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MAMY ZASZCZYT ODDAĆ w Państwa ręce kolejny numer ogólnopolskiego pisma 

politologicznego „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”. W  niniejszym 

numerze zdecydowaliśmy się zamieścić trzy tematyczne bloki teksów poświęcone: 

eurowyborom z minionego 2009 roku, komunikowaniu politycznemu oraz inte-

gracji europejskiej.

Pierwszy dział prezentuje teksty w sposób kompleksowy analizujące ostatnie 

wybory do Parlamentu Europejskiego. Tym samym staramy się po raz kolejny 

sprostać jednemu z celów pisma, czyli analizowaniu najważniejszych bieżących 

wydarzeń w polityce polskiej, jak i światowej. Otrzymujemy zatem zestaw tekstów 

badających udział w wyborach najważniejszych polskich partii politycznych: PO 

i PiS oraz ugrupowań obecnie odgrywających na polskiej scenie politycznej rolę 

mniejszą, jak partie lewicowe i eurosceptyczne. Ponadto w dziale można znaleźć 

tekst analizujący ostatnie eurowybory z perspektywy ponadnarodowej, starający 

się ukazać trendy wyborcze na tym właśnie poziomie.

W kolejnym dziale publikujemy teksty dotyczące komunikowania politycznego 

– niezwykle ważnej, obecnie zaś dynamicznie rozwijającej się w Polsce subdyscy-

pliny politologii. Prezentujemy teksty dotyczące zarówno zagadnień związanych 

z procesami informatyzacji współczesnych społeczeństw, jak i artykuły analizujące 

sferę publiczną i polityczną w kontekście funkcji metafor w kształtowaniu konfl iktu 

politycznego, zjawiska formatowania stacji radiowych czy w końcu w odniesieniu 

do kampanii wyborczych. 

W ostatnim dziale znajdą Państwo teksty poświęcone tematyce wciąż niezmier-

nie aktualnej, a mianowicie integracji europejskiej. Refl eksja w zamieszczonych tu 

artykułach dotyczy ważnych i palących problemów jednoczącej się Europy, jak 

zagadnienia spójności socjalnej, defi cytu demokratycznego czy strefy euro. 

OD REDAKCJI
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Zamieszczone teksty poruszają także ważne kwestie miejsca i roli Niemiec w zjed-

noczonej Europie czy stosunku Stanów Zjednoczonych wobec procesów integracji. 

W końcu zaś prezentujemy analizę wizji Europy obecnego papieża Kościoła kato-

lickiego Benedykta XVI – Josepha Ratzingera.

Oczywiście nie mogło zabraknąć recenzji omawiających najciekawsze i najśwież-

sze naukowe publikacje politologiczne oraz sprawozdań – w tym sprawozdania 

z najważniejszego bodaj wydarzenia politologicznego minionego roku, czyli 

I Ogólnopolskiego Kongresu Politologicznego, który miał miejsce w Warszawie 

pod koniec września 2009 r.

W niniejszym numerze nie zamieszczamy bibliografi i politologicznej. Jest to 

związane z reorganizacją trybu wydawania „Athenaeum” począwszy od roku 2010. 

Redakcja podjęła decyzję o  zwiększeniu częstotliwości wydawania pisma. 

W 2011 roku pismo przekształci się ostatecznie w kwartalnik. W nowej formule 

bibliografi a politologiczna będzie się ukazywać co drugi numer. Zmianie uległ 

także liczbowy skład ośrodków tworzących „Athenaeum”. Jest to konsekwencją 

utworzenia w minionym roku Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych 

w ramach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który powstał w wyniku 

fuzji Instytutu Politologii UMK oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych 

UMK – jak dotąd dwóch odrębnych jednostek partycypujących w tworzeniu 

pisma.

Życzymy przyjemnej lektury!
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CELEM ZASADNICZYM NINIEJSZEGO artykułu jest nie tylko prezentacja przebiegu 

kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego (PE), biorąc pod uwagę państwa 

członkowskie Unii Europejskiej, ale także ukazanie trendów zmian w tym środo-

wisku wyborczym, kształtowanym na poziomie ponadnarodowym (tzw. systemu 

politycznego Unii Europejskiej). Dotychczasowe ustalenia w zakresie zachowań 

i decyzji wyborczych stanowiły domenę krajowych elekcji (ogólnokrajowych 

i lokalnych), co może nieco utrudniać przeniesienie tych samych interpretacji 

(ustaleń) na nową przestrzeń europejskiej rywalizacji wyborczej. Nie chodzi tutaj 

jednak o zupełnie nowy mechanizm, a jedynie skrupulatną diagnozę zachowań 

w systemie politycznym UE w odniesieniu do znanych wzorców krajowych. 

Twierdzenia, że wybory europejskie mają charakter drugoplanowy, czy należy je 

traktować jako „działania brzegowe” z punktu widzenia aktywności partii politycz-

nych są jedynie truizmem, bez wartości eksplanacyjnych. Nic też nie wnosi 

obserwacja niższej frekwencji wyborczej do PE, aniżeli w przypadku frekwencji 

w wyborach krajowych, gdyż nie jest ona odczytywana jako objaw, a raczej przejaw 

demokratyzacji. Założenia te jednak nabierają znaczenia wówczas, gdy nie traktuje 

się ich w kategoriach wyjaśniających, a wspomagających, pomocniczych. Wówczas 

daje to możliwość dość jasnego osądu, jeżeli chodzi o znaczenie wyborów do PE 

z punktu widzenia zarówno podmiotów rywalizacji politycznej, jak i samych 

obywateli państw UE.

W dniach 4–7 czerwca 2009 r. (w dwa lata po kolejnym rozszerzeniu UE) odbyły 

się siódme powszechne wybory do Parlamentu Europejskiego, w których rywalizo-

wano łącznie o 736 miejsc. Zdecydowana większość eurodeputowanych została 

wybrana w niedzielę, tj. 7 czerwca, a jedynie w Wielkiej Brytanii (w tym i na Gibral-

VII KADENCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO . 
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tarze), Holandii (włączając Arubę na Morzu Karaibskim i holenderskie Antyle) 

wybory miały miejsce najwcześniej spośród pozostałych krajów członkowskich UE, 

czyli już w czwartek 4 czerwca. W Irlandii i Republice Czeskiej eurowybory odbyły 

się dzień później, z tym, że w tym ostatnim przypadku toczyły się również przez 

sobotę. Sobota 6 czerwca, to dzień walki wyborczej na Cyprze, Francji (z jej teryto-

riami na Oceanie Atlantyckim, Pacyfi ku, Oceanie Indyjskim oraz na terenach 

wybrzeża Ameryki Południowej), we Włoszech, Łotwie, na Malcie i Słowacji. 

W siedmiu krajach Unii Europejskiej (UE) wybory do PE odbyły się równolegle 

z innymi, i tak np. w Luksemburgu współwystępowały z krajowymi wyborami 

parlamentarnymi, na Łotwie – toczyły się równolegle z wyborami lokalnymi. 

Podobnie rzecz się miała w niektórych częściach (regionach) Wielkiej Brytanii, bo 

aż w 27 radach pozametropolitarnych i w 8 miejskich, tak samo jak i w niektórych 

częściach Niemiec, we Włoszech, na Malcie i w Irlandii (wybory uzupełniające 

w południowym i środkowym Dublinie). W Belgii natomiast doszło w tym samym 

czasie do wyborów przedstawicieli do poszczególnych rad regionów: Parlamentu 

Flamandzkiego, Walońskiego, a także niemieckojęzycznej społeczności Belgii oraz 

mieszkańców Brukseli. Dodatkowo w Danii odbyło się w tym samym czasie 

referendum na temat reformy szczególnego aspektu prawa dziedziczenia, tzw. 

primogenitury.

W wyborach europejskich w 2009 r. uprawnionych do głosowania było 375 

milionów mieszkańców łącznie z 27 państw UE. Średnia frekwencja wyborcza 

wyniosła 46% i jest tym samym najniższą w historii elekcji do PE (tab. 1.). Wynik 

ten w zasadzie oddaje już znaną tendencję spadkową, gdyż z każdej euroelekcji, 

począwszy od 1979 r. odnotowujemy jej ewidentną obniżkę. 

Generalnie siła ciężkości w PE przesunęła się po wyborach z 2009 r. bardziej na 

prawo, tj. partie prawicowe i centroprawicowe odniosły sukces i stanowią tym 

samym najliczniejszą grupę w ramach wszystkich frakcji. Udział procentowy grupy 

Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci – ED) w PE stanowi aż 36% 

całego składu izby. Frakcje w PE „zainstalowane” po wyborach 2009 r., to wspo-

mniane EPP, które po odejściu brytyjskich konserwatystów do innej frakcji zrezy-

gnowało z  dwuczłonowej nazwy, znanej dotychczas jako EPP-ED. Następnie 

socjaldemokraci (PSE) – Grupa Europejskich Socjalistów, włączając demokratów, 

Europejskich Demokratów (ED) stworzyli, tzw. Sojusz Socjalistów i Demokratów 

dla Europy (SiD – ofi cjalnie nazywana Grupą Postępowego Sojuszu Socjalistów 

i Demokratów w PE). Znana dotychczas jako frakcja Niezależność i Demokracja 

(ID) została zastąpiona frakcją EFD (pełna nazwa: Europa Wolności i Demokracji). 

Całkowicie ze sceny Parlamentu Europejskiego zeszła Unia na rzecz Europy Naro-
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dów (UEN). W pełni nowym tworem na forum PE jest natomiast frakcja Europej-

scy Konserwatyści i Reformatorzy (ECR). Pozostałe grupy partyjne w PE pozostały 

przy swoich nazwach i pozycjach programowych. Należą do nich liberalna ALDE, 

tj. Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, a także EUL/NGL – 

Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordycka Zielona Lewica 

i wreszcie Greens-EFA: Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie. W sumie 

siedem grup partyjnych współtworzy obecnie mozaikę parlamentarną VII kadencji 

PE, nie wliczając posłów niezrzeszonych. 

Parlament Europejski VII kadencji (2009–2014) w zasadzie nie odbiega od 

wcześniejszych, jeżeli chodzi o zakres i dynamikę kształtowania frakcji partyjnych. 

Oczywiście zmieniają się reguły ich ustanawiania, a ta ostatnia (z lipca 2009 r.) 

nakazuje, że grupa partyjna powinna zrzeszać co najmniej 25 członków PE pocho-

dzących z minimum siedmiu krajów członkowskich. Jak już zostało wspomniane 

niekwestionowanym zwycięzcą tych wyborów europejskich okazała się frakcja 

chrześcijańsko-demokratyczna, tzn. prawicowa EPP (zrzeszając 265 deputowanych 

ze wszystkich krajów członkowskich, poza Wielką Brytanią). Została ona mocno 

zasilona przez niemiecką CDU i CSU, a także włoską konserwatywną PdL (Il 

Popolo della Libertà) – 29 deputowanych oraz Unię Chrześcijańsko-Demokra-

tyczną i Demokratycznego Centrum (UDC) – 5 deputowanych, a także deputowany 

z Partii Południowego Tyrolu (SVP). Równie silną reprezentację EPP znalazło 

w Polsce za sprawą PO (25 deputowanych) i PSL (3 deputowanych). Drugą z kolei 

formacją (frakcją) w PE jest SiD, znany wcześniej jako PSE. Ta grupa partyjna 

zrzesza łącznie 184 deputowanych ze wszystkich państw UE. Grupa socjaldemo-

kratyczna największe wsparcie uzyskała ze strony niemieckiej, hiszpańskiej 

i włoskiej (z każdej po ponad 20 przedstawicieli), zaś francuscy socjaliści (PS) 

i brytyjscy socjaldemokraci dostarczyli kolejno 14 i 13 mandatów. Trzecią siłą w PE 

została grupa liberalna ALDE, która zebrała aż 84 deputowanych. Ta frakcja par-

lamentarna zyskała najwięcej za pośrednictwem niemieckiej FDP (12 miejsc) 

i brytyjskiej Partii Liberalnej (11 miejsc). Znaczącą siłą w tym nowym Parlamen-

cie Europejskim stali się zieloni. Ten ruch ekologiczny został doceniony we 

Francji i w Niemczech (po 14 miejsc), ale to przede wszystkim Francja zaskoczyła, 

gdyż Ruch Europejskich Ekologów w zasadzie wyrósł na drugą siłę, pod względem 

zdobytych w europejskich wyborach mandatów, ex aequo z PS (Partią Socjali-

styczną). Wynik wyborów w Niemczech w zasadzie był bardziej do przewidzenia 

i koalicja zielonych w ogólnym rozrachunku zajęła trzecie miejsce, jeżeli chodzi 

o wszystkich rywali krajowych. Kolejna frakcja ECR, nowo ukształtowana, zasilona 

została głównie przez brytyjską Partię Konserwatywną, a także Prawo i Sprawie-
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dliwość z Polski. Frakcja niesocjalistycznej lewicy w PE, tj. EUL/NGL zyskała 

głównie dzięki niemieckiej, portugalskiej, francuskiej i czeskiej partii komunistycz-

nej. Frakcja EFD, to ostatnia jedynie pod względem liczby członków PE, grupa. 

Wsparta ona została dużą reprezentacją konserwatywnej UKIP z Wielkiej Brytanii 

(13 mandatów) oraz przy całkowitym wsparciu reprezentantów włoskiej listy Ligi 

Północnej LN (9 mandatów). W PE nadal funkcjonuje grupa tych posłów, którzy 

pozostali niestowarzyszeni (27 osób). 

Zwycięstwo ugrupowań prawicowych i  chrześcijańsko-demokratycznych 

w wyborach europejskich konserwuje w zasadzie ideologicznie PE, który już od 

wielu lat jest tak samo zorientowany. Jedynie w przypadku III i IV kadencji 

socjaliści mieli liczniejszą reprezentację niż chadecy. Oczywiście w przypadku 

ostatnich wyborów europejskich jedynym niezaprzeczalnym ważnym faktem stało 

się to, że dysproporcja pod względem zdobytych mandatów między dwoma naj-

większymi frakcjami w PE nigdy nie była aż tak duża (obecnie różnica ta wynosi 

81 mandatów na korzyść EPP). Nadal niezmiennie trzecią siłę w PE stanowią 

centrowo zorientowani liberałowie. Ich wynik jednak nie polepszył się już tak 

znacząco, gdy porównuje się dotychczasowe osiągnięcia wyborcze w PE. Najwięk-

szymi triumfatorami, choć nie pod względem ilościowym, są ugrupowania eko-

logiczne i lewicy ekologicznej, a także nowa formacja konserwatywna ECR, która 

zajęła równie wysoką pozycję, tuż za grupą Greens/EFA. Już na pierwszy ogląd 

można zatem stwierdzić, że w PE nie mamy do czynienia z próbą demontażu, 

a raczej ze stabilizacją wzorców zachowań wyborczych, przy jednoczesnym for-

mowaniu, a raczej rekonstruowaniu na europejskim poziomie rywalizacji wybor-

czej krajowych antypatii i sympatii partyjnych, o czym w dalszej części niniejszego 

artykułu.

Niski poziom frekwencji wyborczej stanowi szerokie pole do dyskusji wielu 

naukowych gremiów. Dyskusja ta wynika raczej z erozji demokracji partycypacyj-

nej. Nie chcemy jednak w tym miejscu deprecjonować aktywności wyborczej 

wśród obywateli, a jedynie wskazać na pewne okoliczności dodatkowe, które wcale 

nie muszą przesądzać ani być negatywne z punktu widzenia rozwoju demokracji. 

Oczywiście poziom frekwencji wyborczej w przypadku wyborów europejskich jest 

zdecydowanie niższy niż w wyborach krajowych. Taka rozpiętość oscyluje średnio 

w granicach ok. 20% i jest określana w literaturze jako Euro-Gap. Wprowadzony 

przez Richarda Rose’a1 termin ma o tyle znaczenie, że różnica ta nie zaistniała 

1 R. Rose, Europe Expands, Turnout Falls. Th e Signifi cance of the 2004 European Parliament 

Elections, Stockholm 2004.
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jednorazowo. Frekwencyjna luka sięga dzisiaj (przy uwzględnieniu wyników fre-

kwencji wyborczej do PE z 2009 r.) prawie 24%. Jeżeli zestawimy owe rezultaty 

eurowyborów z dotychczasową parlamentarną krajową frekwencją wyborczą 

okazuje się, że w porównaniu z wynikami z lat ubiegłych (rys. 1) ten trend utrzy-

muje się nadal, co oczywiście jest zdeterminowane wciąż malejącą frekwencją do 

PE (porównaj tab. 1), ale także – i to coraz intensywniej – ze spadającym dyna-

micznie udziałem obywateli w wyborach do legislatyw krajowych. 

Wybory do PE mają znaczenie na tyle, na ile są one postrzegane jako ważne 

przez same podmioty rywalizacji wyborczej. Oznacza to, że jeżeli opozycja parla-

mentarna (o silnej determinacji i konsolidacji) próbuje zdyskredytować rządzących, 

to wówczas ucieka się do eurowyborów, jako do kolejnego, nowego rezerwuaru 

Rysunek 1. Rozkład procentowy zmian frekwencji wyborczej PE 

w sąsiedztwie poprzedzających elekcji do krajowych legislatyw (Euro-Gap)*

* R. Wiszniowski, Europejska przestrzeń polityczna. Zachowania elektoratu w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego (Książka z płytą CD), Wrocław 2008, s. 342; http://www.ipu.org/parline/, odczyt z dn. 

28–30.09.2009.

Źródło: opracowanie na podstawie danych umieszczonych na stronach Unii Międzyparlamentarnej 

(IPU).
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tematów politycznych. Paradoksalnie, wtedy też znaczenia nabierają kwestie 

polityki krajowej, które przybierają postać „europejskiej” dyskusji o wewnętrznych 

problemach państwa. Mamy tu na myśli istnienie tzw. „parasola europejskiego”, 

pod którym toczą się sprawy doniosłe dla poszczególnych państw członkowskich 

UE. Znane są przecież przypadki, gdy opozycja, poprzez aktywny udział w wybo-

rach europejskich, bada nastroje społeczne będące sui generis probierzem poparcia 

elit politycznych. Natomiast dla rządzących partii, choć rzadziej, wybory do PE 

mogą stać się manifestacją popularności i tym samym okazją do marginalizacji 

opozycji. 

W tym przypadku chodzi też o szczególną pozycję i rolę PE. Otóż, gdy porów-

nujemy to ciało przedstawicielskie z  legislatywami krajowymi, to te ostatnie 

w krajach UE, opartych głównie na rozwiązaniach parlamentarnych, stawia się 

w randze doniosłości politycznej – władzy ustawodawczej, zaś PE w systemie 

politycznym UE odgrywa rolę pomocniczą. Prawdą jest, że PE uczestniczy m.in. 

w projektowaniu i przyjmowaniu budżetu UE oraz kontroluje jego wykonanie, 

a także współuczestniczy w kształtowaniu polityk sektorowych Unii, z zastrzeże-

niem, że dzieje się to przy jednoczesnym porozumieniu i przyzwoleniu odpowied-

nio ze strony legislatyw narodowych, to ta – nazwijmy ją – niepełna inwestytura 

polityczna czyni PE ciałem hybrydowym o złożonej naturze, choć w pełni wyło-

nionym w drodze demokratycznych wyborów powszechnych. Nic w tym oczywi-

ście złego ani niestosownego, jeżeli mamy w pamięci rodowód Parlamentu Euro-

pejskiego, instytucji, która początkowo była traktowana w  kategoriach 

opiniodawczych, konsultacyjnych. Stąd też PE nie można postrzegać, jako „…

klasycznego organu ustawodawczego, który byłby władny podejmować wiążące 

obywateli UE decyzje we wszystkich obszarach życia społecznego”2. Ten unikalny 

charakter PE ma także związek z dość osobliwym paradygmatem systemu poli-

tycznego UE, który w swym rdzeniu posiada zupełnie odmienny, aniżeli w przy-

padku rozwiązań krajowych, ładunek. Jest on zdeterminowany celem niepolitycz-

nym, który doprowadził do powstania Wspólnot, czyli należy go powiązać 

szczególnie z interesem gospodarczym. Ten typ organizacyjnego „spoiwa” nadal 

reguluje życiem instytucji UE, chociaż można go obecnie zaobserwować w dida-

skaliach, gdyż, np. aspekt polityczny, społeczny i kulturowy w UE nabierają powoli 

znaczenia scenicznego, tj. pierwszoplanowego, choć dotychczas traktowanych, co 

najwyżej w  kategoriach emocjonalnych i  dowartościowujących gospodarcze 

2 A. Antoszewski, Funkcje eurowyborów, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. na 

Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, red. A. Antoszewski, Wrocław 2006, s. 21.
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oblicze Wspólnot. Obecnie zaznacza się nowe oblicze UE, nie tylko o gospodarczym 

zabarwieniu, ale nowe zręby „wspólnotowe” („unijne”) równie mocno tworzy się 

w układzie politycznych i społecznych relacji. Prawdopodobnie jest to obecnie 

sposób na krystalizację roli i znaczenia UE na kontynencie europejskim, przy 

jednoczesnym utrzymaniu gospodarczego status quo. Taki stan rzeczy nie jest łatwy, 

zważywszy, że system rządzenia w UE ma swoje istotne mankamenty z punktu 

widzenia operowania w  złożonym układzie instytucjonalnym (o  krajowej 

i ponadnarodowej konstrukcji). Ten ważny szczegół decyduje o roli dotychczas 

znanych podmiotów sceny krajowej, a dotyczy to m.in. partii politycznych, które 

zostały wprzęgnięte w szerszą kontekstowo i znaczeniowo przestrzeń polityczną 

UE. 

Decyzje wyborcze obywateli UE są w dużym stopniu warunkowane przez szereg 

okoliczności, zarówno wewnętrznych, czyli będących efektem konkretnych działań 

kampanijnych, jak i zewnętrznych, a w zasadzie środowiskowych, częstokroć 

stanowiących przypadkowy splot okoliczności, jak chociażby odkryta i ujawniona 

afera obyczajowa lub też wydarzenie medialne „zagłuszające” kampanie wyborczą. 

Aktywizacja wyborców stanowi obecnie dość spore wyzwanie, zarówno dla partii 

politycznej, jak i jej doradców. Partie polityczne, zdając sobie sprawę ze swej bez-

silności w tym obszarze, uciekają do różnych metod wzmocnienia swojego przekazu 

i tym samym zainteresowania swoją lista partyjną. Czynią to oczywiście za pomocą 

kandydatów, którzy swoją osobą „zapraszają” do urny wyborczej. Czasami jednak 

wykorzystują manifest wyborczy, który ma interesującą postać pod względem 

obietnic wyborczych, które i tak, jeżeli są zbyt nadto wybujałe, to nie zostaną 

zweryfi kowane, gdyż odpowiedzialność polityczna partii w systemie politycznym 

UE jest znikoma. Wracając jednak do działań o mobilizacyjnym charakterze, to 

należy wskazać, że nie tylko argumenty merytoryczne nabierają tu istotnego 

znaczenia. Wprost przeciwnie, np. okazja wypoczynku poza miastem w dniu 

wyborów może mieć przeważające znaczenie. I stąd też przyczyn demobilizacji 

wyborczej należy upatrywać w tempie życia, czego dowodzi np. niższa zwykle 

frekwencja wśród osób młodych, o nieustabilizowanej jeszcze sytuacji rodzinnej 

i pozycji zawodowej. We wszelkiego typu badaniach, które diagnozują stopień 

aktywności ludzie dość często wskazują, że są po prostu obojętni politycznie. Nie 

są więc zainteresowani wyborami, a tym bardziej, gdy mają one jedynie znaczenie 

fi guratywne, tak jak ich zdaniem jest w przypadku wyborów europejskich. Nato-

miast względy merytoryczne, które wydawałoby się powinny górować są traktowane 

drugoplanowo lub nabierają mocy wtedy, gdy analizuje się aktywną wyborczo 

grupę obywateli. Wówczas programy polityczne i artykułowane kwestie proble-
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mowe stają się decydujące. Okazuje się, że niedostateczny zasób informacji na 

temat kampanii wyborczej też nie skutkuje 100% zaniechaniem uczestnictwa 

w wyborach, choć gdy kampania wyborcza nasila się, to może zwiększyć się praw-

dopodobieństwo udziału wyborców emocjonalnych (ekspresywnych). Problema-

tyka aktywności wyborczej nie jest zatem do końca zrozumiała, a szczególnie, gdy 

badamy wybory do PE. Otóż, w walce wyborczej do PE pojawia się kilka dotychczas 

niespotykanych na poziomie krajowym sytuacji. Po pierwsze, ważną rolę w przy-

padku wyborów europejskich odgrywa interwał czasowy, który występuje między 

wyborami do PE, a poprzedzającymi je krajowymi elekcjami parlamentarnymi (rys. 

2). Po drugie, swobodniejsza możliwość wyrażania swojej opinii poprzez oddanie 

głosu na tę partię polityczną, która znajduje się w obrębie najbliższego zaintereso-

wania, i to bez konsekwencji utraty głosu, może oznaczać, że wyborca nie jest tak 

mocno zdeterminowany strategicznie, i tym samym może podjąć ryzyko ograni-

czenia swojej lojalności wyborczej. Po trzecie, niską średnią krajową frekwencję do 

PE można rozpatrywać nie tylko w kategoriach lekceważenia bądź krytyki UE, ale 

może ona być też skorelowana bezpośrednio z tzw. inklinacją wyborczą do „uka-

rania” zwycięskich partii z elekcji na elekcje. 

Od 1979 r., gdy po raz pierwszy wyłoniono w wyborach powszechnych deputo-

wanych PE, jako przyczynę spadku frekwencji wskazywano na duże różnice 

w samym systemie wyborczym, który pozostawał w całkowitej dyspozycji poszcze-

gólnych państw członkowskich. Powstaje jednak pytanie, czy faktycznie można 

sformułować taką opinię. Przecież od 1999 r. w wyborach europejskich obowiązuje, 

wprowadzony we wszystkich krajach UE, system proporcjonalnej reprezentacji 

w odmianie list partyjnych i argument ten uległ ewidentnej erozji. Ta zmiana nie 

zahamowała jednak tempa spadku frekwencji wyborczej. Wyniki wyborów euro-

pejskich nie przekonują, że złożona „inżynieria wyborcza” (zastosowany typ systemu 

wyborczego, jego odmiana, metoda transformacji mandatów, klauzula wyborcza 

czy rozmiar i wielkość okręgu) ma rolę motywującą obywateli, a co najwyżej 

edukacyjną, gdyż uczy zachowań aktywnych wyborczo obywateli, chociażby po to, 

aby nie marnowali swoich głosów. Są przecież i tacy obywatele, którzy lokują siebie 

w tej grupie osób, które wolności demokratyczne sprowadzają np. do prawa do 

nieuczestniczenia w wydarzeniach politycznych, co przypisuje się szczególnie temu 

regionowi naszego kontynentu, który jeszcze niedawno znajdował się w „okowach” 

przymusu systemu totalitarnego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej3. 

3 Ibidem, s. 15.
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Zacznijmy jednak nasze rozważania od wspomnianej sytuacji „rozrzutu” czaso-

wego pomiędzy wyborami europejskimi a elekcjami do legislatyw krajowych (rys. 

2). Rozkład zmian wyborczych w PE w sąsiedztwie poprzedzających elekcji do 

krajowych legislatyw łączyć można niekiedy z poziomem frekwencji wyborczej 

zarejestrowanym w państwach UE. Okazuje się, że im dystans czasowy między 

badanymi elekcjami maleje w danym państwie, tym różnica w poziomie frekwen-

cji wyborczej nie maleje zbyt drastycznie, co szczególnie zauważa się w tych krajach, 

gdzie dystans czasowy między wyborami jest naprawdę minimalny. Mamy wówczas 

do czynienia z tzw. presją otoczenia na obywatela pod względem zwiększonych 

działań informacyjno-propagandowych w okresie poprzedzającym wybory, przez 

co jest on nieco bardziej stymulowany, choć trzeba przyznać, że posiada on również 

swoją wytrzymałość psychiczną na odbierane bodźce i może niekiedy dojść do 

„przesilenia”. Takie „przesilenie” może mieć miejsce także w sztabach wyborczych, 

które w natłoku spraw kampanijnych powielają strategiczne rozwiązania progra-

mowe. W sumie zatem bliskość kampanii do PE z kampanią do parlamentów 

krajowych może zostać obarczona niezawinionym błędem, wywołanym efektem 

dysonansu poznawczego zarówno ze strony obywateli, jak i wśród elit i ekspertów 

partii. Więc optymalnym rozwiązaniem jest długi okres dzielący poszczególne 

elekcje bądź współwystępowanie ich w jednym czasie, co redukuje nie tylko wydatki 

na kampanię, ale obniża też koszty po stronie wyborców w związku z jednoczesnym 

kompletowaniem informacji i aktem głosowania. Co prawda trzeba pamiętać, że 

niechcianym efektem takiej sytuacji może być zniekształcenie obrazu kampanii 

poprzez „zamazanie” specyfi ki obu ich rodzajów, skoro prowadzonych w identycz-

nym okresie. Odnosząc się do wspomnianej sytuacji, określanej jako akt strategicz-

nego głosowania, należy potwierdzić, że obywatel, uczestnicząc w wyborach 

europejskich może czuć się o wiele bardziej nieskrępowany, jeżeli chodzi o decyzję 

wyborczą, co wynika z kilku przesłanek. Po pierwsze, PE, pomimo że jest ciałem 

przedstawicielskim, pochodzącym z powszechnych wyborów, to nie reprezentuje 

bezpośrednio wybierającego. Wybrani deputowani w tym przypadku nie decydują 

bezpośrednio o sprawach najbliższych obywatelom państw członkowskich, z któ-

rych pochodzą, lecz uczestniczą jedynie w szeroko pojętym procesie współdziała-

nia na rzecz ponadnarodowych polityk sektorowych. Po drugie, wyborca, kierując 

się swoją wiedzą i przeświadczeniem, nie musi być związany z krajowym wzorcem 

zachowań grupowych, np. identyfi kacji czy lojalności partyjnej. Po trzecie, poza 

emocjonalną możliwością ekspresji wyborczej obywatel w wyborach europejskich 

częściej kieruje się ustaleniami programowymi, co widać szczególnie na przykładzie 

wzrostu znaczenia partii spoza głównego nurtu rywalizacji wyborczej, które 
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Rysunek 2. Rozkład w czasie parlamentarnej frekwencji wyborczej 

w krajach UE w porównaniu z wyborami europejskimi z 2009 r.*

* Strona ofi cjalna Unii Międzyparlamentarnej – IPU: http://www.ipu.org/parline/, odczyt z dn. 

28–30.09.2009.

Źródło: opracowanie własne na podstawie tab. 1. oraz danych z IPU.
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w parlamentach krajowych nie mają właściwie żadnych szans, zaś w PE „instalują” 

się, i to z powodzeniem. Przykładów można mnożyć wiele, chociażby odniesione 

zwycięstwo wyborcze ekologów francuskich w wyborach do PE w 2009 r.

Pozostała jeszcze jedna poruszona nieco wcześniej sytuacja, a chodzi tu miano-

wicie o „karanie” w kolejnych wyborach tych partii i polityków, którzy nie spełnili 

pokładanych oczekiwań. Z taką sytuacją mamy obecnie dość powszechnie do 

czynienia, i to nie tylko w układzie kolejnych elekcji z tego samego poziomu 

wyborczego (np. lokalnego czy parlamentarnego), ale włączyć należy też wybory 

europejskie, które traktuje się jako pewien „sondaż” przedwyborczy a propos 

przyszłych „rozgrywek” partyjnych na rynkach krajowych. Znane są przecież 

w literaturze przedmiotu tezy, że wybory europejskie, to w zasadzie test popular-

ności rządzących w poszczególnych państwach UE elit partyjnych lub wręcz 

„probierz” potencjalnych zysków i strat rządzących oraz szans opozycji parlamen-

tarnej, jeżeli chodzi o kalkulacje wyborcze przy okazji kolejnych elekcji do krajo-

wych legislatyw. Jest to jednak zbyt duże uproszczenie, a rola wyborów europejskich 

nie może zostać sprowadzona jedynie do poziomu „papierka lakmusowego”, gdyż 

elekcje rozgrywają się w złożonym środowisku krajowych wzorców, opartych na 

partyjnych sympatiach i antypatiach głosujących i przy udziale ponadnarodowych 

schematów instytucjonalnego realizowania (wykonywania) polityk sektorowych 

UE, z jednoczesnym zaangażowaniem europejskich oraz krajowych instytucji 

i podmiotów polityki, a kampanie wyborcze przybierały raczej charakter mało 

widowiskowy i niezbyt spektakularny. 

Analizując strategie, które realizowane były przez partie polityczne podczas 

wyborów do Parlamentu Europejskiego, zadaliśmy sobie kilka pytań badawczych. 

W tej części artykułu chcemy z jednej strony empirycznie zweryfi kować hipotezy, 

które stawiamy i które nurtują także innych politologów, z drugiej zaś podsumować 

najważniejsze elementy, które wpłynęły na wybór strategii realizowanych przez 

partie. Chcemy dowiedzieć się, czy jest regułą, że w wyborach zwyciężyły partie 

opozycyjne, a partie rządzące wypadły gorzej, otrzymując wspomnianą już w tek-

ście „karę”? Czy rywalizację polityczną zdominowały kwestie krajowe, czy euro-

pejskie, czy też może wystąpiły one łącznie? Na ile wybory europejskie, nazwane 

przez Karlheinza i Schmitta4 wyborami drugorzędnego znaczenia (ang. second-

order) utrzymały nadal ten charakter? Na ile wybory te umożliwiły przekroczenie 

4 R. Karlheinz, H. Schmitt, Nine Second-Order National Elections. A Conceptual Framework for 

the Analysis of European Election Results, „European Journal of Political Research” vol. 8, 1980, 

s. 3–44.
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bariery reprezentacji partiom skrajnym, radykalnym i antyeuropejskim partiom 

protestu? 

Struktura rywalizacji politycznej w ramach krajowych systemów partyjnych 

opiera się najczęściej5 na stosunku partii do rządu. Partie rządzące rywalizują 

z partiami pozostającymi w opozycji i vice versa. Taka jest logika znanych kampanii 

wyborczych do legislatyw krajowych. W przypadku wyborów europejskich, których 

rezultatem nie jest w efekcie fi nalnym kreacja egzekutywy politycznej, wyborcy 

mogą być zdezorientowani. Z jednej strony pozostają zakładnikami znanych sobie 

schematów zachowań wyborczych i głosują na znane z pozostałych elekcji podmioty 

polityczne, z drugiej zaś mogą otrzymać ofertę polityczną od podmiotów, które 

uczestniczą w rywalizacji wyłącznie podczas elekcji europejskich. Z przypadkiem 

takim mamy do czynienia m.in. w Danii (Juni Movement), Szwecji (June List, 

Partia Piratów) czy też w kilkunastu krajach łącznie (casus Libertas). 

Na podstawie przeprowadzonej analizy powyborczej, której podsumowanie 

zamieszczono w tab. 2, wyodrębniliśmy siedem elementów, które pomogą w wery-

fi kacji postawionych pytań i hipotez badawczych. 

1. Poparcie wyborcze dla partii lub koalicji rządzącej. W większości analizo-

wanych przypadków (19 spośród 27 aren wyborczych) partie rządzące straciły na 

poparciu w porównaniu do poprzednich wyborów europejskich w 2004 r. lub 

ostatniej elekcji parlamentarnej w kraju. W części krajów kampania do Parlamentu 

Europejskiego odbywała się równolegle z innymi wyborami krajowymi, o czym 

pisaliśmy wcześniej i w naturalny sposób zeszła na drugi plan. Odstępstwo od 

reguły – wygrana opozycji/przegrana rządzących – wystąpiło m.in. w Belgii. 

Charakterystyczny dla tego federacyjnego kraju system polityczny oraz w szcze-

gólności konsensualny sposób uprawiania polityki i przedłużający się kryzys 

polityczny, związany z impasem w sprawie wyłonienia rządu sprawiły, że trudno 

wskazać na wygraną/przegraną partii rządzącej i opozycji, gdyż status większości 

relewantnych partii nie jest jasny. Na Cyprze wybory również nie miały charakteru 

plebiscytu, a obie główne partie wzmocniły się (komunistyczny AKEL i prawicowa 

Partia Demokratyczna zebrały ponad 70% głosów).

Jedynie we Włoszech partia rządząca utrzymała poparcie na stałym poziomie, 

co można zaliczyć raczej do sukcesów, gdyż wystawiana była na krytykę po ujaw-

nieniu skandalizujących informacji z życia prywatnego premiera Berlusconiego.

5 A. Antoszewski, Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach europejskich, 

Wrocław 2004.
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2. Poparcie wyborcze dla opozycji. Z naszych ustaleń wynika, iż spadek 

poparcia dla rządzących nie zawsze oznacza bezpośrednio lepsze notowania 

partii opozycyjnych. Możemy wskazać co najmniej trzy wyjaśnienia tej sytuacji. 

Za przypadek pierwszy niech posłużą tu dwa kraje Europy Środkowo-Wschodniej, 

tj. Polska i Czechy. W Polsce zarówno partia rządząca (PO), jak i główna partia 

opozycyjna (PiS) polepszyły notowania przy powolnej marginalizacji innych 

uczestników wyborów. Stało się tak na skutek koncentracji systemu partyjnego 

i ograniczenia roli pozostałych partii, które zanotowały gorsze wyniki, niż w 2004 r. 

Podobnie stało się w Czechach, gdzie ODS i CSSD umocniły swoje pozycje kosz-

tem mniejszych partii. Drugi przypadek wymagający omówienia zaistniał 

w Niemczech. Wybory europejskie były testem dla partii przed wyborami do 

Bundestagu, które odbywały się trzy miesiące po wyborach europejskich. Współ-

rządząca z  chadecją SPD straciła na popularności, natomiast notowania jej 

partnera (CDU) w koalicyjnym rządzie wzrosły. Dodatkowo zyskała też pozosta-

jąca w opozycji FDP, która w latach poprzednich była tradycyjnym partnerem 

koalicyjnym chadeków. 

3. Poparcie dla partii skrajnych i radykalnych. W skali ogólnoeuropejskiej 

partie skrajne, radykalne i eurosceptyczne wypadły poniżej przeciętnych wyników, 

osiąganych w poprzednich elekcjach. Partie opierające swój apel wyborczy na 

populizmie i mające za sobą okoliczności potencjalnie sprzyjające wyższemu niż 

zwykle poparciu, nie zdołały przekuć tego na sukces wyborczy czy też polepszenie 

przychylności elektoratu. Pomimo wystąpienia kryzysu gospodarczego, który 

ogarnął większość krajów członkowskich UE, jak też odrzucenia traktatu lizboń-

skiego w Irlandii, projekt polityczny D. Ganleya w postaci Libertas skończył się 

fi askiem. Ruch ten wprowadził jednego posła6. Z naszego zestawienia wynika, że 

były także kraje, gdzie partie radykalne zanotowały ponadprzeciętne poparcie. 

W efekcie w Parlamencie znaleźli przedstawiciele tych partii wybrani w Wielkiej 

Brytanii, na Węgrzech, w Austrii, Holandii, Włoszech, Danii, Słowacji i Francji. 

Zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, która w wyborach krajowych stosuje ordynację 

większościową i posiada czysty system dwupartyjny uniemożliwiający zdobycie 

mandatów partiom spoza wielkiej dwójki (Torysi i Laburzyści), zaś od 1999 r. 

w wyborach europejskich stosuje rozwiązania proporcjonalne, bardzo wysokie 

6 Jest to Philippe De Villiers, znany eurosceptyk i przywódca Ruchu dla Francji w Parlamencie 

Europejskim znalazł się już w 1994 r. W ostatnich wyborach przyłączył się do tworzenia struktur 

wyborczych Libertas we Francji. 
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poparcie dla UKIP7 i trzecie miejsce dla rządzącej Partii Pracy ilustruje spektaku-

larne odstępstwo od spadkowego trendu poparcia partii skrajnych i radykalnych. 

W Holandii zaobserwowano sukces partii anty-establishmentowej PVV, która 

zdobyła aż 17% poparcia. Inną cechą wyborów jest obecność antyeuropejskich 

partii protestu w krajach, które uczestniczyły w rozszerzeniu 1995 r. (Austria, 

Finlandia, Szwecja). Jak widać kwestie integracji europejskiej, które polaryzowały 

te kraje półtorej dekady temu, są wciąż silne i pozwalają utrzymać kilku partiom 

uzyskany podówczas kapitał polityczny. 

4. Frekwencja (w porównaniu do 2004). Kwestia frekwencji i jej powszechny 

notowany spadek została już szeroko omówiona w niniejszym opracowaniu. 

Możemy wskazać na okoliczności, które spowodowały jej wzrost w Danii (referen-

dum lokalne), Słowacji (przystąpienie do strefy euro), Szwecji (rozszerzenie 

dostępnej oferty wyborczej i mobilizacja niezagospodarowanych wyborców przez 

Partię Piratów).

5. Dominujące tematy kampanii.  W przeważającej liczbie przypadków kam-

panię wyborczą zdominowały kwestie krajowe, a ich głównym leit motivem był 

światowy kryzys gospodarczy i jego implikacje dla gospodarek krajowych. Wystą-

piły przypadki, gdy kwestie czysto europejskie stanowiły istotny element agendy 

wyborczej. Wyodrębniliśmy ich dziesięć: Wielka Brytania, Słowacja, Rumunia, 

Portugalia, Niemcy, Malta, Holandia, Francja, Finlandia, Austria i jeden, gdzie 

kwestie europejskie przyćmiły sprawy krajowe. Ostatni dotyczy Szwecji, która 

z dniem 1 lipca 2009 r. rozpoczynała prezydencję w UE, dokonując swoistego 

proeuropejskiego zwrotu większości partii i tym generalne tłumaczyć należy to 

odstępstwo od większości opisywanych krajów. 

6. Liczba partii uczestniczących w podziale mandatów. Liczba posłów do 

Parlamentu Europejskiego została ustalona na maksymalnym poziomie 736, 

a poszczególne kraje członkowskie dysponują zróżnicowaną liczbą mandatów8. 

Ustaliliśmy średnią liczbę partii reprezentujących państwo członkowskie w wyso-

kości 6,03. To dość wysoki wynik, wskazujący z jednej strony na potencjalnie dużą 

frakcjonalizację na poziomie wyborczym, z drugiej na wysoką proporcjonalność. 

Gdy spojrzymy na poszczególne kraje, to rozpiętość wydaje się być duża. W Belgii 

wybrano przedstawicieli aż 12 partii, na Węgrzech, w Polsce i Czechach zaledwie 4. 

7 UKIP – United Kingom Independence Party, której przewodniczącym jest charyzmatyczny 

Nigel Farage.
8 Maksimum miejsc (99) przypada Niemcom, minimum (6) państwom małym jak Cypr, Malta, 

Luksemburg.
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Generalnie dostęp do mandatów europejskich dla partii będących na peryferiach 

krajowych systemów partyjnych oraz partii małych jest mocno ograniczony, ale 

warto zwrócić uwagę na wyjątki. Na Węgrzech mianowicie pojawił się pozaparla-

mentarny ruch Jobbik, który wdarł się pomiędzy główne rywalizujące podmioty 

tj. FIDESZ i MSzP i nie tylko zajął trzecie miejsce w wyborach, ale zdobył też trzy 

mandaty europejskie. W Wielkiej Brytanii wybrano rekordowo przedstawicieli 11 

partii, w tym tak marginalnych jak Unioniści i Konserwatyści z Ulsteru czy Plaid 

Cymru z Walii. 

7. Dynamika kampanii wyborczej. Oceniliśmy, że ogólnie w skali europejskiej 

dynamika kampanii była na średnim lub niskim poziomie. Jeśli weźmiemy pod 

uwagę, że kampanie wyborcze do Parlamentu charakteryzuje niska świadomość 

obywateli o ich przebiegu, to nie można być zaskoczonym, że do świadomości 

obywateli i osób deklarujących udział w głosowaniu docierają – i to wyłącznie za 

pośrednictwem krajowych kanałów komunikowania – znikome informacje o wybo-

rach. Jak wynika z badań Eurobarometru z lipca 20089 r., aż jedna trzecia respon-

dentów w Europie nie potrafi ła wskazać, kiedy odbędą się wybory do PE, a chodziło 

wyłącznie o podanie roku, a nie dokładnej daty. W 2007 r. zresztą zanotowano 

podobny wynik. Dodatkowo obserwujemy ograniczenie wykorzystywania zasobów 

partii na fi nansowanie kampanii, co skutkuje krótką, bo najwyżej kilkutygodniową 

aktywność wyborczą.

Analizując wybrane przypadki, można wskazać, że katalizatorem rosnącej 

dynamiki kampanii była m.in. bliskość wyborów krajowych (Niemcy), ponadprze-

ciętne zaangażowanie partii eurosceptycznych (Wielka Brytania), niespodziewane 

pseudowydarzenia w kampanii (skandale obyczajowe we Włoszech) czy też debata 

o przyszłości europejskich liderów (kwestia przyszłości przewodniczącego Komi-

sji Europejskiej J.M. Barroso szeroko dyskutowana w Portugalii). Ponadto duże 

znaczenie, przy ogólnej apatii wyborczej, odgrywała personalizacja przekazów 

wyborczych, o czym świadczą indywidualne sukcesy liderów list wyborczych, 

w szczególności w krajach z jednym ogólnokrajowym okręgiem wyborczym i listą 

krajową kandydatów.

9 TNS, Eurobarometr lipiec 2008, European citizens’ awareness of the date of the next European 

elections, s. 6.
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SUMMARY

THE MAIN GOAL of the article is not only the reconstruction of the election campaign 

process to the European Parliament (EP) 2009, but also presenting trends of changes in the 

electoral environment within the electoral turnout trends, shaped to the supranational level 

(the so-called political system of the European Union). Previous fi ndings in the behaviors 

and decisions of the electorate were the domain of national election, which may somewhat 

hinder the transfer of the same interpretation of new electoral space to the European 

election context.  It is not, however, an entirely new mechanism, but only careful diagnosis 

of behavior in the political system of the EU in relation to known patterns of  national 

legislature. Th e authors tried to empirically verify few hypothesis and they summarize the 

key elements that have infl uenced the choice of selected parties’ strategies.
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JEDNĄ Z PODSTAWOWYCH FUNKCJI partii politycznych jest maksymalizacja 

głosów wyborczych; w tym celu ugrupowanie tworzy określoną strategię wyborczą. 

R. Wiszniowski określa strategię wyborczą jako „sposób służący przygotowaniu 

i wdrożeniu tych ofert politycznych, które umożliwiają pozyskanie określonej 

klienteli wyborczej w celu obsadzenia jak największej liczby obieralnych stanowisk 

publicznych, w określonych pod względem miejsca, czasu, w warunkach społecz-

nych, kulturowych, politycznych i gospodarczych”1. Podstawą do opracowania 

strategii wyborczej jest przeprowadzenie analizy rynku politycznego2, czyli udzie-

lenie odpowiedzi na pytanie, kim są potencjalni odbiorcy oferty wyborczej, czego 

oczekują i jak skutecznie się z nimi komunikować. Jak stwierdza M. Kolczyński 

pojęcie badania rynku politycznego „oznacza zbiór metod i technik badawczych 

pozwalających na systematyczne gromadzenie, analizowanie i interpretowanie 

informacji niezbędnych do opracowania i implementacji strategii danej kampanii 

oraz skutecznego wykorzystania narzędzi i instrumentów będących w arsenale 

1 R. Wiszniowski, Marketing wyborczy. Studium kampanii wyborczych w systemach prezydenckich 

i semiprezydenckich (Finlandia, Francja, Polska, Stany Zjednoczone), Warszawa – Wrocław 2000, s. 76. 
2 Rynek polityczny jest utożsamiany przez A. Antoszewskiego z „procesem interakcji pomiędzy 

partiami i liderami politycznymi, występującymi w roli dostawców dóbr i oferentów a wyborcami 

traktowanymi jako konsumenci”. Ponieważ miejscem wymiany między dostawcami a oferentami są 

wybory, rynek polityczny jest utożsamiany z rynkiem wyborczym. A. Antoszewski, Rynek, [w:] 

Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 1998, s. 372.
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marketingu politycznego”3. Dzięki analizie wyników badań rynku wyborczego4 

możemy precyzyjnie określić strategie i taktyki wyborcze.

Strategia wyborcza ma zatem służyć maksymalizacji wyniku wyborczego, okre-

śla misję partii politycznej, strategie cząstkowe i  techniki wyborcze. Misja to 

ogólnie sformułowany cel działania partii. W kampanii wyborczej misją partii jest 

zdobycie głosów wyborczych wśród zwolenników, niezdecydowanych i obniżenie 

notowań politycznych oponentów. Do cząstkowych strategii wyborczych D. Skrzy-

piński zalicza strategie: personalną, fi nansową, komunikacyjną, strategię „relacji 

międzypartyjnych”, program wyborczy5. Strategia jest realizowana za pośrednic-

twem określonych taktyk wyborczych. Działania taktyczne sprowadzają się 

głównie do promocji partii i jej kandydatów. Promocja dokonywana jest poprzez: 

reklamę wyborczą, marketing bezpośredni, promocję sprzedaży, public realtions 

i publicity oraz sprzedaż osobistą6.

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza kampanii wyborczej Platformy 

Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej (PORP)7 w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego (PE) w 2009 r. W opracowaniu zanalizowano syntetycznie: strukturę 

rynku politycznego przed wyborami, cele strategiczne, strategię kadrową, najistot-

niejsze działania taktyczne partii z podziałem na kampanię centralną i kampanie 

poszczególnych kandydatów, osiągnięty wynik wyborczy.

W wyborach parlamentarnych w 2007 r. zwycięstwo odniosła PORP (41,51% 

głosów), która wraz z Polskim Stronnictwem Ludowym (PSL) utworzyła w listo-

padzie gabinet na czele z premierem Donaldem Tuskiem, wicepremierami: Wal-

demarem Pawlakiem (PSL) i  Grzegorzem Schetyną (PORP). W  opozycji do 

koalicji rządzącej było Prawo i Sprawiedliwość (PiS) oraz Sojusz Lewicy Demo-

kratycznej (SLD) oraz de facto prezydent Lech Kaczyński, wywodzący się z PiS. 

Platforma utrzymywała stosunkowo wysokie poparcie w sondażach; według CBOS 

3 M. Kolczyński, Strategie komunikowania politycznego, Katowice 2008, s. 241. 
4 O analizie rynku wyborczego zob.: . M. Cichosz, Metody analizy i diagnostyki rynku politycznego, 

Marketing polityczny w teorii i praktyce, red. A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław 2002, s. 90–110; 

M. Kolczyński, op.cit., s. 241–321.
5 D. Skrzypiński, Strategie partii politycznych, [w:] Marketing polityczny w  teorii…, op.cit., 

s. 141–142.
6 M. Janik-Wiszniowska, Promocja i reklama polityczna, [w:] Ibidem, s. 171–192.
7 O genezie powstania PORP i miejscu w polskim systemie partyjnym zob.: K. Kowalczyk, 

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej – „partia ludzi sukcesu”, [w:] Partie i ugrupowania 

parlamentarne III RP, red. K. Kowalczyk, J. Sielski, Toruń 2006, s. 96–128; Platforma Obywatelska, red. 

M. Migalski, Toruń 2009.
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na tą partię gotowych było zagłosować w styczniu 2008 r. 53% ankietowanych, 

a w maju 2009 r. 42% (na PiS – 17%, SLD – 8%, PSL – 5%). W styczniu 2008 r. rząd 

cieszył się poparciem 48% respondentów, w maju 2009 r. – 45%; niezadowolonych 

z jego pracy było odpowiednio: 36% i 42%. Działania premiera Donalda Tuska 

popierało w styczniu 2008 r. 52%, a w maju 2009 r. – 48%; odsetek niezadowolonych 

z jego polityki wzrósł odpowiednio z 35% do 39%. Przekonanie, iż rząd stwarza 

szansę na poprawę sytuacji gospodarczej wyrażało w styczniu 2008 r. 43%, a w maju 

2009 r. – 36%; odpowiednio przeciwnego zdania było: 44% i 51%8. Pogorszające się 

notowania gabinetu D. Tuska wynikały między innymi z ogólnoświatowego kryzysu 

rynków fi nansowych i bankowości, który dotarł do Polski jesienią 2008 r. W począt-

kowym okresie skutki tego zjawiska nie odbiły się radykalnie na kondycji polskiej 

gospodarki. Wprawdzie Produkt Krajowy Brutto (PKB) spadał, niemniej jednak 

do maja 2009 r. Polska była jednym z niewielu krajów europejskich, w którym 

zachował on wartość dodatnią. W  IV kwartale 2007 roku PKB wyniósł 6,6; 

w I kwartale 2008 r. – 6,1; w II kwartale 2008 r. – 5,9; w III kwartale 2008 r. – 5; 

w IV kwartale 2008 r. – 2,9; w I kwartale 2009 r. – 0,8. Jednocześnie zanotowano 

wzrost bezrobocia z 8,9% w III kwartale 2008 r., do 11,2 % w I kwartale 2009 r.9

Wybory do PE były, zatem testem popularności dla rządzących i próbą przeła-

mania społecznej popularności Platformy przez PiS i SLD. Według CBOS w marcu 

2009 r. oddanie głosu na PORP w eurowyborach deklarowało 40% respondentów, 

na początku maja – 38%, a pod koniec maja – 39% (na PiS – 16%, SLD-UP – 9%, 

PSL – 5%)10. Celem strategicznym Platformy było odniesienie zwycięstwa wybor-

czego, tj. utrzymanie pozycji lidera na rynku politycznym. W wyborach do PE 

partia liczyła na uzyskanie 50% mandatów, czyli 25 na 50 ogółem. Cel strategiczny 

implikował cele dalsze: wprowadzenie wraz z PSL dużej liczebnie grupy posłów do 

frakcji Europejskiej Partii Ludowej (EPL), uzyskanie jednego z kluczowych stano-

wisk komisarzy UE dla polityka Platformy, wywalczenie stanowiska przewodni-

czącego PE dla Jerzego Buzka. Partia dążyła do utrzymania pozycji zwycięzcy 

poprzez lansowanie swoich osiągnięć w walce z kryzysem gospodarczym i na 

arenie międzynarodowej. Platforma pozycjonowała swoją ofertę przede wszystkim 

w odniesieniu do partii „podążającej z liderem”, czyli PiS. Markę PORP budowano 

na zasadzie kontrastu, dwubiegunowej polaryzacji siły politycznej na partię rzą-

 8 http://www.cbos.pl, 10.07.2009.
 9 http://www.stat.gov.pl, 10.07.2009.
10 http://www.cbos.pl, 10.07.2009.
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dzącą – odpowiedzialną, racjonalną, znaczącą w Europie (POPR) i opozycyjną – 

nieodpowiedzialną, emocjonalną, nieodgrywającą roli w UE (PiS).

Jak słusznie stwierdza M. Kolczyński strategia aktora sprawującego władzę 

„wymaga wyważonego włączenia działań sprawujących urzędu oraz podsumowu-

jących osiągnięcia i eksponujących mocne strony mijającej kadencji w precyzyjnie 

ustalony harmonogram działań kampanijnych, w których wykorzystuje się moż-

liwości wynikające ze sprawowania władzy”11. W tym sensie partia rządząca pro-

wadzi kampanię szeroko rozumianą (sensu largo), czyli eksponowanie osiągnięć 

swojego gabinetu oraz sensu stricte, a zatem różnorakie techniki marketingowe na 

rynku wyborczym. Do działań propagandowych, eksponujących dokonania Plat-

formy, należała z pewnością prezentacja raportu na temat 500 dni rządu D. Tuska. 

Do największych dokonań gabinetu zaliczono: przeciwdziałanie skutkom kryzysu 

gospodarczego, ochronę najsłabszych, stabilizację fi nansów publicznych, mniejsze 

podatki, uproszenie przepisów gospodarczych, przyspieszenie budowy dróg 

i autostrad, politykę wzrostu zatrudnienia, rozwój sektora naukowego i badań, 

politykę równych szans, modernizację systemu opieki zdrowotnej, nowoczesny 

system emerytalny, poprawę bezpieczeństwa energetycznego, wewnętrznego 

i zewnętrznego, usprawnienie funkcjonowania rządu i administracji publicznej, 

organizację Euro 2012, silną pozycję Polski na arenie międzynarodowej12. Rząd 

utrzymywał, iż Polska skutecznie walczy z kryzysem gospodarczym i utrzymuje 

wzrost PKB. 22 maja 2009 r. w Sejmie RP w odpowiedzi na „pesymistyczne” orędzie 

ekonomiczne prezydenta L. Kaczyńskiego premier przedstawił „optymistyczną” 

diagnozę stanu polskiej gospodarki i fi nansów13. W odpowiedzi na demonstrację 

związkowców w dniu obrad kongresu EPL i blokady biur poselskich PORP przez 

działaczy „Sierpnia ‘80” premier wziął udział w debacie z liderami niektórych 

związków 15 maja 2009 r. w Gdańsku. Wobec groźby demonstracji związkowych 

w Gdańsku rząd podjął decyzję o przeniesieniu obchodów 4 czerwca 1989 r. z tego 

miasta do Krakowa. D. Tusk lansował partię podczas Kongresu EPL, konferencji 

prasowych, konwencji partyjnych, uroczystości kościelnych, wziął udział w obcho-

11 M. Kolczyński, op.cit., s. 231.
12 Rząd podsumowuje 500 dni swojej pracy, 15.04.2009, http://www.kprm.gov.pl/s.php?id=3227, 

odczyt z dn. 10.07.2009.
13 Sprawozdanie Stenografi czne z 42 posiedzenia Sejmy Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 22 maja 

2009 r.u, http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter6.nsf/0/5DCF68CBE2E0C743C12575BE005EC2BC/$fi -

le/42_c_ksiazka.pdf, odczyt z dn. 10.07.2009.
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dach 20-rocznicy obalenia komunizmu w Polsce – 4 czerwca 2009 roku na Wawelu 

z udziałem głów państw europejskich. Wszystkie te działania były „tłem” dla 

działań strategicznych sensu stricte, czyli ściśle wpisanych w kampanię do PE, w tym 

skompletowania okręgowych list wyborczych.

Z informacji prasowych wynikało, iż „lokomotywami” kampanii Platformy będą 

eurodeputowani: Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Jacek Saryusz-Wolski. Dużym 

zaskoczeniem dla opozycji, a nawet niektórych polityków Platformy była decyzja 

D. Tuska o zaproszeniu na pierwsze miejsce warszawskiej listy partii unijnego 

komisarza do spraw polityki regionalnej Danuty Hübner, która rekomendację na 

komisarza UE w 2004 r. otrzymała od polityków lewicy postkomunistycznej: 

prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i premiera Leszka Millera14. Równie 

dużym zaskoczeniem było powierzenie drugiego miejsca na warszawskiej liście 

Platformy byłemu wiceprezesowi PiS Pawłowi Zalewskiemu15. Na Podkarpaciu do 

startu z pozycji pierwszej namówiono, mimo oporu miejscowych działaczy, byłego 

przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Mariana Krzaklewskiego16. Na Lubelsz-

czyźnie liderem listy została nienależąca do Platformy, znana socjolożka Lena 

Kolarska-Bobińska.

Strategia personalna Platformy zmierzała w sumie do maksymalizacji głosów 

wyborczych, poprzez zbudowanie „drużyny Tuska”, czyli zespołu kandydatów 

odznaczającego się profesjonalizmem, autorytetem, medialną popularnością czy 

zakorzenieniem w środowiskach lokalnych i reprezentujących interesy różnych 

grup zawodowych. Partia zmierzała do „zawłaszczenia” rynku wyborczego i mar-

ginalizacji głównych konkurentów (PiS i SLD) poprzez umieszczenie na listach 

szerokiego diapazonu postaci: głosy lewicy miała odebrać D. Hübner, PiS-owi – 

P. Zalewski, czy M. Krzaklewski. PORP występując z pozycji lidera na rynku 

wyborczym, dążyła do utrzymania zajmowanej pozycji i rozwijania ekspansji 

poprzez postawienie na produkty – kandydatów już znanych z działalności w PE, 

parlamencie krajowym i samorządach oraz „nowe twarze” (niepolityków – naukow-

14 AG, MW, GRACZ, Hübner idzie do europarlamentu z listy PO,

http://www.dziennik.pl/polityka/article321113/Huebner_jedynka_PO_w_Warszawie.html, odczyt 

z dn. 20.02.2009.
15 TOKU, Były wiceszef PiS kandydatem Platformy, http://www.dziennik.pl/polityka/article327357/

Byly_wiceszef_PiS_kandydatem_Platformy.html, odczyt z dn. 24.02.2009.
16 AGR, To już pewne: Krzaklewski na liście PO, http://www.dziennik.pl/polityka/article347635/

To_juz_pewne_Krzaklewski_na_liscie_PO.html, odczyt z dn. 25.03.2009.
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ców). Na posiedzeniu Rady Krajowej POPR 4 kwietnia 2009 r. podjęto ostateczną 

decyzję w sprawie zatwierdzenia kandydatów na posłów do PE17.

W okręgu nr 1 – pomorskim liderem listy został 58-letni Janusz Lewandowski, 

były minister przekształceń własnościowych (1990–1993), eurodeputowany. Dru-

gie miejsce na liście otrzymał 63-letni Jan Kozłowski, marszałek województwa 

pomorskiego. Z dziesiątej pozycji kandydował poseł, 33-letni Jarosław Wałęsa, syn 

byłego prezydenta Lecha Wałęsy. W okręgu nr 2 – kujawsko-pomorskim na czele 

listy stanął eurodeputowany 55-letni Tadeusz Zwiefk a, a drugie miejsce zajął 

wykładowca prawa europejskiego na UMK 32-letni Marek Kolasiński. Z okręgu 

nr 3 – warmińsko-mazurskiego startował z numerem 1 rekomendowany przez 

władze centralne partii 42-letni Krzysztof Lisek, przewodniczący sejmowej komi-

sji spraw zagranicznych, drugie miejsce otrzymał wiceprezydent Białegostoku 

45-letni Tadeusz Arłukowicz. Kluczowe znaczenie w kampanii wyborczej miała 

obsada listy w okręgu nr 4, tj. Warszawie, liderem listy została 61-letnia D. Hϋbner, 

z drugiego miejsca kandydował poseł niezrzeszony 45-letni P. Zalewski, a z dzie-

siątej pozycji satyryk, poseł, 71-letni Tadeusz Ross. W okręgu nr 5 – mazowieckim 

pierwsze miejsce na liście zajmował 52-letni Jacek Kozłowski, wojewoda mazo-

wiecki, a drugie – posłanka 58-letnia Jolanta Hibner. Liderem listy w okręgu nr 6 

– łódzkim był eurodeputowany, przewodniczący komisji spraw zagranicznych PE 

61-letni Jacek Saryusz-Wolski, z miejsca drugiego kandydował profesor mechaniki 

74-letni Jan Krysiński. Listę partii w okręgu nr 7 – wielkopolskim otwierał euro-

deputowany 43-letni Filip Kaczmarek, a z miejsca drugiego startowała podsekretarz 

stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej 33-letnia Sidonia Jędrzejewska. 

W okręgu nr 8 – lubelskim liderem listy była dyrektorka Instytut Spraw Publicznych 

62-letnia L. Kolarska-Bobińska, a z miejsca drugiego stratował profesor psycholo-

gii, eurodeputowany 62-letni Zbigniew Zaleski. Listę w okręgu nr 9 – podkarpac-

kim otwierał M. Krzaklewski, a miejsce drugie otrzymała wiceprzewodnicząca 

Klubu Parlamentarnego PORP, 43-letnia Elżbieta Łukacijewska. W okręgu nr 10 – 

małopolskim i świętokrzyskim liderem listy była dyrektorka przedstawicielstwa 

Komisji Europejskiej w Polsce, 55-letnia Róża Gräfi n von Th un und Hohenstein 

(Róża Th un), z drugiego miejsca kandydował poseł 58-letni Konstanty Miodowicz. 

Trzecie miejsce w okręgu nr 10 otrzymał eurodeputowany 56-letni Bogusław Sonik. 

W okręgu nr 11 – śląskim listę otwierał 69-letni Jerzy Buzek, a z drugiej pozycji 

17 Uchwała nr 5/196/2009 Zarządu Krajowego PO z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie kalendarza 

czynności związanych z wyłanianiem i zatwierdzeniem kandydatów PO w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego, http://www.platforma.org/pl/dokumenty/zarzad-krajowy/, odczyt z dn. 10.07.2009.



37Strategia i taktyka Platformy Obywatelskiej

startował eurodeputowany 57-letni Jan Olbrycht, miejsce trzecie otrzymała euro-

deputowana 44-letnia Małgorzata Handzlik. Liderem listy w okręgu nr 12 – dol-

nośląskim i opolskim był eurodeputowany 42-letni Jacek Protasiewicz, z miejsca 

drugiego stratowała posłanka 52-letni Danuta Jazłowiecka. W okręgu nr 13 – lubu-

skim i zachodniopomorskim listę otwierał poseł 36-letni Sławomir Nitras, z dru-

giego miejsca kandydował szef klubu radnych PORP w Zielonej Górze 39-letni 

Artur Zasada18. Kandydaci Platformy (zwłaszcza od numeru trzeciego na liście) 

w niewielkim zakresie mogli liczyć na wsparcie krajowego sztabu wyborczego, co 

uwarunkowane było limitem środków fi nansowych (10, 3 mln zł na cały komitet) 

i w pewnym stopniu zdecentralizowanym modelem kampanii.

Ofi cjalnie kampania PORP miała zostać zainaugurowana podczas kongresu 

Europejskiej Partii Ludowej (EPL), której Platforma była członkiem. Ostatecznie 

jednak, aby nie łamać prawa wyborczego, politycy Platformy oświadczyli, iż Kongres 

nie jest inauguracją kampanii ich partii. W Kongresie EPL 29–30 kwietnia 2009 r. 

w Warszawie wzięli udział między innymi: szef Komisji Europejskiej Jose Manuel 

Barroso, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöettering, prze-

wodniczący EPL Wilfried Martens, kanclerz RFN Angela Merkel, premier Włoch 

Silvio Berlusconi. Kongres przyjął pięciopunktowy manifest wyborczy EPP: two-

rzenie dobrobytu, bezpieczeństwo w Europie, walka ze zmianami klimatu, wyzwania 

demografi czne i jedność UE na arenie międzynarodowej19.

Działalność krajowego sztabu wyborczego POPR sprawdzała się między innymi 

do: 1) opracowania i propagowania sloganu wyborczego; 2) ustalenia layout bill-

boardów; 3) sporządzenia linku „Eurowybory” na ofi cjalnej stronie partii; 4) 

zamieszczenia w ogólnopolskim biuletynie „POgłos” informacji wyborczych; 5) 

opracowania i wyemitowania spotów wyborczych; 6) sprecyzowania kalendarza 

konwencji wyborczych; 7) odwołania się do techniki reklamy negatywnej.

Istotnym elementem kampanii każdego komitetu wyborczego jest wykreowanie 

i przekazanie odbiorcom politycznym hasła wyborczego. M. Jeziński konstatuje: 

„Właściwie dobrany slogan, zapamiętany i powtarzany lub przynajmniej rozpo-

znawalny w odniesieniu do desygnatu, który ma za zadanie opisać i promować, 

ma wykazywać moc sprawczą. Jego zdaniem jest przede wszystkim zwrócenie 

uwagi odbiorcy na produkt, wytworzenie w potencjalnym nabywcy odpowiedniej 

18 http://www.pe2009.pkw.gov.pl, odczyt z dn. 10.06.2009; „Pogłos. Ogólnopolska Gazeta Platfor-

my Obywatelskiej” 2009, nr 5/22.
19 zaw, TOK FM, PAP, IAR, Wielka polityczna „majówka” – relacja,

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,6552996,Wielka_polityczna_majowka_relacja.

html, odczyt z dn. 29.04.2009.
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postawy i sprowokowanie go do działania, to znaczy kupienia jakiegoś produktu, 

zagłosowania na konkretną partię, poparcia danej idei etc.”20. Platforma wystarto-

wała do eurowyborów pod hasłem „Postaw na Polskę”, które zaprezentowano 7 

maja 2009 r. Slogan był próbą zawłaszczenia marki „Polska” przez partię rządzącą. 

Miał utwierdzać wyborców w przekonaniu, iż tylko głosowanie na PORP przyczyni 

się do wzrostu znaczenia kraju w Parlamencie Europejskim i w samej Unii Euro-

pejskiej. Slogan PORP służył zatem również dyskredytacji PiS, miał zniechęcać do 

głosowania na głównego oponenta Platformy.

Z uwagi na limit środków fi nansowych Platforma nie przeprowadziła ogólno-

polskiej kampanii billboardowej, promującej partię. Nieliczni pretendenci (głównie 

„jedynki”) dysponowali billboardami, opracowanymi według jednolitego wzoru. 

Wizerunek kandydata prezentowano po lewej stronie billboardu na tle budynku 

Parlamentu Europejskiego, po prawej umieszczono – hasło partii – „Postaw na 

Polskę”, imię i nazwisko kandydata, numer i pozycję na liście oraz logo partii. Tło 

stanowiły bladoniebieskie kontury Europy21.

Na stronie władz krajowych PORP zamieszczono podstronę „Eurowybory”, 

z takimi sekcjami, jak: aktualności, kandydaci, multimedia, frakcja EPL, forum, 

dokumenty, paltforma.org22. W majowym numerze „POgłosu. Ogólnopolskiej 

Gazety Platformy Obywatelskiej” zamieszczono wywiad z R. Th un, sprawozdanie 

J. Saryusza-Wolskiego z Kongresu EPP oraz listy kandydatów PORP do PE, przy 

czym zaprezentowano tylko zdjęcia i curriculum vitae „jedynek”, „dwójek” i niekiedy 

„trójek” z okręgów23.

W dobie mediatyzacji kampanii wyborczych spoty telewizyjne są jedną z klu-

czowych form reklamy politycznej24. Platforma dysponowała trzema zasadniczymi 

telewizyjnymi spotami wyborczymi; o formacie krótkim 30-sekundowym25.

20 M. Jeziński, Marketing polityczny a procesy akulturacyjne. Przypadek III Rzeczpospolitej, Toruń 

2004, s. 95. O hasłach wyborczych w polityce zob.: M. Kochan, Slogany w reklamie i polityce, Warszawa 

2003. 
21 Layout billboardów zaprezentował 7 maja 2009 r. koordynator kampanii poseł Grzegorz 

Dolniak.
22 http://www.eurowybory.platforma.org, odczyt z dn. 5.06.2009. 
23 „POgłos. Ogólnopolska Gazeta Platformy Obywatelskiej” 2009, nr 5/22.
24 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007, s. 403. O roli 

spotów w marketingu wyborczym zob.: W. Cwalina, Telewizyjna reklama polityczna, Lublin 2000.
25 M. Kolczyński stwierdza: „Główną tendencję rozwoju reklamy telewizyjnej charakteryzuje 

bowiem odejście od długich form przekazu na rzecz 30 i 60-sekundowych spotów reklamowych lub 

maksymalnie 4–5 minutowych reklam dokumentalnych oraz biografi cznych (w Stanach Zjednoczo-

nych i Europie Zachodniej krótkie formy reklamowe stanowią od 75 do 90% wszystkich przekazów), 
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Pierwszy spot wyborczy ukazał się 17 maja 2009 r.; starano się w nim przekonać 

wyborców, iż tylko Platforma posiada największy potencjał i merytorycznych 

kandydatów do reprezentowania polskich interesów w PE. Na początku spotu 

prezentowano logo partii, hasło kampanii i numerlisty, następnie w formie grafi cz-

nych animacji przedstawiano problemy europejskie: dostęp do gazu, dotacje unijne, 

równe traktowanie praw pracowników, rozkład mandatów w PE (w dużej frakcji 

znajdowała się PORP, w małej PiS). Jednocześnie lektor stwierdzał: „Kluczowe 

decyzje w takich sprawach, jak rosyjski gaz, dotacje unijne, czy równe traktowanie 

polskich pracowników za granicą zapadają w Parlamencie Europejskim. Ale tam 

nie liczą się dobre chęci tylko wielkie koalicje; ci, którzy do nich nie należą, nie 

mają nic do powiedzenia. Platforma Obywatelska jest w najsilniejszej koalicji. 

A jeśli 7 czerwca zagłosujemy na Platformę, może ona stać się największą partią 

koalicji”. Następnie na tle logo Platformy D. Tusk mówił: „Dlatego 7 czerwca postaw 

na Polskę”.

W drugim spocie z 21 maja 2009 r. odwoływano się do wydarzeń z najnowszej 

historii. Prezentowano strajk w stoczni gdańskiej w 1980 r., Lecha Wałęsę przema-

wiającego podczas protestu26, solidarnościowy plakat wyborczy z 1989 r. z Garym 

Cooperem, wystąpienie premiera Tadeusza Mazowieckiego w 1989 r. w Sejmie RP, 

upadek muru berlińskiego, wejście Polski do UE, manifestację PORP pod hasłem 

„Kocham Polskę”, D. Tuska z szalikiem „Polska” oraz kandydatów Platformy do PE: 

Jacka Saryusza-Wolskiego, J. Buzka, R. Th un. W trakcie prezentacji lektor mówił: 

„W najważniejszych dla Polski chwilach my Polacy zawsze potrafi my się jednoczyć. 

Tak było, kiedy rozpoczynaliśmy walkę o to, by zburzyć mur, dzielący Europę. 

I wtedy, kiedy wspólnie zdecydowaliśmy o wejściu do Unii Europejskiej. Jeśli teraz 

znowu uda nam się zjednoczyć Polskę w Europie, będą reprezentowali najwybit-

niejsi specjaliści, najmądrzejsi ludzie z różnych środowisk”. Spot odwoływał się do 

sfery emocji i pamięci zbiorowej, jego przekaz był dość jasny; Platforma apelowała, 

aby Polacy zjednoczyli się pod jej sztandarami, jak niegdyś w walce komunizmem. 

Nie bez powodu M. Jeziński zauważa, iż „użycie przeszłości, a więc odniesienie do 

mitu retrospektywnego w kampanii wyborczej ma dać wyborcy poczucie bezpie-

pozwalających na zachowanie uwagi niemalże wszystkich oglądających”; M. Kolczyński, op.cit., 

s. 344.
26 Próba wykorzystania przez PORP marki „Lech Wałęsa” nie powidła się; były Prezydent RP 

poparł kandydatów eurosceptycznego „Libertasu”, będąc gościem honorowym zjazdu „Libertasu” 14 

maja 2009 r. w Madrycie.
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czeństwa, zakorzenienia, tradycji, ma umiejscowić dzisiejsze zmagania w sferze 

publicznej w znanym, udomowionym już kontekście historycznym”27.

W ostatnim spocie wyborczym z 27 maja 2009 r. eksponowano siłę partii, sta-

rając się zdyskredytować głównego rywala, tj. PiS. W formie grafi cznej zaprezen-

towano rozkład głosów w PE – Platforma była w dużej frakcji, PiS w małej. Na tym 

tle rozbrzmiewał komentarz zachęcający do głosowania na POPR, do którego 

wtrącono fragment przemówienia (przejęzyczenie) Jarosława Kaczyńskiego 5 maja 

2009 r. w Spiszu – „Jeśli poprzecie Platformę Obywatelską pomożecie sobie, pomo-

żecie Polsce, dziękuję bardzo”28. Wykorzystanie lapsusu językowego Jarosława 

Kaczyńskiego, można uznać za jedną z najlepszych form reklamy negatywnej, czyli 

przekaz humorystyczny29.

Jedynym z elementów kampanii wyborczej zaplanowanej przez „centralę” Plat-

formy były regionalne konwencje, pierwsze z nich odbyły się 9 maja 2009 r. 

w Poznaniu i Szczecinie, ostatnie – 30 maja w Warszawie i Rzeszowie. Konwencja 

partyjna jest starannie wyreżyserowanym spektaklem, organizowanym głównie 

z myślą o mediach; w jej trakcie liderzy partii przedstawiają opinii publicznej 

zasadnicze przesłanie kampanii i stanowisko w kluczowych sprawach. Jak zauważa 

M. Kolczyński: „Przesłanie ‘jesteśmy silni, zwarci i gotowi’ ” powinno być nie tylko 

dobrze zrozumiane przez odbiorców, ale wzbudzić pozytywne emocje w stosunku 

do kandydatów i przesłania kampanii. Stąd też wysoka częstotliwość odwołań do 

wspólnych wartości – od patriotycznych do partyjnych – oraz eksponowanie 

wydarzeń mających podkreślać jedność organizacji”30. Konwencje Platformy miały 

szablonowy scenariusz: wystąpienie Donalda Tuska lub wiceprzewodniczącego 

partii, marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego, lokalnego lidera, następnie 

prezentacja kandydatów do PE. W konwencjach uczestniczyli z  reguły tylko 

członkowie partii i Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. Premier odwoływał się do 

takich wartości, jak solidarność Polaków, optymizm, potrzeba zjednoczenia w okre-

sie kryzysu gospodarczego, wspominał, iż rząd opracował pakiet antykryzysowy, 

obiecywał pomoc dla niektórych regionów. Wystąpienia D. Tuska oraz innych 

liderów Platformy były utrzymane w duchu „propagandy sukcesu”, emanowały 

optymizmem, problematyka europejska ustępowała sprawom krajowym.

27 M. Jeziński, op.cit., s. 92. 
28 Wszystkie spoty ze strony: http://www.eurowybory.platforma.org, odczyt z dn. 5.06.2009. 
29 S. Wilkos, Komunikacja w kampaniach wyborczych, [w:] Kampania wyborcza. Strategia – taktyka 

– komunikacja, red. S. Wilkos, W. Ferenc, Warszawa 2001, s. 107.
30 M. Kolczyński, op.cit., s. 212.
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Ogólnopolscy liderzy Platformy odwoływali się do różnorodnych technik 

reklamy negatywnej. Celem reklamy negatywnej jest zdyskredytowanie przeciwnika 

i wykazanie jego niższości i skłonienie wyborców do oddania głosu na sponsora 

tej reklamy31. Platforma sięgała do tej techniki zarówno w spotach wyborczych, 

podczas konferencji prasowych, spotkań polityków; obiektem ataku było przede 

wszystkim PiS. Podstawowy przekaz negatywny PORP był następujący – nie warto 

glosować na PiS, bo jest to słaba partia, która znajdzie się w mało znaczącej frakcji 

konserwatywnej PE. Dlatego trzeba zagłosować na Platformę, która wygra wybory 

i znajdzie się w największej frakcji, tj. EPL. Ten typ reklamy negatywnej można 

sklasyfi kować jako bezpośrednią reklamę porównawczą, jej celem jest określenie 

przeciwnika politycznego i skontrastowanie jego „siły” z pozycją sponsora. W efek-

cie oddanie głosu na sponsora stanowi lepszy wybór (PORP – silni w PE, PiS – 

słabi)32. Natomiast w kategoriach reklamy atakującej należy rozpatrywać plakat 

Platformy – dwa świńskie zady, którym towarzyszył napis: „Gdzie PiS ma dopłaty 

do polskiego rolnictwa?” Z komentarzem, iż PiS zamierza utworzyć w PE frakcję 

z brytyjską Partią Konserwatywną, która opowiada się za zmniejszeniem, a nawet 

zlikwidowaniem dopłat do rolnictwa w krajach mniej zamożnych33. W tym przy-

padku starano się zdyskredytować przeciwnika, odwołując się do plotek insynuacji, 

niedomówień wraz z żenującym wizerunkiem34.

Charakter negatywnej kampanii wyborczej miały „autorskie” działania posła 

Platformy Janusza Polikota, wymierzone bezpośrednio w polityków PiS. Poseł 

przedstawił dziennikarzom fragment teczki SB J. Kaczyńskiego, zorganizował 

publiczne czytanie fragmentów rozprawy habilitacyjnej L. Kaczyńskiego w Muzeum 

Socrealizmu w Kozłówce. Po wyemitowaniu przez PiS negatywnego spotu o J. Pali-

kocie, poseł Platformy wpłacił 5 tys. zł na komitet PiS oraz przygotował własny spot 

antypisowski35.

Jedynym z paradoksów kampanii był fakt, iż najsilniejsza partia w kraju starto-

wała do wyborów bez kompleksowego programu europejskiego. Zdaniem 

J. Saryusza -Wolskiego kampania Platformy miała koncentrować się na takich 

31 M. Jeziński, op.cit., s. 175–220.
32 W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 

2005, s. 481.
33 MR/PAP, PO podłożyła PiSowi świnię, na nawet dwie, „Neewswek.pl”, http://www.newsweek.

pl/artykuly/po-podlozyla-pis-owi-swinie—a-nawet-dwie,40116,1, odczyt z dn. 5.06.2009. 
34 W. Cwalina, A. Falkowski, op.cit., s. 481.
35 Palikot do prezesa PiS: Jarosław, bracie, http://politbiuro.pl/politbiuro/1,85402,6601068,Pali-

kot_do_prezesa_PiS__Jaroslaw__bracie___.html, odczyt z dn. 13.05.2009.
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kwestiach programowych, jak: wykorzystanie funduszy unijnych, bezpieczeństwo 

energetyczne Polski, Partnerstwo Wschodnie36. Program PORP miał nawiązywać 

do manifestu EPL, w praktyce ten pierwszy nie został opracowany, a drugi – nie-

przetłumaczony na język polski i udostępniony wyborcom. Partia rządząca przy-

stąpiła do eurokampanii nawet bez zrębów programu, koncentrując się na kwestiach 

bieżącej polityki krajowej37. W sumie centralna kampania Platformy sprawiała 

wrażenie niekoherentnej, podobnie jak działania wielu kandydatów partii na rynku 

wyborczym.

Kandydaci Platformy zwłaszcza z bardziej odległych miejsc na listach musieli 

wykazać się własną elokwencją i pomysłowością; w sytuacji, gdy działania „centrali” 

były dość ograniczone. Zdecydowana większość pretendentów ograniczyła się do 

pośrednich technik promocji politycznej, w tym: 1) reklamy internetowej, 2) wizu-

alnej, 3) audiowizualnej, 4) smsowej; 5) nieliczni wzięli udział w debatach wybor-

czych i spotkaniach.

Od drugiej połowy lat 90. zaczęto wykorzystywać strony internetowe jako jedną 

z technik marketingu wyborczego38. W wyborach do europarlamentu w 2009 r. 

większość kandydatów Platformy dysponowała własnymi stronami WWW. Jedynym 

liderem listy okręgowej, który nie posiadał swoje strony był M. Krzaklewski. Kan-

dydaci odwoływali się do takich portali społecznościowych, jak nasza-klasa.pl, 

facebook.com. Nieliczni kandydaci prezentowali własne wideoklipy, program 

wyborczy, prowadzili blogi. Wideoklipy, fi lmy ze spotkań wyborczych można było 

odnaleźć, „przekierowując się” ze strony kandydata na portal www.youtube.com39. 

W spotach Rafała Trzaskowskiego popierali go w oryginalny sposób aktorzy 

36 Saryusz-Wolski o eurokampanii PO, http://www.platforma.org/pl/aktualnosci/newsy/art1082,sa-

ryusz-wolski-o-eurokampanii-po.html, odczyt z dn. 30.03.2009.
37 Zapewne był to świadomy zabieg, zważywszy, iż przeciętnego wyborcę w znikomym stopni 

interesuje funkcjonowanie i rola PE. Znawca tej problematyki konstatuje: „Partie polityczne i kan-

dydaci zdają sobie sprawę, że zasadniczym motorem decyzji wyborczych są kwestie natury krajowej, 

a te odleglejsze, mimo że będące ich celem, jedynie dopełniają wyborczy komunikat programowy 

jakby w obawie przed elektoratem, który wyklucza w ten sposób alienujące się lub też hermetyzujące 

partie polityczne”; R. Wiszniowski, Europejska przestrzeń polityczna. Zachowania elektoratu w wybo-

rach do parlamentu Europejskiego, Wrocław 2008, s. 362.
38 W. Cwalina, A. Falkowski, op.cit., s. 443–444, 451–474. 
39 W tym kontekście M. Tułecki stwierdza, iż wdrażane działania promocyjne w wirtualnym 

świecie Second Life stają się dla polityków sposobem dotarcia do coraz liczniejszej grupy użytkow-

ników Internetu, w dużym stopniu ludzi młodych, lepiej wykształconych, zamieszkujących większe 

miasta. Inicjatywy podejmowane w Internecie, w szczególności wykorzystujące najnowsze trendy 

w sieci określane mianem Web 2.0, stanowią synergiczne uzupełnienie aktywności przedstawicieli 

świata polityki w tradycyjnych mediach”. M. Tułecki, Polityka 2.0, czyli jak politycy starają się wyko-
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i muzycy40. R. Th un zaprezentowała wideoklip z wyjętą z kontekstu wypowiedzią 

prezydenta L. Kaczyńskiego; „Unia to można powiedzieć wspaniała róża. To jeden 

z najbardziej udanych eksperymentów Europy” oraz kartką w rękach wyborców 

– „Polska Róża Europy”. Kandydatka dołączyła fi lmy o swoim dzieciństwie i mło-

dości, mężu, rodzinie, walce z komunizmem, wspólnej Europie i… kolekcji swoich 

szali41. Strony niektórych kandydatów zostały wzbogacone o blogi lub linki zawie-

rające zbiory artykułów kandydatów na temat aktualnej sytuacji politycznej w kraju, 

funkcjonowania Unii Europejskiej czy też organizowanych spotkań wyborczych. 

Strony nielicznych kandydatów były sprofi lowane „zawodowo”. Pretendenci PORP 

z Lubelszczyzny: L. Kolarska-Bobińska42 i Z. Zaleski43 informowali o swoich osią-

gnięciach naukowych, Robert Wardzała z okręgu małopolskiego i świętokrzyskiego 

reklamował się w dwojaki sposób, w lewej części strony jako żużlowiec, z prawej, 

jako kandydat do PE44.

Większość kandydatów decydowała się na tańszą formę reklamy wizualnej, tj. 

plakaty. Plakatem wyborczym z  humorystycznym przesłaniem dysponował 

K. Lisek. W Olsztynie pojawiły się plakaty przedstawiające człowieka-lisa, zjada-

jącego kurę. Na plakacie widniał napis: „Lisek dla Warmii i Mazur, bardziej ludzki, 

mniej Kurski”. Kandydat PORP nie wspomniał o Podlasiu, należącym do okręgu. 

Plakat był formą satyry politycznej wymierzonej w „jedynkę” PiS w tym okręgu 

Jacka Kurskiego45.

Nieliczni pretendenci dysponowali własnym ulotkami i broszurami, które nie 

były wystandaryzowane. J. Buzek zaoferował wyborcom ulotkę – pocztówkę, 

pierwsza i druga strona były widokówką z katowickim planetarium, natomiast 

trzecia zawierała wizerunek kandydata z hasłem wyborczym – „To jest nasza 

Europa”, a czwarta jego osiągnięcia w PE46. Taka forma reklamy kojarzyła się 

z czymś osobistym, wyróżniała i tak znanego już Buzka spośród innych kandyda-

tów. T. Ross w 8-stronnicowej kolorowej broszurze opisał i zilustrował swoją 

rzystać najnowsze trendy w Internecie i dlaczego, [w:] Przekazy polityki, red. A. Siewierska-Chmaj [et. 

al.], Kraków–Rzeszów–Zamośc 2009, s.204. 
40 http://www.rafaltrzaskowski.pl, odczyt z dn. 5.06.2009. 
41 http://www.rozathun.pl/galeria-fi lmow.html, odczyt z dn. 5.06.2009. 
42 http://www.lenalublelska.pl, odczyt z dn. 5.06.2009. 
43 http://www.zbigniewzalewski.pl, odczyt z dn. 5.06.2009. 
44 http://www.robertwardzala.pl, odczyt z dn. 5.06.2009. 
45 Prot., Krzysztof Lisek i  jego satyryczny plakat, http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci

/1,98460,6646977,Krzysztof_Lisek_i_jego_satyryczny_plakat.html, odczyt z dn. 25.05.2009.
46 Ulotka wyborcza Jerzego Buzka w zbiorach autora.
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dotychczasową działalność polityczną i społeczną47. Na jednym ze zdjęć prezento-

wano Rossa rozdającego dzieciom słodycze. Tym samym kandydat odwołał się do 

tzw. schematu dziecięcości, celowo zamieścił zdjęcia z dziećmi „wspomagane” 

życiorysem, aby wzbudzić przychylną postawę wyborców48.

Niektórzy kandydaci namawiali do głosowania, wysyłając reklamowe smsy. 

Rzeszowianie otrzymali smsy: „Także prezydent Tadeusz Ferenc 7 czerwca głosuje 

na Elżbietę Łukacijewską. Zagłosuj na Elę i Ty”49.

Jedną z podstawowych form kampanii bezpośredniej są spotkania wyborcze. 

Zdaniem W. Cwaliny i A. Falkowskiego „spotkania z wyborcami stwarzają kandy-

datom możliwość skutecznego przedstawienia swojego przekazu nie tylko własnym 

zwolennikom, lecz także licznej grupie niezdecydowanych wyborców, którzy 

przyszli na nie z ciekawości lub dlatego, że do ich miejscowości przyjechał ktoś 

znany”50. N. de Barbaro stwierdza jednak, że w polskich realiach wyborcy nie 

przychodzą z reguły na tego typu spotkania51. Istotnie spotkania wyborcze nie 

odgrywały kluczowej roli w kampanii Platformy do PE, aczkolwiek niektórzy 

z kandydatów preferowali tę formę dotarcia do elektoratu. K. Lisek odbył około 

150 spotkań, a L. Kolarska-Bobińska – 260. Część spotkań Kolarskiej-Bobińskiej 

miała charakter otwarty, inne zaś środowiskowy lub miały formę festynu. „Jedynka” 

PORP na Lubelszczyźnie odwołała się również do takich wyborczych technik 

bezpośrednich, jak: happening (akcja profrekwencyjna na Placu Zamkowym 

w Lublinie), „Kolarska Wycieczka” po Lublinie, konferencje naukowe, wykłady, 

debaty wyborcze52.

Debaty wyborcze były jednym z marketingowych pomysłów wyborczych PORP. 

Podczas konwencji partii w Krakowie 10 maja 2009 r. D. Tusk zaproponował, aby 

we wszystkich stolicach okręgów odbyły się debaty z głównymi oponentami kan-

dydatów Platformy, czyli „jedynkami” na listach PiS. Premier „zwrócił się też wprost 

do Zbigniewa Ziobry, który nie przyjął zaproszenia do debaty od R. Th un, liderki 

listy PORP w okręgu małopolsko-świętokrzyskim. – Panie ministrze, niech pan 

47 Broszura wyborcza Tadeusz Rossa w zbiorach autora.
48 W. Cwalina, A. Falkowski, op.cit., s. 423–428.
49 mb, Prezydent Ferenc popiera Łukacijewską sms-em, http://miasta.gazeta.pl/rzeszow/1,34975, 

6692206.
50 W. Cwalina, A. Falkowski, op.cit., s. 390.
51 N. de Barbaro, Dojść do głosu. Radykalnie praktyczny przewodnik po kampanii wyborczej, 

Kraków 2005, s. 243.
52 http://www.lenalubleska.pl, odczyt z dn. 5.06.2009. 
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przed kobietą nie ucieka, niech pan podejmie to wyzwanie – mówił”53. Do tej 

debaty jednak nie doszło, podobnie jak w części okręgów wyborczych.

Zdaniem N. de Barbaro manifesty programowe nie odgrywają kluczowej roli 

w wyborach, gdyż przeciętni obywatele z reguły ich nie czytają54. Teza ta znalazła 

odzwierciedlenie w kampanii kandydatów PORP do europarlamentu, gros z nich 

nie posiadało programów, nieliczni prezentowali ogólnikowe hasła. W miejsce 

programu wyborczego dotychczasowi eurodeputowani zamieszczali na stronach 

internetowych i w formie płyt CD informacje o swojej pracy w PE. T. Arłukowicz 

na swojej witrynie WWW zaprezentował program EPL jako własny55. Jednym 

z nielicznych, który przedstawił szczegółowy manifest był Z. Zaleski z okręgu 

lubelskiego56. Brak lub ogólnikowość programów wynikała z co najmniej trzech 

przesłanek: 1) kandydaci z nr 1 i 2 z list okręgowych liczyli, że (w konsekwencji 

wysokich notowań PORP) i tak znajdą się w europarlamencie; 2) kompetencje PE 

były stosunkowo niewielkie, stąd małe „pole manewru” w opracowywaniu pro-

gramu wyborczego; 3) kandydaci z dalszych miejsc na listach okręgowych, nie 

licząc na wygraną, nie pokusili się o przedstawienie programu.

W wyborach do PE Platforma zrealizowała swój cel strategiczny, utrzymując 

pozycję lidera na rynku wyborczym. Na kandydatów POPR oddano 44,43% głosów, 

na PiS – 27,40%, na PSL – 7,01%, na SLD-UP – 12,45%. W wyborach do PE 

w 2004 r. Platforma uzyskała 24,10% głosów, LPR – 15,72%, PiS – 12,67%, Samo-

obrona – 10,78%, SLD-UP – 9,35%, UW – 7,33%, PSL – 6,34%, SdPl – 

5,33%.W odniesieniu do wyborów z 2004 r., partia podwoiła swój stan posiadania57. 

W 2004 r. Platforma uzyskała 15 mandatów na 54, czyli 24,07% ogółu; a w 2009 

– 25 na 50, czyli 50%. W odniesieniu do poprzednich wyborów nadwyżka w wybo-

rach w skali kraju wyniosła +20,33; przy czym powyżej średniej krajowej uplasowały 

się w kolejności okręgi: nr 4 (miasto Warszawa) +35,78; nr 7 (Wielkopolska) +25,09 

53 J. Sadecki J., T. Nieśpiał, Ł. Zalesiński, Donald Tusk: Zdobyć Europę dla Polski, http://www.rp.

pl/artykul/2,303466_Donald_Tusk__zdobyc_Europe_dla_Polski_.html, odczyt z dn. 11.05.2009.
54 N. de Barbaro, op.cit., s. 166.
55 http://www.arlukowicz.eu/index.php?pid=11, odczyt z dn. 5.06.2009. 
56 Zob.: http://www.zbigniewzaleski.pl, odczyt z dn. 5.06.2009. 
57 Wybory do PE w 2004 roku zostały zanalizowane przez W. Peszyńskiego, zob.: W. Peszyński, 

Pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce, Toruń 2007; na poziomie regionalnym zob.: 

K. Kowalczyk, M. Piskorski. Ł. Tomczak, Między euroentuzjazmem a eurosceptycyzmem, Wybory do 

Parlamentu Europejskiego na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim w 2004 roku, Szczecin 2006; 

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, red. A. Antoszewski, 

Wrocław 2006. Programy komitetów, startujących w wyborach do PE, zostały zawarte w pracy: 

I. Skłodkowska, M. Dołbanowska, Eurowybory 2004. Kandydaci i programy, Warszawa 2005. 
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i nr 1 (Pomorze Gdańskie) +23,13. Nadwyżkę poniżej średniej zanotowano w okrę-

gach: nr 3 (Podlasie, Warmia, Mazury) + 11,32; nr 5 (Mazowsze bez Warszawy) 

+13,39; nr 10 (Małopolskie i Świętokrzyskie) +13,42; nr 8 (Lubelszczyzna) +13,81 

i nr 9 (Podkarpacie) +15,78 (zob. tabela nr 1). Wyniki te w dużym uproszczeniu 

potwierdzają tezę, iż PORP zyskuje elektorat przede wszystkim na zachód od Wisły, 

a PiS utrzymuje na wschód od niej. W wyborach w 2009 r. Platforma wygrała w 9 

z 13 okręgów, domeną PiS pozostały okręgi południowo-wschodnie (w okręgu nr 

9 na PiS oddano 41,88% głosów, w okręgu nr 10 – 41,18%, w okręgu nr 8 – 36,15% 

w okręgu nr 5 – 33,28% głosów).

Za sukces wyborczy PORP należy uznać niewątpliwie wysokie wyniki J. Buzka 

(najwięcej zdobytych głosów wśród wszystkich kandydatów do PE) i D. Hübner 

(trzecie miejsce w kraju). Na odrębną analizę zasługują wygrane kandydatów 

z dalszych miejsc na listach: J. Wałęsy (marka „Wałęsa”, dynamiczna kampania), 

Piotra Borysa (skorzystał z kapitału w postaci piastowanej funkcji marszałka woje-

wództwa dolnośląskiego, prowadził bogatą kampanię billboardową), R. Trzaskow-

skiego (niekonwencjonalna kampania kandydata „młodej” Warszawy), Bogdana 

Kazimierza Marcinkiewicza (znane nazwisko byłego premiera). Największym 

„przegranym” był lider listy na Podkarpaciu – M. Krzaklewski, który był postrzegany 

jako kandydat z „importu”, wystawiony wbrew lokalnym działaczom, nieidentyfi -

kowany przez elektorat z liberalną linią programową partii. „Dwójka” na liście POPR 

E. Łukacijewska prowadziła przy tym dynamiczną kampanię, korzystając z poparcia 

samorządowców. Drugą „jedynką” POPR, która poniosła porażkę był J. Kozłowski 

z okręgu mazowieckiego. Kandydaci preferowali w tym okręgu „trójkę” – J. Hibner, 

której nazwisko podświadomie mogło kojarzyć się z D. Hübner. W okręgu gdańskim 

rywalizację z J. Wałęsą przegrał J. Kozłowski (zob. tabela nr 2).

Kampania Platformy do PE zorientowana była wokół lidera partii (drużyna 

Tuska), miała spersonalizowany charakter – postawiono na szanowanych polityków 

PORP oraz osobowości spoza ugrupowania, które miały pozyskać różne segmenty 

elektoratu. Strategię centralnych władz partii można zatem określić jako defensyw-

no-ofensywną i eskalacyjną (stopniowo wprowadzano kolejne formy przekazu 

i reklamy; od prezentacji sloganu, wzoru billboardów poprzez emisję spotów 

i reklamę negatywną). Platforma nie dysponowała koherentnym, europejskim 

programem wyborczym, kampania koncentrowała się wokół spraw krajowych, 

stała się miejscem konfrontacji partii rządzącej z pis-owską opozycją. W odniesie-

niu do eurowyborów w 2004 r. kampania PORP odznaczała się daleko idącą 

deideologizacją oferty politycznej oraz mediatyzacją w celu maksymalizacji popar-
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cia wyborczego i kreowania oferty „partii dla wszystkich”58. Politycy partii rządzą-

cej, pozycjonując się przede wszystkim wobec PiS, lansowali wizerunek ugrupo-

wania, które ma cudowną receptę na polskie problemy, chce zarazić wyborców 

optymizmem, odwołuje się do idei solidarności. W odpowiedzi znacznie scentra-

lizowana kampania PiS koncentrowała się na krytyce działalności rządu D. Tuska 

(seria antyplatformianych spotów telewizyjnych). Główne ugrupowanie lewicy – 

SLD-UP podjęło bezskuteczną próbę przełamania dominującej pozycji PORP i PiS, 

58 O kampanii PORP do PE w 2004 r. zob.: D. Oleszowski, Platforma Obywatelska w Parlamencie 

Europejskim – wybory i aktywność parlamentarna, [w:] Platforma Obywatelska, op.cit., s. 115–132. 

M. Kolczyński zwraca uwagę na znaczenie strategii maksymalizacji poparcia wyborczego przez 

Platformę w elekcjach parlamentarnych (2001, 2005, 2007); zob.: M. Kolczyński, Strategie wyborcze 

Platformy Obywatelskiej – trudna sztuka politycznego brandingu, ibidem, s. 231–252. 

Tabela 1. Porównanie wyników wyborów PORP do 

Parlamentu Europejskiego w poszczególnych 

okręgach w 2004 i 2009 r.

Nr
okręgu

Siedziba okręgu
Wynik POPR w procentach

2004 r. 2009 r. zmiana

1. Gdańsk 36,01 59,14 +23,13

2. Bydgoszcz 24,02 43,08 +19,06

3. Olsztyn 26,99 38,31 +11,32

4. Warszawa 1 16,75 52,53 +35,78

5. Warszawa 2 15,98 29,37 +13,39

6. Łódź 23,20 42,74 + 19,54

7. Poznań 20,73 45,79 +25,06 

8. Lublin 15,80 29,61 +13,81

9. Rzeszów 13,41 29,19 +15,78

10. Kraków 21,77 35,19 + 13,42

11. Katowice 35,11 56,17 + 21,06

12. Wrocław 27,31 49,04 + 21,73

13 Gorzów 25,90 45,88 + 19,98

Polska 24,10 +20,33

Źródło: na podstawie danych PKW, http://www.pkv.gov.pl, odczyt 

z dn. 10.06.2009.
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Tabela 2. Eurodeputowani PORP według liczby oddanych głosów

Lp. Imię i nazwisko
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1. Jerzy Buzek 11 Śląskie 1 393117 42,17

2. Danuta Maria Hübner 4
Warszawa i graniczące 

z nią powiaty
1 311018 37,61

3. Jacek Protasiewicz 12 Dolnośląskie i opolskie 1 164898 23,26

4.
Róża Maria Gräfi n von Th un und 

Hohenstein
10

Małopolskie 

i świętokrzyskie
1 153966 16,53

5. Filip Kaczmarek 7 Wielkopolskie 1 127963 20,24

6. Jacek Emil Saryusz-Wolski 6 Łódzkie 1 125111 26,11

7. Janusz Antoni Lewandowski 1 Pomorskie 1 107529 22,29

8. Sławomir Witold Nitras 13
Lubuskie 

i zachodniopomorskie 
1 107413 24,27

9. Tadeusz Antoni Zwiefk a 2 Kujawsko-pomorskie 1 82794 21,94

10. Jarosław Leszek Wałęsa 1 Pomorskie 9 73968 15,33

11. Krzysztof Lisek 3
Podlaskie 

i warmińsko-mazurskie
1 66685 15,97

12. Sidonia Elżbieta Jędrzejewska 7 Wielkopolskie 2 64944 10,27

13 Danuta Jazłowiecka 12 Dolnośląskie i opolskie 2 62329 8,79

14. Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 9 Podkarpackie 2 60011 16,36

15. Bogusław Andrzej Sonik 10
Małopolskie 

i świętokrzyskie
3 52329 5,62

16. Paweł Ksawery Zalewski 4
Warszawa i graniczące 

z nią powiaty
2 51529 6,23

17. Marian Jan Olbrycht 11 Śląskie 2 47470 5,09

18. Lena Barbara Kolarska-Bobińska 8 Lubelskie 1 47339 12,49

19. Jolanta Emilia Hibner 5

Mazowieckie bez 

 Warszawy i graniczących 

z nią powiatów

2 45417 11,70

20. Małgorzata Maria Handzlik 11 Śląskie 3 41697 4,47

21. Piotr Borys 12 Dolnośląskie i opolskie 4 35504 5,01

22. Joanna Katarzyna Skrzydlewska 6 Łódzkie 3 32356 6,75
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Lp. Imię i nazwisko
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23. Artur Jarosław Zasada 13
Lubuskie 

i zachodniopomorskie
2 25875 5,85

24. Rafał Kazimierz Trzaskowski 4
Warszawa i graniczące 

z nią powiaty
4 25178 3,04

25. Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz 11 Śląskie 9 10481 1,12

Źródło: http://www.pe2009.pkw.gov.pl, odczyt z dn. 10.06.2009.

atakując obie partie. PSL prowadziło pozytywną kampanię, a zdobyte przez nie trzy 

mandaty de facto wzmacniały pozycję Platformy we frakcji EPL.

Kampania poszczególnych kandydatów miała w znacznej mierze zdecentralizo-

wany charakter; preferowane techniki marketingowe były wynikiem indywidual-

nych preferencji kandydatów, a nie wytycznych ogólnopolskiego sztabu wybor-

czego. Novum stanowiło częste korzystanie przez pretendentów z internetowych 

portali społecznościowych.

W sumie do mocnych stron kampanii Platformy należy zaliczyć: skuteczne 

zaangażowanie rządu D. Tuska, wykreowanie generalnie identyfi kowanych przez 

wyborców liderów list okręgowych, udaną serię spotów telewizyjnych, umiejętność 

dotarcia do młodego elektoratu. Słabymi stronami kampanii PORP były: częste 

zmiany na stanowisku krajowego koordynatora kampanii, brak ogólnie dostępnego 

programu europejskiego, brak koordynacji przez „centralę” kampanii wizualnej 

(zwłaszcza outdor), nie zawsze udane eksperymenty z „importem” kandydatów na 

liderów list okręgowych (casus M. Krzaklewskiego, zwycięstwo L. Kolarskiej-Bo-

bińskiej kosztem jednego z lubelskich liderów – Z. Zaleskiego).

Wynik Platformy był wypadkową wysokich notowań przedwyborczych, sku-

tecznych zabiegów propagandowych gabinetu Donalda Tuska, strategii doboru 

kandydatów na listy, zastosowania zróżnicowanych technik marketingowych, 

nieumiejętności otwarcia się PiS na elektorat niezdecydowany, centrowy, skonfl ik-

towania partii lewicowych. Wybory do PE potwierdziły ówczesną, dominującą 

pozycję Platformy na polskiej scenie politycznej i stanowiły preludium do walki 

w wyborach prezydenckich i samorządowych w 2010 r.
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SUMMARY

THE SUBJECT OF this paper is the analysis of the electoral campaign of the Civic Platform 

of the Polish Republic (PORP) for the European Union Parliament in 2009. Th e Civic 

Platform reached its strategic goal and maintained its leading position on the voting 

market. Th e POPR candidates won 44.43% of votes, which got them 25 of 50 seats available. 

Th e POPR’s success was the complex outcome of their high pre-election polls, the eff ective 

campaign run by Donald Tusk’s government, well constructed lists of candidates, the 

variety of marketing techniques, the confl icts among left ist parties and, last but not least, 

the fact that the opposition party Law and Justice was reluctant to address indecisive, 

centrally oriented voters. Th e elections for the EU Parliament confi rmed the then dominat-

ing Platform’s position on the Polish political scene and were the introduction to further 

political struggle preceding presidential and municipal elections in 2010.
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UWAGI WSTĘPNE

KAMPANIE WYBORCZE SĄ zawsze interesującym okresem z punktu widzenia 

politologów lub innych badaczy nauk pokrewnych, a także publicystów, którzy na 

ich podstawie próbują nie tylko opisać obecny układ sił między podmiotami 

polityki, ale również pokusić się o prognozy zmian poparcia na scenie politycznej. 

W polskich realiach jest to tym bardziej ciekawe, że po latach zapóźnień obserwuje 

się proces przyspieszonego uczenia się kampanii wyborczych, których przebieg 

przypomina bardziej wyreżyserowany spektakl niż sekwencję niezaplanowanych 

wydarzeń, co zresztą jest jak najbardziej normalne. Jak powszechnie wiadomo 

następuje w Polsce zjawisko amerykanizacji polityki, która jest swoistego rodzaju 

wersją westernizacji, jakiej doświadczają europejskie systemy polityczne na szeroką 

skalę od lat 80. XX w. Polityka staje się uwarunkowana od nowych technologii 

i oparta jest o działalność mediów i od tych mediów zależna. Politycy, chcący 

pozyskać elektorat i wygrać wybory, muszą zatem sprawnie posługiwać się nowo-

czesnymi technologiami oraz wzbudzać zainteresowanie mediów swoimi działa-

niami. Jak podkreśla Marek Jeziński polityka w Polsce doby transformacji przeszła 

tym samym drogę stopniowego wykorzystywania coraz większej ilości elementów 

kultury masowej – aż do wysokiego stopnia karnawalizacji i prowadzenia kampa-

nii politycznych w stylu medialnego show1.

1 Zob.: M. Jeziński, Dwadzieścia lat transformacji w Polsce. Procesy akulturacyjne w III Rzeczypo-

spolitej, [w:] Transformacja systemowa w Polsce 1989–2009. Próba bilansu, red. R. Glajcar, W. Wojtasik, 

Katowice 2009, s. 64.

KAMPANIA WYBORCZA PRAWA 

I SPRAWIEDLIWOŚCI DO PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO  W 2009 ROKU

Robert Radek
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W dobie zmian systemowych w Polsce stopniowo odchodzono od koncepcji 

komunikacyjnych, które akcentowały nadrzędną rolę wartości politycznych (ide-

ologicznych) w kształtowaniu efektywnych perswazyjnie komunikatów politycz-

nych, zastępując je oddziaływaniami marketingowymi odwołującymi się do 

potrzeb, interesów i oczekiwań docelowych grup odbiorczych. W wyniku tych 

procesów następowała standaryzacja merytoryczna przekazywanych treści, prze-

jawiająca się w instrumentalnym traktowaniu uproszczonych wartości politycznych 

możliwych do zaakceptowania przez najszersze kręgi odbiorców politycznych – 

czyli sformatowania takiej zawartości przekazu, którą można w optymalny sposób 

wpisać w aktualny kontekst sytuacyjny2.

Wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w Polsce po raz drugi 

przebiegały jednak w nieco innych uwarunkowaniach w porównaniu z elekcją 

sprzed pięciu lat. Można zauważyć, że proces propagandyzacji marketingu poli-

tycznego, który rozpoczął się już w czasie kampanii 2005 r.3 wpłynął na kształt 

i przebieg kampanii w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. Tym 

samym zapoczątkowana wówczas polaryzacja polskiej sceny politycznej stworzyła 

sprzyjający, dla dwóch głównych ugrupowań PO i PiS, kontekst komunikacyjny 

dla działań quasi propagandowych. W kampanii do Parlamentu Europejskiego 

w 2009 r. można było zatem zauważyć zaawansowane przemieszanie metod i tech-

nik typowych dla propagandy i marketingu politycznego, jak również formułowa-

nie oferty politycznej bazującej na uproszczonym przekazie aksjologicznym4. 

Główni gracze na scenie politycznej, wśród których znajduje się Prawo i Sprawie-

dliwość, skrzętnie podtrzymują wykreowany model komunikowania, gdyż pozwala 

on budować każdej z głównych partii wizerunek ugrupowania stabilnego i wyra-

zistego. Pomaga przy tym formułowanie komunikatów politycznych z silnym 

akcentem na kreowanie pożądanego przez nadawcę politycznego stosunku emo-

cjonalnego wobec podmiotów rywalizacji politycznej i/lub kwestii będących 

przedmiotem kampanii politycznych. Również kampania do Parlamentu Europej-

skiego prowadzona przez PiS miała charakter typowo wizerunkowy, a celem 

oddziaływań były przede wszystkim emocje odbiorców.

2 M. Kolczyński, Determinanty zachowań wyborczych w Polsce: między post-PRLowską apatią 

a partyjnym spin doctoringiem, [w:] ibidem, s. 77.
3 Niniejszy proces zapoczątkowany został przez Prawo i Sprawiedliwość 17 września 2005 r., kiedy 

nastąpiło strategiczne repozycjonowanie się tej partii po wycofaniu kandydatury Włodzimierza 

Cimoszewicza. Zob.: M. Kolczyński, M. Mazur, Wojna na wrażenia, Warszawa 2007, s. 141–143.
4 M. Kolczyński, op.cit., s. 80. 
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Prawo i Sprawiedliwość, funkcjonując na polskiej scenie partyjnej od ponad 

ośmiu lat, pokazało w tych wyborach ciągłość swoich działań, jak również konse-

kwencję przy prowadzeniu kampanii wyborczych. Nadal obecne są hasła progra-

mowe, wśród których na plan pierwszy wysuwają się pojęcia, takie jak: sprawiedli-

wość, solidarność, patriotyzm, silna Polska, katolicka moralność. Dodatkowo jako 

element wzmacniający partię można potraktować takie kształtowanie wizerunku 

poszczególnych działaczy, by byli odbierani przez wyborców jako silni i oddani 

sprawie. Obojętność kandydatów w trakcie kampanii nie jest nigdy wskazana, 

dlatego celem działań kampanijnych PiS było budzenie emocji i podziałów. Dodać 

wszakże należy również, że nie ważne, jakie były to emocje, a ważniejsze było to, 

aby w ogóle zaistniały, a wyborcy przez to stali się podatni na oddziaływania 

kampanijne.

Jako będąca w opozycji partia, PiS starało się podtrzymywać sprawdzony sposób 

walki z rywalem, stosując negatywny przekaz w strategii wyborczej. Głęboki kry-

tycyzm wraz z „czarnym PR” doskonale kontrastował z elementami pozytywnymi, 

które celowo wprowadzano, aby pokazać słabość rządzenia i zepsucie PO.

Wśród czynników mających wpływ na przebieg kampanii można wskazać 

dwudziestą rocznicę wyborów czerwcowych z 1989 r., obraz kampanii w mediach, 

a także działalność głowy państwa. Te i inne kwestie postaram się wyjaśnić w dal-

szej części artykułu.

FALSTART KAMPANII?

CHOCIAŻ WYBORY DO Parlamentu Europejskiego w Polsce zostały zarządzone 

na mocy Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 9 marca 2009 r.5 to 

już wcześniej można było zauważyć, że PiS rozpoczął nieformalną kampanię 

wyborczą, która miała dać przewagę partii i spowodować przygotowanie gruntu 

pod kampanię właściwą. Na początku roku na przełomie stycznia i lutego pojawiły 

się spoty reklamowe pod hasłem „Czyny, nie cuda”, które określano później 

w mediach „kampanią polityki miłości”. Celem zasadniczym tego strategicznego 

pociągnięcia było ocieplenie wizerunku partii, a przy okazji sprawdzenie, czy ten 

typ przekazu będzie mógł przynieść wymierne efekty w przyszłości. W moim 

5 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zarządze-

nia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, Dz.U. nr 37, poz. 287 z dnia 10 marca 2009 r. 
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przekonaniu PiS jako jedyna w tych wyborach partia zastosowała na polskim rynku 

politycznym nowe narzędzie w prowadzeniu kampanii, które nazwałbym „testerem 

elektoratu przed wyborami”. Takie rozwiązanie uważam, za doskonały probierz 

nastojów społecznych i zmian podatności elektoratu na konkretne działania 

kampanijne. Wydaje się, że PiS nauczone doświadczeniem wyborów 2007 r., w któ-

rych wykorzystało sprawdzone dwa lata wcześniej techniki wyborcze, a które jak 

się okazało nie były dobrym rozwiązaniem, starało się przebadać wyborców pod 

kątem oczekiwań. Stratedzy partii zdali sobie sprawę, że to co było skuteczne kiedyś 

nie oznacza, że będzie skuteczne w trakcie całkiem nowej kampanii i wyciągnęli, 

jak należy zauważyć, skuteczne wnioski6.

Wśród spotów reklamowych pełniących właśnie rolę pewnego rodzaju „balo-

ników próbnych” przed kampanią oprócz wspomnianego wyżej można jeszcze 

wskazać „Patriotyzm, solidarność, nowoczesność”, „Recepta na kryzys” i „Mło-

dzież”7. Pierwszy ze spotów, w którym nie było przekazu ustnego, a jedynie pate-

tyczna muzyka, opierał się na współdziałaniu obrazu i tekstu. Z jednej strony hasła, 

takie jak: patriotyzm, solidarność, czy nowoczesność nakładano umiejętnie na 

obrazy przedstawiające m.in. polskiego żołnierza, szkołę, strażaków, masowe 

zgromadzenia czy nowoczesne wieżowce. W drugim z wymienionych spotów 

wystąpiły Joanna Kluzik-Rostkowska, Aleksandra Natalii-Świat i Grażyna Gęsicka, 

pieszczotliwie nazwane przez media „aniołkami Kaczyńskiego”8. Wymienione 

panie podnosiły kwestie kryzysu ekonomicznego, nie piętnując bynajmniej działań 

rządu Donalda Tuska, lecz sugerując możliwe działania, które powinny zostać 

podjęte, by ów kryzys przezwyciężać. Co ciekawe w przekazie tym sam Jarosław 

Kaczyński deklarował chęć współpracy, co z jednej strony pokazywało troskę 

opozycji o państwo, ale jednocześnie pośrednio miało ukryty ładunek negatywny, 

bowiem wskazywało na bezradność albo bierność rządu w walce z kryzysem. 

Trzecim spotem zatytułowanym „Młodzież” PiS słowami prezesa starał się dotrzeć 

do tej grupy elektoratu, wśród której miał najniższe poparcie. W przekazie można 

6 Chociaż po zakończeniu kampanii pojawiły się w PiS głosy krytykujące ten właśnie moment 

zmiany wizerunkowej, która ich zdaniem przyczyniła się do nie najlepszego wyniku wyborczego, to 

uważam jednak, że było to ciekawe rozwiązanie, które jak przypuszczam w zmodyfi kowany sposób 

może być wykorzystywane przy okazji nowych kampanii wyborczych nie tylko przez tą partię. 
7 Zob.: http://www.pis.org.pl/multimedia.php#, odczyt z dn. 20.07.2009.
8 Określenie pań występujących w spocie PiS wynikało prawdopodobnie z samego przekazu, 

który emanował uśmiechem, łagodnością i jasnością. Występujące osoby wraz z samych prezesem 

Jarosławem Kaczyńskim starały się stworzyć przekaz charakteryzujący się rzeczywistym ciepłem 

i wskazujący na zatroskanie sprawami Polski. 
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było odnaleźć troskę o sprawy ludzi młodych (np. „chcecie kupić mieszkanie”), 

uczących się i wkraczających na rynek pracy (np. „ochrona i tworzenie miejsc 

pracy”, „aby młodzi ludzie nie musieli szukać pracy za granicą”).

W omawianym okresie pozorowanej kampanii miało miejsce ważne wydarzenie 

polityczne, jak się wydaje celowo przeprowadzone i dobrze nagłośnione w mediach9. 

Pod koniec stycznia w Krakowie odbyła się II Konwencja Prawa i Sprawiedliwości, 

w trakcie której przyjęto nowy program partii „Nowoczesna, solidarna, bezpieczna 

Polska”10. Dodatkowo wśród dokumentów uzupełniających w  formie aneksu 

znalazł się program działań antykryzysowych: „Pakiet działań antykryzysowych 

2009–2010. Inwestycje, praca, przedsiębiorczość”. Poza tym ogłoszono program 

rolny „Nowoczesna polska wieś”, a także program dla młodych „Inwestycja w przy-

szłość”. W trakcie obrad sporo czasu poświęcono dokonaniom PiS w takcie dwu-

letniego sprawowania władzy, tym samym utrwalając podział na Polskę „liberalną” 

i „solidarną”. W nowym programie PiS znalazły się również wątki europejskie, 

które można generalnie określić jako umacnianie pozycji Polski w Unii Europej-

skiej. Oto kilka sformułowań programowych: „Najważniejsze cele polityki zagra-

nicznej: bezpieczeństwo Polski w różnych wymiarach, w tym militarnym i ener-

getycznym, a także jej należyty status i dobra pozycja polityczna w Unii Europejskiej 

oraz wobec innych państw (…)”, „Członkostwo Polski w Unii Europejskiej nie 

może oznaczać rezygnacji z suwerenności naszego państwa ani naruszać nadrzęd-

ności Konstytucji RP w porządku prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej 

(…)”, „Opowiadamy się przeciwko tendencjom federalistycznym i przerostom 

biurokratycznych regulacji w Unii, a za zwiększeniem jej roli w sprawach bezpie-

czeństwa energetycznego i militarnego (…)”, „Unia powinna być autentyczną 

wspólnotą wolności i poszanowania demokratycznej woli narodów europejskich, 

a jej instytucje nie mogą być wykorzystywane do kampanii ideologicznych, inge-

rencji w sprawach moralnych i obyczajowych oraz ograniczania wolności głoszenia 

poglądów zgodnych z chrześcijańskim systemem wartości (…)”11. Niewątpliwie 

 9 PiS podobnie jak pięć lat wcześniej zastosował model konwencji. Uchwalono wówczas 

(24 kwietnia 2004 r.) tzw. Deklarację krakowską, która stała się podstawą programu partii na czas 

eurowyborów. Zob.: K. Kowalczyk, M. Piskorski, Ł. Tomczak, Między euroentuzjazmem a euroscep-

tycyzmem. Wybory do Parlamentu Europejskiego na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim w 2004 

roku, Szczecin 2006, s. 36, 45–49.
10 Dokument jest dostępny na stronie: http://www.pis.org.pl/dokumenty.php?s=partia&iddoc=148, 

odczyt z dn. 20.07.2009.
11 Nowoczesna, solidarna, bezpieczna Polska. Program Prawa i Sprawiedliwości, Kraków 2009, 

s. 172 i n.
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II Kongres PiS w tym newralgicznym momencie był dobrą okazją do wszczęcia 

dyskusji nad programem partii, a także przyczynił się do jej zaprezentowania 

wyborcom, bowiem zawsze takie wydarzenia przyciągają wszelkiego rodzaju media 

i są darmową reklamą polityczną.

Jako formę reklamy skierowanej do rolników można potraktować natomiast 

I Zgromadzenie Wsi Polskiej, które odbyło się 31 marca 2009 r. w Warszawie 

i zgromadziło oprócz samych członków PiS, również ponad 1000 rolników. Była 

to znakomita okazja dla Jarosława Kaczyńskiego, aby nie tylko zaprezentować 

ważniejszych kandydatów w nadchodzących wyborach m.in. Jacka Kurskiego 

i Adama Bielana, ale również samemu wygłosić patetyczne mowy12 ze sformuło-

waniami, takimi jak „wielka polska wieś”, „prawa mieszkańców wsi i prawa miesz-

kańców miast muszą być równe”, „zmiana sytuacji na wsi”, „polską wieś rozwijać 

(…) wyrównanie sytuacji w mieście i na wsi”.

Przeprowadzone konwencje pokazały, że PiS w tym okresie postawił na „kam-

panię polityki miłości”, jak z przekąsem odnotowywali komentatorzy. Objawiała 

się ona stosunkowo łagodną retoryką, koncentrującą się jedynie na konstruktyw-

nej krytyce poczynań rządu PO, co niewątpliwie przyczyniało się do ocieplenia 

wizerunku partii. Proces ocieplania tego wizerunku starano się utrzymać jeszcze 

przez dłuższy czas, również po ofi cjalnym zarządzeniu wyborów i umożliwieniu 

partiom prowadzenia właściwej kampanii. Tym samym można skonstatować, że 

PiS starało się w sposób płynny przejść do głównej strategii wyborczej stanowiącej 

trzon kampanii, która rozpoczęła się mniej więcej od początku kwietnia 2009 r. 

Takie stopniowe, „dyfuzyjne” przejście pomiędzy sposobami komunikowania 

w poszczególnych stadiach kampanii było sprytnym pociągnięciem taktycznym 

i przyniosło w moim przekonaniu partii szereg korzyści. Po pierwsze, pozwoliło 

zainteresowanym wyborcom uważnie obserwującym wydarzenia na polskiej 

scenie politycznej zauważyć początek kampanii, zaś tym niezainteresowanym 

pozwoliło utwierdzić się w przekonaniu, że PiS jest silną, konsekwentną w swej 

krytyce partią. Wpisywało się to, jak sądzę we wcześniej opisany model polegający 

na emocjonalnym kształtowaniu kampanii. Po drugie, takie rozwiązanie przyczy-

niało się do przyciągnięcia niezdecydowanych wyborców z różnych segmentów. 

PiS zachęcało więc taką taktyką zarówno tych poszukujących łagodnej retoryki, 

jak i tych tęskniących za walką i konfrontacją. Jednym słowem PiS stosując „kam-

12 Zob. materiały poświęcone I Zgromadzeniu Wsi Polskiej, http://www.pis.org.pl/multimedia.

php#, odczyt z dn. 20.07.2009.
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panię polityki miłości”, nic nie stracił, a jedynie mógł zyskać. Poza tym, takimi 

działaniami wyróżniał się spośród bezbarwnych konkurentów i było o nim głośno 

w mediach.

W OGNIU KAMPANII

O ZASADNICZEJ KAMPANII DANEJ partii w zasadzie można mówić wówczas, gdy 

ustali ona listy kandydatów. W przypadku PiS w wyborach do europarlamentu 

układnie list wyborczych przebiegało z pewnymi zgrzytami. Chociaż pierwotnie 

zakładano pozostawienie parlamentarzystów w ławach poselskich lub senatorskich, 

to w obliczu decyzji Platformy Obywatelskiej, co do listy kandydatów w tych 

wyborach, uznano, że skuteczną formą rywalizacji będzie jednak wystawienie 

rozpoznawanych polityków PiS.

Do jednego z pierwszych sporów doszło, gdy okazało się, że forsowany przez 

posła Wojciecha Mojzesowicza na tzw. jedynkę w okręgu nr 2, Kosma Złotowski, 

znany w kręgach regionalnych bydgoszczanin, będzie musiał ustąpić miejsca 

Ryszardowi Czarneckiemu. Takie decyzje na szczeblu centralnym nie spodobały 

się posłowi Mojzesowiczowi, który starał się jakoś rozwiązać konfl ikt i udał się 

nawet na rozmowę do Warszawy. Mimo tego, że podczas tej rozmowy, jak sam 

twierdził, uzyskał zapewnienie, że właśnie jego wizja listy będzie realizowana, 

okazało się, iż to jednak poseł Czarnecki, choć znany w skali kraju, lecz słabo 

kojarzony w okręgu, będzie startował z pierwszego miejsca. W wyniku takiego 

obrotu sprawy doszło do politycznego trzęsienia ziemi w regionalnych strukturach 

partii, które zakończyło się wystąpieniem z partii posła Mojzesowicza, a wraz z nim 

odejściem kilku innych polityków PiS13.

Inną głośną sprawą podczas ustalania list wyborczych było nie wpuszczenie na 

listę do PE w Wielkopolsce europosła Marcina Libickiego14 oskarżonego o współ-

pracę ze służbami specjalnymi PRL. Również w tym przypadku Libicki wystąpił 

z PiS, a wraz z nim dwóch innych posłów: Jan Filip Libicki i Jacek Tomczak oraz 

trzej poznańscy samorządowcy.

13 K. Aładowicz, Ostry konfl ikt: Czarnecki dzieli PiS, „Gazeta Wyborcza” 10.04.2009; http://miasta.

gazeta.pl/ bydgoszcz/1,48722,6486913,Ostry_konfl ikt__Czarnecki_dzieli_PiS.html, odczyt z dn. 

1.08.2009.
14 E. Olczyk, B. Waszkielewicz, Marcin Libicki, czyli król i jego klan, „Rzeczpospolita”, 10.04.2009; 

Polska. Wydarzenia tygodnia, „Wprost” 2009, nr 16. 
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Pojawiające się tu i ówdzie konfl ikty, co do składu listy okręgowej, a zwłaszcza 

dyskusja na temat tzw. „jedynek”, tak naprawdę miały drugoplanowe znaczenie dla 

przebiegu samej kampanii, tym bardziej, że odbywały się w okresie zdominowanym 

przez „politykę miłości”, stanowiącym preludium do właściwych działań kampa-

nijnych. Zwrócić także należy uwagę na fakt, iż sama ordynacja wyborcza15 jest tak 

skonstruowana, że w gruncie rzeczy kolejność na liście wyborczej nie ma znacze-

nia, bowiem w okręgach nie ma stałej liczby mandatów do rozdzielenia, a same 

„jedynki” wcale nie muszą mieć zagwarantowanego mandatu, o czym przekonała 

się startująca w okręgu nr 1 Hanna Foltyn-Kubicka, pokonana przez znajdującego 

się dopiero na piątym miejscu Tadeusza Cymańskiego16.

Zasadnicza odsłona kampanii PiS została poprzedzona nowymi, często emito-

wanymi w mediach, spotami reklamowymi, które stopniowo przedstawiały rze-

czywistą, naturalną retorykę partii. Rezygnując z pozytywnego przekazu, powró-

cono do kampanii negatywnej, w trakcie której pojawiły się ataki personalne i duża 

dawka sarkazmu. Dobrze ilustruje to spot pt. „Europejczyk”, w którym całość 

przekazu medialnego skupiła się na Januszu Palikocie. W emitowanym materiale 

głos lektora, na który nałożony był hymn Unii Europejskiej, „zachęcał” do głoso-

wania na „drużynę Palikota” jako tą, która ma wykwintne maniery, ogładę, kulturę 

osobistą. Te pozytywne określenia wplatano w obrazy przedstawiające posła 

w zgoła odmiennych sytuacjach, takich jak picie alkoholu w miejscu publicznym, 

wystawianie publicznie języka czy wymachiwanie pistoletem i wibratorem. Z dru-

giej strony przemycono też w tekście oskarżenia w sprawie fi nansowania kampa-

nii wyborczej samego posła Palikota: „poparcie emerytów i studentów, którzy 

wpłacili setki tysięcy złotych na jego kampanię…”. Zastosowana taktyka PiS była 

korzystna zarówno dla samego inicjatora pomysłu, jak i atakowanego posła PO. 

Janusz Palikot zastosował podobną broń co atakujący, i dziękując za przygotowany 

spot, zadeklarował przelanie na konto Komitetu Wyborczego PiS kwoty 5 tys. 

złotych. Chcąc nie chcąc była to niejako walka, w której „i wilk i owca byli syci”, 

bowiem zainteresowanie elektoratu obiema stronami konfl iktu z pewnością 

wzrosło.

15 Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja do Parlamentu Europejskiego 2004, Dz.U. nr 25, 

poz. 290 z późn. zmianami. Zob.: J. Sobczak, Prace legislacyjne nad ordynacją wyborczą do parlamentu 

Europejskiego, [w:] Europejskie wybory Polaków. Referendum i wybory do Parlamentu Europejskiego, 

red. D. Piontek, Poznań 2007, passim. 
16 Nawet bez pieniędzy można zaistnieć – rozmowa Piotra Kubiaka z Tadeuszem Cymańskim, 

„Rzeczpospolita”, 10–11.06.2009. 
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W podobnym tonie skonstruowano kolejny spot zatytułowany „Silna Polska”, 

który dotyczył polityki zagranicznej rządu Donalda Tuska. Krytykowano w nim 

szefa Rady Ministrów za zbyt słabe i mało stanowcze realizowanie polskiej racji 

stanu na arenie międzynarodowej, co rzekomo miało się przejawiać jedynie na 

stosowaniu przez partnerów zagranicznych przyjacielskich gestów, takich jak 

poklepywanie po plecach. W tym celu pokazano urywki ze spotkań Tuska z przy-

wódcami Niemiec i Francji, w trakcie których premier faktycznie był przyjmowany 

w opisany sposób. Jednocześnie wzbudzano fobie antyniemieckie i antyrosyjskie, 

pokazując budowę planowanego gazociągu północnego po dnie Morza Bałtyckiego, 

przypominając o zakazie eksportu mięsa na wschód, opisując plany Eriki Steinbach 

wybudowania Centrum Wypędzonych czy likwidacji polskich stoczni pod wyraźne 

dyktando Unii. Elementem potęgującym powagę sytuacji była muzyka wyraźnie 

wykorzystywana, by podkreślić różnice między PO i PiS. W momencie, w którym 

przywoływano dokonania przywódców PiS (pokazywano Jarosława Kaczyńskiego 

i Lecha Kaczyńskiego podczas różnych spotkań z przywódcami państw europej-

skich), ton i muzyka zmieniała się na przyjazną i podniosłą17.

Najwięcej kontrowersji wzbudził jednak spot „Kolesie”. Skonstruowano go w ten 

sposób, aby na zasadzie przeciwieństw skonfrontować realizację partykularnych 

interesów osób związanych z PO z trudną sytuacją gospodarczą Polski i jej miesz-

kańców. Przywołano zatem kwestie poruszane już wcześniej w mediach, a miano-

wicie: „załatwienie zlecenia” przez rząd dla fi rmy senatora Misiaka na kwotę 48 

mln zł, przyznanie gigantycznych nagród przez koleżankę Tuska – Hannę Gron-

kiewicz-Waltz w wysokości 58 mln zł oraz milionowych zleceń dla fi rm żony 

ministra Aleksandra Grada (50 mln zł). Z drugiej strony pokazano obraz płaczącego 

stoczniowca, ludzi walczących o paczki Caritasu, a także pustą halę przemysłową. 

Emitowany spot kończył się karykaturalną parafrazą hasła wyborczego PO z kam-

panii 2007 r. „By żyło się lepiej. Wszystkim”. Zmiana dotyczyła bowiem zastąpienia 

ostatniego wyrazu hasła przez czerwony prostokąt ze słowem „Kolegom”. W efek-

cie protestu wyborczego sąd uznał, że KW PiS nie ma dowodów na winy Platformy, 

które wyliczano w reklamówce i musi przeprosić PO za naruszenie jej dobrego 

imienia oraz wprowadzenie wyborców w błąd18. Sąd nakazał by PiS w ciągu 48 

godzin od uprawomocnienia się wyroku opublikowało oświadczenia z przeprosi-

nami na antenie: TVN, TVN 24, TVP 1, Polsatu News i Polsatu między godziną 20 

17 Zob.: http://www.pis.org.pl/multimedia.php#, odczyt z dn. 02.08.2009.
18 J. Stróżyk, Spot o PO zakazany, „Rzeczpospolita”, 24.04.2009; Polska. Wydarzenia tygodnia, 

„Wprost” 2009, nr 18.
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a 22, a także zamieściło stosowny tekst na stronie PiS oraz portalach Gazeta.pl 

i Dziennik.pl. Jednocześnie zakazano dalszej emisji spotu. Wydaje się, że PiS mimo 

tego, że świadomy porażki, potrafi ł maksymalnie wykorzystać zaistniałą sytuację 

i dalej emitował spot z tym, że w wersji okrojonej z zakazanych fragmentów. 

W miejscach spornych, używając podobnie kojarzącej się konwencji kolorystycznej, 

wstawiał tekst „Ocenzurowano. Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Warsza-

wie”. Taki zabieg z pewnością działał na odbiorców intrygująco i nawet jeśli 

wcześniej nie widzieli spotu to po takiej reklamie, jaką był wyrok organów sądo-

wych i nagłośnienie medialne, z pewnością dotarli do krążących już w Internecie 

kopii zakazanego spotu.

Kolejnym celnym uderzeniem PiS był spot „Żółta kartka dla PO” z udziałem 

aktorki Anny Cugier-Kotki, wcześniej zaangażowanej przy produkcji spotu PO 

z 2007 r. Wykorzystano w nim fragmenty tamtej reklamówki, z tym że znajdująca 

się w roli głównej aktorka wypowiadała się tym razem krytycznie o PO, wspomina-

jąc niedotrzymane obietnice i ukazując trudną sytuację w kraju pod rządami pre-

miera Tuska. Materiał kończący się wezwaniem, aby „dać rządowi żółtą kartkę” 

uznać można za jeden z lepszych i mimo tego, że nie poruszał spraw europejskich, 

to jednak był sugestywny i doskonale manipulował starym spotem PO19.

Zanim PiS ofi cjalnie zainaugurował kampanię przedstawił jeszcze inny spot pt. 

„Więcej dla Polski”20. Był on w swej istocie jednym z niewielu przekazów porusza-

jącym kwestie europejskie. Sama nazwa reklamówki miała być pozytywnym 

przekazem z jednej strony zasadniczych wątków programu PiS, takich jak zapew-

nianie wyższych dopłat, ochronę miejsc pracy, bezpieczeństwo energetyczne, walkę 

o szacunek dla Polski w Europie, a z drugiej okazją do krytyki działań rządu, którą 

wpleciono w tło spotu.

Faktyczna inauguracja kampanii PiS nastąpiła 2 maja 2009 r. w Szczecinie. 

W plenerowej scenerii i jednocześnie w szczególnym dniu – Święto Flagi – zapre-

zentowano wspólny billboard i sztandarowe hasło wyborcze „Więcej dla Polski”. 

Główni animatorzy i aktorzy kampanii, tacy jak: Michał Kamiński, Jacek Kurski, 

Adam Bielan, Marek Kuchciński poruszali na wiecu problematykę lokalną, oskar-

żając rząd PO o doprowadzenie do upadku polskich stoczni. Jednocześnie wyko-

rzystano w spotkaniu stoczniowca, występującego we wcześniejszych spotach, 

19 Zob.: http://www.pis.org.pl/multimedia.php#, odczyt z dn. 03.08.2009.
20 Mutacją tego spotu był kolejny zatytułowany „Więcej dla polskiej wsi”, w którym również po-

jawiły się wątki europejskie i wskazano na kandydatów PiS, którzy mieli skutecznie dbać o interesy 

polskiej wsi. Zob.: http://www.pis.org.pl/multimedia.php#, odczyt z dn. 03.08.2009.
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który tym razem publicznie skrytykował skuteczność Sławomira Nitrasa z PO 

w walce o miejsca pracy dla polskich stoczniowców. Również udanym pociągnię-

ciem kampanijnym było stworzenie ciekawego billboardu. Przedstawiał on fl agę 

Polski uformowaną ze zdjęć kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Taki kształt 

billboardu symbolizował wizję wspólnego działania, siłę, która płynie z działania 

w grupie. Uznać należało go za silny atut wyborczy.

Niejako uzupełnieniem tej inauguracji była konwencja PiS we Wrocławiu, która 

odbyła się równo tydzień po szczecińskiej. W Hali Orbita zebrało się blisko 3 tys. 

działaczy i sympatyków partii. Wśród przemawiających znaleźli się m.in. Jarosław 

Kaczyński, Zyta Gilowska, Marek Migalski, którzy w swoich wystąpieniach poru-

szali kwestie europejskie i gospodarcze. Prezes PiS mówił m.in. o konieczności 

silnej polskiej reprezentacji w Parlamencie Europejskim. „By Europa mogła się 

rozwijać, by mogła być wielka, by mogła być wielkim podmiotem światowej poli-

tyki, musi być Europą równych”. Jak dodał, hasło „więcej dla Polski” nie jest 

przeciwko Europie, a „jest za Europą i całkowicie mieści się w ramach europejskich 

zasad”. Kaczyński tłumaczył, że jeśli chcemy jednej Polski, to musi być to Polska 

solidarna. Jeśli chcemy jednej Europy, to musi być to Europa solidarna. W trakcie 

konwencji zaprezentowali się również wszyscy liderzy list wyborczych w poszcze-

gólnych okręgach, którzy w krótkich wystąpieniach mówili, o co będą zabiegać 

w PE dla swojego regionu, ale przede wszystkim dla Polski. Zwieńczeniem kon-

wencji było symboliczne podniesienie przez zgromadzonych w sali żółtych kartek 

dla rządu Donalda Tuska21.

Na miesiąc przed wyborami pojawiła się inicjatywa Donalda Tuska, aby liderzy 

list partyjnych PO i PiS podjęli wspólne debaty publiczne. Nie spotkała się ona 

z entuzjastycznym przyjęciem Jarosława Kaczyńskiego i faktycznie odbyła się 

jedynie część debat z udziałem „jedynek” obu partii22. Niektórzy wręcz starali się 

unikać debaty, jak na przykład Zbigniew Ziobro sprawiający wrażenie wystraszo-

nego publicznym starciem z Różą Th un.

21 Zob.: http://www.pis.org.pl/article.php?id=15065, http://www.pis.org.pl/article.php?id=15070, 

odczyt z dn. 20.08.2009.
22 Wymienić tu należy debaty, które odbyli: Tomasz Poręba i Marian Krzaklewski, Ryszard 

Czarnecki i Tadeusz Zwiefk a, Jacek Kurski i Krzysztof Lisek, Konrad Szymański i Filip Kaczmarek 

oraz Jerzy Buzek i Marek Migalski. Zob.: A. Pustułka, Buzek kontra… Buzek „bis”, „Polska. Dziennika 

Zachodni”, 16.05.2009; Starcie Buzek – Migalski – http://www.wprost.pl/ar/161451/Starcie-Buzek-

Migalski/, odczyt z dn. 20.08.2009; P. Jedlecki, Śląska debata PO i PiS: Buzek kontra Migalski, „Gazeta 

Wyborcza”, 15.05.2009.
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PiS w trakcie kampanii starał się wykorzystywać każdą okazję do ataku na 

przeciwnika23. Argumentów na arenie krajowej ciągłe dostarczał poseł Palikot, 

którego próbowano utożsamiać z całą partią. Pod koniec maja, gdy media zaczęły 

badać sprawę niejasnych źródeł dochodów posła PO, prezes Kaczyński od razu 

zażądał od premiera wyjaśnień i sugerował niedwuznacznie, że tolerancja dla 

poczynań Palikota wynika z tego, że fi nansuje on partię ze swojego dużego majątku. 

W rzeczywistości dzięki takim zabiegom celowo zapominano o sprawach europej-

skich lub traktowano je marginesowo. Można wręcz przypuszczać, że gdyby PiS 

nie miało takiego posła Palikota, to musiałoby go sobie wymyślić.

Kumulacja działań kampanijnych nastąpiła w ostatnich tygodniach przed gło-

sowaniem. Wykorzystano sprawdzoną metodę spotów, które tym razem dotyczyły 

23 Nie omieszkano również wykorzystywać kwestii międzynarodowych, jak na przykład problem 

mienia wysiedlonych Niemców z terenów Polski zachodniej i północnej, o co upominała się CDU. 

Jarosław Kaczyński oskarżał przy tym Donalda Tuska, że nie reaguje na takie działania niemieckiej 

chadecji i przez to szkodzi interesom Polski. Zob.: E. Olczyk: Kaczyński żąda potępiania słów CDU/

CSU, „Rzeczpospolita”, 28.05.2009; W. Wybranowski: Wyborcza burza wokół wypędzeń, „Rzeczpospo-

lita”, 26.05.2009.

Tabela 1. Wykaz liderów list okręgowych PiS w wyborach 

do Parlamentu Europejskiego

Numer 
okręgu

Liderzy list 
 okręgowych PiS

Wybrane hasła wyborcze/motywy w trakcie kampanii

1. Hanna Foltyn-Kubicka „Dla Pomorza. Dla Polski. Dla Europy”

2. Ryszard Czarnecki „Chcemy więcej Polski w Europie i więcej dla Polski w Europie”

3. Jacek Kurski „Tańszy Internet dla polskiej młodzieży”

4. Michał Kamiński „Ochrona chrześcijańskich tradycji, świętości życia i rodziny”

5. Adam Bielan „Więcej dla Mazowsza”

6. Urszula Krupa „W obronie życia nienarodzonego…”, „W obronie Polski”

7. Konrad Szymański „Potrzebujemy stanowczej reprezentacji w Parlamencie Europejskim”

8. Mirosław Piotrowski „Więcej dla Lubelszczyzny”

9. Tomasz Poręba „Młody, doświadczony, kompetentny”

10. Zbigniew Ziobro „Poseł ziemi krakowskiej” 

11. Marek Migalski „Wiedza i odwaga” 

12. Ryszard Legutko „Stanowczość i solidarność w reprezentowaniu Polski w Europie” 

13. Marek Gróbarczyk „Ochrona polskich stoczni”

Źródło: materiały wyborcze dostępne na stronach kandydatów.
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bezpośrednio premiera Tuska i działalności jego rządu w kontekście obietnic 

wyborczych. Pierwszy z serii „Guma balonowa” miał bezpośrednio ośmieszać 

samego premiera. Przedstawiony w nim premier nadmuchiwał balon z gumy do 

żucia, który symbolizować miał obietnice wyborcze. Głos narratora precyzował 

dokładnie o co chodzi: „Wśród gum wszystkich wymarzona, balonowa guma 

Donald, żujesz, żujesz, niebo w gębie, czujesz pięknych uczuć głębię, z Tobą żuje 

cały salon, a na ustach rośnie balon, kolorowy, postępowy, niczym wymię świętej 

krowy. Tęczą mieni się ta bania, są w niej renty i mieszkania, autostrady i boiska, 

władza tania, sprawna, bliska. Chociaż w tłumie dwaj goryle krążą z wykrywaczem 

szpilek, aby z inspiracji kaczek z wizji się nie zrobił fl aczek. Donald! – woła tłum 

– nie pękaj, przecież to najlepszy czas, by w balona robić nas”. Drugim, nieco 

lepszym pod względem merytorycznym spotem był „Donald, nie obrażaj żółwia”, 

który podobnie do wcześniejszego utrzymany był w konwencji rymowanki, a doty-

czył stanu polskiej infrastruktury drogowej. Przywołano w nim wcześniejszą 

wypowiedź premiera o tym, że miarą nowoczesnego patriotyzmu jest budowa 

dobrych dróg. Twórcy spotu skontrastowali tą wypowiedź z obliczoną szybkością 

budowy owych dróg za rządów Tuska, wynoszącą 8m/h, która miała być znacznie 

niższa, niż osiągana przez żółwia, który z kolei według wyliczeń jest w stanie 

przemieszczać się dwadzieścia pięć razy szybciej, czyli 200 m/h. Cały materiał 

podsumowano hasłem: „Donald, nie ścigaj się z żółwiem! Weź się w końcu do 

roboty! Wybuduj te autostrady!”. Kolejny spot „Druga Irlandia” uznać można za 

całkiem udany, bowiem skutecznie zestawiono w nim obietnice wyborcze z obra-

zem ich słabej realizacji. W podsumowaniu materiału posłużono się zamiłowaniem 

premiera do piłki nożnej24 stwierdzając: „500 dni rządów Donalda Tuska – kilka-

dziesiąt wieczorów z piłką nożną. Samopoczucie i kondycja premiera – najważ-

niejsze!”, a na koniec przywołano jeszcze słowa Zyty Gilowskiej z konwencji PiS, 

by dać rządowi żółtą kartkę i pamiętać, że „w tej grze sędzią jest naród”.

Niewątpliwie spoty miały być okazją do wykpiwania działań PO i rządu Donalda 

Tuska. Miały bawić, a przede wszystkim drażnić wyborców, stąd też nie zawierały 

głębszych argumentów i nie reprezentowały wszystkie wysokiego poziomu mery-

torycznego. Trudno ocenić, czy przekonały niezdecydowanych, ale z pewnością 

dowodziły, że PiS gra ostro i przy pomocy wszelkich metod walczy o wyborcę.

24 Spotem, który również opierał się o zainteresowania Donalda Tuska był materiał „Polska goła”, 

w którym określenia występujące w opisie działań na boisku np. kiwa, podbija, bryluje, miały ilustro-

wać i ośmieszać premiera i jego działania. Zob. http://www.pis.org.pl/multimedia.php#, odczyt z dn. 

20.08.2009.
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KAMPANIA PIS A MEDIA25

ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWNYMI kandydaci mieli udostępniony odpowiedni 

czas antenowy w mediach publicznych i to zarówno w kanale TVP1, jak i w TVP 

Info. Na tle konkurencji PiS wypadł całkiem dobrze, a w przypadku kanału infor-

macyjnego nawet dominował nad innymi. W Polskim Radiu przedstawiciele 

komitetu wyborczego PiS również, jeśli chodzi o czas antenowy, byli najdłużej 

prezentowani. Nie można mieć także zastrzeżeń co do prezentacji ugrupowania 

w najpopularniejszych programach informacyjnych, takich jak: Wiadomości TVP, 

Fakty TVN, czy Informacje Polsatu. Taki obraz pokazuje, że media w przeważają-

cej większości starały się zachować odpowiedni dystans i nie dyskryminować 

pewnych wybranych podmiotów.

Dużą przychylnością cieszył się PiS w mediach kierowanych przez Ojca Tadeusza 

Rydzyka. Było to o tyle ważne, że już wcześniej pojawiały się sygnały niezadowo-

lenia redemptorysty z  działalności braci Kaczyńskich, co mogło skutkować 

wyraźnym odcięciem się od partii i wsparciem jakiegoś nowego projektu politycz-

nego. Środowisko Radia Maryja zdołało wprowadzić swoich reprezentantów na 

listy PiS m.in. Urszulę Krupę czy Mirosława Piotrowskiego i nie tylko było przy-

chylne im oraz innym kandydatom PiS, ale również negatywnie przedstawiało 

kandydatów partii opozycyjnych26. W ogniu krytyki znaleźli się głównie politycy 

PO, których nie tylko na antenie radia, ale również w „Naszym Dzienniku” oskar-

żano o „nieudacznictwo”, „partactwo”, „nierozumienie interesów narodowych” czy 

„fanatyzm proeuropejski”.

Sumując, media pełniąc, rolę „czwartej władzy”, po raz kolejny udowodniły, że 

ich przychylność bądź przynajmniej życzliwa neutralność mogą w pewnym stop-

niu wpłynąć na wynik wyborczy i polepszyć wynik danej partii. Politycy starają się 

jak widać o tym nie zapominać.

25 Szczegółowe dane na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – http://www.krrit.gov.pl, 

odczyt z dn. 20.08.2009.
26 Pojawiły się co prawda drobne konfl ikty, jak np. cofnięcie rekomendacji toruńskiej rozgłośni 

dla Marka Migalskiego startującego na Śląsku (okręg nr 11), który naraził się stwierdzając, że radio 

Maryja skłamało, rozpowszechniając nieprawdziwe informacje na temat kandydata PO Tadeusza 

Zwiefk i. Zob.: M. Wójcik, A. Grabek, Migalski wyklęty przez Radio Maryja, „Dziennik”, 04.06.2009. 
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ROLA PREZYDENTA W KAMPANII

LECH KACZYŃSKI NIGDY nie ukrywał, że wspierał i będzie nadal wspierać projekty 

swojego brata. O ile poprzednia głowa państwa próbowała kreować siebie na 

polityka ponadpartyjnego, o tyle w przypadku obecnie urzędującego prezydenta 

sprawa jest jasna. Wielokrotnie dał temu wyraz w trakcie trwania kampanii PiS. 

Lech Kaczyński zachęcał Polaków do udziału w nadchodzących wyborach, z tym 

że od razu zaznaczał na jakich przedstawicieli powinno się głosować. Jego zdaniem 

Polsce potrzebni są „tacy reprezentanci, którzy zawsze myślą, że są Polakami”, a nie 

politycy którzy „obiecują cudów27”.

Najostrzejszym posunięciem prezydenta było jednak wygłoszenie orędzia 

w Sejmie o stanie polskiej gospodarki. Odbyło się ono w piątek 22 maja, co zdaniem 

komentatorów stanowiło sprytny zabieg, gdyż to właśnie posiedzenie było ostatnim 

przed nadchodzącymi wyborami. W swoim przemówieniu Lech Kaczyński nakre-

ślił czarną wizję sytuacji gospodarczej w Polsce i oskarżył rząd o ukrywanie 

prawdziwych informacji na jej temat. Deklarował także swoją pomoc, proponując 

rozwiązania wręcz identyczne z tym, co zakładał program PiS28. Orędzie wywołało 

burzę komentarzy politycznych w większości krytycznych. Politycy zwracali uwagę, 

że było ono polityczne i wpisane w kampanię, zaś ekonomiści mieli sporo wątpli-

wości co do spójności merytorycznej zawartych w nim propozycji wyjścia z kło-

potów gospodarczych29.

Wśród innych działań prezydenta Lecha Kaczyńskiego wpisujących się pośred-

nio w kampanię zaliczyć można cykl spotkań wyjazdowych po Polsce, które roz-

poczęły się na początku roku kalendarzowego. W trakcie tych wizyt starano się 

budować wizerunek głowy państwa, a przy okazji wspierać kandydatów PiS z róż-

nych okręgów wyborczych. Na przykład 4 marca Prezydent odwiedził Uniwersytet 

Śląski w Katowicach i na Wydziale Nauk Społecznych wygłosił wykład pt. „Aktu-

alne problemy szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce”, który spotkał się z dużym 

27 Te sformułowania ściśle wpisywały się w hasła wyborcze („Czyny nie cuda”) i były łatwe do 

rozszyfrowania przez przeciętnego wyborcę. Jak zatem widać wszelkie działania prowadzone przez 

PiS, w tym i te wcześniejsze, nie były przypadkowe i układały się w spójną całość. 
28 Zob.: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/najnowsze-informacje/art,490,8222co-rzad-za-

mierza-zrobic-ws-kryzysu8221-relacja-i-tekst-oredzia-prezydenta.html, odczyt z dn. 20.08.2009.
29 Komentarze po orędziu: „To była kampania”; „Rząd ukrywa prawdę”, „Gazeta Wyborcza” 

22.05.2009; Zob.: opinie ekonomistów: Stanisława Gomułki, Witolda Orłowskiego, Jerzego Osiatyń-

skiego, „Rzeczpospolita”, 23–24.05.2009. 
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zainteresowaniem środowiska naukowego i studenckiego Śląska30. Inne spotkania 

aranżowano, chcąc trafi ć do innych grup zawodowych i środowisk. Już 22 maja 

Prezydent przyjechał do Częstochowy i złożył kwiaty pod pomnikiem ks. Popie-

łuszki oraz wziął udział w konferencji poświęconej 100-leciu Wystawy Przemysłu 

i Rolnictwa31, zaś 29 maja udał się do Ełku i Olecka, gdzie spotkał się z mieszkań-

cami, a także wcześniej, odwiedzając gospodarstwo agroturystyczne, zasadził dąb 

nad jeziorem32. Natomiast na spotkaniu w Garwolinie dwa dni wcześniej Lech 

Kaczyński ocenił, że zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego są prawie 

tak samo ważne, jak wybory z 1989 r.33 Również ich dwudziestą rocznicę wykorzy-

stał Prezydent do wsparcia kampanii, gdy podczas porannej wizyty w Gdańsku, 

krytykował działania premiera Tuska, jego „cuda” i na sam koniec spotkania 

wystosował jednoznaczny apel: „(…) dokonajmy oceny, dokonajmy uczciwej oceny, 

a już za trzy dni mamy na to szansę, taka jest prawda”34.

Wreszcie tuż przed głosowaniem, 5 czerwca Lech Kaczyński wygłosił przemó-

wienie telewizyjne, które w swojej strukturze i wygłaszanych stwierdzeniach do 

złudzenia przypominało retorykę kampanii PiS. Tym samym prezydent potwierdził 

zaangażowanie w kampanię wyborczą po jednej ze stron. Trudno jednak stwierdzić, 

w jak dużym stopniu wszystkie podejmowane działania wzmocniły partię brata, 

ale z pewnością można podkreślić, że nie pozostały one bez wpływu na ostateczny 

wynik wyborczy.

PODSUMOWANIE

REZULTATY WYBORÓW DO Parlamentu Europejskiego potwierdziły w miarę 

stabilną pozycję PiS na polskiej scenie politycznej. Co prawda zakładano nieco 

lepszy rezultat, choć zdobycie 15 mandatów, z czego aż 11 przez liderów list, 

świadczy o skutecznej kampanii. Szczególnie dobre rezultaty partia Kaczyńskiego 

30 Zob.: ofi cjalne informacje na stronie uczelni http://www.us.edu.pl/wizyta-prezydenta-rp-na-

uniwersytecie-slaskim oraz zdjęcia ze spotkania na stronie Instytutu Nauk Politycznych i Dzienni-

karstwa http://www.inpidz.us. edu.pl/kaczynski.html, odczyt z dn. 20.08.2009.
31 http://www.prezydent.pl/aktualnosci/page,59.html, odczyt z dn. 20.08.2009.
32 http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-krajowe/art,476,prezydent-z-jednodniowa-

wizyta-w-olecku-i-elku.html, odczyt z dn. 20.08.2009.
33 http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-krajowe/art,469,prezydent-wybory-7-czerwca-

prawie-jak-te-z-1989-roku.html, odczyt z dn. 20.08.2009.
34 http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-krajowe/art,422,prezydent-20-lat-temu-zaswie-

cilo-slonce-narod-powiedzial-komunizmowi-nie.html, odczyt z dn. 20.08.2009.
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odnotowała w okręgach tradycyjnie przyjaznych – małopolskim i świętokrzyskim, 

gdzie zwyciężono nad PO, a mandaty otrzymali kandydaci z trzech pierwszych 

miejsc listy. W pozostałych okręgach zdarzały się niespodzianki, jak na przykład 

wygrana Janusza Wojciechowskiego nad liderką łódzkiej listy – Urszulą Krupą czy 

zdobycie mandatu przez Tadeusza Cymańskiego i pogrzebanie szans liderki tej 

listy Hanny Foltyn-Kubickiej.

Z drugiej strony ani PiS, ani jej rywale nie wykreowali osi sporu, a kampania jak 

twierdzi Paweł Śpiewak ograniczona była do prania po twarzach, bowiem w grun-

cie rzeczy wszystkie siły były za traktatem lizbońskim, za wolnym rynkiem, choć 

z inaczej rozłożonymi akcentami. Wszystkie strony sporu jakby podskórnie odczu-

wały, że te wybory nie zmienią jakości polskiej polityki, lecz jednie będą okazją do 

umocnienia się na swoich pozycjach.

Kampania wyborcza w terenie wypadła PiS-owi całkiem dobrze. Setki bezpo-

średnich spotkań z wyborcami podniosło ich poparcie w sondażach. Znacznie 

gorzej wypadło to jednak na poziomie ogólnopolskim. Sztab, który miał pogodzić 

skonfl iktowane frakcje, działał bez spójnej strategii. Dlatego partia Jarosława 

Kaczyńskiego nie była w stanie stworzyć silnego przekazu, wokół którego mogłaby 

zbudować kampanię. PiS punkty zdobywał przez przypadek – dzięki niejasnościom 

wokół kontrowersyjnego oświadczenia niemieckich chadeków w sprawie wysie-

dlonych oraz wokół fi nansów Janusza Palikota.

Prawo i Sprawiedliwość nie była już zdecydowanym faworytem mieszkańców 

wsi mimo podejmowanych działań kampanijnych. W  2007 r. posiadało tam 

ok. 7–8% przewagi nad PO, po wyborach obie partie na wsi były praktycznie tak 

samo silne. Jeśli chodzi o miasta – PO utrzymało swoje poparcie w najważniejszym 

segmencie do 100 tys. mieszkańców, zdecydowanie dystansując PiS także w wszyst-

kich pozostałych segmentach, a w tym powyżej 500 tys. mieszkańców nawet 

nokautując partię Jarosława Kaczyńskiego.

Analizując kwestię płci, można było zauważyć odwrócenie proporcji w stosunku 

do poprzednich wyborów, co z resztą nie jest czymś niezwykłym i w tych akurat 

PiS okazał się bardziej „kobiecą” partią, odwrotnie aniżeli w roku 2007, gdy więcej 

wyborców partii stanowili mężczyźni.

Warto przytoczyć także wypowiedź Ireneusza Krzemińskiego, który w wieczorze 

wyborczym stwierdził, że: „PiS osiągając ok. 30% głosów (w 2007 i 2009 r.) niejako 

doszedł do granicy swoich możliwości poparcia wyborczego. W szczególności 

pokazują to wyniki wyborów według kategorii wiekowych. Segmenty, w których 

Prawo i Sprawiedliwość uzyskuje największe poparcie, są segmentami „kurczącymi 

się” (starsi wyborcy, wieś) bądź zajmują dopiero kolejne miejsca w hierarchii 
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ważności. Jeśli nic się nie zmieni i PiS nie odzyska poparcia w istotniejszych czę-

ściach elektoratu – w perspektywie kilku lat spadek poparcia w tych segmentach 

będzie oznaczać dla PiS zejście do poziomu ok. 20%”.

Wreszcie specyfi cznym elementem działań PiS w tych wyborach było wypróbo-

wanie „dwubiegunowej kampanii”, czyli wstępnej kampanii pozytywnej oraz 

kampanii właściwej opartej na negatywnych przekazach. Takie zróżnicowanie, 

wcale nieprzypadkowe, najprawdopodobniej pozwoliło partii uzyskać taki właśnie 

ostateczny wynik i wypróbować podatność elektoratu na ten typ strategii, co będzie 

można wykorzystywać w przyszłości.

Podsumowując kampanię wyborczą PiS do Parlamentu Europejskiego w 2009 r., 

uznać można ją za całkiem udaną. Mimo sygnałów osłabienia poparcia PiS wydaje 

się na razie utrzymywać swoją pozycję i trudno jednoznacznie wyrokować, jak ta 

sytuacja będzie się zmieniała w przyszłości.

SUMMARY

THE PAPER IS devoted to the analysis of the election campaign of Law and Justice to the 

European Parliament in 2009. Author focused on the most important stages of campaign, 

taken techniques and methods of presentation of candidates. It also includes activities of 

the President and other policy actors during the campaign. Th e opinion about the campaign 

has been enriched by analysis of spots election and events that took place during the com-

petition. Author has discusses briefl y the role of media in passing messages to voters.
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SYTUACJA POLITYCZNA PRZED WYBORAMI

CZERWCOWE WYBORY DO Parlamentu Europejskiego odbywały się w politycz-

nym kontekście drugiego roku rządów premiera Donalda Tuska i koalicji PO-PSL 

oraz swoistego „zamrożenia” poparcia dla głównych aktorów sceny partyjnej, 

obserwowanego po wyborach parlamentarnych 2007 r. Aby zrozumieć genezę 

takiego układu, należy wrócić do czasu poprzednich eurowyborów, które w 2004 

roku dały początek procesowi demontażu dwubiegunowej rywalizacji politycznej, 

do tamtej chwili składającej się z partii o genezie postsolidarnościowej i postko-

munistycznej,1 choć nadal aktualnym jest stwierdzenie A. Antoszewskiego, że 

„Charakterystyka polskiej lewicy i prawicy po 1989 r. nie może pomijać podsta-

wowego faktu: i jedna i druga jest postkomunistyczna w tym sensie – że pomimo 

upływu czasu – nadal zanurzona jest w przeszłości” 2. Opisywana tendencja znala-

zła swoje potwierdzenie w dwóch następnych elekcjach parlamentarnych, w których 

partie lewicowe ponosiły sromotne klęski, a ugrupowaniami inicjującymi przetargi 

koalicyjne i głównymi, które partycypowały we władzy były postsolidarnościowe 

PiS i PO. Petryfi kacja układu politycznego, skutkująca czteroelementową struktu-

ryzacją areny parlamentarnej, niosła ze sobą trzy główne konsekwencje. Pierwszą 

z nich był podział na partie inicjujące i dopełniające w zakresie obserwowanych 

wzorców współpracy gabinetowej. Drugą był malejący zakres dynamiki zmiany 

1 Zob.: M. Grabowska, Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 

roku, Warszawa 2004, s. 255–260.
2 A. Antoszewski, Polska lewica i prawica w okresie transformacji, [w:] Partie polityczne: perma-

nentne problemy, red. J. Kornaś, Kielce 2005, s. 21. 

PARTIE POLSKIEJ LEWICY W WYBORACH 

DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
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sondażowego poparcia dla poszczególnych partii. Ostatnią zaś było ograniczenie 

szans wyborczych ugrupowań pozaparlamentarnych, które w przedwyborczych 

badaniach sondażowych charakteryzowały się niskim poparciem, nierokującym 

dużych szans na przekroczenie progu reprezentacji parlamentarnej. 

Od wyborów parlamentarnych 2007 r. i ukonstytuowania układu relewancji 

4 głównych partii w sejmie, postępował proces marginalizacji innych ugrupowań, 

które nie zbliżały się w badaniach sondażowych do granicy progu wyborczego. 

Partie proweniencji pozaparlamentarnej, ze względu na ich motywacje wyborcze, 

można podzielić na trzy grupy. Do pierwszej należy zaliczyć Samoobronę i LPR, 

które ze względu na jeszcze niedawną rolę w systemie partyjnym, mogły mieć 

nadzieję na odwrócenie niekorzystnej tendencji i powrót w główny nurt polityczny. 

W drugiej znalazły się „nowe-stare” ugrupowania – PdP Centrolewica i Prawica 

Rzeczypospolitej – które powstały w oparciu o dobrze znane nazwiska liderów 

i szukały swojej szansy na lepszą polityczną przyszłość poprzez uzyskanie dobrego 

wyniku wyborczego. Trzecia grupa to swoisty polityczny folklor, niemający real-

nych szans na zaistnienie w parlamentarnej polityce, ale cyklicznie uczestniczący 

w ogólnopolskich wyborach. W jej skład zaliczyć można UPR i PPP, czyli partie 

charakteryzujące się skrajnym, antyestblishmentowym apelem wyborczym.

Po wyborach w 2007 roku, w wyniku których Samoobrona i LPR znalazły się 

poza parlamentem, jedyną wysoce labilną częścią partyjnego pejzażu w Sejmie 

została koalicja LiD, powołana z zamysłem połączenia sił środowisk lewicowych 

z przedstawicielami liberalnej opcji o rodowodzie postsolidarnościowym, skupio-

nych w PD 3. Eksperyment ten przyniósł umiarkowany sukces wyborczy, a repre-

3  Ł. Tomczak, Lewica i prawica w Polskim systemie partyjnym 1989–2009, [w:] Transformacja 

systemowa w Polsce 1989–2009. Próba bilansu, red. R. Glajcar, W. Wojtasik, Katowice 2009, s. 110.

Tabela 1. Poparcie przedwyborcze partii parlamentarnych w 2009 r. (%)

Miesiąc 
Partia

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj

CBOS PBS CBOS PBS CBOS PBS CBOS PBS CBOS PBS

PO 44 54 45 50 42 51 40 48 40 48

PiS 17 24 18 27 20 27 17 26 17 30

PSL 5 7 4 6 5 7 4 7 5 5

SLD 7 7 5 8 8 7 9 10 8 9

Źródło: http://www.cbos.pl, http://www.pbsdga.pl, odczyt z dn. 16.07.2009.
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zentacja parlamentarna, wyłoniona w jego efekcie, charakteryzowała się niespójno-

ścią programową i brakiem wizji wspólnego działania. Konsekwencją tego był szybki 

rozpad klubu parlamentarnego LiD i postępująca antagonizacja jego składowych. 

Do nadchodzącej eurokampanii przygotowywały się więc planowo trzy parlamen-

tarne partie, a przedstawiciele lewicy długo nie wiedzieli nawet w jakiej formule 

politycznej i organizacyjnej ostatecznie przystąpią do wyborów. Dodatkowym, 

negatywnym czynnikiem, wpływającym na przedwyborczą sytuację lewicy, był 

długotrwały polityczny i personalny konfl ikt pomiędzy W. Olejniczakiem i G. Napie-

ralskim, którego głównym źródłem były kwestie partyjnego przywództwa 4. 

Kampania wyborcza, chociaż dotyczyła wyborów do organu ponadnarodowego, 

to ze względu na ogniskowanie zainteresowania społecznego, w kwestiach progra-

mowych została sprowadzona, w głównej mierze, do obszaru polityki wewnętrznej. 

Ciekawszym jednak był mechanizm politycznego pozycjonowania poszczególnych 

partii, chociaż w sposób pośredni wynikał on również z głównych obszarów dys-

kursu politycznego. Intencją obu dużych partii było sprowadzenie ram kampanii 

do plebiscytarnej oceny rządów gabinetu Donalda Tuska, która marginalizowała 

i wykluczała poza jej nawias inne ugrupowania, tworząc dla wyborców wrażenie 

istotności jedynie alternatywy PO – PiS. Było to duże zagrożenie dla małych partii, 

gdyż mogło wykluczać je poza nawias głównego nurtu dyskursu kampanijnego 

oraz skutkować procesem ich marginalizacji i w konsekwencji możliwą utratą 

poparcia wyborczego.

4  W. Załuska, SLD Napieralskiego. Z Olejniczakiem w tle, http://wyborcza.pl/1,76842,5267016,SLD_

Napieralskiego___Z_Olejniczakiem_w_tle.html, odczyt z dn. 16.07. 2009.

Tabela 2. Poparcie przedwyborcze wybranych ugrupowań 

pozaparlamentarnych w 2009 r. (%)

Miesiąc 
Partia

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj

CBOS PBS CBOS PBS CBOS PBS CBOS PBS CBOS PBS

LPR 1 2 3 5 1 3 1 1 2 3

SAM 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1

SDPL 1 2 0 1 1 1 1 1 0 2

UPR 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1

PR 0 – 1 - 1 - 0 - 0 -

Źródło: http://www.cbos.pl, http://www.pbsdga.pl, odczyt z dn. 16.07.2009.
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LEWICA W EUROKAMPANII

FIASKO PROJEKTU LID położyło się cieniem na palecie możliwych rozwiązań 

uczestnictwa partii lewicowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, wyklu-

czając w praktyce ewentualność stworzenia szerokiej, lewicowej lub tym bardziej 

lewicowo-liberalnej koalicji. Dało się co prawda zauważyć pewne gesty wśród 

polityków lewicy, które mogłyby być uznane jako zachęcające do szukania poro-

zumienia, jednakże ich wymiar był bardziej propagandowy niż umożliwiający 

poszukiwanie kompromisu. Praktyczną niedogodnością wspólnej listy partii 

lewicowych był prognozowany na podstawie badań opinii publicznej wynik 

wyborczy, którego przełożenie na potencjalną ilość możliwych do zdobycia man-

datów nie było w żadnej mierze przystające do faktycznych oczekiwań poszczegól-

nych liderów lewicy. W wyborach do Parlamentu Europejskiego, mając badania 

preferencji wyborczych w poszczególnych okręgach czy też odwołując się do 

danych historycznych, można na podstawie zapisów ordynacyjnych dosyć dokład-

nie przewidzieć rozkład uzyskanych mandatów 5. Taki zabieg w przypadku lewicy 

ukazywał, że potencjalna liczba możliwych do zdobycia mandatów była w sprzecz-

ności z aspiracjami politycznymi liderów, więc o kompromis było tym bardziej 

trudno.

W takich okolicznościach plany uczestnictwa w wyborach można było zaobser-

wować w czterech partiach, odwołujących się do lewicowej ideologii i podobnego 

elektoratu. Naturalnym liderem środowiska lewicowego, m.in. ze względu na 

posiadaną strukturę organizacyjną, reprezentację parlamentarną, aktualne badania 

preferencji politycznych czy historyczne zakorzenienie był SLD 6. Drugą partią, 

której startu w wyborach można się było spodziewać była SDPL. Podobne plany, 

przynajmniej w początkowym okresie, miała założona przez L. Millera Polska 

Lewica. Poza lewicowym mainstreamem można było się również spodziewać 

zarejestrowania komitetu wyborczego przez PPP, gdyż pomimo marginalnego 

poparcia i braku dotychczas jakichkolwiek sukcesów na niwie wyborczej, partia 

mogła chcieć wykorzystać kampanię do promowania swojego programu i liderów. 

Trzeba w tym miejscu dodać, że w jednym z okręgów wyborczych zarejestrował 

się jeszcze komitet wyborczy PPS.

5  J. Flis, Symulacje podziału mandatów w eurowyborach, http://jaroslawfl is.blog.onet.pl/Symula-

cje-podzialu-mandatow-w-,2,ID373620415,n, odczyt z dn. 16.07.2009.
6  W. Wojtasik, Stamtąd do wieczności. Ewolucja programowa SLD 1991–2006, [w:] Polska lewica 

u progu XXI wieku, red. Ł. Tomczak, Wrocław 2008, s. 47–51.
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SLD, jako najstarsza, najsilniejsza w parlamencie i posiadająca największą bazę 

organizacyjną partia lewicowa, pretendowała do bycia liderem tych środowisk 

w zbliżających się wyborach. Jednak, znając swoją pozycję i posiadając niezbyt 

budujące dla siebie doświadczenia z okresu formowania i funkcjonowania LiD, 

oczekiwała raczej podporządkowania się innych podmiotów politycznych swojej 

wizji startu w wyborach niż partnerskiego wypracowywania politycznych kom-

promisów. Takie nastawienie zniechęcało inne partie, a działania konkurencyjnych 

polityków również nie wpływały na zwiększenie koncyliacyjnego nastawienia 7. 

Naturalnym koalicjantem dla SLD, który, zgodnie z jego oczekiwaniami, pozycjo-

nował swoje miejsce jako słabszy partner, była UP 8.

Sam SLD w okresie przed oraz w czasie samej kampanii borykał się z wewnętrz-

nymi problemami, wśród których najistotniejszym zdawał się być spór o charakter 

przywództwa partyjnego, a konkretnie konfl ikt pomiędzy liderami Sojuszu. Nie 

można stwierdzić czy jego źródłem były bardziej kwestie osobowościowe, czy być 

może jego akceleracja była raczej związana z istnieniem w SLD konkurencyjnych 

i rywalizujących ze sobą grup działaczy, jednakże walka o przywództwo partyjne, 

a później także w klubie sejmowym, osłabiała pozycję partii przed zbliżającymi się 

wyborami. Ostatecznym kompromisem był start W. Olejniczaka w wyborach jako 

„jedynki” w Warszawie.

SDPL jako formacja konkurencyjna do SLD, ale przy tym trwale z nim związana 

przeszłością swoich liderów i uczestnictwem w LiD, po wyborach parlamentarnych 

z 2007 r. podlegała wewnętrznej dyfuzji. Upadek projektu politycznego, jakim był 

LiD, chyba najbardziej zaszkodził właśnie SDPL, pokazując jej słabość programową 

i archaiczność modelu organizacyjnego. Potencjał bycia alter ego SLD uległ wyczer-

paniu wraz z klęską wyborczą w 2005 r., a partia nie pokusiła się o wypracowanie 

alternatywnej koncepcji bytu politycznego 9. Nie powinno więc dziwić, że w świetle 

faktycznego braku zainteresowania SLD tworzeniem wspólnej formuły wyborczej, 

partia stała się zarzewiem nowego projektu politycznego, który miał mieć charak-

ter ponadpartyjnego porozumienia, a ostatecznie zmaterializował się w postaci 

PdP Centrolewica (PD+SDPL+Zieloni).

7  http://k-p-sld.nazwa.pl/page.php?item=1497&cat=12&lang=0, odczyt z dn. 09.07.2009.
8  Porozumienie wyborcze SLD i UP w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 

2009 r.. http://www.uniapracy.org.pl/?p=1&a=366, odczyt z dn. 28.06.2009.
9  W. Wojtasik, Między ustami a brzegiem pucharu. SLD w kampaniach wyborczych 2005 roku, 

[w:] Wybory parlamentarne 2005. Analiza marketingowa, red. M. Jeziński, Toruń 2006, s. 152.
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Jeszcze inaczej sprawa miała się z PL, która to partia była raczej bytem trwale 

związanym z L. Millerem, niż autonomiczną formacją polityczną. Jej historia jest 

związana z poszukiwaniem miejsca w polityce przez byłego premiera, od momentu, 

gdy nie został dopuszczony do list wyborczych SLD w 2005 r. Kompromitacja, 

związana z wyborczym mariażem zawartym z A. Lepperem w 2007 r. oraz słabość 

organizacyjna, sprawiły, że PL (nawet pomimo podpisania porozumienia z SLD10) 

nie była poważnie brana pod uwagę jako podmiot przetargów koalicyjnych 

i ostatecznie sama zrezygnowała ze startu w wyborach do Parlamentu Europej-

skiego.

Odrębnym elementem po lewej stronie sceny politycznej, nieprzystającym do 

wymienionych powyżej politycznych inicjatyw, była PPP, będąca politycznym 

wcieleniem związku zawodowego WZZ Sierpień 80. Partia ta regularnie startuje 

w wyborach, jednak jej poparcie jest niskie i jak się wydaje, głównym celem jej 

aktywności wyborczej nie jest uzyskanie wyniku, który można by uznać za poli-

tyczny sukces. Kampania wyborcza to raczej sposób zaistnienia w mediach i tym 

samym w świadomości społecznej, służący m.in. budowaniu pozycji związkowej, 

niż poważna inicjatywa polityczna, obliczona na uzyskanie dobrego wyniku 

wyborczego. Świadczyć o tym może strategia prowadzenia kampanii i przedsta-

wiania swoich postulatów, a także kompletna niekoherentność względem relewant-

nych podmiotów sceny politycznej, uniemożliwiająca jakąkolwiek długoterminową 

współpracę. 

PROGRAMY UGRUPOWAŃ LEWICOWYCH

JAK ZAZNACZONO WCZEŚNIEJ, pomimo że celem wyborów było wyłonienie 

polskiej reprezentacji do Parlamentu Europejskiego, co powinno implikować nieco 

inne płaszczyzny dyskursu programowego niż w wyborach krajowych, to proble-

matyka wewnętrzna zdominowała również tę elekcję. Lokalny, w sensie narodowym, 

charakter kampanii oraz wygenerowanie sporu pomiędzy PO i PiS jako głównej 

płaszczyzny konfl iktu politycznego sprawiło, że partie skupiły się na akcentowaniu 

spraw krajowych. Zdaniem M. Cichosz zauważyć można proces zacierania się 

różnic i utratę znaczenia przez czynniki ideologiczne na rzecz bieżących konfl iktów 

10 http://polskalewica.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&i-

d=53&Itemid=131, odczyt z dn. 03.07.2009.
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politycznych, szczególnie tych, które są atrakcyjne medialnie 11. Należy również 

domniemywać, że zainteresowanie wyborców w 2009 r., w sposób naturalny, było 

zogniskowane właśnie na kwestiach wewnętrznych i poprzez ten pryzmat oceniać 

mogli oni programy poszczególnych ugrupowań. Charakter dyskursu programo-

wego w wyborach w 2009 r. zdaje się potwierdzać tezę A. Downsa, że naczelnym 

imperatywem aktywności politycznej jest zdobycie władzy, w celu osiągnięcia 

związanych z jej redystrybucją korzyści. Dlatego politycy bardziej formułują pro-

gramy polityczne w celu zdobycia władzy niż dążą do niej, by wprowadzić te 

programy w życie. Pragmatyka polityczna sprawia zaś, że po wygraniu wyborów 

starają się spełnić możliwie jak najwięcej obietnic wyborczych, gdyż może to 

zwiększyć ich szanse podczas następnej elekcji. Dlatego też można założyć, że 

programy partii politycznych bardziej służą wskazywaniu ogólnego kierunku ich 

przyszłego działania, niźli stanowią agendę planów, dotyczących realizacji konkret-

nych zamierzeń. Osiągnięcie celów jest uzależnione od wielu czynników, z których 

większość może nie zależeć od samej partii politycznej 12. 

Wśród trzech partii i koalicji, odwołujących się do lewicowych idei, które 

wystartowały w eurowyborach 2009 r., stosunkowo najszerszy program zaprezen-

tował SLD. Należy przy tym zaznaczyć, że główny dokument programowy pt. „Po 

pierwsze człowiek. Nowy kierunek dla Europy”, był tłumaczeniem deklaracji 

Partii Europejskich Socjalistów i składał się z 6 części: (1). Nowa energia dla 

gospodarki. Nowy program socjaldemokratycznych reform jest niezbędny, aby 

wszyscy obywatele mogli skorzystać z globalizacji i, aby dzięki niej ich życie zmie-

niło się na lepsze; (2). Nowe Europa socjalna – jak zapewnić ludziom bardziej 

sprawiedliwe warunki życia; (3). Przekształcenie Europy w wiodącą globalna siłę 

walczącą ze zmianami klimatu; (4). Równość płci w Europie; (5). Stworzenie sku-

tecznej polityki imigracyjnej; (6). Wzmocnienie roli Europy jako partnera dla 

pokoju, rozwoju i bezpieczeństwa 13. 

Program PdP Centrolewica był mniej rozbudowany niż SLD, jednak podstawowe 

jego założenia były zbieżne. Nosił on tytuł „Europa to ludzie. Tezy europejskie 

11 M. Cichosz, Pozycjonowanie oferty politycznej na przykładzie wyborów do Parlamentu Europej-

skiego w Polsce w 2004 roku, [w:] Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania poli-

tycznego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2005, s. 151.
12  T. Michalak, Ekonomiczna teoria demokracji Anthony’ego Downsa, [w:] Teoria wyboru publicz-

nego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, red. J. Wilkin, War-

szawa 2005, s. 85–86. 
13  Manifest Partii Europejskich Socjalistów Po pierwsze, człowiek. Nowy kierunek dla Europy, 

z 2009 r., Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD – UP, s. 19–64.
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Centrolewicy” i składał się z 7 punktów: (1). Walka z kryzysem gospodarczym 

i ochrona miejsc pracy; (2). Europa społeczna i solidarna; (3). Europa równych 

szans; (4). Zrównoważony rozwój; (5.) Polska ważnym graczem w Unii Europej-

skiej; (6). Unia bliżej ludzi; (7). O pomyślną przyszłość Europy 14.

PPP szła do wyborów pod hasłem „Nie będziemy płacić za wasz kryzys”, które 

wskazywało na społeczny i ekonomiczny kontekst postulatów. W przeciwieństwie 

do wcześniej wymienionych partii, program PPP nie tworzył zamkniętej całości, 

stworzonej z myślą o wyborach do Parlamentu Europejskiego, a był zbiorem 

ogólnych deklaracji. Jego główne założenia można streścić w 7 punktach: (1). Praca 

dla każdego; (2). Wprowadzenie 35-godzinnego tygodnia pracy z zachowaniem 

dotychczasowej płacy; (3). Godziwa płaca za pracę; (4.) Minimalna płaca gwaran-

towana na poziomie 68% średniej krajowej; (5). Zwolnienie emerytów i rencistów 

z  podatku dochodowego od osób fi zycznych; (6). Weryfi kacja prywatyzacji; 

(7). Natychmiastowe wycofanie wojsk polskich z Iraku 15. Pewną konkretyzacją 

żądań wyborczych było symboliczne nawiązanie do solidarnościowych 21 postu-

latów. Wśród tych z PPP warto wymienić m.in. postulat wprowadzenia europejskiej 

płacy minimalnej, równy kodeks pracy dla całej Europy i przyjęcie Europejskiej 

Karty Praw Podstawowych 16.

KAMPANIA I WYNIKI WYBORÓW

LEWICOWE KOMITETY WYBORCZE (poza PPP, która świadomie pozycjonowała 

swoje miejsce na pozycji politycznego outsidera) przystępowały do kampanii 

wyborczej z zadaniem przerwania dominującej narracji politycznej, którą zmono-

polizowały PO i PiS. Dalsze utrzymywanie takiej sytuacji groziło SLD polityczną 

marginalizacją, która byłaby następstwem strategicznego głosowania przez wybor-

ców na dwie największe partie. Zagrożenie to było o tyle realne, że obie partie 

prawicowe świadomie pomijały w swoich działaniach nie tylko SLD, ale również 

inne komitety, tworząc wrażenie braku alternatywy w stosunku do głosowania 

właśnie na nie. W kampanii wyborczej w 2009 r. najbardziej aktywną partią był 

PiS, który skupił się na sprawach wewnętrznych i oparł swoje działania na krytyce 

rządu D. Tuska. Strategia ta skutkowała również zmniejszaniem pola wyborczego 

14 http://www.dlaprzyszlosci.pl/?q=node/19, odczyt z dn. 17.06.2009.
15 http://www.partiapracy.pl/index2.php?CatID=100, odczyt z dn. 04.07.2009.
16 http://www.partiapracy.pl/NEWS/View.php?ArticleID=710, odczyt z dn. 04.07.2009.
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manewru dla innych ugrupowań, gdyż w  świadomości społecznej to partia 

J. Kaczyńskiego stanowiła główną alternatywę dla PO.

W stosunku do kampanii przed wyborami w 2004 r., wewnętrzna sytuacja lewicy 

była znacząco różna, co wynikało ze wspomnianego wcześniej procesu petryfi ka-

cji sceny partyjnej. Pomimo, że w wymiarze ilościowym liczba komitetów wybor-

czych lewicy była podobna, to ich miejsce w politycznym pejzażu znacząco się 

różniło. O ile w poprzednich eurowyborach SLD walczył o przetrwanie, wygranie 

z SDPL i uzyskanie dogodnej pozycji do startu w wyborach parlamentarnych 

w 2005 r., to w 2009 r. celem było ugruntowanie swojej pozycji poprzez powięk-

szenie stanu posiadania, mierzonego wyborczym i mandatowym poparciem. 

Centrolewica, której głównym podmiotem było SDPL oraz jej byli i obecni dzia-

łacze, nie odniosła spodziewanego przez twórców sukcesu i przedwyborcze sondaże 

skazywały ją na klęskę. Jedynie PPP stała na niezmienionych przez 5 lat pozycjach 

partii samoizolowanej i cieszącej się śladowym poparciem.

Komitet wyborczy SLD-UP inaugurował kampanię wyborczą 18 kwietnia 2009 r. 

na konwencji wyborczej w Poznaniu. Niewykorzystaną szansą wydaje się być 

z dzisiejszej perspektywy start ogólnoeuropejskiej kampanii PES, który to fakt nie 

odbił się żadnym echem w kraju, w przeciwieństwie choćby do inauguracji EPP 

w Warszawie i korzyści, które z tego zdarzenia starała się osiągnąć PO. Sama 

kampania sprawiała wrażenie nieprzemyślanej i nierealizującej żadnej strategii 

pozyskiwania głosów wyborców. Trudno na jej podstawie stwierdzić do kogo była 

adresowana i jakie czynniki miałyby skłonić potencjalnego wyborcę do wyboru 

właśnie tej partii. Z jednej strony pojawiały się apele o prowadzenie spokojnej 

i merytorycznej debaty, z drugiej zaś spoty ze spersonalizowaną krytyką kandyda-

tur M. Krzaklewskiego oraz D. Hübner. Na pewno trudno na podstawie przepro-

wadzonej kampanii i uzyskanego wyniku wyborczego udowodnić tezę, że przy-

czyniła się ona do przełamania politycznego oligopolu PO i PiS.

PdP Centrolewica w swoim politycznym kształcie odwoływało się do pomysłu 

LiD, czyli integracji różnych środowisk lewicy i centrum politycznego. Tylko, że 

o ile LiD był próbą przełamania dominacji partii prawicowych na arenie parlamen-

tarnej, o tyle powstanie PdP było wynikiem braku porozumienia z SLD i koniecz-

nością znalezienia najbardziej skutecznej formuły startu w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego dla części znanych polityków lewicy. SDPL, który odniósł umiarko-

wany sukces w poprzednich eurowyborach, uległ politycznej marginalizacji i nie 

mógł sam stanowić poważnej propozycji dla wyborców. Kampania PdP miała 

wizerunkowy charakter i opierała się na akcentowaniu poparcia znanych polityków 

lewicy (M. Borowski, D. Rosati) oraz dokonań dotychczasowych europosłów, star-
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tujących z listy komitetu (D. Rosati, G. Grabowska). Jednak brak sondażowego 

sukcesu (stałe poparcie poniżej progu) wprowadziło nastrój defetyzmu i niewiarę 

w dobry wynik wyborczy.

Kampania PPP opierała się na krytyce sytuacji wewnętrznej w kraju oraz for-

mułowaniu postulatów o charakterze populistycznym i rewindykacyjnym, których 

spełnienie było z gruntu rzeczy nierealne. Partia wsławiła się w kampanii okupacją 

biur poselskich PO (wraz z WZZ „Sierpień ‘80”)17 i emisją spotów w bezpłatnym 

czasie antenowym, których charakter ocierał się o granice dobrego smaku i popraw-

ności politycznej.

Wyniki wyborów okazały się dla komitetów lewicowych niezbyt korzystne. 

W mniejszym stopniu chodzi tutaj o uzyskane poparcie, bo jego interpretacja 

zawsze będzie dokonywana w pewnym kontekście, a bardziej ocenie podlega tutaj 

efektywność realizacji celów poszczególnych podmiotów. W skali całego kraju 

wyniki lewicowych komitetów przedstawiają się następująco:

SLD-UP, choć nieznacznie poprawiło swój wynik w stosunku do wyborów 

z 2004 r., to nie zdołało stworzyć atrakcyjnej alternatywy dla PO i PiS, co mogłoby 

skutkować przełamaniem dominacji partii prawicowych. Małym, choć i tak spo-

dziewanym sukcesem, było pokonanie Centrolewicy i ugruntowanie pozycji 

jedynej relewantnej siły po lewej stronie sceny politycznej. PdP Centrolewica 

poniosło sromotną porażkę nie tylko nie partycypując w podziale mandatów, ale 

również uzyskując poparcie ponad dwukrotnie mniejsze niż sama SDPL 5 lat 

wcześniej. Poparcie dla PPP nadal miało śladowy charakter i raczej w prezentowa-

nej przez tę partię formule nie było można oczekiwać jakiejś radykalnej jego 

zmiany. Poparcie z rozbiciem na poszczególne okręgi wyborcze prezentowało się 

następująco:

17  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Zwiazkowcy-okupuja-biura-poselskie-PO-kajka03@

interia.plw-calej-Polsce,wid,11092341,wiadomosc.html?ticaid=18a0d, odczyt z dn. 05.07.2009.

Tabela 3. Poparcie dla SLD-UP PdP Centro-

lewica i PPP w wy borach 2009 (%)

SLD-UP PdP 
 Centrolewica

PPP

12,34 2,44 0,70

Źródło: http://pe2009.pkw.gov.pl, odczyt z dn. 12.07.2009.
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Tabela 4. Poparcie w okręgach dla SLD-UP, PdP 

Centrolewica i PPP w wyborach 2009 (%)

okręg* SLD-UP PdP Centrolewica PPP

 1. Gdańsk 10,45 0,93 0,54

 2. Bydgoszcz 21,04 1,19 0,67

 3. Olsztyn 14,18 2,06 0,77

 4. Warszawa 1 10,25 3,72 0,37

 5. Warszawa 2 7,79 2,21 0,76

 6. Łódź 13,13 3,36 0,72

 7. Poznań 14,90 3,76 0,87 

 8. Lublin 6,52 4,51 0,62

 9. Rzeszów 7,40 1,66 0,62

10. Kraków 10,23 1,89 0,58

11. Katowice 12,65 1,75 0,82

12. Wrocław 13,14 2,74 0,89

13.Gorzów 20,22 1,42 1,03

* Numery i nazwy okręgów zgodne z nomenklaturą Państwowej Ko-

misji Wyborczej.

Źródło: http://pe2009.pkw.gov.pl, odczyt z dn. 12.07.2009.

Tabela 5. Zdobywcy mandatów z listy SLD-UP 

imię i nazwisko okręg
liczba 

głosów
% głosów 
w okręgu

1. Janusz Zemke 2 69 776 18,49

2. Wojciech Olejniczak 4 72 854 8,81

3. Marek Siwiec 7 64 976 10,28

4. Joanna Senyszyn 10 43 661 4,69

5. Adam Gierek 11 69 014 7,40

6. Lidia Geringer de Oedenberg 12 65 693 9,27

7. Bogusław Liberadzki 13 69 909 15,80

Źródło: http://pe2009.pkw.gov.pl, odczyt z dn. 12.07.2009.
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W podziale mandatów uczestniczyli tylko kandydaci komitetu SLD-UP, który 

jako jedyny z lewicy przekroczył 5% próg reprezentacji. Mandaty zdobyli politycy 

znani z mediów i charakteryzujący się dużą wyrazistością. Wyjątkiem może być 

tutaj jedynie Lidia Geringer de Oedenberg, której kariera nie jest ściśle kojarzona 

z SLD. Jeden mandat przypadł desygnowanemu przez UP Adamowi Gierkowi.

ZAKOŃCZENIE

Wynik lewicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy ocenić krytycz-

nie. Partie ją reprezentujące nie pokusiły się o przełamanie dominacji prawicy 

w walce o polityczny rząd dusz w Polsce ani nie stworzyły zrębów pod przyszłe 

wyborcze sukcesy. Przyczyn takiego stanu można doszukiwać się w faktycznym 

braku jakiejkolwiek strategii pozycjonowania swojej oferty na rynku politycznym, 

niemożności wygenerowania przez środowisko wspólnej formuły politycznego 

działania, a także problemami z przywództwem partyjnym i walkami frakcyjnymi 

w największym podmiocie po tej stronie sceny partyjnej. 

Lepszy wynik SLD w stosunku do wyborów z 2004 r. jest jedynie iluzorycznym 

sukcesem, gdyż nie udało mu się szeroko otworzyć na nowych wyborców, a prosta 

analiza ilościowa wskazywać może jedynie na przejęcie części dotychczasowego 

elektoratu SDPL. W rozbiciu na okręgi wyborcze istotny wzrost poparcia przez 

SLD został osiągnięty w okręgach nr 2, 3 i 13, w pozostałych był on mniejszy, 

a w tradycyjnie niechętnych lewicy okręgach nr 8 i 9 odnotowano nawet spadek 

poparcia. Porównanie wyników SDPL z PdP dowodzi fi aska nowego projektu, tylko 

w dwóch okręgach nr 7 i 8 Centrolewica osiągnęła wynik lepszy niż 5 lat wcześniej 

SDPL, a zagregowany w skali całego kraju był on ponad dwukrotnie gorszy. Przy-

woływane zmiany poparcia obrazuje tabela nr 6.

A. Turska-Kawa poddała badaniom wybrane zmienne w profi lach psychologicz-

nych elektoratów partii uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

w 2009 r. Z przeprowadzonej analizy wynika, że elektorat SLD-UP i PdP Centro-

lewica pod względem przyjętych zmiennych jest bardzo podobny. Wyborcy obu 

ugrupowań prezentują bardzo zbliżone wskaźniki poziomów wyróżnionych cha-

rakterystyk psychologicznych. Nieznacznie wyższy poziom poczucia własnej 

skuteczności obserwujemy u wyborców SLD-UP, cechuje ich też nieco niższy 

poziom dyspozycyjnego lęku. Większość przytaczanych zmiennych plasuje lewi-

cowy elektorat w obszarach średnich na osi PiS-PO. Lewicowi wyborcy prezentują 

w badanej grupie najniższy poziom poczucia anomii. 
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Tabela 6. Porównanie wyników partii lewicowych w okręgach.

okręg*

SLD-UP
SDPL / PdP 

Centrolewica
PPP

2004 
(%)

2009 
(%)

zmiana
2004 
(%)

2009 
(%)

zmiana
2004 
(%)

2009 
(%)

zmiana

 1. Gdańsk 6,16 10,45 + 4,29 5,86 0,93 – 4,93 0,52 0,54 + 0,02

 2. Bydgoszcz 10,70 21,04 + 11,34 4,86 1,19 – 3,67 0,62 0,67 + 0,05

 3. Olsztyn 8,83 14,18 + 5,35 3,78 2,06 – 1,72 0,67 0,77 + 0,10

 4. Warszawa 1 6,36 10,25 + 3,89 12,57 3,72 – 8,85 0,28 0,37 + 0,09

 5. Warszawa 2 6,51 7,79 + 1,28 3,84 2,21 – 1,63 0,75 0,76 + 0,01

 6. Łódź 9,88 13,13 + 3,25 4,61 3,36 – 1,25 0,43 0,72 + 0,29

 7. Poznań 11,90 14,90 + 3,00 3,53 3,76 + 0,23 0,52 0,87 + 0,35

 8. Lublin 7,21 6,52 – 0,69 4,12 4,51 + 0,29 0,55 0,62 + 0,02

 9. Rzeszów 8,63 7,40 – 1,23 3,00 1,66 – 1,44 0,49 0,62 + 0,13

10. Kraków 7,13 10,23 + 3,10 3,40 1,89 – 1,51 0,54 0,58 + 0,04

11. Katowice 12,58 12,65 + 0,07 5,38 1,75 – 3,63 0,64 0,82 + 0,18

12. Wrocław 12,15 13,14 + 0,99 4,94 2,74 – 2,20 0,57 0,89 + 0,32

13.Gorzów 11,62 20,22 + 8,60 6,34 1,42 – 4,92 0,54 1,03 + 0,49

* Numery i nazwy okręgów zgodne z nomenklaturą Państwowej Komisji Wyborczej.

Źródło: http://www.pe2009.pkw.gov.pl i http://www.pkw.gov.pl/gallery/10/17/10174.pdf, odczyt z dn. 

12.07.2009.

Tabela 7. Średnie wartości analizowanych charakterystyk 

psychologicznych w poszczególnych elektoratach

Poczucie 
własnej 

skuteczności

Dyspozycyjny 
optymizm

Lęk jako 
cecha

Poczucie 
anomii

Poczucie 
alienacji 

politycznej

PSL 26,79 15,08 56,89 49,05 57,79

SLD-UP 30,42 17,52 36,06 46,84 56,10

PdP Centrolewica 28,10 17,17 38,57 46,10 57,43

PO 31,84 19,41 29,63 47,20 53,56

PiS 25,38 14,99 43,78 50,80 60,54

Źródło: A. Turska-Kawa, Psychologiczne portrety elektoratów w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

w 2009 roku, maszynopis.
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Z przytoczonych danych wynika, że podobieństwa elektoratu SLD-UP i PdP 

Centrolewica są na tyle duże, że ewentualny wspólny start w wyborach mógłby 

doprowadzić do wystąpienia synergicznych efektów, a przynajmniej uzyskania 

wyniku na poziomie poparcia w wymiarze addytywnym, co biorąc pod uwagę 

aspekt normatywny wyborów, mogłoby dać lepszy rezultat w przeliczeniu na 

uzyskane mandaty. Jednak należy przypuszczać, że negatywne doświadczenia 

koalicji LiD mogą kłaść się cieniem na możliwości współpracy różnych środowisk 

spod znaku lewicy.

SUMMARY

THE POLISH LEFTWING parties treated the election to the European Parliament in 2009 

as a perfect opportunity to overcome their political marginalisation which aff ected them 

aft er the fi rst European elections in 2004. Th e above mentioned process once again proved 

to be true in the next two subsequent elections to the Polish parliament in which the left -

wing parties suff ered defeat. Th e parties which played the main role in the talks concerning 

the coalition and participated later on in governing the country were the post-Solidarity 

parties: Prawo i Sprawiedliwość and Platforma Obywatelska. Th e petrifi cation of the party 

system, resulting in the structuralization of the parliamentary scene, was for the Left  a real 

threat, especially because of the positioning mechanism which benefi ts the largest parties 

the most. Th e results of the Left  should be seen as a disappointment. Th e parties represent-

ing it did not actually even try to break through the domination of the Right and were no 

able to create any kind of foundations on which they could build their future success. Th e 

reason for that should be seen in the lack of positioning policy of the parties’ off er on the 

political market, the inability of generating a common and coherent formula of political 

activity, as well as the lack of political leadership and the inner struggle between diff erent 

fractions in the largest party on this side of the political scene. 
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WSTĘP:
 „WEJŚĆ W PASZCZĘ LWA, BY OD ŚRODKA WYBIĆ MU ZĘBY”

UDZIAŁ UGRUPOWAŃ EUROSCEPTYCZNYCH w wyborach do Parlamentu Euro-

pejskiego (PE) zawiera w sobie istotną sprzeczność. Ugrupowania takie są prze-

ciwne integracji europejskiej bądź to w ogóle i całkowicie, bądź to w formie ucie-

leśnionej przez Unię Europejską (UE). Udział w eurowyborach staje się formą 

legitymizowania jednej z głównych instytucji EU, w dodatku tej, którą eurosceptycy 

krytykują bodaj najbardziej (za uzurpowanie sobie praw do „bycia parlamentem”). 

Skoro eurosceptycy zasadniczo odrzucają UE, a w jej ramach PE, to naturalną 

konsekwencją takiego stanowiska winien być bojkot wyborów. Pragmatyka życia 

politycznego nakazuje jednakże wybór strategii optymalnej dla realizacji stawia-

nych celów. Nie-uczestnictwo jest skazaniem się na polityczną banicję. Referendum 

akcesyjne, w którym 77,5% Polaków opowiedziało się za wejściem Polski do UE 

przesądziło kwestię polskiej obecności w Unii. Po wejściu Polski do UE w maju 

2004 r. (co zresztą bezpośrednio poprzedzały pierwsze w Polsce wybory do PE) 

głównym partiom eurosceptycznym – wówczas Liga Polskich Rodzin (LPR) 

i Samoobrona – nie pozostało nic innego jak zaakceptować ten fakt1.

Jeśli prześledzimy te zmiany, odwołując się do dwóch typologii: zaproponowanej 

przez Christophera Flooda2 oraz opartej na „triadzie” postaw (eurosceptycyzm-

1 K. Zuba, Polski eurosceptycyzm i eurorealizm, Opole 2006.
2 Ch. Flood, Euroscepticism: A Problematic Concept, Paper presented to the University Association 

for Contemporary European Studies research conference, Queen’s University of Belfast September 

2002.
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eurorealizm-euroentuzjazm), to okaże się, że miano partii eurosceptycznej, w takim 

znaczeniu, jakie nadawano im przed wejściem Polski do UE, po akcesji można było 

odnosić jedynie do LPR. Ale nawet ta partia po referendum 2003 r. akceptując 

polską obecność w UE, istotnie zmieniła charakter swojego eurosceotycyzmu3.

Zmiana na polskiej scenie politycznej, która nastąpiła wraz z wyborami 2007 r. 

jeszcze bardziej skomplikowała koncept „eurosceptycyzmu”, a zatem i debatę 

o eurosceptycyzmie. Wyrzucenie przez wyborców LPR i Samoobrony poza parla-

ment formalnie oznaczało pozbawienie polskiej sceny politycznej liczących się 

ugrupowań eurosceptycznych. Podkreślmy, że za takie ugrupowanie trudno już 

wówczas było uważać populistyczną, koniunkturalną Samoobronę. Pozostał casus 

LPR. Jej klęskę możemy pośrednio tłumaczyć zmianą stosunku tej partii wobec 

polskiej obecności w UE, a zatem i akceptacją integracji europejskiej. Dla LPR 

oznaczało to konieczność głębokich przewartościowań w kluczowych aspektach 

tożsamości ideowej partii. Wymagało to podjęcia próby przesunięcia partii na 

pozycje nieco bardziej umiarkowane. Jeśli uwzględni się, że w tym samym czasie 

przeciwstawne cele przyświecały PiS, to uświadomimy sobie, że w okresie post-

referendalnym (2003–2007) doszło do nasilającej się próby sił pomiędzy LPR i PiS, 

której stawką była walka o dominację na prawicy. W walce tej większość atutów 

znajdowała się po stronie PiS. Ostatecznie też koalicja PiS z Samoobroną i LPR, 

zwłaszcza dla tej ostatniej partii, oznaczała zawarcie związku małżeńskiego 

z modliszką. Rozpoczął się proces zjadania przystawek, którego główną ofi arą 

padła LPR. W efekcie tego, po wyborach 2007 r. PiS zwiększyło swój wyborczy stan 

posiadania o główną część elektoratu LPR (oddając jedynie część umiarkowanego 

elektoratu PO).

Fakt ten, podobnie zresztą jak i utrata władzy przez PiS po wyborach 2007 r., 

znacząco zmienił charakter tej partii, przesuwając ją na pozycję, którą moglibyśmy 

określić mianem „miękkiego eurosceptycyzmu”. Wcześniejsza europeizacja PiS 

wynikała w dużym stopniu z przyczyn strategii politycznej (obecność w centrum 

polityki) oraz przyczyn instytucjonalnych (konieczność realizowania polityki rządu 

w sztywnych ramach porozumień europejskich i relacji międzynarodowych). 

Doskonałym odzwierciedleniem podstaw tej zmiany był stosunek PiS wobec 

traktatu lizbońskiego. Traktat wynegocjowany przez rząd PiS, zaakceptowany przez 

prezydenta z PiS-u i okrzyknięty przez nich jako „wielki sukces Polski”, po utracie 

3 K. Zuba, Th rough the Looking Glass: Th e Attitudes of Polish Political Parties towards the EU Before 

and Aft er the Accession, „Perspectives on European Politics and Society” 2009, t. 10, nr 3, s. 335. 
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władzy przez tę partię w wyborach 2007 r. został uznany za niekorzystny dla Polski 

i de facto przez partię odrzucony.

Wybory do PE w 2009 r. wyzwoliły nadzieje środowisk związanych wcześniej 

z LPR, Samoobroną i katolicko-narodowym odłamem PiS (Prawica Rzeczypospo-

litej) na powrót na ogólnopolską scenę polityczną. Eurowybory w 2004 r., w których 

Samoobrona i LPR odniosły nadspodziewany sukces, dały niektórym analitykom 

podstawy do formułowania tezy o swoistej „kontrofensywie” eurosceptyków, 

a zatem i twierdzeń, iż w nowej rzeczywistości (obecność Polski w UE) wciąż ist-

nieje znaczący społeczny i polityczny potencjał dla aktywności tego typu partii 

w Polsce4. Wyniki wyborów 2009 r. znacząco zweryfi kowały tę tezę, wskazując 

wyraziście, że w obecnych warunkach, eurosceptycyzm partii politycznych stanowi 

jedynie pochodną ich ogólnej tożsamości programowo-ideowej i jako taki nie 

stanowi istotnej płaszczyzny mobilizacji elektoratu.

KRYZYS SIĘ LICZY NIE EUROPA: 
KLIMAT SPOŁECZNOPOLITYCZNY

WYBORY DO PE są bez wątpienia specyfi czne. Ewidentnie mają dla wyborców 

charakter drugorzędny (second-order). Przekłada się to nie tylko na mniejsze 

zainteresowanie wyborami, ale przede wszystkim na niższą frekwencję oraz inną 

niż w wyborach na szczeblu krajowym i lokalnym motywację partii, kandydatów 

i wyborców5. Dla partii stanowią one bardziej test nastrojów społecznych i własnych 

możliwości mobilizacyjnych, niźli grę o istotną stawkę polityczną. Cechą charak-

terystyczną wyborów do PE, co elekcja w 2009 r. potwierdziła, jest dominacja 

w kampanii kwestii narodowych nad europejskimi6.

Jeśli jakiś element związany z integracją europejską może odegrać istotną rolę 

w wyborach do PE, to jedynie jakaś zapalna, aktualne dyskutowana kwestia oraz 

ogólny poziom poparcia (lub negacji) społeczeństwa dla obecności w UE. Pierwszy 

z aspektów w okresie kampanii w wyborach do PE w 2009 r. nie był obecny w sze-

roko rozumianym dyskursie społecznym. Kwestia losów traktatu lizbońskiego nie 

wzbudzała emocji w polskim społeczeństwie. Zatem usilna próba podejmowana 

4 H.P. Gaisbauer, Euro-Scepticism Revisited: Poland aft er EU Accession, „Perspectives on European 

Politics and Society” 2009, t. 8, nr 1, s. 57.
5 K. Reif, H. Schmitt, Nine Second-Order National Elections: A Conceptual Framework for the 

Analysis of European Election Results, „European Journal of Political Research” 1980, nr 8, s. 40–44.
6 J. Stróżyk, W partyjnych hasłach dużo Polski, mało Europy, „Rzeczpospolita”, 07.05.2009, s. 4.
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przez ugrupowania eurosceptyczne budowy swoich kampanii na krytyce tego 

traktatu nie mogła przynieść pozytywnych rezultatów. Równe niesprzyjający dla 

eurosceptyków był wysoki poziom poparcia Polaków dla obecności naszego kraju 

w UE7. W takim klimacie brak było wyraźnego tematu, wokół którego partie 

eurosceptyczne byłyby zdolne skupić zainteresowanie opinii publicznej.

Jedyną szansą dla eurosceptyków wydawała się „gra kryzysem”, czyli wykorzy-

stywanie ewentualnego ogólnego pogorszenia nastrojów społecznych. Jednakże, 

atmosfera kryzysu w minimalnym stopniu okazała się sprzyjać postawom konte-

stacji wobec UE. Jednak w tym wymiarze partie eurosceptyczne skutecznie zostały 

zdystansowane przez PiS. Niewielka część elektoratu zniechęcona do PO i tak była 

poza zasięgiem radykalnych ugrupowań eurosceptycznych.

Za strukturalny czynnik ograniczający szanse eurosceptyków należy uznać 

również pogłębianie się bipolarnego układu polskiej sceny politycznej. W takiej 

konstelacji wyborcy, dokonując kalkulacji, stawiają na silniejszego. W sytuacji gdy 

PiS, grając eurosceptyczną kartą, wyraźnie dążył do zawładnięcia maksymalnie 

dużej części elektoratu prawicowego, szanse eurosceptyków topniały. Kampania 

wyborcza PiS obliczona była na krytykę PO, ale w wymiarze elektoralnym, to nie 

Platforma była głównym przeciwnikiem. PiS walczył o elektorat z eurosceptykami 

i czynił to skutecznie. Jak słusznie zauważył publicysta „Rzeczpospolitej”, była to 

kampania „w treści przeciw PO, w formie – przeciw Libertasowi”8.

Wszystkie badania demoskopijne przeprowadzane przed wyborami do PE 

wyraziście wieściły zatem ugrupowaniom eurosceptycznym klęskę. W przeprowa-

dzonych, zarówno przez PBS DGA na zlecenie „Gazety Wyborczej” (w marcu 

i maju), CBOS9, jak i w ramach międzynarodowych badań „Predict09.eu”10, son-

dażach wszystkie te partie uzyskiwały wskazania na poziomie błędu statystycznego, 

wyraźnie poniżej 5% progu wyborczego. Według majowego badania „Gazety” 

Samoobrona mogła liczyć na 3% poparcia, Libertas – 2%, UPR – 1%; Prawica RP 

– 1%. Jedynie według sondażu przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej” 

Samoobrona odnotowywała w kilku okręgach (lubelskim, śląskim, kujawsko-po-

morskim) poparcie w okolicach 5% progu wyborczego11.

 7 Bilans pięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, CBOS, kwiecień 2009, nr 64, s. 1.
 8 J. Kałucki, Biało-czerwona kampania PiS, „Rzeczpospolita”, 11.05.2009, s. 4; D. Uhlig, PiS kontra 

Libertas, czyli awantura o Basię, „Gazeta Wyborcza”, 12.05.2009, s. 7. 
 9 Wybory do Parlamentu Europejskiego, CBOS 2009, nr 63, s. 4; Wybory do Parlamentu Euro-

pejskiego, CBOS, nr 82, 2009, s. 4.
10 http://www.predict09.eu/default/en-us.aspx
11 K. Manys, Lepper odżywa w eurokampanii, „Rzeczpospolita”, 03.06.2009, s. 4.
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Co ciekawe, analitycy PBS wskazywali, że niska frekwencja sprzyjać będzie 

partiom proeuropejskim. Wynikało to z faktu, że zwolennicy integracji dwukrotnie 

częściej deklarowali udział w wyborach niż przeciwnicy12. Jest to o tyle ciekawe, że 

zwykle – co potwierdzają przykłady innych państw (np. Wielkiej Brytanii), niska 

frekwencja to szansa dla partii liczących na relatywnie niewielki, ale cechujący się 

wysoką mobilizacją elektorat radykalny.

ZA A NAWET PRZECIW: 
STANOWISKA PARTII EUROSCEPTYCZNYCH

Samoobrona

NOMINALNIE NALEŻAŁA DO najbardziej okrzepłych spośród startujących w euro-

wyborach eurosceptycznych partii politycznych. Jednakże po wyborach 2007 r. 

jako partia pozaparlamentarna uległa de facto dezintegracji. Skandale polityczne 

i obyczajowe oraz kłótnie pomiędzy byłymi liderami doprowadziły Samoobronę 

na skraj niebytu politycznego. W kwestii europejskiej Samoobrona po wyborach 

2007 r. niemal w ogóle nie zabierała głosu. Można na tej podstawie wręcz poddać 

w wątpliwość jej eurosceptyczny charakter. Pozostała partią przede wszystkim 

populistyczną i to ta cecha jej tożsamości warunkowała nieliczne krytyczne wypo-

wiedzi pod adresem UE. Nie składały się one jednak na konsekwentną krytykę. 

Zarzuty wobec integracji dotyczyły niekorzystnych – zdaniem działaczy Samo-

obrony – warunków, na jakich polska wieś i rolnictwo były traktowane w ramach 

UE. W deklaracjach przed wyborami dominowały hasła, brak było jakichkolwiek 

spójnych koncepcji: np. Samoobrona deklarowała poparcie dla idei „Europy 

ojczyzn”, przeciwstawiając ją „Europie euroregionów”13.

Libertas

LIBERTAS POWSTAŁ W IRLANDII jako ruch stawiający sobie za cel odrzucenie 

w trakcie referendum w czerwcu 2008 r. traktatu lizbońskiego. Jednakże lider 

ruchu, milioner Declan Ganley nie tylko odżegnywał się od eurosceptycyzmu, ale 

deklarował, że jest euroentuzjastą, który występuje przeciwko traktatowi lizboń-

skiemu, jako aktowi utrwalającemu niedemokratyczne reguły panujące w UE. 

12 W. Szacki, Złe wieści dla PiS i eurosceptyków, „Gazeta Wyborcza’, 01.04.2009, s. 4; idem, PiS wciąż 

daleko za PO, „Gazeta Wyborcza”, 27.05.2009, s. 4.
13 A. Lepper, Drodzy Rodacy!, www.samoobrona.org.pl, odczyt z dn. 5.06.2009,.
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Kampania Libertasu walnie przyczyniła się do zwycięstwa obozu eurosceptyków 

i odrzucenia traktatu w Irlandii. Ganley miał nadzieję zdyskontować tak efektowny 

sukces w eurowyborach 2009 r. Przy tej okazji postawił sobie za cel stworzenie 

pierwszej pan-europejskiej organizacji. Oddziały Libertasu powołano w większo-

ści państw europejskich.

W Polsce Libertas zdominowany został przez polityków LPR. Zawierała się 

w tym oczywista sprzeczność. Jaskrawo eurosceptyczna postawa polskich polityków 

Libertasu kłóciła się z rzekomo proeuropejskimi deklaracjami Ganleya. Nie zmie-

niło tego ulokowanie na listach polskiego oddziału Libertasu kilku polityków 

o proeuropejskich poglądach. Listę partii w okręgu zachodniopomorsko-lubuskim 

otwierał były senator PO – Krzysztof Zaremba14. Taka strategia pogłębiała jeszcze 

bardziej nieczytelność profi lu formacji: nie była ona wiarygodna ani dla pro-eu-

ropejskiego elektoratu, ani dla eurosceptycznego. Wystawiało to zresztą partię na 

otwarte ataki ze strony innych, eurosceptycznych środowisk oraz PiS15. W ocenie 

publicystki „Rzeczpospolitej” jedynym powodem, dla którego Galeny zdecydował 

się powierzyć szyld Libertasu politykom LPR był fakt ich dominacji w telewizji 

publicznej – funkcje p.o. prezesa pełnił tam Piotr Farfał, były polityk LPR, bliski 

współpracownik Romana Giertycha16. Pozostawiając spekulacje na boku, należy 

stwierdzić, że ów swoisty elektorat do którego usiłował odwołać się Ganley („euro-

sceptyczni euroentuzjaści”) nie istnieje. Siłą rzeczy zatem chcąc budować w Polsce 

struktury swego ruchu, musiał się oprzeć na środowiskach eurosceptycznych, 

dokonując jednocześnie ruchów, które ten eurosceptycyzm miały rozmazać (casus 

Zaremby, casus Wałęsy). W rzeczywistości rozmazywały one jednak cały wizerunek 

Libertasu.

Program Libertas Polska stanowił „narodowy” dodatek do ogólnoeuropejskiego 

programu partii Ganleya. Zbudowany został przede wszystkim na krytyce traktatu 

lizbońskiego. Ponadto zawierał szereg populistycznych obietnic. Przykładowo 

5 maja Ganley zapewniał, że Libertas w PE będzie bronił polskich stoczni przed 

decyzją Komisji Europejskiej nakazującej ogłoszenie ich upadłości (bądź zwróce-

nie pomocy publicznej)17. Ów populizm prowadził do rażących sprzeczności, 

zwłaszcza jeśli porównać programy narodowe. W Irlandii Libertas szedł do wybo-

14 P. Kowalczyk, Były senator PO jedynką Libertasu, „Rzeczpospolita”, 01.05.2009, s. 5.
15 M. Jurek, Chcemy przebudzić odpowiedzialność za przyszłość kraju, rozm. A. Kowalski, „Nasz 

Dziennik”, 13.05.2009, s. 4.
16 M. Subotić, Giertych ma dość czekania, „Rzeczpospolita”, 23–24.05.2009, s. 8.
17 Libertas broni polskich stoczni, „Rzeczpospolita”, 06.05.2009, s. 5.
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rów do PE pod hasłem ograniczenia napływu Polaków na tamtejszy rynek 

pracy18.

Prawica Rzeczypospolitej (PR)

PR POWSTAŁA 19 kwietnia 2007 r. jako formacja katolicko-narodowa skupiona 

wokół byłych polityków PiS, którym przewodził były marszałek Sejmu Marek Jurek. 

Choć politycy ci przed referendum akcesyjnym występowali przeciwko wejściu 

Polski do UE, to PR akceptowała fakt obecności naszego kraju w Unii. W programie 

partii wskazywano jednakże na znaczący „negatywny potencjał” UE, który wynikał 

z zagrożeń, jakie niosły zarówno projekty dalszej integracji, jak i ideowa dominacja 

wartości laickich i liberalnych. Z tych powodów PR odrzucała traktat lizboński, 

który „pokazał też siłę, z jaką środowiska dominujące w Unii odrzucają chrześci-

jańską tożsamość Europy”19.

Do eurowyborów partia poszła pod hasłem „Europa normalnych rodzin”. Pro-

gram osnuty został wokół obrony wartości konserwatywnych, takich jak rodzina, 

naród, państwo, ukazywanych jako fundamenty tradycji i tożsamości Europy. PR 

uznawała, że jedynie w oparciu o te wartości UE budowana na koncepcji „Europy 

narodów” może realizować głoszone idee jedności i solidarności. Celem stawianym 

przed kandydatami PR do europarlamentu było zatem odwrócenie tendencji 

odchodzenia Europy od tych wartości na rzecz wartości indywidualistycznych, 

liberalnych i laickich20.

Koalicyjny Komitet Wyborczy Naprzód Polsko-Piast (NP-Piast)

RUCH SPOŁECZNY NP powstał w październiku 2008 r. Był inicjatywą polityków 

katolicko-narodowych, związanych wcześniej z LPR, ale skonfl iktowanych z jej 

liderem R. Giertychem. W gronie założycieli znaleźli się eurodeputowani: Bogdan 

Pęk, Bogusław Rogalski, Sylwester Chruszcz, Dariusz Grabowski, Andrzej Zapa-

łowski oraz były wicemarszałek Sejmu Janusz Dobrosz. Funkcje przewodniczącego 

objął J. Dobrosz. Na początku marca 2009 r. porozumienie w sprawie startu w euro-

wyborach NP podpisało ze Stronnictwem „Piast”, ugrupowaniem byłych działaczy 

PSL21. Na potrzeby wyborów komitet przyjął nazwę Koalicyjny Komitet Wyborczy 

Naprzód Polsko-Piast. Choć w deklaracji odwołano się do wartości chadeckich, 

18 A. Łojewska, Libertas kontra Polacy, „Rzeczpospolita”, 18.05.2009, s. 11.
19 Silna Polska dla cywilizacji życia. Założenia polityki Prawicy Rzeczypospolitej, Warszawa marzec 

2009, s. 13; M. Piłka, Lizbona czy Nicea?, „Dziennik Polski”, 04.05.2009, s. 6.
20 M. Jurek, op.cit., s. 4.
21 Prawica łączy się na eurowybory, „Gazeta Wyborcza”, 02.03.2009, s. 5.
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„narodowo-niepodległościowych” i „ludowo-samorządowych”, to w formacji tej 

dominował nurt katolicko-narodowy. Początkowo spekulowano, że NP przyjmie 

patronat Libertasu, stanowiąc jego polski oddział22. Sam Dobrosz dążył do takiego 

rozwiązania, a po fi asku starań ostatecznie sam zdecydował się na start z list 

Libertasu. Można stwierdzić, że ten krok lidera NP (usuniętego pod koniec maja 

z partii) okazał się gwoździem do trumny tej formacji.

NP zbudowana została na tradycyjnych dla katolicko-narodowego nurtu war-

tościach, wyprowadzonych bezpośrednio z nauki społecznej Kościoła katolickiego. 

W kręgu tych wartości znajdowała się koncepcja państwa narodowego. Interpre-

tacja pryncypialności tej idei na gruncie stosunku wobec integracji europejskiej, 

sprowadzała się do podkreślania nienaruszalności niepodległego statusu państwa 

i suwerenności narodu. Partia akceptowała obecność Polski w UE, podkreślając 

jednakże, iż musi się ona urzeczywistniać w formule „Europy Ojczyzn”, pojmowa-

nej jako „opartej o współpracę wolnych i solidarnych narodów, na równych zasa-

dach prawnych i ekonomicznych”. W opozycji do tej koncepcji ukazywano model 

Europy „super-państwa”. W deklaracji podkreślono, że traktat lizboński odzwier-

ciedla tendencje w kierunku budowy takiego modelu. Dlatego też partia zdecydo-

wanie odrzuca traktat23. NP unikała etykietki partii eurorsceptycznej, jej liderzy 

sami określali ją jako formację eurorealistyczną24. Podkreślmy przy tej okazji 

ponownie, że według „kryteriów przedakcesyjnych” partia mogła uchodzić za taką 

formację. Jednakże w nowej rzeczywistości członkowstwa Polski w UE można ją 

uznać za eurosceptyczną.

Unia Polityki Realnej (UPR)

UPR STAWAŁA DO wyborów jako najstarsza z istniejących partii eurosceptycz-

nych. Fenomen, o którym można mówić w związku z UPR, polega na jej trwałości 

oraz oryginalnym, pogłębionym ideowymi debatami, profi lu politycznym, pomimo 

utrzymywania od początku lat 90. XX w. statusu partii marginalnej. Jako partia 

liberalno-konserwatywna zbudowała swoją polityczną tożsamość na radykalnych 

elementach zarówno konserwatyzmu, jak i liberalizmu (libertarianizm). Stosunek 

UPR do integracji europejskiej był niezmienny od początku lat 90. XX w. Była to 

jedyna partia w Sejmie I kadencji (1991–1993), którą można było określić mianem 

22 Naprzód Polsko, www.naprzodpolsko.pl/, odczyt z dn. 19.04.2009); „Naprzód Polsko” – nowa 

partia związana z Radiem Maryja, „Rzeczpospolita”, 12.10.2008, s. 8.
23 Deklaracja ideowa Ruchu Naprzód Polsko, www.naprzodpolsko.pl/page,0,0,deklaracja.html, 

odczyt z dn. 18.04.2009).
24 J. Dobrosz, Jesteśmy eurorealistami, „Biuletyn Europejski UEN” 2009, nr 9, s. 8–9.
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jednoznacznie eurosceptycznej. Tracąc w 1993 r. status partii parlamentarnej, nie 

zmieniła swego stanowiska. Atakowała UE za nadmierną biurokrację, brak demo-

kracji, dążenia do demontażu państw narodowych, ekonomiczny protekcjonizm, 

wreszcie – moralny i ideowy nihilizm25. Po referendum akcesyjnym UPR postawiła 

sobie za cel „minimalizację strat” wynikłych z polskiego członkostwa. Sprowadzało 

się to do walki o utrzymanie międzynarodowego charakteru UE (Europa państw) 

oraz krytyki dalszych projektów integracyjnych.

Wraz z wejściem Polski do UE partia pogłębiła swoje polityczne zagubienie 

wynikające z braku wyraźnej strategii działania w nowej, nieakceptowanej rzeczy-

wistości. Nałożył się na to kryzys przywództwa, wraz z coraz wyraźniejszym 

wycofywaniem się z aktywności politycznej UPR „ojców założycieli” – Janusza 

Korwina-Mikke i Stanisława Michalkiewicza. We wrześniu 2008 r. na czele partii 

stanął Bolesław Witczak, który zapowiadał zmianę oblicza partii poprzez większą 

profesjonalizację jej działań i nacisk na kreowanie wizerunku26. Pokładanych 

nadziei jednakże nie spełnił. Kampania wyborcza do PE ukazała raczej pogłębienie 

kryzysu partii miast jakichkolwiek symptomów odnowy.

Słyszalni, ale nie słuchani: kampania wyborcza

Z ANALIZOWANYCH UGRUPOWAŃ O SZEROKO zakrojonej kampanii można 

mówić jedynie w przypadku Libertasu. Podstawowym problemem wszystkich 

ugrupowań eurosceptycznych była szczupłość środków fi nansowych. Jako, że 

wszystkie te partie miały status ugrupowań pozaparlamentarnych, pozbawione 

były sutych dotacji państwowych, na których partie parlamentarne opierały swoje 

kampanie. Pozostawały im zatem do dyspozycji jedynie skromne środki pocho-

dzące ze składek członkowskich i wpłat osób fi zycznych. Te zdecydowanie nie 

wystarczały na prowadzenie kampanii z rozmachem.

Pomimo wskazanych powyżej ograniczeń, Libertas Polska posiadał znaczące 

atuty, które dawały mu szansę uzyskania dobrego wyniku w wyborach: zauważalna, 

ogólnoeuropejska kampania wyborcza oraz przychylność Telewizji Publicznej 

kierowanej przez pełniącego obowiązki (p.o.) prezesa Piotra Farfała. Atuty te 

zostały jednak zniwelowane przez programową nieklarowność oraz rażące błędy 

kampanii. Dlatego też kampanię wyborczą Libertasu trudno w polskich warunkach 

uznać za przekonującą i udaną. Niewątpliwie jednak partii tej udało się osiągnąć 

coś, co nie udało się innym ugrupowaniom eurosceptycznym – udało jej się 

25 K. Zuba, Polski eurosceptycyzm…, s. 285. 
26 B. Witczak, Wywiad z nowym prezesem UPR…, www.mikke.fora.pl, odczyt z dn. 02.09.2008
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„zaistnieć”. O Libertasie, a bardziej może o jego założycielu i liderze – Declanie 

Ganleyu głośno było w polskich mediach od czerwcowego referendum 2008 r. 

w Irlandii. Rozgłos ten w pewnym stopniu Ganley zdyskontował na rzecz narodo-

wych oddziałów swojej partii powołanych na potrzeby kampanii wyborczej do PE. 

Ogólnoeuropejska kampania Libertasu stawiała zresztą pod znakiem zapytania 

przejrzystość reguł prowadzenia i fi nansowania kampanii oddziałów narodowych. 

Kampania ta adresowana była wszak nie do „społeczeństwa europejskiego”, ale 

społeczeństw narodowych. Nadto, Polski odział nie prowadził żadnej weryfi kacji 

napływających na jej konto wpłat, rodziło to podejrzenia, że jakaś część z nich 

może pochodzić z zagranicy27.

Jako najsłabszą należy ocenić kampanię wyborczą Samoobrony i UPR. Samo-

obrona de facto nie miała kampanii. Struktury krajowe partii były w rozsypce, cała 

kampania opierała się zatem na nieskoordynowanej indywidualnej promocji 

kandydatów na europosłów28. Kampania UPR właściwie prowadzona była jedynie 

za pośrednictwem witryn internetowych29. Do wyborów UPR poszła pod liberal-

nym hasłem: „Niesiemy Europie wolność”. Wśród celów programowych wymie-

niono: zablokowanie traktatu lizbońskiego; utrzymanie narodowej waluty; 

popieranie wolnego rynku; uproszczenie i odbiurokratyzowanie prawa unijnego30. 

Trudności z prowadzeniem skutecznej, a przynajmniej widocznej, kampanii zostały 

pogłębione poprzez odcięcie od UPR jej dotychczasowego organu prasowego – 

„Najwyższego Czasu”. Redaktor naczelny i współwłaściciel pisma – Tomasz Sommer 

wystartował do europarlamentu z listy Libertasu w okręgu pomorskim.

Katolicko-narodowe ugrupowania eurosceptyczne (PR, NP) zostały w trakcie 

kampanii de facto pozbawione szerszego dostępu do mediów, pomijając przyznany 

im na mocy ordynacji wyborczej czas antenowy w mediach publicznych. Najbar-

dziej bolesne (i kosztowne politycznie) okazało się zamknięcie dla nich dostępu 

do mediów ojca Rydzyka. W całym okresie kampanii, czyli mniej więcej od 

początku maja do 6 czerwca 2009 r. na łamach „Naszego Dziennika” tylko raz 

zaprezentowano PR31. Drugi raz wspomniano o niej pośrednio w związku ze 

27 W.  Wybranowski, Libertas Polska otwarty na nielegalne wsparcie, „Rzeczpospolita”, 30–

–31.05.2009, s. 7; D. Uhlig, Narodowcy i irlandzkie pieniądze, „Gazeta Wyborcza”, 30.03.2009, s. 6.
28 Odzwierciedlało się to m.in. w słabości strony internetowej, por.: Samoobrona, www.samo-

obrona.org.pl.
29 Dla celów kampanii założono oddzielną stronę: http://kwupr.pl/ 
30 Niesiemy Europie wolność, http://kwupr.pl/program-wyborczy/, odczyt z dn. 26.06.2009]; zob. 

też: Niesiemy Europie Wolność, UPR, Lista nr 1, druk ulotny.
31 M. Jurek, op.cit., s. 4. 
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zdjęciem z anteny programu Wojciecha Cejrowskiego, który wcześniej wystąpił 

w spocie reklamowym PR. Materiał ten okraszono znamiennym tytułem: „Embargo 

na Jurka”32. W istocie rzeczy embargo takie panowało w mediach ojca Rydzyka. 

NP nie mogło liczyć nawet na tak skromną prezentację.

Zatem – jak już stwierdzono – tylko Libertas prowadził zauważalną kampanię 

wyborczą. I choć nie przyniosła ona spodziewanych efektów, to zasługuje na uwagę 

co najmniej z trzech powodów.

Po pierwsze, była to nie tylko, a nawet nie tyle, kampania ogólnopolska, ale – 

bodaj pierwsza w historii wyborów do Europarlamentu – kampania o charakterze 

ogólnoeuropejskim. Zdaniem „Irish Times’a” założyciel i lider Libertasu wydał na 

kampanię ok. 30 milionów euro33. Pozwoliło to na przeprowadzenie kampanii ze 

znaczącym rozmachem, zauważalnej w całej Europie.

Po drugie, partia otrzymała bezpośrednie wsparcie ze strony telewizji publicznej. 

Zarówno p.o. prezes TVP Piotr Farfał, jak i liderzy Libertas Polska wywodzili się 

z Ligii Polskich Rodzin. Za patrona polskiego Libertasu uznawano zresztą Romana 

Giertycha. Prasa informowała ponadto, że żona Sebastiana Jargota, pełnomocnika 

fi nansowego Libertasu w Polsce, zatrudniona była w sekretariacie prezesa TVP34. 

Farfał wywierał otwartą i skuteczną presję na pracowników TVP celem ekspono-

wania przekazów dotyczących Libertasu35.

Po trzecie, w propagandową machinę kampanii wyborczej udało się Declanowi 

Ganleyowi wciągnąć legendę „Solidarności”, byłego prezydenta Lecha Wałęsę. 

Uczestniczył on w wiecach Libertasu w Rzymie (1 maja) i w Madrycie (14 maja)36. 

Pomimo zaprzeczeń, iż popiera tę partię, jego udział został tak właśnie powszech-

nie odebrany. Na L. Wałęsę posypały się gromy. Rozmowę w tej sprawie odbył 

z nim premier Donald Tusk. Pod wpływem krytyki, Wałęsa zaczął się dystansować 

od Libertasu. Do skutku nie doszło jego wystąpienie na zjeździe partii w Dublinie. 

Przed wiecem Wałęsa przekonywał, że jeśli nawet wystąpi, to będzie nakłaniał 

Libertas do poparcia traktatu lizbońskiego. Wyjaśnienia, choć nie przekonujące, 

32 A. Ambroziak, Embargo na Jurka, „Nasz Dziennik”, 29.05.2009, s. 4. 
33 D. Pszczółkowska, Po fi asku Libertasu Declan Ganley rezygnuje z polityki, „Gazeta Wyborcza”, 

09.06.2009, s. 9. 
34 Żona skarbnika Libertasu u Farfała, „Rzeczpospolita”, 16–17.05.2009, s. 5.
35 A. Kublik, Nie ma już dnia bez Libertasu, „Gazeta Wyborcza”, 5.06.2009, s. 6.
36 W. Wybranowski, Wałęsa na kongresie Libertasu, „Rzeczpospolita”, 2–3.05.2009, s. 4; E. Olczyk, 

Wałęsa znów u Ganleya, „Rzeczpospolita”, 14.05.2009, s. 8.
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zdecydowały, że dla obu stron transakcji – tak dla Libertasu jak i Wałęsy – dalsza 

współpraca była ryzykowna37. Z końcem maja kooperacja ta uległa zerwaniu.

KONKLUZJE: KLĘSKA I JEJ PRZYCZYNY

WYNIKI UZYSKANE W WYBORACH 2009 r. przez partie eurosceptyczne w pełni 

uprawniają do mówienia o ich klęsce (tab. 1). Ocena taka może zostać jednak nieco 

złagodzona, jeśli uwzględni się częściowo eurosceptyczny program PiS.

Reasumując należy wskazać na podstawowe przyczyny klęski ugrupowań euro-

sceptycznych w wyborach do PE w 2009 r.:

 – słabość fi nansowa, wynikająca z pozaparlamentarnego statusu;

 – ogólny klimat społeczny, który nie dawał szans na zbicie znaczącego kapitału 

jedynie na krytyce UE;

 – brak poparcia „protektora” zewnętrznego, którym w poprzednich wyborach 

(nie tylko do PE) było „Radio Maryja”, wcześniej zaś (w wyborach do parla-

mentu) Episkopat;

 – sprzeczności w prowadzonej kampanii, co ujawniło się w podstawowej 

mierze w przypadku Libertasu;

37 D. Pszczółkowska, Libertas już nie kocha Wałęsy?, „Gazeta Wyborcza”, 30–31.05.2009, s. 7.

Tabela 1. Wyniki uzyskane przez ugrupowanie 

eurosceptyczne w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego w 2009 r. z uwzględnieniem 

wyników eurorealistycznego PiS

Nr 
listy

Procent 
głosów

1 UPR 1,10

3 Samoobrona 1,46

5 Libertas 1,14

8 PR 1,95

12 NP-Piast 0,02

9 PiS 27,40

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza, www.pkw.gov.pl
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 – konkurencja PiS, które skutecznie zdominowało pozycję „obrońcy narodo-

wych interesów Polski” w wyborach do PE.

Pierwsze dwa aspekty zostały omówione. Odnieśmy się do pozostałych kwestii.

Potencjalnie szanse na promocję w eurosceptycznych mediach ojca Tadeusza 

Rydzyka, jakimi są – „Radio Maryja” i „Nasz Dziennik” – miały trzy ugrupowania: 

Prawica Rzeczypospolitej, Naprzód Polsko oraz Libertas. W rzeczywistości żadne 

z nich nie uzyskało jakiegokolwiek wsparcia. PR była pomijana, NP ignorowane, 

zaś Libertas zwalczany. Media ojca Rydzyka agitowały jednoznacznie za PiS. 

Z powodów taktycznych nie wchodziło zatem w grę poparcie innych ugrupowań 

– wprowadziłoby to dezinformację w szeregach radiomaryjnego elektoratu, którego 

siła wynikała nie tyle z liczebności co karności. Choć początkowo (w lutym 2009 r.) 

w kręgu RM pojawił się pomysł powołania odrębnej formacji, jednoznacznie 

eurosceptycznej, i wystawienia jej w wyborach do PE, to ostatecznie w połowie 

marca, ojciec Rydzyk pogrzebał te plany, decydując się na pełne poparcie PiS. 

Partia Jarosława Kaczyńskiego zagwarantowała przy tym znaczącą reprezentację 

ludzi RM na swoich listach m.in. dwie „jedynki”: z Łodzi wystartowała Urszula 

Krupa, z Lublina Mirosław Piotrowski. Z „dwójki” wystartował w Poznaniu inny 

kandydat radiomaryjny Witold Tomczak38.

Samo „Radio Maryja” w kampanii miało nieco związane ręce kuratelą powoła-

nej przez Episkopat Rady Programowej, która zakazała osobom duchownym 

wypowiadać się na antenie radia po stronie jakiejkolwiek partii. W kampanię Radio 

włączyło się pośrednio. Na jego antenie dwa razy dziennie prowadzona była 

audycja „Euroleksykon” Jerzego Roberta Nowaka, której treść przedrukowywana 

była następnie w „Naszym Dzienniku”. Ominięto w ten sposób zalecenia Rady: 

Nowak nie był osobą duchowną, a w swojej audycji nie agitował otwarcie za żadną 

z partii. Jego audycja wymierzona była w PO i lewicę39. Rada Programowa Radia 

nie uznała tego za naruszenie przyjętych reguł40. W sumie zatem media ojca 

Rydzyka agitowały za PiS, przeciw PO i lewicy, zaś wydźwięk ich przekazu był 

jednoznacznie eurosceptyczny, a nawet antyeuropejski. Partie eurosceptyczne, 

z wyjątkiem PiS, były zupełnie pomijane.

O nieczytelności kampanii eurosceptyków już powiedziano. Wynikała ona 

z ogólnej sprzeczności strategii akceptowania integracji, przy jednoczesnej krytyce 

38  J. Hołub, Alleluja i do przodu… z PiS, „Gazeta Wyborcza”, 18.03.2009, s. 7.
39 Zob.: „Nasz Dziennik” – Nowak „prezentował” sylwetki kandydatów do PE: D Hübner, J. Ja-

skierni, R. Th un, W. Olejniczaka, J. Buzka, M. Siwca, T. Iwińskiego, L. Pastusiaka, J. Onyszkiewicza, 

S. Nitrasa. 
40 K. Wiśniewska, Alleluja i obrażaj, „Gazeta Wyborcza”, 30–31.05.2009, s. 3.
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UE, a zwłaszcza traktatu lizbońskiego. Sprzeczność ta najbardziej jaskrawo ujawniła 

się w odniesieniu do Libertasu, który miał szanse odegrania roli „czarnego konia” 

tych wyborów. Wydaje się, że atmosfera jaka powstała wokół „sprawy Wałęsy” 

bardziej zaszkodziła niż pomogła Libertasowi. Trudno nie zgodzić się z oceną 

publicysty „Naszego Dziennika” – Jana Marii Jackowskiego, który pisał: „No cóż, 

mamy obecnie ogromne materii pomieszanie, gdyż formacja Declana Ganleya, 

mimo, że antyestablishmentowa, jest jednak pro-unijna, a w Polsce liczy na głosy 

eurosceptyków, dla których w większości Lech Wałęsa jest synonimem zdrady 

narodowych interesów”41. Dodatkowo fatalne wrażenie wywarła (nie tylko w Pol-

sce) informacja, że aktywność Wałęsy na rzecz Libertasu miała swoje ekonomiczne 

uzasadnienie – D. Ganley zapłacił byłemu prezydentowi RP za wystąpienia na 

zjeździe Libertasu42. Zatem „popierający – niepopierający” Libertas Wałęsa utracił 

wszelką wiarygodność, podważając tym samym również wiarygodność Libertasu. 

Trudno zresztą przeceniać negatywny wpływ tego czynnika. Przegrana polskiego 

„oddziału” Libertasu, nie okazała się zresztą wyjątkiem. Spektakularną klęskę ruch 

Ganley’a zanotował w całej Europie wprowadzając do PE tylko jednego eurodepu-

towanego (Francuz Philippe de Villiers). Prestiżową klęskę poniósł sam Ganley, 

przegrywając mandat ze swego okręgu w Irlandii. Po ogłoszeniu wyników ogłosił 

wycofanie się z polityki43.

Przypomnijmy również o niskiej frekwencji, która zdaniem analityków tym razem 

działała na niekorzyść radykalnych ugrupowań eurosceptycznych. Można zakładać, 

choć to tylko hipoteza, że elektorat eurosceptyków w Polsce, inaczej niż w wyborach 

2004 r., okazał się słabiej zmobilizowany niż pro-europejski. Jeśli dodamy do tego 

utrzymujący się niski poziom społecznego eurosceptycyzmu, to należy stwierdzić, 

że mobilizacja wśród tego elektoratu musiałaby być bardzo wysoka. Nadto, elektorat 

ten (identyfi kowany w dużym uproszczeniu jako „radiomaryjny”) w dużej mierze 

poparł PiS, do czego otwarcie namawiały media ojca T. Rydzyka.

Wreszcie ostatni z aspektów, a jednocześnie jedna z głównych przyczyn porażki 

eurosceptyków: konkurencja PiS. Partia ta po utracie władzy w 2007 r. wyraziście 

przeszła na pozycje malkontenta w kwestiach europejskich, czego najwyraźniej-

szym przejawem była zmiana stosunku do wynegocjowanego wcześniej przez rząd 

J. Kaczyńskiego traktatu lizbońskiego.

41 J. M. Jackowski, Gdański sfi nks i karły moralne, „Nasz Dziennik”, 16–17.05.2009, s. 4.
42 Nieformalne informacje mówiły o 100 tys. euro, jakie L. Wałęsa miał zainkasować za udzielone 

Libertasowi poparcie: E. Olczyk, op. cit., s. 8.
43 D. Pszczółkowska, Po fi asku Libertasu…, s. 9.
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SUMMARY

THE ARTICLE UNDERTAKES to analyze the participation of Euro-skeptical factions in the 

election to the European Parliament (EP) in Poland in the year 2009: Samoobrona (Self-

Defense), Libertas, Prawica Rzeczypospolitej (Th e Right Wing of the Republic of Poland), 

Naprzód Polsko (Poland Forward), Unia Polityki Realnej (Union of Real Politics). Th ese 

parties obtained very poor results and did not manage to win a single seat in the EP. Th eir 

defeat was the more evident if one compares the current results with those obtained in 

2004, when the Self-Defense and League of Polish Families had fairly good results. Th e 

present state of things has been the consequence of a few factors, the most signifi cant of 

which are the following:

 – the stable high level of social support for Poland’s membership in the EU, with 

simultaneous lack of criticism of the membership;

 – disintegration of the majority of Euro-skeptical factions which have been active as 

the Opposition outside Parliament;

 – fi nancial weakness which manifested itself in a poor election campaign;

 – the lack of support on the part of Radio Maryja and the other media controlled by 

Father Tadeusz Rydzyk that concentrated on intensive backing up of Prawo i Spra-

wiedliwość (Law and Justice);

 – competition from the Law and Justice which made use of Euro-skeptics’ rhetoric in 

the election campaign.
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TERYTORIA DZISIEJSZEJ POLSKI oraz krajów z nią sąsiadujących od wieków były 

miejscem ścierania się różnych kultur, religii, a także wzorców ekonomicznych 

i politycznych. Były również polem rywalizacji, ale i zarazem współpracy na 

gruncie polityki, gospodarki, handlu i nauki. Ten rejon Europy jest interesujący 

także z punktu widzenia różnic występujących między poszczególnymi krajami. 

Różnice te isnieją nie tylko na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej czy też 

kulturowej, ale także w poziomie rozwoju cywilizacyjnego kraju, pod względem 

przynależności do Unii Europejskiej oraz stażu członkowskiego. Znaczne też 

odmienności w tym regionie występują w kontekście budowy i rozwoju społeczeń-

stwa informacyjnego. I ta problematyka zostanie omówiona w tym artykule.

ZARYS PROBLEMATYKI

TERMIN SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE1 jest używany w publikacjach oraz 

dokumentach od ponad czterdziestu lat, ale początkowo terminem bardziej popu-

larnym było określenie „cywilizacja informacyjna”, jednak po kilku latach na trwałe 

do obiegu weszło pojęcie „społeczeństwo informacyjne”. Prześledźmy więc, jak 

pojęcie „społeczeństwo informacyjne” torowało sobie drogę w publikacjach nauko-

wych oraz dokumentach rządowych na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat. 

1 Na potrzeby tego artykułu została przyjęta następująca defi nicja społeczeństwa informacyjnego: 

“społeczeństwo staje się informacyjnym, kiedy stopień komplikacji rozwoju społeczno-ekonomicz-

nego zmusza do użycia narzędzi, bez których nie jest możliwe zgromadzenie, przetwarzanie i użyt-

kowanie olbrzymiej infomasy”. K. Krzysztofek, M. Szczepański, Zrozumieć rozwój, Katowice 2002, 

s. 178.

KU SPOŁECZEŃSTWU INFORMACYJNEMU . 

POLSKA I KRAJE SĄSIEDNIE

Beata Stachowiak
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W roku 1963 ukazał się artykuł japońskiego socjologa Tadao Umesamo, w którym 

poruszono problemy związane z przemianami społeczeństwa przemysłowego 

w społeczeństwo oparte na sektorach informacyjnych2. W rok później na łamach 

japońskiego dziennika „Hoso Asahi” miała miejsce dyskusja, która dotyczyła 

przyszłości japońskiej gospodarki i społeczeństwa w nowych warunkach, kiedy to 

dominującym sektorem wytwarzania PKB stanie się sektor informacyjny. Po kilku 

latach, a ściślej w 1968 r., pojęcie „cywilizacja informacyjna” zostało upowszech-

nione przez japońskiego futurologa Kenichi Koyame w pracy poświęconej prze-

obrażeniom współczesnych społeczeństw. Zaś na początku lat 70. Japończyk Yoneji 

Masuda opracował i przedstawił strategię przeobrażania wszystkich sektorów życia 

społecznego pod wpływem rozwoju technologii informacyjno-komunikacyj-

nych.

W pracach oraz dokumentach Europejczyków pojęcia „społeczeństwo informa-

cyjne” zaczęto używać nieco później. Dopiero w roku 1978 opublikowano raport 

dwóch socjologów Simona Nora i Alaina Minca dla francuskich władz, dotyczący 

zmian w funkcjonowaniu społeczeństwa w obliczu pojawienia się nowych techno-

logii IT oraz zmian w strukturze zatrudnienia. Kilka lat później, tj. w latach 80., 

Wspólnota Europejska zaczęła intensywniej zastanawiać się nad problematyką 

społeczeństwa informacyjnego. Opracowano i wdrożono w życie projekty badaw-

cze dotyczące technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz ich wpływu na 

życie społeczne, gospodarcze i polityczne. Lata 80. XX wieku przyniosły również 

upowszechnienie problematyki społeczeństwa informacyjnego w Stanach Zjedno-

czonych, które na drogę budowy nowej formacji społecznej wkroczyły wcześniej 

niż kraje europejskie. Powróćmy jednak do kwestii europejskich. Na początku lat 

90. termin „społeczeństwo informacyjne” stał się popularny za sprawą raportu „Th e 

Europe and the Global Information Society” sporządzonego przez Martina Ban-

gemanna dla Komisji Europejskiej. W wielu opracowaniach rok ukazania się tego 

raportu, tj. 1994, uważa się za przełomowy, gdyż termin „społeczeństwo informa-

cyjne” nabrał wówczas mocy ofi cjalnej. Po roku 1994 hasło „społeczeństwo infor-

macyjne” zaczęło pojawiać się coraz częściej w dokumentach unijnych. Na przykład 

w Piątym Programie Ramowym, rozpisanym na lata 1998–2002, funkcjonował 

specjalny program pod tytułem „User friendly Information Society”3. Kolejnym, 

przełomowym momentem było ogłoszenie w grudniu 1999 inicjatywy „eEurope” 

2 W artykule tym autor użył po raz pierwszy określenia „cywilizacja informacyjna”.
3 Tłum. Przyjazne Społeczeństwo Informacyjne.
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– an Information Society for all”4. Działania tego programu objęły piętnaście 

państw Unii Europejskiej. Kraje kandydujące również doceniły znaczenie proble-

matyki społeczeństwa informacyjnego i w maju 2000 r. podczas konferencji 

ministerialnej w Warszawie przyjęły deklarację „eEurope+”, w której zobowiązały 

się do przygotowania narodowych planów budowy społeczeństwa informacyjnego 

zgodnie z inicjatywą eEurope. Ponadto postanowiono, iż państwa „piętnastki” oraz 

kraje kandydujące podejmą wspólne prace nad przygotowaniem planu działania 

„eEurope2003+”. Również Strategia Lizbońska, której głównym celem było stwo-

rzenie z krajów Unii Europejskiej najbardziej konkurencyjnej gospodarki świata 

do roku 2010, uwzględniała proces tworzenia się społeczeństwa informacyjnego. 

Tak więc, problematyka społeczeństwa informacyjnego stawała się powoli dla 

większości państw europejskich, nie tylko dla krajów Unii Europejskiej, jednym 

z wiodących tematów.

WSKAŹNIKI ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA 
INFORMACYJNEGO

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO można rozpatrywać na wielu 

płaszczyznach, zjawisko to można opisywać za pomocą różnych wskaźników – 

przyjrzyjmy się więc bliżej tym, które mogą być pomocne w tym zakresie. Prace 

nad statystycznym opisem rozwoju społeczeństwa informacyjnego rozpoczęły się 

w roku 1997, kiedy to OECD podjęła decyzję o powołaniu specjalnej Grupy 

Roboczej ds. Wskaźników Społeczeństwa Informacyjnego. Był to punkt zwrotny, 

gdyż podjęto wreszcie działania zmierzające do wypracowania spójnego systemu 

wskaźników, aby ostatecznie móc porównać stopień zaawansowania rozwoju wielu 

państw. Głównym celem owej grupy roboczej było opracowanie defi nicji i meto-

dologii dostarczania danych, porównywania ich w skali międzynarodowej. Wkrótce 

zaczęły pojawiać się pierwsze efekty, i tak np. w roku 1998 opracowano defi nicję 

„sektora ICT”, w roku 2000 pojęcie „transakcji handlu elektronicznego”, rok 2001 

przyniósł opracowanie modelu badania wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach. 

Rok później pojawił się model badawczy dla gospodarstw domowych. W roku 2004 

rozpoczęto prace nad opracowaniem metod badawczych dotyczących elektronicz-

nych usług biznesowych. Oczywiście problematyką ilościowego i jakościowego 

opisu społeczeństwa informacyjnego zajmowała się nie tylko OECD, ale także 

4 Tłum. Społeczeństwo Informacyjne dla Wszystkich.
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i inne organizacje międzynarodowe. I tak, w roku 2005 odbył się Światowy Szczyt 

w Sprawie Społeczeństwa Informacyjnego, którego głównym celem było określenie 

listy wskaźników opisujących rozwój społeczeństwa informacyjnego. Miały być 

one obowiązujące dla wszystkich państw należących do ONZ, OECD i UE. Wskaź-

niki ustalone wówczas zamknęły się w trzech obszarach: infrastruktura ICT, dostęp 

i wykorzystanie ICT w gospodarstwach domowych oraz dostęp i wykorzystanie 

ICT w przedsiębiorstwach.

Wcześniej w UE Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej rozporządze-

niem 808/2004 określiły ogólne zasady gromadzenia danych służących do opisu 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Do tego czasu badania prowadzone 

w krajach UE miały charakter rozproszony, nie były ujednolicone, wskutek czego 

wyniki były nieporównywalne. Owe rozporządzenie przyczyniło się do harmoni-

zacji badań, co między innymi prowadziło do objęcia badaniami tych samych 

podmiotów, jednakowych obszarów badawczych, ustalenia jednakowych okresów 

odniesienia. Warto pamiętać, że harmonizacja badań była efektem pracy grupy 

badawczej ds. Statystyki Społeczeństwa Informacyjnego przy Eurostacie. I tak, do 

powszechnego użycia weszły między innymi następujące wskaźniki: „ilość gospo-

darstw domowych posiadających dostęp do Internetu, ilość podmiotów gospo-

darczych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu, liczba abonentów 

telefonii komórkowej i stacjonarnej, liczba osób korzystających regularnie z Inter-

netu, poziom dostępu do usług priorytetowych w społeczeństwie informacyjnym, 

liczba absolwentów kierunków teleinformatycznych”. Nie sposób wymienić 

wszystkich.

Mówiąc o różnych wskaźnikach opisujących społeczeństwo informacyjne, nie 

można zapomnieć o „wskaźniku dostępu cyfrowego” DAI. Problem braku jednego, 

ale zarazem wyrazistego wskaźnika, poruszano od dawna – dlatego też skonstru-

owano nowy wskaźnik – „wskaźnik dostępu cyfrowego” DAI5. Digital Access Index 

został opracowany przez International Telecomunication Union6. DAI mierzy 

dostępność ICT efektywniej niż inne indeksy tego typu. Jego zaletą jest przejrzy-

stość, którą uzyskano dzięki odpowiedniemu doborowi zmiennych oraz wag. 

Wskaźnik koncentruje się na czynnikach, które bezpośrednio wpływają na szansę 

uzyskania dostępu do ICT przez jednostkę. Na rysunku 1. przedstawiono elementy 

składowe wskaźnika dostępu cyfrowego, jak można zauważyć, uwzględniono 

5 DAI, czyli Digital Access Index.
6 ITU, czyli Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny.
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w nim wiele czynników7, np. infrastrukturę w danym kraju, poziom dostępności, 

jak i też poziom wykształcenia społeczeństwa. Pierwszy światowy ranking państw 

stworzony na podstawie wskaźnika dostępu cyfrowego przedstawiono w roku 

2003.

Rysunek 1. Elementy składowe wskaźnika dostępu cyfrowego (DAI)

infrastruktura przystępność wiedza jakość użytkowanie

Abonenci telefonii 

komórkowej

Abonenci telefonii 

stacjonarnej

Cena dostępu 

do Internetu

Umiejętność 

czytania i pisania

Łączny wskaźnik 

skolaryzacji 

na wszystkich 

poziomach

Szerokość międzyna-

rodowego dostępu do 

Internetu

Abonenci szerokopa-

smowego dostępu do 

Internetu

Użytkownicy 

Internetu na 

100 mieszkańców

Można także przyjmować inne wskaźniki, np. o aktywności informatycznej 

mieszkańców danego kraju może świadczyć liczba haseł w Wikipedii. To, co 

prawda, nie jest wskaźnik ofi cjalny, ale niesie ze sobą pewne informacje. Pamię-

tać także należy o tym, iż wskaźniki ilościowe nie oddadzą w pełni obrazu 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Bez analizy jakościowej ten obraz będzie 

niepełny.

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W POLSCE 
I KRAJACH SĄSIEDNICH

POLSKA JEST PAŃSTWEM graniczącym z kilkoma krajami, i tak na zachodzie 

graniczy z Niemcami, na południu z Czechami i Słowacją, na wschodzie z Ukrainą, 

Białorusią i Litwą, na północy z Rosją, a ściślej z Obwodem Kaliningradzkim – 

rosyjską enklawą w Europie Środkowej, poprzez granicę morską z Danią i Szwecją. 

Jak można zauważyć już na pierwszy rzut oka, kraje te nie tworzą jednolitej struk-

tury nie tylko pod względem zaawansowania procesu tworzenia i rozwoju społe-

czeństwa informacyjnego. Państwa te różnią się między sobą systemami politycz-

nymi, gospodarczymi, stopniem rozwoju, nie można także zapominać o różnicach 

historycznych, kulturowych, religijnych oraz mentalnościowych. Ponadto nie 

7 Dokładniejsze informacje czytelnik może znaleźć na stronie internetowej, http://www.unic.

un.org.pl/wsis/genewa/raport_rtns.php, odczyt z dn. 19.02.2009.
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wszystkie należą do Unii Europejskiej, i z tego też powodu pojawiają się kolejne 

różnice – niektóre z tych państw nie biorą udziału w programach unijnych. Stwier-

dzenie, że państwa te są zróżnicowane pod względem rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego, jest bardzo ogólne. Gdy chcemy się bliżej przyjrzeć temu proble-

mowi, potrzebna jest dogłębna analiza wskaźników opisujących rozwój społeczeń-

stwa informacyjnego.

Poniżej zostanie dokonana analiza państw regionu pod kątem stopnia zaawan-

sowania w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego. Pierwszym z rozwa-

żanych wskaźników będzie struktura zatrudnienia. Należy bowiem pamiętać o tym, 

że jednym z następstw powstawania społeczeństwa informacyjnego jest zmiana tej 

struktury. Większość pracujących w nowej formacji społecznej jest zatrudniona 

w sektorze usług, w dwóch pozostałych sektorach liczba zatrudnionych jest znacz-

nie niższa. Tabela 1. przedstawia poziom zatrudnienia w poszczególnych państwach 

i w określonych sektorach.

Państwami, które charakteryzują się najwyższym wskaźnikiem zatrudnienia 

w sektorze usług, są Dania, Szwecja i Niemcy, w pozostałych państwach ten wskaź-

nik nie jest taki wysoki. W trzech państwach, tj. na Litwie, w Polsce, na Ukrainie 

zwraca uwagę duży procent osób pracujących w rolnictwie, które może być przecież 

Tabela 1. Struktura zatrudnienia 

w krajach regionu w roku 2004

rolnictwo Przemysł usługi

Białoruś b.d. b.d. b.d.

Czechy 5% 40% 55%

Dania 3% 26% 71%

Litwa 16% 28% 58%

Niemcy 3% 33% 65%

Polska 19% 31% 50%

Rosja 12% 29% 59%

Słowacja 6% 38% 56%

Szwecja 2% 29% 69%

Ukraina 20% 31% 49%

Źródło: Świat w liczbach, Warszawa 2005.
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miejscem ukrytego bezrobocia na wsi. Pamiętajmy jednak także o tym, że struktura 

gospodarstw rolnych w wymienionych państwach jest zróżnicowana. W krajach 

byłego Związku Radzieckiego, w odróżnieniu od Polski, nie było indywidualnych 

gospodarstw rolnych. Większość pracujących w rolnictwie stanowili pracownicy 

państwowych gospodarstw lub spółdzielni rolniczych. Obraz struktury zatrudnie-

nia jest więc bardzo zróżnicowany i są to różnice statystycznie istotne. Dane te 

wskazują także na to, iż przed niektórymi państwami jeszcze długa droga prze-

kształcania społeczeństw, także pod kątem struktury zatrudnienia. Jej zmiana łączy 

się bezpośrednio z obszarem edukacji. W społeczeństwach o wyższym poziomie 

wykształcenia proces przekwalifi kowania jest łatwiejszy i mniej bolesny dla zain-

teresowanych. Kraje, które rozważamy różnią się między sobą odsetkiem osób 

legitymujących się wykształceniem wyższym. I tak, dla Danii ten wskaźnik w ana-

lizowanym okresie wynosił 18,1%, Litwy 20,9%, Niemiec 17,4%, Polski 10,2%, 

Republiki Czeskiej również 10,2%8. Analiza danych wskazuje także na to, iż w kra-

jach byłego Bloku Wschodniego nastąpił w ostatnich latach wzrost liczby osób 

z wykształceniem wyższym. Niewątpliwie ten fakt jest związany także pośrednio 

z procesem tworzenia i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Nie mniej ważne są wskaźniki na płaszczyźnie technologicznej. W poniższych 

tabelach zostaną przedstawione te wskaźniki, które są ważne przy ocenie stanu 

zaawansowania budowy społeczeństwa postindustrialnego.

Analiza danych z tabeli 2. wskazuje na to, że występuje zróżnicowanie między 

poszczególnymi państwami w infrastrukturze telekomunikacyjnej — szczególnie 

wyraźnie widać to na płaszczyźnie dostępu do Internetu. Badane kraje można 

podzielić właściwie na trzy grupy, pierwsza to kraje należące do „starej Unii”, druga 

to państwa byłego Bloku Wschodniego, które przystąpiły w roku 2005 do Unii 

Europejskiej, grupę trzecią stanowią te państwa byłego Bloku Wschodniego, które 

nie należą do UE. Różnice te związane są przede wszystkim z tym, iż przed zmia-

nami ustrojowymi kraje byłego Bloku Wschodniego nie miały dostępu do nowych 

technologii. Mówiąc o wskaźnikach telekomunikacyjnych, warto jeszcze wspo-

mnieć o pewnej tendencji, która ujawniła się stosunkowo niedawno. W wielu 

państwach następuje spadek liczby abonentów telefonii stacjonarnej; do tych 

krajów należą: Czechy, Dania, Litwa, Słowacja i Szwecja. Ta tendencja wiąże się ze 

zmianą stylu życia, ale przede wszystkim z rozszerzeniem usług i spadkiem cen.

Opisując rozwój społeczeństwa informacyjnego, nie sposób nie wykorzystać 

wskaźnika dostępu cyfrowego. Co prawda od kilku lat nie publikuje się nowych 

8 Rocznik demografi czny GUS, Warszawa 2008, s. 504.
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Tabela 2. Telefonia stacjonarna, komórkowa i Internet w roku 

2006 w wybranych krajach

Kraj

Abonenci telefonii 
komórkowej

Abonenci łączy 
internetowych

Abonenci Internetu 
szerokopasmowego

na 100 mieszkańców

Białoruś 61,4 4,2 0,1

Czechy 119 23,0 10,6

Dania 107,3 34,6 31,7

Litwa 138,1 12,2 6,9

Niemcy 101,9 24,2 17,0

Polska 95,5 8,4 6,9

Rosja 83,6 1,3 2,0

Słowacja 90,6 7,3 5,9

Szwecja 102,1 39,3 25,9

Ukraina 106,7 0,5 b.d.

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z  lat 

2004–2006, Warszawa 2008, s. 46.

Tabela 3. Wskaźnik dostępu cyfrowego 

w krajach regionu w roku 2002

Kraj DAI Kraj DAI

Białoruś 0.49 Polska 0.59

Czechy 0.66 Rosja 0.50

Dania 0.83 Słowacja 0.59

Litwa 0.56 Szwecja 0.85

Niemcy 0.74 Ukraina 0.43

Źródło: http://www.unic.un.org.pl/wsis/genewa/raport_

rtns.php, odczyt z dn. 13.02.2009.
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danych, ale także w tym ujęciu widać wyłaniające się trzy grupy państw. Do państw 

z wysokim dostępem należą z rozważanej grupy krajów: Dania, Szwecja oraz 

Niemcy. Czechy, Polska, Słowacja, Litwa oraz Rosja mieszczą się w drugiej grupie 

państw, czyli państw charakteryzujących się zaawansowanym dostępem. Natomiast 

Białoruś i Ukrainę zakwalifi kowano do trzeciej grupy, czyli krajów o średnim 

dostępie cyfrowym. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w tabeli 3.

Przytoczone w tym akapicie dane wskazują jednoznacznie, iż kraje rozważanego 

regionu są zróżnicowane pod kątem społeczeństwa informacyjnego.

„INFORMACYJNA” AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW REGIONU

ROZWAŻAJĄC KWESTIE ZWIĄZANE z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, 

nie można zapomnieć o mieszkańcach regionu, przecież między nimi też występują 

różnice. Oczywiście są one uwarunkowane także względami technologicznymi. 

Spójrzmy na niektóre wskaźniki, np. odsetek mieszkańców mających dostęp do 

Internetu, odsetek mieszkańców regularnie korzystających Internetu9, poziom 

umiejętności.

Także w tym zakresie zauważalne są trzy prędkości. Niestety, znowu w państwach 

byłego Bloku Wschodniego wskaźniki te są niższe. Istnieje pewien dysonans, który 

jak najszybciej należy zniwelować. Rozważając rozwój społeczeństwa informacyj-

nego, warto uwzględnić także pewien nieofi cjalny wskaźnik, który w pewnym 

zakresie może świadczyć o aktywności, i to twórczej aktywności, internautów 

w każdym z krajów. Chodzi o wielkość zasobów Wikipedii, czyli wolnej encyklo-

pedii internetowej, którą może tworzyć każdy, kto dysponuje przeglądarką inter-

netową. Celem Wikipedii jest tworzenie i bezpłatne udostępnianie zasobów. 

Obecnie jest dostępnych 265 wersji językowych. Statystyki Wikipedii wskazują na 

to, że jedynie 7 edycji językowych ma ponad 500 000 artykułów. Są to, zachowując 

porządek malejący, następujące edycje: angielska, niemiecka, francuska, polska, 

japońska, włoska oraz niderlandzka. Dane z tabeli 5. wskazują na to, że najbardziej 

aktywnymi internautami z regionu są Niemcy i Polacy. Okazuje się, że mimo 

nienajlepszych wskaźników technologicznych, Polacy są aktywni w Internecie, i to 

właściwie w nowej odsłonie Internetu, jaką jest web 2.0. Oczywiście czynnikiem 

wpływającym na taki stan rzeczy jest także liczba mieszkańców danego kraju.

9 Poprzez regularne korzystanie z Internetu Eurostat rozumie korzystanie z Internetu chociaż raz 

w ciągu ostatniego tygodnia.
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Tabela 4. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w krajach regionu 

w latach 2006–2008

Procent 
mieszkańców 

mających 
dostęp do 
Internetu 

w roku 2008

Procent 
mieszkańców 

regularnie 
korzystających 

z Internetu 
w 2008 roku

Korzystający 
z Internetu 

w kontaktach 
z administra-

cją w roku 
2008

Umiejętności 
związane 

z Internetem 
wyszukiwanie 

informacji 
w roku 2006

Umiejętności 
związane z In-
ternetem wy-

syłanie e-maili 
z załącznikami 

w roku 2006

Białoruś b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

Czechy 46 51 14 43 41

Dania 82 80 44 84 76

Litwa 51 50 20 45 34

Niemcy 75 68 33 70 55

Polska 48 44 16 44 30

Rosja b.d.
16

(2006 w ostatnich 

trzech miesiącach)

b.d. b.d. b.d.

Słowacja 58 62 30 57 47

Szwecja 84 83 52 79 69

Ukraina b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu oraz http://www.gks.ru.

Tabela 5. Dane dotyczące zasobów Wikipedii 

(stan na dzień 12 lutego 2009 roku)

Liczba haseł 
w Wikipedii

Adres Wikipedii

Białoruś 14789 http://be.wikipedia.org/wiki/Галоўная_старонка

Czechy 119170 http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavní_strana

Dania 102956 http://da.wikipedia.org/wiki/Forside

Litwa 81540 http://lt.wikipedia.org/wiki/Pagrindinis_puslapis

Niemcy 864624 http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptseite

Polska 578836 http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_główna

Rosja 359393 http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница

Słowacja 105214 http://sk.wikipedia.org/wiki/Hlavná_stránka

Szwecja 306220 http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida

Ukraina 138013 http://uk.wikipedia.org/wiki/Головна_стаття

Źródło: Wikipedia.
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INFORMATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

PROCES ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA informacyjnego ma także inny kontekst 

– to informatyzacja przedsiębiorstw i wykorzystywanie w nich ICT. Jeżeli między 

poszczególnymi krajami występują różnice w wyposażeniu gospodarstw domowych 

oraz w przygotowaniu obywateli, to różnice będą również widoczne na płaszczyź-

nie przedsiębiorstw. Zawarte w tabeli 6. dane wskazują na pewne różnice, ale nie 

są one tak wyraźne jak w przypadku poprzednich zestawień. Niestety, brak danych 

z takich państw jak Białoruś oraz Ukraina nie pozwala na jednoznaczną ocenę 

sytuacji. Wydaje się, że Białoruś oraz Ukraina, w odróżnieniu od Rosji, nie prowa-

dzą badań dotyczących społeczeństwa informacyjnego. Analiza publikacji staty-

stycznych dostępnych on-line wskazuje na to, iż ta tematyka nie jest poruszana. 

Dane z tabeli 6. Świadczą o tym, iż kraje regionu należące do Unii Europejskiej 

różnią się między sobą jedynie w kategorii przedsiębiorstw posiadających stronę 

internetową.

Tabela 6. Wykorzystanie ICT w przedsiębiorstwach w krajach regionu 

w roku 2008

Procent przedsiębiorstw 
mających dostęp do 

Internetu w roku 2008

Procent przedsiębiorstw 
posiadających stronę 

internetową w roku 2008

Dostępność do kompute-
rów w przedsiębiorstwach 
zatrudniających 10 osób 

i więcej w roku 2008

Białoruś b.d. b.d. b.d.

Czechy 95 78 97

Dania 98 87 99

Litwa 94 55 96

Niemcy 95 77 97

Polska 93 57 95

Rosja 58 (rok 2005) 17 (rok 2005) b.d.

Słowacja 96 73 98

Szwecja 96 86 97

Ukraina b.d. b.d. b.d.

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu oraz http://www.gks.ru.
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PODSUMOWANIE

PRZEDSTAWIONE DANE POTWIERDZAJĄ wcześniej postawioną tezę, że państwa 

regionu nie są jednolite pod względem zaawansowania procesu tworzenia społe-

czeństwa informacyjnego. Można powiedzieć, że jest to region co najmniej dwóch 

lub nawet trzech prędkości. Różnice te mają swoje źródła w historii. Należy prze-

cież pamiętać, że niski poziom rozwoju technologicznego państw postkomuni-

stycznych wynika z faktu, iż przez długie lata kraje Bloku Wschodniego miały 

ograniczony dostęp do nowych rozwiązań technologicznych. Zbliżenie się tych 

państw do poziomu technologicznego państw „starej” Unii Europejskiej stanowi 

wyzwanie. Wydaje się, że można by mu łatwiej sprostać, gdyby istniała możliwość 

korzystania z doświadczeń – w różnych sferach życia – państw bardziej zaawan-

sowanych w  procesie tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Oczywiście 

wyzwanie to ma także swój kontekst fi nansowy, wydaje się nawet, iż bez pomocy 

Unii Europejskiej dorównanie do poziomu krajów „starej” Unii Europejskiej jest 

wręcz niemożliwe.

Ciągle jednak wiele możliwości nie jest dostatecznie wykorzystywanych. I ten 

stan rzeczy może budzić niepokój, ponieważ traci się nie tylko fundusze, ale przede 

wszystkim czas, który jest nie do odzyskania. A na to państwa, które muszą zbliżyć 

się do innych krajów, nie mogą sobie pozwolić. Pól wzajemnej współpracy może 

być wiele, szczególnie ważna wydaje się współpraca na polu wymiany doświadczeń 

w zakresie hardwaru oraz soft waru. Gdy patrzymy na ten problem z polskiego 

punktu widzenia, widzimy, iż w naszym kraju małą wagę przykłada się do użytko-

wania wolnego oprogramowania, niestety, w wielu urzędach, a także szkołach 

preferuje się ciągle oprogramowanie wielkich koncernów, takich jak np. Microsoft . 

Również ważna wydaje się współpraca uczelni, gdyż to one przygotowują mene-

dżerów, przedsiębiorców, nauczycieli, działaczy samorządowych do przyszłej pracy 

na rzecz społeczeństwa. Płaszczyzn współdziałania uczelni jest bardzo wiele, a oto 

niektóre z nich:

 – udostępnianie zbiorów z bibliotek cyfrowych,

 – tworzenie portali tematycznych w  językach narodowych oraz w  języku 

angielskim,

 – wymiana doświadczeń edukacyjnych,

 – współpraca przy programach ramowych oraz pozyskiwanie funduszy euro-

pejskich,

 – tworzenie wspólnej oferty kursów e-learningowych.



113Ku społeczeństwu informacyjnemu

Inną płaszczyzną współpracy może być też budowanie spójnych systemów 

informatycznych, które pozwalają na wymianę danych (jak to miało miejsce 

w przeszłości w programie IDA, czyli Interchange of Data between Administrations). 

Budowa takich systemów odgrywa ważną rolę, chociażby w kontekście strefy 

Schengen. Jednakże bez współpracy tworzenie takich systemów informatycznych 

jest niemożliwe. Wydaje się także, iż Polska mogłaby odgrywać, chociaż dla części 

krajów regionu, wiodącą rolę w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego.

Kończąc, współpraca między państwami regionu to oczywiście nie tylko współ-

praca między szkołami wyższymi, ale także między poszczególnymi minister-

stwami, podmiotami gospodarczymi. Bardzo pomocne w tym względzie mogą być 

programy unijne, które w swoich założeniach ujmują współpracę kilku państw. 

Z punktu widzenia krajów omawianego regionu ta współpraca powinna być ści-

ślejsza.

SUMMARY

THE AUTHOR PRESENTS process of forming information society in Poland and its neigh-

borhood countries. Th e article discusses evolution indicators of information societies such 

as: the structure of employment, the number of subscribers of stationary telephony, cel-

lular telephony and Internet. Th e article also comparises information activity of citizens in 

the countries of the region. Th e article is a kind of review.
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WSTĘP

WE WSPÓŁCZESNYCH DEMOKRACJACH coraz częściej podkreślana jest pożądana 

forma nawiązywania procesu komunikowania na osi urząd – obywatel w postaci 

public relations (PR). W tym też celu tworzone są zarówno modele teoretyczne, jak 

i praktyczne zastosowania w zakresie wykonywania zadań PR w administracji 

publicznej. Wskazuje się również na najnowsze osiągnięcia technologiczne mogące 

stać się w tym procesie narzędziem prostym,  a skutecznym. Wykorzystywanie 

nowych mediów, a wśród nich Internetu, do realizacji wspomnianych zadań 

w administracji jest zagadnieniem zarówno nowym, jak i nie do końca zbadanym. 

Dlatego też za zasadne uważa się podjęcie refl eksji nad stopniem wykorzystania 

Internetu przez członków wszystkich szczebli administracji publicznej w wypeł-

nianiu tychże funkcji. Przez wzgląd na zakres niniejszego artykułu ograniczono 

się jednak do prezentacji tylko wybranego aspektu omawianego obszaru badaw-

czego, jakim jest analiza podstawowych jednostek samorządu terytorialnego – 

gmin. Dodatkowo analizę ograniczono do województwa małopolskiego.

Obok deskrypcji, zagadnieniem nie mniejszej wagi jest poszukiwanie przyczyn 

zaistniałego stanu rzeczy. Uwzględnienie więc w analizie wybranych uwarunkowań 

mogących mieć wpływ na różny stopień realizacji przez samorządowców wspo-

mnianych zadań, wydaje się przedsięwzięciem nieodzownym.

WYBRANE UWARUNKOWANIA STOPNIA 

WYKORZYSTYWANIA INTERNETU  PRZEZ 

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

DO REALIZACJI ZADAŃ PUBLIC RELATIONS

 Analiza na przykładzie

województwa małopolskiego

Maria Nowina Konopka
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1. ZADANIA PUBLIC RELATIONS JEDNOSTEK SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO

PROCES KOMUNIKOWANIA SIĘ jednostek samorządu terytorialnego z otoczeniem 

zewnętrznym jest zarówno koniecznością wynikającą z logiki i natury umiejsco-

wienia danych jednostek w strukturze władzy, jak również stanowi wymóg usta-

wowy1. Sposób realizacji wymaganych prawem zadań wpływa równocześnie na 

kształtowanie się wizerunku danej jednostki. Stąd też kwestią niezwykłej wagi jest 

umiejętne jego wykreowanie. „Celem public relations jest budowa wizerunku 

i atmosfery zaufania wśród publiczności poprzez tworzenie i podtrzymywanie 

wzajemnych relacji. […] Rolą efektywnych działań public relations jest ekspono-

wanie tych elementów, które stanowią o atutach jednostek terytorialnych. Chodzi 

o świadome nadawanie tym jednostkom określonego charakteru, zbieranie wszyst-

kich zasobów lokalnych i kreowanie z nich pożądanego wizerunku”2. Sytuację tę 

komplikuje fakt, iż współcześnie nieodzownym elementem pracy jednostek samo-

rządu terytorialnego jest współzawodniczenie (m.in. o unijne środki fi nansowe 

czy pozyskanie inwestorów) oraz dostosowanie poziomu oferowanych usług do 

standardów charakterystycznych dla rynku komercyjnego. „Zarówno obszar, jak 

i specyfi ka działalności samorządów wymaga od nich podejścia marketingowego 

w stosunku do prowadzonych działań. Uwarunkowania w jakich funkcjonują, 

wymuszają konieczność konkurowania pomiędzy sobą. Jedną z kluczowych płasz-

czyzn konkurowania jest wizerunek organizacji”3. Uprzywilejowana pozycja 

urzędów samorządowych4 w stosunku do jednostek o charakterze komercyjnym 

ułatwia wprawdzie korzystanie z mechanizmów i narzędzi sprawdzonych już 

1 Zob.: P. Chmielnicki, Świadczenie usług przez samorząd terytorialny w Polsce. Zagadnienia 

ustrojowoprawne, Warszawa 2005; M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. 

Komentarz, Wrocław 2002.
2 R. Maćkowska, Znaczenie kreowania wizerunku samorządu terytorialnego, [w:] Public relations 

instytucji użyteczności publicznej, red. E. Hope, Gdańsk 2005, s. 198–199.
3 T. Soliński, Strategia Public relations dla samorządu, [w:] Public relations w samorządzie, red. 

D. Tworzydło, Rzeszów 2006, s. 9.
4 Pozycja agend PR administracji publicznej jest uprzywilejowana i wyróżnia segment admini-

stracji wśród innych obszarów funkcjonowania PR ze względu na: 1) hierarchię celów (nie jest 

uzależniona od efektywności zbierania funduszy na prowadzoną działalność); 2) pozycję wyjściową 

(zainteresowanie obywateli administracją istnieje niezależnie od jakości funkcjonowania); 3) brak 

konkurencji; 4) zaplecze (pracownicy PR w administracji mogą liczyć na wsparcie innych piarowców 

z sektora przedsiębiorstw, możliwość zdobywania know-how w oparciu o doświadczenia fi rm i insty-

tucji komercyjnych). Zob.: Z. Widera, Public relations w samorządzie terytorialnym, [w:] Rzecznicy 

prasowi a public relations, red. K. Gajdka, J. Legomska, Katowice 2007, s. 143–144.
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w sektorze gospodarczym, jednakże wydaje się, iż te instrumenty i techniki public 

relations nadal obce są wielu urzędom. Fakt ten jest o tyle niezrozumiały, iż w dobie 

rewolucji teleinformatycznej i upowszechniania się nowych mediów, jednostkom 

samorządowym dostępne jest tanie i efektywne narzędzie – Internet. Za jego 

pomocą można zarówno realizować politykę informacyjną gminy, komunikować 

się w strukturach pionowych i poziomych urzędów, nawiązywać dwustronne 

relacje z otoczeniem, promować daną gminę, jak i pobudzać aktywność obywatel-

ską. Z pewną ostrożnością można wręcz stwierdzić, iż via sieć realizować można 

wszystkie z zadań PR samorządu.

W literaturze przedmiotu proponuje się zaklasyfi kowanie ogółu tychże zadań 

do kilku podstawowych grup. Jedna z typologii prezentuje następujący podział: 

1) obowiązek udostępniania informacji publicznej; 2) prowadzenie dialogu oraz 

tworzenie wzajemnie partnerskich stosunków między nadawcami publicznymi 

a ich odbiorcami; 3) publiczna prezentacja i promocja propozycji usług publicznych 

oferowanych przez instytucje publiczne; 4) propagowanie informacji dotyczących 

zasad funkcjonowania instytucji administracji publicznych; 5) prowadzenie kam-

panii informacyjnych5.

Inna propozycja podziału sfer zadaniowych public relations, najistotniejszych 

z punktu widzenia funkcjonowania samorządów koncentruje się wokół następu-

jących zadań: 1) zarządzanie w sytuacjach trudnych i konfl iktowych; 2) pozyski-

wanie przychylności społeczności lokalnej; 3) komunikacja wewnętrzna 

i zewnętrzna; 4) system identyfi kacji wizualnej6.

Profi ty wynikające z wprowadzenia procedur zarządzania procesem szeroko 

rozumianej komunikacji są: po pierwsze – możliwe wtedy, gdy PR stanie się 

funkcją zarządzania realizowaną na najwyższym szczeblu podejmowania decyzji 

w danej organizacji7, a po wtóre – największe, gdy ukształtowane zostają procedury 

w zakresie tworzenia i utrzymywania relacji z mediami, społecznością lokalną 

i innymi podmiotami otoczenia zewnętrznego, które przyczyniają się do zapobie-

gania zaistnieniu sytuacji kryzysowych8. Nie bez znaczenia pozostają także i inne 

wynikające z tego korzyści, takie jak: pozyskanie zaufania obywateli, inwestorów, 

5 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007, s. 364.
6 D. Tworzydło, Wykorzystanie działań public relations w kreowaniu wizerunku samorządu, 

[w:] Public relations w jednostkach samorządu terytorialnego, red. D. Tworzydło, T. Soliński, Rzeszów 

2005, s. 10. 
7 E. Cenker, Public relations, Poznań 2002, s. 15.
8 D. Tworzydło, op.cit., s. 12.
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organów państwa, biznesu lokalnego, partii politycznych, uzyskanie zrozumienia 

dla podejmowanych decyzji czy stworzenie pozytywnego wizerunku urzędu9.

W niniejszym artykule analizie poddano zarówno stopień realizacji przez gminy 

wybranych zadań PR poprzez wykorzystanie sieci Internet, jak i wybrane uwarun-

kowania tychże działalności.

2. PRZEDMIOT I PROBLEMATYKA BADANIA

W CELU ODPOWIEDZI NA pytania badawcze do analizy wyodrębniono wojewódz-

two małopolskie, które wedle kryteriów administracyjnych podzielone jest na 

19 powiatów oraz 3 miasta na prawach powiatu. W dalszej kolejności powiaty 

podzielone są na 179 gmin, z czego wyodrębniono do próby 51 jednostek10. 

Wybrane gminy były badane w czterech grupach, zgodnie ze wspomnianym 

podziałem.

Kolejno starano się ustalić, jakie elementy, informacje czy aplikacje powinny być 

dostępne na urzędowych stronach WWW, aby móc orzekać o stopniu realizacji 

zadań PR. W ten sposób badanie zostało podzielone na kilka części („informacje”, 

„elementy”, „komunikacja” i „e-administracja”), tak aby każda z nich odpowiadała 

realizacji kolejnych zadań. Schemat ten pozwolił na przyporządkowywanie kolej-

nych punktów urzędowi, który posiadał wyodrębnione cechy. W efekcie przedział 

punktowy wahał się w granicach od 0 do 25.

3. WYBRANE UWARUNKOWANIA

W POSZUKIWANIU ODPOWIEDZI NA pytania o źródła zróżnicowanego sposobu 

realizacji zadań PR za pośrednictwem Internetu, starano się w pierwszym rzędzie 

uchwycić uwarunkowania o charakterze ogólnym, ponadjednostkowym i weryfi -

kowalnym. Tym samym odrzucono np. tak oczywisty wskaźnik, jakim jest poziom 

wykształcenia osób sprawujących nadzór merytoryczny i techniczny nad stronami 

WWW. Indykator ten, choć – co nie ulega najmniejszym wątpliwościom – ma 

wpływ na jakość zadań realizowanych przez gminy, jest mało stabilny i trudno 

 9 K. Wójcik, Public relations od A do Z, Warszawa 2001, s. 776–777.
10 Dane źródłowe zaczerpnięto z portalu Baza Gmin, znajdującego się pod adresem URL: http://

www.bazagmin.pl, odczyt z dn. 05.06.2007.
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weryfi kowalny. Duże znaczenie mają także inne uwarunkowania, na przykład te 

o charakterze kulturowym. Mając świadomość rozległości podjętego tematu, 

ostatecznie przez wzgląd na obszerność niniejszego artykułu, zdecydowano się na 

prezentację jedynie kilku generalnych uwarunkowań.

Wydaje się, że obok wspomnianej analizy warto podjąć także refl eksję nad 

treściową zawartością stron WWW charakteryzowanych urzędów. Z tego też 

względu, opierając się na rozporządzeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji, starano się odpowiedzieć na pytanie o stopień wypełniania przez 

jednostki samorządu terytorialnego wymogów ustawowych. Zaznaczyć przy tym 

należy, iż analiza ta znajduje zastosowanie we wszystkich typach przyjętych 

uwarunkowań.

3.1. Typ gminy

ZASADNICZO WYRÓŻNIA SIĘ trzy rodzaje gmin: gminy miejskie, miejsko-wiejskie 

oraz wiejskie. Do pierwszej wyróżnionej grupy należą zarówno miasta na prawach 

powiatu, takie jak Kraków, Tarnów i Nowy Sącz, jak również miasta wchodzące 

w skład powiatów, np. Bochnia i Limanowa. Różnica pomiędzy nimi polega po 

pierwsze na tym, iż Kraków nadal jest, natomiast Nowy Sącz i Tarnów były mia-

stami wojewódzkimi, po drugie zaś istnieje między tymi dwoma typami miast 

bardzo duże zróżnicowanie w liczbie mieszkańców. Z tego też względu zdecydo-

wano się na analizowanie ich osobno, tak aby sztucznie nie wpływać na zmianę 

np. średniej arytmetycznej (która jest bardzo podatna na wartości skrajne).

W sposób wertykalny analizę podzielono więc na cztery kategorie, osobno dla 

każdego typu gminy, horyzontalny podział analizy sprowadzał się natomiast do 

wspomnianych czterech grup zadań PR11.

Zgodnie z zapisem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (art. 61) dotyczącym 

nadania obywatelom prawa do uzyskiwania informacji o działalności organów 

władzy publicznej i samorządowej oraz niektórymi uzupełnieniami (w postaci np.: 

Ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo obywatela do informacji publicznej12) na 

jednostki administracji publicznej został nałożony obowiązek tworzenia własnych 

11 Wyniki badań prezentowane będą głównie dla gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich. 

Miasta na prawach powiatu stanowią na tyle małą grupę, iż dane ich dotyczące zamieszczane będą 

w analizie komparatystycznej.
12 Dz.U. z 2001, nr 112, poz. 1198.
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serwisów internetowych. Regulując treść wspomnianej ustawy13 oraz wprowadza-

jąc rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) ustawodawca 

określił wykaz podmiotów zobligowanych do ustawowego udostępniania informa-

cji publicznej14. Internetowe, przedmiotowe strony BIP powinny być tworzone 

wedle ustalonego przez jednostkę nadzorującą – Ministerstwo Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji – schematu. W rozporządzeniu ustanowiono zasób podsta-

wowych informacji15 i elementów16.

3.1.1. Informacje

BAZUJĄC W CZĘŚCI NA powyższym schemacie, ustalono w odniesieniu do stron 

WWW urzędów gmin nieco skromniejszy katalog. W szczególności uwagę zwró-

cono na to, czy na elektronicznej platformie zawarto informacje dotyczące: statusu, 

struktury organizacyjnej, sposobu działania i kompetencji wydziałów, osób spra-

wujących funkcje i ich kompetencji, adresów i telefonów poszczególnych osób 

13 Zob.: M. Jabłoński, K. Wygoda, op.cit.
14 Ustawodawca zaliczył do nich: organy władzy publicznej, organy samorządów gospodarczych 

i zawodowych, podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa, podmioty 

reprezentujące państwowe osoby prawne, podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu tery-

torialnego, podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne, podmioty reprezentujące 

jednostki samorządu terytorialnego, podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne 

wykonujące zadania publiczne, podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dyspo-

nujące majątkiem publicznym, podmioty reprezentujące osoby prawne, w których Skarb Państwa, 

jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję 

dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, związki zawodowe 

i ich organizacje, partie polityczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne. Zob.: Rozpo-

rządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu 

Informacji Publicznej, Dziennik Ustaw z dnia 5 czerwca 2002 r.
15 W zakresie informacji wskazano na: 1) status prawny lub formę prawną; 2) organizację; 

3) przedmiot działania i kompetencje; 4) organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje; 

5) strukturę własnościową podmiotów; 6) majątek, którym dysponują; 7) zasady funkcjonowania 

podmiotów; 8) tryb działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych; 9) tryb działania 

państwowych osób prawnych; 10) tryb działania osób samorządu terytorialnego w zakresie wyko-

nywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej; 

11) sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych; 12) sposoby przyjmowania i załatwiania spraw; 

13) informację o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach 

udostępniania danych w nich zawartych. Zob.: http://www.bip.gov.pl/document.asp?id=12, odczyt 

z dn. 12.12.2007.
16 Zob. http://www.bip.gov.pl/document.asp?id=1,odczyt z dn. 12.12.2007.
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i organów, aktów prawnych, majątku, którym dysponują, budżetu, sposobu przyj-

mowania i załatwiania spraw, bieżących informacji (aktualności)17.

Przegląd urzędowych stron pod kątem zamieszczania na nich różnego rodzaju 

informacji skłania do kilku refl eksji. Pierwsza z nich koncentruje się wokół kwestii 

konsekwentnego przemilczania problematyki zarządzania kryzysowego. Jak słusz-

nie zauważa Sam Black: „Sytuacje katastrofalne zwykle pojawiają się nagle i roz-

szerzają się z zadziwiającą szybkością. Często zdarzają się one w nocy lub podczas 

weekendów i świąt. Trzeba się więc wykazać przezornością i odpowiednio przy-

gotować”18. Elementem wykazania owej przezorności jest np. zamieszczenie na 

własnych stronach WWW (dostępnych 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę) 

telefonów alarmowych lub krótkich wskazówek o sposobach zachowania się 

obywateli w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej. Niestety żaden urząd gminy 

wiejskiej i tylko po jednym przedstawicielu z każdej z pozostałych grup19 zawiera 

jakiekolwiek dane na ten temat. Świadczy to o pewnej krótkowzroczności urzęd-

ników oraz nadmiernym poleganiu na własnych siłach już w przypadku zaistnienia 

katastrofy.

Wszystkie serwisy gminne charakteryzują się ponadto powściągliwością w ujaw-

nianiu danych o majątku, którym dysponują (ok. 50%), prowadzonych rejestrach 

(mniej niż połowa) oraz o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw. Kwestią 

najmniej kłopotliwą okazuje się natomiast zamieszczanie aktów prawnych, bieżą-

cych informacji, ogłoszeń o przetargach i naborze do pracy.

Analizując średnią liczbę punktów dla każdego typu gminy, uzyskujemy nastę-

pujące dane: dla miast na prawach powiatu – 10,3; dla gmin miejskich 9,1; dla gmin 

miejsko-wiejskich – 7,8, dla wiejskich zaś 6,9. Wynika z tego jasno, iż typ gminy 

jest wyznacznikiem jakości stron internetowych urzędów gmin, lecz nie można 

przy tym zaobserwować zależności dotyczących odchylenia tych średnich (dla 

grup) od średniej (dla całości).

3.1.2. Elementy

W ZAKRESIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW, MSWiA ustaliło, że na stronie BIP 

powinny się znaleźć: 1) logo BIP (identyczne z logo strony głównej BIP); 2) imię 

17 Za zamieszczenie na swojej stronie internetowej kolejnej informacji na dany temat urzędowi 

gminy przyznawano 1 punkt. Łącznie można było uzyskać tyle punktów, ile typów ustalonych infor-

macji, a więc 13. Systematykę tę stosowano także w przypadku pozostałych trzech działów.
18 S. Black, Public relations, Warszawa 1999, s. 152.
19 Pod pojęciem pozostałych trzech grup rozumie się gminy miejsko-wiejskie, miejskie i miasta 

na prawach powiatu.
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i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail osób redagujących 

podmiotową stronę Biuletynu; 3) instrukcja korzystania z podmiotowej strony 

Biuletynu; 4) menu przedmiotowe; 5) informacja o liczbie odwiedzin podmiotowej 

strony Biuletynu; 6) rejestr zmian treści informacji publicznych zawartych na 

podmiotowych stronach Biuletynu, ze wskazaniem daty, od której zmiany te 

obowiązują; 7) wytyczne dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznych 

będących w posiadaniu podmiotu tworzącego daną stronę Biuletynu, a nie udo-

stępnionych w Biuletynie; 8) moduł wyszukujący.

Także i w tym przypadku nie uznano za konieczne analizowania wszystkich ze 

wspomnianych elementów, lecz skupiono się jedynie na czterech z nich: logo 

(herbie gminy), aktualizacji danych, mapie serwisu oraz module wyszukującym. 

Kryterium wyboru tych elementów było przekonanie, iż gwarantują one ułatwienia 

dla wyszukującego informację oraz pozwalają na identyfi kację danej gminy. Rze-

czywiście wszystkie jednostki zamieszczają herb – niepowtarzalny i charaktery-

styczny znak rozpoznawczy gminy. Znacznie gorzej sytuacja przedstawia się 

w odniesieniu do pozostałych elementów, z czego mapa serwisu pojawia się zdu-

miewająco rzadko – jedynie w kilku procentach gmin.

Podobnie jak w przypadku informacji, zauważalna jest tu pewna zależność 

polegająca na związku między typem gminy a średnią liczbę zawartych w serwisie 

elementów. Otóż, średnia kształtuje się następująco: 3,3 dla miast na prawach 

powiatu; 3,0 dla gmin miejskich; 2,53 dla gmin miejsko-wiejskich i 2,5 dla gmin 

wiejskich. Choć różnice nie są duże (ze względu na małą liczbę obserwowanych 

elementów) warto zwrócić na nie uwagę, gdyż za każdym razem układają się w taki 

sam schemat. Nie chodzi tu jedynie o dość oczywisty wynik malejący, lecz raczej 

o tworzenie się dwóch grup, w obrębie których wyniki są do siebie bardziej zbliżone 

(miasta na prawach powiatu i gminy miejskie oraz gminy miejsko-wiejskie i wiej-

skie) aniżeli w przypadku dystansu pomiędzy elementami skrajnymi grup (gminy 

miejskie i miejsko-wiejskie).

3.1.3. Komunikowanie

JEŚLI ROZUMIEĆ KOMUNIKOWANIE jako wszelkie formy przekazu informacji20, 

to zauważyć należy, iż Internet mocno zawęża sposób jego realizacji. W przeważa-

jącej mierze komunikowanie się za pośrednictwem sieci zubożone jest o złożoność 

kinezjetyki, proksemiki czy chronemiki. Z drugiej jednak strony stwarza poten-

20 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Inter-

netu, Kraków 1999, s. 43.
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cjalne możliwości nawiązywania kontaktu z osobami pozostającymi poza możli-

wością tradycyjnego porozumiewania się.

Otwarty, przyjazny obywatelowi urząd stanowi obecnie priorytet polskiej admi-

nistracji publicznej. Dlatego też dużą wagę przykłada się zarówno do wysokiego 

poziomu świadczonych usług, jak również do poziomu satysfakcji klientów. Moż-

liwość nawiązania komunikowania dwukierunkowego pomiędzy nadawcami 

(realizatorami) a odbiorcami (klientami) dokonywać się może także poprzez 

wykorzystanie takich technicznych środków, jak fora dyskusyjne, poczta elektro-

niczna, komunikatory internetowe, telefonia internetowa, czat czy nawet tzw. 

„księga gości”. Ponadto szeroko stosowana przez fi rmy prywatne metoda podtrzy-

mywania relacji z odbiorcami polega na dobrowolnej prenumeracie przez klienta 

tzw. newslettera (czyli bieżących informacji wysyłanych bezpośrednio na podany 

przez klienta adres e-mailowy). Równie popularną techniką public realtions jest 

zamieszczanie na własnych stronach WWW materiałów dla prasy czy wręcz pro-

wadzenie wirtualnego biura prasowego. Nawiązanie bezpośredniego kontaktu 

z dziennikarzami powoduje dwustronne korzyści. Z jednej strony dziennikarz 

dostaje materiał niemal gotowy do wydrukowania, z drugiej strony jednostka ma 

większą kontrolę nad zamieszczanymi w prasie materiałami.

Warto jeszcze na koniec wspomnieć o multimediach, czyli o zamieszczanych na 

stronach WWW aplikacjach czy programach, które są udostępniane odbiorcom 

za darmo, w celu pobrania ich na dowolny komputer. Multimedia te mają charak-

ter głównie promocyjny, a przy okazji i użytkowy.

Z badań przeprowadzonych przez autora niniejszego artykułu wynika, że o ile 

korzystanie z poczty elektronicznej stało się już pewnego rodzaju standardem, o tyle 

wszelkie inne formy nawiązywania „e-dialogu” są urzędom w zasadzie obce. O ile 

w większych gminach dostępne są „księgi gości”, o tyle w mniejszych aglomeracjach 

preferuje się fora dyskusyjne. Zależność tę można wiązać z większą anonimowością 

mieszkańców dużych miast, którzy w mniejszym stopniu identyfi kują się ze spo-

łecznością swojego miasta i jego problemami. Inną istotną zależnością jest brak 

występowania w ogóle działów czy choćby informacji dla prasy oraz śladowe użycie 

komunikatorów internetowych. Używanie komunikatora internetowego przez 

urzędnika gminnego wymagałoby od niego całkowitej reorientacji na mieszkańców. 

Zważywszy jednak na fakt, iż Internet jest medium dostępnym non stop, korzystanie 

z komunikatora mogłoby powodować zaburzenia w rytmie pracy tegoż urzędnika, 

wykonującego pewien zespół codziennych obowiązków.

W rzeczywistości wirtualnej samorządowców nie doceniono także zalet takiego 

narzędzia jak czat (dostępne jedynie w dwóch dużych gminach miejskich) oraz 
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newsletter (usługa dostępna na czterech serwisach). Dużym powodzeniem cieszą 

się natomiast multimedia dostępne w  ponad 33% serwisów internetowych. 

W odniesieniu do typów gmin kolejny raz powtarza się zasada malejącej średniej 

ilości otrzymanych punktów wraz ze spadkiem średniej wielkości aglomeracji. 

Uzyskana przez miasta na prawach powiatu średnia wynosi 3,3; dla gmin miejskich 

1,9; miejsko-wiejskich 1,73 a dla wiejskich 1,6. Coraz wyraźniej można więc wnio-

skować, iż rodzaj gminy determinuje sposób, w jaki poprzez internet urzędy gminne 

realizują swoje zadania public relations. Warto zauważyć, iż miasta na prawach 

powiatu zdecydowanie dystansują się względem pozostałych grup, uzyskując przy 

tym wynik ponad dwukrotnie lepszy aniżeli gminy wiejskie.

3.1.4. E-administracja

EADMINISTRACJA ROZUMIANA JEST jako „użycie technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych w administracji publicznej połączone ze zmianami organiza-

cyjnymi i nowymi umiejętnościami w celu poprawy jakości usług publicznych 

i mechanizmów demokratycznych oraz wzmocnienie poparcia dla działań publicz-

nych”21. Zadania te realizuje się poprzez wdrażanie zapisanych w długookresowych 

strategiach narodowych planów czterofazowego (kwartylowego) przyrostu usług 

dostępnych on-line22. Nie wdając się w szczegóły dokumentu ePolska, warto przyj-

rzeć się, w jakim stopniu urzędy gminne świadczą swoje usługi za pośrednictwem 

sieci. Głównie chodzi nie o to, czy na stronach zamieszczane są informacje o spo-

sobie dokonania pewnych czynności urzędowych, lecz czy można ich dokonać bez 

konieczności wychodzenia z domu.

Niestety wciąż jeszcze na dużej liczbie stron (40%) urzędy oferują klientom 

jedynie kontakt jednostronny, polegający na przekazaniu pewnych informacji bez 

możliwości nawiązania sprzężenia zwrotnego. Dwustronny kontakt umożliwiający 

pobranie i odesłanie formularza do urzędu możliwy jest w ponad 60% gmin, choć 

w niektórych przypadkach, aby tego dokonać należy posiadać możliwość złożenia 

podpisu elektronicznego (co zdecydowanej większości obywateli uniemożliwia 

dokonanie danej czynności). Bardziej zaawansowany sposób załatwiania spraw 

21 http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/ W opracowaniach i publicystyce 

dotyczącej informatyzowania sektora administracji publicznej termin e-administracja często zastę-

powany jest pojęciami: administracja on-line, wirtualny urząd, e-urząd czy wprost angielskim odpo-

wiednikiem e-government. Mimo wymiennego stosowana przytoczonych pojęć warto pamiętać, iż 

istnieje między nimi różnica (taka, jaka występuje między ogólnie rozumianą administracją, a jej 

częścią, jaką jest urząd).
22 Chodzi o Strategię Informatyzacji RP – ePolska, Warszawa maj 2003.
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należy już do rzadkości. Pozytywnie na tym tle wyróżniają się gminy Kraków 

i Sułkowice, które pozwalają na monitorowanie stanu załatwianej sprawy, zarówno 

drogą całkowicie elektroniczną, jak również metodą tradycyjną. I jeszcze jedna 

uwaga natury komparatystycznej. Otóż, po raz kolejny miasta na prawach powiatu 

średnio lepiej wypełniają swoje zadania PR aniżeli pozostałe gminy. Średnie dla 

nich wynoszą kolejno: 100% dla miast na prawach powiatu, 64% dla gmin miej-

skich, 46,7% dla gmin miejsko-wiejskich i 31,57% dla gmin wiejskich. Słaby wynik 

gmin wiejskich jest rezultatem nie tylko niedoinwestowania infrastrukturalnego, 

lecz także innego typu więzi społecznych występujących w małych społecznościach, 

w których pewna część spraw urzędowych załatwiana jest dzięki codziennym 

kontaktom z urzędnikami.

3.2. Wielkość gminy

GMINY WIEJSKIE WOJEWÓDZTWA małopolskiego są jednostkami terytorialnymi 

o dość dużej rozpiętości demografi cznej. W wyodrębnionej do celów badawczych 

próbie rozstęp wynosi 18,668 tys. mieszkańców, z czego najmniejsza z gmin liczy 

nieco ponad 2,5 tys. z nich. Rozdźwięk pomiędzy liczbą uzyskanych punktów nie 

jest natomiast tak widoczny, gdyż gmina najmniej liczna uzyskała ich 8, największa 

zaś 1323.

Poniższy wykres prezentuje zróżnicowanie pomiędzy liczbą uzyskanych punk-

tów przez kolejne jednostki a wielkością tych gmin. Pomimo dość dużej, widocznej 

na wykresie, rozbieżności w obrębie kolejnych jednostek możemy jednak z dużą 

ostrożnością wnioskować o zaistnieniu korelacji pomiędzy wyodrębnionymi 

zmiennymi24. W związku z powyższym należy przyjąć, iż wraz ze wzrastającą liczbą 

mieszkańców poprawia się nieco sposób wykorzystywania Internetu do realizacji 

zadań public relations.

Podobnie jak w przypadku gmin wiejskich, gminy miejsko-wiejskie charakte-

ryzują się dość dużą rozpiętością w liczbie posiadanych mieszkańców (różnica 

ponad 5,5-krotna). Należy zwrócić uwagę, iż w przeprowadzonym rankingu gminy 

23 Gwoli przypomnienia – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania to 25 (12 za część 

‘informacje’, 4 w części elementy, 7 w części komunikacja i 2 w dziale e-administracja).
24 Zależność ta widoczna jest w momencie wyrysowania dla zmiennej liczba mieszkańców linii 

trendu (typu liniowego).
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Wykres 1. Wielkość gminy wiejskiej (w tysiącach mieszkańców) 

a liczba uzyskanych punktów*

* Celem uproszczenia wykresu nie naniesiono na niego zbyt wielu danych. Dla porządku jednak 

należy zaznaczyć, iż lewa oś Y prezentuje liczbę mieszkańców gminy liczonych w tys., prawa zaś oś 

Y przedstawia liczbę uzyskanych w badaniu punktów. Oś X to natomiast kolejne przebadane 

gminy. 
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mniejsze wcale nie wypadły najgorzej, z drugiej jednak strony gminy największe 

uzyskały zdecydowanie większą liczbę punktów aniżeli średnia.

Wspomniana w  dwóch powyższych przykładach zależność nie występuje 

w przypadku gmin o charakterze miejskim. Ze wzrostem wielkości gminy w żad-

nym przypadku nie łączy się liczba uzyskiwanych punktów. Niewielką liczbę 

punktów, choć warto zaznaczyć, iż jest ona i tak znacznie wyższa aniżeli w przy-

padku gmin miejsko-wiejskich czy wiejskich, uzyskują zarówno gminy najmniej-

sze, jak i całkiem duże.

Na koniec warto pokusić się o porównanie pomiędzy analizowanymi trzema 

grupami oraz gminami na prawach powiatu. Otóż, interesującą zależnością wydaje 

się zróżnicowanie w obrębie średniej liczby uzyskanych punktów. Dla gmin na 

prawach powiatu wynosi ona 17 punktów, dla gmin miejskich 14, miejsko-wiej-

skich 12, a dla jedynie wiejskich 11. Dyskretna różnica obserwowalna w obrębie 

grup uwidacznia się pomiędzy nimi z całą mocą.
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Wykres 2. Wielkość gminy miejskiej (w tys. mieszkańców) 

a liczba uzyskanych punktów

Źródło: badania własne
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3.3. BUDŻET GMINY

Budżet gminy jest kolejną zmienną wydającą się mieć wpływ na stopień wyko-

rzystywania Internetu w analizowanym zakresie. Zróżnicowanie w jakości samych 

serwisów, jak również konsekwencja w ich udoskonalaniu (poszerzaniu dostępnej 

oferty) wymaga stałego ponoszenia nakładów fi nansowych. Mogłoby się więc 

wydawać, iż czym zamożniejsza gmina, tym łatwiej jej wyasygnować środki na tego 

rodzaju cele.

W przypadku gmin wiejskich – pominąwszy w analizie trzy jednostki, które na 

swych stronach WWW nie zamieściły żadnej informacji o wysokości budżetu, 

którym dysponują – zasadniczo wartość per capita waha się w granicach 1,83–2,73 

tys. zł. Warto zwrócić uwagę na rozkład wokół średniej. Otóż, choć dość podobna 

liczba gmin posiada dochód wyższy – co niższy od średniej (różnica 1), to gminy 

bogatsze posiadają budżet znacznie bardziej odbiegający od średniej – różnica 

pomiędzy wartością najmniejszymi a wartością średnią jest większa: (–0,56), 

aniżeli gminy uboższe (0,33).
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Wykres 3. Wartość budżetu per capita (w tys.) gminy wiejskiej a liczba 

uzyskanych punktów

Źródło: badania własne
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Gminy miejsko-wiejskie charakteryzują się podobnymi zależnościami jak gminy 

wiejskie. Także i w tym przypadku obserwuje się podobne zróżnicowanie wokół 

średniej. Oznacza to, że zbliżona liczba jednostek posiada budżet per capita więk-

szy, jak i mniejszy od średniej. Ponadto rozstęp pomiędzy wartością największą 

a najmniejszą wynosi 0,78 tys. zł, natomiast w zakresie odchylenia wartości budżetu 

od średniej można zaobserwować prawie dwukrotną przewagę tejże wartości na 

korzyść gmin zasobniejszych.

Gminy miejskie, choć charakteryzują się asymetrią w zakresie zwiększonej liczby 

podmiotów odbiegających negatywnie od średniej, wyróżniają się niewielkim 

zróżnicowaniem w odchyleniu od średniej jednostek biedniejszych (0,49) i bogat-

szych (-0,52).

Pomimo wspomnianego zróżnicowania wielkości budżetów gminnych, wydaje 

się, iż jest to zmienna nie wpływająca na jakość (czy sposób) wykorzystywania 

Internetu do realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego, mających na 

celu osiągnięcie i podtrzymanie korzystnego kontaktu z otoczeniem zewnętrznym. 

Zaprezentowane powyżej wykresy obrazujące zależności pomiędzy wysokością 

budżetu per capita a liczbą punktów uzyskanych w przeprowadzonym badaniu 

wskazują na brak zakładanej korelacji.
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Sytuacja ta zdaje się być powszechną specyfi ką tego rodzaju urzędów, co dodat-

kowo potwierdzają badania gmin dolnośląskich z 2007 r.25 Autorzy projektu 

„Interaktywna Gmina”, po realizacji szeroko zakrojonego badania (169 gmin), 

także dochodzą do wniosku o braku związku pomiędzy wielkością posiadanych 

funduszy a jakością stron internetowych.

3.4. INNE UWARUNKOWANIA

Z racji braku związku pomiędzy większością wyodrębnionych zmiennych 

a jakością zadań PR realizowanych przez analizowane urzędy gmin, starano się 

poszerzyć pole badawcze o kolejne determinanty. Ich dobór jest wprawdzie dys-

kusyjny, niemniej jednak uznano, iż warto rozszerzyć nieco ramy badawcze, by 

przyjrzeć się jeszcze tym czynnikom, które mogłyby stanowić swego rodzaju 

25 Zob.: http://www.interaktywna-gmina.pl/CMS/struktura_ocen_serwisow/zroznicowanie_ocen.

html, odczyt z dn. 26.07.2008.

Wykres 4. Wartość budżetu per capita (w tys.) gminy miejskiej a liczba 

uzyskanych punktów
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motywację bądź utrudniać stworzenie dobrej elektronicznej platformy komunika-

cyjnej.

Pierwszym analizowanym czynnikiem jest „atrakcyjność” gminy. Rozumieć 

przez to należy prosty fakt, iż gmina posiadająca jakieś interesujące miejsca (np. 

kopalnie soli), położenie (np. w Tatrach), klimat (np. uzdrowisko) czy element 

historyczny (np. miejsce legendarnych bitew), korzystając z Internetu mogłaby je 

promować na zewnątrz, przyciągając tym samym turystów czy inwestorów. Tym-

czasem, jak pokazują badania, niektóre gminy zdają się korzystać z innych form 

promocji (lub też nie korzystają z nich wcale). Warta wspomnienia jest strona 

WWW urzędu gminy w Rabce26, który uzyskał rekordowo małą liczbę punktów 5 

(na 25 możliwych). Podobnie nienajlepiej wypadła znana turystom gmina Muszyna 

(6 punktów) oraz znane nie tylko historykom Racławice (8 punktów). Pozytywnie 

na tym tle wyróżnia się stolica Małopolski, uzyskując najlepsze wyniki (20 punk-

tów) oraz słynąca w świecie Wieliczka (16 punktów). Wydaje się więc, iż czynnik 

ten nie ma większego znaczenia dla prowadzonej analizy.

26 http://www.rabka.pl, odczyt z dn. 6.07.2008.

Wykres 5. Odległość od Krakowa a liczba uzyskanych punktów 

przez gminy miejskie

Źródło: badania własne

od
le

gł
oś

ć 
w

 k
ilo

m
et

ra
ch

lic
zb

a 
pu

nk
tó

w

120

100

80

60

40

20

0

gminy miejskie

odległość od Krakowa liczba punktów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0



130 Maria Nowina Konopka

Kolejnym uwarunkowaniem jest miejsce położenia względem stolicy wojewódz-

twa, czyli w tym przypadku Krakowa. Założono, iż możliwa jest korelacja pomię-

dzy odległością gminy od „centrum” Małopolski a liczbą uzyskanych punktów.

Przedstawione poniżej wykresy obrazują duże zróżnicowanie w zakresie obydwu 

zmiennych. Gminy zlokalizowane daleko od Krakowa posiadają niejednokrotnie 

dobre wyniki i odwrotnie. Należy jednak zwrócić uwagę, iż gminy, które w przy-

gotowanym rankingu wypadły najgorzej są zawsze zlokalizowane na peryferiach 

województwa, a te które uzyskały wysoką pozycję zlokalizowane są w średniej 

odległości. Analizując uzyskane dane poprzez wyrysowanie linii trendu, uzysku-

jemy za każdym razem taką samą zależność: im bliżej Krakowa, tym wyższa jest 

liczba uzyskanych punktów.

Do wyników tych należy podchodzić z dużą ostrożnością, niemniej jednak 

z wszystkich analizowanych zmiennych jedynie ta pokazuje we wszystkich typach 

gmin tą samą zależność.

Wykres 6. Odległość od Krakowa a liczba uzyskanych punktów 

przez gminy miejsko-wiejskie

Źródło: badania własne
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ZAKOŃCZENIE

ANALIZA WYKORZYSTANIA INTERNETU do realizacji zadań public relations 

wybranych urzędów gminnych, choć z  konieczności bardzo przyczynkowa, 

prowadzi do wniosku o niskim stopniu wykorzystania tej płaszczyzny nawiązy-

wania i podtrzymywania pozytywnych relacji z otoczeniem zewnętrznym. Gwoli 

uzupełnienia należy dodać, iż o ile zamieszczanie na stronach WWW katalogu 

ustawowo wymaganych informacji należy już do standardu, o tyle w kwestii 

nawiązywania dwustronnego kontaktu z klientem-obywatelem wiele pozostaje 

jeszcze do zrobienia.

Wpływ na zróżnicowany stopień realizacji zadań PR mają, jak się wydaje, pewne 

uwarunkowania. Najważniejszym z nich jest typ (status) gminy. W sposób zdecy-

dowanie wyraźny miasta na prawach powiatu posiadają znacznie lepsze strony 

WWW w omawianym zakresie aniżeli pozostałe rodzaje gmin. Z kolei jednostki 

miejskie uzyskały w przygotowanym rankingu więcej punktów niż gminy miejsko-

wiejskie, na końcu zaś każdorazowo sytuowały się urzędy wiejskie. Kolejnym 

analizowanym wskaźnikiem pozostającym w korelacji negatywnej jest odległość 

od stolicy województwa małopolskiego. Zauważono, iż gminy wypadające w ran-

kingu stosunkowo dobrze są zlokalizowane bliżej Krakowa niż te, które znajdują 

się od niego w większej odległości.

Wbrew początkowym założeniom nie stwierdzono natomiast zależności pomię-

dzy wysokością budżetu a jakością realizowanego w gminie wirtualnego piaru. Ta 

dość – jak się wydawało – oczywista zmienna okazuje się nie determinować spo-

sobu wykorzystywania Internetu przez jednostki samorządu lokalnego także 

i w innych województwach. Ponadto w toku badania ustalono, iż bez związku 

pozostaje taki czynniki jak charakter gminy. Z przeanalizowanych serwisów 

wynika, iż turystyczny profi l gminy nie zawsze motywuje do stworzenia dobrej 

internetowej płaszczyzny.

SUMMARY

A PUBLIC RELATIONS IS oft en described as a desired form of communication between 

a citizen and an authority in modern society. It is also indicated that technological inven-

tions may become an eff ective and easy means of communication. It is therefore reasonable 

to investigate an extent of Internet utilization in PR tasks by the authority.
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Th e results of an analysis performed in the context described above revealed low degree 

of Internet utilisation in establishing and sustaining positive relations with surrounding 

environment. Certain social conditions infl uence the degree of realisation of these tasks. 

Th e most important are type (status) and size of the community. No associations between 

the budget and the quality of virtual PR realised by the community were found.
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1. WPROWADZENIE

„ELECTION CAMPAIGNS ARE critical periods in the lives of democracies”. Tymi 

słowami Paolo Mancini i David L. Swanson rozpoczynają pierwszy rozdział książki 

wydanej w 1996 r. pod swoją redakcją. Autorzy piszą o praktycznych rezultatach 

kampanii wyborczych i ich symbolicznym znaczeniu. W pierwszym przypadku 

jest to m.in. selekcja decydentów, a w drugim np. legitymacja rządu i liderów 

politycznych. W obu układach kampanie odzwierciedlają i kształtują społeczne, 

ekonomiczne, kulturalne oraz przede wszystkim polityczne życie danego kraju1.

Znaczenie kampanii wyborczych, a raczej w głównej mierze ich wyjątkowość 

dostrzegają nie tylko badacze, ale również zwykli obywatele, którzy mimo, iż często 

w ogóle nie interesują się polityką, zauważają osobliwość okresu kampanii wybor-

czej. Mogą ją dostrzec po zmienionym wyglądzie ulic, zawartości swoich skrzynek 

pocztowych (tych tradycyjnych, jak i elektronicznych), temacie newsów w mediach 

czy ożywionych rozmowach rodziny i przyjaciół. Dość często mówi się ironicznie, 

że kampanie wyborcze to jedyny moment, kiedy politycy zauważają obywateli. Dla 

tych pierwszych kampania wyborcza to czas na mobilizację zwolenników, perswa-

zję przeciwników w kierunku zmiany ich preferencji, a przede wszystkim przeko-

nanie elektorów niezdecydowanych, po to by pozyskać ich głosy wyborcze. Aby 

tego dokonać, politycy decydują się na korzystanie z rad specjalistów od marketingu 

* Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w  latach 2008–2009 jako projekt 

badawczy.
1 Zob.: D.L. Swanson, P. Mancini, Politics, Media, and Modern Democracy: Introduction, [w:] Po-

litics, Media, and Modern Democracy: An International Study of Innovations in Electoral Campaigning 

and Th eir Consequences, red. D.L. Swanson, P. Mancini, Westport 1996, s. 1.
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politycznego oraz usług fi rm zewnętrznych specjalizujących się w działaniach 

promocyjnych.

Czym jednak jest kampania wyborcza? Jakie ujęcia interesującego nas terminu 

stosuje się w literaturze przedmiotu? Czy możliwe jest wprowadzenie nowych ujęć? 

Czym różni się kampania wyborcza od innych typów kampanii? Czy istnieją cechy 

wspólne między różnymi kampaniami? 

Niniejszy artykuł ma za zadanie udzielić odpowiedzi na powyższe pytania. 

W pierwszej kolejności zaprezentowane zostanie defi niowanie kampanii wybor-

czej. Okazuje się bowiem, co jest naturalną sytuacją, że różni badacze w odmienny 

sposób postrzegają interesujące nas zjawisko polityczne. Później zasygnalizowane 

zostaną braki w dostępnych defi nicjach kampanii wyborczej. W dalszej kolejno-

ści autorka artykułu skupi się na cechach charakterystycznych kampanii wybor-

czej. W  tym celu dokona analizy porównawczej różnych typów kampanii. 

Wszystkie te działania zostaną wykonane z perspektywy polskiego życia politycz-

nego i publicznego.

2. DEFINIOWANIE KAMPANII WYBORCZEJ

Z ETYMOLOGICZNEGO PUNKTU WIDZENIA słowo „kampania” pochodzi od 

francuskiego campagne lub od włoskiego campagna i pierwotnie oznaczało pole, 

wojskową operację. Źródeł słowa trzeba poszukiwać w późnołacińskim wyrazie 

campania, czyli ‘równina’, ‘pole bitwy’, które pochodzi od łacińskiego rzeczownika 

campus oznaczającego ‘pole’2. 

Andrzej Bańkowski wskazał, iż słowo „kampania” najpierw używano w stosunku 

do pracy w polu, zwłaszcza żniwnej3. Takie znaczenie interesującego nas terminu 

można spotkać również we współczesnej polszczyźnie. Kampanię łączy się bowiem 

z okresowo przeprowadzanymi pracami w rolnictwie i przemyśle przetwórczym. 

Jest to „czas nasilenia prac, związany ze zbiorem, skupem i przerobem określonych 

płodów rolnych; czas prac sezonowych”4. Inne znaczenie słowa „kampania” odnosi 

się do teorii wojskowości, gdzie jest to „seria zaplanowanych działań militarnych 

prowadzonych na pewnym terytorium w jakimś czasie, podjętych dla osiągnięcia 

2 Houghton Miffl  in Company, Th e American Heritage® Dictionary of the English Language: Fourth 

Edition, hasło: campaign, http://www.bartleby.com/61/25/C0052500.html, odczyt z dn. 16.10.2008.
3 A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa 2000, s. 616.
4 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 15, Poznań 1998, s. 301.
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określonych celów; działania wojenne, wojna”5. Z punktu widzenia politologii, 

najbardziej interesujące jest ostatnie znaczenie hasła (zawierające trzy warianty) 

podawane przez słowniki współczesnego języka polskiego. Zgodnie z nim kampa-

nia to ‘seria zaplanowanych działań popierających sprawę, o którą się walczy; 

zorganizowane akcje zmierzające do wytyczonego celu; czas trwania tych działań’6. 

W tym znaczeniu przykładem użycia omawianego wyrazu jest: kampania rekla-

mowa, prasowa czy prezydencka. Ta ostatnia dotyczy interesującego nas zjawiska, 

jakim jest kampania wyborcza. Oczywiście takie objaśnienie słowa kampania jest 

zbyt enigmatyczne i skierowane do szerokiego grona odbiorców. 

Specjalistyczne wyjaśnienie pojęcia kampania wyborcza (niem. Wahlkampagnie, 

ang. electoral campaign, fr. campagne électorale) nastręcza pewne trudności. Są one 

związane z tym, iż twórcy licznych defi nicji kładą nacisk na odmienne cechy tego 

zjawiska politycznego. Sytuacja determinowana jest istnieniem trzech głównych 

podejść naukowo-badawczych, z perspektywy których można rozpatrywać kam-

panię wyborczą. Pierwsze podejście – behawioralne – kładzie nacisk na zachowa-

nia uczestników procesu wyborczego zarówno elektoratu, jak i podmiotów polityki. 

Kampania jest analizowana pod względem źródeł istniejących zachowań oraz 

kierunku i przyczyny ich zmian. Zgodnie z tym podejściem eksploracje ogniskują 

się głównie wokół socjologicznych i psychologicznych zmiennych postaw społecz-

nych. Drugie podejście – funkcjonalne – pozwala koncentrować się badaczom na 

wyjaśnianiu skuteczności procesu komunikowania politycznego. W centrum uwagi 

znajdują się studia nad reklamą polityczną czy telewizyjnymi debatami politycz-

nymi. Ostatnie podejście – racjonalne – odnosi się rynkowej tradycji badań 

w politologii i ujmuje zachowania wszystkich uczestników procesu wyborczego 

jako efekt racjonalnej decyzji lub przemyślanego wyboru, dokonanego po analizie 

różnych motywów, argumentów i posiadanej wiedzy7.

Analiza dostępnych defi nicji kampanii wyborczej – odrzucając jednak, te które 

mają charakter groteskowych prawd i sentencji, np. „Kampania wyborcza to zło 

konieczne”, „Kampania wyborcza to kwintesencja polityki”8 lub „Kampania wybor-

5 Słownik współczesnego języka polskiego, oprac. red. pod kier. A. Sikorskiej-Michalak, O. Wojniłko; 

red. nauk. B. Dunaj, t. 1, Warszawa 1998, s. 356.
6 Ibidem.
7 B. Dobek-Ostrowska, R. Wiszniowski, Teoria komunikowania politycznego i publicznego. 

Wprowadzenie, Wrocław 2002, s. 147–148; B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i pu-

bliczne. Podręcznik akademicki, Warszawa 2006, s. 245. 
8 C. Trutkowski, Społeczne reprezentacje polityki, Warszawa 2000, s. 194.
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cza to olimpiada w marketingu politycznym”9 – wskazuje, iż można wyłonić cztery 

główne sposoby ujmowania przez badaczy interesującego nas terminu: prawno-

organizacyjny, komunikacyjny, marketingowy, celowościowy.

Aspekt prawno-organizacyjny pojęcia akcentuje w „Leksykonie politologii” 

Andrzej Antoszewski. Według tego autora kampania wyborcza, w swoim najszer-

szym znaczeniu, stanowi „wyodrębnioną fazę procesu wyborczego, obejmującą 

okres od ogłoszenia decyzji o przeprowadzeniu wyborów do ściśle określonego 

momentu poprzedzającego głosowanie”10. Na wzgląd prawny defi nicji wskazuje 

również Jerzy Muszyński, który postrzega kampanię wyborczą jako „ustawowo 

unormowany okres na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów parlamentar-

nych, samorządowych, prezydenckich oraz referendum, ale także określenie 

czynności koniecznych do zorganizowania i odbycia głosowania”11. Silne osadzenie 

tych defi nicji w ramach prawnych jest naturalną konsekwencją faktu, iż organiza-

cja i przebieg demokratycznych kampanii wyborczych jest w podstawowym 

stopniu regulowana właśnie w sposób jurystyczny. W warunkach polskich, oprócz 

nadrzędnej ustawy zasadniczej, największe znaczenie mają: ustawa o wyborze 

Prezydenta RP12, ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu13, ordynacja wyborcza do 

Parlamentu Europejskiego14, ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmi-

ków wojewódzkich15 oraz ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza 

i prezydenta miasta16. Regulacje tam zawarte dotyczą m.in. trybu rejestracji partii 

politycznych i kandydatów, dostępu do publicznych środków przekazu, zasad 

fi nansowania kampanii.

Równie naturalne, co osadzenie defi nicji kampanii wyborczej w ramach praw-

nych jest jej postrzeganie przez pryzmat komunikowania politycznego. Kampania 

wyborcza stanowi bowiem w swej istocie proces komunikacyjny, w którym pod-

 9 M. Łukasik, Kampania wyborcza a stabilność współczesnego systemu demokratycznego, [w:] 

Marketing polityczny: szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji?, red. P. Pawełczyk, Poznań 

2007, s. 45.
10 A. Antoszewski, Kampania wyborcza, [w:] Leksykon politologii wraz z aneksem o: reformie 

samorządowej, wyborach do sejmu, prezydenckich oraz gabinetach rządowych, red. A. Antoszewski, 

R. Herbut, Wrocław 2004, s. 152. Identyczną defi nicję prezentuje A. Żukowski, Systemy wyborcze: 

wprowadzenie, Olsztyn 1999, s. 71.
11 J. Muszyński, Leksykon marketingu politycznego, Wrocław 2001, s. 72.
12 Ustawa z dnia 27 września 1990 r. wraz z późn. zmianami (Dz.U. 1990 nr 67 poz. 398).
13 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. wraz z późn. zmianami (Dz.U. 2001 nr 46 poz. 499).
14 Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. wraz z późn. zmianami (Dz.U. 2004 nr 25 poz. 219).
15 Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. wraz z późn. zmianami (Dz.U. 1998 nr 95 poz. 602).
16 Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. wraz z późn. zmianami (Dz.U. 2002 nr 113 poz. 984).
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miot polityczny (nadawca) wykorzystuje np. prasę kampanijną (różne kanały 

przepływu informacji) do przekazania „swojemu” wyborcy (odbiorca) konkretnej 

oferty politycznej (przekaz) w celu wpływu na niego w pożądanym kierunku, czyli 

zachęcenia do oddania głosu na jego kandydaturę (sprzężenie zwrotne). Aspekt 

komunikacyjny kampanii akcentuje w  swojej definicji Bogusława Dobek-

Ostrowska. Autorka przyporządkowuje kampanie wyborcze – obok kampanii 

propagandowych – do kampanii politycznych, jako typu kampanii komunikacyj-

nych17. Kampania wyborcza stanowi tutaj wyodrębniony w czasie i przestrzeni 

fragment komunikowania politycznego, który przyjmuje specyfi czną formę kom-

pleksowych, zorganizowanych, profesjonalnych działań, mających na celu zdoby-

cie maksymalnego poparcia politycznego dla podmiotów podejmujących te 

działania18. O komunikowaniu mówi w swojej defi nicji również Robert Wiszniow-

ski, który na podstawie koncepcji Davida M. Farrella określa kampanię wyborczą 

jako mechanizm budowy określonych form komunikowania się podmiotów 

rywalizacji z wyborcami. Autor jednocześnie wskazuje na konieczność efektyw-

ności politycznej tych form oraz ich rozbudowania na skalę masową (aspekt 

organizacyjny i fi nansowy). Poza tym postuluje, że treść i forma przesłania pro-

gramowego winny być atrakcyjne i sprzedane w jak najlepszym „opakowaniu” 

(aspekt promocyjny, mogący przybrać bezpośrednią lub pośrednią formę dojścia 

do potencjalnego wyborcy)19. Należy zauważyć, że komunikacyjny sposób ujmo-

wania interesującego nas terminu, w odróżnieniu od poprzedniego, jest znacznie 

węższy i dotyczy głównie agitacji wyborczej. Tym samym odrzuca inne czynności 

podejmowane w procesie wyborczym, wynikające z kalendarza wyborczego, np. 

tworzenie komitetów wyborczych, zgłaszanie list kandydatów.

Kolejny sposób rozumienia kampanii wyborczej – marketingowy – prezentuje 

Jerzy Muszyński. W tym wypadku kampania wyborcza traktowana jest jako 

„przygotowanie i przeprowadzenie głównej transakcji rynku politycznego, czyli 

wprowadzenia towaru politycznego na rynek (dystrybucja towaru), zareklamowa-

nia go i dotarcia z nim do odbiorców, jakimi są wyborcy”20. Dokładnie rzecz 

ujmując kampania wyborcza, zdaniem Dana Nimmo, ma zapewnić przewagę 

konkurencyjną w docelowych segmentach odbiorczych (kluczowych dla rezultatu 

17  B. Dobek-Ostrowska, op.cit., s. 239. 
18  Ibidem, s. 243.
19  R. Wiszniowski, Marketing wyborczy. Studium kampanii wyborczych w systemach prezydenckich 

i semiprezydenckich (Finlandia, Francja, Polska, Stany Zjednoczone), Warszawa-Wrocław 2000, s. 98.
20 J. Muszyński, op.cit., s. 72.
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działań)21. Użycie terminów zapożyczonych z marketingu determinowane jest 

przekonaniem, że podstawowe zasady działalności na rynku komercyjnym spraw-

dzają się także na jego politycznym odpowiedniku. Istota marketingu komercyjnego 

sprowadza się do: 1) podporządkowania wszystkich działań w sferze produkcji 

i obrotu towarowego życzeniom fi nalnego nabywcy; 2) pobudzania i rozwijania 

jego potrzeb22. Identycznie jest w marketingu politycznym, gdzie podmiot poli-

tyczny w swojej działalności uznaje kluczową pozycję wyborcy i dzięki wykorzy-

staniu marketingowych metod badawczych tworzy atrakcyjny dla niego towar. Ten 

ostatni należy rozumieć jako platformę programową, czyli program oraz wizerunek 

kandydata lub partii23. 

Celowość działań podmiotów wyborczych jest ostatnim punktem widzenia, 

z którego badacze wydają się rozpatrywać interesujący nas termin. Zgodnie z nim 

kampania wyborcza to: „zespół czynności stosowanych przez partie polityczne 

i kandydatów do szukania wyborczego poparcia w próbie zdobycia stanowiska 

politycznego”24 lub szerzej „zespół racjonalnych i  skoordynowanych działań 

politycznych podejmowanych przez partie i organizacje polityczne, a niekiedy 

także przez komitety reprezentujące kandydatów niezależnych, w celu uzyskania 

jak największej liczby miejsc w wybieralnych organach przedstawicielskich (par-

lament, władze lokalne) lub zapewnienia swemu kandydatowi zwycięstwa 

w powszechnych wyborach prezydenckich”25. Innymi więc słowy, w tym ujęciu 

kampania wyborcza traktowana jest jako środek do zdobycia władzy bądź w niej 

partycypacji. Należy jednak brać po uwagę również inne dążenia uczestników 

kampanii, którymi mogą być np. wysondowanie pozycji na rynku politycznym 

(np. kampania Włodzimierza Cimoszewicza z 1990 r. miała sprawdzić stopień 

poparcia dla SdRP); realizacja, niekoniecznie politycznych, interesów własnych 

bądź grupy (np. kampania Kazimierza Piotrowicza z 1995 r. miała zareklamować 

bioenergetyczne wkładki do obuwia, których producentem był kandydat); promo-

cja ze względu na inne zbliżające się i „ważniejsze” wybory (istnieje pozytywna 

21 D. Nimmo, Political Persuaders, New Brunswick 2001, s. 41, [za:] M. Kolczyński, Strategie 

komunikowania politycznego, Katowice 2007, s. 157. 
22 T. Kramer, Podstawy marketingu, Warszawa 2000, s. 11.
23 M. Kolczyński, J. Sztumski, Marketing polityczny: kształtowanie indywidualnych i zbiorowych 

opinii, postaw i zachowań, Katowice 2000, s. 102–103.
24 D. Kavanagh, Campaigning, [w:] International Encyclopedia of Elections, red. R. Rose, London 

2000, s. 29. 
25 G. Ulicka, Kampania wyborcza, [w:] Encyklopedia politologii, red. M. Żmigrodzki, t. 2, Ustroje 

państwowe, red. W. Skrzydło, M. Chmaj, Kraków 2000, s. 163–164.
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korelacja między miejscem eurowyborów w cyklu wyborczym a aktywnym uczest-

nictwem podmiotów rywalizacji politycznej; im mniejszy odstęp czasu między 

wyborami do Parlamentu Europejskiego a wyborami parlamentarnymi, tym 

większe prawdopodobieństwo, że partie polityczne będą starały się pozyskać 

i utrzymać odpowiednio wysokie poparcie wyborcze26). 

Jak się wydaje, wśród dostępnych defi nicji kampanii wyborczej brak jest takich 

(lub są słabo eksponowane), które w wystarczającym stopniu mówiłyby o intere-

sującym nas zjawisku jako wydarzeniu obywatelskim. Takie postrzeganie kampa-

nii akcentowałoby rolę elektoratu w  demokratycznym procesie wyborczym 

i wskazywało, że kampania wyborcza to czas dający szansę aktywności politycznej, 

pozyskiwania informacji o partiach, kandydatach i ich programach, świadomego 

utrwalania bądź modyfi kacji przekonań politycznych (a w dłuższym okresie czasu 

postaw politycznych) oraz głośnego wyrażania potrzeb i pragnień. Innymi więc 

słowy, tak rozumiana kampania powinna powodować wzrost kompetencji wybor-

ców27 w świetle zbliżającego się momentu głosowania.

3. KAMPANIA WYBORCZA A INNE KAMPANIE

ZNAJĄC SPOSOBY DEFINIOWANIA kampanii wyborczej, warto zadać sobie 

pytania: Co takiego różni kampanię wyborczą od innych kampanii; Czy odmienne 

typy kampanii mają jakiekolwiek cechy wspólne? Wydaje, że dobrym materiałem 

porównawczym w stosunku do kampanii wyborczych będą kampanie referendalne 

oraz społeczne. Występują one bowiem dość powszechne28, a poza tym zwłaszcza 

kampanie referendalne są w kwestii ich przygotowania i przeprowadzania bardzo 

zbliżone do kampanii wyborczych. Podstawowe podobieństwa i różnice między 

kampaniami wyborczymi, referendalnymi i społecznymi przedstawia tab. 1 (zasto-

sowano dziesięć wyróżników), przy czym należy tu dodać, że w szczególności 

dotyczą one kampanii o szerokim zasięgu terytorialnym (ogólnokrajowe) oraz tych, 

które są adresowane do całego społeczeństwa (ogólne). 

26 M. Kolczyński, Kampania zmarnowanych szans – polskie doświadczenia z wyborów do Parla-

mentu Europejskiego w 2004 roku, [w:] Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania 

politycznego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2005, s. 141.
27 J. Kuciński, Demokracja przedstawicielska i bezpośrednia w trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa 

2007, s. 99.
28 Jeżeli chodzi o kampanię referendalną, to uwaga ta dotyczy zwłaszcza referendów lokalnych, 

gdyż w historii III RP obywatele wypowiadali się jedynie w czterech referendach ogólnokrajowych.
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Najczęściej kampanie wyborcze, ze względu na ich proces marketyzacji, są 

porównywane do kampanii komercyjnych. Wśród podstawowych podobieństw 

i różnic między nimi, oczywiście nie zapominając, że w obu przypadkach kluczową 

pozycję zajmuje konsument (wyborca), wymienia się: (1) dłuższy czas trwania 

kampanii komercyjnych oraz ich różne zintensyfi kowanie, a w kampaniach wybor-

czych wzrastanie intensywności kampanii wraz z jej końcem oraz krótszy czas 

trwania; (2) używanie tych samych standardowych narzędzi i strategii marketin-

gowych; (3) występowanie ograniczonej budżetem liczby spotów radiowych 

i telewizyjnych w kampaniach komercyjnych i występowanie takiej samej sytuacji 

w kampaniach wyborczych, lecz przy możliwości dyspozycji bezpłatnym czasem 

antenowym w mediach publicznych; (4) bezstronność mediów w kampaniach 

komercyjnych i jej brak w kampaniach wyborczych; (5) przeważającą neutralność 

emocjonalną adresatów kampanii komercyjnych i silny emocjonalny stosunek 

adresatów kampanii wyborczych; (6) minimalne prawdopodobieństwo wystąpienia 

nieprzewidywalnych zdarzeń w kampanii komercyjnej i bardzo wysokie prawdo-

podobieństwo tych wydarzeń w kampanii wyborczej (zwłaszcza jeżeli chodzi 

o niespodziewany ruch przeciwnika); (7) brak zdecydowanego wyniku kampanii 

w jednym dniu w kampanii komercyjnej i występowanie takiego rozstrzygnięcia 

w kampanii wyborczej.

Tabela 1. Przykładowe wyróżniki kampanii wyborczej, 

referendalnej i społecznej

wyróżniki
kampania

wyborcza referendalna społeczna

zaplanowany z góry termin występowania występuje brak brak

ściśle określony czas trwania występuje występuje brak

szeroka publiczność docelowa występuje występuje występuje

zjawisko wybierania występuje brak brak

zjawisko głosowania powszechnego występuje występuje brak

użycie technik perswazyjnych i marketingowych występuje występuje występuje

obecność przekazów przeciwnych występuje występuje brak

samodzielne zaangażowanie mediów występuje występuje brak

zdecydowany wynik kampanii występuje występuje brak

realizacja partykularnych celów nadawcy występuje występuje brak

Źródło: opracowanie własne
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Jeżeli chodzi o kampanie referendalną, to próby jej zdefi niowania, w odróżnie-

niu od kampanii wyborczej, można spotkać w  ustawodawstwie wyborczym. 

W ustawie o referendum lokalnym zawarto zapis, iż „kampania referendalna służy 

wyjaśnieniu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, który 

zarządził referendum, istoty problemów rozstrzyganych w referendum, treści 

postawionych pytań i wariantów, a także prezentowaniu stanowiska inicjatora 

referendum oraz partii politycznych, zrzeszeń i mieszkańców w sprawie poddanej 

pod referendum”29. Zdaniem Stanisława Gebethnera kampania referendalna jest 

w pewnym sensie kampanią wyborczą, gdyż również tam w grę wchodzi głosowa-

nie powszechne, lecz nie obserwuje się tam wybierania30. Odmiennego zdania jest 

Jerzy Muszyński, który w cytowanej już defi nicji kampanii wyborczej zamieszcza 

zapis o referendum – „ustawowo unormowany okres na przygotowanie i przepro-

wadzenie wyborów (…) oraz referendum (…)”. Tak więc autor jednoznacznie 

utożsamia kampanię wyborczą z kampanią referendalną, wskazując jednocześnie 

na wtłoczenie jej w ramy norm prawnych. W innym opracowaniach na temat 

kampanii wyborczych trudno znaleźć znak równości pomiędzy nimi a kampaniami 

referendalnymi. Zdaniem autorki artykułu bardziej trafny w tej sprawie wydaje się 

pogląd Stanisława Gebethnera. W istocie bowiem w kampanii wyborczej i refe-

rendalnej ma miejsce głosowanie powszechne, jednakże to w wyniku kampanii 

wyborczej dochodzi do wybrania np. prezydenta. W przypadku kampanii referen-

dalnej natomiast obywatele w drodze głosowania, wyrażają swoją wolę co do 

sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej referendum.

Jeżeli chodzi o kampanie społeczne, to ich celem jest propagowanie właściwych 

lub pożądanych zachowań społeczeństwa (np. zatrzymywanie się przed przejaz-

dami kolejowymi, wykonywanie rozsądnych skoków do wody, przeprowadzanie 

badań profi laktycznych) oraz rozwiązywanie ważnych kwestii i problemów spo-

łecznych (np. alkoholizm, narkomania, przemoc w  rodzinie). W  przypadku 

kampanii społecznych nie dochodzi ani do głosowania, ani do wybierania i prze-

ważnie nie istnieją ścisłe ramy czasowe kampanii, co oznacza, że mogą być one 

prowadzone przez wiele miesięcy, a nawet lat. W takich kampaniach również 

trudno jest natychmiast zaobserwować jednoznaczne rezultaty działań. 

29 Art. 28, ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. 2000 nr 88, 

poz. 985).
30 S. Gebethner, Zasady dostępu do radia i telewizji komitetów wyborczych i kandydatów na posłów 

i senatorów, [w:] Rola mediów w kampanii wyborczej w świetle ustawodawstwa polskiego: biuletyn 

Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, red. M. Dziubińska-Michalewicz, A. Chodyra, Warszawa 

2001, s. 19.
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Inaczej kształtuje się sytuacja w kampaniach wyborczych i referendalnych, bo 

tutaj wynik kampanii jest uzyskiwany w dniu głosowania, tak więc po tym czasie 

prowadzenie kampanii nie ma większego sensu. Ma jednak sens prowadzenie 

kampanii przed jej prawym wyznaczeniem, co praktykuje wiele podmiotów poli-

tycznych (np. kampania PiS i Lecha Kaczyńskiego rozpoczęła się już marcu 2005 r.). 

Warto jednak zauważyć, iż według starej prawdy kampania wyborcza („nieofi -

cjalna”) zaczyna się następnego dnia po poprzednich wyborach, więc można 

zaryzykować twierdzenie, że kampania trwa niemalże permanentnie31. Współcze-

śnie istnieje ważny aspekt „nieustanności” kampanii, którym jest „dyktatura 

sondaży”, zmuszająca polityków do starań o ciągłą obecność i aktywność na rynku 

komunikowania32. Ściśle określony czas trwania kampanii wyborczej i referendal-

nej odnosi się szczególnie do nakazu zakończenia kampanii na 24 godziny przed 

dniem głosowania. Tak zwaną ciszę wyborczą wprowadzono po to, aby adresaci 

kampanii mieli czas na refl eksję i spokojne zastanowienie się przed podjęciem 

ostatecznej decyzji przy urnie. Złamanie ciszy wyborczej jest łatwe do udowodnie-

nia i powoduje kary grzywny. 

Istnieją dwa elementy homogeniczne w kampanii wyborczej, referendalnej 

i społecznej. Są nimi szeroka publiczność docelowa oraz użycie technik perswa-

zyjnych i marketingowych. Szczególnie jednorodne wydają się być stosowane 

w omawianych kampaniach techniki perswazyjne. W każdym bowiem przypadku 

podmiot prowadzący kampanię (zarówno jednostkowy, zbiorowy czy instytucjo-

nalny) ma nadzieję przekonać adresatów swoich działań do określonych racji 

i zachowań. Aby osiągnąć zamierzony cel, używana jest zarówno argumentacja 

racjonalna (rzetelna interpretacja zjawisk i procesów społecznych, bezdyskusyjne 

fakty, dane statystyczne, logiczne wnioski), jak i oddziaływanie emocjonalne 

(uświadomienie pozytywnych lub negatywnych konsekwencji psychicznych 

związanych z zastosowaniem się do proponowanych działań bądź ich odrzuce-

niem)33.

31 Termin „permanentna kampania” (permanent campaign) użył szeroko po raz pierwszy ame-

rykański dziennikarz Sidney Blumenthal. Opisał on permanentną kampanię jako kombinację two-

rzenia wizerunku i strategicznej kalkulacji, która sprowadza rządzących do prowadzenia nieustającej 

kampanii i „przerabia rząd w instrument zaprojektowany, by podtrzymać popularność wybranego 

ofi cjała”. Zob.: S. Blumenthal, Th e Permanent Campaign, Beacon Press 1982, s. 11. Szerzej na temat 

początków niniejszego zjawiska zob.: H. Heclo, Campaigning and Governing: A Conspectus, [w:] Th e 

Permanent Campaign and Its Future, red. N.J. Ornstein, T. Mann, Washington 2000, s. 2–4. 
32 M. Cichosz, (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP, 

Toruń 2004, s. 23.
33 L. Sobkowiak, Perswazja, [w:] Leksykon politologii wraz…, op.cit., s. 314.
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To co istotnie różni omawiane typy kampanii ogniskuje się wokół ich zadań. 

Należy wyraźnie podkreślić, że zadaniem kampanii wyborczej i referendalnej jest 

realizacja partykularnych celów nadawcy, np. partii politycznej, natomiast zada-

niem kampanii społecznych jest realizacja interesu społeczeństwa jako całości34. 

Kampanie społeczne nie budzą wątpliwości etycznych i w odróżnieniu do dwóch 

pozostałych służą formowaniu silnych i ugruntowanych postaw.

Środki masowego przekazu nie angażują się samodzielnie w kampanie społeczne. 

Przeważnie są one jedynie pośrednikiem w dystrybucji przekazów. Inaczej sytuacja 

kształtuje się w przypadku kampanii referendalnych, a przede wszystkim w przy-

padku kampanii wyborczych, gdyż gra rozgrywa się tutaj o zbyt wysoką stawkę 

(władza, ważne decyzje polityczne, społeczno-gospodarcze). Samodzielne i stron-

nicze zaangażowanie mediów jest tym bardziej prawdopodobne, gdy medium ulega 

różnego rodzaju naciskom, szczególnie politycznym. Wśród głównych mechani-

zmów wywierania presji politycznej na mass media wymienia się: 1) kontrolę 

prawną mediów przez instytucje państwowe; 2) powiązania mediów z partiami 

politycznymi; 3) integrację elit politycznych z właścicielami i personelem mediów; 

4) wykorzystywanie braku profesjonalizmu i słabości mediów35.

Co do pierwszego wyróżnika, to zaplanowany z góry termin występowania 

obecny jest jedynie w przypadku kampanii wyborczej i wynika z unormowań 

prawnych. W pozostałych przypadkach kampanie organizuje się ze względu na 

„zapotrzebowanie”. Nie należy jednak zapominać, że wyznaczony ustawowo co 

cztero – lub pięcioletni czas na kampanię wyborczą i wybory może zostać w każdej 

chwili zmieniony – w przypadku wyborów parlamentarnych ze względu na skró-

cenie kadencji Sejmu, a przez to i Senatu (jak dotychczas takie kampanie miały 

miejsce trzykrotnie: w 1991 r. zamiast ustawowego 1993 r.; w 1993 r. zamiast 

ustawowego 1995 r.; w 2007 r. zamiast ustawowego 2009 r.), w przypadku wyborów 

prezydenckich ze względu na opróżnienie urzędu (taka sytuacja jak dotychczas nie 

miała miejsca w naszym kraju). 

Ważnym elementem heterogeniczności omawianych kampanii jest zjawisko 

występowania przekazów przeciwnych. Pojawia się ono w kampaniach wyborczych 

i referendalnych, natomiast brak go w kampaniach społecznych. W pierwszych dwóch 

typach kampanii do obywateli docierają różne przekazy, nawzajem sobie przeczące, 

34 Oczywiście to, że komunikowanie społeczne wyraża powszechnie akceptowany interes ogółu 

społeczeństwa bywa podważane. Zdarza się, że poszczególne jednostki odbierają dany zakaz lub 

nakaz (np. jazda w pasach bezpieczeństwa) jako „zamach” na swą wolność osobistą. Szerzej na temat 

cech i typów kampanii społecznych zob.: B. Dobek-Ostrowska, R. Wiszniowski, op.cit., s. 76–83.
35 Zob.: B. Dobek-Ostrowska, op.cit., s. 191–194. 
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które w praktyce przyjmują formę kampanii negatywnych. Uczestnicy kampanii 

wyborczych i referendalnych muszą stale monitorować otoczenie i działania przeciw-

ników oraz reagować na nie w odpowiedni sposób. W kampaniach społecznych 

natomiast nie są organizowane kontrkampanie (np. nie ma kampanii propagujących 

przemoc w rodzinie) oraz prawie nikt nie podważa prezentowanych stanowisk.

4. PODSUMOWANIE

NINIEJSZY ARTYKUŁ SKUPIŁ się na systematyce defi nicji kampanii wyborczej 

oraz porównaniu różnych typów kampanii. Celem tych działań było przybliżenie 

pojęcia „kampania wyborcza”. 

Co do defi nicji, to przedstawiono cztery główne sposoby ujmowania terminu: 

prawno-organizacyjny, komunikacyjny, marketingowy, celowościowy. Okazało się, 

że w literaturze przedmiotu brakuje takich określeń kampanii wyborczej, które 

obrazowałyby to zjawisko jako „święto” demokracji. W istocie bowiem to powinien 

być główny sposób postrzegania interesującego nas terminu. Ujęcie kampanii 

wyborczej jako wydarzenia obywatelskiego reorganizuje współczesne postrzeganie 

polityki, w którym społeczeństwo jest przedmiotem, a nie podmiotem działań. 

Dzięki takiemu ujęciu wyborcy i ich potrzeby stawiani są na pierwszym miejscu.

Co do cech charakterystycznych kampanii wyborczej, to pozwoliło je zaakcen-

tować porównanie, choć dość powierzchowne, kampanii wyborczej z innymi 

typami kampanii: referendalnej i społecznej. Zgodnie z dziesięcioma wyróżnikami, 

kampania wyborcza okazała się być zjawiskiem politycznym, które przeważnie 

pojawia się podług wcześniej zaplanowanego terminu, trwa określony w przepisach 

prawnych czas (kampania „ofi cjalna”) i dzięki sytuacji powszechnego głosowania 

doprowadza do wyboru jednego kandydata spośród kilku rywalizujących o ten 

sam urząd (w przypadku wyborów prezydenckich), a więc osiąga zdecydowany 

i szybki wynik w dniu głosowania (ewentualnie nieco później). W czasie kampanii 

wyborczej ma miejsce użycie technik perswazyjnych i marketingowych, a przekazy 

podmiotów politycznych kierowane są do szerokiej publiczności docelowej. Poja-

wiają się również konkurencyjne przekazy przeciwne, których obecności nie da się 

uniknąć. Mają one na celu zanegowanie proponowanych platform programowych. 

W kampanii wyborczej nie da również uniknąć samodzielnego zaangażowania 

mediów, gdyż są one zbyt ważnym aktorem we współczesnym systemie komuni-

kowania politycznego. 
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SUMMARY

THE ARTICLE TAKES up the eff ort of approximation the concept of election campaign. Th e 

ways of defi ne the election campaigns and distinctive features of the election campaigns 

are the topic of this analysis. Th e author tries to answer on the following questions: What 

an election campaign is? What formulations are being applied in the literature on the 

subject? Is implementing new takes possible? What an election campaign diff ers from 

diff erent types of the campaign with? Do common features exist between diff erent cam-

paigns?
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CZŁOWIEK MYŚLI OBRAZAMI. Celem polityków i dziennikarzy jest zawładnięcie 

wyobraźnią swoich odbiorców. Dlatego też w języku opisującym wydarzenia na 

scenie politycznej pełno jest metafor, które mają w sposób prosty i obrazowy 

przekazać coś, co najczęściej wcale proste nie jest. I tak na przykład tworzenie 

rządu podobne staje się do gry w piłkę nożną, debata nad ratyfi kacją międzynaro-

dowego traktatu przypominać ma mecz bokserski, a przedstawianie wyborcom 

propozycji rozwiązań konkretnych problemów niczym ponobno nie różni się od 

bitewnego starcia kilku wrogich armii. Są jednak i takie obrazowe porównania, 

które choć miały pomóc nam się porozumieć, sprawiają, że porozumienie staje się 

coraz trudniejsze.

Celem niniejszego artykułu jest refl eksja nad skutkami używania metafor, które 

ewokują obraz polityki jako sfery pełnej konfl iktów i podstępu. Oczywiście konfl ikt 

jest tym, z czego rodzi się polityka, gdyż jest ona przecież próbą pogodzenia 

sprzecznych interesów różnych grup. I oczywiście obraz rywalizacji czy walki jest 

jednym z podstawowych wyobrażeń organizujących ludzkie myślenie i odnosi się 

do wielu różnych dziedzin życia (np. dyskusji, sportu, kariery zawodowej)1. Tym 

niemniej wydaje się, iż nadmiar metafor wojennych, obrazów odwołujących się do 

przemocy i podziałów nie sprzyja demokracji. Osłabia bowiem lub niszczy postawy 

zaufania i współpracy, które – przy uwzględnieniu wszelkich rozbieżności – zapew-

niają stabilność demokratycznych instytucji. 

Na ile analiza metafor obecnych w języku polityki pozwala na odkrycie głębokich 

przekonań decydujących o podejmowanym działaniu? Czy polscy politycy nad-

używają wyrażeń odwołujących się do obrazu polityki jako wojny i czy uznać 

1 G. Lakoff , M. Johnson, Metafory w naszym życiu, Warszawa 1988, s. 25.
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należy to za obniżanie poziomu i łamanie standardów debaty publicznej? Co 

pozwala odróżnić realny konfl ikt od konfl iktu pozorowanego? I wreszcie – jakie 

są konsekwencje zastępowania rzeczywistych podziałów i różnic interesów insce-

nizowanymi starciami czy walkami? Te pytania wyznaczają strukturę dalszych 

rozważań.

Metafory, jakich świadomie lub nieświadomie używamy, pomagają nam 

w codziennym życiu przynajmniej w części zrozumieć i wyjaśnić to, czego nie da 

się pojąć całkowicie – uczucia i doświadczenia o charakterze moralnym, estetycz-

nym czy duchowym. Prowadzą nas od tego, co już znamy, do tego, co dopiero 

staramy się poznać2. Język jest pełen metafor tak głęboko zakorzenionych i tak 

dobrze znanych, że już ich niemal nie zauważamy, choć wpływają one na kierunek 

naszego myślenia, a także współtworzą właściwy każdej kulturze język symbo-

liczny. 

Badanie metafor obecnych w języku jest bardzo przydatnym narzędziem w ana-

lizach działań społecznych, w tym również politycznych3. Jak zauważa William 

E. Connolly, odkrywanie i przyjmowanie bądź odrzucanie kluczowych pojęć 

w dyskursie publicznym jest jednym z wymiarów polityki. Język nie jest neutralnym 

medium, przekazującym idee niezależnie od formy, to on ukierunkowuje polityczne 

myślenie i działanie4. Język nie tyle przedstawia rzeczywistość, co ją kreuje – przy-

pomina Stanisław Filipowicz, odnosząc tę ogólną prawdę do rzeczywistości 

demokratycznego państwa, w którym słowo jako narzędzie kreacji mitów, nie-

odzowny składnik spektaklu i rytuału, coraz bardziej oddala się od tego, co zwy-

kliśmy uważać za obiektywne fakty5. Metafory już od dawna nie są traktowane 

jedynie jako retoryczny ozdobnik, dostrzega się w nich natomiast sposób, w jaki 

człowiek przyswaja sobie nowe informacje, idee – odnosząc je do terminów i zja-

wisk już znajomych. Jest to szczególnie istotne w sferze polityki, w której często 

mamy do czynienia z pojęciami abstrakcyjnymi lub bardzo złożonymi, których nie 

da się łatwo przedstawić poprzez proste dowodzenie czy odwołanie się do doświad-

czeń; z tego względu w polityce metafory stają się często sposobem rozumowania6. 

2 V. Turner, Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, Kraków 2005, 

s.17; Arystoteles, Retoryka, [w:] idem, Dzieła wszystkie, t. 6, Warszawa 2001, s. 451–454.
3 G. Lakoff , M. Johnson, op. cit., s. 264; M. Karwat, O statusie poznawczym i zaletach metafor, [w:] 

Metafory polityki, red. B. Kaczmarek, t. 2, Warszawa 2003, s. 16–35.
4 W.E. Connolly, Th e Terms of Political Discourse, Oxford 1993, s. 1–3. 
5 S. Filipowicz, Demokracja, O władzy iluzji w królestwie rozumu, Warszawa 2007, s. 191–192.
6 P. Chilton, Analysing Political Discourse. Th eory and Practice, London–New York 2004, s. 203.
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Nie ulega wątpliwości, że metafory stanowią o sile politycznej perswazji. Są sku-

tecznym środkiem budowania i propagowania politycznych mitów7. Ponieważ 

celem teorii politycznych jest narzucenie pewnego porządku, środkiem pomocnym 

w dotarciu do psychiki odbiorców staje się obrazowanie poruszające emocje. To 

zaś uzyskuje się poprzez wykorzystanie kontrastowych, archetypicznych czy 

mitycznych zestawień, przeciwieństw: dobra – zła, światła – ciemności, wojny – 

pokoju, chaosu – ładu8. Metafory służą tworzeniu wspólnoty, zakładają bowiem 

istnienie świata zrozumiałego dla nadawcy i odbiorcy. Są także jednym z wygod-

niejszych sposobów wartościowania, gdyż ładunek emocjonalny, jaki ze sobą niosą, 

pozwala narzucać odbiorcom określoną klasyfi kację zjawisk, a jednocześnie – 

ponieważ znaczenie metafory nie jest czymś formułowanym wprost – polityk 

zawsze ofi cjalnie może odciąć się od „zbyt daleko idących interpretacji”9. Zastana-

wiając się nad znaczeniem metafor w dyskusjach politycznych, Wojciech Kostecki 

przypomina przestrogę George’a Lakoff a, że „metafory mogą zabijać”10, jeśli służą 

manipulacji i propagandzie, służącej, na przykład, zdobyciu poparcia dla plano-

wanych przez władzę działań zbrojnych. W przeprowadzonych przez siebie anali-

zach wypowiedzi różnych przywódców politycznych Jonathan Charteris-Black 

pokazuje, że zrozumienie, dlaczego dana osoba wybiera takie a nie inne metafory, 

pozwala zrekonstruować cały system przekonań. Perswazyjna siła liderów opiera 

się natomiast na spójności metafor i ich powiązaniu z innymi zjawiskami języko-

wymi służącymi legitymizacji władzy11.

Dobór metafor zależy nie tylko od indywidualnych upodobań polityków, ale 

także od systemu politycznego, wyznawanej ideologii czy epoki historycznej. 

W Polsce obserwować można to po roku 1989, gdy typowe dla komunistycznej 

władzy obrazy troski, odpowiedzialności i powagi zastąpione zostały odniesieniami 

do sportu czy teatru12. Niewątpliwie zaś odwołania semantyczne wykorzystywane 

przez polityków wszystkich czasów to porównania działań politycznych z wojną, 

 7 M. Edelman, Language, myths and rhetoric, „Society” 1998, vol. 35, nr 2, s. 131–140. 
 8 S. Filipowicz, Mit i spektakl władzy, Warszawa 1988, s. 115. 
 9 U. Wieczorek, Wartościowanie. Perswazja. Język, Kraków 1999, s. 97–104. 
10 W. Kostecki, O metaforach, polityce i politologii, [w:] Metafory polityki, t. 3, Warszawa 2005, 

s. 23.
11 J. Charteris-Black, Politicians and Rhetoric. Th e Persuasive Power of Metaphor, New York 2005.
12 Por.: U. Wieczorek, op.cit., s. 105–108; M. Frankowska, Frazeologia i metaforyka w tekstach 

politycznych lat 1989–1993, [w:] Język a kultura, t. 11, Język polityki a współczesna kultura polityczna, 

red. J. Anusiewicz, B. Siciński , Wrocław 1994, s. 21–48; I. Kamińska-Szmaj, Słowa na wolności, Wrocław 

2001, s. 66.
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ponieważ pozwalają one wprowadzić wyraźny podział na „my” i „oni”. Najczęściej 

są to metafory dość konwencjonalne, w myśl retorycznej zasady, że naprawdę 

przekonuje jedynie to, co dobrze znamy. 

FRONT WALKI

CZY POJAWIAJĄCE SIĘ wciąż w wypowiedziach polityków oskarżenia o agresję 

i przekonanie publicystów o brutalizacji dyskursu publicznego są jedną ze strategii 

walki politycznej, czy też wyrastają z obiektywnego postrzegania rzeczywistości? 

Czy ktoś przedstawiając działania publiczne w kategoriach frontu, klęsk i zwycięstw, 

chce jedynie za sprawą wyrazistego obrazowania zaistnieć w mediach, czy też tak 

właśnie postrzega sferę polityki? Szukając odpowiedzi na te pytania, warto odwo-

łać się do konkretnych sytuacji i wypowiedzi medialnych. Wybierzmy dwa typowe 

dla demokracji wydarzenia: ogłoszenie wyników wyborów parlamentarnych 

(październik 2007 roku) oraz jeden z wielu sporów sejmowych, tym razem doty-

czący ratyfi kacji Traktatu Lizbońskiego (marzec/kwiecień 2008 roku). Czego 

dowiadujemy się o polskiej polityce, analizując metafory, jakimi posługiwali się 

dziennikarze relacjonujący te wydarzenia oraz posłowie i  członkowie rządu 

w wywiadach prasowych i radiowych?13 Nie ulega wątpliwości, że w wypowiedziach 

tych dominują metafory wojenne i sportowe, przy czym trudno ocenić, które 

środowisko: dziennikarzy czy polityków, częściej po nie sięga. Można odnieść 

wrażenie, że obie strony dopasowują się wzajemnie do swoich oczekiwań. Drugi 

– obok wojennych i sportowych obrazów – typ metafor przeważających w anali-

zowanych tekstach obejmuje kilka różnych porównań, ich cechą wspólną jest zaś 

to, że pokazują one politykę w złym świetle, jako kryminał, handel, zakulisowe, 

nieuczciwe działania. 

Wypowiedzi pochodzące z pierwszych dni po wyborach parlamentarnych 

21 października 2007 r., opisują prawdziwy „krajobraz po bitwie”. Pierwsze dni po 

wyborach są dość szczególnym czasem w życiu politycznym. Kampania wyborcza 

jest okresem natężonej rywalizacji, kiedy słownictwo militarne jest zupełnie natu-

ralne. Zrozumiała jest więc także jego obecność w wypowiedziach polityków, 

13 Jako materiał do analizy posłużyły teksty z okresu 21–23 października 2007 r. oraz 28 marca– 

–7 kwietnia 2008 r. zamieszczone na następujących stronach internetowych: www.pis.org.pl; www.

platforma.org. (teksty wywiadów udzielanych przez członków partii); www.gazetawyborcza.pl; www.

newsweek.pl; www.polityka.pl; www.wprost.pl; www.tvn24.pl (reportaże i komentarze dotyczące 

wyborów oraz sprawy ratyfi kacji Traktatu Lizbońskiego), odczyt z dn. 25.11.2007 i 08.04.2008.
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którzy doznali porażki, gdyż z jednej strony stwarza im ono możliwość – w ogólnie 

przyjętej konwencji – dania upustu emocjom, a z drugiej strony pozwala im na 

„zachowanie twarzy” – skoro jesteśmy na wojnie, przegrana również mieści 

w regułach gry. W analizowanych tekstach wypowiedzi zwycięzców wyborów są 

mniej nasycone metaforami, porównania wojenne w nich nie występują, pojawiają 

się natomiast sformułowania o potrzebie „zasypywania podziałów”. W jakimś 

stopniu wynika to z ogólnej retoryki PO, ale wiąże się też ze zjawiskiem, jakie 

możemy zaobserwować, gdy partia zmienia swoje miejsce na scenie politycznej. 

Jak zauważa Katarzyna Kłosińska, stylu komunikacji nie zmieniają jedynie ugru-

powania, które nigdy nie dostały się do parlamentu, nigdy nie wchodziły w skład 

rządzącej koalicji i nigdy też nie były aktywną opozycją14. Przyjmowanie nowych 

ról – np. tworzenie rządu – wywołuje zmiany w sposobie postrzegania rzeczywi-

stości, przyczynia się do wzrostu złożoności myślenia politycznego, a co za tym 

idzie, skłania do bardziej kompromisowego nastawienia15.

W nowomowie obecne było zjawisko tekstu-matrycy. Określone wystąpienie 

pierwszego sekretarza stawało się wyznacznikiem sposobu mówienia o rzeczywi-

stości. Kolejni przedstawiciele partii, dziennikarze i wszyscy zabierający głos na 

forum publicznym używali tych samych sformułowań, nazw czy schematów16. 

Z podobnym zjawiskiem mamy niekiedy do czynienia w przypadku współczesnych 

polityków. Oto tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów głos zabierał 

Jarosław Kaczyński i mówił: „nie daliśmy radę silnemu frontowi (…) wszystko, co 

uczyniliśmy dla Polski w ciągu tych dwóch lat pomimo niebywałego ataku, nieby-

wałej agresji, z którą spotkaliśmy się, dotarło do świadomości bardzo wielu ludzi”. 

W ciągu następnych trzech dni politycy PiS udzielający wywiadów w stacjach 

radiowych używali następujących określeń: „bezpardonowe ataki, frontalny atak 

wszystkich na Prawo i Sprawiedliwość” (Putra), „zmasowane ataki”, „front prze-

ciwpisowy”, „frontalny atak” (Wassermann), „przegrać nawet z frontem musieli-

śmy” (Cymański), „byliśmy obiektem niewybrednych ataków polityków PO. Był 

jeden totalny front przeciw PiS-owi” (Brudziński). „Front” i „atak” to nie jedyne 

militarne metafory. Politycy mówili także o walce: „PiS walczył przeciw wszystkim 

i w tej walce przegrał” – wyjaśniał poseł Wassermann, a poseł Cymański tłumaczył: 

„w sobotę i w niedzielę trzeba było ochłonąć po walce, a teraz trzeba ochłonąć po 

14 K. Kłosińska, O retoryce partii politycznych, [w:] Demokracja w Polsce. Doświadczenie zmian, 

red. U. Jakubowska, K. Skarżyńska, Warszawa 2005, s. 211.
15 A. Golec, Konfl ikt polityczny: myślenie i emocje. Raport z badania polskich polityków, Warszawa 

2002, passim.
16 M. Głowiński, Nowomowa, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 176.
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wynikach”. Premier Kaczyński, podsumowując własną politykę, mówił: „dużo 

żeśmy wywojowali”, poseł Płażyński doradzał zaś Platformie, by „porzuciła taką 

wojowniczą, buńczuczną politykę wobec PiS”. Była mowa także o „ładunku agresji 

i ostrej mobilizacji młodego elektoratu” (Lipiński), „ciosach i ponoszeniu strat” 

(Kaczyński), „obronie zdobyczy” (Gosiewski), „ciągłym ostrzale” (Cymański). 

Powtarzało się też znane sformułowanie o przegranej bitwie i możliwej do wygra-

nia wojnie. „Przegraliśmy bitwę, ale moim zdaniem batalia o IV Rzeczpospolitą 

trwa” – mówił w wywiadzie dla „Naszego Dziennika” Przemysław Gosiewski, 

a dzień później w „Sygnałach Dnia” Jarosław Kaczyński użył tego samego porów-

nania: „IV Rzeczypospolita przegrała bitwę; jestem przekonany, że wygra wojnę”. 

Dość oryginalną metaforą posłużył się Tadeusz Cymański, gdy porównał klub 

parlamentarny do fl oty wojennej: „potężna armada ponad dwustu posłów i koali-

cjantów”. 

Metaforami militarnymi posługiwali się również dziennikarze. Najpierw opisu-

jąc emocje wieczoru wyborczego: „działacze PO trwali na posterunku”, a potem 

podsumowując kampanię lub czas rządów PiS-u: „rządy Jarosława Kaczyńskiego 

zadały naszej wspólnocie liczne rany i obrażenia; walka wyborcza przerodziła się 

w prawdziwy bój o przyszłość Polski”, „wojując pustą lodówką, bijąc hasłami…”.

Metafory sportowe mają wspólne korzenie z metaforami wojennymi. Obydwa 

typy porównań opierają się bowiem na motywie rywalizacji. Dyscypliną sportową, 

do której najczęściej odwołują się politycy, jest piłka nożna. Grzegorz Schetyna 

interpretował wynik wyborów jako „czerwoną kartkę” dla rządzących. Eurodepu-

towany Ryszard Czarnecki wyjaśniał, że „to był mecz PiS kontra reszta świata”. 

Trzeba zauważyć, że również inne metafory, z których korzystali dziennikarze 

tworząc dramatyczne opisy „krajobrazu po bitwie” bądź pisząc perswazyjne 

komentarze, nie przedstawiają polityki z dobrej strony. Polityka to potajemne, 

nocne knowania i targi. Taki wniosek nasuwa się, gdy czytamy, że rząd Suchockiej 

„musiał po cichu sięgać po wsparcie komunistów i płacił za to słono”; że „PSL tanio 

skóry nie sprzeda”. Taki obraz polityki wyłania się ze słów posła, który mówi: „nas 

gubi coś, co jest takim krętactwem, taką grą”; wyraża nadzieję, iż „nie będzie 

handlu, targowania stanowiskami”, a jednocześnie przypuszcza, że przeciwnicy 

zrobią coś „po ciemku, w nocy”, niektóre ich zachowania są zaś „przejawem jakiejś 

politycznej schizofrenii niezrozumiałej”. 
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BITWA O TRAKTAT

MINĘŁO KILKA MIESIĘCY. W debacie publicznej pojawił się problem ustawy 

ratyfi kującej Traktat Lizboński. Okazuje się, że i w tym przypadku obraz politycz-

nego sporu jako wojny dobrze służył dziennikarzom. Pozwalał im zdynamizować 

teksty i pokazać najbardziej nawet złożony problem w łatwo przyswajalnym skró-

cie: toczy się walka, obliczamy siły obydwu stron, szacujemy straty, omawiamy 

taktykę, wreszcie ogłaszamy zwycięzców i pokonanych. Debata nad ratyfi kacją 

Traktatu przedstawiana była niemal wyłącznie w  takich kategoriach. Przede 

wszystkim – jak głosiły artykuły prasowe – była to „bitwa o Traktat”, „niepotrzebna 

wojna”, „starcie partii”, „wojna PiS kontra państwo”. Ostateczny wynik rozmów 

prezydenta Lecha Kaczyńskiego z premierem Donaldem Tuskiem nazywano: 

„kapitulacją prezydenta” czy „klęską w Juracie”. Tych samych obrazów używali 

politycy. Oto premier w  wywiadzie radiowym, relacjonując swoje rozmowy 

z Lechem Kaczyńskim, mówił: „ze strony PiS-u to natarcie nabiera niepokojącego 

impetu”, „pan prezydent ustąpił przed pewną nową taktyką (…) zbudowania jakby 

nowej barykady politycznej w Polsce, nowego podziału, nowego frontu”. Marszałek 

Sejmu Bronisław Komorowski tak opisywał podejmowane przez siebie działania: 

„Zaproponowałem PiS-owi uchwałę, która mogłaby być dla nich orężem w walce 

o uspokojenie, gdyby chcieli uspokajać własnych wyborców…”. Przedstawiciele 

PiS-u ofi cjalnie zapewniali, że ostateczne rozstrzygnięcie sprawy „to nie jest 

porażka”, a w kuluarach – jeśli wierzyć doniesieniom prasowym – mówili o „klęsce” 

czy „kapitulacji”. Po sejmowych głosowaniach wiele pytań ze strony dziennikarzy 

dotyczyło reakcji środowisk związanych z Radiem Maryja. Pytania formułowano, 

używając takich określeń jak: „jesteście w ogniu krytyki Radia Maryja”, „atakuje 

was ojciec Rydzyk”, „kierownictwo partii straciło 68 szabel”. O ile tuż po wyborach 

metafory wojenne stanowiły przytłaczającą większość i w tekstach dziennikarskich, 

i w wypowiedziach polityków, o tyle w debacie dotyczącej ratyfi kacji Traktatu 

Lizbońskiego politycy w wywiadach równie często odwoływali do porównań 

sportowych. Mówili o piłce nożnej: „jesteśmy gorącymi kibicami tego, co w mediach 

dobre” (Schetyna), tenisie: „w tej chwili piłeczka jest po jego stronie” (Cymański), 

boksie: „wpędzą PiS do narożnika antyeuropejskiego” (Olejniczak) oraz grze 

w karty – tu akurat przykład dziennikarski: „prezydent zachował wszystkie karty 

w ręku” (Sakiewicz).

Ponownie pojawia się motyw handlu i działań zakulisowych. „Informator” 

jednej z gazet, próbującej „odsłonić kulisy toczonej w zaciszu gabinetu walki”, 

opisywał motywy polityków: „Tusk mógł sprzedać korzystne rozwiązania trakta-
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towe w zamian za korzyści gospodarcze (…) Zbigniew Ziobro i Jacek Kurski rze-

czywiście przekonali prezydenta, by kupił ich pomysł”. 

Jedną z popularnych metafor wykorzystywanych od wieków w opisie spraw 

publicznych jest porównanie państwa do budowli, a działalności politycznej do 

budowania. „Trzeba Polskę budować inaczej niż to było w czasach III Rzeczpospo-

litej” – mówił na przykład Jarosław Kaczyński. Można byłoby uznać tę przenośnię 

za przeciwwagę obrazów wojennych. W ten sposób uzyskalibyśmy zestawienie: 

polityka jako wojna kontra polityka jako budowanie. Niszczenie, rozbijanie kontra 

wnoszenie, scalanie. Okazuje się jednak, że posłowie i dziennikarze korzystający 

z tego obrazu, odwołują się jedynie do jego aspektu destrukcyjnego. Słyszymy więc 

o tym, że „z PiS-u co jakiś czas odpryskują fragmenty”, „rysy na władzy gmachu 

obecnej (…), kto dzisiaj chce rozbić polską prawicę, rozbić Prawo i Sprawiedliwość” 

(J. Kaczyński). Warto zauważyć, że oskarżanie swoich politycznych rywali o próby 

rozbicia jedności partii należą do żelaznego repertuaru polityków niezależnie od 

epoki i ugrupowania. 

Metafory są wyrazem sposobu postrzegania świata, a równocześnie ten sposób 

oglądu rzeczywistości mogą narzucić. Dlatego warto się zastanowić, jakie konse-

kwencje niesie ze sobą nie tyle używanie metafor militarnych, co ich nadużywanie 

i traktowanie ich jako jedynego możliwego obrazu polityki. 

Przede wszystkim należy pamiętać, że mówienie o polityce jako o wojnie czy 

grze sportowej nie jest tylko retorycznym zabiegiem, ale może rodzić w odbiorcach 

przekonanie, że negocjacje, kompromis czy konsensus w życiu politycznym są 

z zasady wykluczone, skoro polityka jest jedynie konfrontacją. Metafora polityki 

jako wojny pociąga za sobą pojęcia wrogów i przeciwników, a z nimi przecież – 

zwyciężonymi lub zwyciężającymi – się nie dyskutuje i nie współpracuje. 

WARTOŚĆ KONFLIKTU

RZECZ JASNA, POLITYKA nie wyklucza konfl iktu. W systemach demokratycznych 

mamy do czynienia z dwoma jego rodzajami: konfl iktem realnym oraz inscenizo-

wanym. Jeżeli traktujemy politykę jako poszukiwanie dobra wspólnego, służenie 

wszystkim obywatelom, wówczas rywalizacja dotycząca najlepszych sposobów 

osiągnięcia tych celów jest jak najbardziej wskazana. Konfl ikt w demokracji jest 

też środkiem wyrażania interesów przez tych, którzy czują się pokrzywdzeni. Jego 

pozytywnym celem jest korekta stosunków władzy i systemu norm. Jak zauważa 

Lewis Coser, konfl ikt jest mechanizmem zapewniającym elastyczność systemu, 
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gdy prowadzi do dostosowania się systemu norm do zmienionych warunków17. 

Dwie autentyczne postawy, z jakimi możemy mieć do czynienia w życiu społecz-

nym, to postawa solidarności i postawa sprzeciwu18. Solidarność jest podstawą 

wspólnoty, ale nierozerwalnie wiąże się z nią gotowość do sprzeciwu, który nie 

oznacza odejścia od grupy. Chodzi o sytuację, gdy ktoś – nie negując ani wartości 

wspólnoty, ani jej celów – oponuje przeciwko takim a nie innym środkom do ich 

osiągnięcia. Arystoteles, opisując sprawiedliwe państwa, a więc te, których celem 

jest dobro ogólne i szczęśliwe życie, porównuje obywateli do zespołu żeglarzy, 

z których każdy zajmuje się pewną określoną czynnością, a wysiłki wszystkich 

razem sprawiają, że okręt płynie19. Solidarność polega na wypełnianiu przypisanego 

sobie zadania w kontekście dobra całości. Sprzeciw czasem w tym pomaga, gdyż 

pozwala znaleźć najlepszy sposób działania. Dlatego prawdziwą stabilność systemu 

demokratycznego możemy uzyskać jedynie w sytuacji, gdy następuje swoiste 

połączenie dwóch przeciwstawnych sposobów rozumienia polityki: jako rywaliza-

cji i jako kompromisu. Szukanie wspólnego dobra oznacza rywalizację przedsta-

wicieli różnych grup społecznych i umiejętność porozumienia między nimi. 

Konkurencyjność rozwiązań sprzyja znalezieniu najlepszego projektu, ale bez 

kompromisu na ogół nie udałoby się go zrealizować20. Konfl ikt wypływający 

z  rzeczywistych rozbieżności pełni nierzadko pozytywną funkcję – pozwala 

doookreślić własne oczekiwania, zdefi niować potrzeby i dążenia danej grupy. „Ten, 

kto zna tylko swoje własne stanowisko w jakiejś sprawie, nie zna jej dokładnie”21 

– przypominał John Stuart Mill. Jeśli procesom rywalizacji towarzyszyć będzie 

społeczna dyskusja, poszukiwanie konsensusu – możliwe jest znalezienie rozwią-

zania służącego wspólnemu dobru.

17 L. Coser, Społeczne funkcje konfl iktu, [w:] Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachod-

niej, red. W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, Warszawa 1975, s. 201; zob. też: A. Touraine, 

Wprowadzenie do analizy ruchów społecznych, [w:] Materiały do dziejów… op.cit., s. 214–215.
18 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, T. Styczeń i in. (red.), Lublin 1994, 

s. 322–326.
19 Arystoteles, Polityka, [w:] idem, Dzieła wszystkie, t. 6, Warszawa 2001, s. 80.
20 C. Trutkowski, Społeczne reprezentacje polityki, Warszawa 2000, s. 160.
21 J.S. Mill, O wolności, [w:] idem, O wolności. O zasadzie użyteczności, Warszawa 2003. 
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KONFLIKT POZOROWANY

KAŻDY KONFLIKT MOŻNA opisać przez pryzmat jego gwałtowności i natężenia. 

Struktury społeczne i reguły politycznej gry w systemie demokratycznym to 

mechanizmy łagodzące te podstawowe cechy konfl iktu22. Jednocześnie jednak 

demokracje są o wiele hałaśliwsze od innych systemów politycznych, ponieważ 

wszelkie konfl ikty rozgrywają się w nich otwarcie, różne grupy interesu, partie ze 

swymi odmiennymi programami i propozycjami publicznie współzawodniczą ze 

sobą23. Jednak zdarza się również, że władza świadomie zastępuje realne konfl ikty 

– niekiedy bardzo trudne do opanowania i rozwiązania – konfrontacjami sztucz-

nymi. Prawdziwe sprzeczności są banalizowane i pomniejszane. W ich miejsce 

pojawiają się zrytualizowane i nagłaśniane pseudokonfl ikty. Wspomniany już 

Lewis Coser nazywa je „instytucjonalnymi wentylami bezpieczeństwa”, są to 

mechanizmy pozwalające rozładować napięcia społeczne, ale bez zmiany istnieją-

cego porządku24. Zaliczyć można do nich także kampanie wyborcze. Tworzenie 

własnych problemów przez polityków zamiast próby pogodzenia rzeczywistych 

rozbieżności, zdaniem wielu krytyków, staje się cechą współczesnej kultury. 

„Demokracja niekoniecznie musi odzwierciedlać sprzeczności realnie istniejące 

w społeczeństwie – wystarczy, że aktorzy politycznego spektaklu będą podkreślali 

sprzeczności między sobą”25 – ironizuje Piotr Żuk. Opinia ta odwołuje się do 

koncepcji społeczeństwa spektaklu Guya Deborda, który pokazuje fałszywy wybór, 

przed jakim staje konsument/obywatel, gdy otacza go obfi tość spektakli pozornie 

konkurencyjnych i pozornie wykluczających się ról, podczas gdy w rzeczywistości 

wspierają się one wzajemnie, tworząc zjawisko, nazywane z kolei przez Jeana 

Baudrillarda, polityką symulacji26. Debord tak daleko posuwa się w swej krytyce 

(a chodzi o pracę powstałą w 1967 r.!), że zarzuca demokracji wykreowanie prze-

ciwnika, jakim jest terroryzm, aby oceniać ją „nie na podstawie jej osiągnięć, lecz 

22 R. Dahrendorf, Klasy i konfl ikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym, Kraków 2008, s. 268 

i n.
23 P. Braud, Rozkosze demokracji, Warszawa 1995, s. 94.
24 L. Coser, op.cit., s. 202 i n.
25 P. Żuk, Demokracja symulacji, czyli McDonaldyzacja życia publicznego w III RP, [w:] Demokracja 

spektaklu. Kondycja polskiego życia publicznego 15 lat po zmianie systemowej, red. P. Żuk, Warszawa 

2004, s. 56.
26 J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Warszawa 2006, passim; idem, 

Symulakry i symulacja, Warszawa 2005, passim.
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podług jej wrogów”27. Podobne zjawisko na gruncie nowomowy obserwował 

Michał Głowiński, gdy zauważał, że język opisujący wroga nie mówi o nim zbyt 

wiele, mówi za to dużo o tym, kto z tym wrogiem chce walczyć28. Koncentracja na 

sztucznie tworzonych konfl iktach, ich nagromadzenie i szybkie zmiany utrudniają 

zbudowanie lub utrzymanie prawdziwej wspólnoty. Neil Postman, analizując 

telewizyjną kulturę „no, a teraz…”, w której każda relacja, niezależnie od wagi 

wydarzenia, nie przekracza kilkudziesięciu sekund, stwierdza, że jest to zupełne 

zaprzeczenie społecznego dyskursu, a zbanalizowanie i odrealnienie podawanych 

w ten sposób informacji sprawia, że tracą one jakiekolwiek znaczenie29. Zygmunt 

Bauman zauważa, że efektem tego rodzaju dyskursu jest tworzenie się wirtualnych 

wspólnot zjednoczonych przez krótki czas wokół równie wirtualnych, zasugero-

wanych odgórnie celów. Są one jedynie namiastką prawdziwych wspólnot, których 

cechą jest trwałość i wszechstronność30.

NASYCENIE AGRESJĄ

JAKIE SKUTKI PRZYNOSI jednostronny, negatywny obraz polityki wyłaniający się 

z języka, którym jest ona opisywana? Agresja w wypowiedziach polityków po 1989 

roku była dla wielu Polaków – jako sprzeczna z ideą solidarności – zjawiskiem 

gorszącym i niezrozumiałym, choć, jak przypomina Edmund Wnuk-Lipiński31, 

agresja stale przecież towarzyszy polityce. Niepokojące jest jednak jej natężenie 

i fakt, że agresywny język, jakim posługują się aktorzy polskiej sceny politycznej 

już od początku lat 90., wyklucza jakiekolwiek porozumienie. Zwracają na to uwagę 

liczne prace dotyczące języka polityki. Mówi się w nich o „nieprzekładalności 

perspektyw”, zupełnym braku szacunku dla przeciwnika, zabiegach mających na 

celu jego całkowite wyeliminowanie z dyskursu, ostrych kategoryzacjach, pogardzie, 

nienawiści i lekceważeniu32. Efektem takiego mówienia o polityce jest bardzo 

27 G. Debord, Społeczeństwo spektaklu oraz rozważania o społeczeństwie spektaklu, Warszawa 2006, 

s. 164.
28 M. Głowiński, Końcówka (czerwiec 1985 – styczeń 1989), Kraków 1999, s. 63.
29 N. Postman, Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu, Warszawa 2002, 

s. 150 i n.
30 Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Kraków 2006, s. 311.
31 E. Wnuk-Lipiński, O dylematach polskiej transformacji, [w:] Polska. Ale jaka?, red. M. Jarosz, 

Warszawa 2005, s. 97.
32 Zob.: Rytualny chaos. Studium dyskursu politycznego, red. M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Pio-

trowski, Kraków 1997; P. Śpiewak, Pamięć po komunizmie, Gdańsk 2005; K. Kłosińska, Rola procesów 



157Językowe gry wojenne 

konkretny jej obraz utrwalający się w umysłach obywateli. Działalność publiczna 

traktowana jest jako coś złego, brudnego, związanego z manipulacją i bezwzględ-

nym dążeniem do realizacji własnego interesu. Pojawia się przekonanie, że w obser-

wowanych sporach żadna strona nie ma racji i żadna nie odwołuje się do jakich-

kolwiek ogólniejszych zasad. Politykę uprawiają zaś ludzie – zgodnie z nadawanymi 

sobie nawzajem etykietkami – pozbawieni jakichkolwiek kwalifi kacji moralnych. 

Ich motywacja ma charakter egoistyczny i egocentryczny, pragną osiągnąć korzy-

ści materialne, prestiż, zaspokoić potrzebę dominacji. Oto obraz polityków, jaki 

wyłania się z badań wśród młodzieży: to niekompetentni, nieuczciwi, zachłanni, 

skorumpowani ludzie, którzy nie dotrzymują słowa, nie realizują własnych progra-

mów, myślą tylko o sobie i kompromitują nasz kraj33. 

Takie a nie inne postrzeganie działalności politycznej staje się jedną z przyczyn 

obniżania poziomu zaufania w społeczeństwie. Politycy manifestują swoją wza-

jemną nieufność, a  ludzie przestają ufać politykom. Zaufanie należy do tzw. 

miękkich zmiennych w naukach społecznych, jest trudne do zbadania i precyzyj-

nego zdefi niowania. Jednakże wywiera znaczący wpływ na rozwój wspólnoty. 

Wysoki poziom zaufania zwiększa społeczną aktywność i innowacyjność. Piotr 

Sztompka wskazuje na trzy grupy czynników decydujących o zaufaniu w społe-

czeństwie lub jego braku. Są to uwarunkowania historyczne, czynniki podmiotowe 

i aktualny kontekst strukturalny. Na niego składają się zaś: stabilność normatywna, 

przejrzystość organizacji społecznej, trwałość porządku społecznego, podporząd-

kowanie władzy regułom prawa, realizowanie uprawnień i egzekwowanie obowiąz-

ków. Wszystko to w życiu publicznym obecne jest, gdy wspólnota dąży do kom-

promisu, a nie konfrontacji. Język agresji wywołuje nieuzasadnioną nieufność, a ta 

jest dysfunkcjonalna, ponieważ ogranicza możliwe interakcje, prowadzi od izola-

cji i pasywności. Sztompka przeciwstawia kulturę zaufania kulturze cynizmu34. 

Cynizm to ostatnio określenie często przywoływane w odniesieniu do działal-

ności politycznej. Istotne wydaje się w tym kontekście spostrzeżenie Jeana Bau-

drillarda, iż cynizm i niemoralność w polityce, wiązane z makiawelizmem, utoż-

nominacyjnych w tworzeniu opozycji „my”/„oni” w języku polityki po 1989 roku, [w:] P. Krzyżanowski, 

P. Nowak (red.), Manipulacja w języku, Lublin 2004, s. 115–121; J. Fras, Komunikacja polityczna. 

Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi, Wrocław 2005; I. Krzemiński, Język polityki 

naszych dni w świetle etyki komunikacji, [w:] Etyka międzyludzkiej komunikacji, red. J. Puzynina, 

Warszawa 1993, s. 51–53.
33 J. Kopka, Młodzież o etyce polityki i polityków, [w:] Marketing polityczny a postawy i zachowania 

wyborcze społeczeństwa polskiego, red. D. Walczak-Duraj, Płock 2002, s. 319–321.
34 P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007.
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samiane są często ze środkami, po jakie bez skrupułów sięga polityk, by osiągnąć 

cel. Tymczasem cynizm tak naprawdę polega na tym, że cele przestają być ważne35. 

Sprzeciw dla samego sprzeciwu, kolejny konfl ikt, który służy jedynie udramatyzo-

waniu rzeczywistości, a nie rozwiązaniu jakiegokolwiek problemu, pozbawia 

działanie sensu. „Wojownicze państwa utrzymują się tak długo, jak długo prowadzą 

wojny, a giną, gdy panowanie zdobędą. W okresie pokoju bowiem niby rdzewiejące 

żelazo zatracają swą hartowność” – pisał Arystoteles36. Jeff rey C. Goldfarb dowodzi, 

że pluralistyczną demokrację tworzą autentyczne i  autonomiczne jednostki, 

cyniczne społeczeństwo jest zaś efektem kultury masowej, opartej na manipulacji. 

Cynizm jest dziś nową formą legitymizacji władzy – przez niedowierzanie, twier-

dzi Goldfarb. Politycy używają retoryki, w którą nie wierzą ani oni sami, ani ich 

wyborcy, a jednak służy ona do usprawiedliwiania czy uzasadniania podejmowa-

nych przez jednych, a akceptowanych przez drugich działań37. To wydaje się pro-

wadzić do koncepcji, jaką przedstawił Piotr Pawełczyk, sugerując, że niezwykle 

popularne porównywanie polityki do gry i sportu wynika z powszechnie odczu-

wanego dziś pragnienia oddzielenia polityki od prawdziwego życia i uznawania jej 

za umowną przestrzeń, w której reguły obowiązujące w realnym świecie – takie jak 

np. uczciwość, odpowiedzialność – są zawieszone i nieprzestrzegane38. Warto tu 

jednak pamiętać o dwóch sprawach: po pierwsze, o polityce jako grze i rywalizacji 

mówią nie tylko wyborcy, którzy – zdaniem Pawełczyka – w ten sposób chcą 

wyrazić swoją niechęć do uczestnictwa w tej sferze. Metafor tych używają przede 

wszystkim sami politycy. Po drugie zaś, o czym przypominają Robert E. Denton 

i Gary C. Woodward, postrzeganie komunikacji politycznej jako zbiorowego 

oszustwa wynika z niezrozumienia istoty polityki39. W debacie publicznej chodzi 

przecież o wypracowanie optymalnego rozwiązania, a nie przyznanie niepodwa-

żalnej racji jednej ze stron.

Dwie podstawowe strategie, przyjmowane przez politycznych graczy – pokojowa 

lub wojenna – ściśle wiążą się z kwestią zaufania. Strategia współpracy, w której 

niekiedy wspólne interesy obu graczy stawiane są wyżej, nawet kosztem realizacji 

35 J. Baudrillard, W cieniu milczącej większości albo kres sfery społecznej, Warszawa 2006, s. 24. 
36 Arystoteles, op.cit., s. 270. 
37 J.C. Goldfarb, Th e Cynical Society. Th e Culture of Politics and the Politic of Culture in American 

Life, Chicago-London 1991, s. 12. 
38 P. Pawełczyk, Socjotechniczne aspekty gry politycznej, Poznań 2003, s. 19.
39 R.E. Denton, G.C. Woodward, Jak zdefi niować komunikację polityczną, [w:] Władza i społeczeń-

stwo 2. Antologia tekstów z  zakresu socjologii polityki, red. J.  Szczupaczyński, Warszawa 1998, 

s. 199–200.
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interesów własnych, wymaga pewności, że przeciwnik jest godzien zaufania. 

Strategia konfl iktowa wynika zaś z nieufności, a bezwzględne dążenie do realizacji 

własnych celów obarczone jest ryzykiem porażki obu stron40. Odbiciem tych dwóch 

strategii jest pojmowanie polityki albo jako koncesualnego procesu, polegającego 

na negocjacji i uzgadnianiu potrzeb i żądań, albo jako nieustającej walki o władzę. 

System demokratyczny jest trwały tylko wtedy, gdy konkurujące ze sobą elity 

zgadzają się co do reguł gry, a politykę traktują jako grę kooperacyjną, a nie tę 

o sumie zerowej41.

IDEAŁY I REALIA

W ANALIZOWANYCH I PRZYTOCZONYCH WYPOWIEDZIACH politycy posługują 

się przede wszystkim metaforami wojennymi, bardzo rzadko pojawiają się okre-

ślenia świadczące o tym, że polityka służy obywatelom, ma godzić sprzeczne 

interesy. Mogłoby to świadczyć o dominacji drugiego z opisanych powyżej sposo-

bów pojmowania działalności publicznej. Tymczasem badania dotyczące polskich 

elit politycznych wskazują na bardzo charakterystyczne zjawisko. Otóż, gdy polityk 

pytany jest o własne cele i motywacje, nieodmiennie odpowiada: polityka jest 

służbą i narzędziem do realizacji wzniosłych i szlachetnych celów. Gdy jednak 

proszony jest o opis rzeczywistości politycznej, w jakiej funkcjonuje, opowiada 

o niskich pobudkach swoich przeciwników, „sprzedajności” członków innych 

partii, manipulacji i nieliczeniu się z nakazem poszukiwania dobra wspólnego. To 

zjawisko dobrze widoczne jest też w sejmowych debatach, gdy okazuje się, że te 

same działania – w zależności, kto o nich mówi – są albo z gruntu złe, albo najlep-

sze z możliwych. Rodzi to pytanie, czy mamy tu do czynienia z ludzką słabością 

i omylnością czy wyrachowanym cynizmem? Chodzi o słabość, która sprawia, że 

wyznawane zasady łamane są w zderzeniu z realiami. To ją ukazuje scena z „Uczty” 

Platona, w której wódz Alcybiades, wysławiając Sokratesa, mówi: „Ja się jego 

jednego wstydzę. (…) ja nie potrafi ę wykazać, że nie należy tak robić, jak on każe, 

a kiedy odejdę, wtedy mnie unosi ambicja, wtedy idę na lep uznania i oklasków 

hołoty. Więc mu znikam z oczu i uciekam, a kiedy go zobaczę, wstyd mi, żem się 

40 Z.J. Pietraś, Decydowanie polityczne, Warszawa – Kraków 1998, s. 183.
41 M. Burton, R. Gunther, J. Higley, Elity a rozwój demokracji, [w:] Elity, demokracja, wybory, red. 

J. Szczupaczyński, Warszawa 1993, s. 28.
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był na zasady zgadzał”42. Druga możliwa odpowiedź jest znacznie bardziej niepo-

kojąca, jeśli rozziew między normatywnymi postulatami a opisem rzeczywistości 

wynika z nieautentycznych postaw, jakimi są konformizm i unik. Konformizm nie 

pozwala na zbudowanie wspólnoty, jest zaprzeczeniem uczestnictwa, gdyż zastą-

pione zostaje ono „powierzchownym dostrajaniem się do innych, bez przekonania 

i bez autentycznego zaangażowania”43. O ile konformizm zachowuje pozory dba-

łości o odniesienie do dobra wspólnego (i dlatego jest tak niebezpieczny dla życia 

politycznego, bo wprowadza w nie sztuczność i zakłamanie), o tyle unik jest po 

prostu wycofaniem się z jakichkolwiek działań na rzecz tego dobra. O konformizm, 

utożsamiany z cynizmem, wyborcy coraz częściej podejrzewają polityków, o unik, 

czyli brak obywatelskiego zaangażowania, politycy coraz częściej oskarżają wybor-

ców. Rzecz jasna, pewna doza rytualności i ceremonialności zastępującej konkretne 

działania i informacyjne komunikaty jest niezbędna w polityce, która jest przecież 

w znacznej mierze działaniem symbolicznym. Pewien stopień politycznej apatii 

obywateli jest zaś korzystny dla demokratycznego porządku, gdyż nadmierna 

pobudliwość polityczna współczesnego człowieka – zewnątrzsterownego, a przez 

to niezwykle podatnego na manipulację – mogłaby być niebezpieczna i lepiej jest, 

gdy dla przeciętnego obywatela polityka jest „ważnym, ale marginalnym polem 

aktywności”44.

Nie ulega wątpliwości, że postrzeganie polityki jako rywalizacji jest także wyni-

kiem pośrednictwa mediów, które koncentrują się na udramatyzowaniu wydarzeń, 

personalizowaniu działań politycznych, aby ich opis i interpretację oprzeć na 

konfl ikcie charakterów. Pokazywanie życia publicznego przez pryzmat indywidu-

alnych ambicji, wad i zalet głównych jego aktorów powoduje, że społecznej uwadze 

umykają sprawy o fundamentalnym znaczeniu, a niemożliwe do przełożenia na 

język kilkunastosekundowych obrazkowych relacji. Zygmunt Bauman przestrzega 

jednak przed uznawaniem mediów za głównych winowajców obserwowanego 

zobojętnienia obywateli wobec polityki. Pokazuje, że bierność rządzonych jest 

efektem przemian gospodarczych i kulturowych, które doprowadziły do powstania 

współczesnego społeczeństwa konsumpcyjnego45. Jego pełnoprawnymi członkami 

są także dzisiejsi politycy. Co więc oni robią, gdy pokazują politykę jedynie jako 

wojnę? Cynicznie manipulują pasywnymi wyborcami? Czy też spełniają oczeki-

42 Platon, Uczta, [w:] idem, Dialogi, t. 2, Kęty 1999, s. 87.
43 K. Wojtyła, op.cit., s. 328.
44 K. von Beyme, Współczesne teorie polityczne, Warszawa 2005, s. 209. 
45 Z. Bauman, Wolność, Kraków–Warszawa 1995, s. 94–101.
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wania elektoratu i przedstawiają swoje działania w jedynej znanej i akceptowanej 

konwencji? 

Pytanie o szanse na zdjęcie wojennego kostiumu jest pytaniem o gotowość do 

wzajemnego zaufania. Obywatele, oskarżani o polityczną apatię wyrażającą się 

niską frekwencją wyborczą, jednocześnie potrafi ą wykorzystać do działania te same 

media, które przyuczają odbiorców do bierności. Rozwój serwisów społecznościo-

wych, realne inicjatywy będące efektem wirtualnych dyskusji są nowymi formami 

publicznej aktywności. Pozwalają one – za pomocą nowych narzędzi kontroli 

politycznej – realizować przydatną we współczesnej demokracji starożytną zasadę: 

vide, cui fi das (patrz, komu zaufałeś). Politycy dysponują możliwością przekształ-

cania instytucjonalnych ram życia społecznego tak, aby jak najlepiej służyły one 

dobru wspólnemu. Potencjał ten wykorzystany może być jednak tylko wówczas, 

gdy obie strony społecznego dialogu odważą się urzeczywistniać inną starożytną 

maksymę: in quibusdam rebus satius est decipi, quam diffi  dere (w pewnych rzeczach 

lepiej dać się oszukać niż nie ufać).

SUMMARY

TWO COMMON SOURCES of metaphor in politics are sport and war. Both politicians 

themselves, and those who report politics, use these metaphors. Metaphors from war are 

not just rhetorical devices for talking about politics, for they exemplify how people ordinar-

ily conceive of politics. Because so much language which surrounds political issues is rooted 

in metaphors of war, then we have no idea that politics can be anything other than con-

frontational, that it could in fact involve agreement and consensus. Th e key metaphors of 

politics involve concepts of enemies and opponents, winners and losers; they do not suggest 

that government could be achieved through discussion, cooperation, working together.
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SŁUCHAJĄ NAS WSZYSCY. Gramy dla wszystkich – jeszcze kilkanaście lat temu 

z dumą obwieszczali szefowie wielu stacji radiowych zarówno ogólnopolskich, jak 

i lokalnych, zarówno publicznych, jak i komercyjnych. Ta sytuacja jednak od kilku 

lat ulega diametralnej zmianie za sprawą formatu radiowego. I temu zjawisku 

poświęcimy w niniejszym artykule główną uwagę. Zaprezentujemy nie tylko naj-

ważniejsze formaty, ale także postaramy się skonstruować model procesu forma-

towania oraz pozycjonowania stacji radiowej, zwłaszcza lokalnej, nie pomijając 

oczywiście pewnych aspektów związanych z funkcjonowaniem stacji ogólnopol-

skich. Ukazując szereg aspektów i zjawisk, odwoływać się będziemy przede wszyst-

kim do przykładów związanych z rynkiem radiowym w Toruniu i niekiedy w 

województwie kujawsko-pomorskim.

Zjawiska zachodzące w mediach ogólnopolskich przyczyniły się w ostatnich 

latach do wręcz rewolucyjnych zmian w dziedzinie kształtowania repertuaru 

muzycznego w ofertach licznych stacji radiowych lokalnych, w tym także rozgło-

śniach z regionu kujawsko-pomorskiego. Najważniejsze z tych zjawisk to wprowa-

dzenie wspomnianego już formatu muzycznego.

Formatowanie ma na celu skonstruowanie takiej oferty programowej, która 

zainteresować powinna jak największą liczbę słuchaczy, ale przede wszystkim 

takich, którzy spełniają kryteria wybranej grupy docelowej, do której dane radio 

adresuje swe programy. Radio sformatowane ma odpowiadać zapotrzebowaniom 

i gustom takiej grupy docelowej. Tak ukierunkowana oferta ma na celu doprowa-

dzenie do sytuacji, że wspomniana grupa wybiera właśnie tę, a nie inną stację. 

A zatem sformatowanie radia oznacza w praktyce odejście od uniwersalizmu, który 

dałby się ująć w stwierdzeniu „gramy dla wszystkich, mówimy do wszystkich”. 

Sformatowanie radia to zarazem droga do stworzenia stabilnej grupy docelowej. 

FORMATOWANIE STACJI RADIOWEJ, 

CZYLI SZUKANIE RECEPTY NA SUKCES

Winicjusz Schulz
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Takie radio zaś (ze stabilną grupą słuchaczy) jest atrakcyjnym nośnikiem reklam, 

a zatem może liczyć na duże zainteresowanie reklamodawców, co przekłada się na 

sukces komercyjny.

Maciej Mrozowski wśród zalet radia jako nośnika reklam wymienia następujące 

cechy: „szybkie wprowadzenie, natychmiastowe rezultaty, możliwość szybkich 

zmian, względnie małe koszty, wybrany segment rynku, duża lojalność odbiorców”. 

Gwoli ukazania także „drugiej strony medalu” wspomina również o mankamentach 

radia, do których zalicza „ulotność przekazu, małą siłę oddziaływania, rozdrobnione 

audytorium”1.

Najczęściej stosowane formaty to: AC (Adult Contemporary) obejmujący prze-

boje pop od lat 80. minionego wieku po współczesne, a także nowości z tego kręgu 

stylistycznego, Oldies – oparty na piosenkach z lat 60., 70. i 80. minionego wieku, 

CHR (Contemporary Hit Radio) – stawiający na najnowsze przeboje. Każdy z for-

matów może być poddawany modyfi kacjom i tak np. w ramach formatu AC można 

jeszcze wyodrębnić podformaty: Hot AC preferujący także nowości pop i soft roc-

kowe, Soft  AC zakładający unikanie nowości i koncentrowanie się w ofercie na 

łagodnej tzw. muzyce środka. Z typowego AC na ten ostatni podformat jakiś czas 

temu postanowiło przestawić się Radio ZET, lansując go hasłem „Czułe granie”. 

Można z dużą dozą prawdopodobieństwa przypuszczać, że jednym z ważniejszych 

powodów takiej decyzji było to, że główny konkurent „Zetki” – RMF FM także 

posługuje się formatem AC.

Pozostałe formaty mają na polskim rynku charakter niszowy (np. stosowany 

przez Radio TOK FM format News & talk, czyli radio z niewielką dawką muzyki, 

a preferujące publicystykę, komentarze, informacje, rozmowy ze słuchaczami). 

Ciekawe czy w Polsce upowszechni się kiedyś format Jack, który w ostatnich latach 

jest wręcz przebojem amerykańskiego rynku radiowego. Format ten zakłada granie 

przebojów z lat 70., 80. i 90. minionego stulecia, ale przy niemal całkowitej elimi-

nacji innych elementów przekazu antenowego, a zatem muzyka, reklama i prawie 

nic więcej. „Jedyne co poza muzyką można usłyszeć w tych stacjach, to krótkie 

przerywniki nagrane zblazowanym głosem aktora Howarda Cogana. Nie ma 

wiadomości, prognozy pogody, informacji o ruchu drogowym – tylko muzyka 

(z reguły bez podawania tytułów i wykonawców) oraz reklamy. Wszystkie upraw-

nione stacje używają sloganu playing what we want – „gramy, co chcemy”2. Takie 

1 M. Mrozowski Media masowe, władza rozrywka i biznes, Warszawa 2001, s. 188.
2 T. Zachurski, Radiowy McDonald’s, „Press” 2005, nr 10 (117), s. 52–53.
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formatowanie i dehumanizacja radia spotkało się już z dość ostrą krytyką; nazwano 

je wręcz „macdonaldyzacją radia”. Czy polski, na ogół dość tradycjonalistyczny, 

słuchacz zaakceptowałby taki format? Może w stacji ogólnopolskiej, ale już raczej 

nie w lokalnej. Trudno bowiem wyobrazić sobie lokalne radio bez lokalnych 

wiadomości czy głosów prezenterów, do których słuchacz już się przyzwyczaił.

Warto przy okazji wspomnieć, że format radia częstokroć nie ogranicza się tylko 

do doboru samej muzyki, ale także tematów poruszanych na antenie, a mogących 

zainteresować określonego słuchacza zarówno treścią, jak i formą przekazu. W tym 

ostatnim przypadku można także mówić o zmianie pożądanych cech prezentera 

radiowego. Skoro już nie on odpowiedzialny jest za dobór muzyki do programu 

(zwykle gra to, co wcześniej wprowadzone zostało do sieci komputerowej stacji, 

a o kolejności odtwarzanych nagrań decydują np. specjalne programy kompute-

rowe), więc mniejsze lub wręcz znikome znaczenie ma wiedza muzyczna prezen-

tera, który bez problemu może zazwyczaj posiłkować się informacjami o piosence 

i jej wykonawcy – dostępnymi na ekranie komputera.

Znacznie ważniejsza staje się umiejętność wygłaszania komentarzy na tematy 

interesujące docelową grupę słuchaczy, i to z zastosowaniem stylistyki językowej 

dla tej grupy charakterystycznej. Wystarczy w tym celu porównać choćby styl 

prezenterów dwóch toruńskich stacji: Radia Toruń (po wprowadzeniu formatu 

„oldies” adresującego ofertę do grupy 40–50-latków) i Radia Eska (format CHR) 

grającego głównie dla nastolatków i słuchaczy co najwyżej 20–30-letnich. W tym 

ostatnim jakże często prezenterzy posługują się młodzieżowym żargonem, który 

ma wywołać u słuchaczy atmosferę luzu, zabawy młodych ludzi w dyskotekowym 

stylu. Z kolei stacje grające „oldies” (złote przeboje głównie z lat 70. i 80., a rzadziej 

z lat 60. i 90. minionego wieku) preferują u prezenterów operowanie anegdotą, 

ciekawostkami, niekiedy nawet też odwoływaniem się do wspomnień słuchaczy z lat 

ich młodości. A zatem często słuchacz może napotkać komentarze w rodzaju: „czy 

pamiętacie jeszcze artystę X?, żadna szanująca się prywatka nie mogła obejść się bez 

przeboju Y” itd.

Taka polaryzacja stylistyczna ofert stacji radiowych zastąpiła wspomniany już 

swoisty uniwersalizm, który w dekadzie lat 90. w przypadku oferty muzycznej 

najczęściej sprowadzał się do grania po prostu znanych utworów z różnych epok 

i o dość mocno zróżnicowanej stylistyce oraz do unikania (przynajmniej w głów-

nym czasie antenowym) prezentacji utworów zaliczanych do gatunków i stylów 

akceptowalnych tylko przez nieliczne grono potencjalnych słuchaczy. Czego zatem 

unikano? Przede wszystkim nagrań z kręgu heavy metalu, punk rocka, bardziej 

improwizowanego jazzu. Jeśli nawet prezenter decydował się odtworzyć na antenie 
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utwór któregoś z wykonawców zaliczanych do owych gatunków, to sięgał po 

nagrania nietypowe, np. heavymetalowe ballady (przykładem może być popular-

ność ballad Metalliki). Dobór muzyki wciąż jednak miał charakter bardzo subiek-

tywny, odzwierciedlając mniej oczekiwania słuchaczy, a bardziej gusta prezentera 

lub szefa muzycznego stacji. Wprowadzenie formatu niewątpliwie miało na celu 

także zobiektywizowanie procesu doboru muzyki. Czy jednak ten cel udało się 

osiągnąć?

Zapewne w odniesieniu do stacji o zasięgu ogólnopolskim proces ten jest daleko 

zaawansowany. Takie stacje stać bowiem nie tylko na zatrudnianie prezenterów 

będących profesjonalistami na najwyższym poziomie, ale stać również na prowa-

dzenie lub zlecanie badań mających na celu pozyskanie wiedzy o statusie społecz-

nym, wieku, wykształceniu, a nawet preferencjach muzycznych słuchaczy. Dyspo-

nując taką udokumentowaną wiedzą można świadomie podejmować decyzje 

repertuarowe, a nawet kadrowe.

W stacjach lokalnych czas wprowadzenia formatu zbiegł się, niestety, z okresem 

poważnych problemów natury ekonomicznej. Także w regionie kujawsko-pomor-

skim w wielu rozgłośniach doszło do drastycznych niekiedy redukcji kadrowych, 

a wydawanie pieniędzy na kosztowne badania słuchalności i preferencji słuchaczy 

trzeba było odsunąć na daleki plan. Nie należą do rzadkości stacje zatrudniające 

zaledwie kilku prezenterów i zarządzane przez kadrę kierowniczą sprawującą 

nadzór nad wieloma stacjami naraz. W prywatnych rozmowach z dziennikarzami 

radiowymi można niekiedy dowiedzieć się, że do rangi problemu urasta nawet 

zakup nowego monitora do komputera. W takiej sytuacji na badania słuchalności 

i preferencji muzycznych słuchaczy tym bardziej brak środków. I oznacza to 

w praktyce, że grupę docelową określa się zatem bardziej opierając się na deklara-

tywności czy intuicji, a nie faktach.

A tymczasem tworzenie sformatowanego radia nie może być działaniem intu-

icyjnym, lecz musi być procesem opartym o strategię i badania preferencji lokal-

nych słuchaczy radia. Zapomina się przy tym (lub wręcz ignoruje fakt), że forma-

towanie to nie tylko zapewnienie odpowiednio dobranej oferty muzycznej 

i określonych programów, ale także działania promocyjne oraz stworzenie skutecz-

nego systemu kontroli, który pozwoli na bieżąco ocenić skuteczność procesu 

wdrażania formatu. Zapewne takie właśnie działania i sygnały ze wspomnianego 

systemu skłoniły w 2005 r. Radio Zet do zmiany formatu, by bardziej wyrazista 

stała się różnica między tą stacją a jej głównym konkurentem – RMF FM, choć 

nawet po tych zmianach wiele osób, w tym specjaliści z branży radiowej, wciąż 

podobnie postrzega ofertę muzyczną obu wiodących polskich stacji radiowych. 
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– W zasadzie RMF i Zet niczym się nie różnią. Słuchacze nie mają powodu, by 

pozostawać lojalnymi i nie przełączać się na trzecią stację – uważa m.in. Tomasz 

Ramza, media director w domu mediowym MPG3.

Ze sporym ryzykiem wiąże się próba formatowania stacji radiowej bez pomocy 

specjalistów znających się na tym zagadnieniu. Autor tego artykułu, podczas 

prowadzonych badań, zadając pytania o charakterystykę społeczną słuchaczy, ich 

preferencje muzyczne, często dowiadywał się, że słuchaczami danej lokalnej stacji 

radiowej są wszyscy mieszkańcy, a format muzyczny stacji to muzyka lat 80. i 90.

Takie stwierdzenie, najczęściej niepoparte jakimikolwiek badaniami, że wszyscy 

będą słuchali danej stacji radiowej, jest z gruntu fałszywe. Oferta programowa nie 

będzie bowiem adresowana do wszystkich, chociażby przez sam dobór muzyki. 

Stworzenie uniwersalnego formatu stacji, który mógłby być akceptowalny przez 

wszystkich potencjalnych słuchaczy jest prawie niemożliwe lub wręcz niemożliwe. 

Różnice wieku, wykształcenia, doświadczenia i edukacji muzycznej, nastawień 

i oczekiwań wobec muzyki, różnorakie pojmowanie jej roli i znaczenia w doświad-

czeniu jednostkowym i grupowym, różnoraki stosunek emocjonalny do muzyki 

– to tylko niektóre czynniki, sprawiające, że wszystkich gustów i guścików stacja 

ta nie będzie w stanie zaspokoić.

Denis McQuail wśród czynników wpływających na ukształtowanie się określo-

nego audytorium wymienia: ogólne warunki społeczne i kulturowe, zwyczaje 

korzystania z mediów, dostępność odbioru zależna m.in. od trybu życia, obowiąz-

ków, preferencje, gusta, zainteresowania, znajomość propozycji alternatywnych, 

kontekst odbioru uwarunkowany obecnością innych osób4.

A zatem bez najmniejszej dozy ryzyka można postawić tezę: muzyka, jaką 

dobierzemy dla stacji radiowej i programy w niej obecne zdeterminują grono 

słuchaczy. I dotyczy to zarówno stacji nowych, jak i istniejących od dawna. W przy-

padku nowej stacji po pewnym czasie ukształtuje się grono jej stałych słuchaczy, 

ale z kolei drastyczna zmiana stylistyki muzyki prezentowanej przez daną stację 

może okazać się zabiegiem bardzo ryzykownym, gdyż zniechęci wielu dotychcza-

sowych słuchaczy. Takie ryzyko podjęło kilka lat temu Radio Toruń, które decy-

dując się na sformatowanie muzyki i, w ramach tego procesu, wybór formatu oldies. 

Czy taką decyzję należy uznać za dobrowolną rezygnację z części dotychczasowych 

słuchaczy – wszak dotąd stacja ta jako najstarsza niepubliczna rozgłośnia w regio-

3 K. Głowiński, Oldies młodsze, „Press” 2008, nr 07/08 (150), s. 11.
4 D. McQuail, Mass Communication Th eory, London 2000.
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nie toruńskim i mająca na dodatek w szyldzie nazwę miasta, postrzegana była jako 

uniwersalna rozgłośnia dla Torunia i okolic? Pozornie wydawać by się mogło, że 

taka decyzja jest błędna i nielogiczna. Gdy jednak doda się, że do tego samego 

właściciela należy druga mająca koncesję na nadawanie na tym terenie stacja Eska 

z ofertą adresowaną do młodych słuchaczy, to zgoła inaczej należy ocenić decyzję 

wobec Radia Toruń. Eska oraz Radio Toruń (funkcjonujące nawet w tym samym 

budynku) mają stanowić oferty radiowe wzajemnie się uzupełniające. I zapewne 

skuteczniejsze, gdyż każda ze stacji w bardziej specjalistyczny sposób kształtuje 

swą ofertę adresowaną już do bardziej zawężonego kręgu radiosłuchaczy.

A zatem jaka oferta stacji (w tym muzyka), tacy słuchacze. I odwrotnie. Świet-

nym przed laty tego przykładem (choć o formatowaniu wówczas jeszcze nikt nie 

wspominał) mogło być działające w Ciechocinku Radio Las Vegas. Z pewnością 

można by wskazać je jako sformatowane radio jeszcze przed zaistnieniem zjawi-

ska formatowania stacji radiowych w Polsce. Nadawało bowiem muzykę adreso-

waną przede wszystkim do starszych słuchaczy – przeboje z lat 60. minionego 

wieku, a jeśli z okresu późniejszego to zwłaszcza z kręgu muzyki „łatwej, lekkiej 

i przyjemnej”. Był to więc często przekraczający granicę dobrego smaku pop, 

a nawet disco polo. Taka oferta miała bowiem przypadać do gustu nie tylko 

mieszkańcom Ciechocinka, ale licznym w tym uzdrowisku kuracjuszom i bywal-

com dancingów. Towarzyszyła temu także specyfi czna polityka informacyjna, 

w której raczej unikano złych wiadomości, mogących zakłócić spokój i zepsuć 

dobre humory słuchaczy.

Ale nietrudno też sobie wyobrazić przykład z drugiego bieguna: starszego 

wiekiem słuchacza, który nagle zmierzyć się musi z ofertą przez przypadek włą-

czonej np. Eski atakującej go młodzieżowym slangiem i muzyką rodem z dyskoteki. 

Raczej może go coś takiego skutecznie zniechęcić do tego typu radia.

Te przykłady dowodzą, że nie da się stworzyć stacji radiowej dla każdego, nawet 

gdybyśmy oparli ofertę muzyczną tylko na polskich przebojach, muzyce lat 80. i 90. 

czy liście bestsellerów płytowych z którejś z dużych sieci handlowych. I tak nie 

będzie taka oferta akceptowana przez wszystkich. Płynie z tego wniosek, że decy-

denci danej stacji muszą dokonać doboru takiego formatu, który związany będzie 

z gustami muzycznymi oczekiwanej przez stację grupy docelowej.

Formatowanie stacji, czyli nadanie jej ofercie spójnego kształtu muzyczno-pro-

gramowego poprzez jednoznaczne zdefi niowanie grupy docelowej, pozwala uzyskać 

lepsze wyniki w rywalizacji o słuchacza wśród stacji lokalnych. Ten wniosek płynie 

z prostej tezy, że dany słuchacz nie jest fi zycznie w stanie słuchać więcej niż jednej 

stacji, a zatem wybierze tę, która bardziej odpowiada jego gustom i upodobaniom. 
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Stacja uniwersalna jest zatem „dla wszystkich i dla nikogo zarazem”. Skazana jest 

więc na to, że stacje sformatowane sukcesywnie będą jej odbierać słuchaczy, właśnie 

w grupach docelowych w zakresie swoich formatów. Stacja uniwersalna, ze swej 

natury, nie ma bowiem szansy trafi enia w upodobania zarówno pracownika wyż-

szej uczelni czy studenta, jak i  równocześnie osób, których środowiska mają 

znacznie mniejsze obycie w sferze kultury, nauki, czemu, a bywa tak często, towa-

rzyszy także mniej wysublimowany gust muzyczny bądź poczucie humoru. A zatem 

stacja nie zaspokajająca w pełni oczekiwań danej grupy docelowej, nie może także 

liczyć na lojalność słuchacza. Medialne produkty „dla każdego” coraz rzadziej mogą 

liczyć na sukces na coraz bardziej wyspecjalizowanym rynku (dowodem na to jest 

fakt, że pojawia się ostatnio coraz więcej nie tylko specjalistycznych formatów 

radiowych, a także kanałów tematycznych w telewizji).

Formatowanie stacji radiowej należy traktować raczej jako proces niż incyden-

talne zdarzenie. Na skuteczne sformatowanie i spozycjonowanie stacji składa się 

bowiem szereg elementów i działań. Zlekceważenie roli któregoś z nich może 

zakończyć się dla stacji radiowej spektakularną klęską i utratą sporej części słucha-

czy, a co za tym idzie pozycji na lokalnym rynku medialnym. Nie wystarczy 

jedynie na nowo zdefi niować grupę docelową i zbadać jej preferencje muzyczne 

(na co – jak już wspomnieliśmy – nie decyduje się wiele stacji lokalnych).

Już w pierwszym etapie zmiany lub wdrażania nowego formatu stacji czynnik 

„ludzki” może odegrać niebagatelną rolę. I spostrzeżenie to nie dotyczy tylko 

potencjalnych słuchaczy, ale także przynajmniej części pracowników danej stacji. 

Zmiana formatu oznacza bowiem w praktyce rezygnację z wielu (jeśli nie ze 

wszystkich) audycji autorskich, programów poświęconych częstokroć wręcz 

niszowym gatunkom muzycznym. Dobrym przykładem na lokalnym rynku 

toruńskim może być Radio Toruń, które decydując się na wprowadzenie formatu 

Oldies wręcz z dnia na dzień dokonało prawdziwej rewolucji w ramówce. Z tej 

ostatniej znikły całkowicie wieczorne programy autorskie, a także liczne mniejsze 

formy programowe, oparte na muzyce wybieranej przez poszczególnych dzienni-

karzy. Gospodarzom poszczególnych bloków programowych odebrano prawo do 

decydowania o tym, jaka muzyka w tych blokach będzie się pojawiała. Z dużą dozą 

prawdopodobieństwa można stwierdzić, że takie decyzje nie spotkały się zapewne 

z przychylnością załogi oraz współpracowników radia. Dla wielu współpracowni-

ków oznaczały one bowiem koniec przygody z radiem, dla części pracowników 

konieczność redefi niowania swej roli w stacji: z kreatywnego prezentera i gospo-

darza programu stawali się gospodarzami, ale tylko pasma antenowego. Ich 

indywidualność manifestować mogła się co najwyżej w słownych komentarzach, 
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ale już nie w doborze muzyki. Niemal z dnia na dzień musieli zaakceptować rze-

czywistość, w której nie tylko nie prezentują ulubionych nagrań, ale nawet muszą 

pochlebnie wyrażać się o tym, czego kiedyś w swych programach nigdy by nie 

zagrali. Trudno byłoby bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której szefowie i wła-

ściciele sformatowanych stacji tolerowaliby krytyczne, a może nawet złośliwe uwagi 

prezenterów dotyczące piosenki, która gościła właśnie lub będzie gościć na radio-

wej antenie. Z tych wszystkich psychologiczno-socjologicznych uwarunkowań 

wynika konkluzja, że przezwyciężenie już w samym zespole radiowców oporu 

wobec zmian to jedno z ważniejszych zadań stojących przed decydentami danej 

stacji.

Przyjmijmy zatem założenie, iż wspomniani szefowie i właściciele danej stacji 

są świadomi tych zagrożeń. A zatem jak w największym uproszczeniu powinien 

wyglądać model procesu formatowania stacji radiowej, by proces ten mógł zakoń-

czyć się powodzeniem, czyli zarówno uzyskaniem odpowiednio wysokiej słuchal-

ności, jak i pozyskaniem reklamodawców?

Etap pierwszy: to wszechstronna analiza lokalnego rynku radiowego. Warto 

jednak także sporo uwagi poświęcić innym mediom: gazetom i czasopismom, 

stacjom telewizyjnym. Kluczową sprawą w tym pierwszym okresie jest też posia-

danie lub nieposiadanie koncesji. W tym drugim przypadku konieczne jest upew-

nienie się, czy na danym terenie jest jakakolwiek wolna częstotliwość lub w naj-

bliższym czasie może się takowa zwolnić i  można by uzyskać koncesję na 

nadawanie na niej. Uzyskanie koncesji nie jest obecnie łatwe, a działanie bez niej 

w zasadzie niemożliwe, choć jeszcze kilkanaście lat temu rzecz wyglądała zgoła 

inaczej. „W Polsce w 1993 roku działało bez zezwolenia pięćdziesięciu pięciu 

nadawców radiowych i dziewiętnastu telewizyjnych. Łamali oni prawo fi nansowe 

oraz ustawę o łączności. Nie było planu zagospodarowania polskiego eteru…”5 .

Porządkowaniem tego stanu zajęła się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Jak 

wynika z udostępnionych przez nią danych, w pierwszym procesie koncesyjnym 

wydane zostały koncesje na trzy sieci ogólnopolskie, dwie ponadregionalne oraz 

132 dla nadawców lokalnych6. Rozdysponowano wówczas, co z dzisiejszego punku 

widzenia brzmi wręcz paradoksalnie, zaledwie ok. 60% możliwych do zagospoda-

rowania częstotliwości. Dość szybko, bo już w 1995 r., ogłoszony został drugi 

5 T. Mielczarek, Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce 

w latach 1989–2006, Warszawa 2007, s. 51
6 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Warszawa 1995.
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proces koncesyjny, na który napłynęły aż 283 wnioski, w tym 216 dotyczących 

radia. Świadczy to o dynamice rozwoju branży radiowej.

Pierwszy okres ważności koncesji (siedmioletnich) upływał w 2001 r. W kolej-

nym procesie koncesyjnym emocje były spore, między innymi za sprawą RMF-u, 

któremu zabroniono rozpinania (rozszczepiania) sieci, czyli nadawania lokalnego 

charakteru stacji ogólnopolskiej, co bez wątpienia znacząco wpływało w niektó-

rych regionach na sytuację rozgłośni lokalnych. „Szczególnie głośno i spektaku-

larnie protestowała krakowska stacja radiowa RMF FM, której Krajowa Rada 

zabroniła tzw. rozpinania sieci. Inne, jednostkowe decyzje dotyczące lokalnych 

nadawców też wzbudziły nieprzychylne reakcje i stały się przedmiotem publicznej 

dyskusji”7.

W ostatnich latach gęsta „mapa radiowa” w Polsce sprawia, że rozwiązania 

polegające na zdobyciu wolnej częstotliwości są wręcz wyjątkami. W tej sytuacji 

pojawienie się nowej lub całkowicie inaczej sformatowanej stacji najczęściej wiąże 

się z transakcjami na rynku medialnym (zakupem pojedynczych stacji lub całych 

grup, sieci). 

Bez posiadania koncesji nawet najlepsze pomysły na program i format nic nie 

dadzą. Powróćmy jednak do naszej analizy rynku medialnego, a zwłaszcza radio-

wego. Analiza taka obejmować musi pełne spectrum oferty radiowej na danym 

terenie, a zatem, ujmując rzecz lapidarnie, konkurencji. I co ważne – tak lokalnej, 

jak i ogólnopolskiej. Wszak z tej drugiej także słuchacze na danym terenie korzy-

stają. Jedno z najważniejszych zagadnień podczas tej analizy sprowadza się nie tylko 

do określenia, z jakimi na danym rynku formatami mamy do czynienia, ale tego, 

czy wprowadzany format nie będzie zbyt konkurencyjny (taki sam lub podobny) 

wobec już istniejących. W sytuacji, gdy w danym formacie na lokalnym rynku jest 

już konkurencja warto rozważyć możliwość modyfi kacji wcześniej wybranego 

formatu lub wręcz wybór zupełnie innego.

Etap drugi: ustalenie, jakie może być potencjalne zapotrzebowani na wybrany 

przez nadawcę format na danym rynku. Nie wystarczy przecież tylko znaleźć 

format dotąd nieobecny na danym lokalnym rynku. Może się bowiem okazać tak 

niszowy, że nie zagwarantuje choćby utrzymania stacji (nie mówiąc o zyskach). 

Czy szansę na sukces komercyjny miałby np. lokalne stacje nadające skrajne 

odmiany ostrej muzyki rockowej, nadające muzykę organową czy chóralną? Pyta-

nie wydaje się iście retoryczne. A zatem ocena lokalnego rynku musi uwzględniać, 

7 T. Mielczarek, op.cit., s. 54
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czy przewidywanym przez nadawców nowym formatem uda się zainteresować 

wiele osób mieszkającym na terenie będącym w zasięgu nadawania stacji. Bardzo 

pożyteczne może okazać się zapoznanie z wynikami badań słuchalności stacji na 

danym terenie (w miarę możliwości aktualnymi). Już one dadzą odpowiedź na 

pytanie, jakiego typu radiowa oferta cieszy się na danym terenie powodzeniem, 

jaka jest siła przyzwyczajenia słuchaczy. Szukając zaś grupy docelowej, koniecznie 

trzeba dokonać też analizy populacji na danym terenie między innymi z uwzględ-

nieniem takich czynników jak wiek, poziom wykształcenia, aktywności kulturalnej. 

Można by posłużyć się prostym przykładem: inne spectrum formatów można 

zastosować w mieście będącym silnym ośrodkiem akademickim z liczną kadrą 

naukową i pokaźnym gronem studentów jako potencjalnymi słuchaczami, a zgoła 

inne spectrum, gdy znacząca część potencjalnych słuchaczy stacji rekrutuje się np. 

ze środowisk wiejskich czy robotniczych. Od tego, do kogo i  jak adresować 

będziemy program radiowy także zależeć będzie decyzja, jaki format wybrać.

Wspomniany już Denis McQuail do najważniejszych zmiennych wpływających 

na formowanie się audytorium zaliczył: apel do grup społeczno-demografi cznych 

mieszkających na danym terenie, apele gatunkowe do odbiorców o określonych 

gustach, promocję i autopromocję przekazu, czas oraz miejsce prezentacji dobie-

rane z  uwzględnieniem dostępności oraz konkurencyjności innych mediów. 

McQuail wyróżnia zarazem cztery zasadnicze grupy audytoriów: grupę społeczną 

(opartą na podobieństwie cech społecznych, politycznych, etnicznych), zbiorowość 

opartą na kulturze gustu, grupę miłośników, fanów oraz audytorium danego kanału 

lub medium (powstaje jako efekt przyzwyczajeń i zabiegów marketingowych)8.

Etap trzeci: przewidywania dotyczące potencjalnej zyskowności stacji. Na tym 

etapie niezbędne są analizy możliwości i zainteresowań reklamodawców (lokalnych 

i, być może w nieco mniejszym zakresie, także ogólnopolskich), tak by znaleźć 

format nie tylko odpowiadający znacznej części populacji zamieszkującej dany 

teren, a zarazem gwarantujący stacji stabilność materialną w dłuższej perspektywie 

czasowej (wszak pamiętać trzeba, że zdecydowana większość rozgłośni lokalnych 

to stacje komercyjne niekorzystające z państwowych subwencji pochodzących 

m.in. z płaconych przez mieszkańców abonamentów RTV).

A zatem reasumując: modelowe działania poprzedzające wprowadzenie formatu 

w danej stacji lokalnej muszą doprowadzić do uzyskania odpowiedzi zarówno na 

pytanie, czy na danym terenie będzie istniało zapotrzebowanie na określony format 

stacji, ale także, czy uda się pozyskać (i to na długi czas) reklamodawców i i dzięki 

8 D. McQuail, op.cit., London 2000.
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temu zagwarantować stabilność fi nansową rozgłośni. W tym ostatnim kontekście 

warto zwrócić uwagę na potencjalną siłę nabywczą i pozamuzyczne upodobania 

grupy docelowej, do której program ma być kierowany, bo będzie to niewątpliwie 

rzutowało na zainteresowanie czasem reklamowym przez reklamodawców oraz 

w znaczący sposób kształtowało ich skład. Posłużmy się skrajnym przykładem: 

trudno chociażby wyobrazić sobie, aby w stacji, która jako format wybierze Oldies 

reklamowali się sprzedawcy gadżetów dla nastolatków. 

Niemal klasycznym przykładem na to, jak formatowanie i pozycjonowanie 

stacji radiowych porządkuje ofertę na lokalnym rynku medialnym może być 

sytuacja dwóch toruńskich rozgłośni: Radia Toruń oraz Radia Gra. Pierwsze z nich 

to najstarsze komercyjne radio w Toruńskiem. Początkowy układ kapitałowy w tej 

stacji, w którym obecne były zarówno władze samorządowe (dość szybko się 

wycofały, zdając sobie sprawę z  niezręczności sytuacji), jak i  lokalna gazeta 

(„Nowości”), fi rma z branży rozrywkowej (ZPR) oraz fi rma z branży technicznej 

(ZARAT) wręcz wymuszał uniwersalność oferty. Poza tym w początkach lat 90. 

minionego wieku prywatna radiofonia w Polsce „raczkowała”, a pojęcie formato-

wania było jej całkowicie obce. Punktem odniesienia były raczej stacje publiczne, 

którym rozgłośnie komercyjne starały się odebrać słuchacza. Po niedługim czasie 

w zespole Radia Toruń doszło do secesji i część pracowników oraz współpracow-

ników stworzyła konkurencyjną komercyjną stację Radio Gra. Początkowo oferty 

obu stacji były bardzo podobne. Dziś znacząco się różnią. Teraz toruńskie Radio 

Gra jest częścią grupy medialnej skupiającej szereg stacji o nazwie Gra. Radio 

Toruń zaś (w którym od lat decydującym aukcjonariuszem są Zjednoczone Przed-

siębiorstwa Rozrywkowe) wchodzi w skład sieci „Gold FM”.

Radio Gra preferuje format plasujący się na pograniczu Adult Contemporary 

a Contemporary Hit Radio. I to z lekką przewagą tego drugiego formatu. Na ante-

nie obecne są najnowsze przeboje, jednak dobrane tak, aby były akceptowalne 

zarówno dla słuchacza w wieku 20 lat, jak i 40-latka. Z kolei Radio Toruń (choćby 

z racji obecności w sieci „Gold FM”) nastawione jest na typowy format Oldies, czyli 

ofertę muzyczną opiera na przebojowych piosenkach z lat 60., 70. i 80. minionego 

wieku. Ta oferta adresowana jest do nieco starszych słuchaczy. A zatem konkuren-

cyjność wobec siebie obu stacji dziś jest niewielka. Warto jednak wspomnieć, że 

właściciel Radia Toruń ma w swych pakiecie także stację adresowaną do bardzo 

młodych słuchaczy. To Radio Eska Toruń. Tu mamy do czynienia z formatem 

Contemporary Hit Radio. A zatem z punktu widzenia formatu Radio Gra ma 

konkurencję zarówno w postaci Radia Toruń, jak i Eski Toruń. I zapewne decydenci 

tej stacji zdają sobie z tego świetnie sprawę, gdy w paśmie porannym, przedpołu-
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dniowym i wczesnym popołudniowym oferta Gry jest bardziej uniwersalna, zaś 

wieczorami często kroć program bardziej przypomina ofertę muzyczną klubu 

młodzieżowego (a zatem jest bardzo konkurencyjny głównie dla Eski). Takie 

zróżnicowanie jest jednak zaprzeczeniem idei formatu, która nakazuje tak spozy-

cjonować program, aby przez całą dobę trafi ał w upodobania tego samego kręgu 

słuchaczy.

Najnowsze i spektakularne, a zarazem symboliczne wręcz wydarzenie na toruń-

skim rynku radiowym miało miejsce 7 czerwca 2008 r. Tego dnia zakończyło 

działalność najstarsze komercyjne radio w regionie – Radio Toruń, które zastąpione 

zostało przez Radio Vox FM, operujące także formatem Oldies.

Ta zmiana zatem, poza walorem stricte sentymentalnym (wielu słuchaczy – 

mieszkańców Torunia i okolic pamięta przecież jeszcze początki Radia Toruń) nie 

przynosi rewolucji w znaczeniu stricte repertuarowym.

Reasumując: na coraz trudniejszym rynku radiowym, na którym trwa walka 

zarówno o słuchacza, jak i reklamodawcę, formatowanie stacji stało się koniecz-

nością. Czy jednak osoby o niszowych upodobaniach nie znajdą już niczego dla 

siebie w radiowej ofercie? Być może receptą na ich przejściowe kłopoty staną się 

tematyczne kanały radia internetowego. Już trwają przymiarki do ich wprowadze-

nia także w Polsce, ale to już temat na inny artykuł.

SUMMARY

THE AIM OF the article is to present changes in music selection in radio stations last years. 

In the early nineties (of XX century) – when commercial radio stations appeared in Poland 

– music for radio programmes was chosen by journalists and presenters. Th ere were many 

special programmes with diff erent kinds of music, for example with rock, pop, jazz.

Turn of the century – that was a time when many radio stations began a process of 

changes in this area. It was called “music format”. Radio listeners’ target groups was chosen 

and defi ned. Each target group needs its own kind of music – dependent on taste in music, 

age, background. Radio stations defi ne their music format and use special computer soft -

ware to select music for their target listeners.
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SPÓJNOŚĆ SOCJALNA, ROZUMIANA jako stan zunifi kowanej przestrzeni, gwa-

rantującej bezpieczeństwo socjalne, stanowi docelowy kierunek wielopłaszczyzno-

wej, ponadnarodowej integracji gospodarczej i społecznej Europy1. Dążenie do jej 

osiągnięcia jest trwającym od ponad dwudziestu lat procesem, któremu określone 

czynniki sprzyjają, inne zaś utrudniają realizację. Likwidowanie barier wymaga 

rozeznania źródeł trudności i pełnego wykorzystania kapitału sprzyjającego uzy-

skaniu założonego celu.

EUROPEJSKI MODEL SOCJALNY W PROCESIE INTEGRACJI

KSZTAŁTOWANIE OBECNYCH STRUKTUR wspólnotowych trwało ponad pół 

wieku. Wraz z poszerzaniem integracji terytorialnej, pojawiały się coraz to nowe 

elementy sprzyjające integracji ekonomicznej, politycznej, w zakresie polityki 

zagranicznej, obronnej, gospodarczej i walutowej. Pierwsze przesłanki zaintereso-

wania budową wspólnotowego modelu socjalnego pojawiły się w latach 60., ale 

wyraźne tempo w upowszechnianiu idei zarejestrowano dopiero w połowie lat 80., 

kiedy na konieczność ujednolicenia przestrzeni społecznej Europy zwrócono 

uwagę w ogłoszonym w 1986 r. Jednolitym Akcie Europejskim.

1 Mimo braku konsensusu, co do zamiennego używania nazw „Unia Europejska” i „Europa” – 

w niniejszym tekście potraktowano je jako odpowiedniki, zarówno z uwagi na terytorialną dominację 

Unii na kontynencie, jak i dla podkreślenia wspólnych systemów wartości, problemów społeczno-

gospodarczych i sposobów ich rozwiązywania przez Europejczyków.

DYLEMATY SPÓJNOŚCI SOCJALNEJ

EUROPY

Elżbieta Trafi ałek
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Projekt ukoronowania wszechstronnej integracji spójnością socjalną zgłoszony 

został przez przewodniczącego Komisji Europejskiej (KE) Jacguese’a Delorsa, 

a przez kolejnego francuskiego polityka – Valerego Giscarda d’Estaing – sprecyzo-

wany jako „przestrzeń socjalna Europy”. Najważniejsze etapy realizacji idei to: rok 

1989 – ogłoszenie Karty Podstawowych Praw Socjalnych Pracobiorców; rok 1992 

– podpisanie Traktatu z Maastricht i przyjęcie protokołu o polityce społecznej; lata 

1993–1994 – ogłoszenie Zielonej, a następnie Białej Księgi Polityki Społecznej; rok 

1997 – podpisanie Traktatu Amsterdamskiego i w 2001 r. – przyjęcie Strategii 

Lizbońskiej. Reformy wewnętrzne Wspólnot zakończono w grudniu 2007 r. pod-

pisaniem Traktatu Lizbońskiego. Aby jednak wszedł on w życie w 2009 r. – musi 

być ratyfi kowany przez wszystkie kraje członkowskie.

Wprowadzony w ramach Układu Amsterdamskiego pakt w sprawie zatrudnie-

nia, wprowadził dla obszaru Wspólnoty wymóg wzrostu zatrudnienia (do 70%), 

walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz zobligował państwa człon-

kowskie do wdrażania gospodarki opartej na wiedzy, kształtowania nowej polityki 

rodzinnej uwzględniającej obecność kobiet na rynku pracy oraz do budowy sys-

temów zabezpieczenia społecznego – adekwatnych do zmian demografi cznych.

W 1998 r. uchwalono Kartę Socjalną, w której zaproponowano Pakt Stabilizacji 

Socjalnej dla Europy. Zawarto w nim warunki dalszego budowania unii socjalnej, 

w tym takich jak: praca gwarantująca byt, oświata i bezpieczeństwo socjalne dla 

wszystkich, społeczny dialog, humanistyczna polityka integracji imigrantów 

i azylantów2.

Kolejnym etapem działań było przyjęcie na Szczycie w Nicei w 2000 r. Europej-

skiej Agendy Społecznej oraz Karty Podstawowych Praw Obywateli Unii, w której 

podkreślono uniwersalny wymiar takich wartości, jak godność, równość, wolność, 

solidarność, sprawiedliwość.

W programach przyjętych na lata kolejne postulaty ujednolicania polityk szcze-

gółowych w państwach członkowskich zastąpiono priorytetami wspierania spój-

ności ekonomicznej, polepszaniem warunków życia, wzmacnianiem rynków pracy, 

ale z jednoczesnym uznaniem prawa do autonomicznych rozwiązań narodowych. 

Podmiotom wspólnotowej polityki społecznej pozostawiono obszar określania 

celów, wspierania i mobilizowania do innowacyjności.

Obecnie model europejskiego modelu społecznego opiera się na pięciu fi larach, 

jakimi są: wartości, ustawodawstwo europejskie, solidarność, dialog społeczny 

2 K. Głąbicka, Socjalny wymiar Europy, Radom 2006, s. 143.
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i koordynacja narodowych polityk szczegółowych3. Idea delorsowskiej Europy 

socjalnej, czyli jednolitej przestrzeni socjalnej Wspólnot, nadal stanowi docelowy 

kierunek polityki spójności, a obecnie służy także tworzeniu alternatywy wobec 

amerykańskich oraz azjatyckich wzorców rozwoju. Siła azjatyckich rynków pracy 

i wysokiego tempa rozwoju zbudowana jest jednak głównie na taniej sile roboczej 

i ograniczonych nakładach na sferę socjalną, a w Stanach Zjednoczonych Ameryki 

Północnej (USA) potęga welfare state opiera się na modelu państwa subsydiarnego 

i  pełnej spójności zarówno politycznej, jak i  kulturowej4. Europę natomiast 

w zachodniej części cechuje egalitaryzm, a we wschodniej – zapóźnienia w rozwoju 

gospodarczym i społecznym. Oczekiwania wszystkich, co do wysokich standardów 

socjalnych są podobne, ale możliwości różne.

PODSTAWY SPÓJNOŚCI SOCJALNEJ

NIEKWESTIONOWANĄ BAZĄ DLA wszechstronnej integracji europejskiej jest 

religia chrześcijańska i wartości uniwersalne: wolność, równość, godność, solidar-

ność, sprawiedliwość oraz, mocno ostatnio eksponowana, subsydiarność. To 

wartości wyznawane przez wszystkie państwa członkowskie, czego przejawem jest 

aktywna rola państw w tworzeniu nowych miejsc pracy, w walce z ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym, w zapewnianiu ochrony socjalnej i promowaniu 

równości szans. Znaczącą rolę odgrywają też podstawowe fi lary kształtujące 

europejską tożsamość: grecko-łacińska kultura antyczna, prawo rzymskie, karte-

zjański racjonalizm i kulturalny pluralizm, co w syntetycznym ujęciu traktowane 

jest jako wspólne korzenie tkwiące w kulturze greckiej i rzymskiej, w dekalogu, we 

wspólnym systemie etycznym i moralnym.

Współcześnie Europę łączy ponadto wspólnotowość idei socjalnych oraz 

ponadnarodowy wymiar diagnozowanych problemów, kwestii społecznych. Dąże-

3 Jaka polityka społeczna dla Europy? Wystąpienie Vladimira Śpidli – członka Komisji Europejskiej 

ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans, na konferencji z okazji 30-lecia Instytutu Po-

lityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 23.11.2007 r., Warszawa 2007.
4 Dla przykładu warto porównać: w 2008 roku UE skupiała 27 państw i 497,2 mln ludności, 

uznając 23 ofi cjalne języki, a w 50 stanach USA zamieszkiwało 303 mln osób, posługujących się 

jednym językiem. Wskaźniki zatrudnienia, wydajności pracy i tempa wzrostu gospodarczego były 

tam też dwukrotnie wyższe od rejestrowanych w UE. Różnice dotyczą też powierzchni: obszar UE 

obejmuje 4 408,8 tys. km2, a USA – obszar dwukrotnie większy – 9 522,1 tys. km2. Zagęszczenie 

ludności na 1 km2  w UE jest też trzykrotnie większe. Rocznik Statystyczny RP, GUS, Warszawa 2007, 

s. 722–882; Eurostat, www.uni.gov.pl, odczyt z dn. z 22.05.2008.
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nia do integracji socjalnej znajdują potwierdzenie w funkcjonowaniu licznych 

organizacji międzynarodowych, wspólnotowych programach pomocowych i usta-

wicznym podnoszeniu rangi funduszy (strukturalnych, spójności) służących 

wzmacnianiu potencjału państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz 

wyrównywaniu różnic rozwojowych. Wśród czynników sprzyjających unifi kacji 

standardów nie można pominąć, takich jak: otwarte rynki pracy, zniesienie granic, 

wolny przepływ kapitału i siły roboczej, unia walutowa, unifi kacja norm prawnych, 

demokratyzacja życia, polityka otwartej koordynacji w funkcjonowaniu systemów 

zabezpieczenia społecznego.

W założeniach twórców idei integracji socjalnej, wielość elementów sprzyjających 

jej realizacji tworzyła wystarczające podstawy dla budowy Stanów Zjednoczonych 

Europy. Różnorodność narodów, regionów i państw uznano za podstawę bogactwa 

i ogromnego potencjału, który trzeba tylko odpowiednio uporządkować, zagospo-

darować i z pożytkiem dla wszystkich wykorzystać dla stworzenia przyjaznej 

przestrzeni życiowej mieszkańcom kontynentu. Od początku istnienia, dążąc do 

sprawiedliwego dostępu wszystkich do zatrudnienia i równego traktowania, Wspól-

nota wiązała wartości społeczne z gospodarczymi zabiegając, aby jej obywatele 

odgrywali aktywną rolę w społeczeństwie, współuczestnicząc w budowie przyjaznej 

przestrzeni życiowej, dostępnej dla wszystkich. Obecnie, niezależnie od występują-

cych różnic i odczuć samych Europejczyków, przez mieszkańców innych rejonów 

świata Europa jest też postrzegana jako wielonarodowe państwo opiekuńcze.

KWESTIE SOCJALNE I PROGRAMY POMOCOWE

W LATACH 19742000 OGŁOSZONO 8 wspólnotowych programów socjalnych, 

ale ranga dyskusji nad nowym modelem polityki społecznej w UE wyraźnie wzro-

sła dopiero w obliczu wyzwań schyłku XX w. Był to upadek komunizmu, zmiany 

na geopolitycznej mapie kontynentu, demografi czne starzenie się społeczeństw 

i rozwój konkurencyjnych, wschodnich rynków pracy5. Nie bez znaczenia dla 

procesu ewaluacji polityki socjalnej było też dynamiczne poszerzanie struktur 

terytorialnych. O ile w latach 1951–1995 obszar Wspólnoty powiększył się z sześciu 

5 Social security programs throughout the Word: Europe, 2006, Social Security Administration 

Offi  ce of Policy Offi  ce of Research, Evaluation and Statistics, SSA Publication No. 13–11801, Wa-

shington 2006.
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do piętnastu najbogatszych państw (poza Grecją), to w 2007 r. obejmował już 27 

państw, w tym 10 nacechowanych poważnymi zapóźnieniami rozwojowymi spo-

łeczno-gospodarczymi.

W ogłaszanych cyklicznie, w pięcioletnich przedziałach czasowych, wspólnoto-

wych programach socjalnych, stosownie do diagnozowanych na obszarze państw 

członkowskich najważniejszych kwestii społecznych, ustalano nowe cele i priory-

tety. Od zatrudnienia, polepszania warunków życia, wzrostu roli podmiotów 

socjalnych (1975–1980); walki z ubóstwem, rozwoju przestrzeni socjalnej Europy, 

dialogu społecznego, ujednolicenia ustawodawstwa socjalnego (1984–1989); przez 

monitorowanie rynku pracy, programy na rzecz zwalczania bezrobocia, ocenę 

zakresu działania i skuteczności Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), 

wspieranie pośrednictwa na międzynarodowym rynku pracy (1990–1993); do 

promocji inwestowania w kapitał ludzki, zwalczania wykluczenia społecznego 

i wdrażania metody otwartej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Po podpisaniu Traktatu z Maastricht, na mocy którego utworzono UE, w Zie-

lonej i Białej Księdze Europejskiej Polityki Społecznej opracowano katalog dzie-

sięciu priorytetów obowiązujących do dziś: od zatrudnienia, do budowania społe-

czeństwa aktywnego, solidarnego, przyjaznego dla wszystkich grup wieku. 

W kolejnych latach bezpieczeństwo socjalne obywateli UE wiązano z programami 

ukierunkowanymi na walkę z bezrobociem, promocję modernizacji i inkluzji.

W Karcie Podstawowych Praw Obywateli UE, podpisanej w 2000 r. w Nicei, 

w programach ochrony praw socjalnych pojawiły się elementy nowatorskie, takie 

jak: mobilizowanie podmiotów polityki społecznej do ustalania celów socjalnych, 

realizowanych w ramach poszczególnych państw członkowskich, inwestowanie 

w kapitał, budowanie aktywnego państwa dobrobytu, wdrażanie subsydiarności 

i solidaryzmu, stworzenie systemu zabezpieczenia społecznego gwarantowanego 

przez państwo, wspieranie – ale nie poprzez partycypację w wydatkach na rzecz 

zabezpieczenia społecznego, tylko w pomocy dla budowy bazy rozwoju gospodar-

czego i stabilizacji społecznej (wzrost produktywności, zatrudnienia, podnoszenie 

jakości towarów i usług). W Strategii Lizbońskiej, ukierunkowanej na zwalczanie 

wykluczenia społecznego, przyjęto metodę otwartej koordynacji, jako sposób 

podejmowania i realizowania wspólnych działań. Wyznaczono też wspólne cele 

w zakresie kształtowania nowej polityki społecznej, w tym: przenoszenie ustaleń 

europejskich na szczebel krajowy i dostosowywanie ich do polityki narodowej oraz 

regionalnej, monitorowanie i wspólną ocenę realizacji zadań.

Integracja socjalna znajduje coraz głębsze umocowanie w dokumentach praw-

nych i fi nansowych, a przede wszystkim w skutecznym wykorzystywaniu odpo-
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wiednich instrumentów6. Najważniejsze z nich, ukierunkowane na wyrównywanie 

zapóźnień rozwojowych państw członkowskich i na wzmacnianie europejskiego 

obywatelstwa socjalnego to: EFS (nazywany też Europejskim Funduszem Socjalnym 

– 1960 r.), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – EFRR (1975 r.) i Fundusz 

Spójności – FS (1992 r.).

WSPÓLNE CELE I MOŻLIWOŚCI

DOTYCHCZASOWA REALIZACJA ZADAŃ związanych z integracją socjalną obej-

muje regulacje funkcjonowania wspólnotowego rynku pracy, gwarancji praw 

pracowniczych, walki z bezrobociem i upowszechniania idei subsydiarności. 

W sferze zadaniowej przekłada się to na ustawiczne modernizowanie systemu 

socjalnego, wdrażanie metody otwartej koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego, uruchamianie instrumentów służących poprawie jakości życia i pracy 

oraz redukowanie zjawiska bezrobocia (np. poprzez aktywizację, reorientację 

zawodową, kształcenie ustawiczne, podnoszenie progów wieku emerytalnego).

Jeżeli jednak Europa chce zagwarantować funkcjonowanie dotychczasowego 

modelu społecznego, musi stawić czoła nowym wyzwaniom. Społeczeństwo 

europejskie starzeje się, a jednocześnie zmniejsza się odsetek osób aktywnych 

zawodowo, wywierając presje na systemy zabezpieczenia społecznego. Globaliza-

cja, przemiany technologiczne i popularność elastycznych modeli zatrudnienia – to 

kolejne wyzwania wpływające na bezpieczeństwo zatrudnienia, warunki pracy, 

a także kształtujące rynki pracy i poziom bezpieczeństwa socjalnego obywateli.

UE jest głównym podmiotem w budowaniu Europy socjalnej. Może przyjmować 

akty prawne wyznaczające minimalne standardy w zakresie prawa pracy, warunków 

pracy, bezpieczeństwa i zdrowia, niedyskryminacji i równości płci w zapewnieniu 

jednakowego poziomu ochrony. Może uzgadniać z państwami członkowskimi 

wspólne cele UE, nadzorować proces zbliżania polityki poszczególnych państw do 

wspólnie uzgodnionych wskaźników i standardów oraz promować najlepsze, 

najkorzystniejsze rozwiązania. Może udostępniać dodatkowe wsparcie fi nansowe 

na rzecz polityki zatrudnienia i integracji społecznej przez EFS i inne programy. 

Może też ułatwiać współpracę i dialog z czołowymi podmiotami, partnerami 

i organizacjami społecznymi. Nie wszystkie jednak sfery życia społecznego możliwe 

6 Droga do spójności – polityka regionalna i fundusze strukturalne, red. M. Grewiński, K. Głąbicka 

i in., Warszawa 2006.
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są do regulowania dyrektywami unijnymi. Rozległa przestrzeń wyznaczników 

jakości życia objęta jest autonomią i krajowym systemem regulacji prawnych, na 

poziomie lokalnym dostosowywanych do realnych możliwości budżetowych, do 

stanu gospodarki i kondycji fi nansów publicznych państw.

BARIERY SPÓJNOŚCI

RÓWNOLEGLE DO KATALOGU czynników sprzyjających tworzeniu spójnej prze-

strzeni Europy socjalnej, istnieje katalog barier i utrzymujących się różnic w warun-

kach życia oraz funkcjonowaniu poszczególnych państw członkowskich UE. Naj-

ważniejsze z nich to: odmienne modele państw i prowadzonej przez nie polityki 

społecznej, utrzymująca się polaryzacja ekonomiczna społeczeństw, różna chłon-

ność i poziom stabilizacji rynków pracy. Dotychczas nie zdołano uzyskać konsensusu 

w takich kwestiach jak: pojmowanie istoty spójności, sprawiedliwości i solidaryzmu 

społecznego, nie rozwiązano wielu kwestii natury politycznej. Zróżnicowanemu 

poziomowi życia społeczeństw towarzyszy narastająca starość demografi czna i jakże 

odmienna w poszczególnych regionach – mentalność społeczna. Mimo poczucia 

wspólnotowości, obywateli Wspólnot cechują różne style życia, różny poziom 

egalitaryzmu, różne modele życia rodzinnego. W zależności od preferencji politycz-

nych ugrupowań sprawujących władzę w poszczególnych krajach – różny jest też 

zakres interwencjonizmu socjalnego oraz fi skalnego państw, różne uznanie dla 

wartości zasad subsydiarności i znaczenia ekonomii społecznej.

RÓŻNICE ROZWOJOWE  STANDARDY SOCJALNE

EUROPA DZIELI SIĘ na zachodnią, środkową i wschodnią, z czego tylko w zachod-

niej występuje względnie wyrównany poziom życia i tylko ta część kontynentu 

określana jest mianem „egalitarnego regionu świata”. Do 2004 r. w tzw. „starej” Unii7 

było 26 mln (2,7%) ludzi biednych, po poszerzeniu struktur do 27 państw jest 

ponad 43 mln (prawie 10%), choć według niektórych szacunków nawet 70 mln8. 

7 Do 2004 r. tworzyło ją 15 państw, wchodzących do struktur w następującej kolejności: Francja, 

Niemcy, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg, W. Brytania, Dania, Irlandia, Grecja, Hiszpania, 

Portugalia, Austria, Szwecja, Finlandia.
 8 B. Liberadzki, Nowa Europa socjalna, Dokument konsultacyjny. Konsultacje programowe przed 

wyborami europejskimi 2009, www.liberadzki.pl, odczyt z dn. 9.04.2008.
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Sama Polska wprowadziła do Wspólnoty 13 mln ubogich. O ile w państwach 

Europy zachodniej wskaźnik ubóstwa waha się od 0,4% (Luksemburg) – do 9,4% 

(Grecja), to w krajach postkomunistycznych osiąga nawet poziom 51,8% (Estonia, 

Rumunia). Dla porównania: w Polsce wskaźnik ubóstwa szacowany jest na 34,6%, 

a na Węgrzech na 28,9%. Rozległy margines ubóstwa występuje też w krajach 

„starej” UE. W Portugalii wskaźnik ubóstwa szacowany jest na 8,2%, w Hiszpanii 

na 5,5% i jest wyższy niż w niektórych nowych krajach Wspólnoty. Przykładowo 

na Cyprze wynosi 5%, w Słowenii – 6,9%, w Czechach – 3%9.

Zróżnicowany jest poziom chłonności i stabilizacji rynków pracy. Stopa bezro-

bocia w UE waha się od 8,6% (w 2000 r.) do 7,9% (w 2007 r.), ale w takich krajach 

jak Polska, Hiszpania, czy Słowacja – od lat utrzymuje się na poziomie wskaźników 

dwucyfrowych. Różny jest także zakres, głębia i charakter bezrobocia struktural-

nego, młodzieży, kobiet oraz różne koszty i wydajność pracy. Przykładowo na 

początku 2007 r. stopa bezrobocia długotrwałego w UE wynosiła 3,6%, a w Polsce 

– 7,8%. Współczynnik aktywności zawodowej w UE kształtował się na poziomie 

70,2%, wskaźnik zatrudnienia na poziomie 64,4%, a w Polsce, w analogicznej 

kolejności wynosił 63,4% oraz 54,5%. Wydajność pracy w Polsce nie przekraczała 

poziomu 60% średniej unijnej10.

Zróżnicowane wskaźniki rozwoju i warunków życia, w tym także dochodów 

mieszkańców różnych regionów Europy, przekładają się na różne standardy 

socjalne. Stanowią też dowód na utrzymującą się polaryzację społeczną oraz 

ekonomiczną obywateli Unii. Wartość PKB na osobę, liczona w dolarach, waha się 

od 71,4 tys. $ w Luksemburgu i ponad 30 tys. $ w takich krajach jak: Dania, Holan-

dia, Szwecja, Finlandia, Austria, Irlandia, Francja, Niemcy, W. Brytania, Belgia – do 

poniżej 15 tys. $ – w Polsce, Bułgarii, a nawet poniżej 10 tys. $ – w Rumunii11. 

Wyrównywanie poziomu życia z jednej strony jest celem zintegrowanych działań 

wspólnotowych, z drugiej zaś źródłem konfl iktów, niechęci narodowych i protestów 

wewnątrz poszczególnych państw.

Solidaryzm społeczny, stanowiący gwarancję bezpieczeństwa socjalnego, z reguły 

egzekwowany jest od obywateli w różnych formach przymusu, ale bezpieczeństwu 

socjalnemu Europy Zachodniej sprzyja niekomercyjny system usług społecznych 

 9 Na podstawie: http://europa.eu.int./comm/employment_social/general/news/socialpolicy, 

odczyt z dn. 20.12.2007; W. Smoczyński, Europejski wskaźnik rozwoju 2008, Raport, „Polityka” 

z 19.01.2008, nr 3 (263), s. 34–39.
10 Rocznik Statystyczny RP, GUS, Warszawa 2007, s. 746.
11 Zob.: W. Smoczyński, op.cit., s. 39.
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w zakresie opieki zdrowotnej, edukacji, działań opiekuńczych dla dzieci, osób 

starszych i niepełnosprawnych. W krajach postkomunistycznych te najważniejsze 

obszary życia społecznego ulegają komercjalizacji, a poziom nierówności narasta. 

Odgórne, ustawowe, z reguły połączone z narastającym fi skalizmem państwa, 

wyrównywanie poziomu życia w konsekwencji staje się źródłem pogłębiania 

polaryzacji: między pracującymi i niepracującymi; między rolnikami i prowadzą-

cymi działalność pozarolniczą; między aktywnymi, samodzielnymi, przedsiębior-

czymi i uzależnionymi od pomocy społecznej, bezradnymi, bądź niezainteresowa-

nymi wszelką pracą.

Społeczna i ekonomiczna polaryzacja społeczeństw dotyczy wielu sfer życia 

społecznego, pozostających poza regulacjami unijnymi: polityka mieszkaniowa, 

ochrony zdrowia, oświaty, systemu ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej. 

I tu też występują ogromne różnice, wyznaczające poziom bezpieczeństwa spo-

łecznego obywateli. Przykładowo publiczne wydatki na ochronę zdrowia, liczone 

w procentach PKB, w takich krajach jak: Francja, Niemcy, Szwecja, Luksemburg, 

W. Brytania, Austria – przekraczają 7%, a w Grecji, na Cyprze, w Estonii, na Litwie, 

Łotwie, w Polsce, Rumunii i Bułgarii – nie sięgają nawet 5% wartości PKB. Podobne 

różnice dotyczą wydatków na edukację, naukę, na badania i rozwój12.

MODELE POLITYKI SPOŁECZNEJ

NIEZALEŻNIE OD DOTYCHCZASOWYCH osiągnięć w dziedzinie wdrażania idei 

spójności wspólnotowej, a także przy ogromie istniejących nadal dysproporcjach 

między państwami członkowskimi, tak społecznych, demografi cznych, gospodar-

czych, jak i ekonomicznych – warto pamiętać, że polityka socjalna nie tylko łączy, 

ale i dzieli członków na dwie kategorie. Po jednej stronie są kraje opowiadające się 

za liberalizmem gospodarczym, wolnym rynkiem, subsydiarnością państwa oraz 

ograniczaniem interwencjonizmu państwowego i wszelkich regulacji ustawowych 

na rzecz wzmacniania rangi aktywności i samodzielności (np. W. Brytania, Irlandia); 

po drugiej zaś kraje dążące do ustawicznego podnoszenia standardów socjalnych, 

kontroli rynku pracy, wzmacniania interwencjonizmu socjalnego państwa i posze-

rzania gwarantów opieki pracowniczej (np. Francja, Belgia). Są też we Wspólnocie 

kraje poszukujące dopiero optymalnego modelu narodowej polityki społecznej, 

w tym także dotyczącej sfery socjalnej (np. Słowenia, Polska).

12 Ibidem, s. 38 i n.
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Modele państwa i polityki społecznej w Europie zależą od tradycji, wielkości 

państw, od dominujących systemów partyjnych, priorytetów politycznych oraz od 

zakresu regionalizmu w polityce. Najważniejsze z nich to modele: skandynawski, 

anglosaski i kontynentalny.

Model skandynawski, zwany też socjalnym, opiekuńczym lub instytucjonalno-

redystrybucyjnym, występuje głównie w Szwecji, choć pewne jego elementy cechują 

politykę społeczną Danii i Holandii. To opieka gwarantowana przez państwo 

wszystkim obywatelom, model dobrobytu oparty na kryteriach: wysokiego 

poziomu i powszechności usług opiekuńczych oraz edukacyjnych, kolektywizmu 

i uniwersalizmu w pozyskiwaniu środków i przyznawaniu świadczeń, rozwiniętego 

systemu usług i pomocy materialnej – co oznacza powszechny i bezpłatny system 

opieki zdrowotnej, oświaty, usług socjalnych oraz gwarantowany system zabezpie-

czenia społecznego.

Model anglosaski, zwany rezydualnym, liberalnym lub marginalnym, utożsa-

miany jest wyłącznie z W. Brytanią. Opiera się na respekcie dla zasady uniwersali-

zmu, woluntaryzmu, równości, wolności i praw wolnego rynku, na preferencji 

samodzielnego zaspokajania potrzeb socjalnych. Pomocowy interwencjonizm 

państwa w modelu rezydualnym ograniczony jest do minimum. Obejmuje wyłącz-

nie działania doraźne, interwencję kryzysową, wsparcie czasowe – dla szybkiego 

usamodzielnienia się. Za dobrobyt odpowiada nie państwo, lecz obywatel, rodzina 

i wolny rynek. Działalność pomocowa leży tu w gestii organizacji charytatywnych, 

państwu pozostawiając wąski zakres działań wyznaczanych absolutną konieczno-

ścią. To model oparty na aktywności, samodzielności obywateli, który nie tylko 

sprzyja rozwojowi gospodarczemu kraju, daje poczucie pełnej odpowiedzialności 

za jakość swego życia, ale i redukuje publiczne wydatki społeczne, pozwala na 

stosowanie niskich podatków, zapobiegając tym samym rozwojowi bezrobocia.

Model kontynentalny, realizowany w większości państw członkowskich UE, 

oparty jest na obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych, co oznacza wiązanie 

warunków bytu z aktywnością zawodową, miejscem na rynku pracy i ubezpiecze-

niem na wypadek wszelkiego ryzyka życiowego. W jego obrębie wyróżnia się 

jeszcze: model korporacyjny i rudymentarny.

Model korporacyjny, określany też jako konserwatywny lub motywacyjny, 

dominuje w polityce społecznej takich państw jak: Niemcy, Austria, Holandia, 

Belgia, Francja, Finlandia, Irlandia i Luksemburg. Oparty jest na ścisłej zależności 

statusu ekonomicznego od pracy, wydajności i partycypacji w systemie ubezpie-

czeń. Zgodnie z założeniami modelu, państwo gwarantuje bezpieczeństwo socjalne 

na poziomie minimum (projekty socjalne organizacji pozarządowych), ale tak, aby 
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wydatki na ten cel nie hamowały rozwoju gospodarczego. Priorytety dla przyjmo-

wanych rozwiązań stanowią: gospodarka rynkowa, samodzielność, indywidualna 

odpowiedzialność i obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.

Model rudymentarny, zwany też elementarnym, oparty na zasadzie subsydiar-

ności, w różnym wymiarze występuje w takich krajach jak: Portugalia, Hiszpania, 

Grecja, częściowo Włochy, gdzie pomoc społeczna opiera się głównie na dobro-

czynności i organizacjach pozarządowych. Świadczenia socjalne realizowane przez 

państwo utrzymywane są tam na poziomie minimum i zróżnicowane w zależności 

od potrzeb. W modelu elementarnym odpowiedzialność za jakość bytu obywateli 

wyraźnie jest przesunięta z państwa na jednostki, środowiska lokalne, rodzinę, 

organizacje oraz na wspólnoty religijne i sąsiedzkie.

Liczna grupa państw postkomunistycznych, od niedawna funkcjonujących 

w strukturach UE, poszukuje dopiero optymalnych modeli polityki społecznej. 

Większość z nich, w tym także Polska, skłania się jednak głównie do adaptacji na 

swój grunt narodowy reguł kształtujących model kontynentalny, oparty na ubez-

pieczeniach społecznych, co oznacza dostęp do świadczeń społecznych powiązany 

z partycypacją na rynku pracy, obligatoryjne składki na ubezpieczenia społeczne, 

płacone przez pracowników i pracodawców. Transformacja ku gospodarce rynkowej, 

a jednocześnie trudne wymagania konkurencyjności w globalizujących się gospo-

darkach potrzebują dużej elastyczności działania. Wymagają też kompetencji, 

determinacji i konsekwencji w modyfi kowaniu struktur państwa. W odniesieniu do 

tych państw członkowskich UE, które nadal są na etapie wdrażania reguł gospodarki 

rynkowej, jest to zadanie o tyle trudne, że napotykające na opór ze strony społe-

czeństwa mentalnościowo nawykłego do bezwarunkowej opiekuńczości państwa.

RÓŻNE POJMOWANIE IDEI SOLIDARYZMU SPOŁECZNEGO

W OBLICZU DIAGNOZOWANYCH RÓŻNIC w poziomie życia obywateli Unii 

i kalkulacji kosztów związanych z wyrównywaniem zapóźnień rozwojowych państw 

członkowskich z byłego bloku wschodniego, kontrowersyjne zaczęły się wydawać 

zasady solidaryzmu i społecznej spójności Wspólnot. Każda próba odgórnego 

sterowania środkami, regulowania dystrybucji dóbr w oparciu o ponadnarodowe 

ustawodawstwo, mogła prowadzić do konfl iktów, protestów, do pogłębiania, a nie 

likwidowania polaryzacji grup społecznych oraz narodowych. Przy zachowaniu 

ochrony praw socjalnych, zaczęto więc weryfi kować priorytety kolejnych progra-

mów, akcentując w nich rangę autonomii narodowej w sferach społecznych.
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Pod odrzuceniu projektu konstytucji europejskiej i problemach związanych 

z przyjęciem budżetu na lata 2006–2013, unijna prawica i lewica zatraciły umie-

jętność porozumienia w sprawie modelu socjalnego Wspólnoty. W 2005 r., w cza-

sie trwania prezydencji W. Brytanii, w Hampton Court pod Londynem zorganizo-

wano nieformalny szczyt przywódców państw i  rządów w  celu określenia 

przyszłościowego, europejskiego modelu socjalnego. Nie podjęto jednak żadnych 

decyzji, z uwagi na rozbieżne stanowiska uczestników spotkania. Brytyjczycy 

uznali, że obowiązujący w wielu krajach model socjalny, tożsamy z wysokimi 

podatkami i chronionym rynkiem pracy, po poszerzeniu struktur UE jest nie do 

utrzymania; natomiast przedstawiciele takich państw, jak Niemcy, Francja nie 

wykazywali zainteresowania zmianą dotychczasowych preferencji. Dyskutowano 

nad zasadnością zamykania rodzimych rynków przed pracownikami i towarami 

z państw członkowskich. I choć w 1997 r. Trybunał Sprawiedliwości uznał, że 

wszelkie tego typu ograniczenia (służące ochronie narodowych rynków pracy) 

pozostają w kolizji z unijnym prawem, żadne z państw członkowskich nie wycofało 

się z realizowanej polityki13.

Szczyt z 2005 r. ujawnił, że żaden z członków UE nie zamierza rezygnować 

z ochrony narodowych interesów w imię unijnego solidaryzmu. Przedstawiciele 

ugrupowań lewicowych, wbrew logice ekonomicznej, nie wyrazili zainteresowania 

projektem zwiększania miejsc pracy poprzez obniżanie kosztów pracy. Utrzymy-

wali, że priorytetem jest bezpieczeństwo socjalne obywateli, nawet jeśli oznacza to 

ustawiczny wzrost pozapłacowych kosztów pracy, czyli obciążeń fi skalnych oby-

wateli pracujących. Inaczej mówiąc uznano, że lepiej jest dzielić biedę, niż ją 

zwalczać. Można uznać, że w dyskusji nad problemem ograniczania interwencjo-

nizmu państwowego, nastąpił kolejny pat, pogłębiający kryzys w Unii Europejskiej. 

Jednym z jego przejawów jest nadal trwający konfl ikt Francji i W. Brytanii w spra-

wie składki członkowskiej i dopłat do rolnictwa.

Atrakcyjność każdej idei w głównej mierze wyznaczana jest potencjalnymi 

możliwościami wdrażania. O jej sile decyduje elastyczność na zmiany i ustawiczna 

weryfi kacja form realizacji. Koncepcja spójności socjalnej także podlega ewolucji. 

Europa to rozległy obszar, w którym, niezależnie od poziomu pluralizmu, zawsze 

będą występowały różnice niemożliwe do całkowitego zniwelowania. W imię 

budowania cywilizacyjnego ładu można je jednak ograniczać, choćby zachęcaniem 

do samoodpowiedzialności za jakość życia, tak na poziomie jednostkowym, jak 

13 K. Niklewicz, Europejska awantura o prawa socjalne, www.gazeta.pl, odczyt z dn. 26.10.2005 r.
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i narodowym14. O sukcesie można będzie mówić wtedy, gdy obawy najbogatszych 

członków UE, że równanie poziomu życia i pracy na całym zintegrowanym obsza-

rze będzie w istocie „równaniem w dół” – okażą się bezpodstawne.

Obecnie unijna zasada solidarności społecznej w obliczu problemów gospodar-

czych traci na popularności, a wizja delorsowskiej przestrzeni socjalnej, federacji 

narodów Europy, jest wyraźnie osłabiona.

ZAKŁÓCONA SPÓJNOŚĆ POLITYCZNA

PIERWSZE WYRAŹNE SYMPTOMY osłabienia integracji politycznej UE przyniosło 

nieudane referendum konstytucyjne w 2005 r. w Holandii i Francji. Wspólnotę 

podzieliły też postawy poszczególnych państw członkowskich wobec amerykańskiej 

interwencji zbrojnej w Iraku i wobec uznania niezależności Kosowa. W obawie 

przed eksplozją roszczeń własnych mniejszości narodowych, sprzeciw wobec 

decyzji Albańczyków zgłosiły: Cypr, Rumunia, Słowacja i Grecja, pozostająca w bli-

skich stosunkach z Serbią. Wśród państw zabiegających o przyjęcie w struktury UE, 

obok Ukrainy i Serbii, jest też Turcja, na członkostwo której nie wyraża zgody 

Francja. Wielkim testem dojrzałości politycznej Wspólnot w najbliższym czasie 

staną się stosunki z nowymi władzami światowych mocarstw: Rosją i USA.

Wewnątrz struktur nie brakuje konfl iktów na tle etnicznym, religijnym, kultu-

rowym, przybierających niekiedy formę ruchów separatystycznych i konfrontacji 

zbrojnych. Na Cyprze trwa ustawicznie konfl ikt o dominację między Turkami 

i Grekami; w Hiszpanii – Katalonia, mimo uzyskania rozległej autonomii, nadal 

zabiega o odrębność narodową; w Irlandii dochodzi do ustawicznych konfl iktów 

między katolikami i zwolennikami protestantyzmu; Korsyka zabiega o oderwanie 

od Francji i pełną niezależność narodową. Coraz więcej grup etnicznych zabiega 

o autonomię: w W. Brytanii – Szkocja i Walia; w Belgii – Flamandowie i Walonowie; 

we Francji – o odrębność językową i kulturową zabiega Bretania15. Zróżnicowaniu 

ekonomicznemu, kulturowemu i gospodarczemu, towarzyszy etniczne, a coraz 

częściej i polityczne.

Współczesna UE to wielokulturowy, wielonarodowy i wielojęzykowy tygiel, 

z jednej strony zdeterminowany potrzebą wzmacniania partnerskiej współpracy, 

14 R. Janik, Szanse realizacji państwa opiekuńczego w procesie integracji europejskiej, Częstochowa 

2003.
15 S. Bratkowski, Unia fantasmagorii europejskiej, „Wprost” 2004, nr 11, s. 16.
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jednakowo zainteresowany dalszym rozwojem i wzmacnianiem swoich struktur, 

konkurencyjności gospodarki; z drugiej zaś unia państw, gdzie niemożliwe jest 

pełne podporządkowanie interesów narodowych interesom wspólnotowym.

PARADYGMAT MODELU PRZYSZŁOŚCI

PRZEZ PONAD PÓŁ wieku bezpieczeństwo członków Wspólnot opierało się na 

opiekuńczości państw narodowych i chłonnych rynkach pracy, ale zmiany na 

geopolitycznej mapie Europy i polityka dalszego, prowadzonego w znacznie więk-

szym tempie niż poprzednio, poszerzania struktur UE – zrodziła nowe problemy 

i pytania o przyszłość16. Kontrowersje dotyczące sfery społeczno-gospodarczej 

skupiają się wokół wyboru modelu: welfare state czy też workfare state?

W pierwszych dekadach funkcjonowania Wspólnoty uważano, że państwo 

opiekuńcze jest narodowe i roszczenia z tytułu uprawnień socjalnych mogą być 

adresowane wyłącznie do władz państwa, bo one ustanawiają na ten cel podatki. 

Potem narosło przekonanie o potrzebie zbliżenia decyzji w ramach UE, także 

w prawach socjalnych. To naturalny efekt wielopłaszczyznowej integracji (wspólny 

rynek, pakt o stabilizacji i wzroście) i pojawienie się nowych kwestii wymagających 

wspólnych działań. Stąd w 2001 r. na szczycie w Lizbonie padła deklaracja, że 

polityka społeczna UE prowadzona będzie metodą otwartej koordynacji (wcześniej 

stosowano ją w unijnej strategii zatrudnienia).

Ewolucja kwestii socjalnych, ich zaostrzanie i konieczność ponadnarodowego 

podejścia do ich rozwiązywania – dobrze rokują na zbliżanie się europejskiej 

przestrzeni socjalnej. W świetle II Raportu Spójności UE z 2001 roku, wcześniejsza 

polityka regionalna nie odniosła sukcesów ze względu na koszty likwidowania 

zapóźnień wielu regionów, ale celem przyjętym do 2013 roku będzie promowanie 

czynników wzmacniających konwergencję (zbieżność), zmniejszanie różnic 

gospodarczych i  społecznych. Wykorzystanie szans, jakie daje członkostwo, 

wymaga określenia wizji zarówno polityki socjalnej unijnej, jak i wewnętrznej 

(najlepiej z cechami regionalizmu).

Analiza czynników sprzyjających pełnej unifi kacji standardów socjalnych 

i zakłócających sprawny przebieg procesu integracyjnego upoważnia do stwier-

dzenia, że pełna realizacja przyjętych celów wymaga racjonalnych, ale i rozłożonych 

16 Ch. Howard, Th e Welfare State Nobody Knows, New Jersey 2007.
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w czasie, konsekwentnych działań, podejmowanych na wszystkich szczeblach. 

Przyszłość europejskiej przestrzeni socjalnej zależy od wielu czynników, w tym 

także generowanych sytuacją w gospodarce światowej, globalizacją, stabilizacją 

polityczną. Niemniej jednak ważna jest dbałość o priorytety i konsekwencja 

w realizacji podjętych zamierzeń, czyli wierność ideałom stanowiącym podwaliny 

inicjatywy integracyjnej17. Do najważniejszych zadań, realizacja których w przy-

szłości może zmniejszyć istniejące różnice, zaliczyć należy:

 – konsekwentne wdrażanie reguł aktywnej polityki rynku pracy, zapobiegającej 

dalszemu różnicowaniu UE;

 – wspieranie rozwoju ludzi młodych, gwarancje równości szans dla kobiet 

i mężczyzn;

 – walkę z dyskryminacją (ze względu na wiek, status ekonomiczny, społeczny, 

przynależność narodową, etniczną);

 – wzmocnienie procesu integracji imigrantów – stworzenie optymalnych 

warunków życia i legalnego zatrudnienia w wybranych krajach.

Każdy kraj członkowski w UE stosuje własne rozwiązania w zakresie polityki 

socjalnej, uznaje inne priorytety dla realizacji polityk szczegółowych dotyczących 

bezpieczeństwa zdrowotnego, dostępu do edukacji, mieszkań, w sferze gwaranto-

wanych świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego. Odpowiedzialność za 

wdrażanie idei spójności socjalnej jest też równomiernie rozłożona między pod-

mioty wspólnotowe i narodowe, jednak ostateczny wynik zależeć będzie od kon-

sekwentnego przekładania założeń na sferę zadaniową, głównie w kategoriach 

narodowych.

ZAKOŃCZENIE

SPÓJNOŚĆ SOCJALNA JEST hasłem niezwykle nośnym, często przywoływanym 

przez polityków i zajmującym sztandarowe miejsce w katalogu unijnych prioryte-

tów. Nie jest to jednak równoznaczne z gwarancją bliskiej perspektywy pełnej 

realizacji idei. Na wiele obszarów życia społecznego państw członkowskich UE nie 

ma wpływu ze względu na narodowy, autonomiczny charakter realizowanych tam 

polityk szczegółowych, choćby takich jak: ochrona zdrowia, polityka oświatowa, 

17 Plan społeczny 2005–2010. Europa socjalna w gospodarce światowej. Praca i możliwości dla 

wszystkich. Zatrudnienie i sprawy społeczne, Komisja Europejska, Bruksela 2005; Polska polityka 

społeczna wobec wyzwań spójności społeczno-ekonomicznej UE, red. K. Głąbicka, Radom 2007.
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polityka mieszkaniowa czy zabezpieczenia społecznego. Systematycznie publiko-

wane Raporty Komisji Europejskiej (KE) wskazują wprawdzie główne obszary 

zaniedbań, niedostatku i defi cytów, ale na ich podstawie UE nie może zmusić do 

zmiany modelu polityki społecznej czy zmiany gwarantów socjalnych. KE może 

proponować, sugerować, wspierać inne rozwiązania, ale na podnoszenie standar-

dów socjalnych w skali makro nie ma bezpośredniego wpływu.

Do czasu poszerzenia struktur z 15 do 27 państw, Unia postrzegana była jako 

wzorzec opiekuńczości, modelowa wspólnota socjalna. Obecnie pojawiły się 

problemy zmuszające do redukcji transferów socjalnych i wzmacniania gospodarki, 

konkurującej z potęgą amerykańską i azjatycką. Na tak znaczące zjawiska jak: 

globalizacja, postęp technologiczny, rozwój konkurencji gospodarczej na świecie, 

bezrobocie – nałożyły się inne: narastająca starość demografi czna, słaby rozwój 

gospodarczy w strefi e euro, wzrost cen nośników energii i kosztów utrzymania, 

narastające koszty osłon socjalnych.

Wspólnota ponownie stanęła przed koniecznością wzmocnienia spójności 

politycznej, a spójność socjalna jest dopiero formą jej ukoronowania. Wdrażanie 

zasad ekonomii społecznej, aktywnej polityki społecznej, racjonalnego przepływu 

transferów socjalnych, ograniczania działań generujących dezaktywizację zawo-

dową – to kolejne wyzwania, którym społeczność europejska musi sprostać. Nie 

można przy tym zapominać, że polityka spójności UE to nie fi lantropia, lecz 

działania dyscyplinujące i koordynujące racjonalne gospodarowanie zasobami na 

poziomie krajowym.

Filarami współczesnej polityki socjalnej UE jest ochrona praw pracowniczych, 

dalsze redukowanie zjawiska bezrobocia, promowanie aktywnej polityki społecz-

nej, ekonomii społecznej, zapobieganie wykluczeniu społecznemu najsłabszych 

oraz dążenie do podnoszenia jakości życia obywateli państw członkowskich 

i poprawie warunków ich pracy. Ale proces tworzenia spójnej przestrzeni socjalnej, 

zapoczątkowany niemal ćwierć wieku temu inicjatywą Jacquesa Delorsa – nadal 

trwa. Jego realizacji towarzyszą zarówno skuteczne instrumenty likwidowania 

różnic rozwojowych (np. FS, fundusze strukturalne18), jak i coraz to nowe bariery 

oraz utrudnienia, w tym także natury politycznej.

Koncepcja pełnej unifi kacji standardów socjalnych to idea szlachetna, ale jed-

nocześnie zaprzeczająca tendencjom wzrostu, zróżnicowania i  konkurencji. 

Spójność socjalna jest ważkim i oczekiwanym od lat elementem integracji Europy, 

18 M. Grewiński, Europejski Fundusz Społeczny jako instrument integracji socjalnej Unii Europej-

skiej, Warszawa 2001.
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ale nadal jest tylko celem. Jej przyszły wymiar w największej mierze zależy nie od 

samej UE, ale od umiejętnego gospodarowania kapitałem społecznym w państwach 

członkowskich. UE nie jest i nigdy nie będzie supermocarstwem na wzór USA, ale 

wszystko wskazuje na to, że potencjał pomocowy, koordynujący i dyscyplinujący 

jakim dysponuje – może na trwałe uczynić z niej bazę dla partnerskiej współpracy 

europejskiej. Alternatywą dla wymienionych problemów i ograniczeń, dla kontro-

wersji piętrzących się wokół zasad solidaryzmu i  spójności, może być zatem 

jedynie promowanie społeczeństwa samodzielnego, odpowiedzialnego i aktywnego. 

To wymaga czasu, determinacji, wzmocnienia integracji wewnątrzunijnej, urucho-

mienia nowych stymulatorów rozwoju gospodarczego, konkurencyjnej gospodarki, 

a nade wszystko – zmian mentalności wielu grup i społeczeństw, traktujących 

roszczeniowość i prawa do korzystania z opiekuńczości państwa w kategorii praw 

nabytych i niezbywalnych.

SUMMARY

THE TEXTS PRESENTS the origin, phases of implementation and future perspectives of 

European development of the social model; its signifi cance in a process of strengthening 

of social cohesion and establishing new priorities within structures of European Union is 

emphasised. Th e author of the text underlines factors favourable to further social integra-

tion of the Commonwealth such as: the common system of values, uniform work market, 

international character of social issues, functioning of international organisations and 

structural funds, and striving aft er democratisation of life. Th e text also indicates barriers 

to build coherent social space in Europe, and among the former have been included: 

diversifi ed levels of absorption capacity of work markets and life conditions of society, 

eff ects of ageing societies, lack of consensus as regards comprehension of rules of social 

solidarity, and problems with full political integration of EU members. Th e analysis pre-

sented in the text fi nishes with an attempt to specify perspectives of the furtherance of 

social integration.
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WPROWADZENIE

POWIĄZANIE POMIĘDZY DEMOKRACJĄ, władztwem i internacjonalizacją jest 

jednym z kluczowych zagadnień dla polityki oraz nauk politycznych. Mimo tego, 

iż do tej pory nie jest dostępny żaden empiryczny dowód na naturę tychże powią-

zań, literatura fachowa „zdaje się popierać pogląd, w myśl którego internacjonali-

zacja osłabia zdolność do rządzenia i poddaje w wątpliwość tradycyjne formy 

demokracji”1. Mając na uwadze powyższą kwestię rodzi się szereg pytań w związku 

ze standardem demokratycznym, który winien być stosowany w nowoczesnym 

świecie, a które to pytania przez długi okres czasu nie zaprzątały głowy budowni-

czym konstrukcji europejskiej2.

Pod adresem wszelkiego rodzaju organizacji integracyjnych wysuwa się często 

różne zarzuty. Do najpoważniejszych zaliczyć można z całą pewnością ten, który 

mówi o ich niedemokratycznym czy też raczej niedostatecznie demokratycznym 

charakterze. Bardzo często na określenie tego typu sytuacji stosuje się termin 

„defi cyt demokracji”. Taki właśnie zarzut postawiono także Unii Europejskiej3. 

1 M. Jachtenfuchs, Democracy and Governance in the European Union, s. 3, http://eiop.or.at/eiop/

texte/1997–002.htm, odczyt z dn. 15.10.2007 (jeżeli nie podano inaczej – tłumaczenia własne 

autora).
2 R.S. Katz, Representation, the locus of democratic legitimation and the role of the national parlia-

ments in the European Union, [w:] Th e European Parliament, the national parliaments, and European 

integration, red. R.S. Katz, B. Wessels, Oxford 1999, s. 23. Por.: H. Vos, J. Decock, Democratic legitimacy 

in the EU: the Role of the National Parliaments, http://aei.pitt.edu/473/01/parliaments.htm, odczyt 

z dn. 17.10.2007.
3 „Przeniesienie władztwa z poziomu państwowego na unijny, a także brak porozumienia w łonie 

samej UE, przyczyniły się do powstania tzw. defi cytu demokratycznego instytucji europejskich, ze-

DEFICYT DEMOKRATYCZNY W UNII 

EUROPEJSKIEJ

Rafał Willa
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Jednakże termin ten jest na tyle enigmatyczny, iż natychmiast rodzi się pytanie, co 

należy przez niego rozumieć oraz do jakich kwestii ma się on odnosić? Nasuwa się 

bowiem wątpliwość, czy na miano takie zasługuje całokształt procesów integracji 

europejskiej, czy też może ów problem dotyczy tylko wybranych jego aspektów, jak 

chociażby demokratycznej legitymizacji struktur decyzyjno-władczych4. Rozstrzy-

gnięcie powyższych wątpliwości jest celem niniejszego artykułu.

DEFICYT DEMOKRATYCZNY A SYSTEM PRAWNY UNII 
EUROPEJSKIEJ

ZAKŁADAJĄC, ŻE OMAWIANY defi cyt dotyka tylko wybranych ogniw konstrukcji 

integracyjnej, domaga się rozwiązania dylemat: które elementy spełniają kryteria 

owej niedostatecznej demokratyczności? Jakie zarzuty można by postawić w tym 

względzie Unii Europejskiej? Jak głęboko wreszcie sięga defi cyt demokratyczności 

w łonie tejże organizacji? Niezwykle pomocne dla dalszych rozważań mogą okazać 

się koncepcje, w myśl których istota zagadnienia wiąże się z próbami równania do 

stawu składającego się z defi cytów odpowiedzialności, przejrzystości i polityki publicznej, co stało 

się elementem kluczowym kryzysu legitymizacji Unii Europejskiej”, A.M. Muntean, Th e European 

Parliament’s Political Legitimacy and the Commission’s “Misleading Management”: Towards a “Parlia-

mentarian” European Union?, s. 5, http://eiop.or.at/eiop/texte/2000–005.htm, odczyt z dn. 10.10.2007. 

Podobnie: M.E. Jolly, Debating Democracy in the European Union – Four Concurrent Paradigms, 

s. 7–11, http://aei.pitt.edu/2881/01/120.pdf, odczyt z dn. 19.10.2007.
4 Nie wszyscy eksperci podpisują się pod zarzutem defi cytu demokratycznego UE. Dowodzą, iż 

„(…) założenie o jego istnieniu wywodzi się z tendencji, wśród naukowców, do porównywania UE 

do abstrakcyjnie doskonałego modelu demokracji, zamiast do empirycznych studiów o funkcjono-

waniu systemów politycznych”, M.E. Jolly, op.cit., s. 3. Z kolei Philippe C. Schmitter dowodzi, iż „or-

ganizacje międzyrządowe nie muszą funkcjonować demokratycznie. Co więcej, wszystkie pozostałe 

są znacznie mniej demokratyczne niż UE”, P.C. Schmitter, Th e European Union is Not Democratic – So 

What?, [w:] A. Etzioni, P.C. Schmitter, V.A. Schmidt, F.W. Scharpf, Is the EU Democratic, and Does it 

Matter?, s. 2, http://aei.pitt.edu/1618/01/Winter2004Forum.pdf, odczyt z dn. 20.10.2007. W podobnym 

tonie wypowiada się także Berthold Rittberger, który pisze, iż „(…) brakuje systematycznego, teore-

tycznego wyjaśnienia dla jednej z najbardziej uderzających „anomalii” w obrębie systemów zinsty-

tucjonalizowanej współpracy międzynarodowej: dlaczego UE, jako jedyny system władzy między-

narodowej, posiada silną instytucję reprezentacji parlamentarnej (…)”, B. Rittberger, Th e Development 

of the European Parliament’s Powers, s. 1, http://aei.pitt.edu/2920/01/157.pdf, odczyt z dn. 21.10.2007. 

Zobacz także: G. Majone, Europe’s “Democratic Defi cit”: Th e Question of Standards, „European Law 

Journal” 1998, nr 1, s. 5–28; A. Moravscik, Is there a “Democratic Defi cit” in World Politics? A Frame-

work for Analysis, „Government and Oposition” 2004, nr 2, s. 336–363.
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siebie pewnych regulacji panujących w organizmach integracyjnych a analogicz-

nymi unormowaniami w państwach narodowych5.

Z powyższego wynika, iż poruszany problem dotyczy więc tylko pewnych 

uwarunkowań procesów integracyjnych, a ściślej rzecz ujmując aspektu instytu-

cjonalno-strukturalnego, wraz z jakże delikatną materią mechanizmu podejmo-

wania decyzji i stanowienia prawa. Tadeusz Biernat dowodzi, iż „dyskusje na temat 

braku demokracji w strukturach europejskich dotyczą wszystkich instytucji Unii. 

Wskazuje się, że w odniesieniu do każdej z nich istnieją poważne luki i rozbieżno-

ści między standardem demokratycznym a  sposobem jego przenoszenia do 

instytucji europejskich i ich kompetencjami”6. Skoro określony został już przedmiot 

krytycznych rozważań, pozostaje zatem przyjrzeć się jego treści. Pozostając zaś 

w konwencji powyższego cytatu, słusznym wydaje się także wskazanie, na czym 

polegają ewentualne luki i rozbieżności, a także, co najważniejsze, jakie czynniki 

składają się na wspomniany standard demokratyczny.

UNIKALNY CHARAKTER PRAWNY UNII EUROPEJSKIEJ 
A ZJAWISKO DEFICYTU DEMOKRATYCZNEGO

BEZ WĄTPIENIA TRUDNO przeczyć twierdzeniu, iż główną przyczyną zarzutów 

jest swoiste nowatorstwo i unikalność charakteru politycznej organizacji wewnątrz 

Unii oraz Wspólnoty. Właśnie te elementy sankcjonują „nieprzekładalność” optyk 

stosowanych dla postrzegania otaczającej rzeczywistości na poziomie państw 

narodowych w porównaniu do platformy integracyjnej7. Pomimo faktu wzbudza-

nia emocji, a co za tym idzie i dyskusji merytorycznych, dotyczących charakteru 

ustrojowych aspektów prawa WE i UE, raczej powszechnym jest pogląd, iż nie 

5  Jakkolwiek już w tym miejscu przyznać należy, iż Unia Europejska nie ma do swej dyspozycji 

sprawdzonego mechanizmu, który umożliwiałby weryfi kowanie w sposób prosty i z dużą dozą 

prawdopodobieństwa potencjalnej reakcji społecznej na przyjmowany kształt prowadzonych przez 

nią polityk. Por.: T. Biernat, Defi cyt demokracji w strukturach Unii Europejskiej, [w:] Demokracja. 

Teoria. Idee. Instytucje, red. T. Biernat, A. Siwik, Toruń 2000, s. 33; A-P. Frongier, Identity and Electorate 

Participation. For a European Approach to European Elections, [w:] Europe at the Polls: the European 

elections of 1999, red. P. Perrineau, G. Grynberg, C. Ysmal, New York 2002, s. 43–58; T.D. Zweifel, 

Democratic defi cit? Institutions and regulation in the European Union. Switzerland and the united 

States in comparative perspective, Lanham 2002; A. Follesdal, S. Hix, Why there is a Democratic Defi cit 

in the EU: A respons to Majone and Moravcsik, „European Governance Papers” 2005, nr 2, s. 2–27.
6 T. Biernat, op.cit., s. 35.
7 Ibidem, s. 33. Por.: A.M. Muntean, op.cit., s. 3.
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należy w żadnym przypadku utożsamiać, pomimo wielu podobieństw, porządku 

prawnego w którymkolwiek fi larze z porządkiem prawnym suwerennego państwa. 

Przyjmując jednakże taką konstatację za właściwą, rodzi to w  konsekwencji 

konieczność uznania samej możliwości odmiennego spojrzenia na zasady demo-

kracji w ramach różnych porządków prawnych.

Pewnym jest, że przy zachowaniu istoty demokratyczności, różnice się pojawią, 

niemniej jednak problemem stanie się wytyczenie akceptowalnych i rozsądnych 

granic. W ten sposób, wracamy niejako do punktu wyjścia: czym bowiem jest 

demokracja8? Dostrzegając złożoność zjawiska Tadeusz Biernat decyduje się na 

obejście problemu: „Pojęcie „defi cytu demokratycznego” nie tylko dzieli nieostrość 

pojęcia demokracji, ale także go potęguje. Pomińmy kwestie związane z defi nio-

waniem samej demokracji, bądź też uzasadnienia przyjmowania jednej z wielu 

defi nicji. Skoncentrujmy się na pojęciu ‘defi cytu’. Oznacza ono brak, niedobór, ale 

nie określa stopnia, a przynajmniej nie określa go w stopniu wystarczającym. Jeśli 

zestawimy ten fakt z zasadniczym problemem opisowego i normatywnego defi -

niowania demokracji to okazuje się, że w posługiwaniu się pojęciem „defi cytu 

demokracji” napotykamy na zasadniczą trudność”9.

Choć wydawać się może, iż samo defi niowanie pojęcia „demokracja” jest zada-

niem nieco „jałowym”, w żadnym jednak przypadku nie stanowi to usprawiedli-

wienia przed brakiem podjęcia takiej próby. Trudne, a w zasadzie niemożliwe, są 

bowiem rozważania o defi cycie (braku) wartości, nie precyzując jednocześnie, 

o które wartości chodzi. W tym wypadku trudno oskarżać Unię Europejską o nie-

dobór zasad składających się na standard demokratyczny, nie określiwszy, na czym 

miałby on polegać. Uznając zaś odmienności poziomów: państwowego i integra-

cyjnego, kwestię ich „demokratyczności” należy osądzać na podstawie odmiennych 

kryteriów, a to zmusza do podjęcia refl eksji nad sposobem ich wyznaczenia.

Trudnym, aczkolwiek wykonalnym, jest wskazanie swego rodzaju katalogu 

elementarnych praw i zasad systemu polityczno-prawnego składających się na ów 

standard demokratyczny i przesądzających o uznaniu danego ustroju państwowego 

za demokratyczny. Skoro jednak odrzucamy możliwość stosowania tych samych 

prawideł wobec państwa oraz organizmu ponadpaństwowego, to musimy dla tego 

drugiego przyjąć wymogi odmienne. W tym kontekście nie pozostaje nic innego 

8 Por.: J.-E. Lane, Democracy in the European Union: What is the Democratic Defi cit?, s. 4–5, http://

www.spp.nus.edu.sg/docs/wp/wp20.pdf#search=%22Jan-Erik%20Lane%20%20DEMOCRACY%20

IN%20THE%20EUROPEAN%20UNION%3A%20What%20is%20the%20Democratic%20Defi ci-

t%3F%22, odczyt z dn. 12.10.2007.
9 T. Biernat, op.cit., s. 34. Por.: M. Jachtenfuchs, op.cit., s. 9.
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jak tylko rozpatrzenie tej kwestii poprzez dokonanie odwołania do europejskiej 

tradycji prawnej. Stanowi to bowiem gwarancję poszanowania autentycznie demo-

kratycznych wartości, będących jednocześnie jednym z fundamentów systemów 

prawnych poszczególnych państw europejskich, a także pozostawia konieczny w tej 

sytuacji margines swobody w odniesieniu do szczegółów technicznych10.

W dalszej kolejności jako niezbędne jawi się przede wszystkim zobrazowanie 

katalogu elementarnych wartości, mogących być także częścią składową standardu 

demokratyczności. Takowy katalog mógłby stanowić swego rodzaju punkt odnie-

sienia dla porządku integracyjnego i dopiero na tej podstawie można by pokusić 

się o próbę rozważenia ewentualnych niedociągnięć w zakresie kompetencji, jak 

również funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej. W tym miejscu należałoby 

ponownie zwrócić uwagę na zagadnienie pozornie tylko nie mające nic wspólnego 

z poruszaną kwestią, a mianowicie zakres defi cytu demokratycznego: na ile doty-

czy on pewnych aspektów instytucjonalnych, a na ile procesów integracyjnych 

w ogóle.

Oponenci Unii podnoszą bowiem zarzut, iż nieuchronną konsekwencją tworze-

nia ponadnarodowego porządku prawnego jest stopniowa erozja suwerennych 

kompetencji państw narodowych11 i tworzenie swoistego biurokratycznego totali-

taryzmu. Trudno jednak podzielić powyższe obawy, ponieważ spełnienie takiej 

wizji stałoby całkowicie w sprzeczności z zasadami wolności i równości, a które 

stanowią fundament systemów prawnych demokratycznej Europy. Chociaż tego 

typu argumenty podnoszone są najczęściej przez małe grupy koniunkturalnych 

antagonistów i służą doraźnym celom politycznym oraz zbijaniu kapitału politycz-

nego, nie sposób przejść obok nich bez jakiegokolwiek komentarza.

10 Bardzo interesującą uwagę w tej kwestii poczynił Markus Jachtenfuchs, który stwierdził, iż 

„demokracja wymaga istnienia kolektywnej tożsamości, której nie ma na poziomie europejskim”, 

M. Jachtenfuchs, op.cit., s. 10. Por.: M.E. Jolly, op.cit., s. 20–25.
11 Tak zobrazowana UE jawi się „niczym Lewiatan Th omasa Hobbesa pożerająca suwerenność 

członków Wspólnoty i tym samym ich narodową tożsamość”, J.W. Tkaczyński, Varia Europejskie, 

Toruń 2003, s. 7.
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PROCES DECYZYJNY UNII EUROPEJSKIEJ W KONTEKŚCIE 
DEFICYTU DEMOKRATYCZNEGO

POWRACAJĄC DO ROZWAŻAŃ na temat elementów europejskiego standardu 

demokratyczności w kontekście instytucjonalnej struktury Unii Europejskiej, przy 

uwzględnieniu powyżej wspomnianych przesłanek, przyjdzie zauważyć, że na 

pierwszym miejscu winny znaleźć się te, dzięki którym obywatelom państw człon-

kowskich zapewniony zostaje odpowiedni udział w procesie decyzyjnym. Istotę 

sporu można sprowadzić do pytania, czy pozycja wobec właściwych organów 

Wspólnoty musi być tożsama z zajmowaną przez jednostki wobec organów pań-

stwowych?

Odnosząc to do kwestii szczegółowych, a więc sposobu, w jaki członkowie 

społeczeństw europejskich we wspomnianym procesie uczestniczą, Tadeusz Bier-

nat przedstawił następujące stanowisko: „Rada nie jest odpowiedzialna przed 

nikim i spotyka się sekretnie – jest to jedyne ciało ustawodawcze w demokratycz-

nym świecie, które działa w ten sposób12. Komisja (…) stanowi kombinację poli-

tycznych i administracyjnych funkcji, lecz, jak żadnemu narodowemu rządowi, 

brakuje jej legitymacji do wytyczenia politycznych kierunków dla Wspólnoty, 

w czym jest obciążona narodowymi interesami. Technicznie odsunięto en bloc 

Parlament Europejski, co jest faktycznie niezrozumiałe. Parlament Europejski 

w swoich przekształceniach nie posiada adekwatnej siły stanowienia prawa, uchwa-

lania budżetu, ustalania podatków czy kontroli nad Komisją. W rezultacie mamy 

powszechną apatię w reakcji do Unii Europejskiej jako całości”13.

12 „Decyzje wykonawcze podejmowane wspólnie przez państwa członkowskie, w ramach Rady 

UE lub Rady Europejskiej, opierają się demokratycznemu nadzorowi. Zasadniczo parlamenty naro-

dowe winny kontrolować delegacje rządowe. W praktyce jednakże okazuje się, że jest to trudne do 

wyegzekwowania. Pierwszy powód jest taki, iż jak dotąd spotkania Rady UE odbywają się najczęściej 

za zamkniętymi drzwiami. Drugi, procesy decyzyjne są niejasne, ponieważ odpowiedzialność za nie 

została rozmyta pomiędzy różne składy Rady UE (…). Po trzecie, jako że materia dyskutowana 

podczas posiedzeń Rady często ma charakter raczej techniczny, parlamentarzyści w krajach człon-

kowskich są z reguły źle poinformowani (…). Jednakże, co najważniejsze, parlamenty narodowe 

muszą pozwolić ich rządom zachować pewien stopień tajności procesów negocjacyjnych bez moż-

liwości zapewnienia sobie całkowitej pewności, że rządy wykonają swój mandat w dobrej wierze” 

B. Crum, Staging European Union Democracy, s. 13, http://aei.pitt.edu/1887/01/EPIN_WP10.pdf, 

odczyt z dn. 9.10.2007.
13 Tadeusz Biernat, op.cit., s. 36–37. Unia Europejska jawić się może zatem jako zbyt odległa od 

swych obywateli, co w ujęciu psychologicznym prowadzić musi do konstatacji, iż jest ona zbyt różna 

od narodowych instytucji demokratycznych, z których korzystają obywatele i do których są przy-

zwyczajeni. W rezultacie obywatele nie mogą zrozumieć Unii i trudno im się z nią identyfi kować.
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Ta opinia, choć niewątpliwie zawiera wiele słusznych spostrzeżeń, nie jest jednak 

pełna, albowiem nie uwzględnia jednej kluczowej przesłanki. Otóż państwo, 

w którym można byłoby dostrzec analogiczny podział władzy, z całą pewnością 

nie zaliczałoby się do państw demokratycznych. Jednak, jak to zostało już wcześniej 

wskazane, Unia Europejska nie jest organizacją państwową, lecz międzynarodową 

i, w niektórych kwestiach, ponadnarodową. Z tego właśnie powodu dublowanie 

na poziomie ponadnarodowym organów władzy, wyłanianych i kompetentnych 

na zasadach podobnych jak w państwie, byłoby ze wszech miar niewłaściwe. Co 

więcej, byłoby to także szkodliwe, ponieważ stanowiłoby groźbę nasilenia konfl ik-

tów wewnętrznych w łonie Unii Europejskiej oraz osłabienie efektywności działań 

podejmowanych przez jej organy.

Trudno nie zgodzić się z konstatacją, że „nowoczesna demokracja jest (…) 

demokracją przedstawicielską. By demokracja Unii Europejskiej mogła sprawnie 

działać, należy spowodować, by instytucje przedstawicielskie funkcjonowały 

należycie”14. Z tego właśnie powodu twierdzenia takie, jak to, że „UE stoi w obliczu 

dylematu między efektywnością a demokratycznością”15, lub też że „demokratyczna 

legitymizacja spoczywa zarówno na efektywności uzyskiwanych rezultatów pro-

wadzonych polityk, jak również na reprezentacji i uczestnictwie”16, oraz że „legi-

tymizacja systemów politycznych jest w rzeczywistości zależna od dopuszczalnej 

mieszanki reprezentatywności i efektywności (…)”17, są jak najbardziej akcepto-

walne. Jakkolwiek słuszność przyznać należy i takiemu twierdzeniu, że oto „więk-

sza partycypacja prowadzi do spowolnienia procesów decyzyjnych i większej liczby 

możliwości blokowania podejmowania decyzji (…)”18.

Nie oznacza to jednak usprawiedliwiania wszelkich niedemokratycznych ten-

dencji, pojawiających się również w procesach integracji europejskiej, aczkolwiek 

niewłaściwym byłoby forsowanie – na siłę – koncepcji zmniejszania defi cytu 

demokratycznego UE kosztem efektywności procesów decyzyjnych. Potrzeba 

zatem znalezienia złotego środka, kompromisu, szanującego tak prawa obywateli, 

14 B. Crum, op.cit., s. 4.
15 M. Jachtenfuchs, op.cit., s. 11.
16 Th e European Parliament…, op.cit., s. 5. Dalej piszą następująco: „demokracja jako ideał składa 

się z dwóch kryteriów władztwa i partycypacji, które często uważane są za trwające w stanie napięcia. 

(…) Jest bowiem nieunikniona zmienność między (…) akcentowaniem ‘rządu dla ludzi’ a akcento-

waniem ‘rządu przez ludzi’”.
17 S.S. Andersen, K.A. Eliassen, Introduction: dilemmas, contradictions and the future of European 

democracy, [w:] Th e European Union: how democratic is it?, red. S.S. Andersen, K.A. Eliassen, London 

1996, s. 9–10.
18 H. Vos, J. Decock, op.cit.
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jak i systemu, nie powodującego naruszenia, czy nawet zniweczenia, dotychczaso-

wego dorobku współpracy europejskiej. Stąd też jako oczywiste przedstawia się 

stwierdzenie, że w trakcie analizowania kształtu unijnej struktury instytucjonalnej 

nie należy zapominać o celach, dla których UE została powołana do życia.

ORGANY UNII EUROPEJSKIEJ W PROCESIE STANOWIENIA 
PRAWA A DEFICYT DEMOKRATYCZNOŚCI

ZNAJOMOŚĆ STOPNIA POLITYCZNEJ legitymizacji konkretnej instytucji władzy 

pozwala zanalizować poziom stabilizacji i efektywności tejże instytucji, jak również 

sposób rozumienia relacji między czynnikami legitymizacji, stabilności i efektyw-

ności systemu politycznego, w którym ta instytucja funkcjonuje19. „Z normatyw-

nego punktu widzenia takie elementy bezpośredniej legitymizacji, jak upoważnie-

nie, odpowiedzialność i  reprezentatywność, są ważne podczas analizowania 

defi cytu demokratycznego UE. Oczywistym jest brak bezpośredniego upoważnie-

nia tak dla Komisji i Rady, ponieważ ich mandat pochodzi od rządów krajowych, 

ale w żadnej mierze nie od obywateli Unii, wyrażających swój głos poprzez wolne 

wybory”20. Jedynym organem Unii Europejskiej, czyniącym zadość wszelkim 

wymogom demokratycznym, tzn. kreowanym za pomocą bezpośrednich 

19 Por.: A.M. Muntean, op.cit., s. 15.
20 Ibidem, s. 5. I dalej: „Podczas gdy więcej demokracji i uczestnictwa nie koniecznie prowadzić 

musi do zwiększenia legitymizacji władztwa instytucjonalnego, bez podniesienia skali uczestnictwa 

i reprezentatywności w demokratycznym otoczeniu UE, konsekwentna apatia i ignorancja społeczna, 

a także obojętność odnośnie spraw europejskich, będą w dalszym ciągu wnosić swój wkład w krępo-

wanie unijnej legitymizacji”. Por.: J. Mitchell, Th e European Union’s „Democratic Defi cit”: Bridging the 

Gap between Citizens and EU Institutions, s. 2, http://www.eumap.org/journal/features/2005/demodef/

mitchell, odczyt z dn. 14.10.2007. Z kolei Erik O. Eriksen i John E. Fossum uważają, że mandat poli-

tyczno-prawny nadany przez obywateli Wspólnoty instytucjom podejmującym decyzje w imieniu 

Unii Europejskiej może zostać zapewniony wyłącznie poprzez udział obywateli w dyskusjach poli-

tycznych o charakterze ogólnoeuropejskim, a także ogólnospołecznym podejmowaniu decyzji poli-

tycznych i  tworzeniu prawa za pomocą specjalnych procedur demokracji przedstawicielskiej, 

E.O. Eriksen, J.E. Fossum, Closing of the EU’s legitimacy gap?, [w:] Th e European Constitution: the 

Rubicon crossed?, red. E.O. Eriksen, J.E. Fossum, M. Kumm, A.J. Menéndez, Oslo 2005, s. 65–97 (tu 

s. 68–69). 
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i powszechnych wyborów, jest Parlament Europejski21. Tym samym zasługuje on 

na miano organu przedstawicielskiego narodów Europy22.

„Cechą charakterystyczną systemów demokratycznych jest to, że parlamenty, 

dość powszechnie, uważane są za bastion i symbol legitymizacji; jako bezpośrednio 

wybierane ciała reprezentują one obywateli i działają w ich imieniu. W przypadku 

Unii Europejskiej, choć częściowo powołuje się na atrybuty i symbole narodowych 

odpowiedników, różnice są uderzające. Jest tak, ponieważ Parlament Europejski 

nie jest zgromadzeniem legislacyjnym w takim samym rozumieniu, jak parlamenty 

krajów członkowskich. Niemniej jednak (…) wydaje się, że ma on symboliczne 

znaczenie tak długo, jak długo dotyczy legitymizacji procesu integracyjnego”23.

W przypadku Unii Europejskiej obywatele biorą udział w bezpośrednich wybo-

rach do Parlamentu Europejskiego, lecz również dokonują wyborów podczas 

elekcji wewnątrzkrajowych i tym samym wpływają na kształt rządów państw 

członkowskich, a te z kolei odgrywają swoją rolę na poziomie unijnym. Jednakże 

ostatnie rozszerzenie UE wpłynęło na system decyzyjny w dość interesujący sposób. 

Otóż kosztem krajów „starej Unii” (UE-15) nowe państwa członkowskie zyskały 

szereg przywilejów, w szczególności zaś istotne jest wskazanie na liczbę głosów 

ważonych w Radzie UE i miejsc w PE. Obywatele krajów nowoprzyjętych, w porów-

naniu z krajami „Piętnastki”, zyskali nieznacznie wyższy poziom reprezentatyw-

ności w tychże organach Unii Europejskiej24.

21 Jak dowodzą Andreas Follesdal i Simon Hix, pomimo stale zwiększającej się roli Parlamentu 

Europejskiego nie należy mówić o „autentycznych wyborach europejskich”. Gdyby tak bowiem było 

wyniki wyborów do PE miałyby bezpośredni wpływ na działania przywódców UE oraz na to, czy po 

wyborach będą oni kontynuowali swoje działania czy nie. Co więcej wybory do PE traktowane są 

jako sonda popularności ekipy rządzącej w każdym z państw członkowskich, A. Follesdal, S. Hix, 

op.cit., s. 4–7. Ciekawą uwagę poczynił także Mark N. Franklin, który stwierdził, iż zakładając hipo-

tetycznie, że Unia osiągnęłaby poziom państwa federalnego, to sytuacja uległaby odwróceniu i wybory 

do parlamentów narodowych traktowane byłyby jako wtórnie zarządzone wybory do Parlamentu 

Europejskiego, M.N. Franklin, Too much democracy? How elections to the European Parliament depress 

turnout at national elections in Europe, s. 4, http://www2.trincoll.edu/~mfrankli/FranklinMarburg-

Paper.pdf, odczyt z dn. 22.10.2007.
22 Por.: A.M. Muntean, op.cit., s. 6; V.A. Schmidt, op.cit., s. 18 i 21; W. Wessels, U. Diedrichs, A New 

Kind of Legitimacy for a New Kind of Parliament – Th e Evolution of the European Parliament, s. 1–3, 

http://eiop.or.at/eiop/pdf/1997–006.pdf, odczyt z dn. 23.10.2007.
23 W. Wessels, U. Diedrichs, op.cit., s. 4.
24 Por.: R. Rohrschneider, M. Loveless, Th e Democracy Defi cit and the Enlarged European Union, 

s. 3–9, http://www.europeanelectionstudies.net/Papers/Papers%20Lisbon/Paper_Rohrschneider_Lo-

veless.pdf, odczyt z dn. 24.10.2007.
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Wydaje się trafnym spostrzeżenie, że gdyby przyznać PE wyłączne uprawnienie 

do stanowienia prawa, aspekt funkcjonalny procesu decyzyjnego zostałby praw-

dopodobnie poważnie naruszony. Stałoby się tak, ponieważ osiągnięcie konsensusu 

przez reprezentantów 27 krajów w liczącej 786 członków instytucji (według stanu 

w 2007 r.) bez wątpienia byłoby trudniejsze niż na forum Rady UE, liczącej zaled-

wie 27 członków. Choć przypuszczać można, że nawet gdyby działania takie na 

forum Parlamentu Europejskiego powiodły się, brak akceptacji ze strony rządów 

państw członkowskich paraliżowałby ich realizację.

Z drugiej strony scedowanie prawotwórczych kompetencji wyłącznie na rzecz 

Rady UE w żadnej mierze nie wpisuje się w standard demokratyczności. Uznanie 

jednak tego organu za wyłączne ciało prawodawcze traktować należy raczej w kate-

goriach nieporozumienia, bowiem nie charakteryzuje się on aż taką plenipotencją. 

W związku z powyższym należało wypracować formułę niejako zmuszającą PE 

i Radę UE do współpracy, której zakres i przebieg ulega zmianie w zależności od 

przypisanej danej sprawie procedury podejmowania decyzji. Należy uznać, że 

rozwiązano tę kwestię optymalnie.

W przypadku dwóch najbardziej istotnych trybów legislacyjnych, opisanych 

przez art. 251 i 252 TWE, odrzucenie projektu aktu prawnego przez Parlament 

bezwzględną większością głosów skutkuje albo zaprzestaniem prac (art. 251) albo 

koniecznością wyłącznie jednomyślnego stanowienia przez Radę (art. 252). 

Tabela 1. Alokacja głosów w Radzie UE i miejsc w Parlamencie 

Europejskim w 2007 r.

Państwa
Populacja UE* 

(2007; w %)

Liczba głosów ważonych 
w Radzie UE (w %)

Liczba miejsc 

w PE** (w %)

UE-15 79,1 68,7 72,6

12 nowych państw członkowskich 20,9 31,3 27,4

Suma 100,0 100,0 100,0

* Obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/

page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=detailref&language=e-

n&product=Yearlies_new_population&root=Yearlies_new_population/C/C1/C11/caa10000, 

odczyt z dn. 15.10.2007.

** Z początkiem kadencji 2009–2014 proporcje te ulegną zmianie na korzyść państw „starej” Unii: 

UE-15 = 75,7%; 12 nowych państw członkowskich=24,3%. Obliczenia własne na podstawie: „Akt 

dotyczący warunków przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii oraz dostosowań w Traktatach 

stanowiących podstawę Unii Europejskiej”, OJ L 157, 21.06.2005, art. 9.

Źródło: obliczenia własne
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W efekcie nasuwa się więc konstatacja, iż wyrażenie zgody przez organ przedsta-

wicielski jest bardzo ważnym elementem procesu decyzyjnego w obrębie Unii 

Europejskiej jako całości. Jak zauważył Jan W. Tkaczyński, jakiekolwiek ewentualne 

wątpliwości i zastrzeżenia, co do stanu prawnego, mogą wiązać się z wysuwanym 

przez samych deputowanych postulatem wprowadzenia pełnego prawa Parlamentu 

do współdecydowania wraz z Radą25, co stanowiłoby dowód na to, iż UE pragnie 

położyć większy nacisk na władztwo reprezentantów wyborców aniżeli na władz-

two reprezentantów państw26.

Zgoła inaczej przedstawia się pozycja Komisji Europejskiej w procesie decyzyj-

nym. Jest to organ ponadnarodowy, którego członków dobiera się według klucza 

narodowościowego. Podobnie, jak w przypadku PE, ewentualny kierunek reformy 

powinien zmierzać do podniesienia poziomu legitymizacji tego organu np. poprzez 

wybór Przewodniczącego KE przez PE oraz przyznanie PE prerogatywy wypowia-

dania Komisji votum zaufania bądź nieufności27. Podniesienie poziomu odpowie-

dzialności Komisji przed Parlamentem Europejskim zdecydowanie przyczyniłoby 

się także do wzmocnienia stabilności relacji międzyinstytucjonalnych i praktycznej 

efektywności politycznej, co miałoby ogromny pozytywny wpływ na polityczno-

instytucjonalną legitymizację PE28.

Zabezpieczenie demokratycznej odpowiedzialności staje się jeszcze trudniej-

sze, gdy w Radzie UE dochodzi do sytuacji, w której deleguje ona część działań 

wykonawczych organom specjalistycznym. Innymi słowy rzecz ujmując – gdy 

znaczna część defi cytu demokratycznego UE powstaje właśnie z powodu tego, 

że wiele decyzji strategicznych i działań wykonawczych jest podejmowanych 

poza kontrolą Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Sytuacja taka 

prowadzić zatem musi do konstatacji, że „decyzje rządów państw członkowskich 

UE o dokonaniu „transferu” części swojej suwerenności (…) inicjują taki stan 

25 Por.: J.W. Tkaczyński, Ustrój federalny Niemiec a system decyzyjny Unii Europejskiej, Kraków 

2005, s. 106–107. Natomiast Marek Bankowicz dowodzi, iż „Parlament Europejski będzie w pełni 

usatysfakcjonowany dopiero wówczas, gdy jego pozycja w systemie instytucjonalnym Unii Europej-

skiej osiągnie stan analogiczny lub przynajmniej zbliżony do pozycji ustrojowej parlamentów naro-

dowych”, M. Bankowicz, System instytucjonalny Unii Europejskiej i perspektywy jego przebudowy, [w:] 

Do jakiej Unii zmierzamy?: polityka i gospodarka Unii Europejskiej, red. A. Mania, B. Płonka, Kraków 

2001, s. 75.
26 W założeniach miałoby to „(…) przyczynić się to do zwiększenia stabilności i politycznej 

efektywności wzajemnych relacji między instytucjami UE (…)”, A.M. Muntean, op.cit., s. 15.
27 J.W. Tkaczyński, Ustrój federalny Niemiec…, s. 107.
28 A.M. Muntean, op.cit., s. 15.
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rzeczy, w którym obywatele (…), z dużą dozą prawdopodobieństwa, dostrzegą 

defi cyt legitymizacji”29.

Podsumowując problematykę demokratyczności struktury instytucjonalnej Unii 

Europejskiej przyjdzie zauważyć także, iż, po reformach nicejskich, wprowadzono 

wieloinstancyjny system kontroli przestrzegania prawa oraz wykreowano kon-

strukcję skargi indywidualnej, zapewniającej każdej osobie fi zycznej lub prawnej, 

a więc nie tylko obywatelom państw członkowskich, ochronę przed decyzjami 

naruszającymi jej prawnie chronione interesy30. „Z tego właśnie względu, wszelkie 

zmiany prowadzące do tradycyjnego trójpodziału władzy pomiędzy równie silny 

Parlament Europejski i Radę UE, z ponoszącą odpowiedzialność przed PE Komi-

sją Europejską, a także niezależnym Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, 

przyczynią się do wzmocnienia politycznej legitymizacji nie tylko wymienionych 

instytucji jako oddzielnych całości, lecz także wzmocnią legitymizację ponadna-

rodowej Unii Europejskiej. Proces ten, prawdopodobnie nieuchronny, jest uważany 

za teoretycznie możliwy i ponadto za poprawny politycznie”31.

UWAGI KOŃCOWE

TWIERDZENIE, W MYŚL KTÓREGO obowiązujący w chwili obecnej na obszarze 

Unii Europejskiej stan prawny nie spełnia pokładanych w nim nadziei, jest z całą 

pewnością kwestią dyskusyjną. Nie ulega wątpliwości, iż na przestrzeni kilkudzie-

sięciu lat procesów integracyjnych narosło wiele problemów, które na mocy 

aktualnie obowiązujących rozwiązań prawnych trudno rozwiązać. Pojawiają się 

głosy, iż Unia Europejska stoi w obliczu dylematu między efektywnością a demo-

kratycznością procesów decyzyjnych32. Trudno jednoznacznie wskazać, czy 

przyczyny takiego stanu rzeczy tkwią w wadliwych unormowaniach prawnych 

oraz, co być może ważniejsze, na ile możliwym jest jego udoskonalenie poprzez 

zmiany w unijnej legislacji. Poszerzenie Unii o 12 nowych państw członkowskich 

29 B. Rittberger, op.cit., s. 26.
30 Por.: M. Jachtenfuchs, op.cit., s. 16.
31 Ibidem, s. 17.
32 Por.: J. Mather, Impact of enlargement for the EU’s legitimacy and democracy, s. 11, http://aei.

pitt.edu/2890/01/129.pdf, odczyt z dn. 11.10.2007; M.E.  Jolly, op.cit., s. 12–15; S.S. Andersen, 

K.A. Eliassen, op.cit., s. 9–10; R. Gustavsson, Th e European Union: 1996 and Beyond – a personal 

View from the sideline, [w:] Th e European Union… op.cit., s. 226; D. Dinan, Ever Closer Union? An 

Introduction to the European Community, London 1994, s. 292.



206 Rafał Willa

tylko pogłębiło te spory. Dylematy dotyczą tak wyboru teoretycznej koncepcji, na 

której opierałaby się cała konstrukcja, jak i organizacyjno-prawnego kształtu 

struktur unijnych.

Pozostawiając na boku materię form prawnych, w jakie wprzęgnięte zostaną 

działania integracyjne w Europie, ich istota pozostanie niezmieniona. Współdzia-

łanie w łonie Wspólnot Europejskich zasadza się na założeniu ponadnarodowości 

procesów integracyjnych, co pozostaje w bezpośrednim związku z kwestią suwe-

renności państwowej. Jan W. Tkaczyński dowodzi, że zmiana charakteru odgry-

wanej przez państwo roli, określona przejściem „od roli państwa-suwerena do 

państwa-usługodawcy”33, jest wynikiem współczesnych trendów występujących 

w gospodarce światowej, takich jak globalizacja, liberalizacja, konkurencja czy 

współzależność.

Trudno nie zauważyć, iż wymienione tendencje mają niekiedy przeciwstawny 

charakter, powodując, z jednej strony, nasilenie procesów integracyjnych, a z dru-

giej zaś, przyczyniają się do regionalizacji. Co więcej, zmianom podlegają również 

funkcje państwa, dodatkowo stopniowo obciążanego coraz to nowymi obowiąz-

kami. Rezultatem tego jest poszukiwanie nowych form aktywności państwa, tak 

w sprawach wewnętrznych, jak i na arenie międzynarodowej. W miejsce działań 

władczych opierających się na zakazach i nakazach, pojawia się znacznie bardziej 

elastyczna polityka wykorzystująca strategie implementacyjne i zarządzanie. Sto-

sowanie zaś środków w większej mierze motywujących niż przymuszających, 

przyczynia się do wzrostu zaangażowania obywateli i czyni ich stroną procesu 

decyzyjnego34.

Przystąpienie do Unii Europejskiej, w żadnej mierze, nie pociąga za sobą jakie-

gokolwiek niebezpieczeństwa dla bytu państwa narodowego. Wręcz przeciwnie, 

dzięki integracji możliwa staje się pełniejsza i lepsza realizacja tych zadań, co do 

których, w konsekwencji silnie globalizującej się gospodarki światowej, państwo 

nie jest w stanie zapewnić efektywnego procesu wykonawczego. Nie należy zapo-

minać jednak o kwestii stosownego zabezpieczenia praw stron uczestniczących 

w procesach integracyjnych. Instrumentem mającym temu służyć jest, z całą 

pewnością, właściwa konstrukcja porządku prawnego, co na poziomie ponadna-

rodowym, jawi się jako zadanie trudne. Trzeba przy tym także pamiętać o sprawach 

podstawowych, takich jak gwarancje poszanowania praw jednostek czy mechani-

33 J.W. Tkaczyński, Varia Europejskie…, s. 144.
34 Por.: ibidem, s. 146–148.
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zmach ograniczania władzy UE, mając zwłaszcza na uwadze zasadę nadrzędności 

prawa unijnego nad krajowym.

Niemniej uznanie swoistej suwerenności prawa integracji, może w konsekwen-

cji spowodować jego uniezależnienie od kapryśnej, czasami, polityki państw 

członkowskich. Jak wskazuje chociażby Jan Barcz, „przebieg Konferencji Między-

rządowej 2000 i postanowienia Traktatu Nicejskiego dostarczają bardzo wielu 

przykładów małostkowości i brutalnego wręcz dbania o własne, wąsko pojmowane 

interesy narodowe obecnych państw członkowskich, bez oglądania się na solidar-

ność z państwami kandydującymi”35. Jeśli więc kierujące procesem integracji zasady 

oraz szczegółowe rozwiązania prawodawcze uda się odseparować od doraźnych 

interesów państw, to zwiększy to szansę na powodzenie całego przedsięwzięcia.

W związku z powyższymi uwagami koniecznym jest stworzenie kompromiso-

wego systemu prawa europejskiego, umożliwiającego precyzyjne zagwarantowanie 

podstawowych wolności i praw, ale jednocześnie na tyle elastycznego, by umożli-

wić dalszy rozwój procesów integracyjnych przy zachowaniu efektywnego procesu 

decyzyjnego. Tego typu warunki wypełnia oparcie współpracy w ramach Unii 

Europejskiej na zasadzie subsydiarności. Jej niezwykle ważnym założeniem jest 

przeniesienie sytuacji decyzyjnej na poziom znajdujący się jak najbliżej obywateli, 

ale również, w przypadku trudności z przyporządkowaniem kompetencji, na 

szczebel państwa narodowego. Pozostawia ona także strukturom europejskim 

wystarczająco dużo swobody, a także kompetencji, by były one w stanie zagwaran-

tować realizację celów i zadań ciała integracyjnego.

Struktury Unii Europejskiej stanowią niewątpliwie unikalny system prawny 

z unikalnymi instytucjami, co prowadzi do konstatacji, iż rozwiązanie problemu 

defi cytu demokratycznego będzie równie innowacyjne, co i niekonwencjonalne. 

Prawdopodobnym jest, że „Parlament Europejski pozostanie najważniejszym 

elementem odpowiedzialności politycznej w ramach UE. Jednakże w ewoluujących 

Wspólnotach Europejskich (…) defi cyt demokratyczny będzie musiał zostać 

rozwiązany poprzez zmyślną mieszankę efektywności systemu, reprezentacji 

publicznej i zaangażowania [obywatelskiego] na poziomach regionalnym, naro-

dowym i wspólnotowym”36.

Czy kiedykolwiek uda się pokonać defi cyt demokratyczny w Unii Europejskiej? 

Z pewnością odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest prosta, choćby ze 

35 Por.: J.  Barcz, Traktat z  Nicei. Zagadnienia prawne i  instytucjonalne, Warszawa 2003, 

s. 159–160.
36 D. Dinan, op.cit., s. 292.
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względu na fakt, że nie wszyscy eksperci podpisują się pod zarzutem defi cytu 

demokratycznego UE37 lub też ze względu na to, że, jak dowodzą, nie istnieje jeden 

defi cyt demokratyczny, lecz cały szereg mniejszych defi cytów, które niekiedy 

wzajemnie się wykluczają38. Jednakże można dostrzec idee i koncepcje (nie pozba-

wione wad) mające, w mniejszym lub większym stopniu, do tego doprowadzić39. 

Pytanie tylko, czy starczy odwagi i politycznej woli do wcielenia tych zamysłów 

w życie.

SUMMARY

THE STATEMENT ACCORDING to which the legal condition currently present in 

the area of the European Union does not fulfi ll the hopes rested in it, is surely 

a disputable matter. Undoubtedly within the compass of the last several dozen years 

of integration processes many problems have arisen, which are diffi  cult to explain 

by virtue of solutions currently in force. Voices are rising that the European Union 

is facing the dilemma between the eff ectiveness and democraticity of decisive 

processes. It is diffi  cult to explicitly point out whether the reasons for such a con-

dition are the faulty legal regulations, and, what is perhaps the most important, to 

what extent is it possible to improve it through changes in the Union’s legislation. 

Th e dilemmas concern both, the choice of theoretical conception on which the 

whole construct would be based, as well as the legal-organizational shape of the 

Union’s structures.

37 Gwoli przypomnienia: Giandomenico Majone, Andrew Moravscik.
38 Przykładowo: M.E. Jolly, M. Jachtenfuchs; A.M. Muntean. Por.: C. Lord, P. Magnette, Notes 

Towards a General Th eory of Legitimacy In the European Union, s. 5–8 i 26, http://www.one-europe.

ac.uk/pdf/w39lord.pdf, odczyt z dn. 25.10.2007.
39 Choćby pomysł „reform instytucjonalnych i zwiększenia obywatelskiej partycypacji w procesach 

decyzyjnych w łonie Unii Europejskiej”, M. Jachtenfuchs, op.cit., s. 16. Por.: F.B. Jacobs, Development 

of the European Parliament’s Powers: an incomplete Agenda?, s. 4, http://aei.pitt.edu/441/01/Develop-

ment_of_the_EP_powers.pdf, odczyt z dn. 18.10.2007.
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WPROWADZENIE  ZARYS PROBLEMU, STRUKTURA, 
WNIOSKOWANIE

CELEM NINIEJSZEGO ARTYKUŁU jest zwrócenie uwagi na problem dyskontynu-

acji w procesie tworzenia i implementacji prawa wspólnotowego. Wydaje się, że 

fakt, iż decyzje podjęte w przeszłości zostają wdrożone ze znacznym opóźnieniem, 

często w czasie kiedy decydenci zostali już zdelegitymizowani, stanowi istotny 

problem z punktu widzenia normatywnej teorii demokracji. Istotność problemu 

wiąże się również ze stałym wzrostem przedmiotu i zakresu obowiązywania prawa 

wspólnotowego. Szacuje się, że w niektórych dziedzinach życia (np. rolnictwo czy 

prawo handlowe) ponad 70% regulacji powstaje poza krajowym (jedynym w pełni 

demokratycznie legitymizowanym) systemem legislacji. Adresaci prawa – w tym 

zarówno osoby fi zyczne, jak i prawne – związani są regulacjami, które powstają 

poza kontrolą parlamentarną i standardami legitymacji decyzji politycznych, które 

znamy z tradycyjnych demokracji na poziomie państwa narodowego.

Adekwatną perspektywą badawczą na gruncie nauk politycznych jest w niniej-

szej analizie podejście decyzyjne, w związku z tym zaprezentowane argumenty 

zostaną naświetlone właśnie przez pryzmat teorii decyzji przy wykorzystaniu jej 

siatki pojęciowej. 

Tekst rozpoczyna analiza dyrektywy jako jednego z podstawowych wspólnoto-

wych aktów prawnych, prowadzących do harmonizacji prawa w Unii Europejskiej. 

Prześledzony zostaje proces tworzenia pochodnego prawa wspólnotowego, jak 

również etap transpozycji i implementacji. Przyjęta przez instytucje Unii Europej-

skiej dyrektywa musi zostać wcielona do systemu prawnego krajów członkowskich. 

Jednak długie okresy transpozycji (okresu implementacji) powodują, iż często 
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pomiędzy etapem tworzenia nowego aktu prawa pochodnego, a jego wejściem 

w życie mija kilka lat. Sytuacja taka dotyczy zazwyczaj najbardziej istotnych i kon-

trowersyjnych dyrektyw, jak np. Dyrektywy Usługowej (tzw. Dyrektywa Bolkeste-

ina – nad którą prace trwały ponad dwa lata, a jej ostatnie artykuły stanowią 

o trzyletniej transpozycji). W wielu krajach członkowskich dochodzi w tym czasie 

do zmiany rządów, co często wiąże się z dość radykalną zmianą orientacji i prefe-

rencji politycznych. Problem ten dotyczy oczywiście w większym stopniu tych 

systemów politycznych, które zaliczamy do tzw. nieskonsolidowanych demokracji 

– jak np. Polski – gdzie dynamika życia politycznego niesie ze sobą częste zmiany 

rządów i większości parlamentarnych.

Zagadnienie to wpisuje się również w problematykę defi cytu demokratycznego 

Unii Europejskiej, w związku z tym w drugiej części artykułu autor odnosi się 

również do głównej argumentacji podjętej w ramach tego interesującego dyskursu. 

W części konkludywnej znajdują się więc również wnioski odnoszące się do wie-

lopoziomowego systemu politycznego, jakim jest Unia Europejska, ze szczególnym 

uwzględnieniem niedoskonałości funkcjonujących w nim mechanizmów legity-

mizacyjnych. 

DYREKTYWA  TWORZENIE, TRANSPOZYCJA, 
IMPLEMENTACJA

DYREKTYWY NALEŻĄ DO kategorii prawa pochodnego (wtórnego), a więc sta-

nowią zespół norm prawnych przyjmowanych na rzecz realizacji celów wynikają-

cych z Traktatów, czyli prawa pierwotnego1. O  ich treści decydują instytucje 

i organy Unii Europejskiej w procedurze legislacyjnej angażującej zarówno Radę 

(gdzie ściera się interes państw członkowskich – domena negocjacji międzyrządo-

wych), jak i Parlament Europejski oraz Komisję (należące do tzw. domeny ponad-

państwowej – supranationalizm). 

Co istotne, w przypadku tej kategorii aktów prawnych, ich adresatami są same 

państwa członkowskie, a nie obywatele czy inne podmioty prawa (np. osoby 

prawne). Normy dyrektyw wymagają wprowadzenia (implementowania, transfor-

mowania) do prawa krajowego, natomiast państwa członkowskie powinny tego 

1 Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), red. A. Wróbel, Kraków 2002, 

s. 106–114
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dokonać do końca terminu wyznaczonego w przypisach końcowych danej dyrek-

tywy; z reguły jest to okres od jednego roku do trzech lat2. 

Artykuł 249 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską stanowi, iż: „Dyrek-

tywa wiąże każde Państwo Członkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu 

do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym 

swobodę wyboru formy i środków”.

Dyrektywa wiąże więc państwo, do którego jest skierowana tylko co do celu, jaki 

należy osiągnąć, pozostawiając mu swobodę wyboru formy i metod działania. 

Państwom członkowskim pozostaje zawsze prawo wyboru między ustawą a roz-

porządzeniem – jako formami implementacji dyrektywy w prawie krajowym3. 

Wspomniany już we wstępnie dwuetapowy proces harmonizacji za pośrednic-

twem dyrektyw sprowadza się do (1) ustalenia na poziomie wspólnotowym celu, 

przy pozostawieniu państwom członkowskim swobody w ustaleniu środków i form 

jego osiągnięcia oraz (2) implementacji zawartego w dyrektywie celu w krajowym 

porządku prawnym przez wydanie odpowiednich przepisów 4. 

Państwa Unii mają z reguły dwa lata na implementację postanowień dyrektywy5. 

W prawie pierwotnym nie wskazano wyraźnego terminu, okresu niezbędnego do 

implementacji, dlatego też może on być dłuższy lub krótszy okres. Państwo, które 

nie wprowadziło dyrektywy w odpowiednim terminie do krajowego porządku 

prawnego, naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą6. Okoliczności nieter-

minowej realizacji dyrektywy nie można usprawiedliwiać sytuacją wewnętrzną, 

trudnościami gospodarczymi, wysokimi kosztami dostosowania prawa krajowego, 

reformami instytucjonalnymi lub zwłoką innego państwa w realizacji dyrektywy7. 

2 Zob.: Prawo Europejskie zarys wykładu, red. R. Skubisz, E. Skrzydło-Tefelska, Lublin 2006; 

J. Justyński, Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej, Toruń 2003; M. Ahlt, M. Szpunar, Prawo 

Europejskie, Warszawa 2005; Prawo Unii Europejskiej – zagadnienia systemowe, red. J. Barcz, Warszawa 

2003.
3 Swoboda wyboru „środków” i „metod” w dyspozycji państw członkowskich nie oznacza jednak 

całkowitej dowolności. Każde państwo członkowskie musi wykonać dyrektywę w sposób, który 

w pełni odpowiada wymaganiom bezpieczeństwa prawnego i skutecznie transformuje jej postano-

wienia w powszechnie obowiązujące przepisy prawa wewnętrznego.
4 Innymi słowy pierwszy etap to wydanie danej dyrektywy, drugi natomiast to ustanowienie prawa 

krajowego w celu implementowania norm tej dyrektywy.
5 Zob.: Prawo Unii Europejskiej – zagadnienia systemowe, red. J. Barcz, Warszawa 2003.
6 Studia z prawa Unii Europejskiej, red. S. Biernat, Kraków 2000; C. Mik, Europejskie prawo 

wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 2000.
7 Prawo Europejskie zarys wykładu, red. R. Skubisz, E. Skrzydło-Tefelska, Lublin 2006.
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Transpozycja dyrektywy, czasami utożsamiana z implementacją, oznacza prze-

noszenie norm dyrektywy na normy prawa krajowego 8. Jeżeli dyrektywa nie 

zostanie implementowana w odpowiednim terminie lub nie nastąpi prawidłowe 

jej transponowanie do prawa krajowego, wówczas jej postanowienia mogą stać się 

bezpośrednio skuteczne 9. 

Sygnalizowany we wstępnej części pracy problem swoje źródło bierze z faktu, iż 

dyrektywy są transponowane do prawodawstwa krajowego z długimi okresami 

transpozycji, co podnosi pytanie, czy dzisiejsze rządy – będące emanacją aktualnej 

woli większości społeczeństwa (za pośrednictwem mechanizmów przedstawiciel-

skiej demokracji) – mogą kształtować rzeczywistość prawną, i w konsekwencji 

społeczną, gospodarczą, polityczną dnia jutrzejszego – kiedy to ich mandat już 

wygaśnie. 

Preferencje aktualnie wybranych i przyszłych przedstawicieli i rządów różnią 

się czasami dramatycznie, natomiast dyrektywy zostają często transponowane 

w kilkuletnich okresach (szczególnie te najbardziej istotne – najgłębiej penetrujące 

krajowe porządki prawne)10. Podobieństwo z sytuacjami z krajowych procesów 

legislacyjnych, w których np. parlament decyduje o zmianie ordynacji podatkowej 

za kilka lat – często wykraczając poza limit czasowy demokratycznego mandatu, 

jest pozorne. Tworzenie prawa wspólnotowego jest – z punktu widzenia państwa 

(rządu), jako podmiotu współuczestniczącego w procesie legislacyjnym Unii 

Europejskiej, ‘drogą jednokierunkową’. Oznacza, to, że w odróżnieniu od krajowego 

systemu politycznego, w którym istnieje większa elastyczność w zakresie noweli-

zacji prawa, zmiana prawa unijnego, pod wpływem impulsu pochodzącego 

z jednego z krajów członkowskich (gdzie doszło do zmiany większości rządzącej) 

jest mało realna.

W przypadku dyrektyw mamy do czynienia z wyraźnym dwuetapowym proce-

sem, przy czym po zakończeniu pierwszego etapu – opublikowaniu danego aktu 

prawnego w Journal of European Communities (JEC) – droga powrotna jest 

właściwie zamknięta. Drugi etap sprowadza się do obowiązkowej implementacji 

w systemie prawa krajowego w wyznaczonym czasie. 

 8 B. Kurcz, Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja, Kraków 2004, s. 53–54.
 9 Ta bezpośrednia skuteczność ograniczona jest jednak do relacji pionowych, tj. obywatel/osoba 

prawna – państwo. Na treść nie implementowanej dyrektywy nie można powołać się w stosunku do 

innych osób fi zycznych lub prawnych. 
10 T. Koenig, Discontinuity. Another Source of the EU’s Democratic Defi cit?, „European Union 

Politics” 2007, vol. 8 (3).
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Można więc powiedzieć, że dyrektywa żyje niejako w dwóch światach – najpierw 

dojrzewa w jednej ze ścieżek legislacyjnych na poziomie wspólnotowym, a następ-

nie trafi a do krajów członkowskich, gdzie jest implementowana do krajowego 

porządku prawnego.

Standardowo dyrektywy wchodzą w życie dwa lata od daty ich ogłoszenia w JEC, 

chyba, że przepisy końcowe stanowią inaczej i często tak właśnie się dzieje, szcze-

gólnie w przypadku istotnych regulacji11. W konsekwencji decyzje podejmowane 

na poziomie wspólnotowym, m.in. w Radzie przez przedstawicieli rządów państw 

członkowskich, uwzględniają wolę demokratycznej większości, która za tymi 

rządami stoi. W związku z długim okresem transpozycji, drugi etap dokonuje się 

często w sytuacji, w której władza, która współuczestniczyła w podjęciu decyzji 

została już odsunięta od rządzenia i zdelegitymizowana. 

Nowa większość rządowa, która może reprezentować zupełnie inny światopogląd 

i artykułować odmienne preferencje społeczne musi wprowadzić do porządku 

prawa krajowego rozwiązanie, któremu się sprzeciwia lub narazić się na sankcje, 

które przewiduje prawo wspólnotowe 12.

Obok sankcji prawnych musi wziąć pod uwagę konsekwencje polityczne, które 

spotkają ją ze strony jej elektoratu. W stosunkowo krótkiej historii polskiego 

11 B. Kurcz, op.cit., Kraków 2004.
12 Konsekwencje braku implementacji lub nieprawidłowej implementacji dyrektywy przez 

państwo członkowskie mogą być następujące: Komisja lub inne państwo członkowskie, w myśl art. 

226 i 227 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, mogą wszcząć postępowanie w sprawie 

naruszenia Traktatu przeciwko takiemu państwu członkowskiemu. Ponadto po upływie terminu 

implementacji dyrektywa może być bezpośrednio skuteczna. Oznacza to, że osoba fi zyczna lub 

prawna będzie mogła powoływać się na postanowienia tej dyrektywy w postępowaniu przeciwko 

państwu członkowskiemu lub jego organom. Jeśli przepisy dyrektywy nie mogą być bezpośrednio 

skuteczne, to odpowiednie regulacje krajowe, nawet jeżeli nie zostały wydane w celu jej implementacji, 

należy interpretować zgodnie z ta dyrektywą, tak by rozstrzygnięcie sądu krajowego było jak najbliższe 

przewidzianemu w dyrektywie celowi. Państwa członkowskie nie mogą powoływać się na upływ 

terminu zaskarżenia sprzecznych z prawem wspólnotowym decyzji administracyjnych, jeśli wskutek 

braku implementacji danej dyrektywy osoba fi zyczna lub prawna nie wiedziała o swoich prawach. 

W orzecznictwie Trybunału zasada ta nie jest jednak konsekwentnie przestrzegana. Osobie fi zycznej 

lub prawnej może przysługiwać wynikające z prawa wspólnotowego roszczenie odszkodowawcze 

wobec państwa, jeżeli poniosła ona szkodę wskutek braku implementacji lub nieprawidłowej imple-

mentacji dyrektywy. W tym celu muszą być spełnione trzy przesłanki. Po pierwsze, cel dyrektywy na 

przyznaniu jednostce prawa. Po drugie, treść tych praw musi wynikać z dyrektywy. Po trzecie, musi 

istnieć związek przyczynowy między naruszeniem nałożonego na państwo obowiązku implementacji 

dyrektywy a szkodą, jaką doznała jednostka. Roszczenie należy wnieść do sądu krajowego. Roszczenia 

odszkodowawcze mogą pojawić się także wówczas, gdy organ krajowy nie zastosuje bezpośrednio 

skutecznego przepisu prawa wspólnotowego.
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członkostwa w Unii Europejskiej można już wskazać takie sytuacje, w których dana 

ekipa rządząca ponosiła konsekwencje implementacji dyrektywy z przeszłości. 

Wystarczy przywołać problem ze stycznia 2008 r., kiedy to wraz z początkiem roku 

weszła w życie dyrektywa o czasie pracy lekarzy, której implementacja nie została 

w ogóle przygotowana i zabezpieczona pod względem fi nansowym i organizacyj-

nym przez poprzedni rząd. Nie wchodząc w szczegóły techniczne tej dyrektywy, 

warto jedynie – dla potrzeb przykładu – nadmienić, iż w związku ze sztywnymi 

regulacjami wspólnotowymi, lekarze pracujący w oparciu o umowę o pracę nie 

mogą pracować dłużej niż 48 godzin tygodniowo, co było dotychczas stałą praktyką 

w polskiej służbie zdrowia. W rezultacie taka regulacja spowodowała niewydolność 

systemu służby zdrowia, któremu brakowało zasobów (głównie materialnych), aby 

zatrudnić dodatkowych lekarzy. Obok interesującego wątku polegającego na czę-

ściowo wymuszonej z poziomu ponadpaństwowego reformie tego fragmentu 

polskiej służby zdrowia, sprawa ta stanowi dobrą egzemplifi kację omawianego 

problemu dyskontynuacji w zakresie odpowiedzialności politycznej za podejmo-

wane decyzje. W komentarzach do tej konkretnej sytuacji, analitycy nie wykluczali 

intencjonalnego zaniechania działania (przygotowawczego) odchodzącego w koń-

cówce 2007 r. gabinetu, co miało stanowić swego rodzaju ‘bombę z opóźnionym 

zapłonem’, której ofi arą miała stać się następna ekipa rządowa. 

Innymi słowy, mamy do czynienia z sytuacją, w której dzisiejszy rząd może 

podważyć (‘podminować’) jutrzejszą większość. Oczywiście każda władza pozo-

stawia po sobie pewne nowe rozwiązania prawne, które funkcjonują w przyszłości, 

jednak tutaj mówimy o sytuacji, w której ustanowione prawo wchodzi w życie po 

wygaśnięciu mandatu starej władzy i jej konsekwencje dotkną nową ekipę – rząd, 

większość parlamentarną. Omawiany problem generuje sytuację, w której władza 

‘rozprzestrzenia się w czasie’ ponad wyznaczony konstytucyjnie mandat 13.

W zdecydowanej większości systemów demokratycznych Europy, nawet projekty 

aktów prawnych znajdujące się w trakcie procedury legislacyjnej (lub innej pra-

wotwórczej) wygasają z chwilą wygaśnięcia mandatu (np. parlamentu). Poszcze-

gólne kraje członkowskie dysponują różnymi rozwiązaniami w tej kwestii, np. 

w Szwecji każdy projekt aktu prawnego, który nie ujrzy światła dziennego w prze-

ciągu roku od momentu rozpoczęcia procedury prawotwórczej, wygasa. W Belgii 

13 Z analizy danych statystycznych 15-letniego okresu wynika, że w przypadku ok. 30% dyrektyw 

mieliśmy do czynienia ze zmianą rządu podczas okresu transpozycji. Oczywiście, im mniej stabilny 

dany system rządów, im częstsze zmiany rządów i większości parlamentarnych, tym ww. odsetek 

większy. 
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można kontynuować procedurę legislacyjną po ukonstytuowaniu się nowego 

składu parlamentu, pod warunkiem, że wcześniej projekt taki przeszedł już 

pomyślnie głosowanie w jednej z izb. 

Jeżeli chodzi o rolę parlamentów narodowych w procesie tworzenia prawa 

europejskiego, teoretycznie mają one (mogą mieć !!!) wpływ na ten proces w oby-

dwu fazach – w pierwszej poprzez swoją funkcję kontrolną nad egzekutywą (co 

jest istotą systemu parlamentarno-gabinetowego) mogą monitorować i modyfi ko-

wać stanowisko przedstawicieli danego kraju w Radzie. W fazie drugiej – o ile dana 

sytuacja wymaga zaangażowania parlamentu – mają wpływ na ostateczny kształt 

danej regulacji – dyrektywa ze swej natury wiąże kraje członkowskie co do celu, 

pozostawiając w ich dyspozycji formy prawne, które należy zastosować w danym 

porządku prawnym. 

I w pierwszej i w drugiej fazie należy doszukiwać się defi cytu legitymizacji Unii 

Europejskiej w samych państwach członkowskich. W zdecydowanej większości 

państw przygotowanie stanowiska danego rządu przed kolejnym czytaniem 

w Radzie, nie odbywa się (w bieżących sprawach) pod rutynową kontrolą parla-

mentów – za wyjątkiem najbardziej kontrowersyjnych kwestii, budzących emocje 

i angażujących media oraz w konsekwencji opinię publiczną. 

Bardzo często też w drugiej fazie mamy do czynienia z niewykorzystywaniem 

mechanizmów demokratycznej kontroli nad przebiegiem procesu prawotwórczego, 

ponieważ jeżeli rządy mają do dyspozycji (wyboru) konkretny instrument prawny 

i mogą zastosować np. ustawę bądź rozporządzenie, zdecydowanie częściej decydują 

się na akt wykonawczy, który nie angażuje parlamentu, m.in. dlatego aby nie 

podlegać kontroli ex post 14.

W procederze tym brylują Brytyjczycy i Irlandczycy, którzy z defi nicji nie stosują 

w implementowaniu dyrektyw rozwiązań prawnych, które angażowałyby parla-

ment. Jednak ta tendencja swego rodzaju technokratycznego modelu implemen-

tacji dyrektyw obecna jest we wszystkich krajach członkowskich. Nie zostają więc 

wykorzystane istotne możliwości legitymizacyjne, które tkwią potencjalnie 

w ramach aktualnie funkcjonującego wielopoziomowego systemu. 

Do tego dochodzi jeszcze kwestia negocjacji prowadzonych w Radzie (gdzie cały 

czas odbywa się znaczna część procesu legislacyjnego) poza kontrolą mediów, 

opinii publicznej – niejako za zamkniętymi drzwiami. Niektórzy analitycy uważają, 

że panaceum na to zjawisko byłoby zwiększone uczestnictwo Parlamentu Euro-

14 T. Koenig, Discontinuity. Another Source of the EU’s Democratic Defi cit?, „European Union 

Politics” 2007, vol. 8 (3), s. 418.
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pejskiego w  tworzeniu prawa i oczywiście większy udział (możliwy również 

w ramach aktualnie obowiązującego prawa) parlamentów narodowych.

DYSKONTYNUACJA A PROBLEM DEFICYTU 
DEMOKRATYCZNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ 

DYSKUSJA NA TEMAT defi cytu demokracji w europejskim procesie integracyjnym 

rozpoczęła się właśnie od kwestii parlamentu. Pierwsze próby zdefi niowania 

problemu defi cytu demokracji podjęła Komisja Europejska już w 1972 r. w tzw. 

„Raporcie Vedela”, gdzie podjęto temat demokracji, efektywności i zwiększenia roli 

Parlamentu Europejskiego. Raport ten daje początek klasycznemu podejściu do 

defi cytu demokracji we Wspólnotach Europejskich15. Od tamtego czasu główny 

argumenty krytyków defi cytu demokratycznego w Unii Europejskiej oparty jest 

na założeniu, że przekształcania społecznych potrzeb, preferencji i  interesów 

w decyzje i działania władz powinny odbywać się w ramach tych samych mecha-

nizmów instytucjonalnych, jakie znamy z demokracji na poziomie krajowym16. 

W tym właśnie duchu wypowiadał się brytyjski badacz problemów europejskich 

David Marquand, który ukuł słynne wyrażenie ‘defi cyt demokratyczny’17 aby opisać 

specyfi kę procesu politycznego zachodzącego we Wspólnotach Europejskich 

i zainicjował tym samym gigantyczną debatę na temat zakresu owego defi cytu, jego 

cech, wad i zalet, jak również możliwych sposobów jego przezwyciężenia. 

David Marquand odnosił swoje refl eksje tylko i wyłącznie w odniesieniu do 

kształtu i roli Parlamentu Europejskiego. Uważał, że wprowadzenie bezpośrednich 

wyborów eurodeputowanych przezwycięży problem defi cytu demokratycznego. 

Jak pokazała historia nie miał racji. Dziś możemy uczestniczyć w bezpośrednich 

wyborach do Parlamentu Europejskiego, jego kompetencje stale rosną, a argumen-

tacja mówiąca o defi cycie demokratycznym zamiast słabnąć, rośnie. Współcześnie 

argumentacja ta objęła kilka kolejnych obszarów i w aktualnej fazie rozwoju debaty 

15 K. Klaus, Pojęcie i źródła defi cytu demokracji w Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” 2004, 

nr 2 oraz Report of the Working Party examining the problem of the enlargement of the powers of the 

European Parliament. Report Vedel, Commission of the European Communities, Brussels 1972, s. 4. 
16 M. Martensson, Mixed Representation and Legitimacy in the European Union, „Journal of Eu-

ropean Integration” 2007, vol. 29, no 3.
17 D. Marquand, Parliament for Europe, Londyn 1979.
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składają się na nią następujące elementy: defi cyt legitymacji18, brak europejskiego 

demos19, brak transparentności20, brak politycznej odpowiedzialności21.

Nie odnosząc się do zasadności wyżej wymienionymi argumentów22, ważne jest 

aby w ich kontekście odnieść się do poruszanej kwestii dyskontynuacji. Do tej listy 

należałoby dodać omawiany problem długich okresów transpozycji dyrektyw 

w systemie prawa wspólnotowego, niejako ponad granicami mandatów demokra-

tycznych wyznaczanych logiką demokracji przedstawicielskiej. 

Wpisuje się on częściowo w argumentację defi cytu legitymacji. Co więcej, ewen-

tualne panaceum mogące posłużyć w jego przezwyciężeniu również leży w sferze 

legitymacji, i to tej konwencjonalnie rozumianej – legitymacji demokratycznej. 

Większe zaangażowanie przedstawicieli suwerena (suwerenów – w kontekście 27 

społeczeństw państw członkowskich) na poziomie Parlamentu Europejskiego, jak 

również lepsza kontrola parlamentów narodowych – najpierw, na etapie formuło-

wania mandatów negocjacyjnych dla delegacji udających się na posiedzenia Rady, 

a następnie (ex post) większe zaangażowanie krajowych legislatyw w procesie 

implementacji, zamiast technokratycznego generowania rozporządzeń. 

PODEJŚCIE DECYZYJNE W WIELOPOZIOMOWYM 
SYSTEMIE RZĄDZENIA 

PODEJŚCIE DECYZYJNE DEFINIUJE ośrodek decyzyjny jako podmiot polityki 

legitymizowany do podjęcia decyzji politycznej (w danej sytuacji decyzyjnej). 

18 Defi cyt w zakresie legitymacji dotyczy przede wszystkim legitymacji w rozumieniu demokra-

tycznym, według którego władza polityczna i jej decyzje poddane są kontroli suwerena.
19 Funkcjonowanie demokracji zakłada istnienie demos, podczas gdy Unia składa się z wielu 

demoi. Brak takiej wspólnoty (np. językowej) oznacza brak dyskursu publicznego, europejskiego 

systemu partyjnego, europejskiego systemu medialnego, itd.
20 Wiele decyzji, szczególnie w ramach Rady zapada przy zamkniętych drzwiach. W kontekście 

defi cytu legitymacji jest to bardzo istotny argument. Wielu badaczy proponowało remedium na ten 

stan rzeczy, np. ofi cjalne publikacje stenogramów z obrad, wykazów głosowań, sesje otwarte dla 

publiczności (mediów) czy obowiązek sprawozdawczości przed parlamentami narodowymi.
21 Takich instytucji jak Europejski Bank Centralny czy Komisja Europejska przez elektoratem. 

(w tym wypadku argumentem wspierającym jest słaba pozycja Parlamentu Europejskiego w systemie 

instytucjonalnym Wspólnoty).
22 Ważne, aby uzmysłowić sobie, iż wiele z argumentów w sprawie defi cytu demokratycznego UE 

jest równie, o ile niektóre z nich nie bardziej, adekwatna na poziomie państwa narodowego. Ponadto 

na wskazane niedoskonałości demokratyczne cierpią wszystkie organizacje międzynarodowe w zde-

cydowanie większym stopniu niż UE. 
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Analizowana w niniejszym opracowaniu sytuacja jest skomplikowana, ponieważ 

proces decyzyjny pozostaje rozciągnięty w czasie (z bardzo problematycznymi dla 

jakości legitymizacji konsekwencjami). Ośrodek decyzyjny musi być analizowany 

w kontekście wielopoziomowego systemu rządzenia, natomiast sama legitymacja 

jest w przestrzeni ponadnarodowej rozumiana w odmienny sposób, od tradycyj-

nego rozumienia tego słowa adekwatnego w wewnątrzkrajowym systemie władzy. 

Etymologicznie słowo ‘legitymacja’ pochodzi od łacińskiego słowa legitimus ozna-

czającego – ‘zgodny z prawem’. Najczęściej rozumiane jest jako atrybut władzy 

politycznej, wyrażający uprawnienie ośrodka władczego do podejmowania wiążą-

cych decyzji, przy równoczesnej aprobacie wielkich grup społecznych 23. Niewąt-

pliwie na gruncie studiów europejskich należałoby dokonać rozróżnienia legity-

macji typu input i output, którego autorstwo przypisuje się niemieckiemu badaczowi 

z Kolonii Fritzowi Scharpfowi 24. Dokonując translacji wyżej wymienionych termi-

nów na język polski, można mówić o podziale na legitymację wyjściową i wejściową. 

Legitymacja wejściowa (input legitimacy) sprowadza się do przejawianego przez 

obywateli przeświadczenia, że mogą w taki czy inny sposób wpłynąć na decyzje 

takiej struktury (niekoniecznie w ramach mechanizmów przedstawicielskich, ale 

np. w formie bezpośredniej bądź mechanizmów mieszanych). Zgodnie z koncepcją 

legitymacji wyjściowej (output legitimacy) – obywatele zgadzają się, że dana struk-

tura powinna egzystować i uczestniczyć w rządzeniu ze względu na korzyści, które 

wnosi do całego systemu. Akceptacja społeczna jest więc tutaj warunkiem, przy 

czym zakłada się, że obywateli nie interesuje tak bardzo kto rozwiązuje problem 

tylko jak szybko, sprawnie i skutecznie został rozwiązany. 

Natomiast w kontekście prowadzonej tutaj analizy najistotniejszym rodzajem 

legitymacji, którą cieszy się wspólnota jest legalność. Mamy do czynienia z władzą 

legalną – wspólnoty są formalnie legitymizowane przez traktaty (ratyfi kowane 

w ramach procedur demokratycznych – w referendach bądź parlamentach), które 

leżą u ich podstaw. Jednocześnie Europejski Trybunał Sprawiedliwości dokonując 

całej serii wykładni prawa, ukonstytuował traktaty europejskie, nadając im najwyż-

23 W szerszym rozumieniu legitymacja może oznaczać pewien stan systemu politycznego i jego 

elementów, charakteryzujący się obecnością faktycznego i względnie trwałego poparcia społecznego.
24 Na gruncie literatury polskiej rozróżnienie to przywołuje m.in. Janusz Ruszkowski, który nie 

dokonuje tłumaczenia, lecz opisuje ten rodzaj legitymacji jako ‘legitymację typu input/output”. 

J. Ruszkowski chrakteryzuje legitymację input jako zorientowaną do wewnątrz, a z kolei output – 

zorientowaną na zewnątrz, związaną ze skutecznością Unii, zdolnością do jej kompetencji rozwiązy-

wania problemów. J. Ruszkowski, Wstęp do studiów europejskich, Warszawa 2007, s. 256.
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szą rangę w systemie źródeł prawa międzynarodowego 25. Legitymacji należy 

doszukiwać się więc częściowo w historii – u samej genezy procesu – kiedy to 

demokratyczne państwa założycielskie (w przypadku państw, które weszły do 

wspólnot później – należy mieć na myśli traktaty akcesyjne) zdecydowały się 

upoważnić organy wspólnotowe do stanowienia prawa. Częściowo również legi-

tymacji – demokratycznego uprawomocnienia dla podejmowanych decyzji 

w formie aktów prawnych – w systemie UE, należy doszukiwać się w samym 

procesie tworzenia i implementacji dyrektyw. Cieszą się one legitymacją bezpo-

średnią – w związku z uczestnictwem Parlamentu Europejskiego w ich tworzeniu, 

oraz pośrednią – poprzez zaangażowanie Rady, w której zasiadają przedstawiciele 

rządów działający w ramach demokratycznych mandatów pochodzących z syste-

mów władzy krajów członkowskich. 

Wracając na grunt teorii decyzji należy przypomnieć, że sama implementacja 

decyzji to proces jej urzeczywistnienia poprzez instytucje, metody i środki działa-

nia, która ma prowadzić do przekształcenia danego fragmentu rzeczywistości 

politycznej w kierunku zgodnym z intencjami decydenta. Omawiany problem 

został podjęty w ramach analizy organizacyjnej (w ramach teorii decyzji), gdzie 

istotne wydaje się wyodrębnienie poziomów organizacyjnych podejmowania 

decyzji, badanie cech charakterystycznych prawidłowości i uwarunkowań procesów 

decyzyjnych, oraz społeczno-polityczne skutki podjętych decyzji.

Celem tego podejścia jest opis i wyjaśnienie mechanizmów podejmowania 

decyzji – w tym wypadku w ramach wielopoziomowej struktury, wraz z identyfi -

kacją głównych niedoskonałości tego procesu. W takiej sytuacji najbardziej ade-

kwatnym modelem eksplanacyjnym wydaje się koncepcja multilevel governance 

(MLG) – wielopoziomowego rządzenia26. Punktem wyjścia tej koncepcji jest 

uświadomienie sobie istnienia nachodzących na siebie kompetencji aktorów zaj-

mujących różne poziomy polityczne (od lokalnego, samorządowego, poprzez 

25 E. Vink, Multi-level Democracy: Deliberative or Agonistic. Th e Search for Appropriate Normative 

Strands, „Journal of European Integration” 2007, vol. 29, nr 3, s. 307.
26 W niektórych polskich tłumaczeniach koncepcja MLG występuje jako „wielopoziomowe zarzą-

dzanie”, (co przywodzi na myśl zarządzanie przedsiębiorstwem – management) wskazując, że określenie 

rządzenie zbyt blisko wiązałoby się z rządem, którego na poziomie europejskim nie ma. Takie podejście 

może byłoby uzasadnione, jeśli dopracujemy się w przyszłości ekspercko-menedżerskiej formy demo-

kracji, jednak póki co mimo wszystko mówimy o klasycznym rządzeniu. Ponadto takie defi niowanie 

podważa całą powiązaną siatkę terminologiczną, jak governability, EU governance studies (które na 

pewno nie są o zarządzaniu). Mając na względzie kompatybilność polskiej nauki z innymi systemami, 

nie powinno się używać terminu pochodzącego z sąsiedniej dyscypliny – ekonomii. 
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regionalny, państwowy, na ponadnarodowym kończąc), jak również zachodzących 

pomiędzy nimi interakcjami. MLG jako model analizy politologicznej czerpał 

w pewnym stopniu z koncepcji gry dwupoziomowej Roberta Putnama (two-level 

game), który opiera się na metaforze pozwalającej wyraźnie dostrzec związki 

pomiędzy krajową polityką a stosunkami międzynarodowymi. Decydenci, przed-

stawiciele elity władzy prowadzą właściwie swoją grę na dwóch arenach mniej 

więcej jednocześnie (czasami dominuje istotność, przesłanki jednej, potem dru-

giej). Na poziomie krajowym istotą prowadzonych działań jest chęć zdobycia 

i utrzymania władzy, głównie poprzez reagowanie na potrzeby i interesy grup 

interesów. Na arenie międzynarodowej ci sami aktorzy negocjują tak, aby utrzymać 

swoją pozycję w kraju (poprzez zaspokajanie ambicji i interesów swoich głównych 

popleczników). Konsekwencją takiego sposobu myślenia jest zacieranie różnicy 

pomiędzy tym co krajowe – wewnętrzne, a międzynarodowe – zagraniczne. Tym 

samym dla skutecznej analizy procesów integracyjnych nie wystarczają już instru-

menty stosowane przez naukę o stosunkach międzynarodowych, lecz muszą być 

uzupełnione przez inne narzędzia pochodzące z analizy politologicznej, takie jak: 

teoria demokracji, transformacji, i wiele innych szczegółowych konceptualizacji. 

Analizy oparte na modelu MLG nie próbują podważyć istotności państw naro-

dowych jako głównych podmiotów stosunków międzynarodowych. Wskazują one 

jednak jednoznacznie, że są one częścią wielopoziomowego systemu rządzenia, 

w którym współuczestniczą różnorodni aktorzy państwowi, ponadpaństwowi 

i wewnątrzpaństwowi. 

MLG pozwala widzieć proces integracyjny jako hybrydowy (ponadnarodowy-

międzyrządowy) model partnerski27 W ten sposób analitycy MLG wypracowali 

konstatację, że integracja europejska, jako konsekwencja procesu europeizacji, 

coraz bardziej posiada niezależny wpływ na tworzenie polityki w granicach państw 

członkowskich (przede wszystkim na egzekutywę, ale również legislaturę, jurys-

dykcję, system partyjny i inne elementy systemu politycznego). Ponadnarodowe 

i lokalne rządy zyskały na znaczeniu, czego rezultatem jest coraz bardziej wadliwa 

rola kontrolująca rządów narodowych pomiędzy tym, co zwykło być oddzielone 

areną polityki rodzimej i europejskiej. Tradycyjny podział komunikacji i reprezen-

tacji przez państwo (władzę państwową i jej mechanizmy) zostaje odcięty, gdyż 

MLG otwiera wiele możliwości wyrażania interesów, tym samym podważając 

wyraźny podział pomiędzy rodzimą a międzynarodową polityką. Obydwie areny 

27 Multi–level Governance, red. I. Bache, M. Flinders, Oxford 2004
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okazują się być zespolone w kontekście postępującej integracji europejskiej, co 

stanowczo odróżnia MLG od konceptualizacji supranacjonalnych. 

Poruszany w niniejszym tekście problem długości transpozycji dyrektywy 

i dyskontynuacji odpowiedzialności politycznej stanowi przejaw niekompatybil-

ności przedstawicielskiej demokracji z poziomu państwa narodowego (wraz z jej 

dynamiką) ze strategicznym, ze względu na swój zasięg, rządzeniem w stylu mene-

dżersko-eksperckim do którego aspiruje Unia Europejska – na poziomie ponad-

państwowym. 

PODSUMOWANIE 

ZAWARTY W TYTULE PROBLEM dotyczy sygnalizowanej w międzynarodowej 

literaturze prawniczej kwestii tzw. dyskontynuacji, która swe źródła bierze z dwu-

etapowego procesu tworzenia i implementacji dyrektyw w systemie prawa wspól-

notowego. Kilkuletnie okresy transpozycji powodują w konsekwencji sytuację, 

w której wola polityczna ‘wczorajszych’ większości zostaje przeniesiona w czasie 

i wiąże (za pośrednictwem ponadnarodowych instytucji) nowy układ większo-

ściowy. Ci którzy formułują daną politykę niekoniecznie będą ją wdrażać albo 

ponosić jej polityczne konsekwencje. 

Co więcej – z perspektywy społeczeństwa niekoniecznie Ci, którzy kontrolują 

dane działanie ex post są tymi, którzy formułowali mandat dla takiej polityki ex 

ante. Być może należałoby odważyć się na sformułowanie krytycznego sądu wobec 

funkcjonujących form demokracji – współczesne mechanizmy polityki przedsta-

wicielskiej są nieadekwatne dla współczesnych problemów, stopnia ich skompli-

kowania, złożonego i długotrwałego procesu ich rozwiązywania, często wykracza-

jącego poza jedną kadencję i poza system polityczny jednego państwa 28. 

W odpowiedzi na owe niedoskonałości autor formułuje ad hoc sądy norma-

tywne, które mogą zostać wykorzystane przy konstruowaniu modelowego prze-

biegu procesu decydowania politycznego w ramach wielopoziomowego systemu, 

jakim jest Unia Europejska. Rekomendacją, która wzmacnia legitymację demokra-

tyczną Unii, jest postulat większego zaangażowania parlamentów krajów człon-

kowskich – i to nie tylko w sposób, który wprowadza Traktat Lizboński – ale przede 

wszystkim przy wykorzystaniu aktualnych możliwości prawnych: przy formuło-

28 Y. Papadopoulos, Problems of Democratic Accountability in Network and Multilevel Governance, 

„European Law Journal” 2007, vol. 13, nr 4, s. 483.
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waniu mandatu negocjacyjnego na posiedzenia Rady – poprzez funkcję kontrolną 

(nad egzekutywą) oraz po decyzji na poziomie ponadnarodowym, na etapie 

implementacji, poprzez angażowanie parlamentów w proces transpozycji29. 

Z punktu widzenia podejścia normatywnego, należy stwierdzić, iż nie mamy do 

czynienia z optymalnym procesem decyzyjnym. Jego niedoskonałości wydają się 

na tyle istotne, że należy powyższą argumentację zaliczyć do głosu wzmacniającego 

opinie sceptyków w debacie nad defi cytem demokratycznym w Unii Europejskiej, 

w szczególności defi cytem legitymacji. Co interesujące, szczegółowa analiza decy-

zyjna wydaje się sugerować, że ewentualne panacea nie wymagają zmiany wspól-

notowego porządku prawnego, a  jedynie modyfi kacji zachowań uczestników 

procesu decyzyjnego – większego zaangażowania parlamentów krajów członkow-

skich we wszystkich fazach tworzenia i implementacji dyrektywy i ograniczenia 

monopolu krajowych egzekutyw. Jednocześnie stopień skomplikowania tego 

procesu, jego wieloetapowość, uczestnictwo podmiotów zarówno z poziomu kra-

jowego, jak i ponadnarodowego wymagają zastosowania perspektywy multi-level 

governance – modelu wielopoziomowego systemu, w którym dana decyzja prawno-

polityczna, zanim dotrze do swoich adresatów w postaci normy prawnej imple-

mentowanej w krajowym porządku prawnym, wypracowywana jest w procesie 

interakcji aktorów państwowych i ponadpaństwowych. 

SUMMARY

THE LONG TRANSPOSITION periods in implementing a directive (sometimes expanding 

to 2–3 years) as well as the two-stages procedure of secondary low legislative process 

generate justifi able arguments that this processe lacks democratic legitimacy. Th e reason 

is that the past majority – very oft en delegitimized later on in forthcoming elections – 

expands its mandate in time over the new majority, which may diff er signifi cantly in terms 

of preferences and orientation. Th is creates discontinuity problem, which enriches the 

democratic defi cit discourse that has tradition reaching the 70. XX century. Th e author 

uses decision theory framework as well as multi-level governance approach which are the 

most adequate theoretical vehicles in the proposed analysis. 

29 Warto zauważyć, że opisywany proces decyzyjny odbywa się z ograniczonym (najczęściej 

pośrednim) udziałem partii politycznych, które w ramach państwowych systemów politycznych 

stanowią bardzo ważny element tego procesu.
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SPRAWY EUROPEJSKIE BYŁY od zawsze ważnym elementem polityki zagranicznej 

Stanów Zjednoczonych, podobnie jak Doktryna Monoroe’a nie powstrzymywała 

mocarstwa Europy przed ingerowaniem w politykę państw Zachodniej Hemisfery. 

Interesy polityki zagranicznej USA w tym regionie uzależnione były od aktualnych 

uwarunkowań historycznych. Europa była ważnym partnerem handlowym oraz 

obszarem inwestycji zagranicznych USA i można zaryzykować stwierdzenie, że do 

czasu II wojny światowej interesy USA na Starym Kontynencie skupiały się wokół 

kwestii gospodarczych. Przełom nastąpił wraz z pojawieniem się zagrożenia zdo-

minowania Europy przez jakiekolwiek państwo totalitarne. Ponieważ uderzyłoby 

to w interesy Stanów Zjednoczonych w tym regionie, zdecydowano się na porzu-

cenie polityki izolacjonizmu i aktywne uczestniczenie w sprawach europejskich. 

Od tego momentu również kwestie polityczne oraz militarne stały się ważnym 

elementem polityki Stanów Zjednoczonych wobec Europy 1. 

Jednocześnie, po II wojnie światowej w Europie zapoczątkowano wielopłaszczy-

znowe procesy integracyjne. Z samej inicjatywy Amerykanów powstały takie 

organizacje jak OEEC czy NATO, pozostałe zaś, jak Rada Europy, Unia Zachodnia, 

czy EWG były wynikiem aktywności samych Europejczyków. Powstawały organi-

zacje integrujące region zarówno na płaszczyźnie gospodarczej, jak i polityczno-

wojskowej. Zatem w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, wraz z przeło-

mem związanym z  wyjściem z  polityki izolacjonizmu, pojawiły się nowe 

instrumenty oddziaływania na tak ważny region, jakim jest Europa. Współpraca 

w ramach nowo powstałych organizacji i instytucji regionalnych stawiała przed 

1 D.W. White, Th e American Century, Th e Rise and Decline of the United States as a World Power, 

New Haven–London 1996, s. 18.
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kolejnymi administracjami nowe możliwości i wyzwania. Pojawia się tutaj pytanie, 

w jaki sposób Stany Zjednoczone w okresie zimnej wojny wykorzystywały procesy 

integracyjne w regionie europejskim i europółnocnoatlantyckim dla realizowania 

własnych interesów na poziomie regionalnym i globalnym, na płaszczyźnie gospo-

darczej i politycznej. 

W związku z zakończeniem „zimnej wojny” polityka zagraniczna USA musiała 

ulec weryfi kacji w taki sposób, aby odpowiadała ona wyzwaniom zmieniającego 

się świata. Jednocześnie procesy integracyjne w Europie nabrały nowej jakości – 

silna gospodarczo i konkurencyjna na rynkach światowych podjęła próby tworze-

nia własnej tożsamości politycznej i obronnej. W takich okolicznościach należy 

zadać pytanie o zmiany w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych wobec 

nowych kierunków integracyjnych w Europie, których początek nastąpił wraz 

z utworzeniem Unii Europejskiej. 

Po II wojnie światowej, ze względu na zmianę układu sił na świecie i rosnące 

zagrożenie ze strony Związku Radzieckiego, Europa znalazła nowe miejsce w poli-

tyce zagranicznej USA. Jeszcze we wrześniu 1942  r. Amerykanie opracowali 

dokument „Amerykańskie interesy w Zjednoczonej Gospodarczo Europie, ze 

Zwróceniem Uwagi na Bariery w Handlu” (American Interests in the Economic 

Unifi cation of Europe with Respect to Trade Barriers), w którym kładli nacisk na 

potrzebę liberalizacji handlu w samej Europie. Jednocześnie deklarowali wolę 

zmniejszania barier celnych na produkty importowane ze Starego Kontynentu. 

Początkowo w tych pomysłach jednoczenia Europy nie było mowy o tworzeniu 

regionalnych struktur współpracy, płaszczyzną integracji europejskiej miały być 

już istniejące instytucje o zakresie ogólnoświatowym. Po zakończeniu działań 

wojennych i utworzeniu pierwszych organizacji międzynarodowych miały nimi 

być ONZ, MFW, IBRD czy UNRRA. Jednak już pierwsze lata powojenne uświado-

miły Amerykanom konieczność tworzenia struktur regionalnych 2. Pretekstem dla 

inspirowania europejskich procesów integracyjnych stał się po 1947 r. plan pomocy 

gospodarczej dla Europy, znany jako Plan Marshalla. Już wtedy Stany Zjednoczone 

podjęły decyzję o budowaniu europejskiego ugrupowania integracyjnego, mimo 

że takie rozwiązanie oznaczało dyskryminację rynków pozaeuropejskich, również 

rynku amerykańskiego 3. Oznaczało to, że Amerykanie z przyczyn zarówno gospo-

darczych, jak i politycznych zdecydowali się na tworzenie nowego ładu po drugiej 

2 J. Killick, Th e United States and European Reconstruction 1945–1960, Edinburgh 1997, s. 134. 
3 A.W. DePorte, Europe Between the Superpowers, Th e Enduring Balance, New Haven–New 

York1979, s. 196.
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stronie Atlantyku 4. Owocem tych dążeń stało się powołanie Organizacji Europej-

skiej Współpracy Gospodarczej (OEEC), początkowo będącej płaszczyzną współ-

pracy Stanów Zjednoczonych z jednej, a państwami korzystającymi z pomocy 

w postaci Planu Marshalla z drugiej strony. Już od 1948 r. Amerykanie pragnęli 

wyposażyć tę organizację w ponadnarodowe struktury władzy i odpowiednie 

instytucje, jak Komitet Ministrów. Nie spotkało się to z entuzjazmem Europejczy-

ków i już od 1949 r. można obserwować spadek znaczenia OEEC 5. 

Inny los spotkał kolejną organizację łączącą państwa regionu europółnocnoat-

klantyckiego, Organizację Paktu Północnoatlantyckiego (NATO). W 1948 r. Wielka 

Brytania, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg podpisały Pakt Brukselski i chcąc 

wzmocnić swój sojusz w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony ZSRR rozpoczęły 

starania o przystąpienie USA do Paktu. Propozycja ta nie wzbudziła jednak ame-

rykańskiego entuzjazmu. Dopiero rosnące zagrożenie ze strony Związku Radziec-

kiego – przewrót w Czechosłowacji i obawa przed kolejnymi – wpłynęło na zmianę 

postaw amerykańskich polityków. Podjęto decyzję o przystąpieniu do organizacji, 

przy czym obecność w niej również takich państw jak Dania, Islandia, Włochy, 

Norwegia, Portugalia były dla USA gwarantem zneutralizowania pozycji państw 

Paktu Brukselskiego 6. Należy zwrócić uwagę, że przystąpienie Stanów Zjednoczo-

nych do NATO stanowiło swoisty przełom w amerykańskiej polityce zagranicznej. 

Decyzja ta zapadła w momencie, kiedy w Ameryce wciąż żywa była zasada niean-

gażowania się w sojusze, które miały na celu utrzymanie równowagi sił na Starym 

Kontynencie. Zdając sobie sprawę z konieczności zaangażowania w sprawy euro-

pejskie ze względu na rosnące zagrożenie radzieckie, amerykańscy politycy pró-

bowali udowodnić, że w nowych warunkach po II wojnie światowej, przy wiodącej 

roli nowej organizacji uniwersalnej ONZ nie może być mowy o polityce równowagi 

sił. W Departamencie Stanu powstał wtedy dokument „Różnice między Paktem 

Północnoatlantyckim a tradycyjnymi sojuszami militarnymi” (Diff erence Between 

the North Atlantic Treaty and Traditional Military Alliances), porównujący siedem 

sojuszy powstałych od początku XIX w. i NATO. Wnioski wskazywały na wyjątkowy 

charakter Sojuszu Północnoatlantyckiego. W przeciwieństwie do pozostałych 

skierowany był przeciw wojnie i agresji, którą odrzucał, a nie przeciw jakiemuś 

4 R.W. Gregg, About Face? Th e United States and the United Nations, Colorado–London 1993, 

s. 8.
5 J. Killick, Th e United States and European…, s. 136.
6 W.I. Cohen, Th e Cambridge History of American Foreign Relations, Volume IV, America in the 

Age of Soviet Power, 1945–1991, Cambridge 1993, s. 48–49.
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państwu, miał bronić zasad, a nie terytorium państwowego. Ponadto celem NATO 

nie miało być zachowanie status quo w Europie – zmiany były dopuszczalne, nie-

dopuszczalne natomiast miało być używanie przemocy we wprowadzaniu zmian. 

Dzięki tej organizacji, zamiast równowagi sił, promowane miało być nowe pojecie 

równowagi zasad 7.

Stany Zjednoczone zatem od czasów II wojny światowej z pozycji mocarstwa 

popierały ideę integracji po drugiej stronie Atlantyku na różnych płaszczyznach. 

W warunkach zimnej wojny silna zjednoczona Europa miała pełnić funkcję bufora, 

tzw. „trzeciej siły” pomiędzy dwoma biegunami na świecie 8. Od momentu powsta-

nia Wspólnot Europejskich w latach 50. stały się one, a później Unia Europejska 

obok NATO, głównymi płaszczyznami współpracy i realizowania amerykańskiej 

polityki w Europie. Unia Zachodnioeuropejska, powstała w wyniku przekształcenia 

Unii Zachodniej, nie odgrywała znaczącej roli ani w Europie, ani w Ameryce. 

Ponadto Organizacja Narodów Zjednoczonych, jako organizacja będąca ważnym 

narzędziem amerykańskiej polityki zagranicznej, służyła Amerykanom do wpły-

wania na poszczególne regiony świata, w tym na Europę 9.

Analizując obecną politykę USA wobec integracji europejskiej, nie sposób nie 

wspomnieć o zmianach współcześnie zachodzących w układzie sił na świecie. 

Mianowicie dzisiejszy układ można nazwać układem pozimnowojennym, w którym 

rolę jedynego dominującego mocarstwa światowego odgrywają Stany Zjednoczone. 

Jest to czas wyłaniania się nowego ładu światowego, w którym zyskają na znacze-

niu nowe potęgi spoza świata zachodniego. Spowoduje to z jednej strony stosun-

kowe osłabienie Ameryki, z drugiej zaś może doprowadzić do bliższej współpracy 

amerykańsko-europejskiej. Dojście w najbliższych dekadach do głosu nowych 

mocarstw, obcych, lub nawet wrogich wobec Zachodu może spowodować konso-

lidacje tego świata w oparciu o wspólne korzenie i podobne wartości. Dodatkowo, 

bez względu na wolę polityków po obu stronach Atlantyku, Amerykanie i Euro-

pejczycy pod względem cywilizacyjnym i politycznym są często postrzegani jako 

przedstawiciele jednej całości, a różnice między nimi są często z zewnątrz niedo-

strzegane. Wpływa to z pewnością na wzajemne relacje między partnerami 10. 

 7 H. Kissinger, Diplomacy, New York 1994, s. 547–548.
 8 J. Killick, op.cit., s. 151.
 9 A.I. Cyr, Aft er the Cold War, American Foreign Policy, Europe and Asia, Houndmills 2000, 

s. 15.
10 T. Paszewski, Europa i Stany Zjednoczone – nowe partnerstwo?, „Sprawy Międzynarodowe” 2007, 

nr 1, s. 33–34.
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Pozycja Europy w amerykańskiej polityce zagranicznej po zakończeniu zimnej 

wojny nakreślona została w dokumencie „Zaangażowanie i Rozszerzenie”, opubli-

kowanym podczas prezydentury Billa Clintona. Biorąc pod uwagę nowo powstałe 

zagrożenia i możliwości pojawiające się w świecie na progu XXI w., przed polityką 

zagraniczną USA postawiono nowe cele do zrealizowania, czyli przede wszystkim 

zapewnienie bezpieczeństwa, wzmacnianie gospodarki oraz szerzenie demokracji 

na świecie 11. Pojawiło sie tu także niezwykle ważne dla polityki Stanów Zjedno-

czonych wobec Europy spostrzeżenie – mianowicie Stany Zjednoczone i Europę 

we współczesnym zmieniającym się świecie więcej łączy niż dzieli. Są one ostoją 

takich wspólnych wartości jak ustrój demokratyczny, wspieranie procesów inte-

gracyjnych, promowanie dobrobytu, pokoju i wolnego rynku, a zadaniem obu stron 

jest chronienie i promowanie tego dorobku w całym świecie. Zatem, w świetle tego 

dokumentu, Stary Kontynent powinien zajmować najważniejsze miejsce w ame-

rykańskiej polityce zagranicznej. Partnerzy powinni także razem działać na rzecz 

rozwiązywania współczesnych problemów globalnych 12.

Obecnie Stany Zjednoczone, realizując swoje interesy w regionie europejskim, 

skupiają się na trzech najważniejszych zagadnieniach. Przede wszystkim ze względu 

na doświadczenia historyczne dążą do utrzymania pokoju w Europie i niedopusz-

czenia do konfl iktów między państwami Starego Kontynentu. Ponadto, pod 

względem gospodarczym Europa jest ważnym partnerem dla USA, które potrze-

bują wolnego handlu i  inwestycji. Wreszcie wyznawanie podobnych wartości 

i bliskość cywilizacyjna decyduje o potrzebie utrzymywania bliskich stosunków 

z Europą-partnerem w budowaniu takiego ładu, który pozwoli na zachowanie 

pokoju na świecie w duchu poszanowania zasad demokratycznych 13. W celu 

realizowania powyższych kategorii interesów Stany Zjednoczone odwołują się do 

współpracy ze wszystkimi instytucjami, które mają na celu zapewnienie bezpie-

czeństwa i realizowanie integracji w regionie europejskim, tj. głównie z Unią 

Europejską, Unią Zachodnioeuropejską, Radą Europy, OBWE. W 1991 r. Amery-

kanie zaakceptowali koncepcję interlocking institutions, zakładającą współpracę 

wyżej wymienionych instytucji na rzecz umacniania bezpieczeństwa europejskiego 

11 A National Security Strategyof Engagement and Enlargement, Th e White House, February 1996, 

http://www.fas.org/spp/military/docops/national/1996stra.htm.
12 J. Stachura, Dynamika Stosunków Transatlantyckich, „Sprawy Międzynarodowe” 2001, nr 1, 

s. 35–36.
13 Bergner Jeff rey T., U.S Interests in Europe: Leadership for the Next Century, [w:] U.S. International 

Leadership in the 21st Century, red. W.B. Weinrod, P.J. Dobriansky, Virginia 2000, s. 19.
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w obliczu zmieniających się wyzwań 14. Szczególnie ważną rolę w realizowaniu 

amerykańskich interesów w Europie spełnia Organizacja Paktu Północnoatlantyc-

kiego i Wspólnota Europejska. Jednak obie te organizacje ulegają pewnym trans-

formacjom, które są skutkiem nie tylko tworzenia nowego porządku światowego. 

Po pierwsze, zmienia się ich zakres terytorialny, przyjmowane są nowe państwa 

członkowskie, przy jednoczesnym osłabieniu pogłębiania integracji w przypadku 

WE czy braku odpowiednich reform wewnętrznych w NATO. Dodatkowo pojawia 

się problem ekspansji gospodarczej i politycznej regionu azjatyckiego, co jest 

odczuwane zarówno przez państwa europejskie, jak i USA. Od 1981, wymiana 

handlowa Stanów Zjednoczonych z regionem Pacyfi ku przewyższyła handel Azji 

z Europą. Co prawda Azjatom nadal brakuje płaszczyzny współpracy organizacyj-

nej, jaką posiada Wspólnota Europejska, a kwestie bezpieczeństwa oparte są raczej 

na umowach dwustronnych niż realizowane w ramach istniejących organizacji 

wielostronnych, jak SEATO czy ANZUS. Organizacje gospodarcze jak APEC 

pozostają na stosunkowo niskim poziomie rozwoju organizacyjnego. Dodatkowo 

zarówno Europa, Ameryka, jak i Azja funkcjonują w czasach prób redefi niowania 

celów, zadań i funkcji, które we współczesnym pozimnowojennym świecie pełnić 

ma Organizacja Narodów Zjednoczonych 15. Zatem pojawia się pytanie o skutecz-

ność instytucji międzynarodowych, które mają być płaszczyzn współpracy euro-

pejsko-amerykańskiej w zmieniającym się układzie sił. 

Szczególnie jaskrawy wydaje się tutaj przykład NATO, organizacji sojuszniczej, 

będącej gwarantem bezpieczeństwa na Starym Kontynencie. Wraz zakończeniem 

zimnej wojny organizacja ta utraciła ważny element spajający sojuszników w epoce 

zagrożenia ze strony radzieckiej. W chwili obecnej postuluje się o zreformowanie 

sojuszu w taki sposób, aby odpowiadał on realiom i wyzwaniom dzisiejszych czasów 

oraz służył realizacji interesów i celów wszystkich stron paktu 16. Jest to o tyle trudne, 

że wraz z próbami redefi niowania racji bytu w Sojuszu Północnoatlantyckim odży-

wają napięcia między państwami członkowskimi. Od początku istnienia NATO 

problemem było zróżnicowanie pod względem logistycznym poziomu uzbrojenia 

i dostosowania do postępującej technologii. W ramach sojuszu dochodziło do 

konfl iktów między członkami. Stany Zjednoczone niezadowolone były z niedosta-

tecznego poziomu zaangażowania pozostałych członków oraz niewystarczającego 

14 R. Zięba, Polityka w ramach NATO i wobec Unii Europejskiej [w:] Polityka zagraniczna USA po 

zimnej wojnie, red. J. Zając, Toruń 2005, s. 35.
15 A.I. Cyr, Aft er the Cold War…, s. 16.
16 T. Paszewski, Europa i Stany Zjednoczone…, s. 31.
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poziomu uzbrojenia 17. Z drugiej strony dominacja USA była przyczyną frustracji 

zachodnioeuropejskich partnerów. Po upadku bloku wschodniego Amerykanie 

dążą do zachowania swojej przywódczej roli w Sojuszu, jednocześnie nakłaniając 

stronę europejską do większego zaangażowania i odpowiedzialności za bezpieczeń-

stwo w regionie 18. Nadal chcą oni realizować swoje interesy w Europie poprzez 

NATO, co wymaga przystosowania organizacji do zmian zachodzących w struktu-

rach europejskich, w strukturach Sojuszu, a co za tym idzie, zmian w kształcie 

amerykańskich sił zbrojnych w Europie, tak aby były one lepiej dostosowane do 

nowych misji. USA pragnie również nakłonić państwa europejskie do wypełniania 

uzgodnionych zobowiązań w ramach Sojuszu, aby były one w stanie wspólnie sta-

wiać czoła przyszłym konfl iktom na kontynencie. Wymagane jest również zlikwi-

dowanie różnic w wyposażeniu obronnym. Dla Amerykanów konieczna jest także 

bliższa współpraca na płaszczyźnie przemysłu zbrojeniowego 19.

Należy również zwrócić uwagę na zmieniającą się w ostatnich czasach pozycję 

Europy w amerykańskiej polityce gospodarczej. Istniej kilka czynników, które 

powodują słabnięcie wzajemnych powiązań w ramach regionu północnoatlantyc-

kiego. Same Stany Zjednoczone w wyniku migracji ludności na zachód stoją 

w obliczu przesuwania się punktu ciężkości ze wschodniego na zachodnie wybrzeże. 

Powoduje to wzrost powiązań z regionem azjatyckim, a osłabienie więzów z Europą. 

Ponadto zmiany w strukturze etnicznej społeczeństwa skutkują osłabieniem wię-

zów ze Starym Kontynentem, wzmacniają się natomiast więzy z Azją, Ameryką 

Łacińską i Afryką 20.

Amerykanie w ramach współpracy transatlantyckiej nadal próbują realizować 

swoje interesy o charakterze gospodarczym, czyli przede wszystkim obniżać 

bariery celne, tworzyć strefy wolnego handlu. Istnieje nawet pomysł utworzenia 

w najbliższej przyszłości strefy TAFTA (Transatlantic Free Trade Area) 21. Henry 

Kissinger posuwał się nawet dalej w planach integracyjnych. Sugerował on nie 

tylko utworzenie „północnoatlantyckiej strefy wolnego handlu”, ale nawet połą-

czenie obszarów UE, NAFTY oraz MERCOSURU w jeden wielki zintegrowany 

„region atlantycki” 22.

17 A.W. DePorte, op.cit., s. 195.
18 R.J. Payne, Th e West European Allies, Th e Th ird World, and U.S. Foreign Policy, Post-Cold War 

Challenges, New York, Westport Connecticut: Praeger, s. 1.
19 J.T. Bergner, op.cit., s. 24.
20 R.J. Payne, op.cit., s. 2.
21 J.T. Bergner, op.cit., s. 22.
22 J. Ciechański, ONZ a Układ z Dayton, „Sprawy Międzynarodowe” 1996, nr 2, s. 125.
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Intensywny rozwój integracji gospodarczej w Europie, zwłaszcza po 1993 r., czyli 

od momentu powstania Unii Europejskiej powodował, że Amerykanie coraz 

częściej traktowali Europejczyków nie jako partnerów, ale konkurentów na szcze-

blu regionalnym i globalnym. Przyczyn takiego stanu rzeczy było wiele. Udział 

Wspólnoty Europejskiej w globalnej produkcji przemysłowej, udział w handlu 

światowym, pomoc humanitarna i rozwojowa wobec państw rozwijających się 

wciąż wzrastała, doganiała lub nawet prześcigała USA. Pod koniec lat 90. Wspólnota 

Europejska osiągnęła najwyższy poziom inwestycji w Ameryce Łacińskiej, co 

w Stanach Zjednoczonych wywołało poważne zaniepokojenie 23. Aby ograniczyć 

zagrożenia ze strony europejskiego ekspansjonizmu gospodarczego państwo to 

podjęło pewne kroki na rzecz powiązania interesów obu stron w tej sferze. W 1995 r. 

zawarto porozumienie – Nowy Program Transatlantycki, (New Transatlantic 

Agenda), w którym USA potwierdziły podmiotowość Unii Europejskiej jako 

ważnego uczestnika międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, 

podkreśliły wagę więzów transatlantyckich, którym przejawem jest współpraca 

w ramach NATO. Obie strony wyraziły wolę budowania integracji transatlantyckiej 

w ramach tzw. new transatlantic marketplace. Z jednej strony sekretarz stanu USA 

Warren Christopher przedstawił w 1996 r. w Stuttgarcie plan powołania nowej 

wspólnoty amerykańsko-europejskiej, z drugiej zaś pojawił się pomysł Komisji 

Europejskiej zniesienia już w pierwszej dekadzie XXI w. wzajemnych ceł na towary 

przemysłowe i wprowadzenia swobody przepływu usług. Żadna z propozycji nie 

zyskała aprobaty drugiej strony, a do kolejnych pomysłów odnoszono się z dużą 

dozą ostrożności 24. 

Owocem takiej polityki stało się Transatlantyckie Partnerstwo Gospodarcze 

(Transatlantic Economic Partnership), porozumienie podpisane w 1998 r. przez 

Unię Europejską i Stany Zjednoczone, będące narzędziem tworzenia warunków 

dla przyszłej wspólnej integracji. W dokumencie tym przewidziano prowadzenie 

dialogu w kwestii wzajemnej liberalizacji sfery usług i wymiany handlowej towarów 

przemysłowych i rolnych. Współpraca miała odbywać się również w sprawie 

globalnej redukcji ograniczeń handlu i przepływu kapitału, zwłaszcza poprzez 

działalność na forum Światowej Organizacji Handlu. Wspólnymi wysiłkami objęte 

zostały również poszczególne państwa oraz organizacje pozarządowe i przedsię-

biorcy. W celu realizacji postanowień porozumienia przewidywano, prócz dotych-

czasowych form współpracy, szczyty UE–USA odbywające się co pół roku 

23 R. Zięba, Polityka w ramach NATO…, s. 55.
24 J. Stachura, Dynamika…, s. 37.
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z udziałem prezydenta USA, Przewodniczącego Komisji Europejskiej oraz szefa 

rządu państwa sprawującego Prezydencję w UE, spotkania na szczeblu rządowym 

z udziałem amerykańskiego sekretarza stanu i unijnej „trójki”, a także współpracę 

urzędników obu stron 25.

Rozwijanie handlu światowego i wspieranie wolnego rynku na świecie stanowią 

priorytet amerykańskiej polityki zagranicznej. Dlatego wspieranie postępującej 

integracji europejskiej jest dla USA ważnym zagadnieniem, dąży on do polepsza-

nia i zacieśniania wzajemnych stosunków. Jednak w tych relacjach można zauwa-

żyć, że Amerykanie odwołują się głównie do współpracy gospodarczej, niechętnie 

zaś odnoszą się do kwestii politycznych i obronnych. Dla nich Europa jako wspól-

nota polityczna jest słaba, a w obliczu takich zagrożeń jak ekonomiczna stagnacja, 

czy gwałtowne starzenie się społeczeństw państw europejskich nie może być mowy 

o budowaniu europejskiej obronności. Przejawem niechęci wobec budowy euro-

pejskiej tożsamości politycznej, a co za tym idzie odwrotu od atlantyckiej koncep-

cji bezpieczeństwa, są amerykańskie próby osłabienia Europy. Można tu zaliczyć 

naleganie, by Wielka Brytania nie przystąpiła do strefy euro czy aktywne poparcie 

dla rozszerzenia Unii Europejskiej o znane z proamerykańskiego nastawienia 

państwa Europy Środkowej czy Turcję26. 

Amerykanie obserwując wysiłki Europejczyków na rzecz utworzenia własnej 

tożsamości politycznej i obronności, starali się je kontrolować a nawet powstrzy-

mywać. Dopiero pod koniec lat 90., kiedy powstała Europejska Polityka Bezpie-

czeństwa i Obrony stanęli wobec konieczności współpracy i w tym zakresie. Jednak 

w wyniku ostrego sprzeciwu części europejskich państw wobec interwencji w Iraku 

i w odpowiedzi na próby wprowadzenia Konstytucji dla Europy w USA coraz 

głośniejsze stały się głosy neokonsrewatystów nawołujące do wycofania poparcia 

dla integracji europejskiej i umacnianiu raczej podziałów w Unii Europejskiej 

poprzez utrzymywanie stosunków z poszczególnymi państwami europejskimi, 

a nie z Unią Europejską jako całością 27. Szybko jednak wycofano się z takich pro-

pozycji wychodząc z założenia, że polityka taka sprzyjałaby tylko pogłębianiu się 

podziałów na Starym Kontynencie, co z kolei nie służyłoby ani jednej, ani drugiej 

stronie. Obecnie panuje zgoda wśród Amerykanów, że Unia Europejska powinna 

być w centrum zainteresowań amerykańskiej polityki zagranicznej, różnice zdań 

pojawiają się jedynie w odniesieniu do stopnia zaangażowania i warunków współ-

25 Ibidem, s. 38.
26 R. Zięba, op.cit., s. 57.
27 Ibidem, s. 56.
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pracy. Wciąż dominuje przekonanie, że jednocząca się Europa będzie zmierzać 

raczej w kierunku atlantyckim niż gaullistowskim 28.

W okresie konfrontacji zimnowojennej Europa stanowiła niezwykle ważny region 

w polityce zagranicznej USA. Doświadczenia historyczne oraz zagrożenie ze strony 

Związku Radzieckiego uświadamiały Amerykanom, że tylko silna i bezpieczna 

Europa może stać się skutecznym partnerem Stanów Zjednoczonych, swego rodzaju 

„buforem” pomiędzy dwoma blokami. Doskonałym sposobem na „wzmocnienie” 

Starego Kontynentu okazały się procesy integracyjne zapoczątkowane w tym regio-

nie po II wojnie światowej. Wynikiem zaangażowania USA w Europie oraz dowodem 

na zerwanie z tradycją nieangażowania się w stałe sojusze stało się NATO – sojusz 

polityczno-wojskowy integrujący państwa Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, 

mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa państwom europejskim na poziomie 

regionalnym oraz stanowiący ważny element globalnej polityki USA. Na płaszczyź-

nie gospodarczej USA również wykorzystywały procesy integracji europejskiej dla 

realizacji własnych celów. Po II wojnie światowej mocarstwo to kładło szczególny 

nacisk na potrzebę liberalizacji handlu z Europą. Efektem takich tendencji była 

z czasem konieczność tworzenia czy inspirowania regionalnych ugrupowań inte-

gracyjnych o charakterze gospodarczym. 

Po zakończeniu konfrontacji zimnowojennej nastąpiły istotne zmiany w polityce 

zagranicznej USA oraz w procesach integracyjnych w Europie. Z jednej strony 

jedyne mocarstwo światowe w jednobiegunowym świecie stanęło przed wyzwa-

niami związanymi z tworzeniem Nowego Ładu Światowego, z drugiej zaś Europa 

zadecydowała o utworzeniu Unii Europejskiej, pogłębianiu integracji politycznej 

i  tworzeniu własnej tożsamości obronnej. Spowodowało to nieco „nerwową” 

reakcję Stanów Zjednoczonych. Szybko jednak okazało się, że Stany Zjednoczone, 

chcąc utrzymać swoją pozycję w zmieniającym się świecie, wciąż potrzebują silnej, 

zjednoczonej Europy i to zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i politycznym. 

Muszą też czynić wysiłki na rzecz zacieśniania wzajemnych zależności na zasadzie 

partnerstwa. 

28 T. Paszewski, op.cit., s. 37.
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SUMMARY

SINCE THE BEGINNINGS of the USA, European issues have been an important part of 

American foreign policy. Till Word War II American aff airs on the Old Continent had 

focused on the economy. Later, the increasing threat posed by the position of the Soviet 

Union repositioned Europe in the foreign policy of the USA. Th e Americans recognised 

the necessity to create European integrating structures. Th e Organization for European 

Economic Cooperation was established during the implemenation of the Marshall Plan, 

so was the North Atlantic Treaty Organisation. Washington supported the idea of integra-

tion on both sides of the Atlantic on various planes, oft en initiating itself some projects. 

Th e necessity to redefi ne Transatlantic relations appeared following the end of the era of 

the Cold War. Th e USA realised that during the formation of a new world line – up the 

new powers from outside the Western World would grow in importance. Consequently, it 

aimed at maintaining peace in Europe and preventing any confl icts between the countries 

of the Old Continent. Furthermore, economically, Europe has always been an important 

partner for the USA, which needs free trade and a place for its investments. Finally, the 

similarity of civilisation and the endorsed values reaffi  rms the need to maintain close 

contacts with Europe in order to establish an order allowing to preserve peace in the world 

in a spirit of democracy. However, the creation of the European Union proved a major 

turning point in the relations between Europe and America. Th e decision to establish 

a framework for not only economic but also political and military cooperation on the 

Continent created an atmosphere of distrust and competition between the partners. 

Observing the European eff orts to create their own political identity and defences, the 

Americans tried to control and even stop them. Next political turbulance resulted from the 

opposition of some European countries both to the American intervention in Iraque and 

the attempts to introduce a constitution in Europe. It caused the Americans to talk about 

the necessity to withdraw their support for European integration and to concentrate on 

deepening divisions withing the European Union through cultivating relations not with 

the EU as a whole but with individual countries. However, these ideas were rejected as such 

policy would only make the divisions on the Old Continent deeper, which would be ben-

efi cial for neither side. Currently, the Americans agree that the European Union should be 

the focus of attention for the American foreign policy, the only problem being the condi-

tions of the cooperation and how much the USA should get involved in it.
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WPROWADZENIE

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC od początku lat 90. XX w. rozpoczęła dyna-

miczny proces przemian politycznych i to zarówno w wymiarze wewnętrznym, 

jak i na arenie międzynarodowej. Samo zaś zjednoczenie obu państw niemieckich 

otworzyło drogę do redefi nicji pozycji tego kraju w wymiarze globalnym. Należy 

pamiętać, że praktycznie do 1990 r. działania Niemiec Zachodnich ograniczały 

się do zaangażowania na rzecz pogłębiania procesu integracyjnego w ramach 

Wspólnot Europejskich oraz NATO. Natomiast wszelkie formy użycia wojsk 

niemieckich poza terytorium członków Paktu Północnoatlantyckiego zostały 

uznane przez władze RFN za niedopuszczalne zgodnie z postanowieniami Ustawy 

Zasadniczej. Taka interpretacja przepisów konstytucyjnych wykluczała również 

bezpośredni udział żołnierzy Bundeswehry w misjach pokojowych pod auspicjami 

ONZ. 

Upadek powojennego, międzynarodowego ładu politycznego, który był oparty 

na dominacji dwóch mocarstw światowych (USA oraz ZSRR), postawił zjedno-

czonemu państwu niemieckiemu szereg nowych wyzwań. Jednym z nich stało się 

zachowanie pokoju oraz zapewnienie bezpieczeństwa na świecie. Problematyka ta 

stała się szczególnie istotna, gdy władze federalne, tuż po połączeniu RFN z NRD, 

musiały zająć stanowisko oraz podjąć ewentualne działania na rzecz rozwiązania 

problemu aneksji Kuwejtu przez Irak, a następnie wybuchu wojny na obszarze byłej 

Jugosławii. 

Należy również zauważyć, że obecna sytuacja międzynarodowa w pewnym 

sensie zobowiązuje w sposób szczególny polskich badaczy problematyki stosunków 

międzynarodowych do prowadzenia analizy zachowań naszych sąsiadów w sferze 

ZJEDNOCZONE NIEMCY 

WOBEC WSPÓŁCZESNYCH KONFLIKTÓW 

ZBROJNYCH 19902007

Jarosław Flakowski



235Zjednoczone Niemcy  wobec współczesnych konfl iktów zbrojnych (1990–2007)

utrzymania pokoju w wymiarze globalnym. Dlatego też niniejsze opracowanie nie 

wyczerpuje poruszonej kwestii. Winno jednak być traktowane jako próba istotnej 

przestrzeni do prowadzenia szczegółowych badań nad problemem użycia siły przez 

Republikę Federalną Niemiec na rzecz wygaszania współczesnych konfl iktów 

zbrojnych. 

PROLOG

POWOŁANIE ORGANIZACJI NARODÓW Zjednoczonych dawało nadzieję na sta-

bilizację oraz pokojowe współistnienie państw po zakończeniu II wojny światowej. 

Republika Federalna Niemiec, ze względu na swe obciążenia historyczne, nie 

została członkiem pierwotnym tej struktury, a jej działania na arenie międzynaro-

dowej były poddane ścisłej kontroli aliantów zachodnich (USA, Wielkiej Brytanii 

oraz Francji). Dopiero proces odprężenia na kontynencie europejskim zapocząt-

kowany w latach 70. XX w. który doprowadził do uregulowania relacji pomiędzy 

oboma państwami niemieckimi, umożliwił pełne członkostwo RFN w ONZ (1973). 

Należy jednak pamiętać, iż Niemcy Zachodnie nie zadeklarowały oddania swojego 

potencjału militarnego do dyspozycji Narodów Zjednoczonych. Wszelkie operacje 

niemieckich sił zbrojnych poza terytorium sojuszników z Paktu Północnoatlan-

tyckiego były ograniczone do trzech wymiarów: niesienia pomocy humanitarnej, 

usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz wsparcia technicznego państw rozwi-

jających się1.

Do głównych działań rządu federalnego na rzecz Organizacji Narodów Zjedno-

czonych można zaliczyć obsługę transportu lotniczego pomiędzy Ghaną i Senega-

lem a Kairem w ramach UNEF III (1973), zabezpieczenie dostaw zaopatrzenia 

drogą powietrzną dla UNIFIL (1978), a także transport lotniczy przedstawicieli 

Narodów Zjednoczonych do Namibii (14–17 wrzesień 1989 oraz 4–7 kwiecień 

1990)2. Doświadczenia, które zdobyła Bundeswehra podczas wykonywania wspo-

mnianych powyżej zadań, pozwoliły jej na uzyskanie uznania na arenie między-

narodowej w sferze niesienia pomocy humanitarnej i chociaż można uznać je za 

mało znaczące dla budowania pokoju i bezpieczeństwa na świecie, to dały one 

1 Pomoc Bundeswehry ludziom w potrzebie (stan z końca 1992 roku), w Aneksie do: W służbie 

pokoju. Bundeswehra 1955–1993, red. H.A. Jacobsen i L. Souchon, Warszawa 1993, s. 215. 
2 Ibidem, s. 219–220.
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podstawę do wypracowania mechanizmów koordynacji niemieckiego komponentu 

wojskowego z innymi uczestnikami w przyszłych misjach pokojowych.

EWOLUCJA POSTAWY RFN WOBEC KONFLIKTÓW ZBROJNYCH 
W LATACH 19902007 

ZJEDNOCZONE PAŃSTWO NIEMIECKIE musiało dostosować swoją politykę 

zagraniczną do skomplikowanych realiów ostatniego dziesięciolecia ubiegłego 

stulecia. Pierwszym poważnym wyzwaniem dla rządu federalnego na arenie 

międzynarodowej stała się agresja iracka na Kuwejt3. Już na przełomie 1990 i 1991 

r. władze RFN musiały rozważyć ewentualną możliwość uczestnictwa Bundeswehry 

w międzynarodowej interwencji zbrojnej na podstawie mandatu Narodów Zjed-

noczonych, która miała doprowadzić do wyzwolenia Kuwejtu. Kanclerz H. Kohl 

oraz główne siły niemieckiej sceny politycznej uznały jednak, iż udział wojsk 

niemieckich w tej misji jest niedopuszczalny ze względów konstytucyjnych, ponie-

waż wojna w Zatoce Perskiej nie wiąże się bezpośrednio z realizacją zobowiązań 

sojuszniczych wynikających z członkostwa RFN w NATO4. Jednocześnie uznano, 

że naród niemiecki powinien partycypować w niemilitarnych działaniach na rzecz 

wyzwolenia Kuwejtczyków5. W praktyce działalność państwa niemieckiego ogra-

niczyła się do współfi nansowania koalicji antyirackiej, co zostało negatywnie 

odebrane na arenie międzynarodowej. S. Sulowski zaznaczył, iż w tym okresie 

„sojusznicy zachodni (…) zaczęli oczekiwać od RFN więcej niż tylko dyploma-

tycznych gier wokół ważnych problemów międzynarodowych. Nie spodobała się 

też im postawa zjednoczonych Niemiec tzw. Checkbuchdiplomatie (dyplomacja 

książeczki czekowej) wobec konfl iktu z Irakiem w 1991 r.”6 Należy również zazna-

3 Zob.: J. Kiwerska, Świat w latach 1989–2004. Wydarzenia – konfl ikty – procesy, Poznań 2005, 

s. 251–286; P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa 1945–2000, Warszawa 2002, s. 478–492; Operacje 

pokojowe i antyterrorystyczne w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego w latach 

1948–2004, red. D.S. Kozerawski, Toruń 2006, s. 223–250. 
4 W. Pięciak, Niemcy – droga do normalności: polityka zagraniczna RFN od wojny o Kuwejt do 

wojny o Kosowo, Warszawa 2000, s. 37; J. Krasuski, Powrót Niemiec, „Wprost” 1990, nr 10, s. 30–31.
5 W. Pięciak, op.cit., s. 37.
6 S. Sulowski, Polityka zagraniczna Republiki Federalnej Niemiec, [w:] Współczesne Niemcy, red. 

K.A. Wojtaszczyk, Warszawa 1999, s. 207.
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czyć, iż Niemcy początkowo sprzeciwiły się sankcjom gospodarczym nałożonym 

na Irak, postulując jedynie kontrolę nad eksportem wojskowym7. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem początku lat 90. XX w. był wybuch tzw. kon-

fl iktu jugosłowiańskiego8. Posunięcia rządu RFN w tej kwestii można uznać za 

pierwszą poważną akcję polityczną na arenie międzynarodowej, która polegała na 

promowaniu słuszności secesji Chorwatów i Słoweńców, a także uznaniu niepod-

ległości ich państwowości. Ostatecznie dyplomacja niemiecka doprowadziła do 

uznania obu krajów przez członków Wspólnot Europejskich (15 styczeń 1992)9. 

Jak wskazuje M. Waldenberg (2003) „tragedie, które od 10 lat przeżywają narody 

Jugosławii stanowią konsekwencję nie tyko tego, że państwo to zostało rozbite. 

Ogromne rozmiary tych dramatów są rezultatem sposobu, w jaki nastąpił jego kres, 

forsowanego przez RFN od lata 1991 r. pośpiesznego uznania secesji”10.

Zarówno postawa państwa niemieckiego wobec sytuacji w Zatoce Perskiej, jak 

i wspomniane powyżej zaangażowanie polityczne na Bałkanach, spowodowały 

stanowcze reakcje natowskich sojuszników Republiki Federalnej. Stan ten trafnie 

opisał R. Zięba, który w 1995 r. zauważył, iż „o ile wcześniej krytykowali oni wstrze-

mięźliwość RFN w sprawie zaangażowania się w sankcjach militarnych przeciwko 

Irakowi, to pośpieszne uznanie – bez uzgodnień z nimi – niepodległości Słowenii 

i Chorwacji (grudzień 1991 r.) zostało ocenione jako poważny błąd i przejaw 

niebezpiecznej samodzielności w polityce zagranicznej Niemiec”11.

Narastający konfl ikt na Bałkanach oraz międzynarodowa krytyka postawy 

Niemiec wobec wojny w Zatoce Perskiej doprowadziły w 1992 r. do zmiany polityki 

rządu H. Kohla i to pomimo toczącego się wewnętrznego sporu wokół użycia 

niemieckich sił zbrojnych w misjach typu out of area12.

 7 J. Kiwerska, op.cit., s. 258–259. Zob.: A. Sowa, Dostawcy Saddama, „Wprost” 1991, nr 11, 

s. 34–35.
 8 Zob.: M. Kuczyński, Krwawiąca Europa. Konfl ikty zbrojne i punkty zapalne w latach 1990–2000. 

Tło historyczne i stan obecny, Warszawa 2001, s. 166–281; M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii od se-

paracji Słowenii do wojny kosowskiej, Warszawa 2003; S. Wojciechowski, Konfl ikt serbsko-słoweński 

i serbsko-chorwacki, [w:] Zbrojne konfl ikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku. Analiza pro-

blemów i studia przypadków, red. W. Malendowski, Wrocław 2003, s. 303–317; S. Wojciechowski, 

Wojna w Bośni i Hercegowinie, [w:] Zbrojne konfl ikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku. 

Analiza problemów i studia przypadków, red. W. Malendowski, Wrocław 2003, s. 320–337.
 9 M. Waldenberg, op.cit., s. 82–83.
10 Ibidem, s. 83.
11 R. Zięba, Zjednoczone Niemcy w nowym ładzie europejskim, [w:] Niemcy po zjednoczeniu, red. 

K.A. Wojtaszczyk, Warszawa 1995. s. 149.
12 Zaangażowanie niemieckie ograniczyło się w tym okresie do wsparcia militarnego Turcji, która 

wystąpiła jeszcze w grudniu 1990 r. do NATO z wnioskiem o pomoc na wypadek agresji ze strony 
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Już w 1992 r. władze niemieckie skierowały na prośbę sekretarza generalnego 

ONZ kontyngent wsparcia sanitarnego dla misji UNTAC w Kambodży, w którego 

skład weszli lekarze oraz sanitariusze (zawodowi żołnierze Bundeswehry), a także 

cywilny personel medyczny (w sumie 150 osób)13. Został on wyposażony w nowo-

czesny szpital polowy, który zlokalizowano w Phnom Penh, a  jego głównym 

zadaniem było sprawowanie opieki medycznej nad oenzetowskimi przedstawicie-

lami oraz ludnością cywilną. Ponadto żołnierze oraz policjanci niemieccy uczest-

niczyli w organizowaniu oraz kontrolowaniu przebiegu wolnych wyborów na 

terytorium tego państwa. Od maja 1992 r. do listopada 1993 r. lekarze niemieccy 

udzielili pomocy medycznej ponad 15 000 osobom. Udział państwa niemieckiego 

w kambodżańskiej misji ONZ, chociaż ograniczony jedynie do wsparcia medycz-

nego (wykluczono udział w działaniach zbrojnych), można uznać jednak za 

przełomowy, ponieważ już w grudniu 1992 r. H. Kohl zadeklarował, iż Republika 

Federalna może oddać do dyspozycji Narodów Zjednoczonych dwa bataliony 

gotowe zaangażować się w ewentualne akcje wojskowe14.

Kolejno władze Republiki Federalnej Niemiec podjęły decyzję o udziale sił 

zbrojnych w działaniach Narodów Zjednoczonych na obszarze Somalii (kwiecień 

1993)15. Żołnierze niemieccy zostali skierowani do działań pomocniczych wzglę-

dem pozostałych komponentów misji Przywrócić Nadzieję (Restore Hope), do 

których zaliczało się m.in. zapewnienie dostaw wody, opieka medyczna, udzielanie 

pomocy humanitarnej ludności cywilnej oraz inne działania logistyczne. Należy 

jednak zaznaczyć, że jednostki Bundeswehry zostały wyposażone jedynie w broń 

ręczną na potrzeby obrony koniecznej, zaś oddziały innych państw (głównie 

Amerykanie) posiadały uprawnienia do użycia siły16. 

W skład niemieckiego kontyngentu w Somalii wchodził jeden batalion trans-

portowy (1700 żołnierzy), komponent lotniczy (piloci oraz personel pomocniczy 

Iraku. RFN pomiędzy styczniem a lutym 1991 r. wysłała do Turcji: pododdziały obrony przeciwlot-

niczej (600 żołnierzy wyposażonych w rakiety ziemia–powietrze klasy Hawk i Roland) oraz eskadrę 

myśliwców typu Alpha Jet (18 maszyn), które osłaniały alianckie lotniska, z których wysyłano samoloty 

podczas wojny w Zatoce Perskiej (por.: W. Pięciak, op.cit., s. 43). Ponadto niemieckie siły zbrojne 

organizowały pomoc humanitarną dla uchodźców kurdyjskich. 
13 Pierwszy tego typu niemiecki kontyngent działał na terytorium Kambodży od listopada 1991 

do maja 1992 r. w ramach misji ONZ – UNAMIC. Por.: Pomoc Bundeswehry ludziom w potrzebie 

(stan z końca 1992 roku), w Aneksie do: W służbie pokoju…, s. 220–221.
14 Ibidem, s. 220–221; W. Pięciak, op.cit., s. 98.
15 Informacje na temat konfl iktu somalijskiego [w:] K. Kubiak, Wojny, konfl ikty zbrojne i punkty 

zapalne na świecie – Informator 2005, Warszawa 2005, s. 120–123. 
16 W. Pięciak, op.cit., s. 99.
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Luft waff e – 120 osób), a  także siły morskie (600 marynarzy Bundesmarine). 

Oddziały Bundeswehry zostały rozlokowane na obszarze Somalii w sierpniu 1993 r. 

i przebywały tam do momentu zakończenia misji ONZ (wiosna 1994). Jak trafnie 

wskazuje W. Pięciak „Somalia była pierwszą w historii Republiki Federalnej nor-

malną operacją niemieckich błękitnych hełmów”17. 

Dalsze zaangażowanie państwa niemieckiego w działania pokojowe pod auspi-

cjami Narodów Zjednoczonych przyjmowało różnorodny charakter. Siły zbrojne 

RFN zostały skierowane głównie na Bałkany. Ponadto brały one udział w kilku 

innych misjach ONZ. Pierwsza z nich – Misja Obserwacyjna Narodów Zjedno-

czonych w Gruzji (UNOMIG) – rozpoczęła się w sierpniu 1993 roku. Głównym 

zadaniem kontyngentu UNOMIG było monitorowanie przestrzegania zawieszenia 

broni zawartego pomiędzy władzami Gruzji a separatystami z Abchazji18. Zgodnie 

z postanowieniami Rady Bezpieczeństwa udział w tej operacji mogło brać do 156 

obserwatorów wojskowych, którzy winni być rozlokowani na granicy pomiędzy 

Gruzją a Abchazją19. 

Republika Federalna Niemiec już w 1994 r. wysłała w ten rejon trzech obserwa-

torów oraz trzech sanitariuszy. 8 października 2001 r. zginął jeden ofi cer niemiecki 

odbywający lot patrolowy, dwa lata później dwóch obserwatorów Bundeswehry 

trafi ło do niewoli20. Do roku 2007 na terytorium Gruzji swoją misję obserwacyjną 

pełniło jedenastu niemieckich żołnierzy21.

Kolejnym ważnym teatrem działań zjednoczonych Niemiec był kontynent 

afrykański. Żołnierze niemieccy wspierali w tym rejonie dwie znaczące misje 

pokojowe na podstawie mandatu ONZ: Misja Narodów Zjednoczonych w Etiopii 

i Erytrei (UNMEE) oraz Misja Narodów Zjednoczonych w Sudanie (UNMIS). 

Pierwsza ze wspomnianych polegała, podobnie jak w Gruzji, na monitorowaniu 

przestrzegania porozumienia zawartego pomiędzy Etiopią a Erytreą o zawieszeniu 

broni (2000), które zakończyło wieloletni konfl ikt graniczny22. Od 2004 r. w skład 

personelu UNMEE wchodziło dwóch niemieckich obserwatorów wojskowych23. 

17 Ibidem.
18 Zob. więcej na temat sytuacji w Gruzji [w:] K. Kubiak, op.cit., s. 67–71.
19 Einsätze der Bundeswehr im Ausland, Bundesministerium der Verteidigung (Stand: August 

2005), s. 13.
20 Ibidem.
21 Stan osobowy żołnierzy niemieckich poza granicami kraju, www.einsatz.bundeswehr.de, odczyt 

z dn. 11.12.2007.
22 Por.: G. Seifu, Konfl ikt etiopsko-erytrejski, [w:] Zbrojne konfl ikty… op.cit., s. 225–241.
23 Zob. także na temat ewolucji celów misji [w:] Einsätze der Bundeswehr… op.cit., s. 13–14.
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Natomiast główne zadanie UNMIS zostało wyznaczone w rezolucji Rady Bezpie-

czeństwa nr 1590 (2005) i polegało na wspomaganiu oraz kontrolowaniu przestrze-

gania postanowień układu podpisanego przez rząd sudański z separatystami 

z południa kraju24. Decyzja o uczestnictwie RFN we wspomnianej misji została 

podjęta przez Bundestag dnia 22 kwietnia 2005 r. Niemiecki kontyngent mógł 

liczyć do 75 osób (w tym personel pomocniczy oraz obserwatorzy wojskowi). 

Miesiąc później czterech pierwszych ofi cerów Bundeswehry rozpoczęło pracę 

w kwaterze UNMIS25. W roku 2007 na terytorium Sudanu znajdowało się 38 żoł-

nierzy sił zbrojnych RFN26. Jednocześnie władze federalne zadeklarowały udziele-

nie pomocy dla Misji Unii Afrykańskiej w Sudanie (AMIS), która przejawiała się 

w następujących formach wsparcia: politycznym, fi nansowym, materialnym oraz 

logistycznym (np. transport lotniczy dla żołnierzy itd.)27.

Niemieckie zaangażowanie na rzecz pokoju i bezpieczeństwa na świecie przeja-

wiało się również we wsparciu logistycznym poszczególnych akcji Narodów 

Zjednoczonych. Przykładowo Luft waff e organizowała transporty lotnicze dla 

przedstawicieli UNAMIR w Rwandzie (1994) czy inspektorów UNSCOM na 

terytorium Iraku (1991–1996)28.

Szczególne znaczenie dla omawianej problematyki ma kwestia działań polityczno-

-militarnych zjednoczonego państwa niemieckiego na Bałkanach. Już w 1992 r. 

Bundeswehra włączyła się do operacji przygotowującej misję Sił Ochronnych 

Narodów Zjednoczonych (UNPROFOR) na obszarze b. Jugosławii. Niemiecka 

marynarka uczestniczyła w akcji koordynowanej przez NATO oraz UZE, której 

celem było wymuszenie respektowania embarga nałożonego przez ONZ na strony 

konfl iktu (zakaz dostarczania broni). Bundesmarine wystawiła dwa okręty, które 

skontrolowały na Adriatyku ponad 260 statków handlowych (lipiec 1992 – czerwiec 

1996). Równocześnie załogi Luft waff e zostały włączone do operacji patrolowania 

przestrzeni powietrznej nad Bośnią i Hercegowiną realizowanej przez natowskie 

samoloty typu AWACS, która miała na celu kontrolę przestrzegania zakazu lotów 

wydanego przez ONZ. Niemieckie lotnictwo wojskowe uczestniczyło również 

w akcji dostarczania żywności dla oblężonego przez Serbów Sarajewa, a od marca 

24 Por.: K. Kubiak, op.cit., s. 123–134.
25 Einsätze der Bundeswehr… op.cit., s. 14.
26 Stan osobowy żołnierzy niemieckich… op.cit.
27 Einsätze der Bundeswehr… op.cit., s. 14.
28 Zob.: Zadania żołnierzy niemieckich poza granicami kraju, www.einsatz.bundeswehr.de, odczyt 

z dn. 11.12.2007.
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1993 do sierpnia 1995 r. także pomocy humanitarnej dla muzułmańskich enklaw 

na obszarze wschodniej Serbii29.

14 grudnia 1995 r. został podpisany w Paryżu traktat pokojowy kończący wojnę 

na obszarze byłej Jugosławii. Na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 1031 

(1995) powołano Siły Implementacyjne (IFOR) pod dowództwem Paktu Północ-

noatlantyckiego, które miały nadzorować realizację układu pokojowego podpisa-

nego przez walczące strony30. Państwo niemieckie zostało zobowiązane do 

wystawienia jednostek w sile 4 000 żołnierzy31.

Bundestag już 5 grudnia 1995 r. wyraził zgodę na ewentualne wysłanie niemiec-

kich sił zbrojnych do Chorwacji w ramach IFOR. Niemiecki kontyngent składał 

się z dwóch batalionów bojowych oraz jednostek saperskich. Do jego głównych 

zadań należało: odbudowa infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, zapew-

nienie wsparcia logistycznego dla sił francuskich, stworzenie sprawnego systemu 

łączności czy rozminowanie obszaru, na którym stacjonował32.

Działalność IFOR została zakończona w grudniu 1996 r., jednak Rada Bezpie-

czeństwa ONZ na jej miejsce powołała Siły Stabilizacyjne (SFOR). Parlament 

Związkowy zaaprobował niemieckie uczestnictwo w tej misji 13 grudnia 1996 r. 

Bundeswehra (2700 osób) po raz pierwszy w swej historii uzyskała prawo do 

uczestnictwa w akcjach bojowych, gdyby zaistniały sytuacje zagrażające pokojowi. 

Sam kontyngent został wyposażony w broń ciężką oraz czołgi, a około 1500 żoł-

nierzy zostało skierowanych do Bośni, gdzie weszli w skład niemiecko-francuskiej 

brygady bojowej. Pozostałe jednostki zostały rozlokowane na terytorium Chorwa-

cji. Misja SFOR pod dowództwem NATO miała za zadanie stabilizować sytuację 

na Bałkanach zarówno poprzez odbudowę infrastruktury, jak i ewentualne akcje 

bojowe przywracające pokój. Należy pamiętać, iż państwo niemieckie wysłało 

w ten rejon również specjalnie przygotowane oddziały Bundeswehry (CIMIC – 

Kräft e), które miały za zadanie wspomagać ludność cywilną oraz odbudowę 

infrastruktury cywilnej33. Podczas funkcjonowania misji SFOR zakończonej 

2 grudnia 2004 r. na obszarze Bośni oraz Chorwacji uczestniczyło ponad 63 500 

żołnierzy niemieckich34.

29 W. Pięciak, op.cit., s. 98–99.
30 Einsätze der Bundeswehr… op.cit., s. 7.
31 J. Kiwerska, op.cit., s. 95.
32 W. Pięciak, op.cit., s. 110.
33 Jednostki te od 1997 do 2004 r. wsparły odbudowę ponad 1800 gospodarstw oraz 42 szkół.
34 W. Pięciak, op.cit., s. 111; Einsätze der Bundeswehr… op.cit., s. 7–8.
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Od 2 grudnia 2004 r. odpowiedzialność za przestrzeganie paryskiego układu 

pokojowego oraz ogólną stabilizację Bośni i Hercegowiny przejęła Unia Europejska. 

Dotychczasowy komponent militarny SFOR (7 000 żołnierzy) został przemiano-

wany na EUFOR (Siły Unii Europejskiej), które realizowały nową misję pod 

kryptonimem Althea35. 

Udział niemieckich sił zbrojnych w tej misji został potwierdzony przez Bunde-

stag dnia 17 grudnia 2004 r. Do głównych zadań kontyngentu zaliczono: militarną 

kontrolę przestrzegania porozumień układu pokojowego zawartego w Paryżu przez 

strony konfl iktu, ochronę ludności cywilnej przed wrogimi atakami, a także zapew-

nienie bezpieczeństwa cywilnym przedstawicielom międzynarodowych organiza-

cji rządowych oraz pozarządowych, które działały na rzecz stabilizacji i odbudowy 

tego rejonu. Do końca roku 2007 na obszarze Bośni i Hercegowiny stacjonowało 

814 żołnierzy niemieckich36.

Ponadto Republika Federalna Niemiec uczestniczy również w działaniach 

politycznych oraz militarnych na rzecz rozwiązaniu problemu Kosowa, którego 

apogeum przypadło na rok 199837. Nieudane próby mediacji z reżimem Milośevi-

cia doprowadziły do interwencji zbrojnej przeprowadzonej z inicjatywy Paktu 

Północnoatlantyckiego. Należy pamiętać, że operacja ta nie posiadała mandatu 

Narodów Zjednoczonych, ponieważ Rosja nie zgodziła się na takie zapisy w ewen-

tualnej rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ38. 

Działania NATO przeciwko Republice Jugosłowiańskiej pod kryptonimem 

„Sojusznicza Siła” (Allied Force) rozpoczęły się 24 marca 1999 r. zmasowanymi 

nalotami na obiekty o znaczeniu strategicznym (lotniska, zakłady zbrojeniowe, 

instalacje radarowe oraz pozycje wojsk jugosłowiańskich itd.)39. J. Kiwerska wska-

zała, iż była to „pierwsza operacja ofensywna, jaką w swej 50-letniej historii reali-

zował Pakt Północnoatlantycki. Po raz pierwszy sojusz państw demokratycznych 

zdecydował się interweniować w imię praw człowieka, odrzucając starą zasadę 

35 Misja Althea realizowana przez EUFOR, www.euforbih.org/mission, odczyt z dn. 12.12.2007.
36 Misja Althea realizowana przez żołnierzy niemieckich, www.einsatz.bundeswehr.de, odczyt z dn. 

12.12.2007.
37 Zob.: J. Kiwerska, op.cit., s. 96–124; S. Wojciechowski, Konfl ikt w Kosowie, [w:] Spory i konfl ikty 

międzynarodowe. Aspekty prawne i polityczne, red. W. Malendowski, Wrocław 2000, s. 354–380; 

T. Kośmider, Miejsce i rola Kosowa w konfl ikcie bałkańskim, [w:] Konfl ikty współczesnego świata, red. 

G. Ciechanowski i J. Sielski, Toruń 2006, s. 51–59; G. Płachciak, Znaczenie militarne Kosowa na 

przykładzie operacji NATO w 1999 r., [w:] ibidem, s. 61–73. 
38 J. Kiwerska, op.cit., s. 101.
39 Ibidem, s. 108.
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nieingerencji i poszanowania suwerenności państw. Uczyniono tak głównie dlatego, 

aby powstrzymać brutalne represje, jakim została poddana albańska ludność 

prowincji oraz katastrofę humanitarną w postaci dziesiątków tysięcy pozbawionych 

dachu nad głową uchodźców”40. 

Deklaracja militarnego uczestnictwa państwa niemieckiego we wspomnianych 

działaniach NATO została złożona już w październiku 1998 r. przez rząd socjalde-

mokratów i Zielonych z G. Schröderem na czele. RFN udostępniła siłom interwe-

niującym 14 samolotów Tornado, które pomiędzy marcem a czerwcem 1999 r. 

wykonały 500 lotów bojowych lub zwiadowczych. Niemiecka Luft waff e, po raz 

pierwszy od zakończenia II wojny światowej, uczestniczyła w misji ofensywnej 

nieposiadającej mandatu Narodów Zjednoczonych oraz skierowanej przeciwko 

innemu państwu41.

Po zakończeniu tzw. „wojny o Kosowo”, Rada Bezpieczeństwa ONZ na mocy 

rezolucji nr 1244 (1999) zainicjowała działalność misji pokojowej na tym obszarze, 

w której skład weszły dwa komponenty: cywilny (Misja Tymczasowej Administra-

cji Narodów Zjednoczonych w Kosowie – UNMIK) oraz wojskowy (Siły w Koso-

wie – KFOR). Republika Federalna Niemiec wysłała w ten rejon około 2600 żoł-

nierzy42. 

Zasadniczo zadania kontyngentu niemieckiego można podzielić na dwie grupy: 

operacyjną (wsparcie sił policyjnych UNMIK, zapobieganie starciom pomiędzy 

Albańczykami a Serbami, utrzymanie pokoju) oraz humanitarną (wsparcie orga-

nizacji niosących pomoc ludności cywilnej, odbudowa infrastruktury)43. Pod 

koniec 2007 r. w Kosowie stacjonowało 2299 żołnierzy Bundeswehry44.

Należy również pamiętać o niemieckim wkładzie na rzecz stabilizacji Macedo-

nii w ramach działań prewencyjnych Paktu Północnoatlantyckiego, Unii Europej-

skiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Organizacji Bezpieczeństwa 

i Współpracy w Europie45. RFN wysłała w ten rejon m.in. około 40 żołnierzy, 

którzy od marca do grudnia 2003 r. chronili obserwatorów ONZ oraz OBWE 

(Misja Concordia prowadzona przez UE)46.

40 Ibidem.
41 Ibidem, s. 103; Einsätze der Bundeswehr… op.cit., s. 9.
42 Einsätze der Bundeswehr… op.cit., s. 9.
43 Misja KFOR, www.nato.int/kfor/kfor/nations, odczyt z dn. 12.12.2007.
44 Stan osobowy żołnierzy niemieckich… op.cit.
45 Więcej na temat działań Bundeswehry na obszarze Macedonii, w: Einsätze der Bundeswehr… 

op.cit., s. 11–12.
46 Stan osobowy żołnierzy niemieckich… op.cit.
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Kolejnym ważnym wymiarem zaangażowania państwa niemieckiego na rzecz 

pokoju i bezpieczeństwa na świecie w latach 1990–2007 były operacje skierowane 

przeciwko międzynarodowym grupom terrorystycznym oraz wspierających ich 

państwom, które zostały zainicjowane przez USA po 11 września 2001 roku. 

Podstawą prawną uczestnictwa Bundeswehry w konkretnych akcjach stał się art. 

5 Traktatu Północnoatlantyckiego (udzielenie pomocy sojusznikowi, który został 

zaatakowany) oraz rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1368 (2001) uznająca 

atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone za zagrożenie dla pokojowej egzystencji 

członków wspólnoty międzynarodowej (prawo do kolektywnej obrony na podsta-

wie art. 51 KNZ)47.

Bundestag dnia 19 września 2001 r. potwierdził zdolność oraz gotowość państwa 

niemieckiego do działań w ramach wielokierunkowej (wielofunkcyjnej) operacji 

Trwała Wolność (Operation Enduring Freedom – OEF). Następnie 12 grudnia 2004 r. 

Parlament Związkowy podtrzymał akceptację dla uczestnictwa RFN w OFE, wyzna-

czając górną granicę niemieckiego kontyngentu na poziomie 3100 żołnierzy48.

Niemiecki kontyngent OEF składał się z następujących komponentów: samoloty 

transportowe Luft waff e, korpus sanitarny, oddziały obrony przeciwko broniom 

ABC, siły specjalne, okręty oraz samoloty Bundesmarine, oddziały wsparcia, a także 

ok. 100 komandosów z oddziałów KSK (2002–2003)49.

Bundesmarine uczestniczyła od lutego 2002 r. w akcji Horn von Afrika, która 

miała na celu zabezpieczyć szlaki morskie oraz statki handlowe i transportowe 

przed ewentualnymi atakami terrorystycznymi u wybrzeży wschodniej Afryki. 

W operacji tej zaangażowanych było do 1500 żołnierzy niemieckich. Równolegle 

niemiecka marynarka patrolowała rejon Cieśniny Gibraltarskiej oraz Morza 

Śródziemnego (Active Endeavour – OEF). Ponadto oddziały Bundeswehry (w sile 

do 250 żołnierzy), zwalczające broń typu ABC zostały rozlokowane na terytorium 

Kuwejtu (luty 2002–lipiec 2003), gdzie chroniły miejscową ludność przed możli-

wymi atakami terrorystycznymi z użyciem środków masowego rażenia50. 

Republika Federalna Niemiec wniosła największy wkład polityczny, fi nansowy 

oraz wojskowy na rzecz stabilizacji Afganistanu, po amerykańsko-brytyjskiej 

interwencji, której celem było zniszczenie na terytorium tego państwa baz terro-

47 Einsätze der Bundeswehr… op.cit., s. 15.
48 Ibidem, s 15–16.
49 Ibidem, s. 16–17. Zob.: I.T. Miecik, K. Chrapek, W wirze afgańskiej wojny, „Przekrój” 2006, nr 43, 

s. 40–47.
50 Einsätze der Bundeswehr… op.cit., s. 18.
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rystycznych oraz usunięcie reżimu Talibów (2001)51. Podstawą działań Bunde-

swehry na tym obszarze stała się rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1386 

(2001), która powołała Międzynarodowe Siły Wspierające Bezpieczeństwo (ISAF) 

oraz określiła ich zadania. Bundestag zaaprobował udział niemieckich sił zbrojnych 

w tej misji dnia 22 grudnia 2001 r., a następnie wielokrotnie podtrzymywał swoją 

decyzję. Bundeswehra rozlokowała pierwszych żołnierzy w rejonie Kabulu dnia 8 

stycznia 2002 r. Do głównych zadań niemieckiego kontyngentu zaliczono ochronę 

ludności cywilnej, zapewnienie przestrzegania praw człowieka oraz utrzymanie 

bezpieczeństwa wewnętrznego na wniosek rządu afgańskiego. Przy czym nie mógł 

on brać udziału w bezpośrednich akcjach bojowych, posiadał jednak prawo do 

użycia siły, gdy zostanie zaatakowany (samoobrona)52.

Prócz zaangażowania militarnego, władze niemieckie przeznaczyły znaczącą 

pomoc fi nansową na rzecz odbudowy Afganistanu. W latach 2005–2008 przeka-

zane zostanie ogółem 320 mln €. Jednocześnie dużą aktywność wykazały oddziały 

CIMIC, które odtwarzają infrastrukturę cywilną (szkoły, budynki mieszkalne, 

drogi itd.)53. W końcu roku 2007 na terytorium Afganistanu oraz Uzbekistanu 

stacjonowało łącznie 3157 żołnierzy niemieckich (w tym jeden członek Misji 

Wsparcia Narodów Zjednoczonych w Afganistanie – UNAMA)54. Ponadto RFN 

zabezpieczała lotniczy transport sanitarny dla jednostek ISAF (stacjonujący 

w Niemczech STRATAIRMEDEVAC – 42 osoby)55.

Rok 2006 przyniósł nowe wyzwania dla Republiki Federalnej Niemiec, której 

aktywność ujawniła się na arenie międzynarodowej w odniesieniu do narastającego 

napięcia pomiędzy USA a Iranem, wybuchu wojny pomiędzy Izraelem i Libanem, 

a także stabilizacji Demokratycznej Republiki Kongo.

Państwo niemieckie uczestniczyło w operacji prowadzonej przez Unię Europej-

ską, której celem było wsparcie sił Narodów Zjednoczonych organizujących oraz 

nadzorujących pierwsze od 40 lat wolne wybory w Kongo. Parlament Związkowy 

51 Zob.: J. Kiwerska, op.cit., s. 344–361; K. Kubiak, op.cit., s. 170–175; Z. Sabatowski, Z. Śliwa, 

Charakterystyka Afganistanu i Iraku jako środowiska działań sił koalicji antyterrorystycznej, [w:] 

Operacje pokojowe i antyterrorystyczne w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego 

w latach 1948–2004, red. D.S. Kozerawski, Toruń 2006, s. 160–172; P. Gajos, Udział sił specjalnych 

koalicji międzynarodowej w operacji antyterrorystycznej w Afganistanie (2001–2002), [w:] ibidem, 

Toruń 2006, s. 188–196.
52 Einsätze der Bundeswehr… op.cit., s. 19–20.
53 Zob.: ibidem, s. 20–22. 
54 Stan osobowy żołnierzy niemieckich… op.cit.
55 Ibidem.
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zezwolił na wysłanie w ten rejon do 780 żołnierzy Bundeswehry (1 czerwiec 2006). 

Jednostki EUFOR RD CONGO działały na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeń-

stwa ONZ nr 1671 (2006), a ich zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa oraz 

ewentualnej ewakuacji personelu oenzetowskiego. Siły Unii Europejskiej opuściły 

Kongo po zakończeniu wyborów56.

W końcu roku 2007 niemieccy żołnierze (ponad 7000) realizowali swoje zadania, 

przywracając pokój na obszarze najbardziej zapalnych punktów świata (zob. 

tabela 1), natomiast władze RFN prowadziły liczne, zdecydowane akcje dyploma-

tyczne w tym aspekcie, dążąc do stabilizacji przestrzeni międzynarodowej. Jedną 

z nich była również operacja na rzecz wygaszenia konfl iktu pomiędzy Izraelem 

a Libanem, który wybuchł ponownie 12 lipca 200657. 11 sierpnia Rada Bezpieczeń-

56 Działania Bundeswehry poza granicami kraju, www.einsatz.bundeswehr.de, odczyt z dn. 

12.12.2007. Nie była to jednak pierwsza akcja Bundeswehry na tym obszarze. Jeszcze w 2003 roku 

Luft waff e udzieliła wsparcia logistycznego operacji Artemis prowadzonej na podstawie rezolucji Rady 

Bezpieczeństwa ONZ nr 1484 (2003) przez Francję.
57 Zob.: Działania Bundeswehry poza granicami kraju, www.einsatz.bundeswehr.de, odczyt z dn.  

12.12.2007.

Tabela 1. Liczebność niemieckich sił zbrojnych 

działających w ramach operacji pokojowych (stan 

na rok 2007) 

Rejon zaangażowania/Misja
Liczba 
kobiet

Ogółem

Afganistan i Uzbekistan/ISAF 133 3156

Afganistan/UNAMA – 1

Kosowo/KFOR 116 2299

Bośnia i Hercegowina/EUFOR 61 814

Sudan/UNIMIS – 38

Liban/UNIFIL 27 848

Gruzja/UNOMIG 2 11

Etiopia i Erytrea/UNMEE – 2

OEF – Horn von Afrika 15 260

STRATAIRMEDEVAC – 42

Ogółem 7471

Źródło: Stan osobowy żołnierzy niemieckich poza granicami 

kraju, www.einsatz.bundeswehr.de, odczyt z dn. 12.12.2007.
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stwa ONZ (rezolucja nr 1701) wezwała strony do zaniechania walk. 19 września 

organ ten uznał wniosek rządu libańskiego, który zwrócił się o wsparcie Narodów 

Zjednoczonych w celu przywrócenia pokoju. Rząd niemiecki zadeklarował pomoc 

dla Libanu oraz możliwość wysłania w ten rejon jednostek wojskowych. 13 sierp-

nia 2006 r. Bundestag uznał konieczność skierowania tam oddziałów Bundeswehry 

(maksymalnie 2400 żołnierzy). Głównym zadaniem niemieckiego kontyngentu 

stała się kontrola statków na libańskich wodach przybrzeżnych, która miała zapo-

biec szmuglowi broni dla islamskich organizacji terrorystycznych. Ponadto Luft -

waff e uczestniczyła w niesieniu pomocy humanitarnej dla ludności cywilnej (od 

21 sierpnia do 27 września 2006 r. dostarczono 246 ton żywności oraz leków do 

Bejrutu). Operacja Bundesmarine rozpoczęła się 21 września 2006 r. W roku 2007 

na potrzeby kontyngentu Tymczasowych Sił Zbrojnych Narodów Zjednoczonych 

– UNIFIL oddelegowanych zostało ogółem 848 żołnierzy58. 

PODSUMOWANIE

Republika Federalna Niemiec uczestniczy od początku lat 90. XX w. w działa-

niach społeczności międzynarodowej na rzecz wygaszania oraz zapobiegania 

konfl iktom zbrojnym. Początkowo było to zaangażowanie wyłącznie polityczne 

oraz ekonomiczne. Państwo niemieckie popierało wszelkie misje pokojowe pro-

wadzone na podstawie mandatu Narodów Zjednoczonych. Chodzi tutaj przede 

wszystkim o tzw. wojnę w Zatoce Perskiej, która miała na celu wyzwolenie Kuwejtu 

spod okupacji irackiej. Kanclerz H. Kohl jednak wykluczył uczestnictwo jednostek 

Bundeswehry w międzynarodowej koalicji, deklarując jednocześnie znaczne 

wsparcie fi nansowe dla prowadzonej operacji wojskowej. 

Pierwszym przejawem zmiany stanowiska władz niemieckich było podjęcie 

decyzji o udzieleniu wsparcia medycznego dla kontyngentu Narodów Zjednoczo-

nych (UNTAC) działającego na terytorium Kambodży (1992). Pod koniec tego 

samego roku zadeklarowano również gotowość do pełnego uczestnictwa niemiec-

kich sił zbrojnych (dwa bataliony) w misjach pokojowych prowadzonych pod 

auspicjami ONZ. Pierwsze oddziały Bundeswehry skierowano w 1993 r. do Soma-

lii (UNOSOM II). Należy zaznaczyć, iż żołnierze niemieccy nie uzyskali prawa do 

uczestniczenia w akcjach bojowych, których celem było wymuszenie pokoju lub 

58 Ibidem.



248 Jarosław Flakowski

jego ochrona. Byli uzbrojeni jedynie w broń ręczną, służącą wyłącznie do działań 

obronnych.

Zadania realizowane przez żołnierzy niemieckich pomiędzy 1993 a 1996 r. 

ograniczały się do udzielania wsparcia logistycznego innym kontyngentom upraw-

nionym do udziału w  akcjach bojowych, wsparcia medycznego, odbudowy 

infrastruktury czy dostarczania pomocy humanitarnej ludności cywilnej. Należy 

zaznaczyć, iż w 1994 r. Federalny Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, który stał 

się podstawą do użycia niemieckich sił zbrojnych poza granicami państw Sojusz 

Północnoatlantyckiego. Otóż FTK uznał za zgodne z konstytucją uczestnictwo 

jednostek Bundeswehry w misjach pokojowych, których podstawą jest mandat 

Narodów Zjednoczonych. Decyzja ta umożliwiła szersze zaangażowanie Republiki 

Federalnej Niemiec na rzecz militarnego rozwiązywania konfl iktów zbrojnych 

współczesnego świata.

Już w grudniu 1996 r. jednostki Bundeswehry, wchodzące w skład międzynaro-

dowego kontyngent SFOR, uzyskały prawo do uczestniczenia w ewentualnych 

akcjach bojowych, które miały na celu utrzymanie pokoju na terytorium Bośni 

oraz Chorwacji. Fakt ten można uznać za przełomowy, ponieważ żołnierze nie-

mieccy wyposażeni w broń ciężką (w tym czołgi), po raz pierwszy od zakończenia 

II wojny światowej, zostali rozlokowani poza terytorium własnego państwa, a także 

mogli użyć siły w imieniu Narodów Zjednoczonych dla zachowania pokoju i bez-

pieczeństwa. 

Republika Federalna Niemiec odzyskała pełną suwerenność dopiero w 1990 roku. 

Jej zdolność do podejmowania działań na arenie międzynarodowej była już wtedy 

teoretycznie równa innym państwom. Jednak dopiero sześć lat później władze 

niemieckie zdecydowały się na pełne, militarne uczestnictwo w misji pokojowej 

prowadzonej przez Pakt Północnoatlantycki na podstawie mandatu ONZ. 

Do pierwszej akcji, podczas której żołnierze Bundeswehry użyli broni ostrej, 

doszło w 1997 r. na terytorium Albanii (Operation Libelle). Podczas ewakuacji 

personelu ambasady niemieckiej z ogarniętej chaosem Tirany, oddział grenadierów 

pod dowództwem pułkownika Henninga Glawatza oddał 188 strzałów w odpo-

wiedzi na atak ze strony bliżej nieznanych napastników59. Według W. Pięciak 

„operacja albańska otwiera nowy rozdział w historii Budeswehry i Republiki 

Federalnej Niemiec”60.

59 Zob. szerzej na temat Operation Libelle w: W. Pięciak, op.cit., s. 11–24.
60 Ibidem, s. 16.
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Ostatnim etapem ewolucji postawy zjednoczonego państwa niemieckiego wobec 

współczesnych konfl iktów zbrojnych było podjęcie decyzji o zaangażowaniu 

bojowym Luft waff e podczas wojny NATO o Kosowo (Allied Force), która nie 

posiadała mandatu Narodów Zjednoczonych. Samoloty Tornado (8 maszyn)61 

uczestniczyły w bombardowaniu miast jugosłowiańskich, a następnie 8 000 żoł-

nierzy niemieckich zostało rozlokowanych na obszarze Kosowa w ramach kontyn-

gentu KFOR. Zdecydowana postawa rząd G. Schrödera umożliwiła wzmocnienie 

pozycji RFN na arenie międzynarodowej oraz wzmocniła jej znaczenie w ramach 

Sojuszu Północnoatlantyckiego. Bundeswehra udowodniła, że jest armią zdolną 

do pełnego uczestnictwa w operacjach bojowych NATO. Wydaje się wiec, że 

państwo niemieckie dopiero w 1999 r. (dziewięć lat od zjednoczenia RFN i NRD 

oraz zakończenia zimnej wojny) zakończyło proces „normalizacji” swojej polityki 

zagranicznej, która była wcześniej obciążona i ograniczona negatywnymi doświad-

czeniami okresu dyktatury hitlerowskiej. 

W. Pięciak uznał, iż „uczestnicząc w wojnie o Kosowo, Niemcy pokazały, że 

w polityce międzynarodowej stały się normalnym, zachodnim krajem”62. Ta napi-

sana w 2000 r. opinia, odnajduje potwierdzenie w dalszych posunięciach Republiki 

Federalnej na arenie międzynarodowej.  

Niemieckie siły zbrojne praktycznie od roku 1999 brały aktywny udział w dzia-

łaniach społeczności międzynarodowej na rzecz zachowania pokoju i poszerzania 

sfery bezpieczeństwa w najbardziej zapalnych punktach świata – Bliski Wschód, 

Bałkany czy Afryka Środkowa (zob. mapa nr 1). W latach 1990–2007 władze RFN 

wspierały różnorodne misje pokojowe prowadzone przez Organizację Narodów 

Zjednoczonych (ONZ), Pakt Północnoatlantycki (NATO), Unię Europejską (UE)/

Unię Zachodnioeuropejską (UZE), Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy 

w Europie (OBWE) czy Unię Afrykańską (UA). 

Postawa Republiki Federalnej Niemiec wobec współczesnych konfl iktów zbroj-

nych w latach 1990–2007 jest czytelna i zdecydowana. Koalicja SPD–CDU–CSU 

zadeklarowała w 2005 r., że władze federalne będą: prowadziły zdecydowaną 

politykę wobec Iranu, wspierać proces pokojowy na Bliskim Wschodzie (Izrael–Pa-

lestyna) czy wspomagać demokratyzację Iraku. Jednocześnie państwo niemieckie 

starało się aktywnie uczestniczyć w wysiłkach Narodów Zjednoczonych dążących 

do zachowania pokoju na świecie. A. Merkel wskazała, że „niemiecka polityka 

zagraniczna nie zawodzi w konkretnym działaniu. Na Bałkanach, w Afganistanie 

61 Liczba samolotów podana za: W. Pięciak, op.cit., s. 172.
62 Ibidem, s. 176.
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i wielu innych miejscach żołnierze niemieccy, policjanci, dyplomaci i doradcy, 

pracują w bardzo niebezpiecznych warunkach, przyczyniając się do pokoju i sta-

bilizacji”63.

W 2007 r. 7741 żołnierzy Bundeswehry realizowało wspomniane powyżej 

zadania. Republika Federalna Niemiec angażowała się na rzecz rozwiązywania 

konfl iktów zbrojnych współczesnego świata, podejmując szereg działań politycz-

nych, militarnych oraz udzielając wsparcia fi nansowego organizacjom międzyna-

rodowym czy państwom, które wkroczyły na drogę pokoju i dążą do stabilizacji 

oraz demokratyzacji.

63 A. Merkel, Odważmy się na więcej wolności, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” 2006, 

nr 1 (13), s. 28.

Źródło: Weißbuch 2006 zur Sicherheitspolitik Deutschland und zur 

Zukunft  der Bundeswehr, s. 93. 
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Mapa 1. Rejony działań Bundeswehry na świecie 

(stan na październik 2006)
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SUMMARY

THE STUDY IS devoted to analysis of attitude of the United Germany against contemporary 

military confl icts. Th ere is analyzed the military dimension of German engagement in 

favour of upholding the peace and preventing the military confl icts in the world.

In the paper there is introduced the synthetical description of German services partici-

pation in peace operations under the UN auspices, NATO Pact and the other international 

organizations. Th ere is described the selection of military confl icts existed between 1990 

and 2007 in the world.

Th e analysis permitted to indicate the three-staged process of attitude development of 

the Federal Republic of Germany to use the force in favour of upholding the peace in global 

dimension. In the fi rst period (1993–1996) the engagement of German forces was limited 

to support logistically the forces of other countries. Th e second stage (1996–1999) charac-

terizes the obtainment by Bundeswehr soldiers the right to use the force in favour of 

upholding the peace. However, in the third stage the German forces took part in NATO’s 

hostilities during the war in Kosovo (1999).

Th e paper creates the basis to research precisely on military role of the Federal Republic 

of Germany in the present world. 
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Istnieją wartości, które warte są tego,

że się dla nich umiera

Joseph Ratzinger

KARDYNAŁ JÓZEF RATZINGER był jednym z najbliższych współpracowników 

papieża Jana Pawła II i jego sukcesorem na tronie Piotrowym1. Już od pierwszych 

dni jego pontyfi katu podniosły się liczne głosy watykanistów, którzy zwracali 

uwagę, że kolejny pontifex maksimus niewątpliwie znajdzie się w cieniu swego 

1 Ratzinger Joseph Alois – urodzony 16 IV 1927 r. w Bawarii w wielodzietnej rodzinie o korzeniach 

tyrolskich. Jego ojciec służył w policji. Już od dzieciństwa młody Joseph pragnął wstąpić w szeregi 

stanu kapłańskiego. W wieku 14 lat, z przymusu, wstąpił do Hitlerjugend, zaś od 1943 r. został skiero-

wany kolejno do programu Luft waff enhelfer, a następnie do Reichsarbeitsdienst (Służby Pracy Rzeszy). 

W grudniu 1944 r. został ostatecznie powołany do służby w Wehrmachcie, z którego zdezerterował 

pięc miesięcy później. Po powrocie z alianckiej niewoli, jeszcze w 1945 r. J. Ratzinger rozpoczął naukę 

w seminarium duchownym we Freiburgu i studia w Herzogliches Georgianum na Uniwersytecie 

Ludwiga Maximiliana w Monachium. 29 VI 1951 r. złożył śluby kapłańskie, zaś dwa lata później zdobył 

stopień na podstawie dysertacji: Ludzie i Dom Boży w doktrynie kościelnej św. Augustyna. W 1957 r. 

habilitował się rozprawą w oparciu o rozprawę: Teologia dziejów u św. Bonawentury. W 1958 r. został 

profesorem kolegium we Fryzyndze. W tym też czasie pełnił posługę biskupa pomocniczego w tym 

mieście. W czasie Soboru Watykańskiego II uchodził za liberała oraz reformatora, co z biegiem czasu 

nie przeszkodziło mu przejść na pozycje bardziej konserwatywne. W 1972 r. założył czasopismo 

„Communio”. Z czasem został też uznany za jednego z najwybitniejszych współczesnych myślicieli 

z zakresu teologii katolickiej. W marcu 1977 r. został ustanowiony przez papieża Pawła VI arcybi-

skupem Monachium i Fryzyngi, zaś trzy miesiące później kardynałem. W okresie pontyfi katu Jana 

Pawła II 25 XI 1981 r. otrzymał nominację na prefekta Kongregacji Nauki Wiary, zaś w 2002 r.  został 

dziekanem Kolegium Kardynalskiego. W tym czasie zasłynął, jako Panzer Cardinal, zwolennik
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wielkiego poprzednika2, który zostawił mu swoją wizję pokojowego ładu global-

nego3 oraz program „europeizacji Europy”4. Jest to o tyle istotne, iż niebawem 

okazało się także, że o ile w czasie panowania Wielkiego Polaka, głównym proble-

mem dla Kościoła katolickiego była sytuacja religijno-polityczna w bloku sowiec-

kim, o tyle współczesne zagrożenia dla jego trwania oraz misji ewangelizacyjno-

kulturowej wyartykułowały się na obszarze cywilizacji euroatlantyckiej, przede 

wszystkim zaś na terenie Starego Kontynentu. Z tego też powodu jego następcę 

okrzyknięto niebawem „ostatnim papieżem Europy”, którego celem stała się rechry-

stianizacja Unii Europejskiej5.

W tej sytuacji na szczególną uwagę zasługuje fakt, że J. Ratzinger przybrał 

właśnie nie imię Jana Pawła III, jak oczekiwała tego światowa opinia publiczna 

i grono wiernych, lecz właśnie Benedykta XVI (łac. Benedictus – błogosławiony). 

Zdaniem autora właśnie to jest najlepszym potwierdzeniem faktu, że głównym 

celem jego pontyfi katu jest „benedyktyńska praca” nad Europą, gdyż ten były 

dziekan Kolegium Kardynalskiego za patronów swego panowania obrał sobie 

umiarkowanego konserwatyzmu oraz żarliwy obrońca katolickiej ortodoksji. 19 IV 2005 r. został 

obrany papieżem i wówczas przybrał imię Benedykta XVI. Por.: A. Tornielli, Ratzinger – strażnik 

wiary, Kraków 2005.
2 G. Weigel, Boży wybór: Papież Benedykt XVI i przyszłość Kościoła katolickiego, Kraków 2006, 

s. 147–209; J. Allen, Benedykt XVI: Początki pontyfi katu, Poznań 2006, s. 47–135; P. Elie, Rok dwóch 

papieży, „Rzeczpospolita”, 8–9.04.2006, s. 7, 10–11; idem, Droga na szczyt, „Rzeczpospolita”, 15–17.04. 

2006, s. 8–9; idem, Ostatnie dni, „Rzeczpospolita”, 22–23.04.2006, s. 12.
3 Por.: R. Potocki, Jana Pawła II perspektywa ładu globalnego [w:] … mieliśmy papieża, Wroc-

ław 2007.
4 Por.: S. Sowiński, R. Zenderowski, Europa drogą kościoła: Jan Paweł II o Europie i europejskości, 

Wrocław 2003; J. Życiński, Europejska wspólnota ducha: Zjednoczona Europa w nauczaniu Jana 

Pawła II, Warszawa 1998.
5 P. Cywiński, Co z tym Benedyktem, „Wprost” 2008, nr 15, s. 23–25; T. Terlikowski, Ostatni Euro-

pejczyk, „Wprost” 2008, nr 15; idem, Nowa Europa Benedykta, „Przegląd Powszechny” 2007, nr 10, 

s. 161–164; idem, Cichy styl Benedykta, „Rzeczpospolita” 19 IV 2007; idem, Duchowa kontrrewolucja, 

„Ozon”, 23.11.2006, s. 26–27; W. Kedaj, Gole papieża, „Wprost” 2007, nr 21, s. 98–100; Europa umrze 

bez odrodzenia wiary: rozmowa Jędrzeja Bieleckiego z George’em Weiglem, „Rzeczpospolita”, 30.12. 

2006–1 I 2007, s. A7, A10; J. Bottum, Czy uda się uratować Europę? „Ozon”, 14.06.2006, s. 32–35; 

A. Wielowieyski, Kościół szuka oparcia, „Rzeczpospolita”, 14–15.06.2006, s. A10; R. Arens, Uśmiech 

sfi nksa, „Forum”, 22–28.05.2006, s. 34–35; G. Weigel, Benedykt XVI i europejska dyktatura relatywizmu, 

„Europa”, 24.05.2006, s. 2–4; C. Gmyz, Papież protestant, „Wprost”, 28 V 2006, s. 20–26; T. Królak, 

Benedykt, rok pierwszy, „Tygodnik Powszechny”, 16.04.2006, s. 6–7; D. Waldziński, Benedykt na trudne 

czasy: Joseph Ratzinger wobec współczesnej cywilizacji, „Sprawy Polityczne” 2005, nr 31, s. 9–34; 

J. Surdykowski, Czy wiara uratuje Europę, „Newsweek Polska”, 21.08.2005, s. 41–43; R. Skrzypczak, 

Nadzieja na nawrócenie świata, „Rzeczpospolita”, 19.05.2005, s. A 11; Z. Krasnodębski, Benedyktyńskie 

zadanie, „Europa”, 27.04.2005, s. 3.
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św. Benedykta z Nursji6 oraz swego poprzednika z początków XX stulecia Bene-

dykta XV7. Dlaczego ten fakt jest aż tak istotny? Otóż św. Benedykt, założyciel 

i opat z Monte Cassino stworzył podwaliny europejskiej Christianitas8, zaś papież 

Benedykt XV zapoczątkował katolicką refl eksję nad współczesną Europą, szcze-

gólnie zaś w jej zakresie uniwersalnego posłannictwa i refl eksji nad pokojem 

powszechnym9.

Jak ujął to nasz tytułowy bohater: „[Św.] Benedykt żył w czasach, gdy cesarstwo 

rzymskie chyliło się ku upadkowi, a rolę Kościoła widział w zachowaniu tego , co 

przez całe wieki było w ludzkiej kulturze najlepsze. Cały świat się rozpadał, a Bene-

dykt pomógł przetrwać ludzkiej cywilizacji”10. Z kolei odnośnie swego poprzednika, 

Benedykta XV, nie omieszkał skonstatować, że był on „(…) mężnym i prawdziwym 

prorokiem pokoju, który podjął usilne starania, by uniknąć dramatu wojny, 

a następnie ograniczyć jej niegodziwe skutki. Tak jak on pragnę oddać się w służbę 

 6 Św. Benedykt z Nursji (łac. Benedictus de Nursia, ok. 480–543) – nie należy go mylić z Świętym 

Benedyktem z Pereum, ani też Św. Benedyktem (męczennikiem). Pochodził ze znanej i bogatej rodziny 

rzymskiej z Umbrii. Mając dwadzieścia lat został pustelnikiem w Subiaco, trzy lata później przełożo-

nym tegoż klasztoru. Jednakże wskutek nieporozumień personalnych opuścił swoją wspólnotę, by 

w 529 r. założyć klasztor na Monte Cassino w miejscu dawnego rzymskiego sanktuarium. Tam też 

właśnie opracował nowy model wspólnoty monastycznej, opartej o zasadę ora et labora (módl się 

i pracuj). Następnie wespół z zakonnymi braćmi podjął się ratowania oraz pielęgnowania dziedzictwa 

intelektualnego starożytnej Grecji i Rzymu. W konsekwencji klasztory benedyktyńskie stworzyły 

w następnych stuleciach podwaliny karolińskiej Europy. W 1964 r. papież Paweł VI ogłosił go „Patro-

nem Europy”, podkreślając w ten sposób rolę, jaką zakony oparte na jego regule odegrały w łączeniu 

tradycji Wschodu i Zachodu oraz cywilizowaniu Europy. Tradycja nadała mu także tytuł „patriarchy” 

zachodniego monastycyzmu. Zob.: T. Cahill, Jak Irlandczycy ocalili Europę: Nieznana historia hero-

icznej roli Irlandii w dziejach Europy po upadku Cesarstwa Rzymskiego, Poznań 1999, s. 21–73; 

G. Calvet, Jutro Chrześcijaństwa, Poznań 2000, s. 101–116.
 7 Benedykt XV – właściwe nazwisko Giacomo della Chiesa (21 XI 1854–22 I 1922); pochodził 

z rodziny patrycjuszowskiej, studiował kolejno: fi lozofi ę, prawo, teologię ora prawo kanoniczne, 

uzyskał podwójny doktorat z tych ostatnich dyscyplin naukowych. W 1878 r. przyjął święcenia ka-

płańskie, następnie zaś pracował w dyplomacji watykańskiej. 22 XII 1907 r. papież Pius X mianował 

go arcybiskupem Bolonii. 23 maja 1914 roku został mianowany kardynałem, zaś cztery miesiące 

później został obrany na papieża. Jego pontyfi kat przebiegał w cieniu wydarzeń I wojny światowej, 

stąd też Benedykt XV dał się poznać jako orędownik pokoju powszechnego oraz zwolennik cywili-

zowanego sposobu traktowania ofi ar konfl iktów zbrojnych. Na tle tych wydarzeń opublikował dwie 

encykliki: Ad bestissimi Apostolorum Principis cathedram traktującej o przyczynach wybuchu Wielkiej 

Wojny (1914) oraz Pacem, Dei munus pulcherrimum (1920) o przywróceniu pokoju światowego.
 8 Por.: J. Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, Częstochowa 2005.
 9 Por.: idem, Czas przemian w Europie: Miejsce Kościoła i świata, Kraków 2005; idem, Europa: Jej 

podwaliny dzisiaj i jutro, Kielce 2005.
10 J. Allen, op.cit., s. 163.



255Europa Josepha Ratzingera

pojednania i harmonii (…), ponieważ wielkie dobro pokoju jest przede wszystkim 

darem Bożym, którego musimy bronić i wzajemnie go sobie ofi arować”11.

Ponadto, jak zauważył Zdzisław Krasnodębski, kondycja współczesnej Europy 

w zadziwiający sposób przypomina okres schyłkowy Imperium Romanum. Wymaga 

on zatem obecności „nowego Benedykta”, który zainspiruje „aktywną mniejszość” 

do przeprowadzenia tego kontynentu przez czas moralnego zamętu oraz właściwej 

reinterpretacji dziedzictwa kulturowego i politycznego12. Paralele te między upad-

kiem Rzymu w V wieku a nihilizmem europejskim nawiązują jednak do opubli-

kowanej w 1981 r. rozprawy Alasdaira MacIntyre’a, który w rozprawie fi lozofi cznej: 

„Dziedzictwo cnoty” po raz pierwszy postawił taką diagnozę. I właśnie w tym kryje 

się cały sekret Ratzingerowskiej wizji Starego Świata13, jak bowiem zauważył John 

Allen: „Ćwierć wieku później MacIntyre ma swojego Benedykta”14.

1. DZIEDZICTWO ŚW. BENEDYKTA: EUROPA 
JAKO CHRISTIANITAS

JEST ZWYKŁYM EUFEMIZMEM stwierdzenie, że współczesną Europę w swym 

kształcie i formie stworzyło i uformowało chrześcijaństwo15. Z drugiej jednak 

strony należy z całym naciskiem stwierdzić, że Unia Europejska w swym obecnym 

kształcie uchodzi za twór postreligijny, gdzie wszelkie praktyki duchowe usiłuje 

się rugować z Habermasowskiej sfery publicznej16. W konsekwencji chrześcijaństwo 

i inne wyznania mniejszościowe spychane są do przestrzeni ściśle prywatnej, choć 

w konsekwencji sekularyzacji oraz laicyzacji pojawiły się też nowe formy religij-

ności: „poprawność polityczna”, „wiara bez przynależności” oraz „przynależność 

bez wiary”17. Elementem wspólnym jest tu selektywność, synkretyzm oraz dyzin-

stytucjonalizacja.

11 Ibidem, s. 178.
12 Z. Krasnodębski, op.cit., s. 3; J. Bottum, op.cit., s. 36.
13 J. Allen, op.cit., s. 163–168; G. Weigel, Boży wybór…, s. 291–293.
14 J. Allen, op.cit., s. 166.
15 Por.: J. Kłoczowski, Europa: chrześcijańskie korzenie, Warszawa 2004; P. Mazurkiewicz, Europe-

izacja Europy: Tożsamość kulturowa Europu w kontekście procesów integracji, Warszawa 2001.
16 T. Królak, op.cit., s. 9.
17 G. Davie, Od obowiązku do konsumpcji: modele religijności w Europie Północnej na początku 

XXI w., „Wokół Współczesności” 2004, nr 2/18, s. 14–29; D. Hervieu-Léger, Rola religii w utrwalaniu 

spójności społecznej, „Wokół Współczesności” 2004, nr 2/18, s. 31–50.
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Jednakże właśnie z Europą Stolicę Apostolską łączą szczególne więzi historyczne, 

kulturowe i duchowe. Ponadto współcześnie jest ona tu postrzegana jako jeden 

z dwóch ośrodków (obok Brukseli) kształtowania oblicza cywilizacyjnego Starego 

Kontynentu. Wobec postchrześcijańskich tendencji panujących w Unii Europej-

skiej18 jest ona często traktowana jako centrum kontrkultury, która przede wszyst-

kim odwołuje się do korzeni religijnych, tradycyjnego modelu więzi społecznych 

oraz „ekologii człowieka”. Negowanie lub bagatelizowanie chrześcijańskich korzeni 

Europy oraz unijne próby stworzenia pierwszej na świecie cywilizacji areligijnej są 

często bowiem odczytywane z pozycji konserwatywnych jako zapowiedź „końca 

starego Zachodu”19.

Joseph Ratzinger defi niuje Europę przede wszystkim w kategoriach historyczno-

kulturowych. Punktem wyjścia jego rozważań jest klasyczne pojęcie Starego 

Kontynentu, które przyjmuje, iż cywilizacja ta jest konsekwencją określonej syntezy 

starożytnej Grecji (fi lozofi a, profanum, państwo narodowe, demokracja), Rzymu 

(prawo, imperium, uniwersalizm) oraz chrześcijaństwa (monoteizm, misjonizm). 

W kategoriach historycznych dzieli się go na świat łaciński oraz grecko-bizantyjski. 

Immanentną cechą tego pierwszego jest rozdział sacrum od profanum, zasada 

pomocniczości oraz personalizm. „Współczesne pojęcie wolności jest czystym 

produktem żywotnej przestrzeni chrześcijańskiej; wolność nie mogłaby się rozwi-

nąć w żadnym innym kręgu jak właśnie w tym. Co więcej, należy dodać: wolność 

nie jest w ogóle możliwa do zaszczepienia w żadnym innym systemie (…). Z punktu 

widzenia praktycznego oznacza to: tylko tam, gdzie jest zabezpieczony dualizm 

Kościoła i państwa, instancji sakralnej i politycznej, tam jest warunek fundamen-

talny dla wolności. Gdzie Kościół staje się Państwem, wolność jest zgubiona. Ale 

także tam, gdzie Kościół zostaje zniesiony jako instancja publiczna i publicznie 

znacząca, upada wolność, ponieważ Państwo (…) potrzebuje dla siebie fundamen-

tów etycznych. W świecie laickim, postchrześcijańskim, państwo umacnia tę 

instancję nie w formie władzy sakralnej, ale władzy ideologicznej”20.

Z geografi cznego punktu widzenia na pojęcie Europy składają się takie inicja-

tywy jak arbitralne przesunięcie granicy wschodniej na Ural z jednej strony oraz 

odkrycie Ameryki z drugiej. Natomiast z perspektywy „długiego trwania”, na 

podmiotowość tego kontynentu składają się takie wydarzenia jak: rozpad Śród-

18 Por.: D. Cupitt, Po Bogu: O przyszłości religii, Warszawa 1998; A. Leśniak, Katolicyzm wobec Unii 

Europejskiej, Warszawa 2001.
19 Por.: J. Weiler, Chrześcijańska Europa: Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość?, Poznań 

2003; G. Weigel, Katedra i sześcian: Europa, Stany Zjednoczone i polityka bez Boga, Warszawa 2005.
20 A. Tornielli, op.cit., s. 150.
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ziemnomorza, powstanie „młodszej Europy” (słowiańskiej, wg określenia Jerzego 

Kłoczowskiego) oraz rewolucja francuska. Równocześnie trudność w defi niowaniu 

tego kontynentu polega na tym, że poza jego geografi cznie nakreślonym obszarem 

powstały zasadniczo dwie Neoeuropy (wg stwierdzenia Alfreda Crosby’ego) – 

Rosja, które arbitralnie przesunęła wschodnią granicę na Ural oraz USA, które 

dokonały reinterpretacji swego zaatlantyckiego dziedzictwa21.

Defi niując współczesną kondycję społeczną Europy, Joseph Ratzinger jest zdania, 

iż pod względem religijnym uformowały się to dwa zasadnicze modele stosunków 

państwo-konfesja. W krajach łacińskich przeważa model laicki, gdzie religia 

uchodzi za sferę czysto prywatą, zaś na obszarze germańskim – Kościół państwowy 

pełni rolę strażnika moralności przestrzeni publicznej. W jego opinii na podsta-

wowy fundament cywilizacyjny Starego Kontynentu składają się trzy czynniki: 

prymat godności człowieka nad prawem stanowionym, monogamiczne i tradycyj-

nie postrzegane małżeństwo oraz kulturowy pluralizm, przy zastrzeżeniu, że 

w przypadku tego ostatniego odwołuje się on do „pewnych wartości stałych”22. 

Natomiast zdaniem Tzvetana Todorova do współczesnych „wartości europejskich” 

zaliczamy racjonalność, sprawiedliwość demokrację, wolność osobistą, laickość 

oraz tolerancję23.

W konsekwencji z katolickiego/zachowawczego punktu widzenia współczesna 

Europa doświadcza równocześnie trzech fundamentalnych transformacji:

1.  Przemiany w sferze sacrum – gdzie następuje osłabienie tradycyjnie pojmo-

wanej religijności, negowanie „rygoryzmu moralnego” oraz pojawia się 

formalizm oraz selektywność konfesyjna. Równocześnie zjawisku dyzinsty-

tucjonalizacji religijnej towarzyszy pojawienie się „chrześcijaństwa solarnego” 

(bezwyznaniowego) oraz traktowanie sfery duchowej w kategoriach terapeu-

tyczno-psychoanalitycznych24. W konsekwencji w Unii Europejskiej odno-

towuje się nieumiejętność połączenia racjonalności z mistyką, zwłaszcza, że 

wystąpił tu rozpad etyki publicznej na cztery części: tradycyjną religijność, 

21 J. Ratzinger, Europa: Jej podwaliny…, s. 9–19; idem, Europa: Jej fundamenty duchowe wczoraj, 

dziś i jutro, „Wokół Współczesności” 2004, nr 2, s. 184–197.
22 J. Ratzinger, Europa: Jej podwaliny…, s. 28–32; idem, Europa: Jej fundamenty…, s. 197–201; 

M. Brachowicz, Dlaczego Karta Praw Podstawowych UE budzi sprzeciw?, „Międzynarodowy Przegląd 

Polityczny” 2007, nr 3, s. 5–44.
23 T. Todorov, Nowy nieład światowy: Refl eksje Europejczyka, Warszawa 2004, s. 105–123.
24 J. Ratzinger, Europa Benedykta…, s. 99–139; R. Skrzypczak, Nadzieja na nawrócenie świata, 

„Rzeczpospolita”, 19.05.2005, s. 11.



258 Robert Potocki

wartości oświeceniowe, idee macdonaldyzacji oraz postkonsumpcjonizm, 

które rywalizują ze sobą, jeśli chodzi o współczesne postrzeganie świata25;

2.  Przemiany w sferze społecznej – związane z procesami globalizacji oraz 

postindustralizmu. Zwycięstwo liberalnego modelu demokracji doprowa-

dziło do zaniku patosu władzy, osłabienia społeczeństwa obywatelskiego 

w wyniku stosowania zasad „poprawności politycznej” doprowadzonej do 

ad absurdum. Jednakże największą słabością Unii Europejskiej jest osłabienie 

więzi społecznych przez relatywizm kulturowy (propagowanie homoseksu-

alizmu, związków partnerskich, aborcji oraz spory wokół koncepcji człowieka 

oraz „dobrej śmierci”) i w konsekwencji zapaść demografi czną Starego 

Kontynentu26;

3.  Przemiany w sferze kultury – cechuje je zanik elitarności „wartości wysokich” 

na „rzecz kultury masowej”, związany z rewolucją audiowizualną oraz teatra-

lizacją sfery publicznej. W konsekwencji zamiast podążać w stronę wielkich 

ideałów, współczesna cywilizacja europejska wprowadza w  ich miejsce 

substytuty podporządkowane prawom rynku (komercjalizacja humanistyki). 

Z drugiej strony obserwujemy także degenerację rzeczywistości, sprowadzoną 

do koncepcji s-m-s (seks-muzyka-sensacja) lub virtual reality27.

Podobnie jak Jan Paweł II mówił o „cywilizacji śmierci”, tak jego następca 

wskazuje na niebezpieczeństwo płynące z „dyktatury relatywizmu”28. „Relatywizm 

– pisze Joseph Ratzinger – stał się więc problemem dla wiary naszych czasów. 

Oczywiście wcale nie jest on tylko rezygnacją z nadmiaru prawdy, lecz określa za 

pomocą pozytywnych kategorii tolerancji, dialogicznego poznania i wolności (…). 

Relatywizm jest więc fi lozofi czną podstawą demokracji, która właśnie polega na 

tym, że nikt nie zna właściwej drogi (…). W dziedzinie polityki ta koncepcja jest 

w dużej mierze słuszna (…). Problem polega na tym, że sam relatywizm nie stawia 

sobie żadnych ograniczeń i z pełną świadomością jest stosowany również na polu 

25 J. Ratzinger, op.cit., s. 75–97; M. Czerwiński, Pytając o cywilizację, Warszawa 2000, s. 11–71.
26 W. Laqueur, Ostatnie dni Europy: Epitafi um dla Starego Kontynentu, Wrocław 2007, s. 9–34; 

J. Cornides, Prawa człowieka wykorzystane przeciw człowiekowi, „Międzynarodowy Przegląd Poli-

tyczny” 2008, nr 2, s. 5–40.
27 J. Ratzinger, op.cit., s. 41–73; Europa umrze bez odrodzenia wiary: Rozmowa Jędrzeja Bieleckiego 

z George’em Weiglem, „Rzeczpospolita”, 30.10.2006–1 I 2007, s. A7.
28 J. Allen, op.cit., s. 161; G. Weigel, Boży wybór, 291.
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religii i etyki”29. Jednym słowem, bez Logosu nie ma etosu, gdyż świat staje się 

wówczas iluzją rzeczywistości.

W konsekwencji zauważa on, że Europa i jej ewolucja społeczno-kulturowa 

podąża w kierunku uznania miernoty za wyznacznik doskonałości, zaś sam dyskurs 

cywilizacyjny prowadzony jest na poziomie prasowym, nie zaś fi lozofi cznym30. 

Z drugiej jednak strony sugeruje on, że wyjściem z tej „patowej sytuacji” jest 

benedyktyńska praca nad europeizacją Starego Kontynentu. „Czemu św. Benedykt 

zawdzięcza taką popularność? Realizmowi i zdrowemu rozsądkowi, wyważonemu 

i zmysłowi praktycznemu (…). Reguła św. Benedykta, tak prosta, że zdawać się by 

mogło – uboga, a rzeczywistości kryjąca nieprzebrane skarby, jeśli chodzi o zdol-

ność adaptacji”31. Dlaczego zatem dziedzictwo św. Benedykta jest tak istotne dla 

współczesności? Otóż zdaniem Gérarda Calveta: „Kiedy (…) św. Benedykt ogłosił 

swoją Regułę (nie zdając sobie sprawy, że w przyszłości będzie ona pełniła rolę 

kodeksu cywilizacyjnego dla narodów barbarzyńskich), zachował jedynie i uszla-

chetnił podstawy starożytnej mądrości grecko-łacińskiej (…). Cechą charaktery-

styczną cywilizacji chrześcijańskiej jest (…) zachowanie ciągłości, bez gwałtownych 

zwrotów, w oparciu o dziedzictwo wszystkich epok, szukające wzbogacenia i uko-

ronowania w porządku nadprzyrodzonym”32.

Zdaniem Josepha Ratzingera istnieje zatem potrzeba przewartościowania sfery 

publicznej współczesnej Europy33. „Wyjść poza milczenie” – jak wyartykułował to 

George Weigel34. Zadania te możemy zatem sprowadzić do trzech podstawowych 

postulatów:

1.  Przezwyciężenia fatalizmu – konieczne wydaje się zniesienie mitu „zmierz-

chu Zachodu” i „konieczności historycznej”35;

2.  Powrotu do mistyki – refl eksja moralna i intelektualna powinna zastąpić 

fi lozofi ę podglądactwa (Big Brothera);

29 J.  Ratzinger, Wiara, prawda, tolerancja: Chrześcijaństwo a  religie świata, Kielce 2005, 

s. 94–95.
30 D. Waldziński, op.cit., s. 9–34.
31 J. Mathiex, Wielkie cywilizacje: Rozkwit i upadek imperiów, Warszawa 2008, s. 384–385.
32 G. Calvet, op.cit., s. 25.
33 J. Allen, op.cit., s. 168–175.
34 G. Weigel, op.cit., s. 295.
35 J. Jedlicki, Historyczny rodowód idei kryzysu cywilizacji europejskiej [w:] Dylematy współczesnej 

cywilizacji a natura czlowieka, red. J. Reykowski, T. Bielicki, Poznań 1997, s. 103–117; P. Skrzydlewski, 

Czy zmierzch cywilizacji Zachodu [w:] Przyszłość cywilizacji Zachodu: Materiały z sympozjum zorga-

nizowanego przez Katedrę Filozofi i Kultury KUL, red. P. Jaroszyński i in., Lublin 2003, s. 175–197.
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3.  Wyzwolenia od złudzeń – gdzie utopizm, hedonizm i nihilizm zostaje zastą-

piony przez prawo naturalne i umiarkowanie, reklama przez estetykę, zaś 

racjonalizm i opinie większości przez etykę.

Joseph Ratzinger zwraca przy tym uwagę, że cywilizacja europejska powinna 

być przede wszystkim oparta na ekumenizmie religijnym oraz kulturowym. Jej 

zasadniczym celem nie jest jednak synkretyzm, lecz raczej zachowanie „jedności 

w różnorodności”. Dlatego też jej zasadniczym fundamentem jest dialog, oparty 

o trzy podstawowe założenia:

1.  Spotkanie religii możliwe jest tylko w prawdzie, nie zaś w przyjęciu postawy 

sceptycznej czy też czysto pragmatycznej36;

2.  U adwersarzy należy poszukiwać co łączy i jest pozytywne; nie oznacza to 

bynajmniej zaniku zmysłu krytycznego

3.  Dialog nie jest alternatywą dla działalności misyjnej, lecz jego uzupełnie-

niem37.

W jego opinii dialog publiczny nie jest li tylko rozmową, lecz wspólnym poszu-

kiwaniem konsensusu społecznego opartego na poszanowaniu praw jednostki oraz 

tradycji. To jednak nie wyklucza działalności ewangelizacyjnej, której celem jest 

„europeizacja Europy”. „Pierwszym i zasadniczym sposobem inkulturacji – pisze 

nasz autor – jest rozwój określonej kultury chrześcijańskiej w jej różnorodnych 

postaciach: kultury bycia ze sobą, społecznej troski o drugiego, szacunku dla 

niższych rangą, przezwyciężania różnic społecznych, troski o cierpiących i umie-

rających; kultury, która zapewnia równomierny rozwój rozumu i serca; kultury 

polityki i kultury prawa; kultury dialogu, szacunku dla życia (…)”38.

Dualizm wiary chrześcijańskiej i świeckiej racjonalności w sporze o współczesną 

tożsamość europejską najlepiej widać na przykładzie debaty między Jürgenem 

Habermasem a Josephem Ratzingerem. Początkowo dyskusja ta sprowadzała się 

do zderzenia intelektualnego między relatywizmem a absolutem. O ile pierwszy 

fi lozof stoi na stanowisku, że tworzenie wszelkich zasad odbywa się na zasadzie 

akceptacji publicznego dyskursu, o tyle ten drugi wychodzi z założenia, że nie 

należy tworzyć nowych praw, skoro te już istnieją. Obaj natomiast są zgodni, że 

36 P. Kaznowski, Papież kontr-kontrowersyjny, „Christianitas” 2007, nr 36, s. 165–169.
37 J. Ratzinger, Granice dialogu, Kraków 1999, s. 125–128; K. Zdunowski, Pomarańczowe światło 

dla ewangelizacji, „Christianitas” 2007, nr 36, s. 145–147.
38 J. Ratzinger, Duch liturgii, Poznań 2000, s. 178.
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podstawową wartością Europy jest wspólnota oraz łącząca je solidarność i poczu-

cie sprawiedliwości39.

Zatem w ujęciu Benedykta XVI Europa powinna nie tyle dokonać retradycjo-

nalizacji, co na nowo przemyśleć i zdefi niować fundamenty własnej tożsamości 

cywilizacyjnej zarówno poza relatywizmem, jak i fundamentalizmem40. Zdaniem 

Josè Casanovy, o ile Karol Wojtyła głosił program rechrystianizacji Europy, to jego 

następca stawia sobie zadanie o wiele skromniejsze – uświadomienie Europejczy-

kom ich chrześcijańskich korzeni oraz uznanie tej obecności w przestrzeni publicz-

nej. Stąd też obserwujemy dwoistość tegoż przekazu. Jedna jego część ma charak-

ter konfesyjny i została skierowana do wszystkich ludzi, natomiast druga jest 

przesłaniem do niewierzących, którzy jednak uznają zasadność religii i etyki 

w kształtowaniu społeczeństwa oraz ich obecność w sferze publicznej41. Tego 

samego zdania jest także Joseph Bottum42. Stanowisko to jest konsekwencją 

poglądu, że w epoce postideologicznej chrześcijaństwo może (ponownie) stanowić 

fundament sprawiedliwego społeczeństwa oraz państwa prawa. Ponadto – jak 

zauważa Tomasz Terlikowski – to świeckie odrodzenie religii jest kontrreakcją na 

permisywną koncepcję człowieka lansowaną przez środowiska „kulturowych 

liberałów”43.

Na zakończenie tej części naszych rozważań warto jeszcze raz przytoczyć inte-

lektualnego oponenta Benedykta XVI – Jürgena Habermasa, który w głośnym 

tekście „Wierzyc i wiedzieć”, napisanym pod wpływem nowojorskich wydarzeń 

z 11 września 2001 r., sformułował tezę o zakończeniu procesu sekularyzacji Europy. 

W jego opinii religia została niepotrzebnie usunięta ze sfery publicznej, w następ-

stwie czego demokracja ma coraz większe problemy ze stanowieniem prawa 

i zachowaniem poczucia solidarności społecznej. Z kolei odpowiednio przeinter-

pretowany „język wiary” mógłby się stać twórczym partnerem przy tworzeniu 

podstaw nowego ładu europejskiego44. W odpowiedzi J. Ratzinger stwierdził, że 

współczesny racjonalizm potrzebuje duchowej inspiracji, z kolei religii wskazane 

39 K. M. Gawron, O tożsamość europejską – spór Habermasa i Ratzingera, <http://www.psz.pl/

con-tent/view/39–93/>, odczyt z dn. 25.04.2008.
40 T. Terlikowski, Nowa Europa Benedykta, „Przegląd Powszechny” 2007, nr 10, s. 161–162; 

P. Mielcarek, Nova et venera Benedykta XVI, „Christianitas” 2007, nr 36, s. 3–7: P. Berger, Relatywizm 

i fundamentalizm, „Europa”, 23.09.2006.
41 J. Casanova, Musimy akceptować religijne dziedzictwo, „Europa”, 20–21.09.2008, s. 4.
42 J. Bottum, op.cit., s. 32–36.
43 T. Terlikowski, Nadchodzi wiek religii?, „Nowe Państwo” 2008, nr 2, s. 44–46.
44 J. Habermas, Wierzyć i wiedzieć, „Znak” 2002, nr 658, s. 8–21.
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jest wsparcie ze strony rozumu. To pokazuje, że na zasadzie obustronnego szacunku 

możliwe jest zbudowanie zjednoczonej Europy na bazie chrześcijańskiego huma-

nizmu45, gdyż: „(…) moralność polityczna polega dokładnie na oporze wobec 

uwodzenia wielkich słów (…). Nie brak wszelkiego kompromisu, ale sam kompro-

mis jest prawdziwą moralnością polityki”46.

2. ŚLADAMI BENEDYKTA XV:
WOBEC POSTCHRZEŚCIJAŃSKIEJ UNII EUROPEJSKIEJ

PRZEZ STULECIA ROLA papiestwa w Europie uległa ogromnym przekształceniom. 

Paradoksalnie to właśnie postępująca laicyzacja Starego Kontynentu przyczyniła 

się do wzmocnienia pozycji Watykanu na arenie międzynarodowej, gdyż władze 

państwowe poszczególnych krajów stopniowo zrzekały się swoich praw dotyczą-

cych wpływu na obsadę stanowisk biskupich. Upadek Cesarstwa Austro-Węgier-

skiego w 1918 r. oraz wzrost liczby państw o ustroju republikańskim zadecydował 

także o tym, że nawet wybór papieża został w XX w. ograniczony już tylko do grona 

kardynalskiego, bez praktycznie żadnej realnej możliwości weta ze strony jakiegoś 

kraju. Stolica Apostolska jest specyfi cznym podmiotem prawa międzynarodowego 

publicznego, gdyż dąży do osiągnięcia swych religijnych i świeckich celów na forum 

międzynarodowym. Ponadto większość społeczności identyfi kującej się z tym 

„ośrodkiem władzy” znajduje się poza geografi cznymi granicami Watykanu. Także 

musimy sobie zdać sprawę z faktu, że Stolica Święta jako siedziba Kościoła kato-

lickiego, jest połączona w osobie papieża unią personalną z Państwem Watykań-

skim, którego jest on w pełni udzielnym i suwerennym władcą47.

Właśnie ta globalna geografi a katolicyzmu oraz dualistyczny charakter papiestwa 

sprawia, że władztwo Benedykta XVI jest w gruncie rzeczy mini-państwem, które 

równocześnie gra w szeregu z takimi mocarstwami kontynentalnymi jak USA, UE, 

Chiny, czy Rosja. Potęga ta ma jednak przede wszystkim wymiar moralny, który 

nie sposób nie doceniać lub lekceważyć. „W odróżnieniu od «normalnych» super-

mocarstw Stolica Apostolska nie ma (…) ani celów gospodarczych, ani wojskowych. 

W pewnym sensie jednak funkcjonuje podobnie do polityki mocarstw światowych, 

45 Rozum i wiara Zachodu, „Europa”, 7.04.2004, s. 6.
46 A. Tornielli, op.cit., s. 151.
47 T. Reese, Watykan od wewnątrz: Polityka o organizacja Kościoła katolickiego, Warszawa 1999, 

s. 17–40, 220–253, 336–352; L. Ring-Eifel, Światowa potęga Watykanu: Polityka współczesnych papieży, 

Warszawa 2006, s. 11–29, 221–268.
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gdyż w niej także chodzi o zabezpieczenie i rozwój strefy wpływów – ale dla 

Kościoła”48.

Specyfi ką papiestwa jest również to, że cechuje je daleko posunięta stałość 

poglądów na określone zagadnienia społeczne i polityczne. W tej materii wyróż-

niają go zatem cztery elementy: aktywne wystąpienia na rzecz pełnej integracji 

Europy, szczególnie wśród krajów katolickich, propagowanie i promowanie war-

tości chrześcijańskich jako alternatywy dla „dyktatury relatywizmu”, gwarancje na 

terenie Starego Kontynentu dla Kościoła jako znaczącej siły społecznej oraz umac-

nianie UE jako „mocarstwa cywilnego” w ramach (potencjalnie) wielobiegunowego 

ładu planetarnego49. „Wydaje się – pisze G. Weigel – że watykańska refl eksja na 

temat Unii Europejskiej przybrała taki oto kształt: jednocząca się Europa będzie 

musiała zadać sobie pytanie o źródła swej jedności: jedynĄ możliwą odpowiedzią 

na to pytanie jest chrześcijańskie dziedzictwo Europy; a zatem głęboka pionowa 

integracja Europy stworzy okazję do reewangelizacji kontynentu. Stąd strategia: 

płynąć na fali integracji europejskiej w nadziei, że Bruksela, zamierzając przerobić 

resztę Europy na Belgię, w rzeczywistości pomoże przerobić resztę Europy na 

Polskę”50.

Tą chrześcijańską alternatywę dla postreligijnej Unii Europejskiej szczególnie 

stara się pielęgnować następca Jana Pawła II. Jego zdaniem proces integracji 

europejskiej swe początki ma w „europejskiej wojnie domowej” (1914–1945) oraz 

w fakcie, iż w jej następstwie dokonał się proces degradacji (geo)politycznej tej 

cywilizacji. „Europa jako całość przegrała wojnę” – pisze on: zaś „Powiązanie (…) 

interesów we wspólnej strukturze europejskiej było konieczne, o ile Europa miałaby 

zachować swój prestiż w polityce światowej. Narodowe interesy musiały połączyć 

się we wspólnym interesie europejskim”51. Z perspektywy czasu podstawowym 

problemem rozwoju Unii Europejskiej jest jednak fakt, że inspiracje etyczno-reli-

gijne, które leżały u podstaw tej koncepcji zostały wyparte przez czynnik ekono-

miczny oraz relatywizm kulturowy52.

Joseph Ratzinger przyjmuje za każda polityka swój początek bierze w moralno-

ści. Niemniej artykułuje on, że usiłuje ona lawirować między dwoma skrajnościami: 

stagnacją (pasjonarnością) a postępem. W konsekwencji też jej funkcja sprowadza 

się do zasadniczego pytania: Zachować czy przekształcać ład świata? Tu jednak nie 

48 L. Ring-Eifel, op.cit., s. 233.
49 Ibidem, s. 240.
50 G. Weigel, op.cit., s. 318.
51 J. Ratzinger, Europa: Jej podwaliny…, s. 34–35.
52 Ibidem, s. 28–32; Idem, Europa: Jej fundamenty…, s. 197–201.
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udziela nam na to zagadnienie jednoznacznej odpowiedzi, gdyż główny nacisk jest 

położony na skuteczność i efektywność polityki, wobec której formułuje on kilka 

uwarunkowań:

Po pierwsze – obszar tej działalności człowieka jest zastrzeżony dla rozumu 

uformowanego nie przez technikę, lecz moralność. Nasz autor w tym przypadku 

w perspektywie historycznej przestrzega nas przed rasizmem, ksenofobią oraz 

rewolucjonizmem lansowanym na podłożu materialistycznej dialektyki. Z kolei 

współcześnie wskazuje na ograniczenia dotyczące nadinterpretacji takich pojęć 

jak: postęp, nauka i wolność;

Po drugie – podstawowym zadaniem polityki jest w pierwszej kolejności jej 

demitologizacja oraz „przywrócenie rozumu samemu rozumowi”. Przede wszyst-

kim dotyczy to kwestii racjonalizacji zachowań publicznych oraz nierozróżniania 

głosu opinii publicznej z kwestiami etyczno-moralnymi. W tej materii J. Ratzinger 

wyznaje zasadę, iż nie należy mylić zdania większości z prawdą absolutną53.

Uwagi powyższe odnoszą się zarówno do polityki wewnętrznej, jak i pryncypiów 

w wymiarze międzynarodowym. W tym ostatnim ujęciu obserwujemy współcze-

śnie równoczesny proces formowania się społeczeństwa globalnego oraz rewolucji 

technologicznej, które otwiera przed człowiekiem coraz to nowe możliwości 

tworzenia i niszczenia zarazem. W tej też sytuacji postuluje on poddanie wszelkiej 

władzy pod opiekę prawa, uznania religii za pozytywną siłę moralną oraz uznanie 

faktu współistnienia i przenikania się wielkich kultur54.

W  ujęciu Benedykta XVI jest podstawowym przesłaniem, wyrosłym na 

doświadczeniu II wojny światowej, jest właśnie nauka o pokoju. Pojęcie to defi niuje 

on jednak jako poszukiwanie prawidłowych relacji między religią (prawdą) 

a rozumem, przestrzegając równocześnie przed egoizmem „wielkiej gry”, terrory-

zmem, rozprzestrzenianiem broni masowej zagłady oraz absolutyzacją pacyfi zmu. 

Autor nasz wychodzi w tej kwestii z założenia, że podstawowymi przyczynami 

konfl iktów zbrojnych są niespójność aktów normatywnych, czego konsekwencją 

jest brak zdolności do współistnienia różnego rodzaju wspólnot terytorialnych 

oraz terroryzm czy szerzej rzecz ujmując zagrożenia asymetryczne. Jego zdaniem 

pokój i sprawiedliwość są od siebie zależne, a nawet więcej, nie mogą bez siebie 

zaistnieć. Wojna zaczyna się w tym momencie, kiedy prawda zostaje zastąpionA 

przez kłamstwo, zaś poczucie umiarkowania przez chciwość i rządzę posiadania. 

W tej materii wyróżnia on następujące typy wojen: globalną, regionalną oraz 

53 J. Ratzinger, Europa: Jej podwaliny…, s. 45–65; Idem, Czas przemian…, S. 73–100.
54 Idem, Europa: Jej podwaliny…, s. 64–79; Idem, Czas przemian…, s. 103–131.



265Europa Josepha Ratzingera

wewnętrzną55. Zwraca także uwagę na międzynarodowe problemy związane 

z „państwem dysfunkcyjnym”, gdzie „(…) panuje tu pokój, ale jest to pokój cmen-

tarza”56. Drogą do pokoju, w jego opinii, jest więc dialog między religią a rozumem, 

także w stosunkach międzynarodowych57. Tu zatem szczególna rola Unii Europej-

skiej, którą Joseph Ratzinger postrzega jako „mocarstwo niewojskowe/cywilne” 

(civilian power). I stawia przed nią cztery podstawowe zadania:

1.  Audefi nicja tożsamości i przezwyciężenie własnej niewiary w powodzenie 

projektu integracji kontynentalnej – tu postuluje, o czym była już znacznie 

wcześniej mowa, uznanie chrześcijańskich korzeni w wymiarze kulturowym 

oraz ich wartość moralną w sferze publicznej. Jest to w jego opinii konieczne, 

jeśli chcemy wyjść poza krĄg myślenia w kategoriach Spenglerowskich 

(końca cywilizacji jako zjawiska naturalnego) oraz Arnolda Toynbee’ego, 

który źródeł nihilizmu upatrywał w dysonansie między postępem technicz-

nym a religią58;

2.  W polityce wewnętrznej Unii Europejskiej podstawową zasadą jest ewolu-

cjonizm i  reformizm odwołujący się do idei solidaryzmu narodowego 

i społecznego, arewolucjonizmu oraz asymilacjonizmu kulturowego wobec 

imigrantów.

3.  Fundamentem aksjologicznym systemu demokratycznego jest równowaga 

między etyką i prawem oraz między religią a nauką, która zagwarantuje 

odpowiednie warunki dla idei zrównoważonego rozwoju społecznego oraz 

„ekologii człowieka”;

4.  Polityka zewnętrzna Europy powinna opierać się na zasadach soft  power, 

gdzie widoczny jest prymat wartości nad geopolityką, gdzie odrzuca się 

Kaganowską perspektywę „podwójnych standardów” oraz ściśle zdefi nio-

wano warunki wojny sprawiedliwej59.

Benedykt XVI nie ukrywa przy tym, że zadaniem Kościoła katolickiego nie jest 

uprawianie polityki, jednakże absolutyzuje on prawo świeckich chrześcijan do 

aktywności w debacie publicznej oraz zastrzega sobie prawo wypowiedzi w istot-

nych kwestiach społecznych, które mają wymiar moralno-religijny60. W  tym 

miejscu trzeba jednak zaznaczyć także, że kraje UE cenią sobie opinie tejże global-

55 Idem, Czas przemian…, s. 35–53.
56 Ibidem, s. 41.
57 Idem, Sumienie w dziejach…, „Gazeta Wyborcza”, 23–24.04.2005, s. 14.
58 Idem, Europa: Jej podwaliny…, s. 22–24.
59 Ibidem, s. 81–117, 22–24; idem, Czas przemian…, s. 133–162.
60 W. Kedaj, op.cit., s. 98–100.
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nej instytucji w kwestiach socjalnych, oświatowych czy też moralnych, choć często 

z laickiego punktu widzeniA są one nie do przyjęcia. Ponadto możemy zaobser-

wować na Starym Kontynencie selektywne i tendencyjne podejście do stanowiska 

Watykanu wobec problemu oraz dylematów integracji europejskiej. Stanowisko to 

wynika chociażby z przekonania, że „Współczesne państwa zachodnie zdają się 

w kwestii Boga zajmować stanowisko agnostyczne. Jednak w większości z nich – 

a może nawet we wszystkich – zdecydowanie dobrze widziana jest u obywateli 

«bojaźń boża». I rzecz nie tyle w tym, jakiego boga boi się społeczeństwo, ile 

właśnie w tym, by się go bało. Owa «bojaźń» gwarantuje w jakiejś mierze spokój 

społeczny oraz respektowanie prawa świeckiego”61.

W kwestii „europeizacji Europy” Joseph Ratzinger nie wychodzi bynajmniej 

z założenia, że zadaniem Kościoła katolickiego jest wyłącznie wycofanie się na 

„z góry upatrzone pozycje” i zasklepienie się w kulturowym getcie, lecz wzmocnie-

nie lokalnych wspólnot chrześcijańskich, które idąc – za przesłaniem cywilizacyjnym 

Arnolda Toynbee’ego – będą odgrywały rolę aktywnej mniejszości. Pomysł ten zdaje 

się nawiązywać wprost do „formacji benedyktyńskiej”, z tym zastrzeżeniem, iż 

współcześnie do jej realizacji stoją już nowoczesne środki komunikacji społecznej 

(telewizja, komiks, Internet, telefonia cyfrowa oraz reklama wielkoformatowa), które 

dają poczucie rzeczywistej solidarności oraz wspólnoty duchowej62.

Benedykt XVI nie poprzestaje jednak wyłącznie na organizowaniu katolickiej 

struktury sieciowej, lecz zwraca uwagę na to, iż wartości na które powołuje się 

Unia Europejska wywodzą się wprost z tradycji chrześcijańskiej, której Kościół jest 

depozytariuszem. Bez tej oczywistej prawdy ideały europejskie są w jego opinii 

pustosłowiem oraz próbą falsyfi kacji rzeczywistości politycznej. W  tym też 

celu „ostatni papież Europy” stara się oddziaływać na opinię publiczną za pomocą 

inicjowanych dysput publicznych, nacisk społeczny „aktywnej mniejszości” 

oraz kampanie polityczne w celu sformalizowania określonych zapisów norma-

tywnych63.

W przypadku islamu w Europie Benedykt XVI opowiada się za inkulturacją 

muzułmanów, nie wykluczając przy tym indywidualnych konwersji na katolicyzm64. 

Do rangi pewnego symbolu urasta w tym przypadku przyjęcie chrztu przez zastępcę 

61 P. Johnson, W poszukiwaniu Boga, Warszawa 1997, s. 46.
62 G. Weigel, op.cit., s. 295–306; J. Allen, op.cit., s. 179–181.
63 E. Nowacka, Osoba i państwo w poglądach Benedykta XVI, Wrocław 2007, s. 58–178; Idem, 

Społeczno-polityczna myśl Benedykta XVI: Geneza i znaczenie dla współczesnych państw demokratycz-

nych, Wrocław 2006, s. 73–134.
64 T. Terlikowski, Ostatni Europejczyk…, s. 27.
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redaktora naczelnego „Corriere della Sera” Magdiego Allama, zwłaszcza, że spo-

łeczność wyznawców Allacha przechodzących na chrześcijaństwo, przewyższa 

liczbę apostazji na islam65. Ponadto coraz głośniej rozlegają się głosy domagające 

się „katolicyzacji” (catholicisation) tej religii – instytucjonalizacji oraz organizacji 

na wzór Kościoła katolickiego oraz roztoczenia przez państwo kurateli nad proce-

sem kształcenia imamów66. Z drugiej jednak strony – jak zauważa G. Weigel – 

Benedykt XVI postrzega zreformowany islam jako istotnego sprzymierzeńca 

w walce z „dyktaturą relatywizmu”67. Innym równie wielce intrygującym wątkiem 

w pontyfi kacie Benedykta XVI jest ewolucja jego poglądów na temat przynależ-

ności Turcji do UE. O ile jeszcze jako kardynał kategorycznie sprzeciwiał się 

integracji europejskiej tego kraju, o tyle już jako następca Św. Piotra nie omieszkał 

zaznaczyć, iż Ankara ma prawo do dokonania takiej opcji, gdyż fundamentem 

cywilizacji europejskiej jest także „dialog religii”, zaś Kościół katolicki nie zajmuje 

się bezpośrednio uprawianiem polityki68.

* 
*
 *

NA ZAKOŃCZENIE NASZYCH rozważań należy stwierdzić, iż Joseph Ratzinger – 

najpierw jako wybitny katolicki intelektualista, a następnie kontynuator dzieła Św. 

Piotra – okazuje się być godnym następcą poprzedników. Punktem wyjścia jego 

rozważań na temat kulturowej kondycji Europy oraz sposobU uprawiania przez 

nią polityki jest nauczanie Soboru Watykańskiego II, Katolicka Nauka Społeczna 

oraz dorobek fi lozofi czny Jana Pawła II. Projekt „europeizacji Europy” w wykona-

niu Benedykta XVI bazuje zatem głównie na Adhortacji Apostolskiej Ecclesia in 

Europa69, opublikowanej jeszcze w 1999 r. i zasadniczo nie odbiega od przemyśleń 

65 Idem, Przyjaciele islamu, „Wprost” 2008, nr 40, s. 100–102.
66 J. Grzywaczewski, Czy „katolicyzacja” islamu? „Niedziela”, 20.07.2008, s. 10–11.
67 A. Rusinek, Dialog międzyreligijny Kościoła rzymskokatolickiego ze światem islamu za pontyfi katu 

Jana Pawła II i Benedykta XVI, „Stosunki Międzynarodowe” 2006, t. 34, nr 3/4, s. 79–86; G. Weigel, Papież 

wielkiego dialogu, „Newsweek Polska” 27.04.2008, s. 48; Jednakowe słowo dla nas i dla was: List 138. 

uczonych i zwierzchników muzułmańskich do przywódców chrześcijaństwa, „Więź’ 2008, nr 1, s. 31–63.
68 A. Grajewski, Pielgrzymka nowej nadziei, „Gość Niedzielny”, 10.12.2006, s. 20–22; P. Rozpiąt-

kowski, Europa potrzebuje chrześcijan: Benedykt XVI w Turcji, „Niedziela”, 10.12.2006, s. 4–6; M. Zając, 

Twarzą do Mekki, „Tygodnik Powszechny”, 10.10.2006, s, 10.
69 Dokument ten stwierdza, że problemem współczesnej Europy jest lęk przed przyszłością oraz 

dążenie do narzucenia antropologii bez Boga oraz relatywizacja osoby Jezusa Chrystusa. W zamian 

proponuje zatem stworzenie „europejskiej wspólnoty ducha” na bazie ewangelizacji kultury i inkul-

turacji Ewangelii. W tym też celu postuluje właśnie aktywizację społeczności katolickich poprzez 

uczestnictwo w Eucharystii, zacieśnienie wspólnoty parafi alnej, odpowiednią edukację, promowanie 
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jego wielkiego poprzednika w tym temacie. Zasady dotyczące sfery etycznej są dla 

obu papieży wspólne. Niemniej Joseph Ratzinger wnosi oryginalny wkład do 

budowy współczesnego społeczeństwa demokratycznego. Jego zdaniem „nowe 

Oświecenie” oraz proces inkulturacji tworzą nowy typ więzi społecznych, w których 

zaczęły zanikać tradycyjne wartości etyczne. Dlatego też podstawowym zadaniem 

Kościoła jest zabieganie o normatywne zabezpieczenie praw człowieka od poczęcia 

do naturalnej śmierci. Stanowisko to wynika z przekonania, że zagadnienia spo-

łeczne będące przedmiotem wielkich debat publicznych mają przede wszystkim 

charakter fi lozofi czno-polityczny oraz teologiczno-moralny. Natomiast podstawą 

tworzenia nowego ładu społecznego jest natura i rozum; zaś idea postępu jest 

ściśle związana z prawem naturalnym oraz obyczajami70.

O ile za panowania Jana Pawła II główne zagrożenie do Kościoła katolickiego 

dostrzegano w ateistycznych imperium sowieckim, o tyle za pontyfi katu Benedykta 

XVI najpoważniejszym problemem społeczno-religijnym jest właśnie kondycja 

współczesnej cywilizacji europejskiej. Zatem jego podstawowym zadaniem jest 

„Uchronić Zachód przed nim samym”71. Stary Świat opierający się na zasadach 

antropocentryzmu, personalizmu, indywidualizmu oraz subsydiaryzmu winien 

zatem zaakceptować swoje chrześcijańskie korzenie i łacińskie dziedzictwo oraz 

wypływające z tej tradycji duchowe posłannictwo, przy uznaniu faktu że społeczność 

katolicka stanowi „twórczą mniejszość” realnie istniejącą w przestrzeni publicznej. 

Jak pokazuje debata kardynała z J. Habermasem możliwe jest także spotkanie 

racjonalizmu z religią. Z kolei dla wykorzenionych lub wyobcowanych ze swej 

spuścizny „poszukujących” proponuje on katolicką kontrkulturę, przy zachowaniu 

tradycyjnie pojmowanych więzi grupowych. W stanowisku tym pobrzmiewają echa 

koncepcji cywilizacyjnych Arnolda Toynbee’ego w myśl, których wielkie formacje 

kulturowe buduje zawsze „aktywna elita”72. Zamiast zapowiadanego przez nihilistów 

„upadku Zachodu” postuluje zatem „Bożą rewolucję”73. Cezary Gmyz z „Wprost” 

i wspieranie tradycyjnego modelu rodziny, apostolat świeckich, zwrócenie uwagi na media społeczne, 

solidarność narodów oraz życzliwość wobec emigrantów. Tak pojmowana europejska Christianitas 

ma odnaleźć swoją prawdziwą tożsamości oraz stać się promotorką wartości uniwersalnych: praw 

człowieka, tolerancji, ekumenizmu oraz pokoju powszechnego. Por.: Jan Paweł II, Ecclesia in Europa, 

Poznań 2000.
70 T. Terlikowski, Kościół znakiem sprzeciwu, „Christianitas” 2007, nr 36, s. 49–58.
71 J. Allen, op.cit., s. 161.
72 P. Skudrzyk, Losy cywilizacji według Arnolda J. Toynbee’ego, Katowice 1992, s. 3–11; A. Piskozub, 

Czasoprzestrzeń cywilizacyjna, Toruń 1998, s. 35–43. Por.: A.J. Toynbee, Studium historii, Warszawa 

2000.
73 Por.: Benedykt XVI, Boża rewolucja, Częstochowa 2006.
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jest zdania, że fi larem tej koncepcji jest zgoda na „protestantyzację” Kościoła kato-

lickiego w Europie. W opinii tego publicysty chrześcijanin powinien być równocze-

śnie i katolikiem, i protestantem zarazem. Wynika to bowiem z podstawowego 

założenia, że wyznacznikiem tego pierwszego jest przynależność do pewnej wspól-

noty o charakterze uniwersalnym; z kolei w tym drugim przypadku wiara jest 

indywidualnym i świadomym wyborem pojedynczego człowieka74.

Ze spuścizny swego poprzednika Benedykt XVI zaakceptował formułę „dwóch 

płuc Europy”, która jednak uległa w jego rozważaniach pewnej marginalizacji na 

rzecz wyeksponowania i reinterpretacji spuścizny łacińskiej. Równocześnie papież 

ten stawia przed takimi krajami jak: Włochy, Hiszpania, Francja, Austria czy też 

Polska zadanie udowodnienia błędności teorii sekularyzacji. Usiłuje on wpłynąć 

tam na postawy społeczne tak, aby proces modernizacji nie ograniczył katolickiej 

tożsamości, by w ten sposób udowodnić całej Europie, że zmierzch religii nie jest 

procesem teleologicznym, lecz historycznym wyborem, jakiego nierozważnie 

dokonali sami Europejczycy. Z drugiej zaś strony koncepcji „zderzenia cywilizacji” 

przeciwstawił on wizję „dialogu cywilizacji” – głównie z islamem i prawosławiem75. 

Zasadniczym przesłaniem tego nieformalnego sojuszu wielkich monoteizmów 

miałby być sprzeciw sumienia wobec laickiego relatywizmu czy też humanistycz-

nego ateizmu (wg określenia George’a Weigla) w stosunkach międzynarodowych76. 

To ostatnie stwierdzenie opiera się na założeniu tego, co Tomasz Terlikowski 

nazywa „zakładem Ratzingera”: „Trzeba idąc za myśleniem Błażeja Pascala, podjąć 

się swoistego zakładu. Nie wiedząc czy Bóg istnieje, czy nie, założyć, że istnieje, 

i działać tak jakby istniał. Jedynie w ten sposób można nie tylko (…) ocalić własną 

duszę, lecz także zbudować nową Europę, która będzie zdolna zmierzyć się ze 

stojącym przed nią (…) zagrożeniem”77. 

74 C. Gmyz, op.cit., s. 20.
75 P. Kłodkowski, Wojna światów? O  iluzji wartości uniwersalnych, Kraków 2002, s. 7–179, 

285–338.
76 W swoich pracach Beniamin Barber oraz Peter Kreeft  twierdzą, że współczesne „zderzenie 

cywilizacji” nie jest bynajmniej konsekwencją Huntingtonowskiego rozumienia nowego ładu glo-

balnego, lecz kwintesencją rywalizacji regionalizmu z globalizmem oraz religii z nihilistycznym 

uniwersalizmem. Ratzingerowska idea „dialogu cywilizacji” jest zatem zbliżona do koncepcji P. Kre-

eft a. Por.: S. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1997; 

B. Barber, Dżihad kontra McŚwiat, Warszawa 1997; P. Kreeft , Ekumeniczny dżihad: Ekumenizm 

i wojna kultur, Warszawa 2005.
77 T. Terlikowski, Duchowa kontrrewolucja, „Ozon”, 23.11.2005, s. 27. 
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SUMMARY

THE CARDINAL JOSEPH Ratzinger was one of nearest collaborators John Paul II and 

a successor to the pope’s throne. During his rules a problem of the Catholic Church became 

question „dictatorship of the relativism” in Europe. His programme reewangelisation of 

Europe best gives back what name adopted as the following pope. To accept the name 

Benedict XVI referred like this to two his own great namesakes: Saint Benedict of the abbot 

of the cloister Monte Cassino – the patron and creators of the Christian idea of Europe and 

Benedict XV – the great spokesman of the peace during WWI. Like this Joseph Ratzinger 

became a spokesman of leaning European integration for rules of the Roman tradition and 

soft  power in international relations.
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W DNIACH 2224 WRZEŚNIA 2009 r. odbył się w Warszawie – z inicjatywy Zarządu 

Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Komitetu Nauk Politycznych 

Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 

Uniwersytetu Warszawskiego – I Ogólnopolski Kongres Politologii. Patronat 

honorowy nad Kongresem objęła JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr 

hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow oraz Prezydent m. st. Warszawy Hanna 

Gronkiewicz-Waltz. Tematem wiodącym kongresu było hasło: „Demokratyczna 

Polska w globalizującym się świecie”. Pierwszy dzień obrad miał miejsce w zna-

miennym miejscu – w Pałacu Kultury i Nauki, w Sali Skłodowskiej. Było to 

pierwsze tak szerokie spotkanie środowiska politologicznego z całego kraju, wielu 

ośrodków akademickich po 1989 r. Otwarcia kongresu dokonał jeden z inicjatorów 

– prof. Konstanty Adam Wojtaszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy 

odśpiewali hymn państwowy, a następnie powitali przybyłych gości z kraju i zagra-

nicy. Kolejne przemówienia powitalne wygłosili: prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas 

– prezes Zarządu Głównego PTNP; prof. dr hab. Grażyna Ulicka – przewodnicząca 

Komitetu Nauk Politycznych PAN oraz – w  imieniu gospodarzy – Dziekan 

Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW – prof. dr hab. Janusz Ada-

mowski.

Pierwszego dnia obrad odbyły się dwie sesje plenarne pod znamiennym hasłem: 

„Polska i świat –quo vadis?”. Pierwszą sesję prowadzili wspólnie prof. dr hab. Teresa 

Łoś-Nowak z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. dr hab. 

Stanisław Sulowski z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Wśród panelistów natomiast znaleźli się: prof. dr hab. Andrzej Antoszewski 

z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego; prof. dr hab. Roman Bäcker 

z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK; prof. dr hab. Tomasz 

SPRAWOZDANE Z I OGÓLNOPOLSKIEGO 

KONGRESU POLITOLOGII 
(Warszawa, 22–24 września 2009 r.)

Jacek Wojnicki
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Goban-Klas z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz prof. dr 

hab. Bogdan Szlachta z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. 

Z kolei w drugim panelu dyskutowali: prof. dr hab. Roman Kuźniar z Instytutu 

Stosunków Międzynarodowych UW; prof. dr hab. Marek Pietraś z Wydziału Poli-

tologii UMCS oraz prof. dr hab. Ryszard Zięba z Wydziału Dziennikarstwa i Nauk 

Politycznych UW.

Drugi dzień obrad – 23 września został pomyślany przez organizatorów jako 

czas pracy zespołowej – miały miejsce bowiem 67 paneli tematycznych oraz 4 

warsztaty metodologiczne, na które zgłoszono ok. 300 referatów. Obrady zostały 

przeniesione do kampusu Uniwersytetu Warszawskiego – gościnne progi uczestnicy 

kongresu znaleźli w budynku starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego oraz 

Instytutu Archeologii UW. Tematy paneli tematycznych skupiały się na wszystkich 

specjalnościach szeroko rozumianej politologii – systemy polityczne, stosunki 

międzynarodowe, komunikacja społeczna, socjologia polityki, historia najnowsza, 

kwestie polityki społecznej. Dla porządku warto przywołać tematy oraz modera-

torów wspomnianych warsztatów metodologicznych. Pierwszy warsztat poświęcony 

jakości demokracji prowadził prof. dr hab. Andrzej Antoszewski z Instytutu Poli-

tologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Drugi – „Politologiczne aspekty badań nad 

statusem i reprezentacją mniejszości” prowadził prof. dr hab. Wawrzyniec Konarski 

ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. „Wyzwania metodologiczne 

w badaniach politologicznych” to temat trzeciego warsztatu metodologicznego pod 

kierunkiem prof. dr hab. Teresy Sasińskiej-Klas. Natomiast czwarty – „System 

polityczny Unii Europejskiej – modernizacja” prowadził prof. dr hab. Wawrzyniec 

Konarski ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Drugiego dnia obrad z uczestnikami kongresu spotkał się pierwszy niekomuni-

styczny premier Tadeusz Mazowiecki, udzielając odpowiedzi na pytania dotyczące 

przebiegu i genezy polskiej transformacji. Na zakończenie pracowitego drugiego 

dnia obrad uczestnicy zostali zaproszeni na uroczystą kolację przez Jej Magnifi -

cencję Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Katarzynę Chałasińską-

Macukow w Sali Senatu warszawskiej Alma Mater. Po sutej kolacji organizatorzy 

zadbali o strawę duchową. Koło Naukowe Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Poli-

tycznych „Teatr i Polityka” zaprezentowało program „Kaczmarski. Wczoraj. Jutro”.

Trzeci dzień kongresu zainaugurowało przemówienie trzeciego prezydenta 

III Rzeczypospolitej Aleksandra Kwaśniewskiego na temat perspektyw rozwoju 

Polski. Następnie odbyła się sesja plenarna pod znamiennym tytułem: „Nauki 

o polityce – problemy tożsamości dyscypliny”. Panel prowadzili: prof. dr hab. 

Andrzej Chodubski z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz 
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prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Poli-

tycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W dyskusji uczestniczyli: prof. dr hab. 

Zbigniew Blok z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu 

Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Mirosław Karwat z Instytutu Nauk 

Politycznych UW, Edward Olszewski z Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Pałecki z Wydziału Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Grażyna Ulicka z Insty-

tutu Nauk Politycznych UW oraz prof. dr hab. Stanisław Wróbel z Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. W dyskusji poruszano kwestie kondycji nauk 

politycznych w szerokim aspekcie nauk społecznych.

Formalnego zakończenia kongresu dokonał przewodniczący Komitetu Organi-

zacyjnego prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk. Ofi cjalnie poinformowano 

uczestników dobiegającego końca kongresu, iż następny II Ogólnopolski Kongres 

Politologii odbędzie się w 2013 r. na terenie Uniwersytetu Adama Mickiewicza 

w Poznaniu.
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W DNIU 24 WRZEŚNIA 2009 r. w sali konferencyjnej Instytutu Spraw Publicznych 

odbyło się seminarium pod hasłem „Kobiety, mężczyźni, parytety”, zorganizowane 

przez ISP w ramach projektu: „Obserwatorium demokracji”. Swoje stanowisko 

w kwestii wprowadzenia parytetów w Polsce przedstawiła prof. dr hab. Małgorzata 

Fuszara (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW), autorka raportu „Kobiety, 

mężczyźni, parytety”, opublikowanego w ramach serii „Analizy i Opinie”, wyda-

wanej przez ISP1. Natomiast komentarz do referatu, z punktu widzenia konstytu-

cjonalisty, wygłosił prof. dr hab. Wojciech Sadurski (Uniwersytet w Sydney). 

Wprowadzania w tematykę seminarium dokonał dr Jacek Kucharczyk – Prezes 

Instytutu Spraw Publicznych. Witając uczestników podkreślił, iż spotkanie odbywa 

się w ramach projektu monitoringu polskiej demokracji, realizowanego przez ISP 

od trzech lat. W ramach tego przedsięwzięcia Instytut publikuje raporty i analizy 

na temat kondycji polskiej demokracji. Zauważył również, iż seminarium odbywa 

się w roku jubileuszowym obchodów dwudziestolecia przemian demokratycznych 

w Polsce. W jego opinii, przy okazji licznych dyskusji i refl eksji dotyczących wad 

polskiej demokracji, warto również odnieść się do kwestii udziału kobiet w polskim 

życiu politycznym. Przywołał również inicjatywę obradującego w dniach 20–21 

czerwca 2009 r. w Warszawie, Kongresu Kobiet na rzecz wprowadzenia parytetów. 

Zdaniem J. Kucharczyka wobec licznych nieporozumień i wątpliwości, co do samej 

idei wprowadzenia parytetów, widać wyraźną potrzebę działań edukacyjnych 

i dyskusji na ten temat2.

1 Tekst raportu dostępny na stronie: http://www.isp.org.pl/fi les/7447486630671093001252488781.pdf 
2 Pełny zapis stenografi czny z seminarium dostępny na stronie: http://www.isp.org.pl/fi les/ 

15833836210431263001254484189.pdf 

SPRAWOZDANIE Z SEMINARIUM

„KOBIETY, MĘŻCZYŹNI, PARYTETY” 

(Warszawa, 24 września 2009 r.)

Ewa Pogorzała
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W zasadniczej części seminarium głos zabrała prof. Małgorzata Fuszara, przy-

bliżając uczestnikom główne tezy raportu jej autorstwa. W pierwszych słowach 

swojej wypowiedzi zachęciła obecnych do zaznajomienia się z raportem autorstwa 

prof. Drude Dahlerup oraz szwedzkiej organizacji IDEA – International Institute 

for Democracy and Electoral Assistance, powstały w ramach projektu „Quotas: 

A key to Equality? An international comparison of the use of electoral quotas to 

obtain equal political citizenship for women”3. Organizacja ta wraz z Uniwersyte-

tem Sztokholmskim koordynuje projekt „Global Database of Quotas for Women”4. 

Przywołała również, sporządzony na zamówienie Komisji Europejskiej, w ramach 

Szóstego Projektu Ramowego Unii Europejskiej, projekt dotyczący kwot, przezna-

czony do realizacji w latach 2007–2011 „FEMCIT – Gender Citizenship in Multi-

cultural Europe: Th e Impact of Contemporary Women’s Movements”5. 

Przechodząc do omówienia swojego raportu, prof. Fuszara przywołała – pocho-

dzące z początków XX w. – słowa prof. Leona Petrażyckiego dotyczące praw dla 

kobiet: „Gdyby nasze wnioski, tyczące się udziału kobiet w rządach, w służbie 

państwowej, w przedstawicielstwie narodowym itd. stały się prawem, to naiwnością 

byłoby sądzić, jakoby na podstawie tych praw powstać mogła dla kobiet rzeczywi-

sta równość (…) Odnośne prawa osiągną faktycznie tylko stosunkowo nieliczne 

kobiety, jedynie wyjątkowo dzielne i wybitne, daleko bardziej dzielne i wybitne, 

niż współzawodniczący z nimi mężczyźni – jako kandydaci na posłów i na admi-

nistratorów. Reszta kobiet będzie odsuwana przez mężczyzn mniej od nich dziel-

nych, mniej utalentowanych, mniej od nich zasłużonych, nawet przez tych, których 

jedyną zasługą jest to, że są mężczyznami”6. Jak podkreśliła prof. Fuszara słowa te 

nie straciły na aktualności i w dalszym ciągu trafnie charakteryzują sytuację kobiet 

w Polsce i w innych państwach, a empirycznego dowodu ich aktualności dostarczają 

m.in. wyniki badań prowadzonych przez prelegentkę w ramach projektu FEMCIT 

w parlamentach państwach europejskich. Jak zaznaczyła prof. Fuszara w analizach 

dotyczących męskości, podkreśla się iż struktury społeczne są tak skonstruowane, 

że występuje zjawisko „patriarchalnej dywidendy”, tj. dywidendy, którą czerpią 

mężczyźni z samego faktu bycia mężczyznami. 

W dalszej części swojej wypowiedzi prof. Fuszara starała się odpowiedzieć na 

pytania: dlaczego kwoty oraz dlaczego ważny jest równy udział mężczyzn i kobiet 

3 http://www.quotaproject.org/about_research.cfm. 
4 Strona projektu: www.quotaproject.org. 
5 http://www.femcit.org. 
6 Cyt. za: M. Fuszara, Kobiety, mężczyźni, parytety, „Analizy i Opinie” 2009, nr 98, Instytut Spraw 

Publicznych. Ścieżka dostępu on-line, patrz przypis 1. 
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w polityce? Według niej kwoty nie są celem samym w sobie, a jedynie środkiem 

do osiągnięcia równowagi i demokracji. Poszukując odpowiedzi na pytanie dla-

czego ważny jest równy udział kobiet i mężczyzn, zdaniem prelegentki wskazać 

należy trzy grupy uzasadnień. Po pierwsze, przywołać należy zasadę sprawiedli-

wości, bowiem jest niesprawiedliwą sytuacja, w której kobiety nie mają swojej 

reprezentacji. W tym kontekście wspomniała również, iż w trakcie swoich badań 

spotkała się z trafnym stwierdzeniem, iż „z równością będziemy mieli do czynienia 

wtedy, kiedy równie dużo niekompetentnych kobiet będzie zajmowało wysokie 

stanowiska, ilu zajmuje je niekompetentnych mężczyzn”. Drugi argument przywo-

łany przez prof. Fuszarę dotyczy reprezentacji interesów, który w jej opinii jest 

znacznie bardziej dyskusyjny. Należy się tu bowiem odwoływać do różnych teorii 

reprezentacji, ale podkreślić również należy, iż bardzo prawdopodobne jest, że 

interesy grupy niedoreprezentowanej nie będą realizowane. Natomiast trzecia 

grupa uzasadnień odnosi się do różnicy doświadczeń, perspektyw oraz priorytetów 

kobiet i mężczyzn. Ważną kwestią jest, aby w procesie podejmowania decyzji 

doświadczenie obu grup było reprezentowane, a w tym kontekście pojawia się 

problem masy krytycznej – grupa w małym stopniu reprezentowana nie jest 

w stanie w szerszym gronie reprezentować efektywnie swoich interesów. Prele-

gentka przywołała również problem tzw. descriptive representation, czyli ilościowej 

reprezentacji deskryptywnej. 

Następnie prof. Fuszara omówiła dwa główne sposoby wprowadzania kwot – 

w pierwszym przypadku obowiązują wszystkie partie i takie rozwiązania funkcjo-

nują w czterdziestu pięciu krajach, natomiast w drugim przypadku system kwotowy 

wprowadzają poszczególne partie, zaś takie rozwiązanie występuje w ponad pięć-

dziesięciu państwach Często również wprowadza się dodatkowe mechanizmy, 

czego przykładem jest system suwakowy, tzn. co drugie miejsce na liście wyborczej 

przeznaczone jest dla kobiety, co drugie miejsce dla mężczyzny. Jak zaznaczyła 

prelegentka kwoty wprowadza się na różnych poziomach – w niektórych państwach 

obowiązują w wyborach do wszystkich ciał przedstawicielskich, w innych tylko 

w wyborach na przykład do Parlamentu Europejskiego. 

W końcowych słowach swojego wystąpienia prof. Fuszara przypomniała próby 

wprowadzenia systemu kwotowego w Polsce, przykładowo w ustawie o równym 

statusie oraz omówiła sytuację w zakresie reprezentacji kobiet w trzech państwach, 

w których prowadzi badania, tj. na Łotwie, w Macedonii i w Polsce. Podkreśliła 

również, iż mitem jest stwierdzenie, że społeczeństwo nie akceptuje kwot, bowiem 

badania opinii publicznej pokazują, iż więcej osób opowiada się za kwotami 

i parytetami, niż jest im przeciwna. Sprzeciw w społeczeństwie jest znacznie 
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mniejszy niż wśród polityków. Odniosła się także do szerszego problemu pomniej-

szania roli kobiet poprzez ich protekcjonalny i patriarchalny sposób traktowania 

oraz przywiązywanie nadmiernej uwagi do fi zyczności kobiet. 

W dalszej części seminarium głos zabrał prof. Sadurski, przedstawiając argu-

menty za i przeciw wprowadzeniu systemu kwotowego. Podkreślił, iż z punktu 

widzenia konstytucjonalisty nie ma absolutnie żadnych zastrzeżeń wobec systemu, 

w którym kwoty są wprowadzane dobrowolnie przez same partie. Jest to system 

optymalny, bowiem zapewnia partiom maksymalną swobodę organizacyjną 

i systemową. Z perspektywy konstytucjonalnej wątpliwości mogą pojawić się 

w sytuacji, w której prawo na poziomie konstytucji albo ustaw zwykłych, narzuca 

partiom obowiązek kwot i parytetów w odniesieniu do przedstawicieli poszcze-

gólnych płci. Zaznaczył, iż z punktu widzenia konstytucjonalizmu porównawczego, 

system ten – w różnych mutacjach – jest bardzo rozpowszechniony w Europie. 

Wskazać można trzy typy rozwiązań przy wprowadzaniu systemu kwotowego. Po 

pierwsze, wyróżnić można sytuację, kiedy system kwot został wprowadzony na 

szczeblu ustawowym, i nigdy nie nastąpiło podważenie konstytucyjności tego 

rozwiązania (przykład Belgii). Drugi przypadek stanowią państwa, w których 

systemy kwotowe zostały wprowadzone w ustawodawstwie zwykłym, następnie 

akty te zaskarżono do właściwych sądów konstytucyjnych i zostały one obalone, 

w dalszym etapie nastąpiły zmiany konstytucji, uszczegółowiające i wzmacniające 

zasadę równości kobiet i mężczyzn (przykład Włoch i Francji). Następnie uchwa-

lono stosowne ustawy w nowej wersji, które ponownie – tym razem bezskutecznie 

– zostały zaskarżone. I wreszcie trzecia sytuacja to przykład państw, w których 

konstytucyjność ustaw była przedmiotem oceny sądów konstytucyjnych i nie 

została podważona (Portugalia). 

Zdaniem prof. Sadurskiego w przypadku zaskarżenia ustawy o systemach kwo-

towych na listach wyborczych w Polsce, pojawiłyby się dwie potencjalne przeszkody 

natury konstytucyjnej – związana z zasadą równości i antydyskryminacji oraz 

z zasadą swobody działalności partii politycznych, przy czym ta druga – w opinii 

prelegenta – jest przeszkodą trudniejszą. W pierwszym przypadku, tj. w związku 

z zasadami równości i niedyskryminacji, w przypadku wprowadzenia systemu 

parytetowego, np. zasady, że na liście wyborczej musi być minimum trzydzieści albo 

minimum czterdzieści procent osób należących do jednej płci, zdaniem prof. 

Sadurskiego trudno wskazać na typ równości praw, który jest przez ten system 

zanegowany. W dalszej części prelegent podkreślił, iż konstytucyjnie dopuszczalne 

jest tzw. uprzywilejowanie wyrównawcze, czyli to, co w krajach anglosaskich nazy-

wane jest akcją afi rmatywną, czyli uprzywilejowanie prawne mające na celu zmniej-
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szenie nierówności faktycznie występujących w  życiu społecznym pomiędzy 

kobietami i mężczyznami. Regulacje ustanawiające tego typu uprzywilejowanie 

wyrównawcze nie mogą być traktowane jako zakazane na tle zasady równości, jako 

regulacje dyskryminujące bądź faworyzujące. Tak więc, w opinii prof. Sadurskiego, 

z punktu widzenia generalnych zasad równości czy niedyskryminacji nie można by 

zarzucić coś samej idei kwotowej z perspektywy konstytucyjnej. 

Zdaniem prof. Sadurskiego większy problem jest w przypadku konfrontacji 

zasad kwotowych z  ideą wolności partii politycznych. Jego wątpliwość budzi 

konstytucyjność czy też liberalna prawomocność narzucania partiom czegokolwiek, 

jeżeli chodzi o skład list wyborczych. Mamy tu do czynienia z konfl iktem dwóch 

wartości konstytucyjnych. Z jednej strony – wartość równości, która zezwala, 

a nawet nakazuje system kwotowy w tych krajach, gdzie mamy do czynienia 

z wielką dysproporcją obecności w parlamencie kobiet i mężczyzn; z drugiej zaś 

– zasadę wolności funkcjonowania partii politycznych. Z problemem tym spotkał 

się hiszpański sąd konstytucyjny w orzeczeniu z 2008 r. Z jednej strony musiał 

wydać wyrok w oparciu o zasadę równości – przy czym powołując się na nią, sąd 

miał ułatwione zadanie, ponieważ zasada niedyskryminacji w konstytucji hiszpań-

skiej jest bardzo mocna, z drugiej zaś w oparciu o wolność partii politycznych. Sąd 

musiał dokonać oczywistego ważenia tychże zasad. Ostatecznie doszedł do wnio-

sku, że ustawa o kwotach wyraża właściwą równowagę między zasadą równości 

a wolności działań politycznych, choć z uszczerbkiem dla tej ostatniej, ale propor-

cjonalnie do tego, jakie ustawodawca postawił sobie cele. 

W części dyskusyjnej głos zabrała m.in. Ewa Dąbrowska-Szulc (Stowarzyszenie 

Pro Femina) podkreślając, iż zasada wolności funkcjonowania partii politycznych 

byłaby równoważna z zasadą równości, w wypadku gdyby te partie same się fi nan-

sowały, stanowiąc kluby funkcjonujące w oparciu o składki, zaś tak długo, jak 

partie nie są utrzymywane ze składek, to kryterium ich wolności nie powinno być 

rozważane. Z kolei Izabella Bukraba-Rylska (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa 

PAN) stwierdziła, iż bezpodstawnym jest pogląd, iż parametry biologiczne deter-

minują świadomość czy też aspiracje osoby. Według niej kwestia kwot czy też 

parytetów jest nie do pogodzenia z zasadą społeczeństwa merytokratycznego, gdzie 

o karierze człowieka decydują jego indywidualne zasługi, a nie przyznanie mu 

dywidendy, będącej pochodną przynależności do niżej lub wyżej punktowanej 

grupy. Jej zdaniem należy raczej dowartościować sferę życia związaną z kształto-

waniem kapitału ludzkiego, wychowywaniem dzieci, aniżeli kierować się w stronę 

„demokracji fasadowej”, „demokracji spektaklu”. Następnie Ludwika Wujec, 

z punktu widzenia działaczki partyjnej, stwierdziła iż w dyskusji wokół parytetów 
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nie ma mowy o „wpychaniu” kobiet w politykę, lecz chodzi o możliwości dostępu 

do władz wybieralnych-stanowiących. Nie chodzi o to, aby ktoś był fasadowym 

politykiem, ale o poprawę jakości polityków i żeby była szeroka i uczciwa repre-

zentacja różnych postaw i stanowisk w sejmie. Jak podkreśliła, zmiany takie nie są 

wymierzone w partie i jej funkcjonowanie, lecz mają za zadanie umożliwienie 

dostępu do władz wybieralnych. W jej opinii, na wejściu – kiedy się tworzy listy 

partyjne, nie ma żadnej demokracji. Żadna z partii nie ma porządnego, demokra-

tycznego systemu tworzenia list wyborczych. 

W dalszej części dyskusji głos zabrała dr Barbara Fedyszak-Radziejowska (Insty-

tut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN), zaznaczając iż nie jest zwolenniczką parytetów. 

Przy czym, jak pokreśliła, nie ma nic przeciwko fakultatywnemu i dobrowolnemu 

wprowadzaniu takich rozwiązań przez poszczególne partie, natomiast sprzeciwia 

się wprowadzeniu ustawowego obowiązku w tym zakresie. W odniesieniu do 

wyników badań opinii publicznej, poddała w wątpliwość ich interpretację ze strony 

prof. Fuszary, sugerując iż w pytaniu nie padło słowo „parytet”, zaś respondenci 

pytani byli o kwestię większego udziału kobiet w polityce. W odpowiedzi na ten 

zarzut prof. Fuszara zacytowała pytanie skierowane do opinii publicznej: „czy jesteś 

za rozwiązaniem, aby w pierwszych dwóch latach zagwarantowane były kwoty, 

a w ostatnim roku parytet?”, podkreślając że nie ma żadnych wątpliwości, co było 

przedmiotem badania. Natomiast pytanie dotyczące równości w dostępie do 

polityki zadane zostało w ramach badania prowadzonego przez CBOS, w tym 

przypadku znacznie większy procent respondentów stwierdził, że kobiety mają 

utrudniony dostęp. 

Kontynuując swoją wypowiedź, dr Fedyszak-Radziejowska podkreśliła, iż przy-

czyną, przez którą kobiety nie startują do wypełniania wielu funkcji jest fakt, że 

godzą one dwie role i jej zdaniem należy odrzucić taką wizję świata, gdzie funkcje, 

jakie podejmują kobiety są degradowane. Chodzi tu funkcje opiekuńcze, a więc 

macierzyństwo oraz opiekę nad osobami zależnymi. Według jej opinii należy 

wprowadzić merytoryczne kryteria oraz takie środowisko, w którym godzenie roli 

rodzicielstwa i funkcji opiekuńczych dałoby się połączyć z pracą zawodową, a więc 

warunki, w których nie będzie dramatycznego wyboru pomiędzy życiem zawodo-

wym i rolą opiekuńczo-rodzicielską. Zdaniem dr Fedyszak-Radziejowskiej parytety 

uderzają w merytoryczne kryteria awansu, ponieważ jeżeli nie rozwiązujemy 

problemu funkcji opiekuńczych, to w ramach parytetów startować będą te kobiety, 

które z funkcji tych rezygnują. 

W dalszej części dyskusji pojawiły się również argumenty, iż społeczeństwo 

polskie nie dyskryminuje kobiet, przynajmniej pod względem formalnym, czyli 
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prawnym. Konieczna jest natomiast zmiana świadomości społecznej, nie zaś wpro-

wadzanie mocnych rozwiązań prawnych, które spowodowałyby, że rola kobiet 

zostanie spłycona. Podniesiono również kwestie obecności kobiet w nauce i równego 

dostępu do środków na badania; nieobecności kandydujących w wyborach kobiet 

w kampanii medialnej oraz niedostatecznej reprezentacji interesów kobiet. 

Odnosząc się do głosów i opinii wypowiedzianych w części dyskusyjnej semi-

narium, prof. Sadurski podkreślił, iż często w dyskusjach nad różnymi rozwiąza-

niami i mechanizmami sprawiedliwości wyrównawczej mówi się, że tak naprawdę 

uderzają one w  tych, którzy są ich potencjalnymi benefi cjentami, ponieważ 

w pewien sposób ich stygmatyzują. Zdaniem prof. Sadurskiego należy być ostroż-

nym w przypisywaniu takiego stygmatyzującego charakteru takim przedsięwzię-

ciom, szczególnie w sytuacji kiedy mówią to mężczyźni, bo oczywiście kobiety mają 

pełne prawo do tego, żeby osobiście czuć się stygmatyzowane przez pewne kwoty 

czy przywileje dla kobiet. W kontekście wypowiedzi dr Fedyszak-Radziejowskiej, 

podkreślił iż dostrzega w jej słowach sprzeczność wewnętrzną pomiędzy sformu-

łowaniem, że jednym z powodów braku udziału kobiet w polityce jest to, że nie 

decydują o tworzeniu list wyborczych czynniki merytoryczne, z drugiej zaś prze-

konanie, że parytety uderzają w te merytoryczne czynniki. Jego zdaniem albo jest 

tak mało kobiet, ponieważ czynniki merytoryczne oparte na kwalifi kacjach, kom-

petencjach nie działają, i wtedy rozwiązania, które zwiększą liczbę kobiet wpłyną 

pozytywnie na te czynniki, albo na odwrót. Podobną sprzeczność w jego opinii 

dostrzec można w wypowiedzi prof. Bukraby-Rylskiej, że parytety są skierowane 

przeciw idei społeczeństwa merytokratycznego, ponieważ wiemy, że istnieją roz-

maite mechanizmy, które prowadzą do tego, że następuje gdzieś załamanie opartych 

na kwalifi kacjach mechanizmów i kryteriów, i aby te tendencje zneutralizować 

potrzebujemy mechanizmów, które prowadzą do zwiększenia roli kobiet. Nie 

chodzi zaś o to, by kobiety chcące pozostać w domu „wpychać” do polityki wbrew 

nim samym. 

Z kolei prof. Fuszara, ustosunkowując się do głosów w dyskusji, stwierdziła że 

bardzo często sama debata jest prowadzona w oparciu o bardzo poważne argu-

menty, zaś faktycznie chodzi o prozaiczne nieustępowanie miejsca przy władzy 

i zagrożenie dla status quo. Wyraziła również swój zdecydowany sprzeciw wobec 

takiemu typowi debat, w których neguje się wiarygodność danych badawczych. 

Jeżeli się zgadzamy, że CBOS jest wiarygodnym ośrodkiem badawczym, przepro-

wadzającym badania na reprezentatywnych próbach, to nie możemy podważać 

danych przez niego uzyskiwanych. Jej zdaniem skoncentrować należy się na 

mechanizmach blokujących połowie społeczeństwa równy dostęp do pewnego 
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dobra i w związku z tym poszukiwać wzorców, które mogłyby tę sytuację zmienić, 

odnosząc się do rozwiązań wprowadzanych na świecie. Systemy kwotowe do tego 

między innymi służą, aby zmusić partie do zajęcia innego stanowiska wobec kobiet. 

Potrzeba obecności kobiet w polityce wcale nie dotyczy tego, że płeć jakoś deter-

minuje nas biologicznie, jednakże o pozycję społeczną, która jest niejako jej 

pochodną, a także różne doświadczenie w zależności od tego, jakiej jesteśmy płci. 

W kontekście problemu reprezentacji interesu stwierdziła, iż istnieją empiryczne 

dowody na to, jak bardzo trudne jest promowanie problemów, które nie mają 

wsparcia reprezentacji politycznej. 

Podsumowując omawiane seminarium zorganizowane przez Instytut Spraw 

Publicznych, podkreślić należy, iż z pewnością wpisało się w szereg wydarzeń, 

będących częścią polskiej debaty publicznej nad udziałem kobiet w życiu politycz-

nym, zapoczątkowanej przez Kongres Kobiet Polskich. Seminarium stało się 

miejscem do zaprezentowania poglądów zarówno zwolenników, jak i przeciwników 

wprowadzenia parytetów. Pozostaje mieć nadzieję, że stojące na tak wysokim 

poziomie dyskusje będą kontynuowane, przyczyniając się do propagowania rze-

telnej i merytorycznej wiedzy na temat dostępu kobiet do sfery publicznej. 
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Płeć w życiu publicznym, red. M. Jeziń-

ski, M. Wincławska, B. Brodzińska, 

Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 

2009, ss. 266.

Praca „Płeć w życiu publicznym”, która 

ukazała się nakładem Wydawnictwa Na-

ukowego UMK, to zbiór artykułów napisa-

nych przez autorów związanych z Uniwer-

sytetem Mikołaja Kopernika w  Toruniu 

oraz z  innymi ośrodkami akademickimi 

w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wro-

cławiu. Zważywszy na fakt, iż literatura do-

tycząca płci oraz statusu kobiet w Polsce to 

w dużej mierze pisma publicystyczne (war-

to tu przywołać nazwiska Kingi Dunin czy 

Agnieszki Graff ), publikacja stanowi istot-

ną pozycję w dziedzinie naukowych rozwa-

żań na ten temat. 

Analiza znaczenia płci w życiu publicz-

nym najczęściej skłaniała autorów do prze-

myśleń na temat pozycji kobiet w społe-

czeństwie, systemie prawnym, na rynku pra-

cy. Stanowi ona interdyscyplinarne studium 

problemu, przedstawiające rys historyczny 

badań nad kwestią płci oraz uwarunkowa-

nia prawne dotyczące statusu kobiet w Pol-

sce i w Europie, nawiązujące do praktyki po-

litycznej, sztuki, a także do fi lozofi i polityki. 

Redaktorzy nieprzypadkowo podzielili arty-

kuły na dwie spójne części, z których pierw-

sza dotyczy problematyki płci w kontekście 

uwarunkowań społecznych1, druga zaś za-

wiera teksty poświęcone „funkcjonowaniu 

ról płciowych w kontekstach prowadzenia 

kampanii politycznych i pełnieniu funkcji 

publicznych przez kobiety”2.

Zgodnie z naukową logiką tom otwiera-

ją rozważania dotyczące defi niowania płci. 

Przywołane zostają kategorie biologiczne, 

prawne oraz kategoria społecznie genero-

wanej tożsamości kulturowej – gender. Ka-

tarzyna Więckowska, rozważając czy płeć 

biologiczna determinuje naszą płeć kul-

turową, przywołuje m.in. koncepcje Judith 

Butler, Michela Foucaulta, Roberta W. Con-

nella, Timothy’ego Beneke oraz Anthony’e-

1 Płeć w  życiu publicznym, red. M.  Jeziński, 

M. Wincławska, B. Brodzińska, Toruń 2009, s. 7.
2 Ibidem, s. 8.
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go Easthope’a oraz zestawia liczne stano-

wiska, proponując odpowiedź na postawio-

ne wcześniej pytanie, lecz także pozwala-

jąc czytelnikowi na wysunięcie własnych 

wniosków. Poza wielopłaszczyznową defi -

nicją problemu, rzetelne studium wymaga 

także przywołania historii badań nad nim. 

Maria Wincławska, prezentując osiągnięcia 

Harriet Martineau, przytacza opinie wybit-

nych myślicieli, którym obce było pojęcie 

politycznej poprawności. Nietrudno zauwa-

żyć skalę zaangażowania feministki, skoro 

obrała sobie za cel obalenie poglądu Kan-

ta, wedle którego „myślenie wyrządza szko-

dę kobiecej urodzie”3 oraz polemikę z He-

glem, przekonanym, iż „kobiety oczywiście 

mogą się kształcić, ale ich umysły nie są 

dostosowane do wyższej nauki, do fi lozo-

fi i ani do określonych dziedzin sztuki”. Do-

piero w 1869 r. John Stuart Mill uznał, że 

„nie ma żadnego dowodu na intelektualną 

niższość kobiet”4, podczas gdy już w roku 

1822 Martineau zajęła wyraźne stanowi-

sko dotyczące ich edukacji i pracy zawo-

dowej. Wincławska wskazuje, w jaki spo-

sób z dzieł klasyków demokracji wysnuto 

wnioski dotyczące praw politycznych ko-

biet oraz ich nieuprawnionej dyskrymina-

cji. Sytuację miały poprawiać „te panie, któ-

re są zarówno moralnie, jak i intelektualnie 

przygotowane i kompetentne w różnych 

dziedzinach”5. Martineau nie była w swo-

3 M. Wincławska, Głos Harriet Martineau w kwe-

stii kobiecej, [w:] Płeć w życiu publicznym, op.cit., 

s. 19.
4 Ibidem.
5 Ibidem, s. 29.

ich poglądach odosobniona – kwestię wie-

dzy jako „oręża równouprawnienia”6 poru-

sza Aneta Niewęgłowska, analizując proble-

my szkolnictwa żeńskiego w zaborze pru-

skim. Opinie, którym przeciwstawiała się 

Martineau, żywe były także w Prusach Za-

chodnich – celu edukacji kobiet nie stano-

wiło wykształcenie w nich samodzielności 

myślenia, lecz przystosowanie ich do funk-

cjonowania w rodzinie, zgodnego z oczeki-

waniami społeczeństwa, męża, dzieci, Ko-

ścioła7.

Choć od epoki opisywanej przez Niewę-

głowską upłynęło niemal stulecie, rola ko-

biet w społeczeństwie nadal bywa defi nio-

wana w odniesieniu do jego oczekiwań. Syl-

wetki pierwszych feministek, zamieszczone 

w omawianej pracy, poprzedzają „autopor-

tret feminizmu we współczesnej Polsce”8, 

nakreślony przez Magdalenę Bergmann. 

Autorka skupia się na defi niowaniu femi-

nizmu jako ruchu społecznego, polityczne-

go oraz ideologii. Na podkreślenie zasługuje 

fakt, iż Bergmann zaprzecza funkcjonujące-

mu w debacie publicznej stereotypowi, we-

dle którego feminizm to „inicjatywa skie-

rowana przeciwko mężczyznom, a ci zaś 

– uznani za głównych jego wrogów”9, po-

sługując się obszerną i spójną argumenta-

6 A. Niewęgłowska, Wiedza – oręż równouprawnie-

nia. Szkolnictwo żeńskie w zaborze pruskim w latach 

1815–1918, [w:] Płeć w życiu publicznym, op.cit., s. 31.
7 Ibidem.
8 M.  Bergmann, Autoportret feminizmu we 

współczesnej Polsce, [w:] Płeć w życiu publicznym, 

op.cit., s. 43.
9 Ibidem, s. 49.
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cją oraz egzemplifi kacją. Autorka nie zaj-

muje stanowiska w pseudodebacie doty-

czącej zasadności palenia bielizny, lecz sy-

gnalizuje płaszczyzny działania feministek. 

Bergmann podejmuje także kwestię statu-

su mężczyzn w myśli feministycznej, wy-

jaśniając, że „polski feminizm nie defi niu-

je mężczyzny jako swojego oponenta (…), 

[ponieważ] kryterium płci nie jest podsta-

wą wyodrębnienia przeciwnika”10. 

Artykuł ten stanowi punkt wyjścia dla 

kolejnych studiów, przedstawiających kul-

turowe wzorce i atrybuty przypisywane ko-

bietom i mężczyznom, a także sposób ich 

przekazywania. Wskazuje się na wzorce za-

warte w podręcznikach szkolnych, kodują-

cych „właściwe” danej płci role społeczne 

już u dzieci, a także na semantykę oraz fra-

zeologię, podkreślając znaczenie języka po-

tocznego w defi niowaniu roli oraz statusu 

kobiet w społeczeństwie. Zwraca się także 

uwagę na sposób przedstawiania kobiet, 

ich problemów oraz postulatów, w  me-

diach. Analizie zostaje poddany zarówno 

przekazywany odbiorcom wizerunek ko-

biet, jak i obecność w mediach kobiet jako 

pracowników oraz zarządców. Obecność 

kobiet na rynku pracy stanowi temat stu-

diów przedstawiających problem zarów-

no w kontekście trudności, z jakimi spoty-

kają się kobiety rozpoczynające karierę za-

wodową, jak i motywacji, dyktujących im 

wybór zawodu. Autorzy poruszają w swo-

ich tekstach zagadnienie wyboru, jakiego 

dokonują kobiety, decydując się na wyko-

10 Ibidem, s. 50.

nywanie zawodów tradycyjnie przypisywa-

nych przedstawicielkom ich płci lub prze-

ciwnie – łamiąc konwenanse i wkraczając 

w domeny, które w świadomości potocznej 

funkcjonują jako męskie. Za istotne można 

uznać spostrzeżenie Dominiki Kosie wicz-

-Wawrzonkowskiej, podkreślającej, że ko-

biety, zdecydowane odgrywać rolę eksper-

tów w wybranych przez siebie dziedzinach, 

rezygnują z zewnętrznych atrybutów kobie-

cości, chcąc w ten sposób upodobnić się do 

mężczyzn i zyskać wśród opinii publicznej 

przypisywane im przymioty roztropności 

oraz opanowania11.

Na przewrotne ujęcie problemu zdecy-

dowała się Aleksandra Seklecka, poświęca-

jąc swój artykuł mężczyznom wykonują-

cym zawody sfeminizowane. Autorzy arty-

kułów zebranych w omawianym tomie za-

uważyli, że kobiety podejmujące się zajęć 

„niezgodnych” z ich płcią narażone są na 

krytyczne uwagi, a ich kompetencje są pod-

ważane. Łamiący stereotypy mężczyźni zy-

skują natomiast ze strony otoczenia życzli-

wość oraz przyjazne zaciekawienie. Mimo 

zasad prawnych gwarantujących równo-

uprawnienie kobiet i mężczyzn życzliwo-

ści nie zyskają natomiast – co podkreśla 

Łukasz Wojtkowski – kobiety wkraczające 

w zrytualizowany męski świat futbolu.

Tekst Wojtkowskiego nie jest jedynym 

artykułem wykraczającym poza tradycyj-

ne obszary badawcze politologów. Marek 

11 D. Kosiewicz-Wawrzonkowska, Czy kobieta 

może być ekspertem?, [w:] Płeć w życiu publicznym, 

op.cit., s. 94–95.
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Jeziński, analizując teksty amerykańskiej 

wokalistki Patti Smith, podkreśla, iż w jej 

przypadku łamanie konwencji i stereoty-

pów odbywa się nie tylko przez teksty pio-

senek, ale także ich odbiór, postawy słu-

chaczy oraz samą pozycję, jaką rockman-

ka uzyskała w zmaskulinizowanych kręgach 

muzyki rockowej. Tematykę kobiet w sztuce 

porusza również Edyta Lorek-Jezińska, pre-

zentując feministyczne wątki w twórczości 

interpretatorów Szekspira.

Druga część zbioru zawiera studia do-

tyczące ustawodawstwa mającego zapew-

nić kobietom właściwy stopień reprezenta-

cji w polityce oraz teksty ukazujące w jaki 

sposób owo ustawodawstwo realizowane 

jest w praktyce. Kwoty oraz parytety, ma-

jące na celu uniknięcie jawnej lub ukrytej 

dyskryminacji kobiet w życiu publicznym, 

to zagadnienie szeroko omawiane w me-

diach opiniotwórczych. Aby dokonać ana-

lizy zasadności wprowadzenia owych środ-

ków, wskazano przyczyny niedoreprezento-

wania kobiet w strukturach politycznych12, 

a także obszernie przedstawiono funkcjo-

nowanie systemu kwot i parytetów w Eu-

ropie. Magdalena Nowak-Paralusz, rozwa-

żając potrzebę wprowadzenia dodatkowych 

regulacji prawnych poprawiających status 

kobiet w Polsce, szczegółowo przeanalizo-

wała zarówno międzynarodowe, jak i pol-

skie regulacje prawne. Artykuły dotyczą-

12 Ł. Wawrowski, „Zintegrowany model wyjaśnia-

nia” – w poszukiwaniu przyczyn niedoreprezentowania 

kobiet w strukturach politycznych, [w:] Płeć w życiu 

publicznym, op.cit., s. 146.

ce wyżej wspomnianej tematyki stwarzają 

przestrzeń merytorycznej dyskusji o reto-

ryce odmiennej od spektakularnych pole-

mik toczonych na łamach prasy codziennej. 

Tekst Anny Tarnowskiej dotyczący statusu 

kobiet w prawie publicznym II RP pozwala 

na umiejscowienie tejże dyskusji w określo-

nych ramach historycznych oraz przywołu-

je moment, w którym, pod wpływem „libe-

ralizujących tendencji napływających (…) 

z krajów anglosaskich i skandynawskich” 

kształtowały się w Polsce „postępowe roz-

wiązania”13 dotyczące roli kobiet w życiu 

publicznym.

Wydawać by się mogło, że ówczesna po-

stępowość owych rozwiązań stanowi obec-

nie naturalną praktykę polityczną – szcze-

gółowo przedstawione ustawodawstwo 

gwarantuje równość statusów obu płci, 

a w przypadku naruszenia tejże gwarancji 

można dochodzić swoich praw sądownie. 

Ciekawi wobec tego decyzja autorów, któ-

rzy obrali za temat swych prac praktycz-

ne aspekty działalności kobiet w polityce. 

Skoro bowiem zakłada się, że ich status jest 

równy statusowi mężczyzn, dlaczego przed-

miotem badań staje się życie prywatne po-

słanek IV kadencji? Dlaczego badacze nie 

stawiają pytań o wpływ uprawiania polity-

ki na życie rodzinne posłów? Barbara Bro-

dzińska i Zofi a Kinowska wskazały bariery, 

jakie musiały pokonywać kobiety decydu-

jące się na czynny udział w życiu publicz-

13 A. Tarnowska, Narodziny „trzeciej płci”. Kobieta 

w prawie publicznym II RP, [w:] Płeć w życiu publicz-

nym, op.cit., s. 209.
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nym. Podobne problemy porusza Wojciech 

Peszyński, analizując wybory parlamen-

tarne w latach 1991–2005. Jego zdaniem to 

nieuczciwy styl uprawiania polityki w Pol-

sce jest czynnikiem wpływającym na nie-

dostateczną reprezentację kobiet w więk-

szym stopniu niż ich dyskryminacja we-

wnątrz komitetów wyborczych. Peszyński 

nawiązuje także do wątków poruszanych 

w pierwszej części książki – kobiety zaj-

mujące się polityką zyskują uznanie, kie-

dy wykażą się kompetencją i doświadcze-

niem w dziedzinach uznanych za męskie. 

Kwestie „kobiece” stanowią bowiem jedy-

nie uzupełnienie ofert wyborczych14. War-

to zwrócić uwagę na marketingowy aspekt 

wprowadzania kobiet na listy wyborcze, 

związany z pozyskiwaniem żeńskiej części 

elektoratu.

Kwestia płci w życiu publicznym w Pol-

sce częstokroć wywołuje konotacje z femi-

nizmem. Ten zaś w świadomości potocznej 

w prosty sposób łączony jest z budzącymi 

kontrowersje hasłami, głoszonymi w agre-

sywny sposób. Czynienie z owych haseł (lub 

ich przeciwieństw) postulatów politycznych 

oraz wykorzystywanie ich do formułowa-

nia wyborczych obietnic prezentowanych 

w mediach nie przyczynia się do podnie-

sienia jakości debaty publicznej. Praca „Płeć 

w życiu publicznym” nie wpisuje się w nurt 

nacechowanych skrajnymi emocjami pu-

blikacji, mających przekonać czytelnika 

14 W. Peszyński, Kobiety w wyborach do Sejmu RP 

1991–2005, [w:] Płeć w życiu publicznym, op.cit., 

s. 193.

o słuszności stanowiska jednej ze skonfl ik-

towanych stron. Wielość autorów, prezentu-

jących swe artykuły we wspomnianym to-

mie, pozwala uniknąć formułowania jed-

noznacznych opinii, co zresztą nie jest ce-

lem redaktorów. Książka prezentuje licz-

ne aspekty badanego problemu, otwiera-

jąc przestrzeń dla dalszej dyskusji, co istot-

ne – dyskusji naukowej, niewpisującej się 

w nagłaśniane przez media dysputy, któ-

re trudno nazwać konstruktywnymi. Praca 

ze zrozumiałych względów nie wyczerpuje 

problemu, sugerując kolejne tematy warte 

analizy, lecz bez wątpienia wyróżnia się rze-

czowym, wielopłaszczyznowym i obiektyw-

nym spojrzeniem na znaczenie płci w życiu 

publicznym.

 Marta Dorenda

Alicja Stępień-Kuczyńska, Rosja: ku 

Europie. Z problematyki stosunków ro-

syjsko-unijnych, Wydawnictwo Adam 

Marszałek, Toruń 2008, ss. 330.

Alicja Stępień-Kuczyńska zajmuje się 

tematyką transformacji regionów Euro-

py Środkowej i  Wschodniej w  tym pro-

cesów ich demokratyzacji, ze szczegól-

nym uwzględnieniem Rosji, Ukrainy, Bia-

łorusi, Mołdawii. W  swojej najnowszej 

monografi i stara się przeanalizować sta-

tus dzisiejszej Federacji Rosyjskiej, za-

dając sobie równocześnie pytanie – do-

kąd zmierza współczesna Rosja i  jakim 

może być partnerem dla Unii Europejskiej.

Autorka stawia tezę, że polityka zagraniczna 

Rosji i kierunki działania zależą w znacznej 
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mierze od czynników wewnętrznych w kra-

ju. Problemem wyboru Rosji jest bowiem 

nie tylko aspekt polityczny, gospodarczy ale 

też kulturowy. Rosja, leżąc w obszarze wpły-

wów zarówno cywilizacji Wschodniej, jak 

i zachodniej, ma problem z jednoznacznym 

zdefi niowaniem swojej tożsamości. Z jednej 

strony czerpie wzorce kulturowe i religijne 

z zachodu, utrzymując natomiast od poko-

leń system rządów silnej ręki – co jest ce-

chą systemów państw wschodnich. Wśród 

polityków zauważyć można zarówno pro-

zachodnich okcydentalistów, jak i zwolen-

ników polityki wschodniej – kierunku azja-

tyckiego. 

W takim przypadku centralizacja wła-

dzy i  tym samym skupienie polityki za-

granicznej w rękach prezydenta może po-

móc wyjść z niezdecydowania i i przejść do 

śmielszych działań w jednym zdecydowa-

nym kierunku. Rosja jednak, by być rów-

noprawnym partnerem Unii musi spełnić 

przynajmniej podstawowe kryteria – roz-

począć proces urynkowienia gospodarki 

i zerwać z tendencją odchodzenia od de-

mokratycznej formy rządów.

Pytanie tylko czy Rosja zwróci swoje ob-

licze kierunku Zachodu? By odpowiedzieć 

na to pytanie należy mieć na uwadze spe-

cyfi kę kulturowo-narodowościową w tym 

kraju oraz gwałtowność przemian, z jaki-

mi musiało się zetknąć w ostatnim stule-

ciu. Rosja nie jest na tyle silna by mogła pa-

nować zarówno nad Europą jak i Azją, ani 

tworzyć pomostu między nimi. Stopnio-

wo traci wpływy w krajach byłego bloku. 

Państwa te stopniowo odcinają się od stre-

fy wpływów Rosji, podejmując próby samo-

dzielnego prowadzenia polityki energetycz-

nej. Dodatkowo, jak zauważa autorka, pomoc 

dla Rosji jest wciąż za mała, a inwestycje za-

graniczne są zdecydowanie niewystarczają-

ce. Przez to można obecnie zauważyć rozcza-

rowanie zarówno Rosji Unią, jak i odwrot-

nie. Jest to efekt braku zaufania i zrozumie-

nia, a nie można zapominać, że w globalnym 

świecie obie struktury są od siebie coraz bar-

dziej zależne. Niewykorzystanie potencjału 

rosyjskiego postrzegane jest przez specjali-

stów jako przejaw krótkowzroczności. Rosja 

musi się jednak przystosować do demokra-

tycznych standardów, a z kolei Unia powinna 

starać się zrozumieć specyfi kę Rosji.

Czy Rosja jednak jest gotowa na współ-

pracę z Unią Europejską? Zapóźniona w wie-

lu dziedzinach. Ma ogromne możliwości 

eksportowe surowców, ale słabo rozbudo-

waną infrastrukturę przesyłową i wydobyw-

czą. Wciąż boryka się z problemem trans-

formacji systemowej. Źle przeprowadzona 

prywatyzacja w latach 90., a obecnie łącze-

nie gospodarki rynkowej ze sferą polityki 

również wpływa na jej osłabienie. Po kon-

fl ikcie na Bałkanach i aktach terrorystycz-

nych z 11 września 2001 roku, zmienił się 

jednak układ światowy. Wymaga to również 

zdecydowanego zwrotu w relacjach UE–

–Rosja. Federacja Rosyjska, by nie zostać 

odsuniętą od polityki światowej, powinna 

dążyć do współpracy z krajami rozwinię-

tymi, a nie zacofanymi. 

Dialog rosyjsko-unijny ważny jest za-

równo z punktu gospodarczego, politycz-

nego, jak i społecznego dla obu stron. Py-
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tanie tylko, czy Rosja jest w stanie dostoso-

wać się do standardów europejskich? Jeże-

li tak, to jak bliska powinna być współpra-

ca między UE i Rosją? Czy powinna prowa-

dzić do stowarzyszenia z UE?

Na drodze ku temu stoi jednak kilka 

punktów spornych. Unia Europejska zanie-

pokojona jest polityką wewnętrzną prowa-

dzoną przez prezydenta, centralizacją wła-

dzy oraz częstym wykorzystywaniem apa-

ratu siły w kraju. Rosja natomiast rozcza-

rowana jest zbyt małą pomocą fi nansową. 

W relacjach między obiema stronami pro-

blem stanowią nowe państwa członkowskie 

Unii sceptycznie nastawione do Federacji 

Rosyjskiej i jej zbliżenia z Unią. Rosja za-

rzuca również niekorzystny wpływ nowych 

członków na politykę zagraniczną Unii, jak 

ingerowanie w obszarze wpływów Rosji – 

Wspólnoty Niepodległych Państw. Gene-

ralnie kwestie międzynarodowe napotyka-

ją wiele rozbieżności, jeżeli chodzi o spo-

sób postrzegania ich przez obie struktu-

ry. Chodzi tu między innymi o stosunek do 

państw arabskich, pomoc Rosji dla Auto-

nomii Palestyńskiej, faworyzowanie Turcji 

przez Unię, kwestie mniejszości rosyjskich 

w państwach członkowskich. 

Pomimo tak wielu różnic Rosję i Unię 

łączą jednak wspólne interesy gospodar-

cze. Jeszcze kilkanaście lat wcześniej kon-

takty ZSRR ze Wspólnotami Europejski-

mi były marginalne. Dziś natomiast Rosja 

ze swoimi nadwyżkami szuka rynków zby-

tu. Musi jednak poprawić jakość swoich to-

warów, a do tego potrzebne jej inwestycje 

oraz nowe technologie, które może uzyskać 

przy współpracy z Unią. By eksport surow-

ców energetycznych z Rosji był opłacalny, 

również potrzebna jest poprawa infrastruk-

tury wydobywczej i przesyłowej. Z drugiej 

strony Unia Europejska zainteresowana jest 

pozyskiwaniem nośników energii. Dlatego 

też Rosja będzie musiała stopniowo otwie-

rać swój rynek energetyczny dla fi rm eu-

ropejskich. 

W kolejnej części autorka stara się odpo-

wiedzieć na pytanie – co dla Rosji oznacza 

rozszerzenie Unii Europejskiej? Do tej pory 

bowiem mimo upadku ZSRR wciąż uwa-

żała państwa byłego bloku sowieckiego za 

swoją strefę wpływów. Dopiero rozszerze-

nie NATO i UE zmusiło ją do przemiano-

wania swojej polityki wobec tego obszaru. 

Poza tym pojawił się problem ekonomiczny 

dotyczący ograniczenia eksportu ropy naf-

towej oraz wprowadzenia ceł antydumpin-

gowych. Dodatkowo nowe państwa człon-

kowskie wprowadziły do struktur unijnych 

odmienne spojrzenie na wewnętrzne pro-

blemy Rosji i partnerstwo z nią. Naznaczo-

ne są one bowiem piętnem historii – swo-

istym resentymentem. Pojawiły się przez to 

ze strony rosyjskiej wątpliwości, co do kry-

teriów przyjęcia niektórych państw oraz 

oskarżenia, iż przeważyły tu kwestie poli-

tyczne nad gospodarczymi. 

Ostatnim problemem poruszanym 

w pracy jest kwestia Wspólnoty Niepodle-

głych Państw. Autorka zastanawia się, czy 

organizacja ta może być alternatywą dla 

dialogu Rosji z Unią Europejską. Czy jed-

nak państwo to wciąż ma tak silną pozy-

cję i wpływ, by być hegemonem na tym ob-
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szarze? Państwa Wspólnoty same odwra-

cają się bowiem ku Zachodowi, podejmu-

jąc stopniowe kroki ku uniezależnieniu się 

od surowej polityki narzuconej przez Rosję. 

Oprócz tego porównując obie organizacje, 

warto również zwrócić uwagę na sposób, 

w jaki powstały. Wspólnota Niepodległych 

Państw od samych początków była chorym 

i marnym tworem powstałym gwałtownie 

na drodze „rewolucji elit”, podczas gdy pro-

ces integracji europejskiej był długotrwa-

ły i  stopniowy. Poza tym, co wydaje się 

być kompletnie przeciwstawnym do sytu-

acji w obrębie Unii, państwa członkowskie 

Wspólnoty Niepodległych Państw podczas 

ostatnich dwóch dekad zanotowały znaczny 

regres gospodarczy i dezintegrację we wza-

jemnych stosunkach.

Zestawienie tych dwóch instytucji ze 

sobą było bardzo dobrym pomysłem. Na 

pierwszy rzut oka bowiem są one zupełnie 

różne, jednak jeżeli spojrzeć na integrację 

europejską od strony Rosji, porównywanie 

tych obu tworów jako alternatyw dla kie-

runków jej polityki nabiera realnego sensu. 

Jeżeli jednak autorka skłania się w tym cie-

kawym kierunku różnych możliwości dla 

Rosji, dlaczego nie podać również innych 

możliwości jak choćby bliskiej współpracy 

z Chinami?

Wracając jeszcze do działalności Rosji 

w ramach WNP, Stępień-Kuczyńska przed-

stawia sytuację gospodarczą państw człon-

kowskich, podając przyczyny niespójności 

tej instytucji. Jednak spogląda na ten temat 

od strony zależności gospodarczych – sza-

fując danymi liczbowymi. Wielka szkoda, 

że przy tym temacie nie wspomina o kon-

fl iktach etnicznych na Kaukazie i korzy-

ściach, jakie płyną z tego względu dla Ro-

sji. Jak bardzo są one Rosji na rękę w myśl 

zachowania wpływów na tym terenie oraz 

podejmowanych przez nią krokach, by to 

osiągnąć, jak obecność wojskowa w krajach 

członkowskich WNP, wspieranie separaty-

stów, stosowanie cen preferencyjnych, próby 

utrzymania monopolu w wydobyciu i eks-

porcie surowców energetycznych oraz na-

cisk i szantaż ekonomiczny. W pracy braku-

je też przykładów działania państw człon-

kowskich WNP zmierzających do uwolnie-

nia się spod kontroli Rosji, jak budowa ru-

rociągów omijających ją czy o kolorowych 

rewolucjach w tych państwach. 

Autorka wysuwa daleko idące założenia, 

iż „proces integracyjny będzie pogłębiał się 

i być może obejmie kiedyś cały kontynent”. 

Wydaje się to być raczej utopijnym marze-

niem, w sytuacji gdy coraz częściej wśród 

politologów pojawiają się opinie, iż sama 

Unia Europejska może się w przyszłości 

rozpaść, nie mówiąc już o niechęci części 

państw członkowskich do kontynuowania 

procesu integracji i narastających tenden-

cjach nacjonalistycznych. 

W  pracy padają ciekawe pytania, na 

które niestety nie zawsze otrzymamy od-

powiedź, a niektóre fragmenty rozdziałów 

nie zawsze wydają się być zrozumiałe w sto-

sunku do ich tytułów. Autorka, choć w swo-

jej pracy zgromadziła wiele interesujących 

informacji, podzieliła ją jedynie na kilka 

rozdziałów, wydaje się zbyt obszernych, by 

tematy w nich poruszane zawsze wydawa-
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ły się spójne i zrozumiałe. Być może gdyby 

podzielić je jeszcze na podrozdziały, całość 

wydawałby się bardziej logiczna, a przejścia 

między jednym problemem a drugim by-

łyby bardziej płynne. Osobiście przyznam 

bowiem, iż w niektórych momentach mu-

siałam się chwilę zastanawiać, dlaczego au-

torka nagle zmieniła temat i czy ma to jesz-

cze związek z tematyką rozdziału. Tak było 

w przypadku rozdziału „Rozszerzenie Unii, 

szansą czy zagrożeniem”. Autorka analizuje 

w nim materiały na temat postrzegania sy-

tuacji Rosji przez jej społeczeństwo po roz-

szerzeniu Unii. Wydawałoby się, że będzie 

tu chodziło raczej o sytuację gospodarczą, 

choć swoją drogą temat stereotypowego po-

strzegania Unii Europejskiej przez Rosjan 

jest bardzo interesujący, to jednak moim 

zdaniem nijak wpasowuje się w tematykę 

tego rozdziału. 

Kiedy autorka zajmuje się platformą 

współpracy między Unię Europejską a Ro-

sją w ramach Wymiaru Północnego, pisze 

o działaniach państw działających w jego 

ramach jedynie w  kontekście gospodar-

czym i ekologicznym. Natomiast prioryte-

ty Wymiaru Wschodniego to również kwe-

stie bezpieczeństwa, sprawiedliwości, edu-

kacji i kultury. Poza tym jeżeli, jak wskazu-

je tytuł książki, obszarem zagadnień mają 

być stosunku rosyjsko-unijne to nie powin-

no się pomijać tak istotnego moim zdaniem 

tematu, jak rola Finlandii jako mediatora 

pomiędzy nimi. 

W swojej pracy zazwyczaj porusza też 

jedynie stosunki rosyjsko-unijne z  per-

spektywy całościowej – jednolitego two-

ru, napominając jedynie o dążeniach Ro-

sji do utrzymywania stosunków bilateral-

nych z poszczególnymi jej członkami. Bra-

kuje mi jednak spojrzenia na Unię wła-

śnie w kontekście tych wybranych państw, 

z którymi Rosja pragnie szczególnie na-

wiązywać kontakty, jak Niemcy, Francja 

czy Włochy, by przez nie wpływać na po-

litykę całej Unii. Nie ma tu nic o gazocią-

gu Północnym czy problemie coraz więk-

szego kapitału rosyjskiego w Wielkiej Bry-

tanii. Tak samo w przypadku Wspólnoty 

Niepodległych Państw – warto by pokusić 

się o wyjaśnienie relacji Rosji z jej poszcze-

gólnymi członkami, jeżeli już autorka zde-

cydowała się na poruszanie tego tematu. 

Dużym plusem pracy, i  chociażby wła-

śnie dla nich warto sięgnąć do książki, są 

aneksy, w których autorka umieściła wy-

brane dokumenty w języku rosyjskim, an-

gielskim i polskim, jak „Wspólna deklara-

cja o ustanowieniu ofi cjalnych stosunków 

między Radą wzajemnej Pomocy Gospo-

darczej i EWG z 1988 r.”, „Strategia rozwo-

ju stosunków między Federacją Rosyjską 

a Unią Europejską na średniookresową per-

spektywę (2000–2001)” czy „Traktat mię-

dzy Rzeczpospolitą Polską a Federacją Ro-

syjską o handlu i współpracy gospodarczej” 

z lutego 1995 r.

Najciekawszą, moim zdaniem część, je-

żeli chodzi o realizację założenia spojrze-

nia na Unię Europejską od strony Rosji są 

wyniki sondaży przeprowadzonych na Ro-

sjanach w ciągu ostatniej dekady. Pytania 

przed nimi stawiane dotyczą orientacji, jaką 

powinna przyjąć Rosja oraz opinii stereoty-
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pów na temat Unii Europejskiej. Niektóre 

wyniki są bardzo interesujące i zaskakujące, 

jak np. te mówiące, że coraz więcej Rosjan 

uważa, że Zachód próbuje doprowadzić do 

osłabienia i rozpadu Rosji (27% w 1994 r. 

i 35% w 1995 r.). W badaniach z 2000 r. na 

pytanie, jaki jest stosunek Rosjan do Za-

chodu 35% odnosi bez szczególnych uczuć 

a 34% z szacunkiem, natomiast według Ro-

sjan większość ludzi z Zachodu odnosi się 

do Rosji ze współczuciem (24%) i pogardą 

(21%). 

W  podsumowaniu mam wrażenie, że 

autorka jednak nie zdecydowała się na wy-

sunięcie wniosków z perspektywy Rosji. 

Stwierdza ona, że „przyszłość dialogu rosyj-

sko-unijnego w znacznie większym stopniu 

zależy nie od polityków i urzędników unij-

nych, ale od rozwiązania na drodze demo-

kratycznej problemów wewnętrznych Ro-

sji”. Głęboka w tym fi lozofi a, ale skąd au-

torka wysnuwa takie wnioski, skoro wła-

ściwie nie zagłębiała się w tej pracy w pro-

blematykę stopnia demokratyzacji w Rosji. 

Jakie są to jej zdaniem problemy? No i kto 

ma zająć się ich rozwiązywaniem – polity-

cy rosyjscy, bierne społeczeństwo czy może 

praktycznie nieistniejąca opozycja? A może 

sama Unia świecąc jedynie przykładem (bo 

przecież nie politycy mogą tego dokonać) 

i wierząc nieustannie, że Rosja kiedyś jed-

nak się zdemokratyzuje. 

Pracę warto by przeczytać, choćby ze 

względu na ilość ciekawych materiałów 

w niej zamieszczonych. Może jednak, gdy-

by podzielić to wszystko w inny sposób, 

przedzieranie się przez informacje w niej 

zawarte byłoby znacznie łatwiejsze i wie-

dza bardziej usystematyzowana po odło-

żeniu książki na półkę. Opisywane proble-

my na linii Unia Europejska – Rosja wy-

dają się tu być bowiem chwilami zbyt cha-

otyczne, by nie pozostawiały pytań i wąt-

pliwości po jej zakończeniu. Pozostaje je-

dynie stwierdzić, że temat tych stosunków 

jest wciąż otwarty i czeka by go dokład-

nie wyjaśnić. 

 Monika Kostecka

Zmiana i kontynuacja. Polityka euro-

pejska wybranych państw Unii Euro-

pejskiej, red. L. Jesień, Polski Insty-

tut Spraw Międzynarodowych, War-

szawa 2008, ss. 259.

Nakładem Polskiego Instytutu Spraw 

Międzynarodowych, ukazał się tom opra-

cowań poświęconych polityce europejskiej 

wybranych państw Unii Europejskiej. Ce-

lem autorów tomu była odpowiedź na py-

tanie, w jaki sposób zmiany w wewnętrznej 

sytuacji państw członkowskich wpłynęły na 

kształt ich europejskiej polityki i funkcjo-

nowanie w strukturach Unii Europejskiej. 

Analiza porównawcza obejmuje wybrane 

kraje członkowskie, w których w nieodle-

głej perspektywie czasowej zaszły istotne 

zmiany polityczne, wywołujące skutki dla 

europejskiej polityki zagranicznej. Istot-

ny dla pełnego obrazu sytuacji, wydaje się 

fakt, że autorzy opracowań poddali anali-

zie zmiany w polityce zarówno „starych”, jak 

i nowych państw członkowskich Wspólno-

ty (Słowacja i Czechy).
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Pojęciem europejskiej polityki określono 

część wewnętrznej polityki państwa, reali-

zowanej przy użyciu unijnego instrumen-

tarium, a odnoszącej się do działań w ra-

mach pierwszego i trzeciego fi laru UE. Au-

torzy poszczególnych rozdziałów podjęli też 

próbę analizy elementów wewnętrznej de-

baty publicznej odnoszącej się do polityki 

europejskiej wybranych państw.

Analiza polityk europejskich poszczegól-

nych państw była prowadzona według kwe-

stionariusza stanowiącego matrycę badaw-

czą, zawierającą pytania dotyczące stano-

wiska wybranych państw wobec dziewię-

ciu kwestii. Badaniom poddano stanowi-

sko państw wobec: projektu europejskie-

go (w tym do obywatelstwa europejskiego 

i tożsamości europejskiej), reformy instytu-

cjonalnej i Traktatu Lizbońskiego, rozszerzeń 

w 2004 r. i 2007 r., modelu polityki gospo-

darczej i społecznej w Europie, Strategii Li-

zbońskiej (wzrostu gospodarczego, elastycz-

ności rynku pracy i innowacyjności gospo-

darki), problematyki bezpieczeństwa energe-

tycznego, budżetu UE, reformy Wspólnej Po-

lityki Rolnej oraz kwestii Wspólnej Polityki 

Zagranicznej i Bezpieczeństwa.

Redaktor Leszek Jesień podkreśla, iż tom 

wpisuje się w nurt badań nad integracją eu-

ropejską zwany analizą systemową.

Adam Szymański zajął się analizą polity-

ki europejskiej Austrii, która jak sam okre-

ślił, prawie w pełni stanowiła kontynuację 

podjętej wcześniej linii. Stało się tak wbrew 

oczekiwaniom, że zwycięstwo socjaldemo-

kratów w wyborach oraz stworzenie koali-

cyjnego rządu Alfreda Gusenbauera zmieni 

zasadniczo stanowisko Austrii wobec klu-

czowych problemów UE, jak: reforma in-

stytucjonalna, rozszerzenie UE, model spo-

łeczny i gospodarczy czy budżet. W istocie 

nowy rząd położył większy nacisk na kwe-

stie społeczne oraz ochronę środowiska, i te 

kwestie są też ważnym tematem debaty pu-

blicznej. W dyskusji na temat problematyki 

europejskiej nadal sceptyczne wobec Unii 

są FPÖ, BZÖ i komuniści. Pozostałe partie 

nie mają zastrzeżeń i podkreślają koniecz-

ność wzmocnienia Wspólnej Polityki Za-

granicznej i Bezpieczeństwa. Austria po-

piera reformy instytucjonalne UE i proces 

jej parlamentaryzacji oraz inicjatywy ma-

jące na celu wzmocnienie systemu ochro-

ny praw człowieka i powołanie Europejskiej 

Agencji Praw Człowieka. W odniesieniu do 

problemu rozszerzenia UE, rząd Schüsse-

la kładł nacisk na konieczność przygoto-

wania kandydatów i przeprowadzenia re-

formy instytucjonalnej w samej UE. Postu-

lował okresy przejściowe zwłaszcza w dzie-

dzinie rolnictwa i swobodnego przepływu 

pracowników oraz usług. Zarówno rządy 

Schüssela, jak Gusenbauera popierają roz-

szerzenie UE o kraje bałkańskie. Odmien-

ne stanowisko zajmuje Austria wobec roz-

szerzenia o  Turcję, Ukrainę i  Mołdawię, 

proponując jedynie rozszerzoną formułę 

współpracy. Jednak sceptycyzm wobec UE 

jest znacznie większy w społeczeństwie niż 

w elitach politycznych. Jak wynika z badań 

przeprowadzonych w 2005 i 2007 r., jedy-

nie 30% Austriaków pozytywnie ocenia UE. 

Podobnie w odniesieniu do kwestii przyję-

cia nowych państw członkowskich Austria-
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cy, obok Niemców, okazali się najbardziej 

niechętni. 34% akceptowało rozszerzenie 

z 2004 r. a 31% przyjęcie Bułgarii i Rumu-

nii. Obawy dotyczą napływu pracowników.

Bez zmian pozostał zdaniem autora styl 

europejskiej polityki nowego rządu. Podob-

ne stanowisko zajmują kolejne rządy wobec 

Strategii Lizbońskiej i modelu społeczne-

go, z większym akcentem położonym przez 

obecny rząd na kwestie społeczne i uznanie 

za priorytety zasady solidarności i spójności. 

Bardziej widoczne od czasu dojścia do wła-

dzy socjaldemokratów stały się efekty Strate-

gii Lizbońskiej, jak innowacyjność i nakłady 

na badania naukowe i nowoczesne technolo-

gie. Wzmocnieniu uległy też działania obec-

nego rządu, w zakresie wymiaru zewnętrz-

nego, Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i ak-

tywności UE na Bliskim Wschodzie.

W artykule autorstwa Andrzeja Szeptyc-

kiego dokonano analizy zmian europejskiej 

polityki Francji, której celem stało się od-

zyskanie wiodącej roli wśród państw człon-

kowskich UE. Wydaje się, że styl francuskiej 

prezydencji oraz działania, jakie podejmo-

wał Nikolas Sarkozy, potwierdzają tezę auto-

ra. Jednocześnie ocena zmian w europejskiej 

polityce Francji jest najtrudniejsza z pod-

jętych analiz, ze względu na mały dystans 

czasu od wyborów prezydenckich, a nade 

wszystko dlatego, że dokonano jej przed 

francuską prezydencją. Niektóre tezy auto-

ra mogłyby może ulec weryfi kacji. Szeptyc-

ki ocenia, że prezydentura Jacquesa Chiraca 

wpłynęła na osłabienie pozycji Paryża w UE 

oraz na spadek poparcia społeczeństwa do 

procesu integracji europejskiej. Czynniki 

wpływające na nastroje społeczne to skut-

ki rozszerzenia, bezrobocie i sytuacja eko-

nomiczna oraz procesy globalizacyjne. Wy-

razem tych nastrojów było odrzucenie Trak-

tatu Konstytucyjnego. Zdaniem autora, Sar-

kozy dokonał redefi nicji celów integracji 

europejskiej w kierunku ochrony obywa-

teli przed skutkami globalizacji. W istotny 

sposób zmienił się styl polityki zagranicz-

nej Francji. Francja dąży do umocnienia roli 

UE w świecie i nie zmieni zdaniem Szeptyc-

kiego swojego stanowiska w kwestii polity-

ki rolnej, modelu społeczno-gospodarczego 

Francji czy polityki energetycznej. Sarkozy 

jest świadomy, że silna Francja może funk-

cjonować jedynie w silnej Europie. Jedno-

cześnie nie ma silnej Europy bez silnej Fran-

cji, która jej może przewodzić. Poprzedni 

prezydent bronił Traktatu Konstytucyjnego, 

natomiast Sarkozy, choć krytykował jego za-

pisy, postulował dokonanie zmian i przyję-

cie jak najszybciej jego uproszczonej wersji. 

Sukcesem tych działań było uwzględnienie 

postulatów Francji w mandacie konferencji 

międzyrządowej w czerwcu 2007 r.

Francja sceptycznie odnosiła się do 

kwestii rozszerzenia UE, obawiając się 

kosztów tego procesu oraz zagrożenia, ja-

kie mogłyby płynąć dla francuskich rolni-

ków. Przed rozszerzeniem w 2004 r., 54% 

Francuzów było niechętnych przyjęciu no-

wych państw i ich stanowisko było zbieżne 

z opinią klasy politycznej. Widoczna jest 

szczególnie niechęć wobec akcesji Turcji, 

choć na skutek zewnętrznej krytyki, Sar-

kozy złagodził ton wypowiedzi w tej kwe-

stii w sierpniu 2007 r.
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Podejście Francji do europejskiego mo-

delu gospodarczo-społecznego, cechuje cią-

głość i obrona francuskiego modelu pomi-

mo deklaracji Sarkozy’ego w dążeniu do li-

beralizacji.

Nowy prezydent Francji zdefiniował 

cele polityki energetycznej: niezależność 

i  ochrona środowiska. Autor opracowa-

nia trafnie ocenił, że podczas prezydencji 

w UE, Francja będzie promować energety-

kę jądrową.

W zakresie działań zewnętrznych Francja 

tradycyjnie jest zainteresowana wymiarem 

śródziemnomorskim i uczynieniem z UE 

mocarstwa. Stąd poparcie dla utworzenia 

stanowiska szefa unijnej dyplomacji oraz 

postulat zwiększenia nakładów na WPBiO.

Wśród poddanych analizie państw UE, 

najbardziej zasadnicze zmiany polityki 

europejskiej zaszły w Hiszpanii po zwy-

cięstwie socjaldemokratów i ukonstytu-

owaniu się rządu Zapatero. W opracowa-

niu Beaty Wojny dostrzegamy wyraźnie 

zabiegi Hiszpanii o pogłębienie integracji 

w kierunku federalizacji oraz wzmocnie-

nia działań w sferze społecznej, gospodar-

czej, ochrony środowiska oraz polityki mi-

gracyjnej. W polityce zagranicznej Hisz-

pania powróciła do strategicznych sojuszy 

z Francją i Niemcami czyli do tzw. jądra Eu-

ropy. Upadło tym samym oczekiwane przez 

Warszawę partnerstwo hiszpańsko-polskie. 

Kluczowe zmiany, jakie przyniosło powsta-

nie nowego rządu, dotyczyły właśnie dzia-

łań zewnętrznych – wojny w Iraku i decy-

zji o wycofaniu hiszpańskiego kontyngentu, 

ochłodzenia relacji z USA, bezpieczeństwa 

i obrony. Widoczne jest silne zaangażowa-

nie Madrytu w misje UE do Bośni i Herce-

gowiny, Indonezji i Konga oraz działania na 

rzecz wymiaru obronnego i wzmocnienia 

bezpieczeństwa UE.

Elementy kontynuacji dotychczasowych 

działań są widoczne w dziedzinie polity-

ki rolnej, budżetu i rozszerzenia. Odejście 

przez Hiszpanię od systemu nicejskiego na 

rzecz podwójnej większości odblokowało 

negocjacje nad nowym traktatem, ale spo-

tkało się z krytyką ze strony opozycji. Nowy 

rząd wzmocnił działania na rzecz socjalne-

go wymiaru działań UE. Liberalne koncep-

cje Aznara odrzucił Zapatero, zwolennik 

konsolidacji i modernizacji europejskiego 

modelu społecznego oraz rozbudowy syste-

mu świadczeń, ustalenia minimalnej płacy 

europejskiej. Zapatero postuluje też stwo-

rzenie wspólnej polityki gospodarczej UE 

i zwiększenie roli Rady Europejskiej wy-

znaczającej założenia polityki gospodar-

czej i społecznej.

Wprawdzie premier Aznar uczestniczył 

w tworzeniu Strategii Lizbńskiej, ale to Za-

patero realizuje jej założenia. Obecnie Ma-

dryt postuluje elastyczne podejście do Pak-

tu Stabilności i wzrostu w przeciwieństwie 

do rygorystycznych założeń makroekono-

micznych rządu Aznara. Zapatero odszedł 

także od liberalizacji rynku energii wpro-

wadzonego przez Aznara. W kwestii budże-

tu i polityki rolnej nie zaszły większe zmia-

ny i Hiszpania nadal jest niechętna do głęb-

szej reformy Wspólnej Polityki Rolnej.

Zmianie nie uległo stanowisko wobec roz-

szerzenia. 65% Hiszpanów zgadza się na roz-



300 Recenzje

szerzenie UE o kraje Zachodnich Bałkanów 

oraz jest za dalszymi negocjacjami z Turcją.

Reasumując możemy stwierdzić, że 

mamy raczej do czynienia z kontynuacją za-

łożeń polityki Felipe Gonzáleza w polityce 

europejskiej. Dlatego autorka pisze o dwóch 

tradycjach europejskich – Gonzáleza i Azna-

ra, których linią podziału jest stosunek do 

modelu gospodarczego i społecznego, USA 

oraz modelu rozwoju Europy.

Problematykę zmian, jakie zaszły w eu-

ropejskiej polityce Niemiec, podjął Łu-

kasz Adamski. Politykę Berlina autor okre-

ślił jako kontynuację z korektą tonu, bo-

wiem wybory parlamentarne we wrze-

śniu 2005 r. przyniosły jedynie połowicz-

ne zmiany. Adamski uważa, że Angela Mer-

kel kontynuuje europejską politykę Gerhar-

da Schrödera przy jednoczesnej zmianie re-

toryki i odejściu od konfrontacyjnego cha-

rakteru działań jej poprzednika. Widoczna 

stąd była zmiana polityki wobec mniejszych 

państw UE w kierunku perswazji i współ-

pracy, a nie konfrontacji. Niemcy nadal dążą 

do przekształcenia UE w silny organizm na 

kształt federacji. Markel zwraca uwagę na 

konieczność usprawnienia instytucji UE 

i  umocnienia działań WPZiB. Podejście 

wspólnotowe i współpraca z sąsiadami oraz 

nowymi krajami członkowskimi uzupełni-

ły sojusz z Francją. Taka postawa Berlina 

wpłynęła na poprawę wizerunku Niemiec 

i podniosła zaufanie do nich w mniejszych 

państwach. Niemcy nadal dążą do odgry-

wania ważnej roli w UE, promowania wła-

snych rozwiązań na arenie międzynarodo-

wej, a istotna zmiana polityki zagranicznej 

widoczna jest w relacjach z USA i większej 

ostrożności wobec Rosji.

Niemcy nie popierali idei rozszerzenia 

i w 2004 r. jedynie 24% z nich chciało roz-

szerzenia. Widoczna też debata na temat 

określenia granic rozszerzonej Europy, co 

zaproponowała Merkel. Eksperci i elity wy-

rażają podobne zdanie jak przeciętni Niem-

cy. Niestety nastroje te nie zmieniły się zna-

cząco po czterech latach od przyjęcia do UE 

państw środkowoeuropejskich.

Ł.  Adamski podkreśla niespotykany 

w innych krajach UE, konsens partii poli-

tycznych w odniesieniu do polityki europej-

skiej oraz poparcie mediów dla działań rzą-

du, co wpływa na powodzenie w realizacji 

celów politycznych rządu w Berlinie.

Kolejne opracowanie autorstwa Beaty 

Wojny stanowi analizę sytuacji w Portugalii, 

gdzie nie zaszły zasadnicze zmiany w polity-

ce europejskiej. Przeciwnie, z tekstu wyłania 

się obraz kraju, w którym niemal wszystkie 

partie polityczne współpracują w realizacji 

głównych kierunków polityki zagranicznej. 

Wybory w 2005 r. i zwycięstwo socjalistów 

oznaczało kontynuację działań w zakresie 

reform instytucjonalnych UE, WPZiB, WPR 

oraz budżetu. Niewielkie zmiany dotyczyły 

jedynie modelu gospodarczego i społeczne-

go, jaki realizuje rząd Jose Socratesa. Opo-

wiada się on za europejskim modelem spo-

łecznym i dostosowaniem polityki społecz-

nej do gospodarki opartej na wiedzy. Stąd 

też Strategia Lizbońska jest przedmiotem 

szczególnego zainteresowania rządu. So-

crates podkreśla konieczność utrzymania 

równowagi między wymiarem gospodar-
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czym, społecznym i środowiskowym. Jed-

nak kraj ten w niewystarczającym stopniu 

realizuje założenia strategii czego przyczyn 

autorka upatruje w ograniczeniach wyni-

kających ze stanu portugalskiej gospodarki. 

Zarówno portugalska prawica, jak i socjali-

ści uznają za słuszne wzmacnianie cywil-

nych i wojskowych zdolności operacyjnych 

UE przy jednoczesnym utrzymaniu domi-

nującej roli NATO jako głównego fi lara bez-

pieczeństwa.

Portugalczycy deklarowali umiarko-

wane poparcie dla rozszerzenia Wspólno-

ty o kraje Europy Środkowej i Wschodniej. 

23% społeczeństwa pozytywnie oceniało 

ten proces, natomiast 24% negatywnie. Po-

mimo tego już w 2005 r. otwarto rynek pra-

cy dla obywateli nowych państw. Portuga-

lia popiera przyjęcie krajów bałkańskich do 

UE, ale już w mniejszym stopniu odnosi się 

to do Turcji.

Oceniając działania Portugalii na unijnym 

forum, autorka podkreśla, iż wzrosła dyna-

mika działań podczas prezydencji w drugiej 

połowie 2007 r., której ukoronowaniem stało 

się podpisanie Traktatu Lizbońskiego.

Spośród nowych państw członkowskich, 

analizie poddano politykę europejską Re-

publiki Czeskiej. Rafał Morawiec podkre-

ślił jej pragmatyczny charakter oraz dąże-

nia do realizacji narodowego interesu. Po 

trwającym kilka miesięcy kryzysie politycz-

nym, w styczniu 2007 r. powstał koalicyjny 

rząd z przywódcą konserwatywno-liberal-

nej ODS, Mirkiem Topolankiem. Oznacza-

ło to, zdaniem autora, nie tylko stabilizację 

sytuacji politycznej, ale zasadnicze zmiany 

w polityce zagranicznej łatwiejsze do reali-

zacji we współpracy z prezydentem Vacla-

vem Klausem. Stanowiło jednocześnie kres, 

prowadzonej przez socjaldemokrację, poli-

tyki pogłębienia integracji. Doszło do zbli-

żenia stanowiska rządu i prezydenta wo-

bec modelu integracji, a eurosceptyk zo-

stał pełnomocnikiem ds. kontaktów z pre-

zydencją niemiecką. Zasadnicze zmiany do-

tyczyły modelu gospodarczego i społecz-

nego i kształtu unijnych instytucji, nie zaś 

kwestii funkcjonowania Republiki Czeskiej 

w UE, jak Strategia Lizbońska, Wspólna Po-

lityka Rolna czy budżet. Rząd dąży do mak-

symalizacji zysków wynikających z człon-

kostwa. Model gospodarczy i  społeczny 

także są odmiennie traktowanie przez so-

cjaldemokratów i ODS. Dla socjaldemo-

kratów integracja europejska może pomóc 

w utrzymaniu równowagi między rozwo-

jem gospodarczym a koniecznością zaspo-

kojenie potrzeb społecznych. Obecny rząd 

negatywnie ocenia hamujący wpływ inte-

gracji na rynek oraz przekazywanie insty-

tucjom uprawnień hamujących mechani-

zmy rynkowe. ODS akceptuje niektóre za-

łożenia Strategii Lizbońskiej, jak: swoboda 

przepływu osób towarów, usług i kapitału 

(priorytet prezydencji Europa bez barier), 

zniesienie ograniczeń w działaniach pod-

miotów gospodarczych i obniżenie kosztów 

ich działań. Nieco mniej entuzjazmu prze-

jawia natomiast dla jej społecznego aspek-

tu, w którym zbyt dużo jest protekcjonizmu. 

Inaczej ocenia sytuację socjaldemokracja, 

akceptująca gospodarczy i społeczny wy-

miar Strategii. Autor podkreśla, że zmia-
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na rządu nie zmieniła założeń polityki za-

granicznej. ODS i Klaus odrzucają jednak 

pogłębienie integracji politycznej i zmiany 

w WPZiB wprowadzone przez TUK. Klu-

czowe dla bezpieczeństwa pozostaje NATO. 

Inaczej ČSSD opowiajająca się za uwspólno-

towieniem działań WPZiB i pogłębieniem 

współpracy także EPBiO. Jednak nie kosz-

tem NATO. Autor spodziewał się wspar-

cia obecnego rządu dla Europejskiej Po-

lityki Sąsiedztwa, w tym Ukrainy, Mołda-

wii i Gruzji. Ocena wydaje się trafna, bio-

rąc pod uwagę niedawne zapowiedzi Pra-

gi o wstąpienie Chorwacji do UE w 2010 r. 

oraz realizacji Partnerstwa Wschodniego 

podczas czeskiej prezydencji.

Ciągłość i przyspieszenie charakteryzu-

je stosunek Słowacji do projektu europej-

skiego. Analizy europejskiej polityki Słowa-

cji dokonał Mateusz Gniazdowski. Zdaniem 

autora kwestie integracji europejskiej nie 

stanowią podstawowego tematu debaty pu-

blicznej na Słowacji. Społeczeństwo pomi-

mo proeuropejskiego nastawienia (92,46% 

głosowało za akcesją) nie czuje się jeszcze 

częścią europejskiej rodziny, a polityka eu-

ropejska jest traktowana jako część polity-

ki zagranicznej Słowacji.

Jak w przypadku wielu nowych państw, 

także Bratysława nie posiadała strategii 

członkostwa po akcesji w 2004 r. Rządząca 

centroprawica szukała potwierdzenia pro-

zachodniej opcji polityki zagranicznej Sło-

wacji. Wyraźnie zmieniła się orientacja po-

lityki zagranicznej z transatlantyckiej na 

europejską. Partia rządząca Smer-SD od 

stworzenia rządu Roberta Ficy, posługuje 

się retoryką modelu społecznego, aby do-

konać prosocjalnych reform, które zdaniem 

autora mają fasadowy charakter. Słowacja 

dąży do głębszej integracji europejskiej, ale 

sytuacja na scenie politycznej ogranicza za-

angażowanie kraju w ten proces. Ponadto 

wykluczenie partii rządzącej z Partii Eu-

ropejskich Socjalistów, po zawarciu koali-

cji ze Słowacką Partią Narodową, ogranicza 

możliwość realnego oddziaływania w Parla-

mencie Europejskim. Nowa koalicja podję-

ła działania na rzecz pogłębienia integracji 

w dziedzinie sprawiedliwości i spraw we-

wnętrznych. Konsens na scenie politycz-

nej dotyczy zakończenia procesu integracji 

i korzystania z wolności jednolitego rynku. 

Wyrazem tego jest zgoda na rozszerzenie 

strefy Schengen i przyjęcie euro. Widoczny 

jest element kontynuacji działań poprzed-

niego rządu w dziedzinie realizacji Unii Go-

spodarczej i Walutowej.

Zmiana rządu nie wpłynęła na rewizję 

stanowiska Słowacji wobec Traktatu, a po-

parcie dla konstytucji wynosiło 70%. Rząd 

opowiedział się za jak najszybszą ratyfi ka-

cją traktatu lizbońskiego. Rząd Ficy zapo-

wiadał kontynuację polityki wzrostu gospo-

darczego z uzupełnieniem socjalnego wy-

miaru polityki gospodarczej. Zadeklarował 

zwiększenie zatrudnienia, spójności socjal-

nej, polepszenia jakości życia. Rząd odwo-

łuje się do partnerstwa sektorów – prywat-

nego i publicznego. Opowiada się za wspól-

nym europejskim modelem społecznym 

oraz deklaruje pełne poparcie dla Strategii 

Lizbońskiej, ale oba gabinety niewiele zro-

biły. Rządy centroprawicy, jak i rząd Ficy, 
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opowiadają się za poszerzeniem UE o Bał-

kany i zbliżeniem z Ukrainą. Nieco mniej-

sze poparcie dotyczy członkostwa Turcji. 

Słowacja ma nadzieję na bezpieczeństwo 

energetyczne w UE oparte na wspólnej po-

lityce energetycznej UE. Kryzys gazowy na 

początku 2009 r. z pewnością potwierdza 

słuszność tych koncepcji.

Poprzedni i  obecny rząd deklarowały 

poparcie dla wzmocnienia polityki zagra-

nicznej oraz bezpieczeństwa oraz tworze-

nia grup bojowych UE. Słowacja już wzięła 

udział w misji w Bośni i Hercegowinie. Dla-

tego możemy mówić o kontynuacji działań 

na rzecz wzmocnienia tych polityk, choć 

Dziurinda widział realizację celu w opar-

ciu o NATO, natomiast rząd Fico dąży do 

umocnienia roli UE jako gracza na arenie 

międzynarodowej. M. Gniazdowski ocenił, 

iż w polityce zagranicznej Słowacji mamy 

do czynienia z procesem kontynuacji przy 

jednoczesnym wzmocnieniu orientacji pro-

europejskiej.

Charakterystyka europejskiej polity-

ki Włoch wskazuje na istnienie szerokiego 

konsensu sił rządzących. Aleksandra Krecz-

mańska dokonuje analizy sytuacji podczas 

rządów Silvio Berlusconiego i Romano Pro-

diego oraz prognozuje działania na przy-

szłość. Zdaniem autorki, zmiany w polityce 

europejskiej Włoch należy widzieć w szer-

szym kontekście przemian zapoczątkowa-

nych w latach 90., kiedy Włochy określiły 

swoje miejsce i strategię obecności w UE. 

W okresie rządów centroprawicy w latach 

2001–2006, Włochy wprowadziły retorykę 

interesu narodowego do debaty politycznej. 

Znalazło to wyraz w zajmowaniu bezkom-

promisowego stanowiska na unijnym forum. 

Szczególną wagę przywiązywano do relacji 

z USA, a problematyka europejska nie była 

przedmiotem szczególnego zainteresowa-

nia. Rządy centrolewicy uznawały integra-

cję europejską za priorytet polityki zagra-

nicznej, a premier Prodi podkreślał potrze-

bę pogłębienia integracji. Oba rządy dekla-

rowały poparcie dla reformy instytucjonal-

nej oraz Traktatu Konstytucyjnego, którego 

rozwiązania instytucjonalne zaakceptowano 

w całości. Podobieństwo stanowisk widocz-

ne jest w odniesieniu do rozszerzenia Unii, 

dotyczy ona także Turcji. 60% Włochów po-

pierało rozszerzenie w 2004 r. Jednak już je-

sienią 2006 r. poparcie dla akcesji Bułgarii 

deklarowało już jedynie – 37%, a Rumunii 

33%. Inaczej rządzący, którzy uznają rozsze-

rzenie o państwa bałkańskie za ważny ele-

ment systemu bezpieczeństwa i stabilizacji 

w regionie. Społeczeństwo jest w tej materii 

bardziej sceptyczne.

Kontynuacja polityki europejskiej Włoch 

widoczna jest w odniesieniu do budżetu, 

WPZiB, EPOiB. Drugi rząd Berlusconie-

go deklarował kontynuację dotychczaso-

wej polityki Włoch oraz zapisów TUK. Oba 

rządy zajęły jednakowe stanowisko w kwe-

stii bezpieczeństwa energetycznego. Reasu-

mując, autorka podkreśla wyraźny konsens 

polityczny w wielu kwestiach integracji eu-

ropejskiej.

Wnioski, jakie nasuwają się po lekturze 

tomu „Zmiana i kontynuacja. Polityka eu-

ropejska wybranych państw Unii Europej-

skiej”, pozwala na konstatację, że poza Hisz-
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panią, zmiany polityczne w analizowanych 

państwach nie wpływają na prowadzenie 

polityki europejskiej i  rezygnację z  chę-

ci bycia w głównym nurcie integracji. Re-

daktor tomu, L. Jesień, określa to zjawisko 

pozycjonowaniem w głównym nurcie poli-

tycznym. Autorzy rozpatrywali zmiany po-

lityki europejskiej jako efekt przemian we-

wnętrznych, które w wielu krajach nie przy-

niosły istotnych zmian w polityce europej-

skiej, a jedynie wpływały na jej retorykę. 

Jednocześnie podkreślają coraz ważniejszą 

rolę, jaką w dyskursie na temat polityki spo-

łecznej odgrywają kwestie społeczne stano-

wiące element konfrontacji między partia-

mi politycznymi. Warte podkreślenia jest 

założenie badawcze oparte na postrzega-

niu polityki europejskiej jako polityki we-

wnętrznej kraju, realizowanej za pośrednic-

twem instrumentarium europejskiego. Na-

leży mieć nadzieję, że publikacja stanie się 

przyczynkiem do dyskusji na temat euro-

pejskiej polityki Polski, której koncepcja nie 

jest dość czytelna. Do tej pory debata w Pol-

sce koncentrowała się wokół polityki zagra-

nicznej, elementów ciągłości i zmian w jej 

założeniach.

 Anna Szczepańska

Alfred S. Regnery, Upstream. Th e Ascend-

ance of American Conservatism, Th res-

hold Editions, New York 2008, ss. 448.

Czym właściwie jest konserwatyzm? Na 

tak postawione pytanie padają różne od-

powiedzi. Najbardziej rozpowszechniona 

defi niuje konserwatyzm jako ideologicz-

ną opcję na rzecz czasu przeszłego. Tylko 

nieliczne analizy podejmują się trudu usta-

lenia, które ze zjawisk kojarzonych z prze-

szłością zasługują na to, by je „zakonserwo-

wać” dla przyszłości. Funkcjonalna defi nicja 

konserwatyzmu (konserwatyzm jako prze-

ciwieństwo prezentyzmu bądź progresywi-

zmu) bywa źródłem zabawnych nieporozu-

mień. Bo co powiedzieć o takim na przy-

kład łamańcu leksykalnym: „Władysława 

Gomułkę, oskarżonego o odchylenie pra-

wicowo-nacjonalistyczne, traktowano z re-

zerwą w gronie bardziej konserwatywnych 

towarzyszy partyjnych…”. W  przytoczo-

nym zdaniu prawicowość okazuje się prze-

ciwieństwem konserwatyzmu, zaś w  ro-

lach konserwatystów obsadzeni zostają za-

pamiętali staliniści. Książka Alfreda Re-

gnery’ego, poświęcona rozwojowi konser-

watyzmu na ziemi amerykańskiej, zapra-

sza do bardziej precyzyjnych dystynkcji. 

Zdaniem autora, konserwatyzmu nie moż-

na utożsamiać ani z mechaniczną opcją na 

rzecz przeszłości, ani z prawicowością tout 

court, ani – w nawiązaniu do dwubiegu-

nowego systemu partyjnego Stanów Zjed-

noczonych – z Great Old Party, czyli Par-

tią Republikańską. Konserwatyzm defi niu-

je autor jako wierność kilku prostym ide-

om, które w określonych warunkach mogą 

nawet uchodzić za rewolucyjne. Idee te od-

noszą się do: jednostki ludzkiej i jej wolno-

ści, gospodarki wolnorynkowej oraz zasady 

ograniczonego rządu. Ta prosta konstatacja, 

zaprezentowana już na pierwszych stronach 

pracy, przesądza zarazem o niezwykłym po-

tencjale całego wywodu.



305Recenzje

Według rozpowszechnionej opinii mó-

wienie o  konserwatyzmie w  warunkach 

amerykańskich jest nie do końca uzasad-

nione, skoro po pierwsze, dzieje tego kra-

ju są niewspółmiernie krótkie wobec dzie-

jów Starego Kontynentu, a po drugie, bra-

kuje tam arystokracji zdolnej pielęgnować 

dziedzictwo przeszłości. Regnery, skupia-

jąc się na ideowym wymiarze konserwa-

tyzmu, wskazuje na postać Edmunda Bur-

ke’a (1729–1797) jako „założyciela konser-

watyzmu w świecie anglojęzycznym”, któ-

rego refl eksja polityczna defi niuje ramy 

konserwatywnego myślenia, oraz na pracę 

Russella Kirka, „Conservative Mind” z roku 

1953, dokonującej współczesnej syntezy za-

sad tej doktryny. Autor nie podejmuje nato-

miast prób wskazania klasy społecznej bę-

dącej nośnikiem ideologii stanu. Nie każdy 

jest marksistą. Regnery podąża tropem re-

fl eksji Kirka oraz Richarda Weavera (Idee 

mają konsekwencje, 1948, tłum. pol. 1996) 

utrzymując, iż zasady konserwatyzmu zo-

stały zapisane w dokumencie założyciel-

skim państwa amerykańskiego, konstytu-

cji Stanów Zjednoczonych, będącej z kolei 

owocem wcześniejszego dorobku cywiliza-

cji grecko-rzymsko-judeochrześcijańskiej. 

Tak zdefi niowany konserwatyzm można by 

nawet uznać za ukształtowany solidniej od 

europejskiego, skoro u jego podstaw legły 

nie tylko idee, lecz także instytucje. Jego sil-

ną stronę określa empiryzm.

Treść książki uporządkowano według 

klucza rzeczowego. Autor wyróżnia trzy 

nurty doktrynalne, które szczegółowo 

i z wielką kompetencją omawia. Nurtami 

tymi są: liberalizm klasyczny (zwany tu li-

bertarianizmem), patriotyczny antykomu-

nizm oraz społeczno-moralny tradycjona-

lizm, do których z czasem dołączył neokon-

serwatyzm oraz prawica religijna. Stano-

wisko własne autora określają dwa pojęcia 

przywoływane kilkukrotnie w tekście pra-

cy: „fuzjonizm” i „oryginalizm” (na gruncie 

polskiej literatury politologicznej pojęciem 

fuzjonizmu posługuje się Jacek Bartyzel, 

pojęcie oryginalizmu nie występuje). Fu-

zjonizm, propagowany w Stanach Zjedno-

czonych przez Franka Meyera (1909–1972), 

polega na poszukiwaniu wspólnoty intere-

sów zróżnicowanych nurtów danej doktry-

ny politycznej oraz podkreślaniu korzyści 

płynących z ich wzajemnej współpracy. Al-

fred Regnery stara się ważyć sądy i sprawie-

dliwie dzielić zasługi pomiędzy środowiska 

omawiane na kartach swej książki. Orygi-

nalizm dotyczy relacji współczesnych pro-

pozycji politycznych do tego „oryginalne-

go” standardu, jaki wyznaczyła amerykań-

ska konstytucja z 1787 r., ustanawiająca za-

sadę rozdziału i wzajemnego równoważe-

nia się władz ustawodawczej, wykonawczej 

i sądowniczej oraz gwarantująca respekto-

wanie zasady federalizmu. Obie te zasady 

padały ofi arą systematycznych naruszeń 

w toku reform ustrojowych XX w.

Narracja książki rozpoczyna się w latach 

40. XX w., z nielicznymi nawiązaniami do 

wcześniejszej epoki New Dealu, która odci-

snęła głęboki ślad na współczesnym ustro-

ju Stanów Zjednoczonych. W ogóle nato-

miast nie podejmuje autor wątku sporów 

ideowych z okresu walk o niepodległość 
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sprzed ponad dwustu lat czy późniejszej 

batalii ideologicznej towarzyszącej wojnie 

secesyjnej. Śledzimy zatem początki po-

wojennego konserwatyzmu, jego główne 

postacie, podejmowane inicjatywy oraz – 

o czym szerzej za chwilę – metody ich fi -

nansowania. Poszczególne rozdziały prowa-

dzą czytelnika poprzez kolejne pola bitwy 

na szlaku amerykańskich „wojen kulturo-

wych”, w których konserwatyści okazywali 

się stroną sprowokowaną, po czym – decy-

dując się na polityczną mobilizację – odno-

sili znaczące i trwałe sukcesy, by wraz z pre-

zydencką elekcją Ronalda Reagana przejść 

do ofensywy utrzymującej się przez ćwierć-

wiecze, do czasu utraty obu izb parlamentu 

przez republikanów w 2006 r.

Polami bitwy, o  których mowa, były 

zwłaszcza: stan świadomości opinii publicz-

nej – w okresie koalicji antyhitlerowskiej 

USA z ZSRR wykazującej tendencje fi loko-

munistyczne; dominacja tzw. wschodniego 

establishmentu (frakcja Nelsona Rockefel-

lera) w Partii Republikańskiej; etatystycz-

ne reformy prezydenta Lyndona B. John-

sona (program Wielkiego Społeczeństwa); 

paraliż decyzyjny środowisk akademickich 

w okresie rewolucji kulturalnej na campu-

sach w latach 60.; stronniczość werdyktów 

Sądu Najwyższego za czasów prezesury 

Earla Warrena (1953–1969), zdaniem auto-

ra osobiście odpowiedzialnego za głębokie 

skonfl iktowanie społeczeństwa i doprowa-

dzenie do stanu „wojen kulturowych”; re-

defi nicja celów ekonomicznych państwa 

w epoce – traktowanej ze szczególną esty-

mą – „Rewolucji Reaganowskiej”; a wresz-

cie kontrowersje w dziedzinie moralności 

publicznej z lat 90. XX w.

Autor książki jest osobą ze wszech miar 

kompetentną w omawianym temacie. Syn 

znanego wydawcy Henry’ego Regnery’e-

go, publikującego klasyczne dziś pozycje 

z zakresu literatury politycznej i ekonomii 

wolnorynkowej, z doktryną konserwaty-

zmu zapoznawał się w osobistym kontak-

cie z jej czołowymi reprezentantami, gosz-

czącymi w domu rodziców. W roku 1957, 

jako niewiele jeszcze rozumiejący 14-latek 

towarzyszył ojcu w podróży do Szwajcarii, 

na jubileuszowe spotkanie członków-zało-

życieli Towarzystwa Mont Pèlerin. Dostęp 

do szerokiego grona świadków wydarzeń 

oraz informacje uzyskane z pierwszej ręki 

radykalnie zwiększają wartość całej publi-

kacji. Autor ze znawstwem wplata w narra-

cję elementy biografi czne, utrzymując je za-

razem w rozsądnych proporcjach i unika-

jąc patosu.

Książkę można czytać na trzy sposoby: 

jako historię osób i instytucji, które były 

i pozostają pierwszoplanowymi aktorami 

sceny politycznej światowego supermo-

carstwa, jako wnikliwą analizę z zakresu 

myśli politycznej, ale także jako poradnik 

marketingu politycznego. Alfred Regnery, 

długoletni prezes wydawnictwa o rodzin-

nych tradycjach, operujący na specjalistycz-

nym i w sumie mało dochodowym rynku, 

w swojej książce poświęca szczególną uwa-

gę zagadnieniom organizacji oraz fi nanso-

wania inicjatyw politycznych. Zwraca uwa-

gę na powtarzające się zjawisko osamotnie-

nia wybitnych intelektualistów i praktyków 
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politycznych. Wielokrotnie powraca do wąt-

ku kojarzenia osób o pokrewnych przeko-

naniach, przekuwania myśli w czyn, po-

pularyzacji inicjatyw oraz nadawania im 

trwałych ram instytucjonalnych. Odrębny 

rozdział poświęca zagadnieniu fi nansowa-

nia inicjatyw politycznych. Szeroko omawia 

takie strategie jak: zarządzanie fi lantropią, 

mobilizacja obywatelska przy pomocy list 

mailingowych, organizacja imprez szko-

leniowych, funkcjonowanie stowarzyszeń, 

fundacji oraz think tanków. Autor rozpra-

wia się przy okazji z pokutującym mitem 

na temat politycznych preferencji wielkiego 

biznesu i potentatów fi nansowych, rzekomo 

hojnie wspierających wszystko to, co prawi-

cowe i wolnorynkowe. Z wyliczeń Regne-

ry’ego wynika, iż polityczna lewica w Sta-

nach Zjednoczonych dysponuje zapleczem 

instytucjonalnym dającym jej sześciokrot-

nie większy potencjał fi nansowy w  ze-

stawieniu z możliwościami omawianego 

w książce konserwatyzmu. Tym bardziej za-

tem kluczem do politycznego sukcesu oka-

zuje się troska o właściwą logistykę, jakość 

oferty i koordynację działań. Jakże egzo-

tycznie brzmią pragmatyczne uwagi auto-

ra z perspektywy naszej, polskiej rzeczywi-

stości politycznej oraz naszego nieuleczal-

nego politycznego romantyzmu.

Narracja książki zostaje doprowadzona 

do czasów bezpośrednio nam współcze-

snych. W posłowiu dołączonym do wydania 

z 2009 r. autor ustosunkowuje się do – nie-

wątpliwie najbardziej aktualnego z punk-

tu widzenia jego obozu politycznego – py-

tania o losy idei konserwatywnej po zwy-

cięstwie Baracka Obamy w wyborach pre-

zydenckich. Odpowiedź, jakiej udziela, jest 

niezwykle wyważona. Regnery wskazuje na 

precedensy z okresu opisanej w książce hi-

storii, relatywizując znaczenie tak krótkiego 

cyklu politycznego, jakim jest 4-letnia ka-

dencja prezydencka. Podsumowując zasługi 

konserwatyzmu w najnowszej historii Sta-

nów Zjednoczonych, ukazując sukcesyw-

ny wzrost jego znaczenia i politycznej doj-

rzałości podkreśla, że wymienione na wstę-

pie kluczowe idee pozostaną aktualne przez 

długie dziesięciolecia, podobnie jak pozo-

stawały aktualne u początków amerykań-

skiej państwowości. Na tle licznych powsta-

jących obecnie publikacji poświęconych 

amerykańskiemu konserwatyzmowi – au-

torów takich jak William Bennett, Patrick 

Buchanan, Samuel Francis, Robert Nisbet, 

Kevin Phillips, Richard Viguerie czy ostat-

nio Sidney Blumenthal lub Mickey Edwards 

– ten wyważony, długookresowy optymizm 

w aspekcie ideowym, w połączeniu z mene-

dżerskim pragmatyzmem w aspekcie orga-

nizacyjnym sprawiają, że monografi a Alfre-

da Regnery’ego jest dziełem szczególnym.

W gronie zapracowanych intelektuali-

stów panuje opinia, iż na dobre książki nie 

ma czasu, należy czytać tylko te najlepsze. 

„Upstream” wypada polecić jako przykład 

właśnie takiej.

 Dariusz Góra-Szopiński
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Przemysław Biskup, Prawno-politycz-

na ewolucja brytyjskiej doktryny suwe-

renności, „Studia nad polityką”, t. XV, 

Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 

2007, ss. 187.

Centralną kategorią analiz prawnoustro-

jowych jest pojęcie „suwerenność”. W aspek-

cie historycznym konkurowało ono ze śre-

dniowieczną ideą uniwersalizmu cesarskie-

go oraz papieskiego, a współcześnie podle-

ga konfrontowaniu z procesami globalizacji 

i integracji. Rozwój pojęcia „suwerenność” 

ściśle jest też skorelowany z powstawaniem 

nowożytnej koncepcji państwa i narodu. 

Widzieć go należy w kontekście historycz-

nym, ustrojowym, gospodarczym czy spo-

łecznym. Taką też wielowątkową perspekty-

wę badawczą kreśli Przemysław Biskup dla 

brytyjskiej doktryny suwerenności Parla-

mentu. Dostrzega fakt, że brytyjska dok-

tryna suwerenności jest pochodną tradycji 

Anglii, Walii, Szkocji oraz Irlandii, a proces 

jej redefi niowania odbywa się kosztem jed-

nych struktur politycznych na korzyść in-

nych struktur politycznych i zarazem nie 

jest procesem zakończonym.

W ujęciu tradycyjnym, brytyjska dok-

tryna suwerenności jest oparta na poję-

ciu suwerenności (supremacji) Parlamen-

tu jako podmiotu obdarzonego najwyższą 

władzą. Będąc najwyższym organem wła-

dzy w  Zjednoczonym Królestwie, Parla-

ment nie może być związany decyzjami in-

stytucji zagranicznych lub międzynarodo-

wych. Nie może wobec nich podejmować 

zobowiązań trwale ograniczających swobo-

dę decyzyjną Parlamentu kolejnych kaden-

cji. W ramach zaś stosunków wewnętrznych 

z supremacji Parlamentu wynika szczegól-

ne umocowanie wśród rodzimych organów 

władzy publicznej. Parlament jest pryncy-

pialnym centrum decyzyjnym Zjednoczo-

nego Królestwa. Jego decyzje przeważa-

ją względem decyzji każdego innego orga-

nu brytyjskich władz publicznych. Podob-

nie jak w przypadku zobowiązań między-

narodowych – Parlament nie może ustano-

wić uregulowań, których zawieszenie, ogra-

niczenie bądź uchylenie nie byłoby możli-

we. Tym samym – co wymaga zaznaczenia 

– brytyjską doktrynę suwerenności autor 

rozpatruje w dwóch głównych wymiarach. 

Pierwszy odnosi do zakresu niezależności 

Wielkiej Brytanii jako państwa samodziel-

nie determinującego kształt swojej polity-

ki i ustawodawstwa. Jest to tzw. zewnętrz-

ny aspekt suwerenności. Drugi identyfi ku-

je z respektowaniem długiej tradycji supre-

macji Parlamentu oraz z przekonaniem, 

że żaden akt ustawodawczy nie może po-

wstrzymywać Parlamentu w obszarze prze-

prowadzenia swych zamiarów prawotwór-

czych. Jest to tzw. wewnętrzny aspekt su-

werenności.

Co warte podkreślenia i co znajduje od-

bicie na kartach recenzowanej monografi i, 

brytyjska doktryna suwerenności kształtu-

je się w sposób ciągły od czasów średnio-

wiecznych. Nie nakładają się na nią zjawi-

ska typowe dla państw innych, jak dezinte-

gracja terytorialna czy rozbicie dzielnicowe. 

W tym też kontekście należy plasować bry-

tyjskie dylematy związane z procesem in-

tegracji europejskiej. Stwarza ona zjawiska 
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nowe w dziejach Zjednoczonego Królestwa, 

nakazujące na nowo zdefi niować praktyko-

waną od setek lat formułę suwerenności.

Autor zwraca uwagę na fakt, że – podob-

nie jak w innych państwach – fenomenowi 

integracji europejskiej odpowiada w Zjed-

noczonym Królestwie proces przeciwstaw-

ny polegający na pogłębianiu się nieza-

leżności wobec Parlamentu regionalnych 

ośrodków władzy. Podkreśla, że przyszły 

kształt brytyjskiej doktryny suwerenności 

w znacznym stopniu będzie determinowa-

ny nie tylko relacjami z Unią Europejską, ale 

zarazem przebiegiem decentralizacji Zjed-

noczonego Królestwa, przybierającej postać 

dewolucji. Sam proces dewolucji pozwala 

na zharmonizowanie decentralizacji z dok-

tryną suwerenności Parlamentu. Z formal-

noprawnego bowiem punktu widzenia, de-

wolucja jest możliwa do cofnięcia. Kolejny 

akt Parlamentu może pozbawić części skła-

dowych Zjednoczonego Królestwa przenie-

sionych na ich rzecz kompetencji.

Co stanowi główną oś wywodów autora, 

Brytyjczycy zmagają się z dwoma zasadni-

czymi dylematami ustrojowymi. Pierwszy 

dotyczy stosunków między narodami two-

rzącymi Zjednoczone Królestwo, a drugi – 

stosunku Zjednoczonego Królestwa do in-

tegracji europejskiej. Z perspektywy bry-

tyjskiej nie odczuwa się, tak powszechnie 

i wyraźnie jak w Europie kontynentalnej, 

potrzeby poświęcenia suwerenności naro-

dowej w imię budowy stabilnych ustrojów 

demokratycznych wiązanych z wykształca-

niem wspólnych wzorców i reguł postępo-

wania. Przeciwnie, wciąż uważa się, że bry-

tyjski model ustrojowy pozwolił zarówno 

skutecznie obronić demokratyczny charak-

ter państwa w obliczu przedwojennych na-

pięć politycznych, odnieść militarne zwy-

cięstwo w czasie II wojny światowej, jak 

i zapewnić wysoki standard życia Brytyj-

czykom. Choć więc nie ignorują idei fede-

ralizmu europejskiego, to doświadczenia 

wielu dziesiątków lat nakazują im ostroż-

nie, wręcz sceptycznie do niej podchodzić 

i kwestionować wytwarzanie politycznych 

struktur ponadpaństwowych jako pana-

ceum na wewnętrzne problemy polityczne, 

gospodarcze i społeczne.

Także w innym zakresie fenomen inte-

gracji europejskiej oddziałuje na brytyjską 

doktrynę suwerenności. Jak zauważa Prze-

mysław Biskup, kształtująca się federacja 

europejska będzie tym realniejsza, im bar-

dziej podważona zostanie pozycja trady-

cyjnych państw narodowych. W odniesie-

niu do Wielkiej Brytanii, postępująca inte-

gracja europejska, podważając supremację 

Parlamentu, redefi niuje tym samym cen-

tralny element podstawy systemu politycz-

nego. Wyłom w sferze realizacji suwerenno-

ści na forum zewnętrznym oznacza powsta-

wanie równoległego wyłomu w sferze we-

wnętrznej systemu politycznego, w postaci 

ułatwień dla dalszej emancypacji Szkocji, 

Walii, Irlandii Północnej.

Mimo licznych perturbacji, postępują-

cy rozwój integracji europejskiej ograni-

cza, jeśli wręcz nie przekreśla, wszechwła-

dzę prawodawczą Parlamentu. Przystąpie-

nie Zjednoczonego Królestwa do Wspól-

not Europejskich okazało się znaczącym 
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wyzwaniem dla Parlamentu. Doktryna su-

werenności Parlamentu napotyka bowiem 

w relacjach Wielkiej Brytanii ze Wspólno-

tami Europejskimi na poważne ogranicze-

nie w postaci supremacji prawa wspólnoto-

wego. Opisując relacje między prawem bry-

tyjskim a wspólnotowym, w świetle orzecz-

nictwa sądów oraz ich wpływu na doktrynę 

suwerenności Parlamentu, można stwier-

dzić, że z formalnoprawnego punktu wi-

dzenia akcesja Zjednoczonego Królestwa 

do Wspólnot Europejskich zmieniła nie-

wiele. Teoretycznie, ustawy Parlamentu 

nadal pozostają najwyższym hierarchicz-

nie źródłem prawa, zaś prawodawcza dzia-

łalność organów wspólnotowych jest moż-

liwa jedynie dzięki dobrowolnej delegacji 

przezeń uprawnień. Niemniej, chcąc oddać 

faktyczny obraz wpływu integracji europej-

skiej na suwerenność Parlamentu należy 

podkreślić, że prawo wspólnotowe nie tyl-

ko stanowi w coraz większym stopniu nie-

zależne od Parlamentu źródło prawa obo-

wiązującego w Królestwie, ale także sprzyja 

ono emancypacji sądów brytyjskich wzglę-

dem Parlamentu, umożliwiając tym samym 

osłabienie jego władzy. W kontekście człon-

kowstwa Wielkiej Brytanii w Unii Europej-

skiej należy odczytywać proces wzmac-

niania władzy sądowniczej kosztem pra-

wodawczej. Zmiana w uprawnieniach są-

dów pokrywa się z tendencją do reinter-

pretacji przez sądy brytyjskie doktryny su-

werenności Parlamentu. Jak zwraca uwa-

gę autor „prawno-politycznej ewolucji”, na 

zwrot ten składają się: przyjęcie celowościo-

wej wykładni ustaw (w miejsce gramatycz-

nej), przyjmowanie doktryny praw człowie-

ka, spadek pozycji Parlamentu jako faktycz-

nego decydenta. Z drugiej zaś strony, po ak-

cesji do Wspólnot Europejskich utrwaleniu 

uległa obserwowana tendencja wzmacnia-

nia niezależności gabinetu wobec Parla-

mentu. Zasadniczo znajduje ona swoje za-

kotwiczenie w bezprecedensowym rozsze-

rzenia zakresu delegacji prawodawczych.

Co odnotowuje autor, pomimo specyfi ki 

Zjednoczonego Królestwa, wyzwania, jakim 

stawia czoło, stanowią w znacznej mierze 

znak czasów współczesnych. W tym sensie 

znajdują odniesienie do problemów więk-

szości państw europejskich. W  centrum 

tych problemów leży konieczność refl eksji 

nad współczesnym pojmowaniem suweren-

ności. Napotyka ona na przeszkody nie tyl-

ko w obrocie międzynarodowym, ale także 

w rozwoju prawa wspólnotowego i proce-

sach regionalizacji.

Konkludując, należy jednoznacznie 

stwierdzić, że w recenzowanej monogra-

fi i Przemysław Biskup przedstawia nie tyl-

ko problematykę ważną dla doktryny. Ze 

znawstwem podejmuje tematykę aktual-

ną i istotną dla zrozumienia dynamiki bry-

tyjskiego systemu politycznego, a zarazem 

kluczową dla zrozumienia następstw par-

tycypacji Zjednoczonego Królestwa w Unii 

Europejskiej dla zasady suwerenności Par-

lamentu.

 Jacek Zaleśny
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Colin Flint, Wstęp do geopolityki, przeł. 

J. Halbersztat, Wydawnictwo Nauko-

we PWN, Warszawa 2008, ss. 244.

Colin Flint jest autorem licznych publi-

kacji w języku angielskim z zakresu geopo-

lityki i geografi i politycznej. Można uznać 

go za jednego z najważniejszych obecnie na 

świecie badaczy wymienionych dziedzin. 

Recenzowane opracowanie stanowi pierw-

szą pozycję jego autorstwa dostępną w ję-

zyku polskim.

Na początku należy przyjrzeć się głów-

nym założeniom pracy, którą wydawca re-

klamuje na okładce jako „Świetny prze-

wodnik po ciągle zmieniającym się świe-

cie!”, a autor deklaruje, że jest to podręcz-

nik, który nie wyczerpuje tematyki, ale uka-

zuje czytelnikom, także niestudentom, róż-

ne perspektywy teoretyczne, wzory anali-

zowania rzeczy wistości. Książka składa się 

z ośmiu rozdziałów, czytelnie podzielonych 

na podrozdziały oraz na jeszcze mniejsze 

fragmenty. Autor stara się dość przystęp-

nym językiem wytłumaczyć główne poję-

cia i swój punkt widzenia, bazując też na 

przykładach (czasem bardzo szczegóło-

wych). Zwieńczeniem dydaktycznej for-

my opracowania są ćwiczenia, czyli pyta-

nia i sugestie dla czytelników, którzy po-

winni przeanalizować pewne wydarzenia, 

sytuacje itp., korzystając z podanych wzo-

rów. Książka tym samym znakomicie speł-

nia swoje założenia. 

Podstawowe zastrzeżenie budzi nato-

miast co innego – Colin Flint nie rozwiązu-

je kontrowersji wokół defi nicji geopolityki, 

a może nawet stwarza następne, ponieważ 

przedstawia kilka znaczeń tego pojęcia, nie 

opowiadając się jednoznacznie za żadnym 

z nich. Dla autora geopolityka to m.in. „ele-

ment geografi i człowieka” (s. 17), „prakty-

ka państw kontrolujących i rywalizujących 

o terytorium” (s. 29), „sposób »widzenia« 

świata” (s. 29). „Może też obejmować (…) 

konfl ikty rasowe w miastach, ograniczenia 

działalności ruchów kobiecych w pewnych 

okolicach (…), a także działania dyploma-

tyczne dotyczące emisji gazów cieplarnia-

nych” (s. 32). Wreszcie jest też tzw. geopoli-

tyka krytyczna, zdefi niowana przez Gearó-

ida Ó Tuathaila, w której analizuje się rela-

cje władzy w ramach pewnych interpreta-

cji. Autor, dostrzegając ewolucję geopolity-

ki, uznaje jej wariant krytyczny za najbar-

dziej aktualny. Niestety interpretacji tych 

jest bez liku; nie dotyczą one jedynie tra-

dycyjnie pojmowanej przestrzeni, ale róż-

nych przejawów ludzkiej aktywności, np. 

rozpowszechniania się demokracji i wol-

nego rynku. Całości dopełnia stwierdze-

nie: „wszyscy jesteśmy geopolitykami, co-

dziennie uczestniczymy w tworzeniu geo-

polityki” (s. 224). Na dodatek autor momen-

tami stosuje zamiennie pojęcie „geopolity-

ki” z „polityką” po prostu (np. s. 139). Rodzi 

się zatem to samo pytanie, które jest rów-

nież efektem nawet powierzchownych stu-

diów nad geopolityką klasyczną (zwłaszcza 

niemiecką): Co geopolityką nie jest? Trud-

no dostrzec jakąkolwiek aktywność ludz-

ką, mieszczącą się w zainteresowaniu nauk 

społecznych, której nie dałoby się przypo-

rządkować do tak szeroko i wieloznacznie 

rozumianej geopolityki. W książce poja-
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wiają się zatem nieco tajemnicze określe-

nia w rodzaju „programu geopolitycznego” 

lub bardziej zrozumiałe, ale znane dotych-

czas pod innym nazewnictwem; np. w tek-

ście bodaj ani razu nie użyto pojęcia propa-

gandy, mimo że autor w dużej mierze po-

dejmuje zagadnienie rozpowszechniania 

przez państwa i inne ośrodki „interpretacji 

światowych wydarzeń”. Na szczęście kluczo-

we pojęcie „kodu geopolitycznego” zostało 

bardzo dokładnie wyjaśnione.

Autor nie zagłębia się w  szczegółowe 

omawianie rozwoju geopolityki, a dorobek 

najsłynniejszych postaci, jak Ratzel, Mac-

kinder, Haushofer czy Spykman potrakto-

wany został bardzo skrótowo. Wydaje się 

jednak, że jest to duża zaleta „Wstępu do 

geopolityki”, ponieważ zwłaszcza na tle do-

stępnych w języku polskim podręczników 

jako jedyny niemal odżegnuje się od histo-

rii i wprowadza czytelników przede wszyst-

kim w aktualną problematykę świata, któ-

ry w ostatnich dekadach uległ gruntow-

nym przeobrażeniom. Konsekwencją tego 

jest tematyka opracowania: nacjonalizm, 

terroryzm, problematyka granic, hegemo-

nia globalna – to główne zagadnienia pod-

jęte przez autora.

Colin Flint stwierdza też: „Geopolitycy 

zawsze chcieli »sporządzać mapy« świata”. 

(s. 198). Abstrahując od tego, dlaczego „spo-

rządzanie mapy” ujęto w cudzysłów, można 

zauważyć, że Aautor w tym względzie nie 

kontynuuje linii poprzedników, ponieważ 

umieścił w książce kilkanaście map, jednak 

żadna z nich nie stanowi próby ujęcia aktu-

alnej, globalnej rzeczywistości geopolitycz-

nej. Przypuszczalnie jest to efektem diagno-

zy autora, w której władza państwowa, ła-

twa do ujęcia geografi cznego, funkcjonuje 

obok coraz powszechniejszej pozapaństwo-

wej, trudnej do zobrazowania na mapie. Po-

zytywnie należy ocenić obrazy kartografi cz-

ne, które ukazują sztuczną, schematyczną 

rzeczywistość. Jest to wartościowe i zgod-

ne z zasadniczym celem opracowania, aby 

czytelnicy zrozumieli pewne mechanizmy 

i dzięki tej umiejętności sami poszukiwali 

odpowiedzi w konkretnych sytuacjach.

Prawdopodobnie ze względu na niewiel-

ką objętość książki, która została napisana 

jako zwarty podręcznik akademicki, w tek-

ście znajdują się pewne skróty i uproszcze-

nia. Nad niektórymi z nich nie powinno 

się jednak przejść obojętnie. Pierwszą sta-

nowi następująca opinia: „(…) hiszpański 

premier José Maria Aznar został pokona-

ny w wyborach w następstwie jego popar-

cia dla inwazji Stanów Zjednoczonych na 

Irak” (s. 74). W rzeczywistości spodziewano 

się zwycięstwa partii Aznara; na przeszko-

dzie stanęły zamachy terrorystyczne al-

Kaidy i zakłamanie premiera, który wbrew 

faktom oskarżał o nie organizację baskijską 

ETA. Innym uproszczeniem, które zwłasz-

cza z perspektywy polskiej historii doma-

ga się odniesienia, jest przeciwstawienie ła-

godnego nacjonalizmu państwowego „poli-

tyce brutalnego nacjonalizmu, czyli nacjo-

nalizmu oddolnego” (s. 122). Szeroko rozu-

miany etnonacjonalizm narodowowyzwo-

leńczy wcale nie musi być brutalny, co po-

kazuje historia Polaków na przełomie XIX 

i XX w. Z kolei nacjonalizm państwowy, 
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w którym zaprzecza się odrębności pew-

nych grup etnicznych, może być w prakty-

ce dużo bardziej represyjny, jak chociażby 

polityka Turcji wobec Kurdów, złagodzona 

dopiero działaniami na rzecz przystąpienia 

do Unii Europejskiej. Uproszczeń zachęca-

jących do polemiki jest w książce więcej: 

m.in. sprowadzenie państwa upadłego do 

braku możliwości eksploatacji surowców 

(s. 222), tudzież stwierdzenie: „Związek Ra-

dziecki stał się Rosją” (s. 72).

Innym mankamentem, choć dla niektó-

rych to może być zaletą, jest częste, momen-

tami wręcz natrętne nawiązywanie do per-

spektywy feministycznej oraz władzy w ka-

pitalizmie autorstwa Antonio Gramsciego 

– oba ujęcia podważają geopolityczną pro-

pagandę państw (co jest cenne samo w so-

bie), to samo czynią również z dorobkiem 

geopolityki klasycznej – niekiedy niespra-

wiedliwie. Pytanie jednak o sens zadawa-

nia w kółko pytania o ocenę z perspekty-

wy feministycznej albo koncepcji władzy 

Gramsciego (m.in. s. 73, 76, 105), ponieważ 

ono niczego nie wnosi do geopolityki. Colin 

Flint jest jednak najwyraźniej innego zda-

nia i poświęca sporo miejsca np. na omó-

wienie propagowania patriarchalnego mo-

delu wojskowości.

Zastrzeżenie budzi też określenie „orien-

talizm”, który ma być specyfi czną perspek-

tywą, w której świat niezachodni przedsta-

wiany jest jako mniej cywilizowany; np. li-

czy się każdego poległego żołnierza amery-

kańskiego, podczas gdy wielokrotnie więk-

sze ofi ary wśród cywilów w Iraku są igno-

rowane przez polityków i media. Takie za-

chodocentryczne ujęcie musi podlegać 

ostrej krytyce wśród poważnych naukow-

ców, określenie jednak należy uznać za zu-

pełnie nietrafne – sugeruje, że Wschód po-

stawiony jest w centrum uwagi, tymcza-

sem to właśnie Wschód i przede wszyst-

kim Południe doświadczają zachodniej 

ignorancji.

W tekście znalazło się kilka błędów me-

rytorycznych. Autor, powołując się na inną 

publikację, stwierdza, że w Indiach żyje co 

do wielkości druga po Indonezji społecz-

ność muzułmańska (s. 216), podczas gdy 

miejsce drugie przypada Pakistanowi. In-

nym błędem jest uznanie MFW i  WTO 

za organizacje transnarodowe (s. 170), co 

samo w sobie może być ewentualnie efek-

tem zastosowania odmiennej terminologii. 

Pisze jednak dalej autor: „Państwa coraz 

częściej oddają władzę podejmowania de-

cyzji organizacjom transnarodowym (…) 

Na przykład WTO tworzy zasady handlu 

i orzeka w sprawie tych zasad (…)” (s. 172). 

Tymczasem w Światowej Organizacji Han-

dlu główne decyzje podejmowane są przez 

zgodę wszystkich państw członkowskich, 

nie ma władzy organów ponadnarodowych. 

Jeśli chodzi natomiast o błędy pozameryto-

ryczne, to trzeba nadmienić, iż jakoś edy-

cji jest wysoka, czego nie przekreślają po-

jedyncze „literówki” (np. s. 92, 207).

Reasumując: „Wstęp do geopolityki” to 

praca bardzo przydatna dla studentów i wy-

kładowców geopolityki, geografi i politycz-

nej, ewentualnie stosunków międzynaro-

dowych lub pokrewnej tematyki. Jednak 

biorąc pod uwagę wspomnianą specyfi kę, 
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szczególne podejście autora, wydaje się, że 

trudno byłoby ją uznać za wyłączny pod-

ręcznik, a raczej jedną z kilku pozycji w dy-

daktyce, choć niewątpliwie pozytywnie wy-

różniającą się i godną polecenia.

 Tomasz Klin

Sport w  stosunkach międzynaro-

dowych,  red. A.  Polus, Wydawnic-

two Adam Marszałek, Toruń 2009, 

ss. 224.

Relacje pomiędzy sportem a ogólnie ro-

zumianą polityką międzynarodową nie do-

czekały się jeszcze w Polsce kompleksowe-

go opracowania. Pomysł taki zrodził się 

w 2007 r. w Instytucie Studiów Międzynaro-

dowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Gru-

pa absolwentów Uniwersytetu, zafascyno-

wana sportem wpadła na pomysł wypełnie-

nia luki w informacjach dotyczących relacji 

między sportem a stosunkami międzyna-

rodowymi w piśmiennictwie polskim. Im-

pulsem, który był bezpośrednią przyczyną 

zainteresowania relacjami między omawia-

nymi aspektami, było przyznanie Chinom 

prawa organizacji letnich igrzysk olimpij-

skich w 2008 r. i wiązane z tymi igrzyskami 

wielkie nadzieje w kwestii zmiany polityki 

Pekinu w dziedzinie ochrony praw człowie-

ka. Nie bez znaczenia jest również fascyna-

cja autorów sportem. Omawiana praca nie 

ma na celu kompleksowego wyjaśnienia re-

lacji między sportem a polityką międzyna-

rodową. Założeniem autorów było ukazanie 

w Polsce pierwszego opracowania będące-

go głosem w dziedzinach, w których sport 

wywiera szczególny wpływ na decyzje poli-

tyczne a decyzje polityczne są ściśle powią-

zane z wydarzeniami sportowymi. 

Publikacja może z powodzeniem służyć 

jako uzupełnienie wykładów, jako materiał 

pomocniczy w czasie zajęć poświęconych 

procesom, jakie zachodzą we współcze-

snych stosunkach międzynarodowych. Bę-

dzie z powodzeniem również źródłem in-

formacji dla kibiców i sympatyków spor-

tu, którzy będą mogli znaleźć odpowiedzi 

na nurtujące pytania z zakresu wydarzeń 

związanych z międzynarodową rywalizacją 

sportową. Faktem jest bowiem, że współ-

czesny sport pozostaje dyscypliną, w któ-

rej stykają się interesy polityczne, ogrom-

ne biznesowe pieniądze i w końcu uczucia 

narodowe.

Odkąd pojawiła się nowożytna idea ru-

chu olimpijskiego, rywalizacja sportowa 

wiązana była z  polityką. Podstawowym 

jej aspektem była rywalizacja międzypań-

stwowa. Pojawia się twierdzenie o powsta-

niu platformy, która stanowi swego rodzaju 

pomost ułatwiający porozumienie między-

narodowe i wymuszający stosowanie pew-

nych reguł i zachowań, tak by była możli-

wa rywalizacja stricte fi zyczna. Przytacza-

nym często przykładem rywalizacji między-

państwowej jest rywalizacja między ZSRR 

a USA w czasie trwania zimnowojennego 

okresu podczas igrzysk olimpijskich. Rywa-

lizacja między mocarstwami, widoczna była 

zwłaszcza w czasie końcowych klasyfi kacji 

medalowych. Można było również zauwa-

żyć rywalizację między wymienionymi mo-

carstwami, już w trakcie starań o przyzna-
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1994. Powodem takiego traktowania był pa-

nujący w tym kraju system segregacji raso-

wej czy bojkoty igrzysk olimpijskich w Mo-

skwie i Los Angeles przez USA i ZSRR. 

Jasność reguł jest podstawową cechą 

przyczyniającą się do popularności i po-

wszechności rywalizacji sportowej. Jednak-

że charakterystyczną cechą jest to, iż wszel-

kie kontrowersje dotyczące wydarzeń spor-

towych, dotyczą niestety wydarzeń pozasta-

dionowych. Skupiają się na procesach zwią-

zanych z ustalaniem reguł, zasad gry, które 

mogłyby zostać zaakceptowane przez ogół 

transnarodowej społeczności wybiegającej 

poza kibiców i sportowców. Ważnym jest, 

aby nie zapominać, iż relacje między spor-

tem a polityką międzynarodową są tylko 

niewielką częścią procesów związanych 

z działaniem i funkcjonowaniem między-

narodowej społeczności sportowej. Jednym 

z najnowszych wydarzeń, jakie wywołało 

lawinę dyskusji międzynarodowych była 

sprawa południowoafrykańskiego biegacza 

Oscara Pistoriusa. Sportowiec naciskał na 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Federa-

cji Lekkoatletycznych, by zezwoliło mu na 

udział i rywalizację w igrzyskach olimpij-

skich w Pekinie. Nie byłoby w tym nic dziw-

nego, gdyby nie fakt, iż Pistorius uprawiał 

lekką atletykę dzięki protezom nóg z włók-

na węglowego. Argumentował, iż protezy, 

dzięki którym może uprawiać sport nie 

przyczyniają się w żaden sposób do tego, 

że osiąga dobre wyniki, a już tym bardziej, 

że dzięki protezom jest w stanie osiągnąć 

wyniki lepsze od pełnosprawnych sportow-

ców. Sprawę niepełnosprawnego sportowca 

nie prawa do organizowania na swoim tere-

nie igrzysk. Wspieranie przez rządy wszel-

kich działań związanych z decyzją Między-

narodowego Komitetu Olimpijskiego, co do 

miejsca odbywania igrzysk uwidoczniło, ja-

kie wielkie jest powiązanie między sportem 

a polityką. Najtrafniejszym jednak przykła-

dem międzynarodowych działań koopera-

cyjnych jest funkcjonowanie różnych in-

stytucji, federacji czy organizacji mających 

na celu zarządzanie poszczególnymi dyscy-

plinami bądź samą organizacją zawodów 

sportowych na różnych szczeblach. 

Znacząco twierdzi się, iż w obszarach ba-

dawczych stosunków międzynarodowych 

w odróżnieniu do historii czy socjologii 

sport nie jest tematem zbyt dużych zainte-

resowań i nie poświęca się tej dyscyplinie 

zbyt wiele miejsca. Taki stan rzeczy tłuma-

czy się zawężeniem zainteresowania czy ra-

czej skupienia się stricte na sprawach wąsko 

rozumianego bezpieczeństwa międzynaro-

dowego. Innym argumentem powodującym 

mniejsze zainteresowanie sportem w sto-

sunkach międzynarodowych jest ogrom-

ny zakres tematyczny relacji transnarodo-

wych, których sport jest niestety tylko nie-

wielkim elementem. Jednakże biorąc pod 

uwagę państwowocentryczne perspektywy 

stosunków międzynarodowych, wymienia 

się wiele przykładów powiązania i przepla-

tania ze sferą sportu. Do takich zalicza się 

chociażby przyczyny i konsekwencje ataku 

terrorystycznego w czasie trwania igrzysk 

olimpijskich w 1972 r. czy niedopuszczanie 

reprezentacji Republiki Południowej Afry-

ki do startów olimpijskich w latach 1960–
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winno przedstawiać się i analizować w kil-

ku sferach. Sfery pokazują wyraźnie kom-

pleksowość i ogromne powiązanie między 

sportem a innymi sferami życia. Pierwszą 

ze sfer jest sfera moralna, powołująca się na 

funkcję integracyjną sportu. Zwolennicy Pi-

storiusa uważali, iż sport powinien przeła-

mywać bariery, łączyć ludzi, a nie tworzyć 

coraz to nowe i sprawiać, by podział na lep-

szych i gorszych uległ całkowitemu unice-

stwieniu, a przede wszystkim nie powinien 

przyczyniać się do dyskryminacji osób nie-

pełnosprawnych. Drugą przytaczaną sferą 

jest sfera technologiczno-medyczna, któ-

ra powinna odpowiedzieć na pytanie, czy 

protezy używane przez Oscara Pistoriusa 

pomagają w osiąganiu lepszych wyników 

sportowych. Wyniki dostarczane przez sa-

mego zainteresowanego, dokumentowa-

ły fakt, iż protezy nie dają żadnej przewa-

gi nad pełnosprawnymi sportowcami, jed-

nakże faktem jest, iż materiał, z jakiego pro-

tezy wykonano, wyklucza całkowicie jakie-

kolwiek kontuzje kończyn dolnych, czego 

niestety nie mogą się ustrzec pełnosprawni 

sportowcy. Kolejną z przedstawianych sfer 

jest sfera prawna. Przypadek Oscara Pi-

storiusa może mieć podwójne podłoże. Po 

pierwsze, może przyczynić się do wykorzy-

stywania przez innych zawodników wszel-

kich nowinek technicznych do uzyskiwania 

lepszych wyników w różnych dyscyplinach 

sportowych, a z drugiej zaś strony może 

przyczynić się do zmniejszenia wykorzysty-

wania środków farmakologicznych. Mówi 

się, że dopuszczenie do startu olimpijskiego 

niepełnosprawnego Pistoriusa, może przy-

czynić się do walki między wykorzystywa-

niem udogodnień technicznych a  trady-

cyjnym techno-dopingiem. Efektem takiej 

decyzji, może być dogłębna analiza i zmia-

ny w tak zwanym ustalaniu zasad czy re-

guł gry, które prowadzą do odrzucenia bądź 

przyjęcia określonych rozwiązań. 

Kolejna sfera, przytaczana pod kątem za-

istniałej sytuacji to sfera komercyjno-fi nan-

sowa. Oscar Pistorius stał się gwiazdą świa-

towego formatu, w kraju już wcześniej był 

rozpoznawalny, stał się produktem marke-

tingowym, na którym można i zarabia się 

ogromne pieniądze. Zatrudniany jest przez 

międzynarodowe koncerny produkujące 

sprzęt sportowy. Przykładem jest chociaż-

by występ w kilku reklamach fi rmy Nike. 

Sportowiec ten zdaje się być wspaniałym 

obiektem dla fi rm pragnących sprzedać 

produkty z kilku powodów. Jednym z nich 

jest to, iż utożsamia on walkę z przeciwno-

ściami losu i mimo wielkiej ilości przeciw-

ników dopuszczenia do rywalizacji z pełno-

sprawnymi sportowcami. Determinacja Pi-

storiusa budzi powszechny podziw, co tyl-

ko poprawia statystyki sprzedaży towarów 

fi rm, które wykorzystują osobę niepełno-

sprawnego sportowca jako produkt mar-

ketingowy. Mówi się, że sprawa Pistoriusa 

łączy ze sobą różne sfery życia społecznego, 

jest pomostem w relacjach pomiędzy spor-

tem, biznesem a sferą popkultury. 

Stwierdza się, iż nie można jednoznacz-

nie zdefi niować stosunku sportu do polity-

ki międzynarodowej. Część autorów twier-

dzi, że sport jest integralną częścią poli-

tyki, pozostali uważają, że sport jest tyl-
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ko specyfi cznym narzędziem poszczegól-

nych państw do prowadzenia polityki mię-

dzynarodowej. Jednakże głównym atutem 

pracy jest rzetelne, szczegółowe podejście 

do przedmiotu badań, według którego sport 

jest ważną sferą aktywności ludzkiej, któ-

ra przewleka się z innymi dziedzinami ży-

cia. Dlatego też autorzy opracowania przy-

jęli za zasadne próbę przybliżenia, czy na-

wet wręcz prezentacji przenikania się spor-

tu i ogólnie rozumianych stosunków mię-

dzynarodowych. Sport jest jedną z aktyw-

niejszych sfer człowieka i jak mówi Polus 

„jego związki z polityką powinny być wi-

dziane jako wielopoziomowe interakcje, 

które przenikają się ze sferami komercyj-

ną i kulturową” (s.11). 

Zauważa się, że gwiazdy sportu stają się 

rozpoznawalne na całym świecie, jednak-

że uwaga publiczna nie jest skupiona tylko 

i wyłącznie na wynikach, jakie osiągają na 

arenie sportowej. Ważnym aspektem, który 

znajduje się też w centrum uwagi jest życie 

prywatne gwiazd sportu. Czynnikami, któ-

re miały ogromny wpływ na taki rozwój za-

interesowania prywatnością był wielki roz-

kwit środków masowego przekazu i ogrom-

ny wzrost popytu na imprezy i wydarze-

nia medialne. Drugim czynnikiem jest po-

trzeba „ludzi ikon”, które w wielkim stop-

niu przyczyniają się do popularyzacji danej 

dyscypliny sportowej. Za przykład gwiaz-

dy, która pełniła funkcję międzynarodo-

wej ikony futbolu, przez wiele lat poda-

wano Davida Beckhama. Podobną funkcję 

pełniła Anna Kurnikowa, uprawiająca te-

nis ziemny. Podobną rolę pełnił w koszy-

kówce Michael Jordan czy w końcu Micha-

el Schumacher reprezentujący Formułę 1. 

Faktem jest, iż zarówno Jordan jak i Schu-

macher w swych dyscyplinach byli abso-

lutnymi dominatorami, natomiast Kurni-

kowa i Beckham nie byli postrzegani przez 

wielu specjalistów jako najlepsi sportowcy 

w uprawianych przez siebie dyscyplinach. 

Jednakże pojawienie się w rankingach 100 

najpiękniejszych ludzi świata magazynu 

„People” spowodowało wielkie zaintereso-

wanie sportowcami i uznanie ich za „pro-

dukty popkultury”. 

Współczesny sport związany jest niero-

zerwalnie z działalnością biznesową, przy 

czym rywalizacja sportowa jest doskona-

łym przykładem rozwoju organizacji społe-

czeństwa obywatelskiego. Zauważa się bez-

sprzecznie, że związane ze sportem między-

narodowe wydarzenia polityczne nie mogą 

być rozpatrywane bez poruszania kwestii 

społeczno-gospodarczej, w której się odby-

wają. Mówi się, iż organizacja największej 

imprezy sportowej w 2008 r. przez Chiny, 

dążenia niepodległościowe różnych naro-

dów czy zagadnienia rasizmu i ksenofobii 

na stadionach również powinny być ana-

lizowane przez pryzmat moralności, kwe-

stii fi nansowych i  prawnych. Natomiast 

ze względu na poziom analizy, jakiej pod-

jęli się autorzy, wyróżnia się dwa podej-

ścia do rozważań nad powiązaniem mię-

dzy sportem a polityką międzynarodową. 

Pierwszym podejściem jest podejście ogól-

ne, drugim zaś przedmiotowe. W przypad-

ku pierwszego, sport traktowany jest jako 

ogólnoświatowy fenomen, który kształto-
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wany jest z  jednej strony przez globalne 

trendy, z drugiej przez konkretne wydarze-

nia międzynarodowe mogące i wpływające 

w znacznym stopniu na wygląd rywaliza-

cji sportowej. Dodatkowo też ogólnoświa-

towa arena sportowa jest obszarem, na któ-

rym tworzą się nowe trendy, nowe normy 

i zachowania, które w efekcie przenoszone 

są na inne obszary działalności i aktywno-

ści ludzkiej. Doskonałym przykładem wy-

stępowania takich procesów jest zwiększa-

jąca się w szybkim tempie komercjalizacja 

sportu. Współuczestniczenie w rywalizacji 

sportowej reprezentacji, które nie posiada-

ją pełnej podmiotowości prawnomiędzyna-

rodowej na równi z innymi reprezentacjami 

państw jest również doskonałym przykła-

dem zachodzenia takich procesów. 

Podejście przedmiotowe wiąże się ze 

szczegółowym badaniem jednej dyscypliny 

bądź konkretnego wydarzenia czy występo-

wania precyzyjnie zdefi niowanych fenome-

nów występujących na arenie międzynaro-

dowej w sferze sportu. Jako uzasadnienie tej 

tezy podaje się przykłady badań nad funk-

cjonowaniem i konstrukcją reżimów, któ-

re mają na celu wyeliminowanie dopingu 

w sporcie, starania Kosowa o pełne człon-

kowstwo w międzynarodowych federacjach 

sportowych.

W analizowanej pracy zawarto w róż-

nych częściach, przeplatające się między 

sobą, obydwa wymienione powyżej podej-

ścia. Jednakże wnioskuje się, iż autorzy nie 

mieli na celu udowodnienia bądź obalenia 

jakichkolwiek tez na temat relacji sportu 

z polityką. Zamierzeniem było zaprezen-

towanie różnych przykładów wzajemnego 

przenikania się obydwu dziedzin aktywno-

ści ludzkiej. 

Praca podzielona została na osiem roz-

działów. W rozdziale pierwszym autorstwa 

Marzeny Józefczyk i Andrzeja Polusa poru-

szony został problem użyteczności trzech 

dominujących w obszarze stosunków mię-

dzynarodowych podejść teoretycznych dla 

badań nad relacjami pomiędzy sportem 

a polityką międzynarodową. Twierdzi się, iż 

nie bez przyczyny paradygmaty, realistycz-

ny, liberalny i  społeczno-konstruktywi-

styczny są najważniejszymi, jakie poddane 

zostały analizie. Pozycja, jaką zajmują oraz 

znaczenie były głównym powodem przed-

stawienia i poddania badaniu. Na szcze-

gólną uwagę zasługuje, ciekawie przedsta-

wione przez autorów rozdziału, rozważe-

nie możliwości eksplanacyjnych różnych 

odmian feminizmu dla procesów rozwo-

ju sportu w epoce nowożytnej i jego rela-

cji z polityką wewnętrzną i międzynaro-

dową. Wnioskuje się, iż celem autorów roz-

działu było scharakteryzowanie teorii re-

alistycznych oraz omówienie ich zdolności 

eksplanacyjnych w szczególności do inte-

rakcji sportu i polityki. Używane często po-

jęcie „teorie realistyczne” określają zarów-

no klasyczny realizm, jak i neorealizm. Po-

jawiające się nazwiska, jak Tukidydes (re-

alizm kompleksowy), Piccolo Machiavelli 

(realizm fundamentalistyczny), Jean Jacque 

Rousseau (realizm konstytucjonalistyczny) 

czy Th omas Hobbes (realizm strukturalny) 

uznawane są przez autorów za prekursorów 

realizmu. 



319Recenzje

Rozdział drugi autorstwa Łukasza Pan-

fi la, odnosi się do regulacji prawnych doty-

czących dziedzin sportu w obrębie państw 

Unii Europejskiej. Autor w sposób synte-

tyczny przedstawił wzajemne przenikanie 

się przepisów wewnętrznych międzyna-

rodowych organizacji sportowych, aktów 

prawnych dotyczących sportu w poszcze-

gólnych państwach, prawa wspólnotowego 

Unii Europejskiej i werdyktów Europejskie-

go Trybunału Sprawiedliwości. Wniosku-

je autor, iż prawo wspólnotowe, jak i pra-

wo sportowe nie są jeszcze ugruntowane, 

gdyż nierozwiązana zostaje kwestia Trakta-

tu konstytucyjnego dla Europy. Dopóki pro-

cesy związane z przemianami, przepychan-

kami na obszarze Unii defi nitywnie się nie 

unormują trudno jest mówić o stworzeniu 

systemu prawa odnoszącego się do sportu.

W trzecim rozdziale Marzena Józefczyk 

zaprezentowała przykłady przenikania się 

polityki międzynarodowej i sportu podczas 

nowożytnych igrzysk olimpijskich. Wybra-

ne przez autorkę znane przykłady prze-

jawów polityzacji rywalizacji sportowej, 

jak bojkoty olimpijskie w pierwszej poło-

wie lat 80. XX w., atak terrorystyczny pod-

czas igrzysk olimpijskich w Monachium 

czy międzynarodowa kampania przeciw-

ko systemowi segregacji rasowej w Afryce 

Południowej w szczególny sposób odzwier-

ciedlają czytelnikowi interakcje zachodzące 

między polityką międzynarodową a spor-

tem. Przytoczone przykłady w szczególny 

sposób odzwierciedlają ówczesną sytuację 

społeczno -międzynarodową na obszarach 

państw opisanych przez autorkę. Szczegól-

nie ciekawie autorka porównuje, doszukuje 

się podobieństw a w efekcie zwraca uwagę 

na różnice przy tworzeniu analogii pomię-

dzy igrzyskami, które odbyły się w trzech 

różnych okresach historycznych. Poddaje 

badaniu i analizie igrzyska z 1936 r., które 

odbyły się w Berlinie, igrzyska z 1980 r., któ-

re odbyły się w Moskwie (słynny gest Ko-

zakiewicza) i ostatnie, zakończone w sierp-

niu 2008 r. w Pekinie, które jak twierdzi Jó-

zefczyk „były najbardziej upolityczniony-

mi zawodami od końca zimnej wojny, po-

cząwszy od decyzji o przyznaniu Chinom 

prawa do organizacji tych zawodów, wyda-

nej przez MKOL w 2001 r., do przebiegu sa-

mych igrzysk włącznie” (s. 70). Przyznanie 

Chinom prawa organizacji igrzysk, wywo-

łało lawinę krytyki oraz od początku budzi-

ło kontrowersje wokół przestrzegania praw 

człowieka w Chinach, jak również zwraca-

no uwagę na kwestie ochrony środowiska 

naturalnego czy w końcu kwestie autono-

mii i łamania praw człowieka w Tybecie. 

Zamieszki, jakie odnotowano na początku 

2008 r. w Tybecie wywołały lawinę gróźb 

bojkotu ze strony państw zachodnich, jed-

nakże tylko groźbami pozostały.

W kolejnej części pracy zatytułowanej 

„Globalizacja sportu”, Paweł Burzała podjął 

próbę wskazania, w jakim stopniu ogólnie 

rozumiana rywalizacja sportowa nie ulega 

i wpływa na kształt procesów globalizacyj-

nych występujących w świecie współcze-

snym. Autor podjął odważną próbę usyste-

matyzowania i uporządkowania przemian 

zachodzących wokół aren sportowych i na 

nich samych, omawiając je w trzech wza-
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jemnie przenikających się sferach. Sferze 

społecznej, gospodarczej i polityczno-mię-

dzynarodowej. Autor w wywodach szeroko 

omawia pojęcie globalizacji, jednak uzmy-

sławia czytelnikowi, iż pojęcie w jego bada-

niach nie może być interpretowane w kon-

tekście, w  jakim jest używane w  ekono-

mii czy w nauce o komunikacji społecznej. 

Twierdzi się, że wynika to z dwóch podsta-

wowych przekonań:

„– że sport jako odrębna i pod pewny-

mi względami specyfi czna sfera życia spo-

łecznego zasługuje na własną, osobną kla-

syfi kację zjawiska, która nie powinna być 

skrępowana sposobami rozumienia globa-

lizacji w innych dziedzinach;

– pojęcie „globalizacji sportu” może 

zawierać w sobie szeroki wachlarz zjawisk 

i procesów”(s. 73).

Autor poświęca również dużo uwagi ta-

kim czynnikom jak popularyzacja sportu, 

upowszechnianie oraz internacjonaliza-

cja sportu, nakłady pieniężne na sport czy 

promocja kraju na arenie międzynarodo-

wej. Zagadnienia, których badaniu podjął 

się autor w mniejszym bądź większym stop-

niu interpretowane są jako interakcje mię-

dzy sportem i polityką międzynarodową 

czy stosunkami międzynarodowymi. Za-

uważa się, iż sport ze względu na powszech-

ność i siłę społecznego oddziaływania ska-

zany był w pewnym sensie na wytworze-

nie powiązań ze sferą polityki. Udowadnia 

się też, że pomysł wspierania lub uzasadnia-

nia politycznej współpracy za pomocą wy-

darzeń sportowych znany był już od wielu 

wieków. Istota sportu pozostaje niezmien-

na od wieków. To właśnie wydarzenia spor-

towe pozwalały nawiązywać przyjazne kon-

takty, przyczyniały się do poprawy wzajem-

nych stosunków czy w końcu pozwalały na 

oderwanie się choćby chwilowe, od dzielą-

cych sporów. Współcześnie wynajduje się 

jedynie kolejne formy, jakie mogą przybrać 

tego typu działania.

Rozdział kolejny autorstwa Raff aele Poli 

jest swego rodzaju prezentacją problemów 

związanych z migracjami piłkarzy pocho-

dzących z kontynentu afrykańskiego do 

klubów europejskich. Rozdział zatytuło-

wano „Migracje i handel afrykańskimi pił-

karzami: aspekty historyczne, geografi cz-

ne i kulturowe”. Autor w wywodach podej-

muje się przedstawienia historycznego tła 

procesów zatrudniania afrykańskich pił-

karzy w klubach Europy Zachodniej. Ba-

dania autora mają charakter stricte ankie-

towy i mają za cel uzasadnienie, dlacze-

go migracje i handel zawodnikami afry-

kańskimi przybierają coraz to większe roz-

miary. Po bliższej analizie stwierdza się, iż 

aspekty polityczne i ekonomiczne w wy-

wodach autora traktowane są w sposób 

przekrojowy i nie stanowią głównego celu 

analizy.

„Rola sportu w dążeniach niepodległo-

ściowych” to tytuł kolejnego rozdziału au-

torstwa Marzeny Józefczyk. Autorka po-

dejmuje się omówienia roli, jaką odgry-

wał sport w dążeniach narodów do uzy-

skania własnej państwowości. Skupia się 

między innymi nad zbadaniem relacji po-

między sportem a nacjonalizmem. Autorka 

do przybliżenia problemu postanowiła sku-
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pić się na przykładach czterech sfer, w któ-

rych wyraźnie można zaobserwować prze-

nikanie się sportu i nacjonalizmu. Do sfer 

tych zalicza się dezintegrację, aktywizację 

sił niepodległościowych, tworzenie poczu-

cia wspólnoty oraz siły wspierające proce-

sy dekolonizacyjne. Bardzo interesującym 

zdaje się twierdzenie, iż państwowość okre-

ślają trzy tradycyjne elementy: terytorium, 

ludność oraz suwerenna władza. Jednakże 

uzasadnionym wydaje się dodanie czwar-

tego elementu: piłkarskiej drużyny narodo-

wej. Mówi się, iż państwo jest niepodległe, 

jeśli posiada niezależny zewnętrznie i we-

wnętrznie rząd, terytorium, jest w stanie 

samo bronić swoich granic, ale także, kiedy 

jest w stanie wystawić w zawodach między-

narodowych własną reprezentację, co tłu-

maczy fakt dążenia młodych, niesuweren-

nych państw i terytoriów walczących o nie-

podległość, do członkowstwa w międzyna-

rodowych organizacjach sportowych. Wia-

domym jest, iż losy narodów dążących do 

niepodległości śledzone są przez światowe 

media. Wydarzenia typu odmówienie wiz 

do Francji piłkarzom tybetańskim czy po-

wstanie kurdyjskiej reprezentacji futbolo-

wej „Kurd Stars”, czy w końcu gratulacje po-

przedniego Prezydenta Rosji Putina dla pił-

karzy w Czeczenii, sprawiają, że drużyna, 

a za nią zaraz naród stają się znane opinii 

publicznej i zajmują miejsce w świadomo-

ści kibiców. Poczynania takie są pierwszym 

krokiem do zamanifestowania własnych in-

teresów, które w tych konkretnych przypad-

kach sprowadzają się do dążeń niepodległo-

ściowych. 

W przedostatnim rozdziale napisanym 

przez Martę Mickiewicz omówiono rolę 

i znaczenie sportu w dyplomacji publicz-

nej. Taki też nosi tytuł „Sport w dyploma-

cji publicznej”. Autorka w wywodach skupia 

się na sposobach używania sportu jako in-

strumentu wykorzystywanego do kreowa-

nia wizerunku państwa na arenie między-

narodowej. Marta Mickiewicz oprócz wpi-

sania sportu w ogólne strategie promocyj-

ne państw, odnosi się do takich fenomenów 

jak wykorzystywanie popularności wybra-

nych sportowców. Budowanie czy zmienia-

nie wizerunku państwa, poprzez sukcesy 

w poszczególnych, określonych dyscypli-

nach sportowych. Czy w końcu promowa-

nie miast, regionów poprzez organizację za-

wodów sportowych o randze międzynaro-

dowej. Jak się jednak zauważa jest to dość 

specyfi czna sytuacja, gdyż promocja pań-

stwa na arenie międzynarodowej ma zwy-

kle na celu pozyskanie korzyści ekonomicz-

nych, jak inwestycje zagraniczne, dotacje ze 

strony organizacji sportowych bądź promo-

cję ideologii państwa (igrzyska w 1936 r. 

w Berlinie, w 1980 r. w Moskwie czy ostat-

nie w Pekinie).

Ostania część pracy autorstwa Andrzeja 

Polusa poświęcona jest relacjom pomiędzy 

sportem a polityką międzynarodową we 

Wspólnocie Narodów (Commonwealth). 

Autor skupia się na prezentacji kulturowe-

go znaczenia rywalizacji sportowej w pro-

cesie budowania i dekompozycji Imperium 

Brytyjskiego, zasad funkcjonowania Com-

monwealth i przenikaniu się sportu i poli-

tyki międzynarodowej na przykładzie tej 
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nietypowej organizacji międzynarodowej. 

Pokazuje też ogromną rolę, jaką sport ode-

grał podczas toczącej się na forum Wspól-

noty Narodów kampanii przeciwko segre-

gacji rasowej w Afryce Południowej. 

Każdy rozdział prezentowanej pracy, 

tworzy zamkniętą całość i może być ana-

lizowany i czytany niezależnie od pozosta-

łych. W  poszczególnych częściach pracy 

umieszczone są odwołania do innych roz-

działów, w których niektóre z sygnalizowa-

nych zagadnień są omówione w sposób bar-

dziej kompleksowy bądź spojrzenie na pro-

blem innego autora może pomóc w zrozu-

mieniu przez czytelnika. Pracę można po-

lecić zarówno osobom, które w mniejszym 

lub większym stopniu są związane z zagad-

nieniem stosunków międzynarodowych. 

Jednakże język, jakim jest napisana czy-

ni przydatną dla słuchaczy takich kierun-

ków jak wychowanie fi zyczne oraz dzien-

nikarstwo. Wszyscy miłośnicy sportu znaj-

dą również w tym opracowaniu informa-

cje, które w znacznym stopniu przyczynią 

się do poszerzenia wiedzy na temat wyda-

rzeń sportowych w różnych okresach hi-

storycznych. Praca godna polecenia, tym 

bardziej, iż jak do tej pory nie ukazało zbyt 

wiele opracowań, w których zajęto się ba-

daniem kwestii sportu w stosunkach mię-

dzynarodowych. 

 Wojciech Stankiewicz
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STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA OTRZYMALI:

Bloch Jagoda, za pracę: Taktyki nieudzielania odpowiedzi dziennikarzom przez 

osoby publiczne, obronioną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 

Uniwersytetu Warszawskiego, promotor: prof. dr hab. Małgorzata Marcjanik.

Bodio Marcin, za pracę: Polityka energetyczna w stosunkach między Unią Euro-

pejską a Federacją Rosyjską w latach 2000–2008, obronioną na Wydziale Dzienni-

karstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, promotor: prof. dr hab. 

Konstanty Wojtaszczyk.

Bykowska Sylwia, za pracę: Rehabilitacja i weryfi kacja narodowościowa polskiej 

ludności w województwie gdańskim po II wojnie światowej, obronioną w Instytucie 

Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, promotor: dr hab. Bogdan Chrzanowski, 

prof. UG.

Chaciska Maja, za pracę: Euroregion Bałtyk w polityce zagranicznej Szwecji na 

przełomie XX i XXI wieku, obronioną w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdań-

skiego, promotor: dr hab. Andrzej Kubka, prof. UG.

Curanovi Alicja, za pracę: Czynnik religijny w polityce zagranicznej Federacji 

Rosyjskiej, obronioną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwer-

sytetu Warszawskiego, promotor: dr hab. Stanisław Bieleń.

WYKAZ NOWO PRZYZNANYCH STOPNI 

NAUKOWYCH W DZIEDZINIE POLITOLOGII
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Dzieryska-Mielczarek Jolanta, za pracę: Polskie media lokalne w latach 

1989–2007. Studium na przykładzie Częstochowy, obronioną na Wydziale Dzien-

nikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, promotor: dr hab. 

Kazimierz Wolny-Zmorzyński, prof. UJ.

Gajlewicz Katarzyna, za pracę: Francuskie tygodniki opinii wobec muzułmanów 

we Francji, obronioną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwer-

sytetu Warszawskiego, promotor: dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz.

Gdesz Thomas, za pracę: Postrzeganie Chin przez amerykański kompleks akademic-

ko-polityczny po zimnej wojnie, obronioną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Poli-

tycznych Uniwersytetu Warszawskiego, promotor: prof. dr hab. Marian Haliżak.

Hashemi Fatemeh, za pracę: Iran, Big Powers and the Persian Gulf Security aft er 

the Cold War, obronioną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uni-

wersytetu Warszawskiego, promotor: prof. dr hab. Marian Haliżak.

Karolkiewicz Donata, za pracę: Propaganda niemiecka w Generalnym Guber-

natorstwie w okresie 1939–1945 w świetle „Nowego Kuriera Warszawskiego”, obro-

nioną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszaw-

skiego, promotor: dr hab. Wojciech Jakubowski.

Klarecki Robert, za pracę: Polityka Stolicy Apostolskiej wobec Chin. Przeszłość, 

teraźniejszość i przyszłość, obronioną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycz-

nych Uniwersytetu Warszawskiego, promotor: dr hab. Jan Rowiński, prof. UW.

Klein Adam, za pracę: Kształtowanie się współczesnej polityki narodowościowej 

i etnicznej na Wybrzeżu Gdańskim, obronioną w Instytucie Politologii Uniwersytetu 

Gdańskiego, promotor: dr hab. Grzegorz Piwnicki, prof. UG.

Klonowski Michał, za pracę: Juan Carlos de Borbon y Borbon i jego rola w trans-

formacji ustrojowej, obronioną w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, 

promotor: dr hab. Jerzy Kmieciński, prof. UG.

Kotowicz Wojciech, za pracę: Życie polityczne Obwodu Kaliningradzkiego 

Federacji Rosyjskiej, obronioną w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, 

promotor: prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski.
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Kowalski Donat, za pracę: Działalność propagandowa w Wojsku Polskim w latach 

1944–1956, obronioną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwer-

sytetu Warszawskiego, promotor: dr hab. Kazimierz Przybysz, prof. UW.

Kromołowski Henryk, za pracę: Społeczno-polityczne uwarunkowania reformy 

służby zdrowia w aspekcie przeprowadzonej restrukturyzacji lecznictwa stacjonar-

nego na przykładzie miasta Częstochowy, obronioną w Instytucie Nauk Politycznych 

i Dziennikarstwa w Katowicach, promotor: prof. dr hab. Janusz Sztumski.

Król Krzysztof, za pracę: Polacy w Parlamencie Europejskim: kulturowe aspekty 

aktywności politycznej, obronioną w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdań-

skiego, promotor: prof. dr hab. Waldemar Tłokiński.

Kuszewska Agnieszka, za pracę: Konfl ikt indyjsko-pakistański o Kaszmir w latach 

1947-2006 jako zagrożenie dla bezpieczeństwa regionalnego i globalnego. Od eska-

lacji do rozmów pokojowych, obronioną w Instytucie Nauk Politycznych i Dzien-

nikarstwa w Katowicach, promotor: prof. dr hab. Wojciech Kostecki.

Lewandowska-Jaros Dorota, za pracę: Zmiany frekwencji wyrazów w infor-

macjach prasowych w latach 1963–2002 (na podstawie Słownika frekwencyjnego 

polszczyzny współczesnej i badań własnych), obronioną na Wydziale Dziennikar-

stwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, promotor: dr hab. Włodzi-

mierz Gruszczyński prof. UW.

Łada Agnieszka, za pracę: Debata publiczna na temat patriotyzmu, dumy i świa-

domości narodowej w prasie Republiki Federalnej Niemiec w latach 2005–2007, 

obronioną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu War-

szawskiego, promotor: dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz.

Makowski Łukasz, za pracę: Kształtowanie się systemu politycznego Łotwy i jego 

związki ze sferą gospodarczą w procesie demokratyzacji, obronioną w Instytucie 

Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Katowicach, promotor: dr hab. Marek 

Barański, prof. UŚ.

Matusik Daria, za pracę: Koncepcje federacji europejskiej a europejskie procesy 

integracji, obronioną w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Katowi-

cach, promotor: dr hab. Jan Iwanek, prof. UŚ.
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Miernik Rafał, za pracę: Powstanie, rozwój i upadek Huty Ostrowiec S.A. Aspekty 

polityczne, ekonomiczne i społeczne, obronioną w Instytucie Nauk Politycznych 

i Dziennikarstwa w Katowicach, promotor: prof. dr hab. Janusz Sztumski.

Minkner Kamil, za pracę: Kino jako medium polityczne, obronioną na Wydziale 

Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, promotor: 

dr hab. Mirosław Karwat, prof. UW.

Mering Tomasz, za pracę: Polityka strukturalna Unii Europejskiej a polityka 

społeczna w Wielkiej Brytanii – wzajemne oddziaływania, obronioną na Wydziale 

Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, promotor: prof. 

dr hab. Włodzimierz Anioł.

Naruszewicz Edwin, za pracę: Legitymizacja władzy w Chinach. Modele teore-

tyczne i ich odzwierciedlenie w rzeczywistości, obronioną w Instytucie Politologii 

Uniwersytetu Gdańskiego, promotor: prof. dr hab. Waldemar Żebrowski.

Paradowski Andrzej, za pracę: Obwód Kaliningradzki w polityce bezpieczeństwa 

ZSRR i Federacji Rosyjskiej, obronioną na Wydziale Nauk Politycznych Akademii 

Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, promotor: prof. dr hab. 

Adam Koseski.

Redłowska Kinga, za pracę: Rywalizacja i współpraca Stanów Zjednoczonych 

i państw Unii Europejskiej w Afryce Subsaharyjskiej po zakończeniu zimnej wojny, 

obronioną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu War-

szawskiego, promotor: prof. dr hab. Stanisław Parzymies.

Rollnik-Sadowska Ewa, za pracę: Przedsiębiorczość kobiet w Polsce (na przykła-

dzie województwa podlaskiego), obronioną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk 

Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, promotor: dr hab. Barbara Szatur-Ja-

worska, prof. UW.

Rudowski Andrzej, za pracę: Szkolnictwo wyznaniowe w Polsce jako instytucja 

społeczeństwa obywatelskiego, obronioną na Wydziale Nauk Historycznych i Spo-

łecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, promotor: 

prof. dr hab. Aniela Dylus.
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Serwatowski Władysław, za pracę: Udział Polski w wystawie uniwersalnej 

EXPO’92 w Sewilli. Znaczenie dla kształtowania wizerunku międzynarodowego, 

obronioną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu War-

szawskiego, promotor: prof. dr hab. Marian Haliżak.

Skrzypek Anna, za pracę: Współdziałanie partii socjalistycznych i socjaldemokra-

tycznych w jednoczącej się Europie. Od Biura Związku do PES 1957–2007, obronioną 

na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 

promotor: dr hab. Jan Błuszkowski prof. UW.

Starewicz-Jaworska Agnieszka, za pracę: Komunikowanie polityczne w Polsce 

w świetle tradycyjnych i nowych środków przekazu, obronioną na Wydziale Dzien-

nikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, promotor: dr hab. 

Jerzy Olędzki prof. UW.

Szewczak Wiktor, za pracę: Czynniki kształtujące racjonalność decyzji politycz-

nych w demokracji, obronioną w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 

Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, promotor: prof. dr hab. Zbigniew 

Blok.

Wojtas Kinga, za pracę: Partie populistyczne w Czechach i na Słowacji, obronioną 

na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 

promotor: dr hab. Grażyna Ulicka prof. UW.

Zaborski Marcin, za pracę: Współczesne pomniki i miejsca pamięci w polskiej 

i niemieckiej kulturze politycznej, obronioną na Wydziale Nauk Historycznych 

i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pro-

motor: prof. dr hab. Klaus Ziemer.

Zajczkowski Kamil, za pracę: Ewolucja stosunków Unii Europejskiej z krajami 

Afryki Subsaharyjskiej, obronioną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 

Uniwersytetu Warszawskiego, promotor: dr hab. Dariusz Milczarek prof. UW.

Ziba Aleksandra, za pracę: Problem rozszerzania Unii Europejskiej w polityce 

zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec, obronioną na Wydziale Dziennikarstwa 

i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, promotor: dr hab. Stanisław 

Sulowski, prof. UW.
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STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA HABILITOWANEGO OTRZYMALI:

Chruciak Ryszard, za pracę: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w systemie 

politycznym i konstytucyjnym, obronioną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk 

Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, publikacja habilitacyjna: Elipsa, War-

szawa 2007, ss. 479.

Golinowski Janusz, za pracę: Perspektywa porządku postpolitycznego. W stronę 

technologii władzy, obronioną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 

Uniwersytetu Warszawskiego, publikacja habilitacyjna: Aspra-JR, Warszawa 2007, 

ss. 351.

Jaskiernia Alicja, za pracę: Media masowe w demokratycznych procesach wybor-

czych. Standardy europejskie i uwarunkowania ich realizacji, obronioną na Wydziale 

Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, publikacja 

habilitacyjna: Aspra-JR, Warszawa 2008, ss. 559.

Szarfenberg Ryszard, za pracę: Krytyka i afi rmacja polityki społecznej, obronioną 

na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 

publikacja habilitacyjna: Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008, ss. 400.

Urban Maria, za pracę: Indywidualizm i kolektywizm w świadomości młodzieży. 

Studium psychologiczno-politologiczne, obronioną na Wydziale Dziennikarstwa 

i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, publikacja habilitacyjna: Elipsa, 

Warszawa 2008, s. 308.

Wielomski Adam, za pracę: Nacjonalizm francuski 1886–1940. Geneza, przemiany 

i istota fi lozofi i politycznej, obronioną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycz-

nych Uniwersytetu Warszawskiego, publikacja habilitacyjna: Wydawnictwo von 

boroviecky, Warszawa 2007, ss. 640.

Zenderowski Radosław, za pracę: Nad Tatrami błyska się… Słowacka tożsamość 

narodowa w dyskursie politycznym w Republice Słowackiej (1989-2004), obronioną 

w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, publika-

cja habilitacyjna: Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2007, ss. 588.

Opracował: Dariusz Góra-Szopiński
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Marlena Borowicz – absolwentka Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwer-

sytetu Szczecińskiego (specjalność: Administracja, Zarządzanie i  Marketing 

polityczny), od 2007 r. otwarty przewód doktorski na Wydziale Humanistycznym 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praca doktorska pod kierunkiem 

prof. dr hab. Jerzego Sielskiego dotyczy negatywnych kampanii wyborczych.

Jarosław Flakowski – doktorant w Zakładzie Państwa i Prawa, Instytut Polito-

logii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pod kierunkiem prof. B. Nitschke przygoto-

wuje rozprawę doktorską pt. „Stosunki polsko-niemieckie w świetle prasy polskiej 

po upadku muru berlińskiego”. W roku 2007 uzyskał tytuł magistra politologii, 

posiada również wykształcenie wyższe z zakresu służb publicznych (2005) oraz 

integracji europejskiej (2007). 

Katarzyna Gruszko – absolwentka Wydziału Zarządzania i Administracji 

Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (2001). Od 2002 roku asystent w Instytucie 

Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Prowadzi 

zajęcia z zakresu stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej.

Michał Jacuski – adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Specjalizuje się w zagadnieniach komunikowania politycznego i wykorzystania 

nowych mediów w kampaniach wyborczych. Redagował i współtworzył „Central 

European Journal of Communication”.

Agnieszka Kampka – doktor socjologii, pracuje w Katedrze Socjologii Wydziału 

Nauk Humanistycznych SGGW. Jej zainteresowania badawcze dotyczą socjologii 
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polityki, debaty publicznej i retoryki. Jest autorką książki „Perswazja w języku 

polityki” (Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2009).

Maria Nowina Konopka – politolog, socjolog. Absolwentka Uniwersytetu 

Jagiellońskiego (socjologia 2000). Doktorat na temat „Rola Internetu w rozwoju 

demokracji w Polsce” obroniła na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 

UW w 2006 r. Od roku 2000 pracownik Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obecnie wykłada w Wyższej Szkole Biznesu 

– National Louis-University w Nowym Sączu. Jej zainteresowania badawcze kon-

centrują się wokół zagadnień społeczeństwa informacyjnego, nowych mediów oraz 

Public Relations. 

Krzysztof Kowalczyk – doktor, adiunkt w Instytucie Politologii i Europeistyki 

Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się polskimi partiami politycznymi, kam-

paniami wyborczymi, Kościołem katolickim i najnowszą historią Polski. Autor 

i współautor 3 monografi i, 15 prac pod redakcją i około 50 artykułów naukowych. 

Redaktor „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”.

Robert Potocki – doktor, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielo-

nogórskiego. Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu integracji euro-

pejskiej, relacji transatlantyckich, ukrainoznawstwa oraz studiów strategicznych. 

Redaktor naczelny Biuletynu Instytutu Geopolityki pt. „Geopolityka”. W 2008 r. 

wydał on współautorską rozprawę „Rewolucja róż” oraz współredagował pracę: 

„Majdan 2004”. Przygotowuje rozprawę habilitacyjną poświęconą fenomenowi 

„rewolucji wyborczych” w latach 2000–2004.

Robert Radek – absolwent politologii oraz zarządzania i marketingu w Uniwer-

sytecie Śląskim w Katowicach. Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Dzien-

nikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa 

Nauk Politycznych. Przedstawiciel młodszych pracowników nauki w Radzie 

Naukowej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. 

Zainteresowania badawcze: problemy lokalizmu i regionalizmu w jednoczącej się 

Europie; współpraca transgraniczna w Europie; funkcjonowanie administracji 

samorządowej w Polsce; system polityczny Rzeczypospolitej Polskiej. Współredak-

tor naukowy ogólnopolskiego czasopisma politologicznego „Athenaeum. Polskie 

Studia Politologiczne” z ramienia INPiD Uniwersytetu Śląskiego, a także Koordy-

nator Programu „Lifelong Learning Program – Erasmus”.
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Rafał Riedel – doktor nauk politycznych, Jean Monnet Professor – absolwent 

Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej w Katowicach; adiunkt w Kate-

drze Stosunków Międzynarodowych – Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego 

oraz guest researcher w ARENA (Center for European Studies) na Uniwersytecie 

w Oslo. Stypendysta m.in. European University Institute, Open Society Institute, 

Deutscher Akademischer Austauschdienst, Marie Curie Fellowship Programme, 

Max Planck Institute, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Norway Grants. 

Uczestnik i organizator licznych projektów badawczych i edukacyjnych w Europie 

i USA. Zainteresowania naukowe: integracja europejska, europeizacja, bezpieczeń-

stwo energetyczne w Europie, defi cyt demokratyczny, tranzytologia, konsolidolo-

gia i inne z zakresu nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, medio-

znawstwa i komunikologii.

Winicjusz Schulz – absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, od prawie 30 lat dziennikarz prasowy i radiowy 

(„Gazeta Pomorska”, Nowości, Radio Toruń, Radio Zet). Obecnie redaktor naczelny 

„Głosu Uczelni”.

Beata Stachowiak – jest absolwentką matematyki na Wydziale Matematyki, 

Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, w roku 2001 uzyskała tytuł doktora 

nauk humanistycznych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu. Obecnie pracuje jako adiunkt na Wydziale Politologii 

i Studiów Międzynarodowy UMK w Toruniu. Jest autorką wielu publikacji poświę-

conych edukacji w rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym oraz zmianom, 

jakie występują w życiu społecznym np. „Poza granicami społeczeństwa informa-

cyjnego – wykluczenie cyfrowe i co dalej?”.

Elbieta Trafiałek – kierownik Zakładu Polityki Społecznej Instytutu Nauk 

Politycznych na Wydziale Zarządzania i Administracji UJK.  Doktor habilitowany 

nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce – profesor nadzwyczajny Uni-

wersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Doktorat na Uniwersytecie Warszawskim, stopień doktora habilitowanego nauk 

humanistycznych w zakresie nauk o polityce w 2004 r. na Wydziale Nauk Społecz-

nych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania naukowe o charak-

terze interdyscyplinarnym, skoncentrowane wokół polityki społecznej, pracy 

socjalnej i gerontologii społecznej. Aktywność naukowa ukierunkowana na eks-

plorację kwestii socjalnych i problemów społecznych w kontekście zmiany syste-
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mowej, globalizacji i integracji europejskiej. Autorka 180 publikacji, w tym 17 prac 

zwartych. Dorobek obejmuje oryginalne prace twórcze, podręczniki akademickie, 

prace popularno-naukowe i paradokumenty. 

Rafał Willa – ur. w 1980 r., doktor, adiunkt w Centrum Studiów Europejskich 

im. Jeana Monneta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowania 

badawcze: polityka spójności UE, system instytucjonalny UE, lobbing w UE. 

Współautor monografi i: „Unia Europejska. Wybrane aspekty ustrojowe” (2007), 

„Fundusze Unii Europejskiej. Cele – Działania – Środki” (2008) oraz „Leksykon 

funduszy Unii Europejskiej” (2009).

Robert Wiszniowski – zatrudniony w  Instytucie Politologii Uniwersytetu 

Wrocławskiego w Zakładzie Polityki Administracyjnej i Służb Publicznych. Zaj-

muje się marketingiem politycznym, kampaniami wyborczymi, a także systemem 

politycznym Unii Europejskiej. W 2009 r. otrzymał nagrodę Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego za pracę, pt.: „Europejska przestrzeń polityczna. Zacho-

wania elektoratu w wyborach do Parlamentu Europejskiego” (Wydawnictwo 

Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008).

Waldemar Wojtasik – adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 

Uniwersytetu Śląskiego. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na problema-

tyce transformacji systemowej, partii politycznych i systemu partyjnego w Polsce, 

zachowań wyborczych oraz regionalizmu Zagłębia Dąbrowskiego. Ważniejsze 

publikacje: „Polski system partyjny”, Warszawa 2006 (z M. Migalskim i M. Mazu-

rem); „Wokół tożsamości regionalnej”, Sosnowiec 2007 (redakcja z M. Kaczmar-

czykiem); „Transformacja systemowa w Polsce 1989–2009. Próba bilansu”, Katowice 

2009 (redakcja z R. Glajcarem).

Krzysztof Zuba – politolog. Kierownik Zakładu Studiów Europejskich w Insty-

tucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego. W kręgu jego zainteresowań badawczych 

znajdują się zagadnienia z teorii polityki (przywództwo polityczne, biurokracja), 

europeistyka (postawy partii politycznych wobec integracji europejskiej), system 

polityczny RP oraz system polityczny Wielkiej Brytanii. Autor dwóch prac zwar-

tych, redaktor naukowy dwóch prac zbiorowych o charakterze monografi cznym 

oraz ponad pięćdziesięciu artykułów naukowych ze wskazanych wyżej dziedzin.


