześcijańskich. Poprzez zaangażowanie w zrzeszeniach katolickich wyraża się „spo-
łeczna natura człowieka oraz realizuje się potrzeba poszerzania zakresu i skuteczno-
ści jego działań”45. 

Poprzez pryzmat funkcji Kościoła oraz roli świeckich i duchownych przejawia się 
ontyczna struktura Kościoła. Jan Paweł II rozumie Kościół jako wspólnotę osób – 
communio. Jest to wspólnota „organiczna”. Jedność złożona, na którą składają się 
różne, uzupełniające się funkcje laikatu i duchowieństwa. Wspólnotowy wymiar 
Kościoła wyraża się w egalitarnym charakterze osobowego uczestnictwa wszystkich 
członków, czyli jest to równość „w dziedzinie godności” oraz „wspólnej wiernym 
działalności budowania Ciała Chrystusowego”46. Równości nie przeczy ustrój hierar-
chiczny Kościoła, ponieważ hierarchii, przynajmniej w założeniach doktrynalnych, 
przyznaje się charakter służebny47. 

W myśli społeczno-eklezjalnej Karola Wojtyły wyrażona jest natura, istota czło-
wieczeństwa; jest to myśl głęboko osadzona w filozofii personalistycznej. Społeczeń-

41 Ibidem, s. 95.
42 Ibidem.
43 K. Wojtyła, Człowiek drogą Kościoła, Warszawa 1992, s. 105–106.
44 Jan Paweł II, Christifideles…, s. 73.
45 Ibidem, s. 75.
46 K. Wojtyła, U podstaw odnowy…, s. 126.
47 Ibidem, s. 129.
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stwo w rozumieniu personalizmu Wojtyłowego to zorganizowane i świadome spo-
łecznych więzi jednostki. Kościół zatem jako społeczność sakralna tworzona jest przez 
świadome osoby. Papież twierdził, że świadomość wspólnoty powinna stać się udzia-
łem wszystkich jej członków. Prawdziwa wspólnota kościelna jest więc ze swej istoty 
oparta na indywidualnym przeświadczeniu członków o naturze, celu i funkcji Kościoła. 
Świadomość wspólnoty ma znaczenie etyczne, gdyż „służy kształtowaniu autentycz-
nie chrześcijańskiej moralności społecznej”48. 

Z pewnością wizja stosunków religijnych prezentowana w myśli Karola Wojtyły 
w dużej mierze determinowana jest przez Jego zaangażowanie w strukturze Kościoła 
hierarchicznego, niemniej jednak był On reprezentantem umiarkowanego nurtu 
reformistycznego w Kościele, o czym świadczy zarówno Jego stosunek do innych 
wyznań, a w tym niechrześcijańskich, jak struktury i funkcji Kościoła katolickiego. 
Innym zupełnie, właściwie nieistotnym dla powyższych rozważań, było stanowisko, 
jakie zajmował w kwestiach etyczno-moralnych czy teologiczno-eklezjologicznych, 
takich jak przerywanie ciąży, antykoncepcja, celibat. Poglądy wyrażane na tym grun-
cie uznawane były, nie bez racji, za konserwatywne. Jednak Jego widzenie tak stosun-
ków religijnych czy też międzyreligijnych, jak relacji wewnątrz wspólnoty eklezjalnej 
było wyrazem umiaru, a także gotowości do podjęcia konstruktywnego dialogu.

Podsumowując myśl analityczną można sformułować następujące uogólnienia:
 1) Religia w koncepcji filozoficznej Karola Wojtyły jest zjawiskiem powszechnym, 

wyraża pragnienia duchowe i dążenia człowieka i społeczeństw; odpowiada na 
ważkie pytania dotyczące ludzkiej egzystencji.

 2) Jan Paweł II akceptował pluralizm religijny i wyznaniowy, doszukując się 
w nim elementów wspólnych dla wszystkich religii. Wskazywał przy tym 
w duchu kulturowego ekumenizmu na potrzebę zbliżenia międzywyznanio-
wego i dialogu międzyreligijnego.

 3) W papieskim nauczaniu podkreśla się doniosłą rolę religii w kształtowaniu 
pokojowego ładu światowego oraz ochronie podstawowych praw człowieka, 
w tym szczególnie wolności sumienia i wyznania. 

 4)  Papież Jan Paweł II w swoim nauczaniu wskazał na publiczną rolę Kościoła 
katolickiego, jaką jest przede wszystkim głoszenie prawdy, szczególnie o natu-
rze człowieka, jego prawach i powinnościach.

 5) Mówiąc o strukturze Kościoła katolickiego Karol Wojtyła wskazywał na ważną 
i aktywną rolę świeckich w życiu wspólnoty wiernych. Przeciwstawiał się ten-
dencjom wewnątrzkościelnym, dążącym do marginalizacji laikatu w Kościele. 

48 Ibidem, s. 138.



224 Summary

Arkadiusz Modrzejewski

SocIal aSpect of relIgIon  
In karol wojtyla’S phIloSophIcal  

and SocIal thought

Karol Wojtyla (1920-2005) as pope John Paul II is one of the most influential think-
ers in contemporary world. His social and philosophical concerns many divers issues. 
This article is dedicated to his conception of religion being social phenomena. Religion 
is not only relation between man and supernatural power, e.g. God. It is also power 
of social life, ordering relations inside society. It has potential to crate patterns of 
culture and even civilizations. Wojtyla speaks on religion as representative of Catho-
lic hierarchy as well as Christian philosopher and theologian inspiring of Vaticanum 
Secundum. He tries his voice to be universal message. In spite of theological divaga-
tions on God, His nature and Church as a Corpus Christi, pope John Paul II considers 
human and social aspects of religion, its influence on social life and relationships 
between various religions. He notices that two opposing attitudes are characteristic 
for contemporary world and man. One is atheism, process of secularization and reli-
gious indifferentism. Its cause is in a wrongly understanding progress of science and 
technology. Some people believe that science and technology proves that God does 
not exist. The second attitude is an openly for spiritual and transcendental vision of 
life. It affirms existence of supernatural world. Wojtyla does not limit the religion to 
Catholic or Christian belief. He thinks that diverse religions give people an answer to 
the most elementary existential questions. He speaks on common soteriological root 
of all religions. That’s why he is a supporter of religion cooperation for dissemination 
of spiritual values and world peace. He promotes a religious freedom as one of the 
most important liberties and human right. Natural human dignity is its resource. And 
any form of religious discrimination is not acceptable. Every man and woman has 
a law to choose a confession, to practice of cult and to bring up children with own 
confession. 

Intrarelation in Christian community and Catholic Church is the largest part of 
John Paul’s social reflection on religion. He is a supporter of Christian unity. It should 
be base on liturgical, theological and disciplinary diversification. It does not mean 
homogeny uniformity. Common ground of all Christians should be una fides – the 
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one faith. Speaking on Catholic Church Karol Wojtyla shows its proper function and 
structure as well as role of laymen. The Church is a depository of divine Truth and 
moral and ethic principles. It is to act for human being, society and world. He under-
lines role of laymen in the Church and in fulfillment of its mission, opposing tendency 
of marginalizing of lays. But he is sure of necessity of hierarchy’s existence intra the 
Church and different roles of laymen and clergy.
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ATHENAEUM

W liTeraTurZe poświęconej tematyce transformacji ustrojowej w Polsce prze-
ważały opinie o spóźnionym przejmowaniu wybranych idei bądź wątków doktrynal-
nych różnych nurtów liberalizmu, niedostosowaniu do realiów, a także o antylibera-
lizmie polskiego społeczeństwa. Te sformułowania istotnie wskazują na trudności 
w jednoznacznym zdefiniowaniu wpływu liberalizmu na transformację ustrojową 
w Polsce. Liberalizm, jako doktryna, nigdy nie był silnie zakorzeniony w świadomo-
ści społecznej. Zyskał jednak na tyle dużą popularność (przyzwolenie), by stać się 
odniesieniem i drogowskazem (przynajmniej w początkowym okresie trwania trans-
formacji) dla reformowania zarówno gospodarki, jak i systemu politycznego, a także 
przemian samego społeczeństwa. Równocześnie pojęcie liberalizmu, podobnie jak 
określenia innych nurtów myśli społecznej i politycznej, trudno jest jednoznacznie 
zdefiniować1. Można natomiast z pewnością przyjąć pewien podstawowy katalog tych 
wartości, wśród których niezmiennie naczelne miejsce należy przyznać wolności. Jest 
ona także podstawą współczesnego rozumienia godności człowieka, możliwości jego 
rozwoju i prymatu dobra. Natomiast sporną pozostaje kwestia wyrównywania szans 
oraz interwencji państwa w życiu społecznym. W ramach tej dyskusji pojawia się 
także liberalizm konserwatywny, który nie powinien być rozpatrywany doktrynalnie. 
W zasadzie można określić ten nurt jedynie jako pewien styl myślenia oparty na kilku 
stałych przesłankach, do których zaliczamy: tradycję, wolność, własność i silne pań-
stwo. Konserwatywno-Liberalna Partia „Unia Polityki Realnej” jest najdłużej istnie-
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1 J. Szacki, Liberalizm po komunizmie, Kraków 1995, s. 5–7; R. Tokarczyk, Elementy składowe myśli 
politycznej współczesnego liberalizmu, (w:) Ideologia, doktryny i ruch polityczny współczesnego liberalizmu, 
pod red. E. Olszewskiego, Z. Tymoszuka, s. 15–16.
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jącym ugrupowaniem tego nurtu Polsce. Powstała z połączenia Ruchu Polityki Real-
nej (istniejącego od 1987 roku) ze stowarzyszeniem Unia Polityki Realnej. Jako partia 
została wpisana do ewidencji w 1990 roku.

Analiza dokumentów programowych UPR skłania do potraktowania jej jako par-
tii nowej prawicy. Bowiem od początku istnienia po dzień dzisiejszy podstawę pro-
gramową stanowią trzy zasady: wolność, własność prywatna i tradycja. W Deklaracji 
założycielskiej UPR najbardziej akcentowaną ideą jest indywidualizm jednostki, gdyż 
„społeczeństwu potrzebny jest każdy człowiek, i tylko on ma prawo uznawania co 
jest dla niego dobre”2. Pozwala to na stwierdzenie, że ideałem dla wolnego obywatela 
jest sprawne państwo, działające w zakresie ściśle określonego minimum. Dlatego też 
nie powinno ono posiadać prawa ingerencji w sferę wolności jednostek, poza przy-
padkami, gdy stanowi to zagrożenie dla zdrowia, życia bądź wolności i własności 
innych ludzi. 

Natomiast podstawowym zadaniem państwa i celem jego istnienia powinna być 
ochrona wolności jednostek. Narzędziem wykorzystywanym do realizacji tego zada-
nia powinna być przede wszystkim konstytucja i oparty na niej system prawny ze 
sprawnie działającym sądownictwem, a także zawodowa armia. Nadmienić warto, że 
wolność rozumiana jest jako „wolność od czegoś”, bowiem „wolność jest z natury 
negatywna”. Wprowadzone przez J. W. Hegla pojęcie „wolności do” to taka sama per-
wersja intelektualna, jak „olbrzymi liliput” lub „sprzeczność nieantagonistyczna”3.

 Konserwatywni liberałowie z UPR, nie uznając ingerencji państwa w większość 
dziedzin aktywności obywateli, reprezentowali stanowisko wskazujące, że jest to jedy-
nie forma organizacji, jedna z wielu instytucji życia publicznego, która została powo-
łana by strzec mienia i bezpieczeństwa obywateli. Dlatego zakładano, że istotniejszym 
jest fakt, aby państwo w zakresie swego minimum obowiązków było skuteczne,  
a niekoniecznie demokratyczne4. Natomiast najlepszym antidotum dla nadmiernego 
 rozrostu władz państwowych powinna być ich decentralizacja, a także klasyczny mon-
teskiuszowski podział.

 Zakładając, że dla przeciętnego obywatela nie jest istotny sposób wyłaniania wła-
dzy, ale zakres jej kompetencji głoszono tezę, że „władza nie powinna nic dekretować 
ani nakazywać, wręcz przeciwnie – powinna pozostawić każdemu wolny wybór, dając 
autentycznie szansę”5. Tym samym postulowano ograniczenie wpływu państwa na 

2 Deklaracja założycielska UPR, b.s. i m.w., zbiory własne.
3 J. Korwin-Mikke, Porównanie wartości, „Trybuna” z 22 lutego 2000 r, s. 10.
4 J. Matusiewicz, Konserwatywny liberalizm – istota i geneza, „Bez uprzedzeń” 1999, nr 2, s. 4; R. Ska-

rzyński, Od liberalizmu do totalitaryzmu. Z dziejów myśli politycznej XX wieku, Warszawa 1998–2002, 
s. 31–33.

5 Ibidem.
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działalność gospodarczą. To ona, w myśl założeń liberalizmu konserwatywnego, „obok 
systemu prawnego (…) stanowi gwarancję autonomii jednostki, dobrobytu społecz-
nego i stabilności państwa”6. Dlatego konieczne jest upowszechnienie własności 
a także ograniczenie ingerencji państwa. Konsekwencją tego miał być gospodarczy 
rozwój kraju oparty na własności prywatnej, wolny rynek pracy, usług i towarów 
w ramach stałych reguł gry znormalizowanych w stabilnym prawie. Bowiem „im 
mniej stawia się przeszkód na drodze wolnej przedsiębiorczości i prywatnej inicjatywy, 
tym bogatsze staje się społeczeństwo”7.

 W myśl tej zasady na początku lat 90. proponowano by upowszechnienie własno-
ści następowało poprzez reprywatyzację i prywatyzację sektora państwowego z „wy-
łączeniem elementów niezbędnych dla wykonywania funkcji państwa związanych 
z używaniem przemocy oraz koniecznym dla prawidłowego sprawowania władzy 
w państwie o gospodarce wolnorynkowej”8. 

 Niemniej istotnym postulatem w sferze gospodarczej była stabilizacja obiegu 
monetarnego i przeciwstawianie się wzrostowi ilości pieniądza papierowego ponad 
tempo wzrostu gospodarczego. Uznając deficyt budżetowy za „życie na koszt przy-
szłych pokoleń”, proponowano wprowadzenie konieczności „zakazu uchwalania 
budżetu z góry zakładającego deficyt”9.

Uznając, że obywatele płacący podatki utrzymują państwo, przeciwstawiano się 
równocześnie ich nadmiernemu wzrostowi. Unia Polityki Realnej proponowała by 
były one ograniczone jedynie do zakresu potrzebnego na cele utrzymania wojska, 
służb specjalnych, sądownictwa. Dodatkowo optowano za zachowaniem zasady spra-
wiedliwości w systemie podatkowym, przez co rozumiano spożytkowanie podatków 
„wyłącznie na cele w jednakowy sposób użyteczne dla każdego”10. Jednocześnie uwa-
żano, że wykorzystywanie podatków do finansowania celów kulturalnych, społecznych 
i charytatywnych sprzyja utrzymywaniu obywateli, czyniąc ich niezdolnymi do życia 
na własny rachunek i wytwarzając postawy roszczeniowe względem państwa. Dlatego 
powinny być realizowane przez fundacje czy dobrowolne składki społeczne.

Dystrybucja podatków nie była jedynym problemem podejmowanym w progra-
mach UPR, a dotyczącym pobierania opłat od obywateli. Przeciwstawiając się pater-
nalistycznemu charakterowi państwa zauważano konieczność obniżenia oraz zdecy-

 6 J. Gilder, O naturze ubóstwa, „Najwyższy Czas!” 1990, nr 1, s. V; J. Korwin-Mikke, Bezdomni 
arystokraci, „Najwyższy Czas!” 1998, nr 38, s. VII.

 7 L. von Mises, Mentalność antykapitalistyczna, Kraków 2000, s. 7.
 8 Program gospodarczy UPR, 11 grudnia 1990, b.s. i m.w., zbiory wasne.
 9 Ibidem.
10 Deklaracja założycielska UPR, op.cit., zbiory własne.
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dowanego ograniczenia podatków11. Rozumiano przez to likwidację wielokrotnego 
opodatkowania dochodów i ceł, a przede wszystkim wprowadzenia podatków niskich, 
najlepiej równych dla wszystkich. Nadmienić należy, że UPR, jako jedyna partia opo-
zycyjna, poparła wniosek Leszka Balcerowicza dotyczący zniesienia ulg i wprowadze-
nia podatku liniowego12. Tym samym UPR opowiadała się przeciwko rozrostowi 
biurokracji państwowej, decydującej o różnego rodzaju koncesjach, czy ulgach podat-
kowych, mogących zagrażać wolnemu rozwojowi gospodarki. 

W ten sposób ograniczone dochody państwa stawały się wyrazicielem jego zadań: 
wypełniania funkcji tworzenia, ochrony prawa i granic państwa. Wszelkie inne pro-
blemy jednostka powinna starać się rozwiązywać samodzielnie bądź z pomocą orga-
nizacji niepaństwowych. Dotyczyło to przede wszystkim braku możliwości realizo-
wania przez państwo takich zadań, jak opieka społeczna, gdyż powinna „być ona 
prowadzona przez prywatne organizacje, Kościoły, instytucje charytatywne, a zwłasz-
cza osoby prywatne”13.

 Ograniczenie roli służebnej państwa względem obywatela przejawiało się również 
w postulatach wprowadzenia odpłatnej służby zdrowia i oświaty na wszystkich szcze-
blach, bez zagwarantowania minimalnej opieki medycznej i edukacji. W propozycjach 
programowych czytamy między innymi, że „lecznictwo zostanie bezzwłocznie spry-
watyzowane” a „nauka będzie płatna”14. Postulaty te wyrażały sposób interpretacji idei 
wolności. Zakładano, że wskutek przyznania obywatelom prawa do wolności pozy-
tywnej, zwiększony zostanie interwencjonizm państwa, a zmniejszony zakres oddzia-
ływania rynku. Zastanawiano się bowiem, komu przyznać prawo, poza rynkiem, do 
rozstrzygania zakresu dostępności do wolności pozytywnych, stanowiących np. dla 
SLD minimum sprawiedliwości społecznej. 

Unia Polityki Realnej konsekwentnie optowała za takim rozumieniem koncepcji 
sprawiedliwości społecznej, które zakładało, że „kapitalizm jest ustrojem sprawiedli-
wości. Przez sprawiedliwość rozumiemy, iż każdy za swoje pieniądze dostaje to, co 
chce – a nie to, co (zdaniem Władzy), powinien chcieć. (…) Nas nie interesuje, jak 
podzielić sprawiedliwie dobro wspólne – my chcemy, by dóbr wspólnych w ogóle nie 
było – bo wiemy, że na sprawiedliwym dzieleniu najlepiej wychodzą ci, co dzielą”15.

11 Postawa ta była zgodna z zasadami głoszonymi przez niemieckich liberałów klasycznych m.in. 
Roberta von Mohla, Karla Welckera, Georga Jellinka, Maxa Webera. Szerzej: Z. Rau, Liberalizm politycz-
ny. Zarys myśli politycznej XIX i XX wieku, Warszawa 2000, s. 94–97.

12 Por. Partie i koalicje wyborcze III RP, pod red. K. Paszkiewicz, Wroclaw 2000, s. 34.
13 Wybory 1991. Programy partii i ugrupowań politycznych 1989–1991, pod red. I. Słodkowskiej, 

Warszawa 1995, s. 276; J. Korwin-Mikke, Ubezpieczenia, „Najwyższy Czas!” 1998, nr 15–16, s. XLIII-
–XLIV. 

14 Ibidem.
15 J. Korwin-Mikke, Porównanie wartości, op.cit., s. 10.
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 Tak skonstruowana rola państwa pozwalała, w mniemaniu przedstawicieli Unii 
Polityki Realnej, wykorzystywać jednostkom ich umiejętność posługiwania się rozu-
mem, a w konsekwencji realizację idei wolności. Nie oznaczało to bynajmniej pozo-
stawienia jednostek samym sobie, bowiem głównym zadaniem państwa miało być 
stworzenie skutecznego prawa, w którego ramach jednostka mogłaby się swobodnie 
rozwijać. 

Ustanowienie konstytucji i systemu prawnego powinno być „ufundowane na nie-
kwestionowanych cechach ludzkiej natury, jak życie, wolność i własność, będących 
zarazem naturalnymi prawami osoby ludzkiej”16. Podkreślając, że postanowienia kon-
stytucji powinny być nadrzędnymi wobec innych praw stanowionych w demokra-
tycznych procedurach, UPR postrzegała konieczność powołania efektywnych władz, 
zarówno ustawodawczej, wykonawczej, jak i sądowniczej. Elementem programu 
wyborczego z 1991 roku była także konieczność decentralizacji państwa, tak by 
wszystkie problemy rozwiązywane były jak najbliżej zainteresowanych.

 UPR opowiadała się za stworzeniem prostych i zrozumiałych dla wszystkich prze-
pisów prawa, opartych na prawie naturalnym, równych dla wszystkich i bardzo suro-
wych. Stanowisko to było zgodne z założeniem, że „istnieje nadrzędne prawo natury, 
ustanowione wcześniej przez Boga, narzucające człowiekowi sposób postępowania 
w każdej sytuacji: poszanowanie wyższego porządku wartości, ładu społecznego, tra-
dycji i autorytetów”17.

 Jednocześnie konserwatywni liberałowie starali się uchodzić za strażników chrze-
ścijańskich norm etyczno-moralnych i przeciwstawiali się tworzeniu jakichkolwiek 
praw odrębnych dla mniejszościowych grup społecznych, takich jak np. homoseksu-
aliści czy niektóre wyznania religijne. Odnosząc się z szacunkiem do tradycji, zwy-
czajów i religii, jako czynników spajających społeczeństwo, reprezentowano stanowi-
sko, że prawo stanowione powinno wynikać z etyki, a nie odwrotnie18.

Przeciwstawiając się jakiemukolwiek uprzywilejowaniu poszczególnych grup spo-
łecznych, postulowano także zmniejszenie uprawnień związków zawodowych w przed-
siębiorstwach. Ostrzegano przed brakiem konsekwencji podejmowanych działań i zbyt 
szerokim zakresem uprawnień, co według UPR stanowiło zagrożenie dla rozwoju 
wolności, a w jej zakresie – własności19.

 Jednak sprzeciw wobec elitaryzmu ze strony konserwatywnych liberałów nie obej-
mował swym zakresem władzy. Reprezentowano stanowisko, że „każdemu państwu 

16 Ibidem.
17 R. Skażyński, Od liberalizmu do totalitaryzmu, op.cit., s. 47.
18 F. Federici, Der Deutsche Liberalismus, Zurich 1994, s. 35-42.
19 Deklaracja programowa UPR, op.cit.; por. Partie i koalicje wyborcze III RP, pod red. K. Paszkiewicz, 

op.cit., s. 34; Wybory 1993. Partie i ich programy, pod red. I. Słodkowskiej, op.cit., s. 380–381.
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potrzebna jest grupa osób, które poczuwają się do odpowiedzialności za jego los”20. 
Natomiast „zwiększeniu odpowiedzialności obywatela towarzyszyć musi zwiększenie 
swobody zrzeszania się, swobody ruchu ludzi, przedmiotów i kapitałów, swobody 
zawierania transakcji i umów o pracę, zwiększenie bezpieczeństwa osobistego i wpływu 
na władzę”21. 

 Tym samym krytyce poddawano demokrację, jako ustrój o charakterze antywol-
nościowym. Tak, jak zostało to już zaznaczone wcześniej, państwo powinno być przede 
wszystkim silne i cieszące się autorytetem, ten natomiast nie może być poddawany 
„kaprysom wyborców”22. Dlatego proponowano ograniczenie wpływu obywateli na 
kształtowanie życia politycznego poprzez limitowanie praw wyborczych. Było to 
zgodne z konserwatywnym poglądem o hierarchicznym charakterze społeczeństwa. 
Dlatego proponowany przez Unię Polityki Realnej projekt przewidywał pośredni 
charakter wyborów do Senatu, przy czym „wyborcami byliby obywatele polscy, którzy 
sami piastują funkcje publiczne z wyboru lub posiadają określony przez ustawę cen-
zus majątku lub wykształcenia”23. Jednocześnie należy nadmienić, że proponowano 
pozbawić praw wyborczych zawodowych wojskowych, policjantów i osoby mające 
ograniczone przez sądy prawa publiczne. Natomiast urzędnicy państwowi posiadać 
powinni, według propozycji UPR, jedynie bierne prawo wyborcze. Stanowisko to było 
zgodne z przekonaniem konserwatywnych liberałów, że prawo głosu w wyborach nie 
stanowi realizacji wolności lecz jest prawem do ograniczania wolności innych 
osób 24.

Konserwatywny charakter przybierały także tezy dotyczące prawa stanowionego, 
ale także jego źródeł i tradycji. Jako filary europejskiej cywilizacji UPR wskazuje umi-
łowanie wiedzy, prawo rzymskie i religię chrześcijańską. Reprezentuje stanowisko, że 
jednostka będzie potrafiła wykorzystać właściwie swoją umiejętność myślenia (bez 
szkody dla innych) jedynie wtedy, gdy będzie posiadała odpowiednie podstawy 
moralne. Tym samym potwierdzano pogląd Alexisa de Tocqueville’a, że wolność aby 
trwać musi być ograniczona i uporządkowana. Dlatego konserwatywni liberałowie 
proponowali by państwo, pomimo swej neutralności światopoglądowej, zbudowane 
zostało na trwałych podstawach, jakimi dla zwolenników UPR są wartości chrześci-
jańskie. W deklaracji członkowskiej jest następujący zapis: „stwierdzając, chrześci-
jański charakter naszej cywilizacji uznajemy potrzebę uwzględnienia w systemie 

20 Ibidem.
21 Deklaracja założycielska, op.cit.
22 J. Matusiewicz, Konserwatywny liberalizm – istota i geneza, op.cit., s. 7. 
23 Projekt programu konserwatywno-liberalnej partii UPR. Wersja „A” i „B” z poprawkami, b.d., 

 Archiwum IP UW 12567-94-845.
24 J. Korwin-Mikke, Listy do JK-M, „Najwyzszy Czas!” 1990, nr 5, s. VI.
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prawnym państwa i w życiu publicznym zasad chrześcijańskich, w szczególności 
poprzez regulacje zmierzające do umocnienia rodziny, obrony życia ludzkiego i zapo-
biegania rozprzężeniu moralności publicznej”25. 

Nadmienić należy, że zwalczanie religii stanowiło dla UPR „praktycznie pewną 
drogę do zniszczenia swojego społeczeństwa”26. Dlatego też wartości chrześcijańskie 
powinny być podstawą ładu społecznego, bo tylko one są w stanie wydobyć współ-
czesne społeczeństwo z kryzysu wartości. Tym samym, w założeniach UPR, jest moż-
liwe uniknięcie relatywizmu etycznego i zacierania różnić pomiędzy dobrem i złem. 
Jednocześnie w programach UPR łatwo dostrzec zdecydowany sprzeciw wobec trak-
towania religii jako „politycznej ideologii“. Wyrażano przekonanie, że Kościół nie 
powinien posiadać prawa decydowania o obsadzie urzędów czy uchwalanych usta-
wach. Bowiem Kościół może być konkurencyjny jedynie w momencie rzeczywistego 
rozdziału od państwa.

 Wartości chrześcijańskie miały stać na straży porządku społecznego, którego klu-
czowym elementem dla Unii Polityki Realnej jest zachowanie tradycyjnego modelu 
rodziny. Opowiadano się za przywróceniem prawnego pojęcia „głowy rodziny“ 
bowiem żadna „organizacja mająca dwie równouprawnione głowy nie może sprawnie 
funkcjonować. Obcięcie głowy rodzinie odbija się niekorzystnie przede wszystkim 
na kobietach”27. Stąd postulat zachowania tradycyjnych ról w społeczeństwie, dla 
kobiet i mężczyzn, a także stanowcze przeciwstawianie się prawnemu sankcjonowa-
niu rozwodów28.

 Nadmienić należy, że w myśl poglądów wyrażanych przez przedstawicieli UPR, 
przyczyny rozkładu rodziny tkwią przede wszystkim w antyrodzinnym ustawodaw-
stwie, do którego zaliczano prawo emerytalne, zmuszające kobietę do trzydziestopię-
cioletniej pracy, a także propagowanie praw dziecka29.

 Unia Polityki Realnej odnosiła się negatywnie do koncepcji przynależności Polski 
do struktur unijnych. Jako przyczynę takiego stanowiska podawano problem bezpie-
czeństwa. Dopiero obok niego pojawiała się negacja UE jako organizacji politycznej 
i silnie zbiurokratyzowanej. W zasadzie jako jedyna partia liberalna UPR wskazywała 

25 Deklaracja założycielska UPR, op.cit.; por. A. Dylus, Zmienność i ciągłość. Polskie transformacje 
ustrojowe w horyzoncie etycznym, Warszawa 1997, s. 21; R. Legutko, Rzecz o surowym państwie, prawie 
natury, miłości i sumieniu, Kraków 1997, s. 9–12.

26 J. Korwin-Mikke, U progu wolności, „Najwyższy Czas!” 1990, nr 2, s. VII.
27 Ibidem, s. III.
28 Prawo do rozwodów jest zakłóceniem naturalnego środowiska człowieka, a także powoduje „tra-

gedię setek tysięcy i milionów dzieci”, U progu wolności, op.cit., s. VIII–IX.
29 Por. Deklaracja założycielska UPR, op.cit.; Wybory 1991. Programy partii i ugrupowań politycznych, 

pod red. I. Słodkowskiej, op.cit., s. 225–228.
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konieczność realizacji określonych kryteriów integracji Polski ze strukturami UE. 
W kontekście bezpieczeństwa Polski zakładano, że konieczne jest przed przystąpieniem 
do UE uregulowanie roszczeń niemieckich względem polskich ziem zachodnich, a także 
związane z geopolitycznym położeniem kraju powołanie armii zawodowej. W ramach 
bezpieczeństwa ekonomicznego postulowano konieczność wprowadzenia niskich 
podatków, by Polska miała możliwość uzyskania statusu „raju podatkowego” 30.

Wzywając społeczeństwo do głosowania w referendum unijnym przeciwko przy-
należności Polski do Unii przekonywano, że integracja z UE nie daje gwarancji 
poprawy sytuacji społeczeństwa ani naprawy państwa. Co więcej, w myśl założeń 
programowych UPR, łatwiej tego dokonać poza strukturami UE31. Podkreślano też, 
że przynależność do Unii nie powoduje wzrostu bezpieczeństwa Polski na arenie 
międzynarodowej ani w sensie politycznym, ani ekonomicznym. Głoszono pogląd, 
że integracja w sferze ekonomicznej doprowadzi do zaniku, bądź zdecydowanego 
obniżenia konkurencyjności. Wpłynie na to zarówno unifikacja prawa, wzrost biuro-
kracji, jak i podwyżka podatków konieczna dla zapewnienia możliwości funkcjo-
nowania rozrastającej się biurokracji. Tym samym nastąpi wzrost bezrobocia i zauwa-
żalny stanie się brak postępu. W tym kontekście trudno mówić o rozwoju 
i konkurencji oraz o korzystaniu z wzorców gospodarki wolnorynkowej. UPR wska-
zuje, że należy odwoływać się do wzorców amerykańskich, które należą do spraw-
dzonych, bowiem wiele państw doprowadziły do rozwoju i dobrobytu. Stąd też nieco 
egzotyczny pogląd o konieczności przystąpienia Polski do NAFTA – jest to organi-
zacja ekonomiczna, w której silnie zaangażowane są Stany Zjednoczone, tak więc 
gwarantuje ona sukces.

Postulat ten koresponduje z przekonaniem polityków i sympatyków UPR o tym, 
że Stany Zjednoczone są jedynym krajem gwarantującym bezpieczeństwo na arenie 
międzynarodowej. USA w poglądach UPR jest uważane za najbogatszy i najsilniejszy 
militarnie kraj, co zapewnia poczucie bezpieczeństwa dlatego konieczne jest rozmiesz-
czenie amerykańskich baz wojskowych na terytorium Polski. Równocześnie często 
podkreślany jest pogląd kwestionujący wspólną politykę zagraniczną Unii Europej-
skiej. Jak to określił Stanisław Wojtera „nie istnieje i nie będzie istnieć wspólna poli-
tyka zagraniczna UE – rozbieżne interesy narodowe i położenie geopolityczne nie 
pozwalają na to”32.

Odwoływanie się do zacieśniania współpracy ekonomicznej i militarnej ze Stanami 
Zjednoczonymi nie oznacza jednak dla UPR prowadzenia polityki izolacjonizmu 
europejskiego. Postulowana jest bowiem koniecznośc dążenia do swobodnej wymiany 

30 Deklaracja Konwentu UPR 9–10 października 1999, b.s. i m.w., zbiory własne.
31 Uchwala Rady Głównej UPR z dnia 13 maja 2003, b.s. i m.w., zbiory własne.
32 Wypowiedź Stanisława Wojtery, strona internetowa www.upr.org.pl, z dnia 12 maja 2005 r.
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handlowej z całym światem, co przyczyni się do rozwoju państwa. Dlatego też Polska 
powinna być członkiem grupy Schoengen i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Podsumowując należy stwierdzić, że UPR zrzesza „konserwatystów w odniesieniu 
do zasad i wartości moralnych oraz zwolenników państwa liberalnego i wolnego ryn-
ku”33. Tradycyjny model rodziny, obecność silnie akcentowanych wartości chrześci-
jańskich, jasno określone zasady moralne i etyczne pozwalają uznać to ugrupowanie 
jako konserwatywne. Jednak zdecydowane opowiadanie się jego przedstawicieli za 
funkcjonowaniem gospodarki w systemie wolnorynkowym, a także optowanie za 
ograniczeniem roli państwa względem obywateli, umiejscawiało partię na biegunie 
liberalnym. Nie bez znaczenia dla charakterystyki tego nurtu jest także odrzucenie 
optymistycznej wizji człowieka – jego możliwości intelektualnych, natury i wiary 
w postęp34. Przedmiotem krytyki UPR stała się także współczesna demokracja, trak-
towana jako degeneracja demokracji pierwotnej, dająca pierwszeństwo zasadzie rów-
ności przed zasadą wolności. Stąd nieprzychylne nastawienie do tendencji etatystycz-
nych współczesnego państwa i zakresu jego interwencjonizmu w poszczególne sfery 
życia jednostek. Biorąc pod uwagę zakorzenienie kulturowe wartości reprezentowa-
nych przez UPR, wydaje się, że partia ta powinna posiadać duży elektorat. Jednakże 
na polskiej scenie politycznej zajmuje ona miejsce marginalne.

33 Deklaracja założycielska UPR, op.cit.
34 K. Wandowicz, Współczesny konserwatyzm polityczny w Polsce 1989–1998, Wrocław 2000, s. 213.
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the unIon of real polItIcS'  
conServatIve lIberalIzm

The Union of Real Politics (UPR) is a political party which advocates a liberal state 
and free market, and on the other hand it emphasises a traditional family model and 
Christian values.

Thus, in a traditional formulation of political thought, UPR represents conservative 
liberalism.

Although UPR declares for a limited role of a state in citizens` life and a free mar-
ket system, it turns down the optimistic vision of an individual, his intellectual abili-
ties, nature and belief in progress.

UPR also criticises a modern democracy as a degeneration of the original one, 
which gives some priority to an equality rule than a freedom one.
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PierWSZe całkowicie wolne wybory parlamentarne zakończyły okres przejściowy – 
po rozmowach Okrągłego Stołu – w procesie konstruowania III Rzeczypospolitej. 
Doprowadziły one również do dużej fragmentaryzacji partyjnej, co nie służyło stabi-
lizacji polskiego systemu politycznego. Tym samym, w konsekwencji przeprowadze-
nia w Polsce wolnych wyborów parlamentarnych powstał niezwykle spolaryzowany 
sejm pozbawiony ugrupowania, które można by określić mianem zwycięzcy wybo-
rów1. Jednocześnie w ruchu ludowym został wyraźnie zakończony proces formowa-
nia się dwóch nurtów reprezentujących podobne programy gospodarcze, ale mających 
różne konotacje historyczne, co istotnie wpływało na wzajemne relacje występujące 
między poszczególnymi partiami ludowymi w latach 1991–19932.

Tomasz Kuczur

zwIązek zawodowy rolnIctwa „Samoobrona”  
I partIa przymIerze „Samoobrona” – 

uSytuowanIe wobec ugrupowań 
o prowenIencjI ludowej w latach 1992–1993 

I zaryS myślI polItycznej

1 Wynik wyborów z 1991 r. miał istotny wpływ na proces powstawania i trwałość poszczególnych 
gabinetów w latach 1991–1993. Jak zauważył T. Godlewski: „Na koalicje gabinetowe w latach 1991–1993 
rzutowały zwłaszcza trzy czynniki: wysoki poziom rozbicia i fragmentaryzacji systemu partyjnego, zwią-
zane z tym polityczne rozczłonkowanie Sejmu w następstwie zastosowania proporcjonalnej ordynacji 
wyborczej oraz silna konkurencja wobec rządu ze strony prezydenckiego ośrodka władzy wykonawczej”. 
T. Godlewski, Konflikty koalicyjne w III Rzeczypospolitej (w:) Konflikty społeczno-polityczne w III Rze-
czypospolitej, pod red. A. Wojtasa, M. Strzeleckiego, Warszawa 2001, s. 49.

2 Między innymi, już bezpośrednio po wyborach w 1991 r. w Porozumieniu Ludowym ujawniły się 
tendencje do stworzenia nowej partii politycznej. Ostatecznie 4 kwietnia Rada Krajowa PSL „S” podję-
ła decyzję o zwołaniu w dniach 16–17 maja 1992 r. Krajowego Kongresu Porozumienia Ludowo-Chrze-
ścijańskiego. Kongres doprowadził do powstania nowej partii politycznej – Stronnictwa Ludowo- 
-Chrześcijańskiego. W ramach SLCh, we wrześniu 1992 r. wyodrębniła się grupa działaczy skupiona 
wokół Janusza Ostrowskiego, wiceprzewodniczącego zarządu warszawskiego tego ugrupowania. Uważał 
on, że w stronnictwie ujawniły się skłonności lewicowe. W czerwcu 1992 r. w liście otwartym do preze-
sa J. Ślisza, stwierdził: „Warszawskie środowisko naszego stronnictwa od dłuższego czasu bulwersują 
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Organizacją, która w połowie 1992 r. uzyskała ogromny rozgłos społeczny był 
Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”. ZZR „Samoobrona” poprzez swoje 
działanie pozaparlamentarne wpłynął na radykalizację innych ugrupowań ludowych, 
ale również środowisk chłopskich. Jak stwierdził Jacek Wasilewski organizacja ta cha-
rakteryzowała się klasycznymi cechami populizmu agrarnego, manifestując przy tym 
otwarcie groźbę użycia siły3. Geneza powstania związku sięga sierpnia 1991 r., kiedy 
miała miejsce kolejna fala protestów rolniczych. Desperacja rolników była spowodo-
wana brakiem możliwości spłacenia zaciągniętych kredytów i fiaskiem rozmów w tej 
sprawie z przedstawicielami lokalnych banków. Doprowadziło to do zorganizowania 
przez strajkujących rolników w Zamościu, przed budynkiem ówczesnego Urzędu 
Wojewódzkiego, tzw. „namiotowego miasteczka”. Następna fala protestów miała miej-

lewicowe inklinacje w jego władzach krajowych. Zarysowujący się tak kierunek politycznych zaintere-
sowań nie przystaje do tożsamości deklaracji zawartych w przyjętej ostatnio nazwie Stronnictwa. (…) 
Środowisko Ludowo-Chrześcijańskie jest w swej istocie centrowo-prawicowe i narodowo-niepodległo-
ściowe”. W konsekwencji, 25 września 1992 r. J. Ostrowski wraz ze swoimi zwolennikami wystąpił ze 
SLCh i w tym samym miesiącu zarejestrował swoje ugrupowanie jako PSL „S”. Formacją mającą równie 
niewielkie znaczenie polityczne jak PSL „S” była Polska Partia „Ojcowizna”. 20 października 1992 r. PSL 
„S” oraz Polska Partia „Ojcowizna” utworzyły wspólny Blok Ludowy. Za podstawę działalności przyjęto 
program społeczno-gospodarczy PP „Ojcowizna” oraz założenia programowe PSL „S”. Najsilniejszą 
w tym czasie organizacją ludową o rodowodzie solidarnościowym było PL. Jednak między NSZZ RI „S” 
a PSL „M” – organizacjami tworzącymi PL – występowała niezwykle duża dysproporcja potencjału 
organizacyjnego, na korzyść związku zawodowego. Ostatnim, niewątpliwie największym ugrupowaniem 
ludowym, było utworzone – z przekształcenia Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i połączenia tej 
organizacji z odłamem Polskiego Stronnictwa Ludowego na czele z F. Kamieńskim – w dniu 5 maja 
1990 r. Polskie Stronnictwo Ludowe. Inne ugrupowania o powyższej proweniencji, m.in. PSL H. Bąka 
czy ROLA nie miały już żadnego znaczenia politycznego. Zob.: Kongres Ludowo-Chrześcijański, „Pismo 
PSL »S«” z 1–10 kwietnia 1992 r., nr 9, s. 1; List otwarty J. Ostrowskiego skierowany do prezesa SLCh J. 
Ślisza, „Gazeta Ludowa” z 5 lipca 1992 r., s. 1; Biblioteka Zakładu Historii Ruchu Ludowego (dalej skrót: 
BZHRL), Informacja w sprawie odtworzenia PSL „Solidarność” z dnia 28 września 1992 r.; Partie i koali-
cje polityczne III Rzeczypospolitej, pod red. K. A. Paszkiewicz, Wrocław 2000, s. 124; Polskie Stronnictwo 
Ludowe „Solidarność”. Założenia programowe, listopad 1992, s. 10.

21 lipca 1991 r. w Koszalinie, w trakcie posiedzenia makroregionu pomorsko-zachodniego NSZZ RI 
„S” powołano Tymczasowy Krajowy Komitet Założycielski Ruchu Opcji Ludowo-Agrarnej (ROLA), na 
czele z Piotrem Baumgartem. Siedzibą Ruchu został Szczecin. Organizacja określała się jako ugrupowa-
nie otwarte dla członków PSL, NSZZ RI „S”, NSZZ „S”, NSZZ „S” 80, Kółek Rolniczych, partii zielonych 
oraz młodzieży wiejskiej i miejskiej. ROLA jako priorytet traktowała sprawy wsi i rolnictwa, dążąc do 
intensyfikacji gospodarki rolnej, przetwórstwa, odbudowy infrastruktury wiejskiej itp. Opowiadała się 
za systemem demokratycznym, opartym na pluralizmie politycznym i trójpodziale władz. W kwestiach 
politycznych i gospodarczych popierała program Porozumienia Centrum, natomiast po wyborach pre-
zydenckich jej przedstawiciele opowiedzieli się za L. Wałęsą. Zob.: M. Dehnel-Szyc, J. Stachura, Gry 
polityczne. Orientacje na dziś, Warszawa 1991, s. 109.

3 J. Wasilewski, Scena polityczna w postkomunistycznej (…) Polsce, (w:) Konsolidacja elit politycznych 
w Polsce 1991–1993, pod red. J. Wasilewskiego, Warszawa 1994, s. 29.
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sce 27 września 1991 r. Wobec braku odpowiedzi na listy protestujących ze strony 
administracji rządowej, na terenie „namiotowego miasteczka” zorganizowano strajk 
głodowy. Ta forma protestu – na co należy wskazać – została poparta zarówno przez 
PSL jak i NSZZ RI „S”. W konsekwencji, 4 października powołano Krajowy Komitet 
Zadłużonych Rolników, który osiągnął częściowe porozumienie z dyrektorami banków 
(w uzasadnionych przypadkach wstrzymywano procedurę licytacji gospodarstw rol-
nych). Pośrednikiem w prowadzonych negocjacjach było Ministerstwo Rolnictwa. 

Efektem akcji protestacyjnej było utworzenie w Warszawie, w dniu 18 października 
1991 r. Komitetu Obrony Rolników na czele z Andrzejem Lepperem4. Na bazie komi-
tetu powstał Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”, który został zarejestrowany 
10 stycznia 1992 r. 5 14 lutego związek wystosował pod adresem rządu J. Olszewskiego 
żądanie anulowania długów i przygotowania programu niskooprocentowanych kre-
dytów. Rząd nie zgodził się na postulaty protestujących, w efekcie czego 9 kwietnia 
grupa ok. 100 rolników zajęła gmach Ministerstwa Rolnictwa, ogłaszając jednocześnie 
rozpoczęcie strajku okupacyjnego. 15 kwietnia, 11 rolników zaczęło strajk głodowy6. 
Okupacja Ministerstwa Rolnictwa trwała ponad dwa tygodnie, co wykorzystał pre-
zydent L. Wałęsa, który 27 kwietnia spotkał się z przedstawicielami „Samoobrony” 
i zawarł z nimi porozumienie przewidujące wstrzymanie naliczania karnych odsetek 
oraz uruchomienie kolejnych, tanich kredytów. Należy zaznaczyć, że prezydent 
L. Wałęsa nie posiadał uprawnień do podejmowania podobnych decyzji7. Podczas 
rozmów w Belwederze ustalono także, iż zostanie powołana Rada do spraw Wsi i Rol-
nictwa, którą mieli tworzyć m.in. przedstawiciele parlamentu, ZZR „Samoobrona” 
oraz eksperci z różnych ośrodków naukowych. Jej zadaniem miało być rozwiązywanie 
problemów rolnictwa, szczególnie w zakresie kredytowania i oddłużenia8. W rezul-
tacie zawartego porozumienia okupacja Ministerstwa Rolnictwa została zakończona, 
natomiast: „Dowartościowany rozmowami z prezydentem Lepper zrewanżował się 
dołączeniem do porozumienia komunikatu o konieczności odwołania Olszewskiego 
(…) ”9. Jednak już na przełomie czerwca i lipca doszło do następnej fali strajków, 
ponieważ banki kontynuowały zabiegi w celu odzyskania pożyczonych środków finan-

4 K. Gorlach, Nowe oblicze chłopów polskich: cykle protestów rolników w okresie transformacji ustro-
jowej, (w:) Dzieje i przyszłość polskiego ruchu ludowego, t. 3, pod red. K. Baścik, J. Zalewa, Warszawa 
2002, s. 385.

5 Partie i koalicje…, s. 52. 
6 K. Gorlach, Nowe oblicze chłopów polskich…, s. 385.
7 A. Dudek, Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989–1995, Kraków 1995, s. 203.
8 BZHRL, Komunikat z rozmów przedstawicieli ZZR „Samoobrona” z przedstawicielami Urzędu Pre-

zydenta RP z dnia 28 kwietnia 1992 r. sygnowany m.in. przez: Mieczysława Wachowskiego, Andrzeja 
Zakrzewskiego i Andrzeja Leppera. 

9 A. Dudek, op.cit., s. 203.
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sowych. W rozwój wypadków ponownie włączył się prezydent, jednak był on już 
wówczas krytykowany przez członków „Samoobrony” za niedotrzymanie obietnic. 
Jak zauważył K. Gorlach, przywódcy „Samoobrony” wycofali się z rozmów stwier-
dzając, że z rządem J. Olszewskiego „nigdy nie osiągną porozumienia i zapowiedzieli 
dalsze protesty w przyszłości w celu »uzyskania satysfakcjonującego rozwiązania«”10. 
Była to ostatnia – w tym czasie – akcja „Samoobrony”, nie licząc zdecydowanie mniej-
szego protestu z końca 1992 r., który polegał na zablokowaniu granic w celu ograni-
czenia importu mięsa z krajów Wspólnoty Europejskiej i Litwy do Polski11.

W okresie protestów rolniczych ukonstytuowała się również Partia Przymierze 
„Samoobrona”, zarejestrowana 12 czerwca 1992 r12. Ugrupowanie zostało utworzone 
na bazie Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”, Związku Zawodowego 
Metalowców oraz kilku byłych członków partii zielonych. „Samoobrona” określała 
się jako formacja o charakterze ludowo-narodowym13. W wydanym Uniwersale Przy-
mierza „Samoobrona” stwierdzono, że Polska pogrążona jest w chaosie polityczno-
-gospodarczym i z tego powodu grozi jej śmiertelne niebezpieczeństwo. Dlatego 
też – jak skonstatowano – ZZR „Samoobrona” „postanawia wyłonić z siebie organi-
zację stanowiącą jego »ramię polityczne«”14. W opublikowanych 21 lipca 1992 r. zało-
żeniach ideowo-programowych podkreślono, iż Przymierze „Samoobrona” jest par-
tią, która zamierza obudzić w społeczeństwie instynkt samozachowawczy, ponieważ 
żadne negocjacje prowadzone z przedstawicielami elit politycznych „wobec ich deter-
minacji bezwzględnego respektowania obcych dyrektyw ekonomicznych i społecz-
nych, nie mają sensu. Trzeba organizować opór przeciw aktom grabieży narodowego 
mienia, niszczenia kultury narodowej, oświaty i służby zdrowia”15. Stwierdzono rów-
nież, że przystąpienie do EWG, na narzuconych Polsce warunkach, pociągnie za sobą 
katastrofalne konsekwencje o charakterze politycznym, m.in. nastąpi „rozmycie” 
granic państwowych oraz narodowych. Uznano, że przeprowadzona w kraju prywa-
tyzacja doprowadziła do przyjęcia narodowego mienia przez „obce ręce”. „Prowadzą 
ten proceder różni liberałowie i Europejczycy, pogardliwie odnoszący się do wszyst-
kiego co polskie”16. Dlatego też, co podkreślano: „Trzeba do końca zdemaskować 
historyczne oszustwo dotyczące rzekomego odzyskania przez Polskę niepodległości. 

10 K. Gorlach, Nowe oblicze chłopów polskich…, s. 387.
11 Ibidem, s. 388–389.
12 BZHRL, Poświadczenie zgłoszenia do ewidencji partii politycznych przez Sąd Wojewódzki w War-

szawie z dnia 12 czerwca 1992 r., nr ewidencji 144/92.
13 Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, pod red. W. Sokoła, 

M. Żmigrodzkiego, Lublin 2003, s. 255.
14 BZHRL, Universał Przymierza „Samoobrona”, s. 1.
15 Założenia ideowo-programowe. Przymierze „Samoobrona”, 21 lipca 1992, s. 1.
16 Ibidem.
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Trzeba ukazywać istotę nowego zniewolenia kraju, realizowanego metodami ekono-
micznymi i informacyjno-propagandowymi”17.

Przymierze „Samoobrona” traktowała społeczeństwo jako wysoko zorganizowany 
organizm rządzący się prawami natury. W założeniach ideowo-programowych partii 
użyto następującej konstatacji: „W strukturach takich harmonijnie łączone być musi 
sterowanie lokalne z silnie integrującym sterowaniem centralnym. (…) To wymaga 
odpowiedniej struktury władzy zróżnicowanej funkcjonalnie lecz jednolitej politycz-
nie. (…) Dlatego Przymierze Samoobrona chce stać na gruncie demokracji ograni-
czonej i ograniczonego systemu gospodarczego”18. Związek Zawodowy Rolnictwa 
„Samoobrona” był organizacją zdecydowanie przeciwną rządowi, jak i większości 
klasy politycznej. Między innymi budżet uchwalony na 1993 r. określono mianem 
dokumentu podporządkowującego Polskę Międzynarodowemu Funduszowi Walu-
towemu i Bankowi Światowemu - co zdaniem przedstawicieli „Samoobrony” – spo-
woduje powiększenie rozmiarów nędzy oraz doprowadzi do dalszej ruiny rolnictwa19. 
Stwierdzono ponadto, iż ZZR „Samoobrona” „zdecydowanie potępia zarówno dzia-
łania Rządu prowadzące, na rozkaz zewnętrznych sił, do ostatecznej ruiny naszą 
Ojczyznę jak i zachowanie tych posłów, którzy ulegli szantażowi rozwiązania parla-
mentu i mimo świadomości do czego przykładają rękę ratują swoje poselskie stołki 
i uparcie głosowali posłusznie przeciw interesom własnego społeczeństwa”20.

Inną formacją, którą można uznać za partię protestu społecznego oraz która sto-
sowała podobną retorykę do „Samoobrony” wobec rzeczywistości społeczno-poli-
tycznej był ukonstytuowany 20 października 1992 r. – z połączenia PSL „S” J. Ostrow-
skiego oraz Polskiej Partii „Ojcowizna” R. Bartoszcze – tzw. Blok Ludowy21. 

17 Ibidem.
18 Ibidem, s. 3–4.
19 BZHRL, Stanowisko ZZR „Samoobrona” z dnia 16 lutego 1993 r. w sprawie budżetu państwa na rok 

1993.
20 Ibidem.
21 W założeniach programowych opublikowanych w listopadzie 1992 r., PSL „S” eksponowało swo-

je związki z religią katolicką, jednocześnie stwierdzając, że: „Aktualna sytuacja społeczno-polityczna 
Polski jest wynikiem narodowych zmagań z systemem totalitaryzmu zwanym »komuną« oraz zmian 
dokonujących się w układzie międzynarodowym. (…) Dzisiaj zarówno hasło »komuna« jak i hasło »so-
lidarnościowy rodowód« stały się hasłami magicznymi, dobrymi do mydlenia oczu. Lewicowość ogólnie 
kojarzy się z lewymi rękoma do pracy a długimi do zagarniania pod siebie, z chęcią lekkiego życia na 
koszt społeczeństwa i to nawet za cenę jego suwerenności”. Uważano, iż to właśnie środowiska chłopskie 
są fundamentem narodowej tożsamości i mimo wielokrotnych niszczycielskich ataków, pozostały grupą 
społeczną najmniej skomunizowaną. PSL „S” za przyczynę rozbicia ruchu ludowego uznawało partyku-
larne interesy elit i osobiste ambicje przywódców poszczególnych ugrupowań. W programie gospodar-
czym za najważniejsze kwestie uznano: rozwój samorządności, dostępność do masowych środków 
informacji, polityczno-społeczne rozliczenie wszystkich powojennych rządów, lustrację majątkową, 
pierwszeństwo oddawano reprywatyzacji nad prywatyzacją oraz zapowiadano systemowe ujmowanie 
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Pierwszym poważnym sprawdzianem wyborczym dla Partii Przymierze „Samo-
obrona” (oraz dla związku) były wybory parlamentarne z 19 września 1993 r. Poza 
„Samoobroną” również inne komitety wyborcze o proweniencji chłopskiej zamierzały 
zdominować elektorat wiejski. Poniżej zostaną pokrótce scharakteryzowane ich kam-
panie oraz skonfrontowane lansowane przez nie hasła z postulatami dominującymi 
wśród elit „Samoobrony”. 

Polskie Stronnictwo Ludowe22 podczas kampanii wyborczej występowało z hasłami: 
„Żywią, Bronią, Gospodarują” oraz „Polsce potrzebny jest dobry gospodarz”. Przed-
stawiciele PSL istotne znaczenie przywiązywali do podstawowych wartości, z których 
wyrasta ruch ludowy. Określając jego genezę wskazywano m.in. na zasady etyki 
i humanizmu chrześcijańskiego, które wpływają na funkcjonowanie norm życia pań-
stwowego, naturalne i niezbywalne prawa każdego człowieka do życia w wolności, 
doświadczenie historyczne chłopów oraz całego narodu polskiego, a także rolę patrio-
tyzmu i umiłowania Ojczyzny na przestrzeni wieków. Za ideologię, na której opierało 
swoją działalność PSL uznawało agraryzm, który przeciwstawia się absolutyzowaniu 
zasad liberalizmu politycznego i ekonomicznego. Agrarystyczne pojęcie demokra-
cji – w myśli politycznej PSL – wskazuje, że warunkiem jej istnienia jest uczestnictwo 

wszystkich sfer życia społeczno-gospodarczego, w którym priorytetowe miejsce miało zająć rolnictwo 
i rzemiosło. Natomiast wobec usytuowania Polski na nowej mapie politycznej Europy wypowiadano się 
w sposób sygnalny. Traktowano m.in., iż pozycja Polski na tej płaszczyźnie jest uzależniona nie tylko od 
obiektywnych warunków, ale przede wszystkim od zastosowanych środków podczas procesu przemian 
odbywających się w Polsce i ich skuteczności w „polskiej drodze do Europy”. Ponadto skonstatowano, 
iż „Istotną rolę w kreowaniu międzynarodowej pozycji Polski może odgrywać Polonia, miliony ludzi na 
świecie, których serca biją po polsku. Fakt ten powinien zostać odzwierciedlony funkcjami honorowych 
senatorów, pełnionymi przez przedstawicieli największych środowisk polonijnych w polskim parla-
mencie”.

Formacją mającą równie niewielkie znaczenie polityczne jak PSL „S” była Polska Partia „Ojcowizna”. 
20 października 1992 r. PSL „S” oraz Polska Partia „Ojcowizna” utworzyły wspólny Blok Ludowy. Za 
podstawę działalności przyjęto program społeczno-gospodarczy PP „Ojcowizna” oraz założenia progra-
mowe PSL „S”. W wydanym komunikacie stwierdzono, że polityczne elity kraju reprezentują wyłącznie 
partykularne interesy oraz absolutnie nie liczą się z dobrem społeczeństwa. Ponadto skonstatowano: 
„Bolesne jest to, że tzw. reprezentanci wsi tj. PSL, NSZZ RI »Solidarność«, Porozumienie Ludowe, SLCh, 
szybko zapomniały czyimi głosami weszły do Parlamentu. W tej sytuacji obie partie polityczne posta-
nowiły podjąć trud reprezentowania (…) warstw społecznych w budowaniu przyszłości politycznej 
Polski”. Por. Polskie Stronnictwo Ludowe „Solidarność”. Założenia programowe, listopad 1992, s. 4–5, 7, 
9-10, 11–13, 14; BZHRL, Komunikat prezesa PSL „S”, J. Ostrowskiego i prezesa PP „Ojcowizna” R. Bar-
toszcze z dnia 20 października 1992 r. 

22 Komitet wyborczy zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego składał się z następujących osób: Waldemar Pawlak, Zbigniew Mierzwa, Franciszek Jerzy Stefaniuk, 
Wincenty Stawarz, Wiesław Piątkowski, Michał Strąk, Alfred Domagalski, Elżbieta Ryzak. Pełnomoc-
nikiem Komitetu został Edward Kozera. Por. Partie i ich programy. Wybory 1993, pod red.: I. Słodkow-
skiej, Warszawa 2001, s. 141.
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w życiu społeczno-politycznym większości obywateli, a jej wartości muszą być reali-
zowane jednocześnie na płaszczyźnie ekonomicznej i społecznej. Przedstawiciele 
stronnictwa wskazywali na fakt, iż aby urzeczywistnić powyższe zasady nie wystarczy 
wprowadzić system parlamentarny. Stwierdzono, iż ideologia PSL jest inspirowana 
w szerokim zakresie przez naukę społeczną Kościoła katolickiego, przy czym uzna-
wano także, za bardzo istotne, wybrane cechy doktryny socjaldemokratycznej i demo-
kratycznego socjalizmu. To ostatnie stwierdzenie uzasadniano konstatacją, iż agraryzm 
cechuje się wrażliwością na zagadnienia związane ze sprawiedliwością społeczną 
i wyzyskiem, demokracją polityczną, ekonomiczną oraz samorządnością społeczną, 
a także uspołecznieniem procesów gospodarowania. Odrzuca natomiast socjalistyczny 
imperatyw walki klasowej i dyrektywy polityczne wynikające z doktryny marksistow-
skiej. Najważniejsze cele jakie PSL po wygranych wyborach parlamentarnych zamie-
rzało osiągnąć to: zapewnienie bezpieczeństwa oraz suwerenności Polski na płasz-
czyźnie politycznej i gospodarczej, wprowadzenie do życia państwowego całkowitej 
demokracji politycznej, ekonomicznej i społecznej oraz właściwego ładu społeczno-
-gospodarczego, a także skuteczna obrona praw obywatelskich i interesów warstw 
ludowych w społeczeństwie o zróżnicowanym stanie posiadania. W powyższym kon-
tekście szczególną wagę przywiązywano do planowania reform o charakterze spo-
łeczno-gospodarczym i wskazywano, że w tym procesie, w szerokiej perspektywie 
powinny być uwzględniane ideały sprawiedliwości społecznej. Za najistotniejsze pro-
blemy państwa uznano wzrastające niezadowolenie społeczne z realizowanej polityki 
społeczno-gospodarczej oraz brak woli ze strony poszczególnych ekip rządzących do 
jej zasadniczego przeorientowania. Za podstawowy błąd w tym zakresie uważano 
przyjęcie i realizację tzw. „terapii szokowej”, czyli wprowadzenie zmian opartych na 
priorytetach techniczno-ekonomicznych z pominięciem niezwykle złożonych kwestii 
społecznych. W związku z powyższym lansowano pogląd, iż droga nierewolucyjnych, 
lecz ewolucyjnych przemian odpowiada w rzeczywistości wymogom pragmatyzmu. 
PSL – co również podkreślano w wydawanych materiałach wyborczych – istotne 
znaczenie przykładało do odbywającego się procesu prywatyzacji, jednak zwracano 
uwagę, iż wielka ilość błędów i nadużyć jakie w tej sferze popełniono podważyły 
zaufanie społeczeństwa, zarówno do samego procesu prywatyzacji jak i do całego 
procesu reform rynkowych. Krytykę, podczas kampanii wyborczej, stosowano przede 
wszystkim wobec partii mających największy wpływ na gospodarkę w poprzednim 
rządzie, a więc wobec UD i KLD. PSL wystartowała w wyborach samodzielnie23, jed-
nak na listach stronnictwa znaleźli się przedstawiciele kółek rolniczych, kół gospodyń 

23 Sprawozdanie Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego za okres XII 
1992 – II 1995, s. 2.
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wiejskich, ZMW, OSP, Polskiej Partii Zielonych, Polskiej Partii Socjalistycznej, Stron-
nictwa Demokratycznego oraz kandydaci niezależni24. 

Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie wystąpiło w wyborach wspólnie z ZChN, 
PChD, Partią Konserwatywną i Federacją Polskiej Przedsiębiorczości, tworząc wspól-
nie Katolicki Komitet Wyborczy „Ojczyzna”25. Komitet występował w wyborach 
z hasłem „Najpierw Polska!”. KKW „Ojczyzna”26 zarejestrował się jako koalicja, a tym 
samym obowiązywał go próg wyborczy wynoszący 8%. W programie wyborczym 
podkreślono przede wszystkim konieczność obrony autorytetu Rzeczypospolitej i ład 
moralny jaki powinien w niej obowiązywać27. Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie 
prowadząc kampanię wyborczą opowiadało się m.in. za: skuteczną ochroną polskiego 
rolnictwa i przemysłu, skuteczną walką z bezrobociem, szczególnie na wsi, niższymi 
podatkami oraz ulgami inwestycyjnymi dla przetwórstwa, silną i nowoczesną, ale też 
wierną tradycji Polską, silnie i skutecznie działającą armią oraz policją, a także za 
wprowadzeniem wiz dla obywateli byłego ZSRR. Program tego ugrupowania zorien-
towany był przede wszystkim na kwestie gospodarcze. Uznawano, że przebudowa 
gospodarki nakazowo-rozdzielczej na wolnorynkową powinna opierać się na bez-
względnym poszanowaniu prawa własności, równości podmiotów prowadzących 
w granicach prawa działalność gospodarczą oraz stabilnym i wymienialnym pienią-
dzu. Stwierdzono także, że państwo i jego agendy nie powinny prowadzić działalno-
ści gospodarczej. Za podstawę rozwoju gospodarki uznano rolnictwo i przetwórstwo 
rolno-spożywcze, dlatego rząd – w myśl tego odłamu ludowców – powinien dążyć do 
optymalnego i w pełni racjonalnego wykorzystywania środków budżetowych na 
wsparcie wsi. Za najistotniejsze kwestie związane ze wspieraniem rolnictwa uznano 
m.in.: stworzenie programu dostępnych kredytów, ratalność zakupu ziemi, ochronę 
polskiej produkcji przed nieuczciwą konkurencją zagraniczną, udział rolników we 
własności prywatyzowanych zakładów związanych z przemysłem spożywczym oraz 
ulgi dla inwestujących w rolnictwo. Rozumiano także potrzebę szerokiej decentrali-
zacji państwa oraz przekazywanie zadań administracji publicznej organom samorządu 
terytorialnego. Opowiadano się za wprowadzeniem powiatów. W polityce zagranicz-
nej kierowano się zasadą mówiącą o samodzielności oraz niezawisłości państw i naro-

24 Razy Pawlaka, „Gazeta Wyborcza” z 4 sierpnia 1993 r., s. 2.
25 Z. Iwanicki, Powstał Katolicki Komitet Wyborczy „Ojczyzna”. Chrześcijańska koalicja, „Pismo Lu-

dowo Chrześcijańskie” z 11–20 lipca 1993 r., nr 20, s. 1. 
26 W składzie Katolickiego Komitetu Wyborczego „Ojczyzna” znalazły się następujące osoby: Artur 

Balazs, Wiesław Chrzanowski, Józef Gola, Henryk Goryszewski, Aleksander Hall, Józef Hermanowicz, 
Marek Jurek, Anna Knysok, Paweł Łączkowski, Ireneusz Niewiarowski, Henryk Rospara, Janusz Stein-
hoff, Józef Ślisz, Kazimierz Michał Ujazdowski, Paweł Ksawery Zalewski. Por. Wybory 1993. Partie i ich 
programy, red. I. Słodkowskiej, Warszawa 2001, s. 33–34.

27 Wybory 1993. Partie i ich programy…, s. 37–38.
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dów, przy czym konstatowano, iż nadrzędnym celem SLCh jest osiągnięcie przez 
Polskę pełnego członkostwa w NATO i Unii Europejskiej28. 

Samodzielnie w wyborach wystartowało PSL-PL29. Mimo prowadzonych rozmów 
z przedstawicielami KKW „Ojczyzna” liderzy tego ugrupowania nie zdecydowali się 
współtworzyć koalicji. Zdecydował o tym fakt, iż „kierownictwo [PL – przyp. T. K.] 
nie zgadzało się na wspólny start z konserwatystami Halla, a nade wszystko ze znie-
nawidzonym przez Janowskiego ludowcami Balazsa30. Jednym z haseł wyborczych PL 
było „Brońmy Polski”. W konsekwencji lansowanego hasła konstatowano: „Nie pozwo-
limy rozgrabić Polski, przeprowadzimy uczciwą prywatyzację służącą wszystkim 
Polakom, a nie wąskiej grupie wybrańców z nomenklaturowych spółek. (…) Dopro-
wadzimy do przejęcia przez chłopów banków spółdzielczych i rozbicia mafii finan-
sowych. Będzie to gwarancja dostępności kredytu dla rolników i polskich przedsię-
biorców”31. Kampania PSL-PL była skierowana przede wszystkim do mieszkańców 
wsi, natomiast w jej trakcie, w przeważającej mierze eksponowano rodzinę G. Janow-
skiego32. Stwierdzano m.in., że rolnictwo spełnia nie tylko funkcje ekonomiczne, ale 
także wyrażając podstawowe wartości duchowe i społeczne, jakie tworzy wielopoko-
leniowa rodzina chłopska, wpływa na powstawanie wspólnot lokalnych i harmonijne 
łączenie indywidualnej oraz społecznej natury człowieka. Z kolei specyfika pracy 
rolnika, polegająca na łączności z naturą przesądza o szczególnym charakterze pracy 
na roli. Jako najistotniejsze założenia polityki rolnej uznano: zapewnienie wyżywienia 
społeczeństwa oraz zagwarantowanie suwerenności i bezpieczeństwa żywnościowego 
kraju, zrównanie dochodów mieszkańców wsi z ludnością miejską, likwidację bezro-
bocia agrarnego, odbudowę pozycji Polski na międzynarodowych rynkach żywno-
ściowych, ochronę środowiska naturalnego oraz współtworzenie wartości duchowych, 
społecznych i kulturowych. Powyższe cele – w myśl PSL-PL – można osiągnąć w przy-
padku, gdy nastąpi stabilizacja warunków w rolnictwie (możliwe to jest poprzez 
aktywne oddziaływanie instrumentami prawnymi i ekonomicznymi), podstawę 
ustroju rolnego kraju będą stanowić gospodarstwa rodzinne, nastąpi wielofunkcyjny 

28 Ibidem, s. 51–54.
29 W składzie Komitetu wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego-Porozumienie Ludowe zna-

lazły się następujące osoby: Gabriel Janowski, Henryk Bąk, Andrzej Łuszczewski, Włodzimierz Sumara, 
Leszek Dziarski, Feliks Klimczok, Zygmunt Hortmanowicz, Jerzy Rey i Zbigniew Rynasiewicz. Pełno-
mocnikiem Komitetu został Zygmunt Hortmanowicz. Por. Wybory 1993. Partie i ich programy, pod red. 
I. Słodkowskiej, Warszawa 2001, s. 85.

30 A. Dudek, op.cit., s. 287.
31 Wybory 1993. Partie i ich programy…, s. 87.
32 E. Pietrzyk-Zieniewicz, A. Zieniewicz, Wizerunki autoprezentacyjne ważniejszych ugrupowań 

politycznych w telewizyjnej kampanii wyborczej w roku 1993, (w:) Dlaczego tak głosowano. Wybory pre-
zydenckie 90, pod red. S. Gebethnera, K. Jasiewicza, Warszawa 1993, s.111.
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rozwój wsi w oparciu o tworzenie nowych miejsc pracy w zawodach pozarolniczych, 
upowszechni się w życiu zasada dialogu społecznego, której konsekwencją będzie 
rozwiązywanie problemów społecznych na drodze porozumienia, a także wówczas 
gdy Polska będzie aktywnym uczestnikiem wydarzeń międzynarodowych, w szcze-
gólności dotyczących Europy Środkowej. 

W przeciwieństwie do PL bardzo aktywną kampanię prowadził Krajowy Komitet 
Wyborczy Samoobrona - Leppera33. Hasła wyborcze Komitetu brzmiały: „Może, a więc 
musi być lepiej!”, „Pewność jutra w każdej polskiej rodzinie”. W programie wybor-
czym, w bardzo agresywny sposób, A. Lepper przeciwstawiał się – jak twierdził – roz-
kradaniu Polski. W jednym z materiałów wyborczych m.in. stwierdzono: „Łajdactwo 
i obłuda doszły w Polsce do takich rozmiarów, że złodziejstwo i rozbój gospodarczy 
nazywa się przedsiębiorczością, a rozkradanie Polski – reformami gospodarczymi”34. 
W czasie kampanii „Samoobrona” podtrzymywała swoje dotychczasowe stanowisko 
uważając, iż postkomunistyczno-postsolidarnościowy spisek może być porównywany 
z nową okupacją kraju35. Ugrupowanie przedstawiano jako ruch o charakterze nie-
ideologicznym, w którym troska o sprawy socjalne oraz o interesy narodowe to pod-
stawowe ukierunkowania programowe. Zwracano przy tym uwagę, iż w kraju podej-
mowane są próby ośmieszania, bagatelizowania, czy też przemilczania działalności 
„Samoobrony”, które – jak twierdzili działacze tej formacji politycznej – wynikają 
z obawy przed prawdą. Konstatowano zatem: „Zostaliśmy wszyscy oszukani. Fakt ten 
jest obecnie oczywisty dla każdego myślącego Polaka. Świadczą o tym obserwowane 
i doświadczane przez nas zjawiska i zdarzenia w konfrontacji z pierwotnymi obietni-
cami, zapewnieniami i deklaracjami zagranicznych i rodzimych polityków, którzy 
podjęli dzieło przywrócenia kapitalizmu w Polsce za wszelką cenę”36. Za podstawę 
ustroju politycznego „Samoobrona” przyjmowała system demokratyczny. Warto w tym 
miejscu zaznaczyć, iż jeszcze w 1992 r. mówiono o tzw. demokracji ograniczonej 
i ograniczonym systemie gospodarczym. 

W aspekcie ustrojowym opowiadano się za jednoizbowym parlamentem oraz insty-
tucjami konstytucyjnych trybunałów – Trybunałem Stanu i Trybunałem Konstytu-

33 Skład Krajowego Komitetu Wyborczego „Samoobrona-Leppera” tworzyły następujące osoby: 
Andrzej Lepper, Stanisław Skalski, Marian Wilk, Jan Taetter, Edward Nowak, Edward Kowalczyk, Tade-
usz Nawrocki, Jan Marszałek, Grażyna Tyszko, Roman Wycech, Genowefa Wiśniowska, Józef Krzyszczak, 
Janusz Bryczkowski, Bogusław Kalita, Janusz Glinicki, Paweł Skórski, Jacek Zając, Andrzej Rychli, Sta-
nisław Muszyński, Włodzimierz Kusik. Pełnomocnikiem został Janusz Bryczkowski. Por. Wybory 1993. 
Partie i ich programy…, s. 449.

34 BZHRL, Odezwa Ogólnopolskiego Komitetu Wyborczego „Samoobrona” do społeczeństwa polskie-
go, s. 9.

35 E. Pietrzyk-Zieniewicz, A. Zieniewicz, Wizerunku autoprezentacyjne…, s. 116.
36 Wybory 1993. Partie i ich programy…, s. 453.
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cyjnym, których orzeczenia powinny być ostateczne. Popierano instytucję Prezydenta 
RP wybieranego w wyborach powszechnych, jednak z możliwością odwołania go 
z urzędu przed upływem kadencji na drodze konstytucyjnej za pośrednictwem ogól-
nonarodowego referendum, którego wyniki mogłoby być również wiążące wobec 
innych fundamentalnych zagadnieniach polityczno-ustrojowych. Postulowano także, 
aby szczegółowe relacje między władzą wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą 
określiła nowa Konstytucja RP, jednak w tym kontekście opowiadano się za zacho-
waniem najwyższej władzy przez Parlament. 

W kwestiach ekonomicznych, za najistotniejsze zadanie uznano zahamowanie 
procesu rozkładu i demontażu gospodarki. W polityce wewnętrznej – jak konstato-
wano – życie społeczno-polityczne musi być chronione przed działalnością obcych 
organizacji wywiadowczych. W tej perspektywie za haniebne uznano zatrudnianie 
przez rząd zagranicznych doradców i rozlokowywanie ich na różnych szczeblach 
administracji publicznej. W dziedzinie polityki międzynarodowej opowiadano się za 
utrzymywaniem równowagi w stosunkach z najważniejszymi partnerami politycznymi 
i gospodarczymi kraju. Za szczególnie niebezpieczne traktowano dążenia do utrzy-
mywania ciągłości historycznej przejawiającej się wrogą polityką wobec Rosji i Ukra-
iny. Stwierdzono m.in., iż: „Wielki kontynent euroazjatycki, z którym sąsiadujemy na 
wschodzie powinien być dla Polski kontynentem przyjaznym, wielkim rynkiem zbytu 
i zaopatrzenia w surowce. Od takiej sytuacji chcą Polskę odciągnąć jej zaprzysiężeni 
przeciwnicy i wrogowie, dla których Polska stanowi konkurencję i przeszkodę w sto-
sunkach ze wschodem. Taką politykę prowadzą państwa zachodniej Europy z Niem-
cami na czele”37. Uznawano jednocześnie zasadność potrzeby integracji europejskiej, 
jednak i na tej płaszczyźnie wyrażano jednoznaczne stanowisko. Stwierdzano m.in., 
że Polska nie może się zgodzić na wcielenie do EWG na warunkach dyktowanych 
przez tę strukturę, gdyż doprowadzi to do całkowitego uzależnienia ekonomicznego 
i politycznego kraju. Opowiadano się za ideą Europy Ojczyzn, jednocześnie zdecy-
dowanie odrzucając ideę Euroregionów, jako sprzeczną z polskim interesem narodo-
wym i wprowadzającą ograniczoną suwerenność oraz rugującą tożsamość narodową 
na rzecz europejskiej wspólnoty, co porównywano do „wskrzeszenia widma breżnie-
wowskiej doktryny”. Wprowadzono także postulat, aby rozpatrzyć możliwość ogło-
szenia Polski państwem neutralnym. W kwestiach związanych z rolnictwem i gospo-
darką narodową przyjmowano założenie, iż znajdują się one w dramatycznym 
położeniu. Dlatego przedstawiono program ratunkowy dla rolnictwa, będący jedno-
cześnie fragmentem ogólnego programu ratowania polskiej gospodarki narodowej. 
Wychodził on z następujących założeń ekonomicznych: oddłużenia i kredytowania 
rolnictwa, wprowadzenia cen opłacalnych na podstawowe płody rolne, zastosowania 

37 Ibidem, s. 463.
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interwencjonizmu państwowego w rolnictwie, ustalenia zabezpieczenia socjalnego 
i przeprowadzenia przemian w sektorze spółdzielczym oraz państwowym38. Przed-
wyborcze sondaże dawały „Samoobronie” poparcie w przedziale 1–2%39 .

W wyborach parlamentarnych z 19 września 1993 r. wzięło udział 14 415 586 osób, 
co stanowiło 52,1% uprawnionych do głosowania. W sejmie (nie licząc Mniejszości 
Niemieckiej) znalazło się 6 ugrupowań: SLD – 171 mandatów, PSL – 132, UD – 74, 
UP – 41, KPN – 22 i BBWR – 16. Oznaczało to wielkie zwycięstwo wyborcze PSL, 
które mimo, iż zdobyło tylko 15,40% ważnie oddanych głosów, po przeliczeniu na 
mandaty osiągnęło wynik 28,69%. Pozostałe ugrupowania ludowe uzyskały: KKW 
„Ojczyzna” – 878 445 głosów, co zostało przeliczone na 6,37% (KKW „Ojczyznę” jako 
koalicję obowiązywał 8% próg wyborczy), PSL–PL – 327 085, co stanowiło 2,37% 
oraz „Samoobrona” – 383 967 głosów, czyli 2,78%40.

Jednocześnie należy stwierdzić, że wybory z 1993 r. stanowiły wyraźną cezurę 
w procesie kształtowania się polskiego systemu partyjnego. Dwa ugrupowania, które 
po wyborach zawarły koalicję, a więc SLD i PSL wcześniej były – w różnym stop-
niu – izolowane na polskiej scenie politycznej, bądź przynajmniej traktowane 
z wyraźną nieufnością. Jednocześnie po wyborach radykalnie zmienił się charakter 
przetargów koalicyjnych. W tym kontekście PSL było w znakomitej sytuacji politycz-
nej, ponieważ stworzenie, mogącej skutecznie rządzić koalicji, bez udziału w niej PSL, 
było niezwykle mało prawdopodobne. Wybory w znacznym stopniu ograniczyły też 
ilość ugrupowań parlamentarnych, eliminując z życia politycznego niewielkie orga-
nizacje – także ludowe – zmuszając je nijako do łączenia się w większe podmioty 
polityczne. W konsekwencji PSL-PL w 1996 r. przystąpiło do Akcji Wyborczej Soli-
darność, zdobywając w wyborach 1997 r. dwa mandaty, natomiast SLCh, jeszcze 
w 1993 r. było sygnatariuszem Porozumienia 11 Listopada. W późniejszym czasie, 
wraz z Partią Konserwatywną i grupą secesyjną z Unii Wolności o orientacji cha-
decko-konserwatywnej na czele z Janem Marią Rokitą, utworzyło Stronnictwo Kon-
serwatywno-Ludowe, które także znalazło się w AWS.

W odróżnieniu od tych ugrupowań, samodzielnie działał ZZR „Samoobrona” i Par-
tia Przymierza „Samoobrona”, która przez całą dekadę lat 90. kontestowała działania 
poszczególnych rządów – (poszerzając jednocześnie swój elektorat, którym w pierw-
szej fazie funkcjonowania partii i związku byli mieszkańcy wsi, na wszystkie nieza-

38 Ibidem, s. 451-474.
39 CBOS. Serwis Informacyjny, wrzesień 1993, s. 90.
40 S. Gebethner, System wyborczy: deformacja czy reprezentacja?, (w:) Dlaczego tak głosowano. Wy-

bory prezydenckie 90, pod red. S. Gebethnera, K. Jasiewicza, Warszawa 1993, s. 57, s. 10–12.
41 Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, pod red. W. Sokoła, 

M. Żmigrodzkiego, Lublin 2003, s. 224.
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dowolone grupy społeczne m.in. emerytów i bezrobotnych) – jak i większości partii 
politycznych funkcjonujących w kraju, co – jak się okazało – doprowadziło w efekcie 
do wejścia „Samoobrony” Rzeczypospolitej Polskiej do parlamentu po wyborach 
2001 r. Partia podkreślała swoją antysystemowość i akceptację dla niekonwencjonal-
nych rozwiązań politycznych, przejawiających się w formie strajków, manifestacji itp. 
Charakterystyczne, iż formacja ta podjęła skuteczną walkę o elektorat ludowy z Pol-
skim Stronnictwem Ludowym. Sondaże opinii publicznej przeprowadzone na 
początku 2003 r. wskazywały, iż tendencja ta ma charakter długotrwały i pozycja 
polityczna „Samoobrony” RP uległa wzmocnieniu41, co jednak zostało nieco zmody-
fikowane przez konflikty wewnątrzpartyjne powstałe przed wyborami parlamentar-
nymi we wrześniu 2005 r. 

Pozostałe partie ludowe, jak m.in. PP „Ojcowizna”, czy PSL „S”, a także inne, mniej-
sze ugrupowania o proweniencji ludowej, już w latach 1992–1993 zostały całkowicie 
zmarginalizowane i nie odgrywały żadnej roli na polskiej scenie politycznej.

Podsumowując rozważania odnoszące się do działalności ugrupowań o orientacji 
ludowej należy stwierdzić, iż był to okres, w którym elity polityczne tych formacji, jak 
i elity innych partii politycznych, próbowały poszukiwać własnego miejsca w nowej, 
demokratycznej przestrzeni politycznej oraz optymalnej dla siebie formuły organi-
zacyjnej, która by umożliwiła podejmowanie skutecznych działań politycznych. Jed-
nak tylko niektóre z partii znalazły dla siebie odpowiednie miejsce i zakorzeniły się 
w nowym, cały czas ewoluującym systemie politycznym – co zresztą, jak stwierdza 
A. Antoszewski, R. Herbut i J. Sroka – nie odbiega w sposób szczególny od sytuacji 
w innych państwach Europy Środkowej i Wschodniej42.

42 A. Antoszewski, R. Herbut, J. Sroka, System partyjny w Polsce, (w:) Partie i systemy partyjne w Eu-
ropie Środkowej, pod red. A. Antoszewskiego, P. Fiali, R. Herbuta, J. Sroki, Wrocław 2003, s. 133.
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agrIcultural tradeunIon  
„Samoobrona” (Self-defence) and 

przymIerze „Samoobrona” party (allIance 
Sef-defence) agaInSt a background 

of other groupS wIth a peaSant orIgIn  
In 1992–1993 

During 1989-1993 the domestic and foreign political thought of the formations 
with peasant origins was developed between both after – ZSL and after – Solidarność 
formations. Some main problems in the light of the Polish accession to the EEC and 
EU were discussed. First, the profits from the European integration for Polish agri-
culture. Second, the dangers linked to this process. These views were represented by 
all of the Polish peasant parties, even by Samobrona then called an agrarian populist 
party on the other hand it should be pointed out the fact of lacking the precise and 
long-term vision in their domestic and foreign policies, besides general statements of 
the parties leaders and trade unions, and some vague requirements in their political 
programs. It may be because of the fight among them to establish their position in 
the country. In the period of 1989-1993 there was a struggle to be a leader of the 
peasant movement between two quite clear polarized formations: after – ZSL and 
after – Solidarność. 
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ATHENAEUM

WydarZeNia, które zaszły na Ukrainie w przededniu wyborów prezydenckich 
w 2004 r. określane mianem „pomarańczowej rewolucji”, zwróciły uwagę mediów a za 
ich pośrednictwem także opinii publicznej, na procesy zachodzące w kraju, który jest 
jednym z sąsiadów Polski, graniczącym z nią od strony południowo-wschodniej.

Podkreślając wagę problematyki ukraińskiej wskazuje się, że Polska i Ukraina znaj-
dowały się przez wieki w bezpośredniej bliskości, co sprzyjało przenikaniu wpływów 
kulturowych, językowych i religijnych. Bliskości tej towarzyszyły jednocześnie gwał-
towne wybuchy konfliktów. W XIX w., w dobie nacjonalizmu, konflikt polsko-ukra-
iński nabrał charakteru chronicznego, a w XX w. dwukrotnie przerodził się w otwartą 
wojnę w latach 1918–1919 oraz 1943–1946. Te doświadczenia przyczyniły się do 
powstania wzajemnej nieufności, a nawet wrogości. U wielu Polaków i Ukraińców 
istnieje skłonność do patrzenia na siebie przez pryzmat doznanych krzywd, utrwalo-
nych w kulturze mitów i stereotypów1.

Ukraina, mimo iż w swojej historii politycznej odwołuje się do tradycji sięgających 
IX w. i powstania Rusi Kijowskiej, jest nowym państwem Europy powstałym w 1991 r. 
w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego. W dniu 24 sierpnia 1991 r. Rada Najwyż-
sza Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej uchwaliła Akt Niepodległości, 
w uroczyście ogłoszono niezależność Ukrainy oraz utworzenie niezależnego państwa 
ukraińskiego. Akt proklamacji niepodległości Ukrainy został zatwierdzony przez 
referendum przeprowadzone 1 grudnia 1991 r., w którym większość, ponad 90% 
biorących udział opowiedziała się za utworzeniem niepodległego państwa. Referen-
dum to przesądziło o ostatecznym rozpadzie Związku Radzieckiego. 

Jakub Potulski

tradycje  
ukraIńSkIej myślI polItycznej

1 W. Gill, N. Gill, Stosunki Polski z Ukrainą w latach 1989–1993, Toruń 2002, s. 17–18.
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Współczesna Ukraina jest, po Rosji, największym państwem w Europie. Powierzch-
nia kraju wynosi 603 700 km2 a na jej terytorium zamieszkuje ponad 50 mln obywateli. 
Ludność państwa jest zróżnicowana etnicznie ok. 40 mln to Ukraińcy, którzy zostali 
w znacznej mierze zrusyfikowani, ok. 11 mln ludności stanowią Rosjanie, a pozostała 
cześć ludności to małe grupy narodowościowe Białorusinów, Polaków, Żydów, Rumu-
nów, Tatarów Krymskich. Ukraina składa się z kilku jednoczących się części: Ukrainy 
Zakarpackiej, która weszła w jej skład po II wojnie światowej, Ukrainy Zachodniej, 
która wchodziła do 1939 r. w skład państwa polskiego, wschodnich obwodów Ukrainy 
zamieszkałych głównie przez ludność rosyjską oraz Ukrainy Naddniestrzańskiej2.

Wskazuje się, iż przez wiele stuleci w ukraińską historię była wpisana utrata struk-
tur państwowych i uzależnienie ziem współczesnej Ukrainy od sąsiadów. Ziemie te 
stały się częściami kilku państw: Wielkiego Księstwa Litewskiego, Polski, a później 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów i odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej (w latach 
1920–1939), Rosji carskiej i Związku Radzieckiego, Cesarstwa Austro-Węgierskiego 
i Cesarstwa Tureckiego3. 

W 1991 r. Ukraina uzyskując niepodległość rozpoczęła jednocześnie trudną drogę 
transformacji systemu politycznego, społecznego i gospodarczego, budowy politycznej 
stabilizacji państwa oraz umacniania swojej suwerenności państwowej. Zmiany spo-
łeczno-polityczne, do których doszło na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięć-
dziesiątych XX w. w Europie Środkowej i Wschodniej doprowadziły do znaczącego 
ograniczenia znaczenia dominującej do tej pory ideologii komunizmu. Spowodowało 
to, że społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, poddane procesowi przemian 
ustrojowych, zaczęły poszukiwać nowych wartości i nowej tożsamości. Upadek Związku 
Radzieckiego, państwa, które stworzyło sieć politycznych, militarnych i ekonomicznych 
oddziaływań na skalę ogólnoświatową, spowodował przerwanie dotychczasowych linii 
rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego. Problemem społeczeństw byłego 
ZSRR i tzw. bloku wschodniego w okresie transformacji stało się określenie własnej 
tożsamości narodowej oraz budowa nowej przestrzeni społeczno-kulturowej, która 
stałaby się podstawą dla przyszłego rozwoju. 

W procesie kształtowania się nowego ładu społecznego i politycznego ważną rolę 
odgrywa tradycja. Procesy transformacji ustrojowej przełomu lat osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych spowodowały zwrócenie uwagi mieszkańców Ukrainy na istotę 
i kształt własnej tożsamości oraz na rolę tradycji i kultury narodowej w nowo kształ-
tującej się rzeczywistości kulturowej i politycznej. Procesy identyfikacji społecznej 
w krajach byłego ZSRR, a w tym także na Ukrainie, oraz w innych krajach postko-
munistycznych następują w warunkach kryzysu ekonomicznego i niestabilności 

2 Cz. Mojsiewicz, Wspólnota Niepodległych Państw, Poznań 2000, s. 34–36.
3 R. Mojak, Republika Ukrainy, (w:) Ustroje państw współczesnych, Lublin 2002, s. 253.
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politycznej, rozchwiania dotychczasowych systemów wartości i norm moralnych, 
braku spójności zachowań, sprzeczności w działaniach władzy i obywateli. Wielu 
obywateli poszukując remedium na dokonujące się zmiany i niestabilność upatruje 
w odwoływaniu się do tradycji, zwracając się ku symbolom historycznym. Dlatego 
też wydaję się, że ważnym zadaniem badawczym jest próba rozpoznania tradycji 
ukraińskiej myśli politycznej, gdyż stanowi ona ważny składnik współczesnej ukra-
ińskiej tożsamości. 

W tym kontekście szczególnie istotnym zagadnieniem badawczym jest pytanie o to 
jakie poglądy i jakie postacie historyczne kształtują współczesną ukraińską myśl poli-
tyczną?, do jakich tradycji odwołują się Ukraińcy?, co nauczane jest w podręcznikach 
do historii politycznej kraju i jakie wartości są w nich przekazywane? Odpowiedź na 
te pytania i próba rozpoznania tradycji ukraińskiej myśli politycznej może pomóc 
w ocenie i rozumieniu współczesnych ukraińskich postaw, poglądów i aspiracji ujaw-
niających się w życiu społeczno-politycznym. 

We współczesnych podręcznikach jako pierwszy etap w rozwoju ukraińskiej myśli 
politycznej wskazuje się okres Rusi Kijowskiej. Na przełomie IX i X w. na rozległych 
nizinnych terenach zamieszkiwanych przez Słowian Wschodnich rozpoczął się proces 
konsolidacji plemion wokół Kijowa i formowania Rusi Kijowskiej – średniowiecznego 
feudalnego państwa. Wraz z przyjęciem przez Ruś chrześcijaństwa w 988 r. znalazła 
się ona w kręgu kultury europejskiej i obszarze cywilizacyjno-politycznych wpływów 
cesarstwa bizantyńskiego skąd Rus przejęła chrześcijaństwo. Pod ich wpływem zaczęła 
się kształtować ruska myśl polityczna. Głównymi problemami tego okresu były: zagad-
nienia władzy państwowej (pochodzenia władzy książęcej), stosunki między państwem 
a cerkwią, wzajemne stosunki Rusi z innymi państwami a przede wszystkim z cesar-
stwem bizantyńskim, konieczność zjednoczenia i utrzymania jedności ziem ruskich 
dla ich ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi. Źródłami pierwszych politycznych 
koncepcji były przede wszystkim pisma duchowieństwa; oryginalna literatura hagio-
graficzna, kazania nazywane na Rusi słowami i pouczeniami, a także kroniki zwane 
latopisami oraz statuty zawierajże regulacje prawne tzw. prawdy. 

Jednym z najbardziej znanych myślicieli religijno-politycznych Rusi był pierwszy 
metropolita kijowski mnich Iłarion, autor patetycznego, gloryfikującego władzę Rusi 
utworu Słowa o Prawie i Łasce. Uznaje się, że był to traktat teologiczny, próba filozo-
fii historii Rusi, polegająca na wprowadzeniu tego kraju w ogólnochrześcijanskie dzieje 
zbawienia. Była to też pochwała Włodzimierza Wielkiego jako władcy, który – stając 
się apostołem, nawrócił swój naród na prawdziwą wiarę i wprowadził do rodziny 
narodów chrześcijańskich4. W historiozoficznym myśleniu Iłariona wyróżnia się trzy 

4 A. Poppe, Przyjęcie chrześcijaństwa na Rusi w opiniach XI w., (w:) Teologia i kultura duchowa starej 
Rusi, pod red. W. Hryniewicza i J. Gajka, Lublin 1993, s. 98.
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etapy dziejów ludzkości: 1) okres bałwochwalstwa; 2) okres „Zakonu”, czyli prawa 
żydowskiego; i 3) czas Łaski i Prawdy, datujący się dla całej ludzkości od momentu 
wcielenia syna Bożego (epoka chrześcijaństwa), dla poszczególnego człowieka od 
momentu jego chrztu5. Przy czym metropolita nie ustosunkował się całkowicie nega-
tywnie do pogaństwa, gdyż w przeszłości ziemi ruskiej dostrzegał takie wartości, jak 
sława rodowa, męstwo, cześć dla zmarłych przodków, rozumne kierowanie krajem. 
Swoją historiozoficzną wizję dziejów Iłarion połączył z apologetyką monarchii jako 
formy sprawowania władzy państwowej i osoby księcia Włodzimierza podkreślając 
wyłączność zasług władcy jako nauczyciela prawdziwej wiary, który doprowadził do 
nawrócenia całego swojego narodu6. Co istotne, Iłarion zrównał Włodzimierza 
z pierwszym władcą chrześcijańskim Konstantynem Wielkim, co z jednej strony, jak 
się wskazuje, podkreśla więź instytucjonalną z ortodoksją bizantyńską i Konstanty-
nopolem – Nową Jerozolimą, która miała być wzorem dla Kijowa7, drugiej zaś strony 
jest przeniesieniem na Ruś bizantyńskich teokratycznych tradycji politycznych, według 
których cesarz był namiestnikiem Boga na Ziemi. 

Kolejnym ważnym zabytkiem piśmiennictwa staroruskiego, do którego nawiązuje 
historiografia ukraińskiej myśli politycznej, była kronika Powieść minionych lat, któ-
rej autorstwo przypisuje się mnichowi klasztoru kijowsko – Pieczewskiego Nestorowi 
(tzw. kronika Nestora). Zbytek ten reprezentuje zaawansowaną myśl historiozoficzną, 
która zawiera m.in. refleksje uogólniające na temat społeczeństwa, państwa i stosun-
ków Rusi z innymi krajami. Autor kroniki zwrócił uwagę na wstępny okres historii 
ruskiej historii zajmując się pochodzeniem państwa i narodu ruskiego, określeniem 
plemion słowiańskich i ich nazw. Jednym z najważniejszych politycznych pytań kro-
niki był problem równości Kijowskiej Rusi z innymi feudalnymi państwami ówczesnej 
Europy. Jak się uznaje do Nestora należał pomysł powiązania historii ruskiej ze świa-
tową oraz wykazanie, że naród ruski może być dumny ze swej historii8. Uwaga Powie-
ści skupiona jest także na idei wyjątkowości władzy książęcej, a współczesna ukraiń-
ska literatura politologiczna podkreśla także zawartą w kronice ideę jedności ziem 
ruskich, w której kronikarz dokonując opisów walk wewnętrznych doszukiwał się 
w bratobójczych walkach działalności diabła i groził karą Bożą zdrajcom ojczyzny, 
którzy angażują do tych wojen nieprzyjaciół Rusi9. 

Za ważną literacką pamiątkę politycznej myśli Rusi Kijowskiej uznaje się także 
Pouczenia, których autorstwo przypisuje się wielkiemu księciu kijowskiemu Włodzi-

5 W. Hryniewicz, Teologiczna wizja dziejów w pismach metropolity Iłariona, [w:] Teologia…, s. 153.
6 A. Poppe, op.cit., s. 99.
7 Ibidem, s. 100.
8 Powieść minionych lat, oprac. F. Sielicki, Wrocław 1999, s. 12.
9 Por. P. P. Szljahtun, Politologija, Kijów 2002, s. 96.
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mierzowi II Monomachowi (1053–1125), któremu udało się na krótki okres czasu 
doprowadzić do zjednoczenia ziem ruskich. Był to jeden z najwybitniejszych władców 
Rusi Kijowskiej i z jego postacią związana jest legenda o cesarskich insygniach, które 
jakoby otrzymał od imperatora Bizancjum, a tzw. „Czapka Monomacha” stałą się 
symbolem ruskiego samowładztwa i koronowano nią wszystkich rosyjskich carów. 
Monomach był autorem Pouczenia, które miały stanowić zbiór nauk moralnych dla 
jego synów, wspartych opowieścią o trudnym i cnotliwym życiu księcia. W Poucze-
niach pojawia się idealistyczna wizja władcy, który sprawując władzę książęcą kieruje 
się moralnymi normami chrześcijańskimi. Uznaje się, że Monomach, który starał się 
zaprezentować jako mąż sprawiedliwy, naradzający się ze starszyzną przed podjęciem 
decyzji, strzegący praw, ładu i porządku, doświadczony wojownik, człowiek dobry 
i dbały o interesy Kościoła, adresował Pouczenie nie do swoich synów ale do feudałów, 
od których spodziewał się poparcia dla zabiegów o tron książęcy10.

Analizując historię i tradycję ukraińskiej myśli politycznej zwraca się współcześnie 
uwagę także na utwór noszący nazwę Słowo o wyprawie Igora. Słowo jest eposem 
bohaterskim opisującym wyprawę na Połowców, którą poprowadził w 1185 r. książę 
nowogrodzko – siewierski Igor. Wyprawa zakończona klęską stała się przedmiotem 
refleksji o konieczności zaprzestania walk wewnętrznych, ustanowienia silnej władzy 
centralnej, jedności działań i celów11. We współczesnej ukraińskiej literaturze przed-
miotu uznaje się, że znaczenie tego utworu dla narodu ukraińskiego polegało na tym, 
że po raz pierwszy pojawiła się w nim idea ustanowienia władzy na podstawie umowy 
między księciem i narodem12.

Za kolejny etap rozwoju ukraińskiej myśli politycznej uznaje się okres od XVI do 
XVII w. kiedy Ukraina wchodziła w skład państwa litewsko-polskiego. We współcze-
snej historiografii ukraińskiej uznaje się, że był to niezwykle ważny okres tworzenia 
się narodu ukraińskiego, którego głównym przedstawicielem, a jednocześnie nosicie-
lami idei niepodległej Ukrainy stali się kozacy będący dominującą siłą w narodowo-
-wyzwoleńczej wojnie narodu ukraińskiego o niepodległość. 

Wśród myślicieli politycznych tego okresu wymienia się m.in. Krzysztofa Filareta 
(2 poł. XVI w.) (uznaje się, że pod tym pseudonimem mógł pisać zukrainizowany 
Polak Marcin Broniewski), autora książki Apokrisis, skierowanej przeciwko religijnej 
unii brzeskiej, która ukazała się w 1957 r. po polsku, a rok później po ukraińsku. 
Składała się ona z czterech części: do pierwszej weszły materiały dokumentujące 
zdradę interesów prawosławia przez tę część hierarchii, która zgodziła się przyjąć 
unię; w drugiej zawarto m.in. dowody prawowitości soboru prawosławnego w Brze-

10 W. Serczyk, Historia Ukrainy, Wrocław 1990, s. 40.
11 L. Bazylow, Historia Rosji, t. 1, Warszawa 1983, s. 21.
12 Por. Politologija, pod red. O. W. Babkinoj i W. P. Gorbatenka, Kijów 2003, s. 71.
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ściu (obradującego równolegle z przedstawicielami katolików i unitów); trzecią 
wymierzono przeciw papiestwu; w czwartej krytycznie ukazano metody zaprowadza-
nia unii na kresach Rzeczypospolitej13. 

W literaturze ukraińskiej uznaje się, iż praca Filareta była zbudowana na chrześci-
jańskiej idei równości wszystkich ludzi niezależnie od ich stanu i pochodzenia i skie-
rowana przeciwko „polskim porządkom”, które ustanawiały władzę szlachty i moż-
nowładców skazując pozostałych poddanych na ich całkowite bezprawie. Według 
Filareta monarcha nie jest władcą absolutnym nad swoimi poddanymi i nie ma prawa 
do samowoli i niekontrolowanej władzy. Podstawą władzy powinna być umowa 
pomiędzy poddanymi i królem, w której poddani zobowiązują się przestrzegać swo-
ich obowiązków, a król szanować prawa i swobody swoich poddanych, którzy mają 
prawo walczyć o swoje prawa. Uznaje się, że idee Filareta skierowane były przeciwko 
społecznej i religijnej niesprawiedliwości panującej na Ukrainie pod panowaniem 
polskim i miały wielki wpływ na rozwój ukraińskiej myśli społeczno-politycznej w jej 
liberalnym wydaniu14. 

Kolejnym twórcą, który trafił do kanonu ukraińskiej myśli politycznej jest mnich 
Iwan Wiszenski (ok. 1550–1620), którego twórczość była wymierzona bezpośrednio 
przeciw unii brzeskiej. Jako jej oponent widział w niej przykład zaborczej władzy 
papiestwa i zamach na wolność i niezależność prawosławnej wiary. Był on m.in. auto-
rem Listu do biskupów, którzy wyrzekli się wiary prawosławnej, w którym zwracał on 
uwagę, że jedyną przyczyną odstępstwa od dotychczas wyznawanego obrządku była 
chęć powiększenia posiadanych bogactw, a nie jakiś powód leżący w sferze wiary i jej 
dogmatów15. Ponadto wskazuje się, iż w jego pismach dużą rolę odgrywał problem 
społecznej niesprawiedliwości, którą ukazał on przeciwstawiając ciężkie położenie 
chłopów wygodnemu i dostatniemu życiu ich panów. Ideę równości społecznej trak-
tował on jako podstawę etyki chrześcijańskiej, w tym kontekście krytykował także 
władzę świecką, która daleka była od ideałów wczesnego chrześcijaństwa16. 

Ważną rolę w ukraińskiej tradycji politycznej odgrywa okres powstań kozackich, 
które głosiły hasła autonomiczne, zrównania w prawach ze szlachtą polską, równo-
uprawnienia religii prawosławnej z rzymskokatolicką a nawet pełnej niezależności 
Ukrainy. Współcześni autorzy wskazują, że naród ukraiński swoją unikalną wojskowo-
-polityczną podstawę narodowej jedności i władzy zawdzięcza przede wszystkim 
Kozakom Zaporoskim, którzy ustanowili duchowe i polityczne tradycje narodu17, 

13 W. Serczyk, op.cit., s. 85.
14 P. P. Szljahtun, op.cit., s. 103.
15 W. Serczyk, op.cit., s. 85.
16 P. P. Szljahtun, op.cit., s. 104.
17 Por. B. Suszinskij, Szljach Ukraini: nacija i nacjonalna idea, Lwów 2004, s. 152.
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a także stali się najważniejszymi siłami ukraińskiej rewolty narodowej przeciwko 
dominacji , szlachty, katolicyzmu i Polski broniąc Ukraińców przed asymilacją w pań-
stwie polskim18. Kozaccy hetmani, przywódcy wojskowi i polityczni, zaliczani są 
obecnie do grona ukraińskich bohaterów narodowych. 

Społeczność Kozaków składająca się m.in. ze zbiegłych chłopów, miejscowej lud-
ności, a także uciekających przed karą przestępców zaczęła tworzyć się na stosunkowo 
słabo zaludnionych terenach wschodnioukraińskich w pierwszej połowie XVI w. 
i wkrótce przybrała trwałe formy organizacyjne. Pojawili się oni na terenie tzw. Zapo-
roża, czyli na ziemiach leżących na południe od porohów dniestrzańskich – skalistych 
progów w nurcie rzeki (w rejonie ujścia Samary do Dniepru). Pod względem naro-
dowościowym Kozacy stanowili mieszaninę Ukraińców, Polaków, Rosjan, Białorusi-
nów, Wołochów, nawet Tatarów i tworzyli oni na Zaporożu ufortyfikowane obozy 
zwane siczą19. Wkrótce Kozacy Zaporoscy protestując przeciwko ekspansji katolicy-
zmu na wschodnie kresy Rzeczypospolitej, feudalnym obciążeniom nakładanym na 
ukraińskie chłopstwo, zaczęli wysuwać hasła niezależności. 

Pierwsze powstania kozackie wybuchły pod koniec XVI w., a ich przywódcami byli 
szlachcic Krzysztof Kosiński oraz Semen Nalewajko. Kolejny z przywódców kozackich 
hetman Piotr Konaszewicz-Sahajdaczny, prowadził politykę ugodową w stosunku do 
Polski widząc we współdziałaniu z Rzeczypospolitą szansę na uzyskanie szerokiej 
autonomii dla Kozaków w ramach państwa polskiego. Najsłynniejszym i najwybit-
niejszym hetmanem kozackim stał się Bohdan Chmielnicki (1593–1657), przywódca 
powstania (określanego w historiografii ukraińskiej jako powstanie narodu ukraiń-
skiego przeciwko szlachcie polskiej), które doprowadziło do uzyskania na terenach 
lewobrzeżnej Ukrainy autonomii pod władzą hetmana kozackiego Bohdana Chmiel-
nickiego. Uznaje się, iż autonomia ta, tzw. hetmańszczyzna, stała się rzeczywistym 
państwem ukraińskim z własnym terytorium, organami władzy, wojskiem, sądami 
i religią20. Ustanowienie autonomii nie zaspokajało ambicji Chmielnickiego, który 
dążył do całkowitego uniezależnienia Ukrainy od Polski i ustanowienia samodzielnego 
państwa własnymi siłami kozactwa i miejscowej ludności. Jego próby wprowadzenia 
tych idei w życie doprowadziły wprawdzie do oderwania ziem tzw. lewobrzeżnej 
Ukrainy od Polski ale także do ustanowienia nad nią protektoratu Rosji carskiej. 
Wybór ten związany był z bliskością kultury, mowy oraz wiary prawosławnej. W 1654 r. 
między Ukrainą a Rosją doszło do ugody, zgodnie z którą Ukraina weszła na prawach 
szerokiej autonomii w skład państwa rosyjskiego i w rezultacie straciła swoją wywal-
czoną w wojnach z Polską autonomię. 

18 Por. Politiczna istorija Ukraini, pod red. W. I. Tancjuri, Kijów 2001, s. 105.
19 W. Serczyk, op.cit., s. 69.
20 P. P. Szljahtun, op.cit., s. 105.
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Wyróżniającym się przedstawicielem ukraińskiej myśli politycznej okresu podpo-
rządkowywania kozacko-hetmańskiej autonomii carom Rosji był Filip Orlik (1672-
–1742), szlachcic ukraiński i właściciel rozległych dóbr. Początkowo był on pisarzem 
generalnym hetmana Ukrainy Iwana Mazepy, a po śmierci Mazepy w 1709 r. zajął 
jego miejsce. Za najważniejsze dzieło i najistotniejszy dokument okresu hetmaństwa 
Filipa Orlika była tzw. Konstytucja Filipa Orlika, która stanowiła projekt porozumie-
nia między nim a starszyzną kozacką ustalające społeczno-polityczny ustrój kozaczy-
zny wsparty na tradycji historycznej i zasadach funkcjonowania Siczy Zaporoskiej. 
Akt ten składał się z dwóch części: w pierwszej wstępnej części zawarto historię kozac-
twa poczynając od księcia Włodzimierza Wielkiego, aż po czasy hetmanów Bogdana 
Chmielnickiego i Iwana Mazepy. Główna część konstytucji zawierała przepisy doty-
czące ustroju państwowego Ukrainy, jako państwa Kozaków. Dokument ten m.in. 
potwierdzał status i szczególne znacznie cerkwi prawosławnej. Uznawał wszystkie 
uzyskane dawniej przez Kozaków przywileje i dawne prawa Siczy Zaporoskiej. 
 Stanowił, że władzę zwierzchnią sprawuje obieralny hetman wraz z radą generalną 
starszyzny. Prawa związane z funkcjonowaniem państwa ustala rada, w skład której 
wchodzą hetman wraz ze starszyzną oraz pułkownicy kozaccy; rada zbiera się trzy 
razy do roku; hetman ma prawo do nakładania podatków i określania innych powin-
ności, z których zwolnione zostają jedynie wdowy i sieroty. Rada i starszyzna mają 
prawo wystąpić przeciwko sprawującemu władzę hetmanowi jeżeli w swoim działaniu 
naruszy on ustanowione prawa; ustanawiał równość wszystkich wobec obowiązków 
wobec państwa21.

Konstytucja Filipa Orlika była jedynie projektem polityczno-prawnego dokumentu 
regulującego wewnętrzny ustrój tzw. hetmańszczyzny i nigdy nie weszła w życie, gdyż 
Filip Orlik po klęsce wojsk szwedzkich, wspieranych przez Kozaków w wojnie prze-
ciwko Rosji, pod Potławą w 1709 r. musiał uciekać przed represjami ze strony wojsk 
carskich, a godność hetmana na Ukrainie posiadał hetman Skoropadski, który w coraz 
większym stopniu tracił władzę na rzecz urzędników carskich. Filip Orlik znajdując 
się na terytorium Turcji starał się odzyskać wpływy na Ukrainie i wszelkimi sposobami 
starał się przekonać władców Szwecji, Francji, Prus, Polski i Turcji, że utworzenie 
samodzielnego państwa ukraińskiego przyczyni się do zachowania równowagi 
w  Europie22. We współczesnej ukraińskiej literaturze przedmiotu podkreśla się zna-
czenie tzw. Konstytucji Filipa Orlika uznając, że stanowiła ona ważny akt w rozwoju 
prawno-politycznej ukraińskiej myśli i była pierwszą w świecie demokratyczną kon-
stytucją będąc poprzedniczką konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 r. Akt ten 
świadczył o tym, że ukraińska myśl polityczna rozwijała się pod wpływem zachod-

21 Ibidem, s. 106.
22 W. Serczyk, op.cit., s. 178.
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nioeuropejskich, liberalnych koncepcji zawierając wiele postępowych i demokratycz-
nych idei, jak np. ograniczenie władzy hetmana, podział władz, zabezpieczenie praw 
i swobód jednostkowych23. 

Okres kozacko-hetmańskiej autonomii w historii Ukrainy zakończył się wraz z jej 
ostateczną likwidacją w 1775 r. przez carycę Katarzynę II, która ogłosiła manifest 
O likwidacji Siczy Zaporoskiej i przyłączeniu jej do guberni noworosyjskej, w którym 
stwierdzano m.in., że samo używanie nazwy Kozaków Zaporoskich uznane będzie za 
obrazę majestatu carskiego24. Likwidacja autonomii zbiegła się z rozbiorami Polski 
w rezultacie których ziemie ukraińskie znalazły się pod panowaniem dwóch europej-
skich imperiów: austriackiego państwa Habsburgów i Rosji carskiej Romanowych. 
W pierwszej połowie XIX w. na podzielonych między dwa imperia ziemiach ukraiń-
skich rozpoczął się proces odrodzenia narodowego, który związany był z kształtowa-
niem się ukraińskiej świadomości narodowej oraz języka ukraińskiego. 

Tradycje ukraińskiej myśli politycznej XIX w. związane są przede wszystkim 
z nazwiskami Mikołaja Kostomarowa, Tarasa Szewczenki, Michała Drahomanowa, 
Siergieja Podolińskiego, a także Iwana Franki. 

Mikołaj Kostomarow (1817–1885) był autorem Księgi bytu narodu ukraińskiego – 
dokumentu programowego Bractwa Cyryla i Metodego nowoczesnej ukraińskiej 
organizacji politycznej, która powstała w środowisku uniwersyteckim w Kijowie na 
przełomie lat 1845/1846. Księgi bytu… , wzorowane na Księgach narodu i pielgrzym-
stwa polskiego autorstwa Adama Mickiewicza, stanowiły ukraińską wersję mesjanizmu 
narodowego z naciskiem położonym na konieczność wcielenia w życie chrześcijań-
skich idei sprawiedliwości, wolności i równości. Zawarta została w nich wizja przyszłej 
federacyjnej republiki narodów słowiańskich posiadających równe prawa autono-
miczne, bez pańszczyzny i przywilejów stanowych. Kostomarow uważał, że naród 
ukraiński jest z natury nosicielem idei równości, przyjaźni i braterstwa, w związku 
z czym idealizowali Kozaczyznę przedstawiając ją jako wolne stowarzyszenia równych 
sobie żołnierzy25. Ideał Kostomarowa – federacyjna demokratyczna słowiańska repu-
blika miała być urzeczywistnieniem idei sprawiedliwości społecznej, wolności, rów-
ności i braterstwa opartych na zasadach chrześcijańskiej moralności. Idealizował 
„ducha ukraińskiego”, „ukraińską racjonalną demokrację” i „braterskie współżycie 
równych słowiańskich narodów”. Specjalny akcent stawiał na federalny ustrój państwa 
słowiańskiego, nad którym władze miały sprawować wybierane co cztery lata prezy-
dent i kongres26.

23 P. P. Szljahtun, op.cit., s. 107.
24 W. Serczyk, op.cit., s. 199.
25 Ibidem, s. 228.
26 Politologija, s. 82.
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Kostomarow uznawany jest także za jednego z twórców ukraińskiej politologii, 
gdyż pozostawił po sobie znaczącą spuściznę literacką dotyczącą politycznej historii 
Ukrainy (m.in. prace Bogdan Chmielnicki, Mazepa, Hetmanat Jurija Chmielnic-
kiego).  

Wyjątkową rolę w historii Ukrainy odegrał inny członek Bractwa Cyryla i Metodego 
Taras Szewczenko (1814–1861) – poeta i malarz, w którego twórczości znalazły odbi-
cie najważniejsze wydarzenia historii Ukrainy; powstanie Chmielnickiego, koliszczy-
zna oraz refleksje o sytuacji narodu ukraińskiego i jego stosunku do sąsiadów, głów-
nie Polski i Rosji27.

Szewczenko, który urodził się w rodzinie chłopskiej i dopiero w wieku 24 lat został 
wykupiony z poddaństwa, był przeciwnikiem systemu pańszczyźnianego i wszelkich 
rządów despotycznych. Jego światopogląd polityczny od romantycznej idealizacji 
kozactwa do patriotycznej poezji, w której ukazywał on przeszłość Ukrainy jako nie-
podległego państwa co miało służyć jako powód do ponownego zdobycia niezależ-
ności politycznej. Uznawał, że główną winę za zniewolenie Ukrainy ponosi Rosja 
i rosyjscy carowie, którzy odebrali jej wolność. Odrzucał on w swojej poezji konfor-
mistyczny model „małorosyjskości”, który opierał się na idei nierozdzielności Małej 
i Wielkiej Rusi oraz lojalności wobec cara. Wskazuje się, że znaczenie Szewczenki 
polega na tym, iż jego twórczość wyznaczyła granice w rozwoju idei ukraińskiej, a cały 
późniejszy ukraiński ruch narodowy w większym lub mniejszym stopniu utożsamiał 
się z Szewczenką jako ze swoim ojcem duchowym28.

Demokratyczno-liberalne tradycje Bractwa Cyryla i Metodego podtrzymywał i roz-
wijał ukraiński historyk, etnograf, literaturoznawca i publicysta Michał Drahomanow 
(1841–1895), który jeszcze za życia stał się symbolem narodowych dążeń inteligencji 
ukraińskiej. Ukończył on wydział historyczno-filologiczny Uniwersytetu Kijowskiego, 
na którym po ukończeniu studiów podjął pracę. Był on zdecydowanym przeciwnikiem 
carskiej polityki rusyfikacji Ukrainy, głosił potrzebę utworzenia w Rosji republiki 
parlamentarnej opartej na zasadach federacyjnych i domagał się przyznania ziemiom 
ukraińskim szerokiej autonomii narodowo-kulturalnej w ramach państwa rosyjskiego. 
W 1875 r. został usunięty z uniwersytetu jako element „niepewny pod względem 
politycznym” i uciekł przed represjami policji carskiej do Genewy gdzie założył Wolną 
Drukarnię Ukraińską29. 

Poglądy polityczne Drahomanowa kształtowały się pod znaczącym wpływem euro-
pejskich liberalnych i socjalistycznych idei. W swoich poglądach łączył on socjalizm 
z kwestią narodową. W swojej działalności rozwijał on koncepcje europejskiego uto-

27 W. Serczyk, op.cit., s. 228.
28 J. Hrycak, Historia Ukrainy, Lublin 2000, s. 54.
29 W. Serczyk, op.cit., s. 270.
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pijnego socjalizmu i największą wagę przykładał do wolności jednostki. Kluczową 
kategorią w jego myśli politycznej było pojecie gromady (hromada)30, która miała być 
podstawową strukturą życia społecznego i dzięki której można byłoby urzeczywistnić 
i upowszechnić zasady samorządności i federacyjności na wszystkich poziomach 
funkcjonowania społeczeństwa – od wiejskich wspólnot aż do rządzenia państwem. 
Socjalizm w ujęciu Drahomanowa stał się główną ideologią ukraińskiego ruchu w dru-
giej połowie XIX i na początku XX w.31 

Bardziej radykalnym myślicielem tego okresu także odwołującym się do europej-
skiego socjalizmu był Siergiej Podoliński (1850–1891), na którego poglądy polityczne 
w dużym stopniu wpłynęło opublikowanie pierwszego tomu Kapitału Marksa. Był on 
zdecydowanym krytykiem rosyjskiego samodzierżawia i uznawał za konieczne jego 
zniszczenie na drodze rewolucji. Centralną ideą w poglądach Polońskiego była kon-
cepcja społeczno-politycznej równości. Uważał on, że formalnie gwarancje zawarte 
w polityczno-prawnych ustawach w państwach burżuazyjnych nie mogą urzeczywist-
nić prawdziwej równości gdyż realnie masy pozbawione są wolności. Podobnie jak 
i Drahomanow uważał, że podstawową formą życia społecznego powinna stać się 
„hromada”. Formułując własną polityczną teorię ustroju „hromadzkiego socjalizmu” 
uważał, że przyszłym ustrojem państwowym powinna być narodowa federacja hro-
mad, zbudowana na zasadach politycznej równości każdej hromady i pełnej ich 
wewnętrznej samorządności. Według jego projektu Ukraina miał być początkowo 
demokratyczną republika dobrowolnie zjednoczonych hromad by następnie stać się 
członkiem ponadnarodowego związku – międzynarodowej federacji32. 

Pod wpływem socjalistycznych idei Drahomanowa pozostawał galicyjski działacz 
społeczno-polityczny, poeta i publicysta Iwan Franko (1856–1916), był on członkiem 
tzw. radykalnego nurtu w obozie ukraińskim. Radykałowie prowadzili propagandę 
socjalistyczną wśród ukraińskich chłopów i robotników, a także występowali ze zde-
cydowaną krytyką duchowieństwa greckokatolickiego. Polityczne poglądy Iwana 
Franki ewoluowały od gromadzkiego socjalizmu i marksizmu do narodowej demo-
kracji i krytyki założeń marksistowskich. Początkowo zajmował się on popularyzo-
waniem idei marksizmu w środowiskach robotniczych, a także stał się współautorem 
programu Galicyjskiej Partii Robotniczej, opublikowanego w Genewie w 1881 r. opo-
wiadającego się za walką o zdobycie podstawowych praw przez klasę robotniczą, 
zakładając jako cel ostateczny wywalczenie ustroju socjalistycznego. Był też jednym 

30 „Hromadami” nazywano organizacje oświatowo-kulturalne, które powstawały na Ukrainie w po-
czątkach lat sześćdziesiątych XIX w. Michał Drahomanow był czołowym działaczem lewego skrzydła 
kijowskiej Hromady.

31 J. Hrycak, op.cit., s. 86; P. P. Szljahtun, op.cit., s. 116–117.
32 Ibidem, s. 118–119.
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z organizatorów powstałej wśród radykałów pierwszej ukraińskiej partii politycznej 
Rusko-Ukraińskiej Partii Radykalnej, która w swoim programie poza ideami mark-
sistowskimi zawarła ideę niepodległości Ukrainy. W późniejszym okresie Iwan Franko 
największą uwagę przywiązywał nie do problematyki społecznej ale do kwestii naro-
dowej, domagając się politycznej niezależności narodu ukraińskiego. Uważał, że celem 
ukraińskiej inteligencji i działaczy politycznych powinno stać ukształtowanie narodu 
ukraińskiego zdatnego do samodzielnego kulturowego i politycznego istnienia. 
W 1899 r. Iwan Franko stał się członkiem Ukraińskiego Stronnictwa Narodowo-
-Demokratycznego, które stały się najliczniejszą i najbardziej wpływową organizacją 
polityczną w środowisku ukraińskim33.

Swój największy rozwój ukraińska myśl polityczna przeżywała w pierwszych dzie-
sięcioleciach XX w., kiedy to ukształtowały się najważniejsze nurty ukraińskiej myśli 
politycznej, a w tym m.in.: socjalizm, konserwatyzm, nacjonalizm, narodow-demo-
kracja i narodowy-bolszewizm. 

Do najważniejszych przedstawicieli nurtu socjalistycznego zalicza się Michała 
Hruszewskiego i Włodzimierza Wynnyczenko. Michał Hruszewski (1812–1934) 
wybitny ukraiński historyk i działacz polityczny, m.in. był współzałożycielem Towa-
rzystwa Ukraińskich Postępowców, które rozpoczęło działalność w Kijowie w 1908 r., 
a także przewodniczącym powstałej w marcu 1917 r. Ukraińskiej Rady Centralnej 
stawiającej sobie za cel reprezentowanie interesów Ukraińców, koordynację działań 
partii i stronnictw ukraińskich oraz powołanie ogólnoukraińskiego parlamentu. Uzna-
wany jest on za postać kontrowersyjną. Z jednej strony jako historyk uważał, że naród 
głosił wyłączność Ukraińców do traktowania Rusi Kijowskiej jako części swej trady-
cji narodowej, całkowicie odmawiając tego prawa narodowi rosyjskiemu (państwo 
kijowskie było tworem ukraińsko-ruskiej nacji, a włodzimiersko-moskiewskie – two-
rem Wielkorusów), zwalczał używanie terminu „Rusini” zamiast „Ukraińcy”, głosił 
także, że naród ukraiński stanowi jednorodną całość, w której nie występują podziały 
klasowe34. W swej działalności publicystyczno-historycznej koncentrował się na pro-
pagowaniu narodowej idei ukraińskiej. Z drugiej zaś strony jego poglądy polityczne 
kształtowały się pod wpływem ideologii marksistowskiej. Uważał, że czynniki poli-
tyczne, sfera władzy są istotnym ale nie najważniejszym czynnikiem w rozwoju narodu 
i w swojej doktrynie przyznawał pierwszeństwo problemom socjalnym nad interesami 
narodowymi35. Uważał, że problem Ukraińców i innych nacji zamieszkujących Rosję 
można rozwiązać na drodze urzeczywistnienia narodowo-terytorialnej federacji 
i regionalnej autonomii. Autonomiczna Ukraina z własnym parlamentem ale w skła-

33 W. Serczyk, op.cit., s. 286–287; J. Hrycak, op.cit., s. 95.
34 W. Serczyk, op.cit., s. 288.
35 Poliologija, s. 86.
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dzie Rosyjskiej republiki miała być według niego najlepszym rozwiązaniem przyszło-
ści państwa ukraińskiego. Poparł on władzę radziecką i był także członkiem Akademii 
Nauk ZSRR36.

Włodzimierz Wynnyczenko (1880–1951) był on działaczem Ukraińskiej Partii 
Rewolucyjnej (należał do niej także Semen Petlura) o wyraźnie nacjonalistycznych 
poglądach. Opracował on swój wariant rozwoju socjalizmu, w którym chciał pogodzić 
ewolucyjną drogę socjaldemokratów z komunistyczną rewolucją. Przyznawał on 
priorytet problemom socjalnym nad narodowymi i za podstawową treść rewolucji 
ukraińskiej uznał nie kwestię narodową, ale dążenie „chłopsko-robotniczych” mas do 
„wszechstronnego wyzwolenia” – społecznego, narodowego, politycznego, kulturo-
wego itd. Uważał, że wyzwolenie narodowe winno postępować w harmonii z rozwią-
zaniem problemów społecznych. Za ideał ukraińskiej demokracji uznawał federację 
rosyjskich republik z uczestnictwem w niej Ukrainy jako równego i samodzielnego 
państwa. Był zwolennikiem wprowadzenia na Ukrainie władzy radzieckiej i nadania 
jej narodowego charakteru. Konieczność pozostania Ukrainy w składzie Rosji upa-
trywał we wspólnocie tradycji, języka i kultury. Przebywając od 1919 r. na emigracji 
zmieniał stopniowo swoje poglądy na charakter władzy na Ukrainie ale w dalszym 
ciągu wysoko oceniał powstanie Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, 
jako realizacji idei państwa ukraińskiego. Negatywnie za to zapatrywał się na ideolo-
gię ukraińskiego nacjonalizmu Dmitrija Doncowa widząc w niej faszystowskie zagro-
żenie dla narodu ukraińskiego37. 

Jednym z najważniejszych nurtów ukraińskiej myśli politycznej XX w. stał się nacjo-
nalizm. Za głównych ideologów i reprezentantów tego nurtu uznaje się Mykołę Mich-
nowskiego, Dmitrija Doncowa oraz Mykołę Sciborskiego. 

Mykoła Michnowski (1873–1924) ukraiński działacz z terenów Wołynia w 1900 r. 
ogłosił broszurę Samostijna Ukrajina (Niepodległa Ukraina) formułującą nowoczesny 
program ukraińskiego ruchu niepodległościowego i uznawana jest za pierwszy doku-
ment programowy ukraińskiego nacjonalizmu. Szukając podstaw dla stworzenia 
niepodległego państwa ukraińskiego wskazywał, że każdy naród pragnie samodziel-
ności i niepodległego państwa. Niepodległe państwo ukraińskie w 1654 r. zawarło 
ugodę z carem Rosji, na podstawie której niepodległe, republikańskie państwo ukra-
ińskie weszło w dobrowolny sojusz z monarchią moskiewską, jako „wolny z wolnym” 
i „równy z równym”. Moskiewskie imperium umowy nie dotrzymało pozbawiając 
Ukrainę samodzielności państwowej, dlatego też Ukraińcy mają pełne prawo doma-
gać się swoich praw i ustanowienia niepodległego państwa. Za jeden z głównych 

36 W. Szljahtun, op.cit., s. 123.
37 Ibidem, s. 124.
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warunków odzyskania niepodległości uważał wewnętrzną jedność narodu i solida-
ryzm społeczny38. 

Praca Michnowskiego stanowiła podstawę sformułowania programu Ukraińskiej 
Partii Rewolucyjnej, a następnie także Ukraińskiej Partii Narodowej kierowanej przez 
Michnowskiego. Program ten głosił, że: 1) Jedna, niepodzielna Ukraina od Karpat do 
Kaukazu samodzielna i demokratyczna republika ludzi pracujących to narodowy 
wszechukraiński cel, a każdemu ukraińskiemu dziecku przychodzącemu na świat ma 
być zaszczepiany ten narodowy ideał; 2) wszyscy ludzie są braćmi, ale moskale, lachy, 
Węgrzy, Rumunii i Żydzi są śmiertelnymi wrogami narodu ukraińskiego dopóki 
panują nad Ukraińcami i wyzyskują ich; 3) Ukraina jest tylko dla Ukraińców, i należy 
wypędzić z Ukrainy obcych gnębicieli, dopóki choć jeden wróg znajduje się na naszej 
ziemi nie można składać broni; 4) Ukraińcy powinni mówić tylko po ukraińsku i nie 
używać języka wrogów; 5) Nie ma ważniejszego interesu niż narodowy i należy 
poświęcić mu własne partykularne potrzeby; 6) Nie wolno okradać własnego narodu 
gdyż jest to działanie na rzecz jego wrogów; 7) Należy w każdej sytuacji wspomagać 
swoich pobratymców39. Michnowski był także jednym z twórców projektu konstytu-
cji „Niepodległa Ukraina” z 1905 r., wg którego Ukraina miała być republiką prezy-
dencką z dwuizbowym parlamentem – Radą Przedstawicieli i Senatem.

O ile Michnowskiego uznaje się za twórcę ukraińskiego nacjonalizmu to uznaje 
się, że role głównego ideologa pełnił publicysta Dmytro Doncew. Jego głównymi 
pracami teoretycznymi były Podstawy naszej polityki (1921) oraz Nacjonalizm (1926), 
w których zawarł krytykę dotychczasowego ukraińskiego ruchu narodowego szcze-
gólnie zaś krytykę jego pierwiastków demokratycznych i socjalistycznych. Filozoficz-
nym fundamentem poglądów Doncewa był idealizm z jego prymatem ducha nad 
materializmem. Dlatego też uważał, że rozwój narodu zależy od aspektów duchowych 
a nie materialnych. Walka o stworzenie narodu powinna być budowana na romanty-
zmie, fanatyzmie i amoralności. Krytykował tradycyjny ukraiński nacjonalizm za 
liberalizm, socjalizm i racjonalizm za uleganie ideom ogólnoludzkiego braterstwa 
i sprawiedliwości, gdyż zgodnie z nacjonalistyczną interpretacją zjawisk historycznych 
uważał, że tak, jak w przyrodzie trwa walka, w której słabsze gatunki giną, tak w świe-
cie ludzkim trwa walka między narodami i trzeba używać siły aby udowodnić swoje 
prawo do istnienia. Przymus jest konieczny zarówno w stosunku do otoczenia 
zewnętrznego, jak i do własnego środowiska aby pokonać jego słabości. Racjonali-
zmowi przeciwstawiał – irracjonalizm i woluntaryzm, pacyfizmowi – imperializm, 
liberalizmowi – wysunięcie na czoło interesów narodu, demokracji – zasadę inicjatywy 
mniejszości i twórczego przymusu. Uważał Ukrainę za tradycyjny kraj rolniczy i dla-

38 Politologija, s. 87.
39 Ibidem, s. 134.
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tego walka o niepodległość winna być prowadzona w oparciu o wieś, gdyż tylko 
chłopstwo jako klasa zachowała w sobie zdrowe elementy, które ratują społeczeństwo 
europejskie przed rozpadem, a oprócz tego także gorący patriotyzm40. Doncew jako 
jeden z pierwszych odrzucił całkowicie ideę federalizmu w ramach państwa Słowian, 
jaka była popularna w ukraińskiej myśli politycznej w XIX w., i występował za pełną 
niezależnością narodu ukraińskiego. Odrzucał przy tym zasadę równości obywatel-
skiej i model demokracji parlamentarnej uznając, że władzę powinna posiadać „grupa 
inicjatywna” (elita narodowa), która będzie kierowała masami zgodnie z narodową 
racją stanu i zaszczepi im ducha karności i wiary41. Na przełomie lat dwudziestych 
i trzydziestych, kiedy w Europie tryumfy zaczął odnosić faszyzm, także idee Doncowa 
zyskały w społeczeństwie ukraińskim popularność wpływając na określenie świato-
poglądu całego młodego pokolenia galicyjskich Ukraińców. Jego idee stały się pod-
stawą programu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), ale sam Doncew nie 
należał do nacjonalistycznych organizacji. 

Idee Doncowa rozwijał jeden z liderów OUN – Mykoła Sciborski. Był on autorem 
politycznej doktryny ukraińskiego nacjonalizmu. Program ten był oparty na idei 
narodowej rewolucji dokonanej własnymi siłami ukraińskiego narodu; główną siłą 
rewolucji miało być chłopstwo. Sciborski zdecydowanie krytykował demokrację, 
socjalizm oraz monarchię i sformułował koncepcję „nacjokracji” jako alternatywnej 
wobec nich formy władzy. Uważał, że dobro narodu i państwa jest wyższe od intere-
sów partii czy klas i podstawą politycznego reżimu miała stać się rewolucyjna orga-
nizacja narodu ukraińskiego, która pełniła by rolę dyktatora. Nie krył swojej fascy-
nacji faszyzmem i uznawał, że najlepszym wzorem do naśladowania jest faszyzm 
włoski42. 

Jednym z nurtów w międzywojennej tradycji ukraińskiej był także wyrosły na 
gruncie ukraińskiego odrodzenia narodowego, tzw. narodowy komunizm. Ukraińska 
myśl polityczna swój rozwój przeżywała przede wszystkim w okresie zmagań naro-
dowowyzwoleńczych. W latach 1917–1933 jednym z ważnych nurtów politycznych 
stał się narodowy komunizm, który pojawił w pierwszych latach władzy rad w Rosji 
i był połączeniem ruchu narodowego z komunizmem. W 1923 r. XII zjazd RKP (b) 
ogłosił politykę budowania aparatu partyjnego i państwowego republik nierosyjskich 
w składzie ZSRR siłami miejscowego aparatu. Na Ukrainie polityka ta przybrała formę 
tzw. ukrainizacji43. Okres ukrainizacji stał się okresem gwałtownego rozwoju naro-
dowego. Nakazano m.in. wprowadzenie powszechnego użycia języka ukraińskiego 

40 J. Hrycak, op.cit., s. 198, 211; A. Chojnowski, Ukraina, Warszawa 1997, s. 117. 
41 Ibidem.
42 P. P. Szljahtun, op.cit., s. 139.
43 P. R. Magocsi, A history of Ukraine, Toronto 1996, s. 539.
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w życiu państwowym, organizowano kursy języka ukraińskiego dla urzędników 
i funkcjonariuszy partii (dokonano także weryfikacji kadr partyjnych), a także doma-
gano się „ukrainizacji” robotników rosyjskich zatrudnionych na Ukrainie. Wprowa-
dzony został obowiązek używania języka ukraińskiego, a cała dokumentacja pań-
stwowa miała być prowadzona po ukraińsku. Jednym z efektów polityki ukrainizacji 
było stworzenie nowych ukraińskich elit politycznych, państwowych, gospodarczych 
oraz kulturalnych. Ich trzon stanowili tzw. narodowi komuniści, którzy stali się kadrą 
kierowniczą republiki44. Do reprezentantów tego nurtu należeli m.in. Aleksander 
Szumski i Mikołaj Skrypnyk, oraz Mikołaj Chwylowy. 

Aleksander Szumski (1872–1970) pełnił funkcję komisarza oświaty ludowej i był 
jednym z propagatorów i zwolenników polityki ukrainizacji, a kierowany przez niego 
ludowy komisariat oświaty pełnił główną rolę w procesach ukrainizacji. Szumski przez 
ukrainizację rozumiał takie działania, które doprowadzą do zbudowania aparatu par-
tyjnego i administracyjnego złożone z miejscowych, ukraińskich komunistów oraz 
przystosowania władzy radzieckiej w narodowych republikach do tradycji tych repu-
blik do mowy i kultury. Uważał, że wszystkie najważniejsze miejsca w aparacie par-
tyjnym i państwowym powinni zajmować wyłącznie Ukraińcy. Domagał się m.in. by 
kierownictwo ukraińskiej partii komunistycznej przejął Ukrainiec i żądał odwołania 
pierwszego sekretarza KP(b)U Łazara Kaganowicza. Sprowokował tym samym kon-
flikt z KC WKP (b), został mu postawiony zarzut „odchylenia nacjonalistycznego” 
i musiał on wyjechać z Ukrainy45. 

Następcą Szumskiego w ludowym komisariacie oświaty został Mikołaj Skrypnyk 
(1872–1933), czołowy reprezentant orientacji narodowej w KP(b)U, który jeszcze 
silniej i konsekwentniej zaczął wprowadzać do życia politycznego, społecznego i kul-
turalnego ukrainizację. Lata 1927–1933, w których sprawował on swoją funkcję, 
uznaje się za największe nasilenie polityki ukrainizacji. W ukraińskiej literaturze 
przedmiotu wskazuje się niekiedy, iż za tą polityką stały grupy ukraińskich działaczy 
politycznych, społecznych i gospodarczych, którzy starali się prowadzić politykę nie-
zależną od Kremla, będąc świadomymi swojej odrębności ukraińskimi komunistami 
i uznaje się, że dzięki polityce ukrainizacji Ukraińcy stali się pełnowartościowym pod 
względem struktury, zurbanizowany, skonsolidowany i nowoczesny naród46.

Radykalnym publicystą nawiązującym do idei narodowego komunizmu był Miko-
łaj Chwylowy (1893–1933). Uważał on, że zacieśnianie związków Ukrainy z Rosją 
Radziecką grozi niebezpieczeństwem zdominowania kultury ukraińskiej przez rosyj-
ską. Popierał polityczną „ukrainizację”, czyli obsadzanie stanowisk wyłącznie Ukra-

44 J. Hrycak, op.cit., s. 174.
45 Politiczna istorija…, s. 288–289.
46 Por. J. Hrycak, op.cit., s. 178.



267Tradycje ukraińskiej myśli politycznej

ińcami, a jednocześnie nawoływał do rewolucji umysłowej do wytworzenia narodo-
wego zaplecza społecznego i kulturalnego, bez którego system polityczny Ukrainy 
pozostanie tylko naśladownictwem Moskwy47. Był on zagorzałym zwolennikiem 
Europy, jako źródła rewolucji i alternatywy dla Moskwy. Domagał się wyzwolenia 
Ukrainy spod wpływu kultury rosyjskiej i przeorientowania jej na Europę. W swoich 
publikacjach wysunął ideę pojednania ideologii komunizmu z narodowym odrodze-
niem narodów wchodzących w skład ZSRR. Był głęboko przekonany, że w ramach 
państwa radzieckiego powinna dokonać się „emancypacja kolonizowanych narodów” 
i „azjatycki renesans”. Role Ukrainy widział jako pośrednika między Europą a powsta-
jącymi na wschodzie narodami. Uważał, że internacjonalizm stanowi wyraz impe-
rialnych tendencji moskiewskich i kategorycznie podnosił znaczenie niezależności 
ukraińskich władz. Najpełniej swoje idee zaprezentował w pamflecie Ukraina czy 
Małorosja? (1926). 

W pierwszej połowie XX w. ukraińska myśl polityczna została zdominowana przez 
socjalizm i nacjonalizm. Poza nimi interesującym elementem ukraińskiej myśli poli-
tycznej stała się ideologia konserwatywna, której wyrazicielem był m.in. Wacław 
Lipiński (1882–1931), historyk, socjolog, działacz polityczny. Pochodził z polskiej 
rodziny ziemiańskiej i ukończył fakultet filozofii na uniwersytecie krakowskim. Czo-
łowy teoretyk i organizator ruchu konserwatywnego, przebywając od 1919 r. na emi-
gracji stał się czołowym myślicielem ukraińskiej prawicy48. Uznaje się, że jako jeden 
z pierwszych myślicieli w Europie dostrzegł totalitarną bliskość faszyzmu i komuni-
zmu i był zdeklarowanym przeciwnikiem zarówno komunistów, jak i zwolenników 
Doncowa. Krytykował on „śmiertelną jednostronność narodu”, w który popada on 
kiedy cała jego polityczna rozpiętość reprezentowana jest przez lewicowych lub pra-
wicowych rewolucjonistów. Był aktywnym propagatorem idei pluralizmu politycz-
nego, który stanowi podstawowy element liberalnej demokracji. W literaturze wska-
zuje się, że był to nowy element w ukraińskiej tradycji myśli politycznej, która 
rozwijała się głównie w tradycji narodnickiego lub nacjonalistycznego monizmu – 
czyli spojrzenia na Ukraińców jako na zintegrowane społeczeństwo, niepodzielone 
ani pod względem politycznym, ani społecznym49. 

Lipiński opublikował wiele prac historycznych i politycznych, w których zawarł 
swój konserwatywny światopogląd, m.in. Ukraina na przełomie 1657–1659 (1920), 
Religia i Cerkiew w historii Ukrainy (1925), Listy do braci chłopów (1926). Był on 
propagatorem idei niezależnego państwa ukraińskiego a na pierwszy plan wysuwał 
konieczność zachowania jego demokratycznego charakteru uznając, iż tylko demo-

47 A. Chojnowski, op.cit., s. 70.
48 T. Olszański, Historia Ukrainy XX w., Warszawa 1994, s. 313.
49 J. Hrycak, op.cit., s. 212.
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kracja może być trwałą podstawą państwowości. Występował przeciwko ruchom 
lewicowym gdyż analizując przyczyny porażki narodowej rewolucji lat 1917–1920 
uznał, że jedną z przyczyn była rewolucyjna, socjalistyczna ideologia, która demo-
krację sprowadzała do nieograniczonej samowoli rad i atamanów i nie była w stanie 
rozwiązać problemów ustanowienia skutecznej władzy. Dlatego też najodpowiedniej-
szej formy władzy szukał poza ustrojem republikańskim, poza bolszewizmem i nacjo-
nalizmem. Za najlepszą formę ustroju uznał monarchię konstytucyjną uważając, iż 
każdy naród musi przejść przez okres monarchii, a jej brak w historii Ukrainy zade-
cydował o braku w historii silnego, niezależnego państwa ukraińskiego. Idea monar-
chii miał stać czynnikiem konsolidującym społeczeństwo ukraińskie pozbawione do 
tej pory tradycji własnej państwowości. Lipiński naród rozpatrywał w kategoriach 
związku nie etnicznego, a politycznego bazującego na jedności terytorialnej, która 
w związku z tym narzuca obowiązki i produktywną pracę (sam był z pochodzenia 
Polakiem świadomie nawróconym na ukraińskość) niezależnie od etnicznej przyna-
leżności. Ważną rolę Lipiński przypisywał także religii, uważając, iż tylko etyka chrze-
ścijańska może stworzyć moralny klimat dla rozwoju społeczeństwa. Opowiadając 
się za niezależną Ukrainą uważał także, że jej geograficzne położenie, historyczne 
tradycje oraz interesy ekonomiczne wymagają gospodarczego i wojskowego sojuszu 
z Rosją i Ukrainą50.

Uznaje się, że jego konserwatywno-liberalne poglądy w dużym stopniu wpłynęły 
na emigracyjnych publicystów ukraińskich (Iwan Łysiak-Rudnicki, Omelan Pricak), 
dzięki czemu ustrzegli się oni zarówno nacjonalizmu i proradzieckości, dzięki czemu 
w ukraińskiej myśli politycznej przetrwały tradycje liberalne, które przyczyniły się do 
formowania nowoczesnej ukraińskiej myśli demokratycznej51. 

Rozpoznając współczesny ład polityczny i problemy, przed którymi staje społe-
czeństwo ukraińskie ważnym problemem badawczym winno być rozpoznanie trady-
cji ukraińskiej myśli politycznej, gdyż stanowią one ważny element kultury politycz-
nej współczesnego społeczeństwa ukraińskiego, zawierając m.in. wzory postępowania 
i oceny a także aspiracje i obawy wobec otoczenia zewnętrznego. 

Zaproponowany przegląd tradycyjnych koncepcji ukraińskiej myśli politycznej 
stanowi jedynie częściowy i z konieczności fragmentaryczny wybór z bogatej tradycji 
politycznej Ukrainy. Podjęcie tego tematu jest o tyle ważnym problemem poznawczym 
gdyż wskazuje się, że stosunki polityczne są częścią kultury i zarazem są kształtowane 
przez wzory kultury społeczeństwa, w którym występują. Jako produktu historii, 
wzory kultury danego społeczeństwa stanowią względnie trwałe wyznaczniki maso-
wych – a często nawet indywidualnych – zachowań w różnych dziedzinach życia 

50 P. P. Szlajhtun, op.cit., s. 128–129.
51 J. Hrycak, op.cit., s. 213. 
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społecznego. Uznaje się zatem, że polityka jest nie tylko formą działania w stosunku 
do aktualnie istniejących zagadnień lecz także odzwierciedleniem pewnych trwałych 
dyspozycji, które dochodzą do głosu tak w sferze zachowań politycznych, jak 
i w innych 52. Można zatem przyjąć, że rozważania dotyczące specyfiki systemów poli-
tycznych danego kraju powinny być osadzone w historii, gdyż we wszelkich zjawiskach 
społecznych należy dostrzegać dziedzictwo przeszłości, czy inaczej tradycji społecz-
nej i kulturowej, która wyznacza ramy, w których powstają nowe bezpośrednie odpo-
wiedzi, nowe zachowania się i działania, które wyrastają na gruncie określonych 
potrzeb. 

Jeżeli chodzi o okres zapoczątkowany zmianami politycznymi przełomu lat osiem-
dziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. pozostaje kwestią otwartą, jak bardzo na 
kształt współczesnych zachowań ujawniających się w sferze polityki wpływa przeszłość 
i tradycja, a w jakim stopniu stanowi ona efekt zmiany politycznej. Szukając odpo-
wiedzi na to pytanie można podjąć próbę wskazania na zakorzenione w przeszłości 
i tradycji ukraińskiej specyficzne sposoby rozumienia sfery polityki kształtujące wzory 
i postawy wobec systemu politycznego i otoczenia zewnętrznego. Wydaję się, że na 
współczesne postawy społeczeństwa ukraińskiego będą wpływały trzy podstawowe 
elementy: aktualna sytuacja społeczno-polityczna, wzory przejmowane ze świata 
zewnętrznego, szczególnie zaś zachodnioeuropejskiego, w procesach globalizacji 
i homogenizacji oraz narodowa tradycja i charakter jej recepcji we współczesnej Ukra-
inie. Dlatego też jednym z elementów koniecznych dla pełnej analizy i głębszego 
rozumienia procesów zachodzących we współczesnej Ukrainie jest rozpoznanie tra-
dycji ukraińskiej myśli politycznej, gdyż wpływa ona na kształt współczesnych sto-
sunków politycznych. 

52 J. J. Wiatr, Socjologia polityki, Warszawa 1999, s. 173.



270 Summary

Jakub Potulski

the tradItIonS of the ukraInIanS 
polItIcal thInkIng

The Ukrainian’s have been dealing with an acute crisis of self – identification since 
when they regained their state independence. The Ukrainians are still at the crossroads 
at their choice between Western and Eastern Europe and tray to find they own  national 
identity and ideology. The hypothesis of the article is a statement that process of 
shaping a new political order in Ukraine is influenced by tradition which is a very 
important part of social life where they can find the answer to the presents questions. 
The work emphasises, that tradition and the values and norms connected to it, strongly 
matters in creating contemporary political life of Ukraine.  The main goal of article 
was to recognize the traditions of the ukrainians political thinking. The author pres-
ent the most known political ideas, values and authors which become a important 
part of Ukrainians history. 
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ATHENAEUM

Od KilKu lat problematyka terroryzmu, wojny asymetrycznej, bezpieczeństwa 
międzynarodowego znajduje się w centrum zainteresowań politologów, publicystów, 
polityków, czy przedstawicieli służb mundurowych. Wychodząc naprzeciw potrzebie 
debaty na temat wyżej wymienionych zjawisk Instytut Politologii i Europeistyki Uni-
wersytetu Szczecińskiego zorganizował 1–2 czerwca 2006 roku w Szczecinie między-
narodową konferencję naukową „Terroryzm i konflikty zbrojne na przełomie XX 
i XXI wieku”.

Patronat nad konferencją objęło Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Do organi-
zacji konferencji włączyły się również: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, 
Pomorski Oddział Straży Granicznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Koło Naukowe 
„Politolog”, Koło Naukowe „Bezpieczeństwo i Wojskowość”. W skład komitetu orga-
nizacyjnego weszli: prof. dr hab. Wiesław Wróblewski, prof. dr hab. Jerzy Sielski, dr 
Krzysztof Kowalczyk, mgr ppłk Grzegorz Ciechanowski. Obrady odbywały się w nowo 
oddanej do użytku auli i salach wykładowych Wydziału Humanistycznego US przy 
ul. Krakowskiej 71 w Szczecinie, wyposażonych w sprzęt multimedialny.

65 referentów z Polski, Niemiec, Danii i Litwy – politologów, historyków, biologów, 
lekarzy, wojskowych, policjantów - dyskutowało o obliczach współczesnego terrory-
zmu, walki z tym zjawiskiem, konfliktach zbrojnych na obszarze byłej Jugosławii, 
Bliskim Wschodzie, Azji oraz metodach ich rozwiązywania. Obrady prowadzone były 
w formie: wykładów wprowadzających, paneli i pracy w dziewięciu sekcjach. Konfe-
rencja rozpoczęła się przemówieniami: prof. dr. hab. Adama Wątora, dziekana 
Wydziału Humanistycznego US i gen. płk. Egona Rammsa, dowódcy Wielonarodo-
wego Korpusu Północny Wschód (NATO). W dyskusji panelowej Globalizacja terro-
ryzmu wzięli udział: prof. dr Bogdan Szajkowski (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr 
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hab. Kazimierz Malak (Akademia Świętokrzyska), dr Krzysztof Liedel (Międzyresor-
towe Centrum do Spraw Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu). 
Drugiego dnia obrady zainaugurowano wykładem „Zło terroryzmu”, który wygłosił 
prof. dr hab. Mirosław Rutkowskiego (Uniwersytet Szczeciński). Następnie odbył się 
panel „Konflikty międzynarodowe – metody rozwiązywania” z udziałem: prof. dr. 
hab. Ryszarda Zięby (Uniwersytet Warszawski), gen. bryg. Marka Ojrzanowskiego 
(12 Brygada Zmechanizowana), dr. ppłk. Ferdiego Aklatina i ppłk. Karstena Kjaera 
(obaj z Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód, NATO). Powołano 
następujące grupy robocze: „Terroryzm jako globalne wyzwanie dla świata”, „Oblicza 
terroryzmu”, „Terroryzm a zagrożenia dla Polski”, „Bliski Wschód – Islam – Irak”, 
„Wspólnota Niepodległych Państw – Rosja – Czeczenia”, „Współczesne konflikty 
międzynarodowe”, „Antyterroryzm – bezpieczeństwo – współpraca międzynarodowa”, 
„Terroryzm jako zjawisko społeczne, Biotechnologie – bioterroryzm”. Swoją ofertę 
zaprezentowały: Księgarnia Akademicka w Szczecinie oraz Wydawnictwo Adam 
Marszałek. Konferencji towarzyszyły pokazy: brygady antyterrorystycznej Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, plutonu specjalnego Pomorskiego Oddziału Straży 
Granicznej. Organizatorzy przewidują opublikowanie w Wydawnictwie Adam Mar-
szałek wystąpień referentów w trzech tomach.

Problematyka bezpieczeństwa nabiera szczególnego znaczenia w kontekście zmie-
niającej się sytuacji międzynarodowej, nowych zagrożeń związanych z: terroryzmem, 
wojną informacyjną, zorganizowaną przestępczością, występowaniem regionalnych 
zjawisk kryzysogennych, lokalnych i globalnych problemów ekologicznych. Konfe-
rencja zatem wpisuje się w oczekiwania środowiska naukowego i całego społeczeństwa, 
które wiążą się z potrzebą intensyfikacji badań i wymiany informacji w zakresie sze-
roko rozumianego bezpieczeństwa. Prof. dr hab. W. Wróblewski, kierownik Zakładu 
Badań nad Konfliktami i Pokojem Instytutu Politologii i Europeistyki US zapowiada 
zorganizowanie sesji o podobnej tematyce w 2006 roku. 
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W dNiach 26–27 maja 2005 roku w Homlu na Białorusi miała miejsce IV Mię-
dzynarodowa Konferencja Naukowa „Mentalność Słowian i integracyjne procesy: 
historia, współczesność, perspektywy”. Obrady odbywały się w Homelskim Uniwer-
sytecie Technicznym im. Pawła Osipowicza Suchowo. Przewodniczący komitetu 
organizacyjnego konferencji, prof. Wiktor Wasiliewicz Kirijenko, pozyskał do współ-
pracy także Ministerstwo Oświaty Republiki Białoruskiej, Homelską Obwodową Radę 
Deputowanych, Białoruski Komitet Słowiański oraz Towarzystwo Kiriła Turowskiego, 
co znacznie zwiększyło nie tylko możliwości organizacyjne, ale przede wszystkim 
podniosło prestiż tego cyklicznego już przedsięwzięcia.

Swoje uczestnictwo w konferencji zgłosiło ponad 230 naukowców, z tej liczby komi-
tet organizacyjny zakwalifikował 196 osób, które przedstawiły 165 referatów. Wśród 
prelegentów było m.in. 17 profesorów, 72 docentów i 1 akademik Narodowej Akade-
mii Nauk Białorusi. Pewnym wskaźnikiem znaczenia tej konferencji i trwałego wpi-
sania się jej w kalendarz wydarzeń naukowych jest statystyka uczestnictwa. Czwarty 
raz w obradach uczestniczyło 10,9% osób, trzeci 19,6%, drugi 30,4% i pierwszy 39,1%. 
Rangę konferencji jako wydarzenia naukowego podnosiło również szerokie spektrum 
przedstawicieli licznych ośrodków akademickich z Białorusi (m.in. Homel, Mohylew, 
Mińsk, Połock, Witebsk, Grodno, Brześć), Rosji (m.in. Briańsk, Woroneż, Krasnodar, 
Stawropol, Barnauł, Ufa, Chabarowsk), Ukrainy (m.in. Charków, Winnica, Czerni-
chów, Kijów, Dniepropietrowsk, Żytomierz, Iwano-Frankowsk, Lwów, Drohobycz), 
Polski (Siedlce, Lublin) i Łotwy (Dyneburg). Należy podkreślić także dużą spraw-
ność organizacyjną, nie tylko w prowadzeniu obrad, ale i ich przygotowaniu od 
strony technicznej. Warto zaznaczyć, iż już na konferencję została wydana książka 
z wszystkimi materiałami, zredagowana przez kolegium: W. W. Kirijenko, R. I. Gro-
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myko, S. A. Elizarowa, S. P. Kacubo, R. A. Lizakowa, O. J. Potiechina, A. J. Sawienko, 
W. N. Jachno.

Podczas konferencji wygłoszono 5 referatów na sesji plenarnej oraz 160 na posie-
dzeniach sekcji. Wśród nich 130 przygotowanych zostało przez autorów z Białorusi, 
19 z Ukrainy, 12 z Rosji, 3 z Polski i 1 z Łotwy. Problematyka obrad sekcyjnych sku-
piona była wokół następujących problemów: „Ekonomiczne podstawy integracyjnych 
procesów słowiańskich państw i rozwój międzynarodowej współpracy”, „Wartości 
światopoglądowe i orientacyjne jako podstawy słowiańskiej integracji”, „Jedność i róż-
norodność w prawnych podstawach integracyjnych procesów słowiańskich narodów”, 
„Metodologiczne i socjalno-psychologiczne podstawy słowiańskiej mentalności”, 
„Historyczna droga Słowian: razem i osobno”, „Słowiańska mentalność i właściwości 
politycznych i socjalnych technologii”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele 
wielu dyscyplin naukowych. Główna zaś ich uwaga zwrócona była na omówienie 
i przeanalizowanie socjologicznych, filozoficznych, ekonomicznych, politologicznych, 
prawnych, historycznych i kulturowych aspektów kształtowania się i transformacji 
słowiańskiej mentalności oraz mechanizmów integracji.

Nie sposób wymienić tutaj wszystkie referaty, niemniej niewątpliwie uwagę należy 
zwrócić m.in. na następujące: „Tradycyjne wartości białoruskiego narodu w struktu-
rze jego mentalności” E. M. Babosow (Mińsk), „Problem etnopsychologicznych 
i wyznaniowych właściwości oddziałujących w profesjonalnym zarządzaniu” 
O. J. Emelianow, I. W. Szerszeń (Woroneż), „Mentalność: pojecie, struktura i funkcje” 
W. W. Kirijenko (Homel), „Ekonomiczne podstawy integracyjnych procesów słowiań-
skich państw w latach 90. (na przykładzie sektora rolniczego)” E. G. Wartanjan (Kra-
snodar), „Doświadczenie tworzenia jednego obszaru walutowego europejskiej inte-
gracji w rozwoju monetarnego związku na postradzieckiej przestrzeni” A. S. Elizarow 
(Pińsk), „Integracyjne procesy Białorusi i Rosji w sferze opinii publicznej” L. N. Michej-
czikow (Mińsk), „Konfesjonalna przynależność i proces formowania narodowej świa-
domości na obszarach słowiańszczyzny” W. W. Bobryk (Siedlce), „Rola i znaczenie 
rodziny we współczesnym społeczeństwie zgodnie z nauką społeczną prawosławia 
i katolicyzmu” W. K. Boreckaja (Homel), „Słowiańska wspólnota narodów w epoce 
globalizacji” A. G. Romanowskij, S. N. Pazynicz, O. A. Ignatiuk (Charków), „Integra-
cja prawa słowiańskich narodów (na przykładzie Rosji i Białorusi)” L. O. Ostapiszina, 
E. W. Fedjanina (Witebsk), „Studenci Brześcia i Białegostoku: prezentacja wartości” 
G. M. Gribow (Brześć), „Wzajemny związek obywatelskich i zbiorowych elementów 
narodowej tożsamości Rosjan w Łotwie” W. W. Wołkow (Dyneburg), „Paradoksy 
słowiańskiej historii: jedność i różnorodność” J. G. Rijer (Mohylew), „Formowanie 
etnicznej świadomości jako ważny fakt konsolidacji białoruskiej społeczności 
w warunkach okresu przejściowego” A. N. Aksjonow (Homel), „Ideologia państwowa 
i chłopski światopogląd” L. J. Gierasimowicz, L. E. Nazarenko, W. G. Gulko (Grodno), 
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„Rola ludowej pedagogiki w procesie duchowego kształtowania osobowości” T. L. 
Żukowa, W. S. Rabizo (Połock), „Problemy białorusko-polskiego pogranicza i ich 
wpływ na wzajemne relacje obydwu słowiańskich państw” A. L. Kuisz (Brześć), 
„Doświadczenie tworzenia euroregionów w centralnej i wschodniej Europie: lekcje 
dla transgranicznej współpracy słowiańskich krajów WNP” O. J. Michaliew (Woro-
neż), „Globalna społeczność i słowiańska integracja” I. I. Akińczyc (Brześć).

Konferencja „Mentalność Słowian i integracyjne procesy: historia, współczesność, 
perspektywy” dała szanse do konfrontacji rezultatów badań naukowych prowadzo-
nych w różnych krajach oraz problemów rozpatrywanych z rozmaitych pozycji badaw-
czych. Jest to niezwykle cenny aspekt, który umożliwia nie tylko wzajemne poznanie, 
ale przede wszystkim uzyskanie nowego doświadczenia i wiedzy niezbędnej w dal-
szych pracach. Tożsamość, samoidentyfikacja narodowa, mentalność, przyciągają 
coraz większe zainteresowanie badaczy, którzy obserwują i analizują nie tylko cykl 
zmian związanych z budzeniem się nowych świadomości narodowych, ale i procesów 
transformowania zachodzących w tradycyjnych nacjach i państwach funkcjonujących 
w warunkach silnych tendencji globalizacyjnych. Wpływa to również na poczucie 
bezpieczeństwa jak i zagrożenia. Zagadnienia z tym związane przejawiają się w wielu, 
często specyficznych, sferach życia społecznego.

Cykl konferencji poświęconych mentalności daje szansę uchwycenia powyższych 
procesów i wyciągnięcia wniosków mogących przynieść praktyczne zastosowanie. 
Pozwalają one określić stan faktyczny, problemy, procesy adaptacji, zmiany kulturowo 
zdefiniowanych sposobów działania, metody i perspektywy aktywizacji procesów 
integracyjnych słowiańskich narodów. Dość ważne jest także sprecyzowanie jak 
postrzegają się wzajemnie i identyfikują Słowianie należący do różnych nacji, zwłasz-
cza w sytuacji zderzenia kultur. Kwestie te podczas obrad wzbudzały duży rezonans 
uczestników i wywoływały burzliwe dyskusje. Świadczy to pozytywnie o zaangażo-
waniu w sferę badawczą oraz aktualności problemu. Pewnym brakiem był jedynie  
niedobór referatów dotyczących kształtowania się społecznie zobiektywizowanej 
komunikacji językowej, tworzenia kontekstów i korelacji tych faktów z mentalnością. 
Niemniej należy podkreślić, że dzięki szeroko określonej tematyce obrad konferencji, 
uzyskano w następstwie dociekań wielu naukowców, cenne i bardzo istotne dla dal-
szego rozwoju badań wyniki, dające również możliwości prognozowania nadchodzą-
cych procesów, opartych na rzetelnych przesłankach.
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jarosław Nocoń, Elity polityczne. Studium 
interpretacji funkcjonalnej,  wydawnictwo 
adam marszałek,  toruń 2004, ss. 245.

Elity polityczne należą z pewnością do 
szczególnie istotnych, wręcz intrygujących 
tematów badawczych i obiektów społecznego 
zainteresowania. Przyciąga uwagę ich status 
i funkcje, wynikające z posiadanych cech 
i zasobów, zwłaszcza władzy i przywództwa. 
Przy czym najważniejsze są dwa obszary 
refleksji w odniesieniu do demokratycznych 
ustrojów. Pierwszy z nich, to rekrutacja elit 
i ich relacje ze społecznym otoczeniem, 
a drugi – to rola i funkcje w państwie.

Zweryfikowana wiedza o tych powiąza-
nych wzajemnie zakresach działalności elit 
politycznych ma też wymiar praktyczny. 
Pozwala bowiem wprowadzać do społecznego 
obiegu informacje i spostrzeżenia o pożąda-
nych kwalifikacjach, przymiotach, zachowa-
niach ludzi władzy. Jednocześnie zobiektyzo-
wane sądy i wnioski naukowe ułatwiają 
wydobywanie z cienia skrywanych skłonności 
i dążeń do nadużywania władzy i egoistycz-
nego wykorzystywania jej zasobów. Wystar-
czy odwołać się do silnie odczuwanej w pol-
skich warunkach, w połowie obecnej dekady, 
potrzeby zdecydowanej poprawy jakości rzą-
dzenia. Okazywała się ona wręcz koniecznym 

warunkiem skonsolidowania demokracji oraz 
efektywnego kształtowania wzorów i postaw 
właściwych obywatelskiej kulturze politycz-
nej.

Wskazany zarys problematyki badawczej 
elit politycznych jest właściwy funkcjonal-
nemu podejściu, na którym skoncentrował 
swoją uwagę Jarosław Nocoń. Sprowadza się 
ono do konsekwentnie zastosowanej przez 
autora dyrektywy metodologicznej, zgodnie 
z którą elity polityczne są niezbędnym, struk-
turalno-funkcjonalnym elementem (segmen-
tem, podmiotem, częścią składową) demo-
kratycznego systemu politycznego. Przy czym 
traktowanego w szerokim ujęciu, uwzględ-
niającym komunikację z otoczeniem społecz-
nym w formie sprzężenia zwrotnego.

Analiza różnorodnych ujęć funkcjonalnych 
okazuje się szczególnie wymagająca, gdyż 
dotyczy uwzględniania rezultatów badaw-
czych różnych dyscyplin naukowych, zwłasz-
cza politologii, socjologii, historii, psychologii. 
Niewątpliwie recenzowana książka jest w swo-
jej treści interdyscyplinarna i erudycyjnie 
inspirująca. A przy tym autor zachował 
naukową tożsamość politologa i przekonywu-
jąco dowiódł, że taki warsztat badawczy 
zapewnia osiągnięcie dobrych rezultatów 
także w zetknięciu z socjologią polityki. 
Warto też zaznaczyć, iż obszerne przypisy 
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u dołu każdej strony są w istocie drugą ścieżką 
tekstową, która pozwala bezpośrednio 
uwzględniać kwestie sporne i dyskusyjne, 
odnotowywać istotne konteksty. Zamiesz-
czona na końcu książki obszerna bibliografia 
wykorzystanych przez autora pozycji nauko-
wych, w językach polskim i angielskim, sta-
nowi uzupełniający przewodnik dla czy-
telnika.

Nie brakuje wprawdzie odniesień do pol-
skich elit politycznych, ale większość z nich, 
ze względu na teoretyczny wymiar pracy, ma 
pośredni charakter. Tym niemniej należy 
zgodzić się ze sformułowaną we wstępie tezą, 
iż elity odegrały podmiotową rolę w transfor-
macji ustrojowej. Na uwagę zasługują też 
konstatacje dotyczące relacji między elitą 
i kontrelitą w warunkach zmiany ustrojowej, 
niepewnych standardów politycznego przy-
wództwa, zagrożenia elityzmem, mało efek-
tywnej kontroli społecznej elit władzy, źródeł 
dysfunkcji elit w relacjach z kategorią dobra 
publicznego bądź społecznych oczekiwań.

Poza wstępem, przejrzysta i symetryczna 
objętościowo struktura pracy zawiera trzy jej 
główne części, w których wyodrębnione 
zostały ponadto najważniejsze zagadnienia 
w ujęciu problemowym. Część pierwsza doty-
czy delimitacji pojęcia elity politycznej w uję-
ciu historycznym. To znaczy różnorodnych 
sposobów definiowania elity politycznej, elity 
władzy, klasy politycznej, establishmentu, 
przywództwa itp. Zmienne były również 
zestawy kryteriów selekcji elit: psycholo-
giczne, organizatorskie, społeczne, ideolo-
giczne. A także sposoby rekrutacji elit. Wyra-
ziście zostały wskazane ich nowe cechy 
w warunkach współczesnych, związane 
z mediatyzacją polityki, masowym udziałem 

obywateli w życiu publicznym, profesjonali-
zacją i personalizacją działań politycznych.

Przekonywująco uzasadnił autor wybór 
funkcjonalnej teorii elit w klasycznym ujęciu 
Talcotta Parsonsa z późniejszymi modyfika-
cjami i wariantami. Końcowe fragmenty 
pierwszej części dotyczą porównania z kon-
kurencyjnymi ujęciami elit w interpretacji 
konfliktowej i behawioralnej. Istotna wydaje 
się tu zachęta by niektóre ich tezy bądź kon-
cepcje wykorzystywać, jako podejścia uzupeł-
niające w badaniach nad elitami politycz-
nymi. Na uwagę zasługuje ponadto finezyjne 
rozróżnienie elityzmu, z jego etycznym 
wymiarem i możliwościami społecznej kon-
troli, od elitaryzmu – jako ekskluzywności 
i zamknięcia w sobie, wspomaganego auto-
selekcją i oderwaniem od społeczeństwa.

Część druga zawiera rozważania dotyczące 
miejsca i roli elit w systemie politycznym 
z perspektywy funkcjonalnej. Wyekspono-
wane zostały tu główne funkcje elit: kre-
acyjna, aksjologiczno-integracyjna, socjali-
zacyjna. Uwypuklenie tej strony działania elit, 
która jest ukierunkowana na tworzenie i pod-
trzymywanie trwałych więzi ze społeczeń-
stwem (wyborcami i obywatelami), umożli-
wia efektywne działanie i osiąganie zamie-
rzonych celów. Jest to kluczowa wartość i sens 
demokracji.

Jednak szczególna pozycja elit politycz-
nych – z ich zasobami prestiżu, autorytetu 
i dochodów – stwarza rozliczne pokusy 
monopolizacji władzy, tworzenia hierarchicz-
nych struktur i politycznych enklaw trwałego 
uprzywilejowania. Te zagrożenia ujawniają 
się także w powracających sporach nauko-
wych elitystów i pluralistów. Stanowisko tych 
pierwszych, sprowadzające się do pesymi-



283Recenzje

stycznego oglądu perspektyw demokracji 
obywatelskiej, przedstawił autor odwołując 
się zwłaszcza do C. Millsa i J. Schumpetera. 
Drugi, optymistyczny pogląd na harmonijną 
symbiozę elit i demokratycznego społeczeń-
stwa jest właściwy np. dla R. Dahla. Autor 
przyjmuje tę drugą orientację badawczą 
uznając, iż demokratyzacja elit jest pożądana 
i możliwa. Oczywiście pod pewnymi warun-
kami, zwłaszcza stałej wymiany elit i społecz-
nej kontroli kanałów ich rekrutacji, konsen-
sualnego funkcjonowania, ukształtowania 
obywatelskiej kultury politycznej. Tę ostatnią 
należałoby uznać, jak sądzę, za czynnik decy-
dujący. Takie stanowisko zajmuje również 
autor i podejmuje nawet próbę określenia 
wartości, które można byłoby zaliczyć do 
„kanonu kultury elit politycznych” (s. 186).

Trzecia, ostatnia część książki, dotyczy 
dysfunkcjonalności elit, jej przesłanek i prze-
jawów, które w warunkach intensywnej 
kumulacji mogą występować wręcz w for-
mach patologicznych. Z punktu widzenia 
klasycznej teorii funkcjonalnej T. Parsonsa 
dysfunkcja elit jest zresztą traktowana jako 
patologia. Jarosław Nocoń odwołuje się w tym 
przypadku do bogatej literatury naukowej, 
zwłaszcza z zakresu socjologii i psychologii, 
by przedstawić różnorodne źródła i formy 
alienacji oraz patologii elit. Do najbardziej 
znanych przejawów alienacji należy zaliczyć 
biurokratyzację elit, oligarchizację państwa, 
stawianie interesów partyjnych ponad rację 
stanu, ideologizacja polityki i inne. Zjawiska 
tego rodzaju mogą prowadzić do kryzysów 
społeczno-politycznych i kryzysu demokracji 
w jej podsystemach instytucjonalnym oraz 
normatywnym, zmian ustrojowych na drodze 
przewrotów i rewolucji. Warto tu przypo-

mnieć przykłady Republiki Weimarskiej, 
kryzysu IV Republiki Francuskiej, wymiany 
klasy politycznej we Włoszech na początku 
lat 90. XX wieku.

Zasadnicze w odniesieniu do tej proble-
matyki okazuje się więc postawione przez 
autora pytanie: czy wyrazista dysfunkcja elit 
politycznych wobec systemu politycznego 
może być traktowana jako nieuchronna bądź 
niemożliwa do uniknięcia we współczesnej 
demokracji? Jarosław Nocoń analizuje te 
mechanizmy i instytucje współczesnej demo-
kracji, które pozwalają wskazaną dysfunkcję 
zminimalizować bądź zmarginalizować. 
Dotyczy to zwłaszcza roli opozycji politycznej 
i konstytucjonalizacji współczesnych ustro-
jów demokratycznych. Dodałbym ponadto: 
sądownictwo konstytucyjne, niezależne 
i spluralizowane mass media, międzynaro-
dową opinię publiczną, rozbudowany sektor 
organizacji pozarządowych.

Warto też zaznaczyć, że książka została 
starannie przygotowana pod względem 
redakcyjnym i edytorskim przez Wydawnic-
two Adam Marszałek.

 Tadeusz Godlewski

Henryk składanowski, Stosunki polsko-
-sowieckie w programach nauczania i pod-
ręcznikach historii w szkole powszechnej 
(podstawowej) w Polsce w latach 1932-
–1956, toruń 2004, wydawnictwo adam 
marszałek, ss. 345.

Rozprawa dr. H. Składanowskiego jest 
bardzo interesującym studium z dziejów 
polskiego szkolnictwa i polityki oświatowej 
w latach 1932–1956. Otwiera bowiem pole 
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do porównań dwóch zdecydowanie odmien-
nych epok. W pierwszej z nich, do 1939 r., 
dydaktyka szkolna podporządkowana była 
idei wychowania dla państwa i jego obronie, 
w drugiej, poprzez szkolnictwo narzucano 
społeczeństwu wrogi mu światopogląd poli-
tyczny i obcą ideologię dyktatury. Na uwagę 
zasługuje również fakt, iż autor rozprawy 
podjął temat dotychczas w polskim piśmien-
nictwie nieobecny.

Celem pracy jest ukazanie przemian 
zachodzących w przedstawianiu stosunków 
polsko-sowieckich w programach nauczania 
i podręcznikach historii w szkole podstawo-
wej w zależności od zmieniającej się w Polsce 
sytuacji społeczno-politycznej w trzech okre-
sach: 1932–1939, 1944–1948 i 1949–1956. 
Powyższy zakres chronologiczny umożliwił 
autorowi dokonanie analizy porównawczej 
głównych okresów w ujęciu stosunków pol-
sko-sowieckich w polskich programach 
nauczania i podręcznikach historii dla szkół 
podstawowych (powszechnych). Pierwszy 
dotyczy okresu II Rzeczypospolitej od wpro-
wadzenia wychowania państwowego sanacji 
w 1932 r. do rozbioru Polski przez III Rzeszę 
i Związek Sowiecki w 1939 r. Drugi stanowi 
stopniową ewolucję przedwojennego systemu 
oświatowego w latach 1944–1948. Trzeci 
wprowadza wychowanie stalinowskie, gdzie 
nauczanie zostaje zastąpione indoktrynacją 
w latach 1949–1956.

Praca dr. H. Składanowskiego powstała na 
szerokiej podstawie źródłowej, opartej między 
innymi na materiałach z Archiwów Państwo-
wych w Warszawie, Bydgoszczy i Toruniu. 
Autor korzystał także z aktów normatywnych 
przedwojennego Ministerstwa Wyznań Reli-
gijnych i Oświecenia Publicznego oraz powo-

jennego Ministerstwa Oświaty, Dziennika 
Urzędowego Ministerstwa Informacji i Pro-
pagandy oraz Dzienników z 11 okręgów 
szkolnych. Przedmiotem jego kwerendy stały 
się programy, instrukcje, wytyczne progra-
mowe, plany godzin i wykazy podręczników, 
podręczniki do nauczania historii, opracowa-
nia z zakresu dydaktyki historii i pedagogiki, 
współczesne opracowania dotyczące sto-
sunków polsko-sowieckich, ważniejsze cza-
sopisma, w tym historyczne i dydaktyczne, 
wydawnictwa źródłowe i pamiętniki.

Autor dokonał analizy zawartości progra-
mów nauczania i podręczników historii 
w zakresie stosunków polsko-sowieckich. 
W pracy zastosowano układ chronologiczno-
-problemowy. Analiza programów i podręcz-
ników poprzedzona została omówieniem 
sytuacji społeczno-politycznej występującej 
w Polsce w omawianym okresie oraz jej 
wpływu na ówczesny system oświatowy.

W rozdziale pierwszym pt. „Od reformy 
jędrzejewiczowskiej do likwidacji polskiego 
systemu szkolnego 1932–1939”, autor przed-
stawił wprowadzone ustawą z dnia 11 marca 
1932 r. nowe programy i treści nauczania 
w publicznej siedmioletniej szkole powszech-
nej o trzech stopniach organizacyjnych, tj. 
o czterech, sześciu i siedmiu klasach. W tre-
ściach nauczania historii, stosunki ze wschod-
nim sąsiadem oceniano negatywnie. Rosja 
Sowiecka była bowiem zagrażającym Polsce 
przeciwnikiem. Stąd też skupiono się głównie 
na sprawie odzyskania niepodległości i woj-
nie polsko-bolszewickiej. Zwracano uwagę na 
zaborcze dążenia Rosji Sowieckiej. Szczególne 
miejsce, jak czytamy, w treściach nauczania 
tego przedmiotu, zajmowała postać Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. Eksponowano jego 
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zasługi na rzecz odrodzenia Rzeczypospo-
litej.

W rozdziale drugim rozprawy pt. „Od 
wzorców przedwojennych do «ludowych» 
1944–1948”, autor ukazuje ewolucję ideowego 
i programowego stanu szkolnictwa polskiego 
w tych latach. W nauczaniu szkolnym reali-
zowano wówczas przejściowo przedwojenne 
programy i korzystano z przedwojennych 
podręczników szkolnych. W nauczaniu szkol-
nym usunięto jednak negatywne opinie 
o ZSRR i od dnia 7 listopada 1944 r. zalecano 
w szkołach obchody rocznicy rewolucji paź-
dziernikowej. Istotne zmiany, co podkreśla 
autor pracy, nastąpiły po wyborach 1947 r., 
kiedy to nasilono manifestowanie przyjaźni 
polsko-sowieckiej i zaczęto weryfikować 
kadrę nauczycielską. W roku szkolnym 
1947/1948 w podręcznikach do nauczania 
historii twierdzono już, iż w wojnie 1920 r. 
Polska była agresorem reprezentującym inte-
resy państw imperialistycznych. Z czasem 
nastąpiły w tym zakresie dalsze zmiany wraz 
ze stalinizacją kraju.

W rozdziale trzecim pt. „Od indoktrynacji 
do stosowania totalnej propagandy 1949-
–1956” czytamy, iż w tym czasie przystąpiono 
do opracowania dziejów Polski zgodnie 
z metodologią marksistowską. Zadaniem 
szkoły było bowiem wychowywanie mło-
dzieży na „świadomych bojowników i budow-
niczych socjalizmu”, zachowujących „czuj-
ność klasową”. Podręczniki szkolne z historii 
nabrały wymiaru ideologicznego, a stosunki 
polsko-sowieckie przedstawiano z punktu 
widzenia historiografii sowieckiej. Spotykamy 
więc często totalną krytykę Polski międzywo-
jennej. Autor pracy wskazuje na fakt, iż 
indoktrynacja w szkole nie skończyła się wraz 

ze śmiercią J. Stalina. Dopiero reforma pro-
gramowa z 1957 r. wyeliminowała z edukacji 
szkolnej najbardziej skrajne opinie na temat 
najnowszej historii Polski ale niektóre fał-
szywe oceny dotyczące relacji polsko-sowiec-
kich przetrwały aż do upadku komunizmu 
w Polsce w 1989 roku.

Książka dr. H. Składanowskiego jest 
w pełni oryginalną. Na uwagę zasługuje żywy 
i zajmujący styl wykładu, a także przejrzy-
stość struktury pracy. Tezy zostały w sposób 
wyczerpujący uzasadnione, a wnioski podbu-
dowane solidnie zebranym materiałem źró-
dłowym. Pozwoliło to autorowi na obiekty-
wizm i wyważone sądy. Charakteryzuje go 
rzetelność, wnikliwość i skrupulatność 
w udokumentowaniu ocen i wniosków. Stąd 
też obiektywizm i precyzja badawcza autora, 
dały niezwykle interesującą pracę naukową.

 Ryszard Michalski

krzysztof luks, Polityka gospodarcza. 
Wybrane zagadnienia, instytut morski 
w gdańsku, gdańsk 2005, ss. 170.

Profesor Krzysztof Luks należy do grona 
najwcześniejszych moich wychowanków 
naukowych. Obronił swoją pracę magisterską, 
której byłem promotorem, w 1968 r., równo-
cześnie z moim habilitowaniem się. Miało to 
miejsce w Katedrze Ekonomiki Transportu 
WSE w Sopocie, w momencie, w którym 
zacząłem stopniowo coraz bardziej wyco fywać 
się z zainteresowań problematyką ekono-
miczną na rzecz historii i geografii transportu. 
Była to de facto historia i geografia cywilizacji, 
wykładana pod parasolem ochronnym trans-
portu aż do 1989 roku, kiedy to pękł gorset 



286 Recenzje

ideologiczny krępujący uprawianie nauk 
humanistycznych i moja specjalizacja 
naukowa oficjalnie została określona jako 
historia i geografia cywilizacji.

Sierpień 1980 r. był tym momentem 
zwrotnym, od którego ostatecznie porzuciłem 
zajmowanie się wszystkim, co wiązało się 
z „księżycową” ekonomią „realnego socjali-
zmu”. Już wcześniej w dydaktyce ekono-
miczno-transportowej swoistym wentylem, 
umożliwiającym swobodniejsze w tamtej 
tematyce poruszanie się, było dawanie przeze 
mnie preferencji zagadnieniom polityki 
gospodarczej, w moim przypadku polityki 
transportowej, przed ową pseudonauką, jaką 
była tzw. ekonomia polityczna socjalizmu. 
Nazwę „polityka transportowa” nosił pierw-
szy skrypt, jaki napisałem w 1960 roku. 
Niewątpliwie pamięć o tym kierowała Auto-
rem recenzowanej tu książki, gdy przysłał mi 
ją z prośbą o napisanie recenzji tej książki do 
któregoś z czasopism. 

Profesor Luks postawił mnie w ten sposób 
w trudnej sytuacji. Odmówić napisania 
recenzji dawnemu, a zawsze wobec mnie 
lojalnemu mojemu uczniowi, po prostu nie 
mogłem – ale przystąpić do niej w ćwierć 
wieku po moim ostatecznym rozstaniu się 
z jej tematyką, to coś jakby Tadeusz Żeleński-
-Boy w czasie gdy był uznanym tłumaczem, 
krytykiem i publicystą literackim nagle 
zabrać się musiał do recenzowania dzieła 
z zakresu niegdyś przez niego studiowanej, 
lecz od dawna niepraktykowanej medycyny. 
Nolens volens, musiałem wydobyć z za- 
kamarków pamięci jak to u mnie kiedyś 
z problematyką polityki gospodarczej było 
i czego z jej zakresu starałem się wyuczyć 
moich ówczesnych studentów. I pod tym 

kątem zasiadłem do pisania niniejszej recen-
zji. 

Krzysztof Luks już we wprowadzeniu do 
swojej książki pisze, że nie jest to podręcznik 
z zakresu polityki gospodarczej a tylko zbiór 
wybranych zagadnień tej dziedziny, których 
uporządkowanie i skomentowanie Autor 
postawił sobie jako cel. Książka porusza takie 
mnóstwo szczegółowych zagadnień, że niech 
i mnie wolno będzie w recenzji tej dokonać 
selekcji owych szczegółów, zatrzymując się 
nad tymi, w których znajduję reminiscencję 
tego, czego swego czasu sam nauczyłem 
moich dawnych studentów. Składają się one 
na zbiór siedmiu istotnych kwestii.

1. Autor już we „Wprowadzeniu” (s. 7) 
kładzie nacisk na stwierdzenie, że polityka 
gospodarcza nie jest nauką, lecz działaniem 
–jest sztuką, umiejętnością skutecznego dzia-
łania. Dla mnie był to leitmotiv moich publi-
kacji z lat 60. i 70. minionego wieku i tu nasze 
poglądy są identyczne. Dlatego z takim zain-
teresowaniem zgłębiałem w tamtych deka-
dach stanowisko niemieckiej szkoły histo-
rycznej XIX wieku, która zamiast formułowa-
nia teorii gospodarowania, koncentrowała się 
na kodyfikowaniu praktycznych zasad postę-
powania w określonych sytuacjach gospodar-
czych w przeszłości, aby stanowiły wskazówki 
działania, gdy podobna sytuacja gospodarcza 
powróci. Coś jak w prawodawstwie Wielkiej 
Brytanii, obywającej się bez konstytucji, gdyż 
zastępuje ją zbiór precedensowych rozstrzy-
gnięć z przeszłości, stanowiących wzorzec dla 
podejmowania decyzji w analogicznych sytu-
acjach późniejszych. Albo jak w tych szmon-
cesach, kiedy to baba przybywa do cadyka 
z Góry Kalwarii z pytaniem: Rebe, znalazłam 
się w takiej sytuacji. Co powinnam zrobić? 
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Cadyk odpowiada: Zajrzyjmy, co w takiej 
sytuacji radzi Talmud-i podaje stosowną 
radę. Po jakimś czasie baba wraca i mówi: 
Postąpiłam jak mi radziłeś, ale problem nadal 
istnieje. Cadyk odpowiada, zajrzawszy do 
księgi: Talmud uczy, że należy jeszcze postą-
pić tak a tak. Ot, vademecum umiejętnego 
działania.

2. Z powyższego wynika, że takim Talmu-
dem dla polityki gospodarczej nie może być 
podręcznik ekonomii. Życie gospodarcze jest 
strukturą zbyt złożoną, aby prosta transmisja 
abstrakcyjnych „reguł nauk ekonomicznych” 
(s. 10) wystarczała. Zwłaszcza w sytuacji, gdy 
teoria ekonomii coraz bardziej kwantyfiko-
wana, obudowywana wzorami, wykresami 
i tym podobnymi ozdobnikami formalnymi, 
próbuje naukę tę upodobnić do którejś z nauk 
ścisłych, jaką ekonomia nie jest i być nie 
może. Przedstawiciele nauk ścisłych na tak 
sformalizowaną naukę ekonomii spoglądają 
z zaciekawieniem; prowadzący politykę 
gospodarczą wykazują wobec niej słusznie 
znaczną ostrożność.

 Posłużę się tutaj przykładem rodzinnym. 
Syn mój jest fizykiem, doktorat kończył we 
wczesnych latach 90. w Instytucie Geofizyki 
PAN w Warszawie. Obowiązywał jeszcze wtedy 
wśród niezbędnych egzaminów doktoranckich, 
również ten z ekonomii politycznej.

Otrzymał polecenie, aby skontaktował się 
z profesorem Markiem Belką z Uniwersytetu 
Łódzkiego, odbył egzamin i dostarczył proto-
kół z jego wynikiem. Gdy profesor Belka 
zapytał syna, z jakiego podręcznika chciałby 
się przygotować, ów zdeklarowany liberał 
odpowiedział, że z Makroekonomiki McKen-
ziego. Propozycja została zaakceptowana, 
egzamin wypadł znakomicie, egzaminator 

pochwalił syna, że jest lepszy od jego uniwer-
syteckich studentów ekonomii. Skomentowa-
łem relację syna tymi słowami: „Jacku, tobie, 
jako fizykowi, podręcznik o takiej formie 
wydaje się przejrzystym, logicznym i poznaw-
czym. Nie sądź jednak, że dostarcza on wiedzy 
do podejmowania decyzji w konkretnych 
sytuacjach, wobec jakich musi podjąć decyzję 
polityka gospodarcza!”

3. Całkowita zgodność z autorem dotyczy 
ścisłych związków między ekonomią a etyką 
(s. 39 i n.). Gdy w przeszłości zagłębiałem się 
w dziejach myśli ekonomicznej, szukałem, 
który to jeszcze z ówczesnych sław ekonomicz-
nych był równocześnie profesorem ekonomii 
i profesorem etyki – jak Adam Smith „ojciec 
ekonomii politycznej”. To było normą do pew-
nego czasu, zanim na biegunie „czystej” eko-
nomii nie pojawił się bezduszny wobec pro-
blematyki społecznej homo economicus a na 
biegunie przeciwnym roszczeniowy homo 
sovieticus o moralności Kalego, wyznający 
zasadę: ja sobie łomem i petardą wywalczę od 
„trzymających władzę” socjalne przywileje – 
a jeżeli inni (służba zdrowia, nauczyciele itp.) 
tego nie potrafią, to śmierć frajerom! Oto osła-
wiony „solidaryzm” w praktyce.

4. Życie gospodarcze jest, jeśli nie najważ-
niejszym, to jednym z najważniejszych 
aspektów funkcjonowania poszczególnych 
cywilizacji. Z satysfakcją znajduję to samo 
podejście, jakie zawsze dominowało w moich 
zajęciach dydaktycznych za studentami (np.
s. 40 i n.). Rozszerzyłbym jeszcze na miejscu 
Autora ten wątek rozważań, wykorzystując 
kapitalną książkę Richarda Hicksa Teoria 
historii gospodarczej, której polski przekład 
został dokonany przez Wydawnictwo Adam 
Marszałek (Toruń 1999).
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5. Czasoprzestrzeń (s. 49 i n.) do tego 
stopnia zdominowała moje wykłady i semi-
naria, że zyskała sobie wtedy u studentów 
i pracowników mojego wydziału określenie : 
„osławiona czasoprzestrzeń Piskozuba”. Cieszę 
się, że i w tej kwestii, broniąc symbiozy czasu 
z przestrzenią, jesteśmy całkowicie zgodni.

6. Długie cykle koniunktury (s. 60 i n.) od 
pierwszego mojego skryptu – Polityki trans-
portowej z 1960 roku – stanowiły „stały ele-
ment gry” w moich publikacjach w ciągu 
następnych 20 lat i to w niełatwej sytuacji, 
gdy przypominanie owej koncepcji wyklętego 
w Sowietach, straconego i przemilczanego 
Mikołaja Kondratiewa było ryzykiem poli-
tycznym. Wykorzystując cykle Kondratiewa 
do prognoz długookresowych atakowałem 
z powodzeniem od połowy lat 70. absurdalnie 
zawyżone prognozy rozwoju polskiej gospo-
darki morskiej do końca XX wieku. Rzeczy-
wisty rozwój wydarzeń skompromitował 
tamte nierealne prognozy a potwierdził traf-
ność mojej analizy rozwoju długookresowego, 
a w następstwie którego gospodarka morska 
Polski na progu XXI wieku, wyglądała tak 
mizernie, w porównaniu do wyników osiąga-
nych przez nią w latach 70. Dodać trzeba, że 
najbardziej zażarli obrońcy tamtych prognoz 
„propagandy sukcesu” wówczas mnie za moją 
historyczną metodę prognozowania ataku-
jący reprezentowali właśnie Instytut Morski 
w Gdańsku – wydawcę recenzowanej tutaj 
książki profesora Luksa.

7. I wreszcie zgodny jestem całkowicie 
z autorem w krytyce etatyzmu w polityce 
gospodarczej Polski międzywojennej (s.135 
i n.). Marian Zdziechowski scharakteryzował 
go trafnie w publikacji z tamtego okresu pt. 
Bolszewizm rosyjski i półbolszewizm polski 

a współcześnie Janusz Korwin-Mikke stwier-
dzeniem: „Wszystkie środki budżetowe szły 
wtedy na wielkie budowle socjalizmu typu 
Gdynia i Centralny Okręg Przemysłowy. 
„Kropką nad i” byłoby w tym miejscu „odbrą-
żowienie” idola uczynionego na tym tle 
z Eugeniusza Kwiatkowskiego. Krótko przed 
swą śmiercią zabrał w tej kwestii głos Jerzy 
Giedroyć z Paryża, przypominając jak na 
krótko przed 1939 r. atakowaną była polityka 
gospodarcza Kwiatkowskiego przez redago-
wany przez Giedroycia „Bunt Młodych” 
i jakimi brutalnymi metodami wicepremier 
Kwiatkowski zwalczał kierowaną pod jego 
adresem krytykę.

Mnóstwo interesujących wywodów i przy-
kładów poruszanych w recenzowanej książce 
Krzysztofa Luksa musiałem pominąć w tej 
recenzji – po części z uwagi ma ograniczone 
ramy recenzji, ale przede wszystkim dlatego, 
że dotyczą one świata gospodarki rynkowej, 
który oczami dziecka oglądałem jeszcze 
w Generalnym Gubernatorstwie podczas 
II wojny światowej, ale który przez następne 
45 lat był wymazaną z rzeczywistości polskiej 
i z nauki polskiej nienawistną „burżuazyjną” 
przeszłością. Gdy studiowałem ekonomię 
i gdy następnie byłem nauczycielem akade-
mickim w tej dziedzinie, była to pseudonauka 
ekonomii socjalizmu, jaka nigdy nie zdołała 
mnie intelektualnie pobudzać i jaką porzuci-
łem na zawsze na rzecz mojej życiowej pasji, 
jaką jest czasoprzestrzeń cywilizacyjna, czyli 
historia i geografia cywilizacji. Gdy zaś po 
1989 roku nastąpiło odrodzenie w naszym 
kraju gospodarki rynkowej, byłem już 
w tamtą moją życiową pasję cywilizacyjną 
zaangażowany, że na powrót do problematyki 
gospodarczej nie starczało mi już ani czasu, 
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ani ochoty. Zostawiłem to pokoleniom młod-
szym, moim dawnym studentom, takim jak 
Krzysztof Luks i jego rówieśnicy a i jeszcze 
młodsi od nich, późniejsi ich następcy. Życząc 
im i ich tekstom wszystkiego najlepszego 
i życzliwie ich osiągnięciom naukowym kibi-
cując – powtarzam jednak za Heraklitem 
z Efezu, że po raz drugi w życiu do tej samej 
rzeki wejść nie potrafię.

 Andrzej Piskozub

tomasz Żyro, Wstęp do politologii, wydaw-
nictwo Naukowe PwN, warszawa 2004, 
ss. 308.

Rynek podręczników do politologii jest 
zdecydowanie rynkiem deficytowym i to nie 
tylko w znaczeniu ilościowym. Każdą inicja-
tywę opracowania takiego podręcznika należy 
przyjąć z najwyższą uwagą, bacznie wczytując 
się w jego stronice. Młoda wciąż polska poli-
tologia wymaga i oczekuje różnego typu 
syntez, uogólnień i podsumowań, także tych 
o charakterze podręcznikowym. W tej sytu-
acji nie może dziwić różnorodność podejścia 
autorów do podstawowych nawet kwestii 
merytorycznych czy metodologicznych. Wie-
lość ta jest bowiem warunkiem i szansą dal-
szego pomyślnego rozwoju politologii, w tym 
budowy jej podstaw teoretycznych i bazy 
metodologicznej.

Praca Tomasza Żyro wysoce pozytywnie 
wyróżnia się na liście przedsięwzięć badaw-
czo-pisarskich zmierzających do odpowiedzi 
na pytanie, „jaki jest charakter tej wiedzy, 
której nauka o polityce poszukuje od zarania 
kultury europejskiej ?”(s. 9). Autor zadanie to 
zrealizował w sposób interesujący i w nie-

schematycznej formie. Logiczny i przekonu-
jący układ treści książki oraz jej systematyka 
wewnętrzna podporządkowane są dążeniu do 
zakreślenia „konturów pola przedmiotowego” 
politologii jako odrębnej dziedziny w ramach 
nauk społecznych (s. 12).

Syntetycznie ujęty „Wstęp” wprowadza 
czytelnika w krąg problemów warsztatowych, 
metodologicznych i terminologicznych poli-
tologii. Autor przypomina podstawowe etapy 
i wydarzenia związane z procesem wydziela-
nia się nauki o polityce i usamodzielniania 
się instytucjonalnego kadry naukowej, obej-
mującej coraz liczniejszy krąg badaczy oraz 
powstawania placówek dydaktycznych. 
T. Żyro przypomina tu powołanie na uniwer-
sytecie Columbia w Nowym Jorku, w 1880 r., 
takiej placówki pod nazwą School of Political 
Science. Jej twórcą był wielce zasłużony dla 
rozwoju nauki o polityce John W. Burgess. 
Niepominięty został wkład polskiej nauki 
w dzieło tworzenia politologii. Autor wska-
zuje utworzenie w 1904 r. we Lwowie Szkoły 
Nauk Politycznych, pierwszej tego typu pla-
cówki na ziemiach polskich okresu zaborów. 
Powołanie w 1967 r. Instytutu Nauk Politycz-
nych na Uniwersytecie Warszawskim otwiera 
najnowszy etap dziejów polskiej politologii.

„Wstęp” zamykają równie syntetyczne, 
oryginalne uwagi, zachęcające do dalszej lek-
tury książki, dotyczące, jak to Autor ujmuje, 
„pojęć elementarnych”. Chodzi tu przede 
wszystkim, co oczywiste, o pojęcie kluczowe, 
którym jest „polityka”. T. Żyro politykę widzi 
jako „proces, na mocy którego grupa osób, 
której poglądy oraz interesy są pierwotnie 
rozbieżne, dochodzi do wspólnej decyzji, 
scalającej tę grupę, wzmocnioną odtąd przez 
wspólne postępowanie” (s. 16–17). Ujęcie to 
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najwyraźniej koresponduje z greckim przy-
miotnikiem politikos, który „opisywał 
zarówno obywatela, jego cechy oraz przypa-
dłości, jak i ład polityczny” (s. 23). Pojęcie 
polityka pojawiło się za sprawą Wilhelma 
z Moerbeke, który w połowie XIII wieku 
tłumacząc Politykę Arystotelesa, termin polis 
(najwyższa wspólnota czyli miasto-państwo) 
przełożył jako communicatio politica (wspól-
nota polityczna). Odtąd pojęcie to, jak rzadko 
które, zaczęło robić zawrotną karierę, stając 
się przedmiotem coraz szerszego zaintereso-
wania myślicieli i badaczy. Wkrótce pojawił 
się termin „nauka o polityce” na oznaczenie 
oddzielnej formy filozofii praktycznej, której 
przedmiotem głównym były zasady rządze-
nia. Podobnie rzeczownik grecki politeia jako 
łacińskie politia trafił do języków europej-
skich służąc początkowo do oznaczania 
ustroju i ładu politycznego oraz porządku 
prawno-moralnego. Z biegiem wieków „poli-
cja” stawała się instytucją stojącą na straży 
praw obywatelskich a i współcześnie, jak 
błyskotliwie zauważa Autor „bez policji nie 
ma więc ładu społecznego, o czym możemy 
się przekonać na co dzień” (s. 23).

Max Weber zauważył kiedyś, że człowiek 
nie wymyślił w sferze polityki niczego bar-
dziej wyszukanego niż państwo będące szcze-
gólnym związkiem politycznym. Pomijając 
obecne dyskusje nad tym czy państwo naro-
dowe dziś nie traci swego pierwotnego zna-
czenia, można śmiało stwierdzić, że i współ-
cześnie państwo pozostaje głównym obiektem 
rozważań nad polityką. Jego rola jako nowo-
czesnej organizacji politycznej nie znajduje 
jakiejkolwiek alternatywy a problem władzy, 
nieodłącznie związany z państwem, dlatego 
jest podstawowym obszarem poszukiwań 

i refleksji nad polityką. Niezwykle wyrafino-
wane „technologie” sprawowania władzy, 
wartości, jakim powinno służyć rządzenie 
i wreszcie ostateczne cele polityki – oto 
zasadnicze problemy nauki o polityce.

Grecki czasownik politeo dotyczył procesu 
stawania się obywatelem, co mogło oczywi-
ście mieć miejsce tylko w wolnym państwie. 
Politeia zaś to rzeczownik zawierający w sobie 
zarówno określony krąg praw obywatelskich, 
jak też codzienne zachowania obywateli doty-
czące spraw publicznych. Polis natomiast 
było społecznością obywatelską mającą okre-
ślony (republikański) ład polityczny czyli ład 
obywatelski. Każdy obywatel miał możność 
bezpośredniego uczestniczenia w zarządza-
niu swoim państwem, choć wielu z nich 
cechowała apolitia czyli obojętność wobec 
spraw społeczno-politycznych.

Czy trzeba jeszcze mocniejszych dowodów 
na rzecz tezy, iż opis i objaśnienia Arystote-
lesa okazują się genialną wprost antycypacją 
spostrzeżeń i ocen zachowujących walor 
aktualności do dnia dzisiejszego ?

T. Żyro pierwszą, obszerną część podręcz-
nika (s. 25–114) zatytułował w tejże konwen-
cji intelektualnej: „Społeczeństwo obywatel-
skie”. Nietuzinkowa jest Jego próba odpowie-
dzi na kluczowe pytanie czym jest społeczeń-
stwo obywatelskie i taka również propozycja 
swoistej listy – numerus clausus rodzajów 
aktywności publicznej (s. 64–91). Niejako 
na tym tle Autor lokuje kulturę polityczną, 
traktując ją jako niezwykle ważny czynnik 
„w wypełnianiu roli obywatela” (s. 92). Uwagi 
dotyczące kształtowania się kultury politycz-
nej w społeczeństwach ogarniętych dziś 
procesami transformacyjnymi, choć lapi-
darne, wyrażają sedno problemu: „kultura 
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polityczna (a zwłaszcza kultura uczestnictwa) 
tworzy się dziesiątki lat, toteż możemy się 
spodziewać wielu zaskakujących zwrotów 
w obyczajach i zachowaniach politycznych 
tyleż obywateli, co przypadkowej do tej pory 
»elity politycznej«”(s. 112). Polskie doświad-
czenia z okresu ostatnich kilkunastu lat, 
a zwłaszcza przejawy patologicznych zacho-
wań licznych przedstawicieli tzw. klasy poli-
tycznej są najbardziej wymownym dowodem 
zasadności obaw co do zagrożeń procesu 
budowy społeczeństwa obywatelskiego 
i demokratycznego państwa prawnego.

Druga część podręcznika, zatytułowana 
„Państwo”, stanowi warte wnikliwej uwagi nie 
tylko politologów kompendium wiedzy 
o państwie odbiegające swoją treścią i ukła-
dem od podręcznikowych schematów powie-
lających najczęściej ujęcia prawoznawcze 
(głównie z podręczników Wstępu do nauki 
o państwie i prawie). Rozważania definicyjne 
dotyczące państwa mają zdecydowanie cha-
rakter analizy politologicznej. T. Żyro defi-
niuje państwo jako „pewien szczególny typ 
organizacji politycznej, która kontroluje pod-
stawowe środki przymusu na określonym 
terytorium, autonomicznej w swoim funkcjo-
nowaniu, a zarządzanie nią następuje central-
nie za pomocą formalnie ustanowionych 
norm (takich jak prawo czy ideologia) 
(s. 133). Posiada więc państwo określone, 
swoiste cechy charakterystyczne. Są nimi: 
odrębność terytorialna, ludność dokonująca 
samookreślenia siebie przez poczucie naro-
dowej tożsamości (w tym ważne jest obywa-
telstwo), suwerenność i wreszcie rząd jako 
wyraz władzy politycznej. 

Niestandardowe są również w tym pod-
ręczniku: opis struktury państwa, prezentacja 

modeli dystrybucji władzy i typologia ustro-
jów politycznych. W tej części Autor omawia 
również relację: państwo – otoczenie między-
narodowe, kierując się słusznym założeniem, 
iż „ istnienie państw narodowych zależne jest 
od ściśle uregulowanych relacji z innymi 
państwami” (s. 135). W syntetyczny ale zaj-
mujący sposób zarysowane też są problemy 
perspektyw państwa narodowego w kontek-
ście postępującej integracji politycznej 
i gospodarczej w wielu rejonach świata oraz 
procesów globalizacyjnych. Integracja i glo-
balizacja powodują wzrost znaczenia i roli 
instytucji i organizacji będących podstawą 
kształtującego się nowego porządku świato-
wego. Ale i w tych warunkach „rozpatrywanie 
w dzisiejszym świecie polityki z pominięciem 
instytucji państwa byłoby nieporozumie-
niem” (s. 19), jak trafnie zaznaczył Autor już 
we „Wstępie”.

Część trzecia podręcznika nosi tytuł „Życie 
polityczne” i poświęcona jest, jak stwierdził 
sam Autor, „wszelkim dynamicznym czynni-
kom zmian” (s. 218). Odnajdujemy tu więc 
rozważania poświęcone znaczeniu prawa 
i porządku prawnego, zachowaniom wybor-
czym, partiom politycznym i systemom 
partyjnym, elitom politycznym i przywódz-
twu politycznemu oraz świadomości poli-
tycznej. 

Życie polityczne, jak słusznie zauważa 
T. Żyro, „w dużej mierze odwołuje się i jest 
oparte na instytucjach” (ibidem). One w okre-
ślony sposób porządkują zachowania jed-
nostki i grup ludzi, przyczyniając się w zasad-
niczym stopniu do pewnej stabilności (dyna-
micznej równowagi) systemu społecznego 
i sfery polityki. Oczywiście dokonujące się 
zmiany, a zwłaszcza postęp technologiczny, 
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wymuszają skomplikowany niejednokrotnie 
proces dostosowywania się struktur politycz-
nych do nowych warunków. Życie polityczne 
zaczyna wówczas nabierać ogromnego nie-
kiedy przyspieszenia. Istniejący instytucjo-
nalny układ jako zespół obowiązujących 
dotąd form działania musi zostać naruszony. 
Transformacja systemowa oznacza zasadni-
czą zmianę owych struktur, ale też idei, prawa 
i innych paradygmatów działania. Zmieniają 
się symbole stanowiące swoisty pomost 
 miedzy społeczeństwem a rzeczywistością, 
a w tym rodzi się nowe słownictwo polity-
czne. 

Bardzo dobrze się stało, że Autor zajął się 
tymi problemami, gdyż sprawy właśnie słow-
nictwa, symbolu jako instrumentu politycz-
nego i mitu stającego się współcześnie „jedną 
z reguł uprawomocnienia ładu socjopolitycz-
nego” (s. 285). Dotąd w przeważającej mierze 
w politologii traktowano je pobieżnie, wręcz 
przyczynkarsko. A są to istotne narzędzia 
sprawowania władzy i kształtowania wy- 
obraźni, postaw i w końcu wpływania na 
zachowania ludzi w relacjach politycznych.

Z recenzenckiego obowiązku chciałbym 
wskazać na pewne mankamenty i braki 
książki Tomasza Żyro, przed czym trudno się 
uchronić podejmując tak ambitny cel, jak 
napisanie podręcznika, który ma być swoistą 
syntezą określonej dziedziny nauki bądź 
dyscypliny naukowej. Ponadto ocena każdego 
dzieła powinna w zasadzie sprowadzać się do 
tego, co w nim autor zamieścił. Trudno więc 
krytykować Autora recenzowanego podręcz-
nika, że nie zajmuje się w ogóle problematyką 
np. polityki gospodarczej i społecznej, mar-
ketingiem politycznym czy psychologią 
polityki. A są to przecież istotne obszary poli-

tologii, a standardy nauczania na tym kie-
runku studiów jako obowiązujące elementy 
programów dydaktycznych. Autor nazwał 
wszak swoją pracę: Wstęp do politologii. 

Ale pytanie jest zawsze ciekawsze od odpo-
wiedzi, a odpowiedź w tym przypadku, 
w postaci niezwykle interesującego podręcz-
nika, zawiera nieco mielizn merytorycznych 
i niekonsekwencji metodologicznych. Autor 
poniechał próby przedstawienia polityki 
i życia politycznego pod kątem podmiotów 
moderujących tą sferą stosunków społecz-
nych. W Jego ujęciu państwo urasta do rangi 
demiurga rozstrzygającego o losach świata. 
Kształtowanie się nowych tworów w wyniku 
procesów integracyjnych (państwa i struktury 
ponadnarodowe) sprowadza na ludzkość coś 
w rodzaju hobbsowskiego Lewiatana? Tym-
czasem państwo nie jest ani czymś odwiecz-
nym, wpisanym w dzieje gatunku homo 
sapiens przeznaczeniem, ani też niezmienną 
konstrukcją, niepodlegającą oddziaływaniom 
człowieka. Autor, analizując mechanizmy 
życia politycznego, dopiero po prezentacji 
prawa i problemów zachowań wyborczych 
zajął się partiami politycznymi (w wymiarze 
nieco skromnym), które przecież w czasach 
nowożytnych są najbardziej charakterystycz-
nym fenomenem politycznym czasów nowo-
żytnych. Poza partiami na bieg życia politycz-
nego aktywnie i skutecznie wpływają takie 
struktury społeczne, jak związki zawodowe, 
masowe organizacje i stowarzyszenia oraz 
ruchy społeczne i polityczne.

Autor we „Wstępie” sygnalizuje ważkie 
problemy metodologiczne politologii, mające 
zasadnicze znaczenie dla ustalenia i utrwale-
nia jej statusu w naukach społecznych. Jego 
wypowiedzi w tym zakresie są jednakże 
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nader skąpe, choć w opracowaniu podręczni-
kowym warto tym zagadnieniom poświęcić 
nieco miejsca. Kiedy Autor odnosi się do 
filozoficznych aspektów polityki i władzy, 
chciałoby się poznać Jego stanowisko w kwe-
stii relacji filozofii politycznej i teorii polityki. 
To ostatnie pojęcie jest prawie nieobecne na 
łamach podręcznika.

I wreszcie sprawa terminologii. Autor dość 
dowolnie używa niektórych pojęć. Rzuca się 
w oczy brak precyzji w odniesieniu do takich 
pojęć, jak „ustrój polityczny” i „system poli-
tyczny”. Zresztą pojęcie systemu politycznego 
raz jest wkomponowane w ogólny mechanizm 
działania państwa, a w innym przypadku 
służy do opisu typologii ustrojów politycznych 
(s. 204 i n.). Pomijam tu fakt, iż nie znaj-
dziemy w podręczniku odrębnych rozważań 
dotyczących tak ważnej kategorii, którą jest 
w politologii „system polityczny”. Ale jest to 
sprawa tego, czego w pracy nie ma.

Sformułowane wyżej krytyczne uwagi 
w niczym nie podważają istotnych meryto-
rycznych i systematyzacyjnych walorów pracy 
Tomasza Żyro. Środowisko politologów, stu-
denci tego kierunku i wszyscy, których inte-
resuje naukowa refleksja nad polityką zyskali 
niezwykle wartościową lekturę. Praca ta jest 
poważnym głosem w naukowej debacie doty-
czącej zakresu merytorycznego i problemów 
metodologicznych politologii. Polska polito-
logia potrzebuje „uogólniającej mocy nauki 
o polityce”, jak celnie ujął to Tomasz Żyro.

  Alfred Lutrzykowski

      
     
michał kosman, Zjednoczone Niemcy 
w procesie integracji europejskiej (1990-
–2002), wydawnictwo adam marszałek, 
toruń 2004, ss. 205.

Książka Michała Kosmana zasługuje 
na uwagę nie tylko z powodu aktualnego 
kontekstu politycznego, jakim są dyskusje 
o pogarszających się stosunkach polsko-nie-
mieckich. Wiele czynników sprawia, że warto 
do niej sięgnąć, aby zweryfikować potoczne 
wyobrażenia o roli Niemiec w polityce euro-
pejskiej ostatniej dekady XX wieku. Są wśród 
nich przede wszystkim: rzetelność młodego 
badacza (związanego z poznańskim oraz 
bydgoskim ośrodkiem akademickim), wywa-
żone opinie i komentarze formułowane 
w oparciu m.in. o niemieckojęzyczną litera-
turę oraz publicystykę, sumienność faktogra-
ficznej prezentacji.

Praca składa się z sześciu rozdziałów, sta-
nowiących udaną próbę prezentacji kierun-
ków zaangażowania i pól aktywności dyplo-
matycznej zjednoczonych Niemiec na arenie 
europejskiej. Zaletą narracji historycznej 
wydaje się równoległe prowadzenie wątków 
polityki wewnętrznej i zewnętrznej, uwypu-
klające wpływ społecznych i gospodarczych 
skutków zjednoczenia na ewolucję poglądów 
niemieckich w sprawie reform instytucjonal-
nych Unii Europejskiej oraz procesów akce-
syjnych. W tym sensie wyznaczona data, 
zamykająca analizę, dotyczy zarówno progra-
mowego stanowiska SPD i kanclerza Ger-
harda Schrödera w kwestii rozszerzenia UE 
(listopad 2001 r.), jak i utworzenia Konwentu 
Europejskiego (grudzień 2001 r.). Podkreślić 
należy, że autor w finalnych partiach kolej-
nych rozdziałów oraz zakończeniu konse-
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kwentnie zmierzał do objęcia perspektywą 
politologiczną następnych lat, odnosząc się 
np. do podpisania traktatów akcesyjnych 
w Atenach, 16 kwietnia 2003 r. i ich ratyfika-
cji przez Bundestag, kontrowersji wokół 
postanowień Traktatu Nicejskiego, debaty na 
temat konstytucji europejskiej.

Wymienione rozdziały porządkują tę 
trudną tematykę, według następujących 
zagadnień: I – „Wokół traktatu z Maastricht”; 
II – „Niemcy a Unia Gospodarcza i Walu-
towa”; III – „Niemcy w procesie tworzenia 
polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej”; 
IV – „Niemcy w budowie europejskiego 
obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawie-
dliwości”; V – „RFN jako adwokat wschod-
niego rozszerzenia Unii Europejskiej”; VI – 
„Republika Federalna w debacie nad refor-
mami i przyszłością Unii Europejskiej”. 
W trakcie lektury nie trudno zauważyć, że 
postawione przez M. Kosmana pytania 
odzwierciedlają niepokoje europejskiej opinii 
publicznej wywołane reunifikacją Niemiec. 
Jednocześnie, badacz świadomie koncentruje 
się na problematyce politologicznej, zaś kwe-
stie ekonomiczne (Unia Gospodarcza i Walu-
towa) wyjaśnia w stopniu niezbędnym do 
odtworzenia tła przemian zachodzących 
w Europie.

Ustaliwszy, że integracja kontynentu pozo-
stała priorytetem polityki zagranicznej RFN 
po zjednoczeniu, autor książki wyodrębnił 
listę celów polityki zagranicznej Niemiec oraz 
dokonał ich charakterystyki w ramach filarów 
UE (drugiego i trzeciego). Przykładowo: 
omówił zabiegi Niemiec o urzeczywistnienie 
Unii Walutowej (rola Bundesbanku, Pakt 
Stabilności i Wzrostu), genezę niemieckiej 
koncepcji uczestnictwa w europejskiej poli-

tyce bezpieczeństwa (taktyka Volkera Rühe, 
orzeczenie Federalnego Trybunału Konsty-
tucyjnego w 1994 r., niemiecko-francuski 
projekt Korpusu Europejskiego), inicjatywy 
w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, 
prawa azylowego itp. M. Kosman stwierdza 
m.in., że do 2002 r. Niemcy były rzecznikiem 
utrzymania równowagi pomiędzy europej-
skim a atlantyckim wymiarem bezpieczeń-
stwa, co oznaczało traktowanie Wspólnej 
Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obro ny 
jako europejskiego filaru NATO. Zauważa 
dalej, zarysowującą się trwale, tendencję 
odwrotną, bliższą francuskiej strategii w sto-
sunkach z USA. Trafne wydają się także 
wnioski odnośnie do niemieckiego zaanga-
żowania w kreowanie wspólnej polityki 
wizowej, emigracyjnej itp., podbudowane 
tezą „Europa bez granic”. Badacz wykazuje 
również pragmatyczne przyczyny aktywności 
Berlina w tej sferze tj. troskę o uśmierzenie 
lęków społeczeństwa niemieckiego przed 
konsekwencjami rozszerzenia UE na wschód. 
Rozdział poświęcony tym kwestiom jest 
szczególnie interesujący ze względu na wspo-
mnianą dokumentację niemieckojęzyczną. 
Zestawienie wypowiedzi m. in. prezydenta 
Romana Herzoga, kanclerza Helmuta Kohla 
i Volhera Rühe, wymowa cytowanych trakta-
tów (w tym: o „dobrym sąsiedztwie”), analiza 
dorobku prezydencji niemieckiej, inicjatywy 
Trójkąta Weimarskiego, projektu „Agenda 
2000” uzasadniają tytułową, wschodnią opcję 
Niemiec.

W obiektywnym dyskursie autor uniknął 
przywoływania historycznych zaszłości, (co 
zdarza się w polskich opracowaniach tematu), 
pisząc o realistycznym kursie kanclerza 
G. Schrödera, skutecznie walczącego w Radzie 
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Europy o równomierne rozłożenie kosztów 
poszerzenia UE. Warto zauważyć, że książka 
pokazuje także Niemcy w roli śmiałych refor-
matorów instytucji unijnych oraz zwolenni-
ków wzmocnienia Parlamentu Europej-
skiego.

Kompleksowe ujęcie zamyka przedsta-
wienie federacyjnych koncepcji szefa nie-
mieckiej dyplomacji, Joschki Fischera, przy-
szłościowych wizji prezydenta Johannesa 
Raua i stanowiska Gerharda Schrödera, zna-
miennie zatytułowanego „Odpowiedzialność 
za Europę”.

Omawiając książkę Michała Kosmana 
podnieść należy, że stanowi ona wszech-
stronną i wyczerpującą ilustrację polityki 
Niemiec wobec zintegrowanej Europy. Autor 
umiejętnie splata kalendarz wydarzeń z prze-
glądem oficjalnych dokumentów, wzbogaca-
jąc swój wywód ciekawymi odniesieniami 
politologicznymi. Walory przemyślanej kom-
pozycji uzupełnia klarowny język. Jedyna 
sugestia, być może do drugiego wydania, to 
pogłębienie refleksji o lata 2002–2004.

Praca zasługuje na rekomendację polito-
logom, historykom, prawnikom, znawcom 
stosunków międzynarodowych, a także 
dziennikarzom interpretującym współczesny 
dialog polsko-niemiecki.

  Iwona Hofman

Kultura polityczna w Polsce, t. iV: Swoi i obcy, 
pod red. m. kosmana, wydawnictwo 
Naukowe instytutu Nauk Politycznych 
i dziennikarstwa Uniwersytetu adama mic-
kiewicza, cz. 1. Poznań 2004, ss. 273; cz. 2. 
Poznań 2005, ss. 205.

Dwuczęściowa publikacja zatytułowana 
Swoi i obcy stanowi kontynuację cyklu stu-
diów nad polską kulturą polityczną, będącą 
inspirującym przedmiotem zainteresowań 
poznańskiego ośrodka politologicznego oraz 
historycznego. Od 1996 r. odbywają się tam 
regularne spotkania badaczy z kraju i zagra-
nicy prezentujących interdyscyplinarne 
rozważania na ten temat. Ze względu na 
rozmaitość uporządkowań definicyjnych 
kultury politycznej, jej liczne i głębokie 
związki oraz asocjacje, konferencje zwykle 
bywają doprecyzowane przez pewnego 
rodzaju idee przewodnie – hasła, wśród któ-
rych znalazły się dotąd następujące, antyno-
miczne pary: przeszłość – teraźniejszość, 
fakty – mity, obecne: swoi – obcy, a w roku 
bieżącym: elity dawne i nowe (referaty wygło-
szone w trakcie obrad, w dniach 5–6 maja 
2005 r., zostały już złożone do druku); a także 
„wizje przyszłości”, wyraźnie poszerzające 
horyzont refleksji intelektualnej. Warto pod-
kreślić, że pomysłodawcą i organizatorem 
cyklu konferencji „Kultura polityczna w Pol-
sce” jest prof. zw. dr hab. Marceli Kosman, 
kierownik Zakładu Kultury Politycznej 
w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikar-
stwa UAM, jeden z pionierów i najaktywniej-
szych propagatorów tego kierunku badań 
tzw. „miękkiej” politologii. Poznańskie kon-
ferencje cieszą się zasłużenie renomą w śro-
dowisku uniwersyteckim, a książki wydawane 
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jako ich efekt wzbudzają zainteresowanie 
i dyskusje na łamach periodyków naukowych. 
Charakterystyczne, że skupiają one grono 
wybitnych uczonych, tworzących prawie stały 
zespół debatujący nad różnymi aspektami 
kultury politycznej w ujęciu historycznym, 
politologicznym, filologicznym, socjologicz-
nym itd. Stolicę Wielkopolski chętnie odwie-
dzają m.in. profesorowie Jan Seredyka, Wła-
dysław A. Serczyk, Andrzej Chodubski, Karol 
B. Janowski, Janusz Byliński, Włodzimierz 
Kaczorowski, Jaroslav Pánek. Tradycyjnie, 
pierwsze referaty wygłaszają prof. Gerard 
Labuda i prof. Jerzy Starnawski, onieśmiela-
jący dyscypliną erudycyjnych wykładów.

Wszystkie te prawidłowości odzwierciedla 
układ IV tomu materiałów pokonferencyjnych, 
z mottem „swoi i obcy”. W dwóch książkach 
– w sumie 30 wartościowych artykułów i roz-
praw, a jak wynika z „Wprowadzenia” pióra 
prof. Marcelego Kosmana, w przygotowaniu 
jest część kolejna, zawierająca teksty dotyczące 
problematyki religijnej, w tym autorstwa: ks. 
prof. Marka Inglota (Papieski Uniwersytet 
Gregoriański w Rzymie), ks. prof. Helmuta 
Jurosa i ks. prof. Szczepana Z. Jabłońskiego 
(obaj z Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego).

Prace skomponowano według chronologii 
wydarzeń, będących przedmiotem opisu lub 
analizy; część pierwsza pozostaje tematycznie 
w kręgu historii politycznej, druga zaś – sze-
roko rozumianej politologii i zagadnień 
współczesnych.

Publikację otwiera instruktywny wykład 
Gerarda Labudy „My i Oni czasu teraźniej-
szego w perspektywie historycznej i politolo-
gicznej”, spełniający rolę wstępu teoretycz-
nego, uszczegółowionego następnie przejrzy-

stym omówieniem funkcjonowania kategorii 
„swoi”, „obcy” w społeczeństwach starożyt-
nych oraz średniowiecznych. Jak wynika 
z dwóch następnych podrozdziałów, pojęcia 
te, we współczesnej kulturze politycznej ewo-
luowały w kierunku przeciwstawienia 
w obrębie „my – oni”, co egzemplifikują sto-
sunki polsko-niemieckie, a także relacje 
Polska – Unia Europejska (problem ten, 
w analizie prasoznawczej przestawiła dalej 
Iwona Hofman). W wykładzie G. Labudy 
zwracają uwagę wnioski wynikające z wszech-
stronnej obserwacji historycznych zmian 
desygnatów nazw „swoi” – „obcy”, począwszy 
od Homerowej Iliady i Odysei, skończywszy 
na kontrowersjach wokół tożsamości np. 
religijnej, prawno-kulturalnej itp. w kulturze 
zachodniej XX wieku.

Każdy z badaczy prezentujących w tej 
książce własne przemyślenia, dokonywał pro-
jekcji ustaleń finalnych G. Labudy na szcze-
gólne przypadki, indywidualne historie lub 
zjawiska społeczne, odnoszące się do bogac-
twa zróżnicowanych definicji tytułowej anty-
nomii. W rezultacie najczęściej zderzano 
w toku wykładu wyobrażenia narodów (ewen-
tualnie ich przedstawicieli) o innych, „obcych” 
nacjach. Zabieg ten zastosowali historycy, aby 
wskazać na podłoże i trwałość stereotypów 
narodowych. Jerzy Starnawski w artykule 
„Włosko-polskie kontakty naukowe w świetle 
korespondencji Romana Pollaka (1886–1972) 
z Giovannim Maverem (1981–1970)” udoku-
mentował zaangażowanie wybitnych filolo-
gów w działania na rzecz rozwoju włoskiej 
polonistyki oraz krzewienia wiedzy o kultu-
rze polskiej nad Tybrem. Włodzimierz Kaczo-
rowski i Jan Seredyka wydobyli z mroku 
dziejów bardzo ciekawą i pouczającą dla 
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współczesnego czytelnika relację Giovanniego 
Paolo Mucante, legata Stolicy Apostolskiej, 
który wiosną 1596 roku wyruszył do Rzecz-
pospolitej w celu nakłonienia Zygmunta III 
Wazy do zbrojnego udziału w planowanej 
lidze antytureckiej. Zanalizowane przez bada-
czy obszerne fragmenty relacji Mucantego 
zadziwiają spostrzegawczością autora i prze-
nikliwością uwag charakteryzujących króla, 
kanclerza Jana Zamoyskiego, kardynała 
Jerzego Radziwiłła. Cechy te widoczne są 
również w odmalowaniu zbiorowego konter-
fektu Polaków, uchwyceniu „epizodów”, 
utrwaleniu obyczajowości, lokalnych zwycza-
jów i „niezwykłości”, którym legat przypisy-
wał dużą wartość poznawczą.

Artykuł Janusza Bylińskiego poświęcony 
ksenofobii w Rzeczypospolitej na przełomie 
XVI i XVII wieku rozpoczyna sekwencję 
problemową obrazującą jeden z podstawo-
wych wyznaczników kultury politycznej tj. 
stosunek do „obcych”, przy czym „obcość”, 
prawie tożsama „inności” ujawnia się na róż-
nych płaszczyznach nietolerancji wobec 
cudzoziemców lub przybyszów. Byliński, 
w genezie tego zjawiska, akcentuje ambiwa-
lentne znaczenie nasilających się wówczas 
kontaktów z obcymi narodami dla wyzwole-
nia postawy niechęci i obwiniania ich za 
kryzys państwa, ale jednocześnie manifesto-
wania identyfikacji własnej Polaków. W róż-
nych wariantach historycznych temat ten 
występuje w rozprawach Kazimierza Mali-
szewskiego – „Obraz imperium osmańskiego 
i jego mieszkańców w świetle polskich gazet 
rękopiśmiennych epoki późnego Baroku”, 
Aleksandra Strojnego – „Tatarzy i Moskowici 
– Wschód w opinii szlacheckiej Rzeczypo-
spolitej pierwszej połowy XVII w”, Bogumiła 

Wojcieszaka – „Wokół polsko-hiszpańskich 
odniesień w cieniu napoleońskich orłów”, 
Bogumiły Kosmanowej – „Kaukaz i jego 
mieszkańcy w oczach Polaków z połowy XIX 
wieku”.

Referaty Jana Rzońcy „Polacy i Rosjanie – 
wzajemne opinie w pracach historycznych 
i publicystycznych” oraz Grzegorza Łukom-
skiego „Stereotyp najeźdźcy w czasie wojny 
polsko-bolszewickiej 1918–1920” łączy pod-
miot rozważań oraz to, co zwykliśmy nazywać 
trudną przeszłością, obciążającą aktualną 
politykę. Potwierdzenie tego faktu znajdujemy 
już w pierwszych akapitach artykułu J. Rzońcy, 
w którym autor podejmuje próbę obiektywi-
zacji przyczyn odnowienia po 1989 roku 
negatywnych schematów opisujących relacje 
polsko-rosyjskie. Walorem prezentacji jest 
sumaryczny przegląd materiałów źródłowych 
pisanych w okresie od upadku Rzeczypospo-
litej do schyłku XIX wieku. W tym kontekście, 
następny głos, G. Łukomskiego, przyjąć można 
za uzupełnienie chronologii problemu oraz 
dokumentacji literackiej (cytowani są m.in. 
Eugeniusz Małaczewski, Stefan Żeromski, 
Adam Grzymała-Siedlecki).

Pewne powinowactwo tematyczne oraz 
metodologiczne wykazuje – logicznie wkom-
ponowana w tym miejscu – refleksja Jakuba 
Wajera nad ewolucją polskiego spojrzenia na 
Litwę na przełomie XIX i XX wieku, w której 
spleciono wątki historiograficzne z poetycką 
legendą i publicystyką m.in. Henryka Sienkie-
wicza, Bolesława Prusa, Elizy Orzeszkowej.

W omawianej części publikacji umiesz-
czono ponadto wystąpienia Jana Załubskiego 
oraz Bogdana Koszela, w pewnym sensie 
odwzorowujące problemy wschodniego 
sąsiedztwa Polski na analogiczne wzdłuż 
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granicy z Niemcami. Są to: „Polska i Polacy 
w niemieckiej literaturze i prasie” przywołu-
jący dzieła i sylwetki np. Theodora Fontane, 
Gerharta Hauptmanna, Heinricha Bölla, 
Güntera Grassa, Karla Dedeciusa, Klausa 
Staemmlera, Marion Dönhoff jako przedsta-
wicieli nurtu pojednania, a także drugiego 
z wymienionych autorów: „Niemieckie elity 
polityczne wobec członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej”. Warto zwrócić uwagę na żywot-
ność mitów narodowych, przenikających 
z emocjonalnego pamiętnikarstwa do języka 
mediów, kształtujących aktualnie nastroje 
wobec „obcych”. Proces ten znajduje odzwier-
ciedlenie nawet w dyskursie publicznym, 
czego dowody przytacza na marginesie ana-
lizy politologicznej B. Koszel.

Współczesne zagadnienia podjął również 
Marceli Kosman syntetyzując kontrowersyjny 
odbiór postaci Wojciecha Jaruzelskiego, roz-
pięty między określeniami „mąż stanu”, „wizjo-
ner polityczny”, „generał realista”, oskarżony 
o zbrodnie wobec narodu. W tym przypadku 
miarą wysokiej kultury politycznej są przesta-
wiane przez M. Kosmana oceny np. Mieczy-
sława Rakowskiego, Ludwika Stommy, Zyg-
munta Broniarka, pozostające w jaskrawym 
dysonansie z tonem dziennikarskich komenta-
rzy po najnowszych wydarzeniach, takich jak: 
obecność generała w czasie uroczystości sześć-
dziesięciolecia zakończenia II wojny światowej 
w Moskwie oraz ujawnienie notatki o związ-
kach z Wojskową Służbą Informacyjną.

Interesującej transpozycji kategorii „swoi 
– obcy” na „lewica – prawica” dokonał Artur 
Lipiński, porównując rozbicie polskiej sceny 
politycznej po 1989 roku z podobnymi ten-
dencjami w modelowych demokracjach 
zachodnich.

Część drugą publikacji wyróżnia wielowąt-
kowość naukowych dociekań z przewagą 
aktualnych kontekstów politycznych. Zwartą 
grupą stanowią omówienia stosunków pol-
sko-czeskich od średniowiecza – rozdział 
Miloslava Polivki, do XX wieku – wystąpienia 
Elżbiety Lesiewicz („Czesi w oczach Polaków 
XIX–XX w”) oraz Jiriego Vykoukala („Pomię-
dzy tradycją a współczesnością. Stosunki 
polsko-czeskie w XIX i XX w.”). W bloku tym 
zwraca uwagę – pogłębioną analizą i nowa-
torskim ujęciem problemu – artykuł Jaroslava 
Pánka, dyrektora Instytutu Historii Akademii 
Nauk Czech, zatytułowany „Polska i Polacy 
w oczach Czechów na progu czasów nowożyt-
nych”. W konkluzji czytamy, że wśród czynni-
ków decydujących o pozytywnym nastawie-
niu Czechów do swoich północnych sąsiadów 
najważniejsza była świadomość pokrewień-
stwa językowego, kulturalnego, historycznego 
i terytorialnego, a ponadto autor formułuje 
postulaty dotyczące pożądanych kierunków 
rozwoju komparatystyki etnik oraz państw 
środkowoeuropejskich. Roman Baron 
(z oddziału Akademii w Brnie) przedstawił 
stanowisko czechosłowackich elit politycz-
nych emigracji lat 1939–1945 wobec Polski, 
determinowane okolicznościami sporu 
o Zaolzie oraz stosunkiem do niemieckiego 
agresora. Przywołując udział w konferencji 
oraz autorstwo badaczy czeskich, warto przy-
pomnieć wieloletnią współpracę ośrodków 
uniwersyteckich Poznania i Pragi w zakresie 
studiów nad kulturą polityczną.

Szereg istotnych spostrzeżeń zawiera arty-
kuł Adama Suchońskiego „Opinie o Polsce 
i Polakach w podręcznikach do nauczania 
historii naszych sąsiadów”. Wydobyte przez 
autora przykłady błędów faktograficznych, 
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zaniechań, subiektywnych interpretacji 
w książkach litewskich, ukraińskich, niemiec-
kich budują katalog spraw wymagających 
weryfikacji przez wspólne komisje podręcz-
nikowe.

Andrzej Chodubski swobodnie poruszając 
się w kilku planach analizy naukowej prezen-
tuje przekrojowo dzieje współżycia mniejszo-
ści narodowych i etnicznych w Polsce, uwy-
puklając m.in. wkład ich przedstawicieli 
w rozwój kultury polskiej, definiując elementy 
identyfikacji mniejszości, przekonując, iż 
nadal występuje dychotomiczne postrzeganie 
„obcych” (w skali: od przychylności do fobii). 
Wnioski A. Chodubskiego znalazły potwier-
dzenie w przedstawianych przez Anitę Adam-
czyk stereotypach obciążających relacje 
Polaków i Romów. Odpowiedzi na zasygna-
lizowane w obu przypadkach problemy czę-
ściowo przynosi artykuł Anny Potyrały: 
„Uchodźcy w Polsce. Regulacje prawne i rze-
czywiste położenie osób poszukujących 
schronienia”.

Pod tytułem „Władzy politycznej prze-
mieszczenia kulturowe. Analiza przypadku 
polskiego” kryją się rozważania Karola 
B. Janowskiego, podkreślającego rolę prasy 
nazwanej „czwartą władzą”. Tekst ten nabiera 
ciągle nowych znaczeń (np. uwagi na temat 
„Rzeczpospolitej”, „Gazety Wyborczej”) za 
sprawą dynamiki dziennikarstwa śledczego, 
nasilających się pytań o granice niezależności 
mediów i etyczne kryteria zawodu.

Ks. Józef Szymański w szkicu „Mniejszość 
polska na Ukrainie w XX wieku” przefiltro-
wuje współczesne kontakty polsko-ukraiń-
skie, w dobie państw niepodległych (ale przed 
pomarańczową rewolucją) stosując klisze 
utrwalone przez wieki wspólnej historii, 

w tym „Polak – katolik”, polonizacja, zagro-
żenie dla odrębnych wartości narodu ukraiń-
skiego. Poniekąd na marginesie tych refleksji, 
znajdują się rozważania Mirona Musiała: 
„Białoruskość kategorią historyczną?”, gdzie 
autor ze znawstwem ustala priorytety w pro-
cesie samoidentyfikacji mieszkańców Repu-
bliki Białoruskiej.

Politologiczne studium Wojciecha Stankie-
wicza stanowi ciekawą próbę opisu konflik-
tów narodowościowych w Rwandzie za 
pomocą siatki pojęciowej kultury politycz-
nej.

Część drugą zamyka interesujący przyczy-
nek do tegorocznej kampanii prezydenckiej, 
tj. „Stan wojenny widziany z Londynu. Polska 
1982 r. w opinii Jędrzeja Giertycha” pióra 
Marcelego Kosmana. Dodajmy, że w świetle 
materiałów źródłowych (m.in. apelu „Co 
robić?”) były to sądy z gruntu odmienne od 
oczekiwanych przez antyjaruzelską opinię 
publiczną. W zakończeniu eseju M. Kosman 
zwraca uwagę, że podział „my – oni” coraz 
częściej służy ilustrowaniu wewnętrznych 
rozdźwięków w małych społecznościach 
i grupach.

Przy wykazanej różnorodności problemo-
wej tomu IV Kultury politycznej w Polsce 
trudno dokonać jednorodnego podsumowa-
nia. W zasadzie zebrane artykuły odzwiercie-
dlają wszystkie niuanse rozumienia pojęcia 
kultury politycznej, łącząc wielokrotnie płasz-
czyzny dociekań: historyczną, społeczną, 
politologiczną. Tym samym – odsyłają czy-
telnika do gruntowych studiów z wymienio-
nych dziedzin. Publikacja posiada jednak 
szerszy krąg odbiorców i z pewnością wzbu-
dzi zainteresowanie wszystkich, zaniepoko-
jonych jakością dyskursu publicznego oraz 
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obniżaniem poziomu tejże kultury w insty-
tucjach państwowych, sejmie, mediach itd. 
Wyjaśnienie genezy niektórych zjawisk (np. 
ksenofobii) pozwala, dzięki tej lekturze, na 
przemyślenie trudności procesu integracji 
Europy. Tropienie określonych prawidłowości 
funkcjonowania mitologii narodowej wyzwala 
tak potrzebny krytycyzm. Wreszcie, cenne są: 
dążenie do precyzyjnego zdefiniowania kate-
gorii opisu, troska o pełną egzemplifikację 
przedstawianych tematów, ich logiczne upo-
rządkowanie, polemiki z upowszechnionymi 
stereotypami, wszechstronne i wyczerpujące 
naświetlenie problemów.

Zwraca uwagę staranność edytorska, 
przede wszystkim – obszerne streszczenia 
w dwóch wersjach językowych: angielskiej 
i niemieckiej. Wszystko to sprawia, że książki 
z rozpoznawalnym portretem Stańczyka na 
okładce, zyskały wysoką ocenę specjalistów 
oraz czytelników przywykłych do narracji 
naukowej.

  Iwona Hofman

wach samorządowych  oraz w Konstytucji RP 
z 2 kwietnia 1997 roku. Lokalizm stał się 
przedmiotem zainteresowania różnych grup 
społecznych oraz dyscyplin naukowych. Roz-
począł się proces budowy społeczeństwa 
obywatelskiego, kształtowania jego elit i lide-
rów. W jego centrum zainteresowania znala-
zła się wspólnota lokalna, oparta na istnieniu 
i współdziałaniu grup społecznych ukształ-
towanych historycznie w naturalnych proce-
sach społeczno-przestrzennych.

Powyższym problemom poświęcona jest 
praca K. Pająka. Jest ona wynikiem badań 
autora nad samorządem terytorialnym, jego 
strukturami, funkcjami i działaniem. Jego 
dociekliwość badawcza i doświadczenie 
dydaktyczne powodują, że praca może 
z powodzeniem być adresowana do studen-
tów, młodych badaczy tej problematyki, 
samorządowców. 

Recenzowana praca składa się z czterech 
rozdziałów. Struktura ta jest wypadkową 
określonego rozumienia samorządu, lokali-
zmu czy przestrzeni samorządowej. 

Rozdział pierwszy zatytułowany: Założe-
nia ustrojowe jednostek samorządu terytorial-
nego w latach 90. Przedstawia proces reakty-
wowania struktur samorządu terytorialnego. 
Ukazane zostały procesy kształtowania się 
ustroju samorządnej gminy, powiatu, woje-
wództwa i relacje między tymi jednostkami. 
Warto w tym miejscu podkreślić, że autor 
bardzo trafnie wkomponował w tę część 
pracy istotę podziałów administracyjnych 
państwa, co uwydatnia różne sposoby 
postrzegania struktur samorządu terytorial-
nego, ich historię i aktywność jego uczestni-
ków. Godzi się zauważyć także i to, że autor 
w podsumowaniu rozdziału – moim zdaniem 

kazimierz Pająk, Rola samorządu teryto-
rialnego w kształtowaniu rozwoju lokal-
nego, wydawnictwo akademii ekonomicz-
nej, Poznań 2005, ss. 200.

Transformacja ustrojowa w Polsce rozpo-
częła proces decentralizacji państwa, w tym 
budowę struktur samorządu terytorialnego. 
Prawnie i gospodarczo upodmiotowione 
gminy stały się ustrojowym fundamentem jej 
samorządności i samodzielności, w tym 
budżetowej. 

Nowy wizerunek społeczności lokalnej i jej 
samorządności znalazły swój wyraz w usta-
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– bardzo ciekawie wychodząc z zadań jakie 
realizuje samorząd, przedstawił potrzeby 
społeczne wspólnot samorządowych i spo-
soby ich zaspokajania przez organy samorzą-
dowe. Ale co ciekawe odniósł ich skalę i kla-
syfikację do wyników badań: K. Obuchow-
skiego, A. H. Maslova, W. Jakubowskiego, 
A. Lisowskiego, A. Kurzynowskiego, J. Wiatra 
i innych, wprowadzając nowe jego kategorie 
będące wynikiem rozwoju cywilizacyjnego 
czy instytucjonalnego, szczególnie w okresie 
przed wejściem Polski do Unii Europejskiej.

Decentralizacja państwa i jej wpływ na 
rozwój lokalny jest treścią rozdziału drugiego. 
Traktuje on o procesach demokratyzacji pań-
stwa i jego administracji publicznej. Przeana-
lizowano w nim relacje, wpływ organów 
samorządowych na rozwój lokalny polską 
i europejską politykę regionalną oraz proces 
zarządzania rozwojem lokalnym. Ciekawym, 
co uwypuklił autor jest wiązanie – rozwoju 
lokalnego z rozwiązywaniem problemów 
regionalnych w europejskiej i polskiej prze-
strzeni samorządowej. Oznacza to właściwe 
realizowanie tzw. pięciu polityk szczegóło-
wych odnoszących się do: edukacji, kształce-
nia zawodowego, kultury, ochrony zdrowia, 
transeuropejskich sieci transportowych, tele-
komunikacyjnych i energetycznych spójności 
ekonomiczno-społecznej. Oznacza to wdro-
żenie rozwiązań tak Europejskiej Karty 
Samorządu Terytorialnego jak, Europejskiej 
Karty Samorządu Regionalnego.

Rozdział trzeci poświęcony jest wpływom 
przemian ustrojowych na rozwój samorząd-
ności terytorialnej. Przeanalizowano w nim 
takie zjawiska jak: wspólnota lokalna, mała 
ojczyzna, samorządowa polityka oświatowa, 
współzależności między nimi, regionalizm 

a także pewne deformacje i zakłócenia, które 
im na ogół towarzyszą. Autor bardzo umiejęt-
nie skorelował rozważania terminologiczne 
J. Turowskiego, S. Ossowskiego, K. Sowy, 
K. Dobrowolskiego z rozstrzygnięciami usta-
wowymi dotyczącymi wspólnoty lokalnej. 
Pragnę też zwrócić uwagę na rozważania 
autora dotyczące elit samorządowych, przy-
wódcy wspólnoty lokalnej i inne. Warto w tym 
miejscu kolejny raz zgodzić się z autorem, że 
spoiwem łączącym wspólnotę lokalną, elity 
samorządowe, przywódców samorządowych 
jest samorządowa polityka oświatowa. Ta nawa 
jakościowo przestrzeń edukacyjna kształtuje 
wizerunek wspólnoty samorządowej.

Problemy regulacji i funkcjonowania współ-
czesnych struktur samorządowych przedsta-
wiono w rozdziale czwartym. Na przykładzie 
gminy omówiono prawne i funkcjonalne 
podstawy rozwoju tej jednostki samorządu 
terytorialnego w oparciu o własną strategię. 
Analizując studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego przedstawiono ich szczególną rolę 
w aktywizacji przestrzeni pracy samorządu 
takich jak: przestrzeń przemysłowa, rolnicza, 
handlu, edukacji, kultu religijnego, leczenia 
i rekonwalescencji, turystyki i innych.

Teoretyczna warstwa zawartych monogra-
fii rozważań jest poprawna. Dominuje dąże-
nie do wyjaśnienia podstawowych kategorii 
podstawowych pojęć pozwalających lepiej 
zrozumieć jej potencjalnym odbiorcom rela-
cjonowane fakty, zjawiska, tendencje i pro-
cesy zachodzące w strukturach samorządu 
terytorialnego tak polskiego jak i europej-
skiego. Dostrzec można przy tym pewną 
różnorodność podejść teoretycznych wielu 
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autorów do poszczególnych problemów, co 
zwiększa atrakcyjność recenzowanej pracy. 
Bardzo dobrym uzupełnieniem przedstawio-
nej analizy problemów jest lista wybranych 
pozycji z literatury przedmiotu oraz wykaz 
źródeł dokumentów. 

W sumie można stwierdzić, że ukazała się 
praca godna polecenia wszystkim adeptom 
wiedzy o samorządzie terytorialnym. Odpo-
wiada ona na zapotrzebowanie i wypełnia 
lukę, jaka od dłuższego czasu istniała w tej 
dziedzinie na rynku księgarskim.

  Czesław Mojsiewicz
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Rechlewicz Wojciech, Prakseologia a wartości, (w:) Filozofia w szkole. Filozofia w życiu, 
Materiały konferencji naukowej, pod red. B. Burlikowskiego, W. Rechlewicza, Kielce 
2004, s. 105–109. 

Stefański Ryszard, Pojęcie tolerancji i jego ewolucja w czasie od Oświecenia do współ-
czesności, the peculiarity of man Vol. 9, Wydawnictwo Zakładu Antropologii 
Ogólnej i Politycznej Inst. Nauk Politycznych Wydziału Zarządzania i Administra-
cji AŚ w Kielcach i Zakładu Antropologii Historycznej Instytutu Archeologii Uni-
wersytetu Warszawskiego, Materiały z konferencji „O naturze czasu”, Kielce (5–7. 
12. 2003 r.), Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej w Kiel-
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K. Śnieżyńskiego, Poznań 2004, s. 49–65,
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Servire Veritati, Lublin 2004, ss. 242.
Europa Środkowo-Wschodnia w polskiej myśli politycznej, pod red. M. Dymarskiego, 

J. Juchnowskiego, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2004, nr 2624, ss. 263. 
Kryzysy i sposoby ich przezwyciężania w myśli politycznej XX wieku. Studia i szkice, 

pod red. W. Wojdyły, Toruń 2004, ss. 232.
Macała Jarosław, Polska katolicka w myśli politycznej II RP, Głogów 2004, ss. 342. 
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XXI stulecia. Akcenty retro- i prospektywne, pod red. S. Kiliana, „Acta Academiae 
Modrevianae” 2004, ss. 278. 

Polska lewica w XX wieku. Historia – Ludzie – Idee, pod red. M. Śliwy, T. Ślęzaka, 
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Bäcker Roman, Obwód Kaliningradzki w myśli geopolitycznej eurazjatów, (w:) Obwód 
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Bäcker Roman, Rosyjscy antyokcydentaliści wobec poszerzenia UE, (w:) Konsekwencje 
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M. Cichosz, J. Sroki, K. Zamorskiej, Warszawa 2004, s. 147–154. 
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tryny i ruch polityczny współczesnego liberalizmu, pod red. E. Olszewskiego, 
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pod red. M. Dymarskiego, J. Juchnowskiego, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 
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i K. Więckowskiej, Toruń 2004, s. 25–35. 

Kik Kazimierz, Socjaldemokracja w III Rzeczypospolitej: problemy z tożsamością ide-
ową, (w:) Polska Lewica w XX wieku. Historia – Ludzie – Idee, pod red. T. Ślęzaka, 
M. Śliwy, Kraków 2004, s. 315–322. 
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w XXI wieku. Style myślenia politycznego Polaków na progu XXI stulecia. Akcenty 
retro- i prospektywne, pod red. S. Kiliana, „Acta Academiae Modrevianae” 2004, 
s. 73–82. 
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Kuk Leszek, Polska, Rosja, Słowiańszczyzna w koncepcjach politycznych ks. Adama 
Jerzego Czartoryskiego, (w:) Czartoryscy – Polska – Europa. Historia i współczesność, 
Kraków 2004.

Lazari Andrzej de, Skąd nadchodzi Antychryst? Kategoria Zachodu w nacjonalistycznej 
myśli rosyjskiej, (w:) Skąd przychodzi Antychryst? Kontakty i konflikty etniczne 
w Europie Środkowej i Południowej, pod red. T. Falęckiego, Kraków 2004, s. 139-
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Lisiecki Marcin, Kryzysy japońskiej polityki i ich konsekwencje w kształtowaniu się 
nacjonalizmu i militaryzmu w XX wieku, (w:) Kryzysy i sposoby ich przezwyciężania 
w myśli politycznej XX wieku. Studia i szkice, pod red. W. Wojdyły, Toruń 2004, 
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Lisiecki Marcin, Nacjonalizm – kultura – modernizacja. Porównanie i typologia nacjo-
nalizmów europejskich i azjatyckich (na przykładzie Niemiec i Japonii), (w:) Kon-
cepcje modernizacji we współczesnej myśli politycznej, pod red. A. Wojtasa, R. Bäc-
kera, M. Lisieckiego, Toruń (w druku). 

Lisiecki Marcin, Typologia i ideologia nacjonalizmu japońskiego, (w:) Ideologie, dok-
tryny i ruchy narodowe współczesnego świata, pod red. E. Olszewskiego, S. Stępnia,  
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Mazur Renata, Geopolityka w rosyjskiej myśli politycznej po rozpadzie ZSRR, „Wro-
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Radomski Grzegorz, Kryzys demokracji parlamentarnej i jego konsekwencje w ocenie 
obozu narodowego do 1939 r., (w:) Kryzysy i sposoby ich przezwyciężania w myśli poli-
tycznej XX wieku. Studia i szkice, pod red. W. Wojdyły, Toruń 2004, s. 179–190. 

Radomski Grzegorz, Rola samorządu w kształtowaniu kultury politycznej. Koncepcje 
obozu narodowego w Polsce 1918–1939, (w:) Historia i Polityka. Wiek XX. Studia 
z historii myśli politycznej i idei, Toruń 2004, t. 1, s. 27–46. 

Rogaczewska Krystyna, Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej polskiej opo-
zycji w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, (w:) Europa Środkowo-
-Wschodnia w polskiej myśli politycznej, pod red. M. Dymarskiego i J. Juchnow-
skiego, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2004, nr 2624, s. 179–198. 

Rogowska Barbara, Stanowisko Kościoła rzymskokatolickiego wobec państw Europy 
Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, (w:) Europa Środkowo-Wschodnia w polskiej 
myśli politycznej, pod red. M. Dymarskiego i J. Juchnowskiego, „Acta Universitatis 
Wratislaviensis” 2004, nr 2624, s. 253–263. 

Schattkowsky Ralph, Nationalismus in Ostmitteleuropa. Tendenzen und Aufgaben der 
Forschung, (w:) Identitätenwandel und nationale Mobilisierung in Regionen ethni-
scher Diversität. Ein regionaler Vergleich zwischen Westpreußen und Galizien am 
Ende des 19. und Anfang des 20 Jahrhunderts, von R. Schattkowsky, pod red. M. G. 
Müllera, Marburg 2004, s. 1–27. 
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Sekuła-Kwaśniewicz Halina, Lewicowa orientacja kwestii kobiecej w Polsce, (w:) Polska 
lewica w XX wieku. Historia – Ludzie – Idee, pod red. T. Ślęzaka i M. Śliwy, Kraków 
2004, s. 61–74. 

Śliwa Michał, „Wszystko dla wszystkich”. Polscy socjaliści wobec kwestii własności, 
„Czasopismo Prawno-Historyczne” 2004, t. LVI, z. 1, s. 253–261. 

Śliwa Michał, Bolesław Limanowski – twórca i badacz idei społecznych, „Annales Aca-
demiae Paedagogicae Cracoviensis, Studia Politologica II” 2004, s. 3–13. 

Śliwa Michał, Józefa Joteyko – polska uczona w Paryżu i Brukseli, (w:) Polacy we Fran-
cji. Historia i współczesność, publikacja dedykowana prof. Mieczysławowi Paszkie-
wiczowi z Londynu, pod red. A. i Z. Judyckich, Warszawa 2004, s. 149–154. 

Śliwa Michał, Marian Tyrowicz – badacz dziejów ruchów i idei demokratycznych (w:) 
W setną rocznicę Profesora Mariana Tyrowicza, pod red. J. Hampela i H. Żaliń-
skiego, Kraków 2004, s. 34–39. 

Śliwa Michał, Socjalizm – własność – wolność. Zmiana paradygmatów lewicowości 
w Polsce w ostatnim stuleciu, (w:) Polska lewica w XX wieku. Historia – Ludzie – Idee, 
pod red. T. Ślęzaka i M. Śliwy, Kraków 2004, s. 12–21. 

Tasak Agata, Koncepcje utworzenia partii katolickiej w Polsce Ludowej, „Annales Aca-
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Wiśniewska-Rutkowska Lucyna, Polskie koncepcje zjednoczonej Europy – dziedzictwo 
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Wojdyło Witold, Oświata i szkolnictwo dla słowiańskich mniejszości narodowych 
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i 50-lecia pracy naukowej, pod red. E. A. Wesołowskiej, Płock 2004, s. 203–210. 
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Publikacje książkowe
Golinowski Janusz, Wizerunki organizacji politycznej, Warszawa 2004, ss. 223. 
Kowalczyk Ryszard, Między polityką a dziennikarstwem. Szkice politologiczno-praso-

znawcze, Poznań 2004, ss. 140. 
Nocoń Jarosław, Elity polityczne, Studium interpretacji funkcjonalnej, Toruń 2004, 

ss. 245. 
Skawińska Mirosława, Społeczno-polityczna istota współczesnego terroryzmu, Kielce 

2004, ss. 145. 
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Skąd przychodzi Antychryst? Kontakty i konflikty etniczne w Europie Środkowej i Połu-
dniowej (Fakty – Interpretacje – Refleksje), pod red. T. Falęckiego, Kraków 2004, 
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Artykuły i części prac zbiorowych
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etniczne w Europie Środkowej i Południowej (Fakty – Interpretacje – Refleksje), pod 
red. T. Falęckiego, Kraków 2004, s. 145–155. 
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tura polityczna: europejskie standardy a polska rzeczywistość, pod red. T. Wallasa, 
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S. Umińskiego, s. 371–379. 
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w Polsce. Wybrane problemy, pod red. T. Wallasa, Poznań 2004, s. 7–12. 

Lisiecki Marcin, Podstawy kultury politycznej we współczesnej polityce japońskiej, (w:) 
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