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OD REDAKCJI

PRZEDSTAWIAMY PAŃSTWU NAJNOWSZY, 32. numer kwartalnika „Athenaeum.
Polskie Studia Politologiczne” z nadzieją, że spotka się z przychylnym odbiorem.
W niniejszym tomie zwracamy Państwa uwagę na zjawiska społeczno-polityczne
w skali lokalnej, analizując mechanizmy funkcjonowania podmiotów mniejszych
niż wielcy gracze światowej polityki. Wobec powyższego w numerze zdecydowaliśmy się zawrzeć dwa powiązane ze sobą działy, obejmujące tematykę samorządu
terytorialnego oraz systemów politycznych.
Pierwszy blok artykułów, poświęcony niewątpliwie ważkiemu zagadnieniu,
jakim jest kwestia samorządów lokalnych, niejako w naturalny sposób otwiera
tekst, dotyczący historycznych przesłanek społecznej teorii samorządu terytorialnego. W niniejszym dziale znajdą Państwo artykuł, poświęcony samorządowemu
kapitałowi parlamentarzystów III RP, jak również teksty, dotyczące problematyki
samorządu terytorialnego na świecie. Omówione zostały zarówno systemy wyborcze do organów stanowiących samorządu lokalnego w Europie Zachodniej, jak
i próby wprowadzenia samorządu na Ukrainie. Ponadto, proponujemy analizę
aktualnej sytuacji terytoriów autonomicznych w Hiszpanii, szczególnie istotną
w kontekście zmian, zachodzących obecnie w Europie i na świecie.
Dział poświęcony systemom politycznym zawiera niezwykle obszerny i zróżnicowany przegląd zagadnień z tej subdyscypliny – tak teoretycznych, jak i praktycznych. Przedstawiamy analizę zakresu odpowiedzialności politycznej i prawnej
władzy wykonawczej, jak i przegląd zasad ustrojowych w zapisie konstytucji
Republiki Serbii, będącej jednym z najmłodszych państw świata. Proponujemy
także szereg artykułów, poruszających ważkie i niezwykle aktualne problemy, jak
kształt sceny politycznej w Belgii oraz USA, kwestię integracji mniejszości muzułmańskich czy też znaczenie partii ekologicznych.
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W numerze nie mogło też zabraknąć recenzji najnowszych pozycji na polskim
rynku wydawniczym – znajdą Państwo omówienia wydawnictw z zakresu etyki,
bezpieczeństwa energetycznego, systemów politycznych. Tom zamyka polska
bibliografia politologiczna oraz wykaz stopni naukowych przyznanych w dziedzinie politologii.
Życzymy przyjemnej lektury!
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PRZESŁANKI HISTORYCZNE NA RZECZ
SPOŁECZNEJ TEORII SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

AUTOR NIE JEST historykiem i podobnie jak inni politolodzy ma potrzebę odgraniczania obu dyscyplin, jednak dogłębna analiza współczesnego samorządu
terytorialnego zmusiła do postawienia pytań o początki samorządu lokalnego, jego
istotę, rozwój na przestrzeni wieków i wreszcie o prawdziwe źródła dzisiejszego
kształtu tej instytucji, które okazały się znajdować znacznie wcześniej niż to podają
podręczniki akademickie. Zawarta w tekście perspektywa historyczna ewolucji
samorządu terytorialnego stawia sobie za zadanie dotarcie do najgłębszej istoty tej
instytucji, można wręcz powiedzieć: istoty zapomnianej. Pozwoli też dostrzec
uwarunkowania ustrojowe, ideologiczne, doktrynalne oraz inne, które spowodowały takie a nie inne usytuowanie samorządu i jego dzisiejszej analizy z dominującą
rolą nauk prawnych.
Współczesne prace o samorządzie terytorialnym odnoszą jego powstanie, w tak
zwanym nowoczesnym kształcie do XIX w., tak też sytuują narodziny owej instytucji w poszczególnych krajach europejskich. Jednak samorząd terytorialny jest
instytucją znaną od pierwszych źródeł pisanych odnoszących się do zjawiska
władzy i organizacji społecznej oraz politycznej. Poleis w ujęciu Platona i Arystotelesa były de facto jednostkami władzy o lokalnym zasięgu. Sam samorząd
zarówno w kształcie terytorialnym, jak i zawodowym (a i w innych formach)
w sposób zaawansowany był rozwinięty już w średniowieczu. Dlaczego zatem
dzisiejsza, pozytywistyczna (pozytywna) – państwowa koncepcja samorządu
terytorialnego nie dostrzega tych podstawowych faktów? Czy dzisiejszy samorząd
lokalny musi oznaczać wyłącznie „przejaw wtórnej decentralizacji” jednolitego1
1
Autor mówi w tym miejscu o ogólnym modelu państwowości europejskich, nie zaś o konkretnym
kształcie terytorialnego ustroju unitarnego czy federalnego.
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państwa, zbudowanego w oparciu o wzorzec narodowy? Na te i podobne pytania
stara się odpowiedzieć autor, odnosząc je jednocześnie do teorii i praktyki dzisiejszego kształtu tej instytucji, która jest jedną z podstaw demokracji początku
XXI w. Praca jest zarazem wprowadzeniem do szerszych badań mających na celu
zbudowanie opartej na politologii, humanistycznej koncepcji samorządu terytorialnego.
Samorząd terytorialny jest instytucją złożoną, zróżnicowaną i dynamiczną.
Niejednorodność zjawiska i instytucji samorządności powoduje, że jest ona przedmiotem żywego zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, takich jak nauki
prawne i administracyjne, ekonomia i zarządzanie, socjologia, historia czy politologia. Instytucja samorządu posiada w Europie długą i bogatą tradycję. Narosło
wokół niej dużo różnych interpretacji oraz sporów. Stąd też badacze samorządności terytorialnej bardzo często różnią się między sobą w najważniejszych kwestiach
tyczących przedmiotu, jak choćby geneza, historia, pozycja, istota samorządu
terytorialnego we współczesnym państwie. Wielowymiarowość samorządu lokalnego rodzi oczywiste problemy z wyłowieniem, spośród jakże różnorodnych ujęć,
jednej dyscypliny, która we względnej całości byłaby w stanie opisać ten społeczny,
polityczny, prawno-administracyjny, historyczny, ekonomiczny i psychologiczny
fenomen. Dla politologii, podobnie jak dla nauki prawa administracyjnego, doktryny prawa publicznego, czy praktyki zarządzania we współczesnym państwie,
samorząd terytorialny jest jedną z najważniejszych kategorii badawczych. Autor
sądzi, iż to jednak społecznie zorientowana humanistyka, a szczególnie politologia,
stwarzają najszersze pole badawcze dla – w miarę kompletnej – analizy samorządności terytorialnej. Kluczową rolę odgrywa tu interdyscyplinarność nauki o polityce, która łączy w sobie elementy nauk prawnych, ekonomicznych, społecznych
i historycznych, a która jednocześnie pozwala zogniskować szeroką analizę na
podstawowych kategoriach właściwych współczesnej politologii, jak: władza i jej
legitymacja, demokracja, system społeczno-polityczny, administracja i dobro
publiczne, obywatelskość i wolność jednostki.
Dzisiejsza historia polityczna jest przedstawiana z punktu widzenia państwa
– i narodo-centrycznego2. Naród i państwo narodowe (ujmowane z punktu
widzenia scentralizowanej władzy) są jądrem ogniskującym wszystkie aspekty
społecznego, politycznego i ekonomicznego wymiaru egzystencji człowieka.
Znane nam i doświadczane na co dzień państwa narodowe w swoim czasie zre2
Także ujęcie prezentujące dzieje jako scenę wybitnych osobistości zawsze sytuuje te postacie
w roli bohaterów narodowych i państwowych.
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intarpraetowały tę historię „od nowa”, przedefiniowując samą istotę postrzegania
człowieka i jego społecznego bytu, na nowo napisano historię wcześniejszą i zdeterminowano opis czasów nadchodzących. Państwa narodowe jeszcze przez długi
czas pozostaną osią społeczno-politycznej egzystencji człowieka, dlatego też nie
ma potrzeby ponownej, rewolucyjnej transkrypcji właściwej pozycji samorządności we współczesnym demokratycznym państwie. Niemniej – w dzisiejszych
warunkach – znajdujemy dostatecznie dużo przesłanek, aby dostrzec potrzebę
innej niż dotychczas perspektywy analizy i opisu instytucji społeczno-politycznych
bezpośrednio wiążących jednostkę z systemem władzy publicznej, w tym przede
wszystkim samorządu terytorialnego. Samorząd jest bez wątpienia jedną z najważniejszych instytucji łączących obywatela z demokratycznymi administracją
i władzą publiczną. Wśród nowych, licznych powodów skłaniających do reinterpretacji poszczególnych mechanizmów państwa jako struktury społeczno-politycznej możemy wymienić: szeroko pojmowaną demokratyzację, stały wzrost
rangi osoby ludzkiej i podmiotowości jednostki-obywatela, odchodzenie od
wybranych składowych klasycznej koncepcji narodu i państwa narodowego,
renesans doktryny lokalizmu.
Samorząd, który dziś możemy określić mianem terytorialnego, ma swoją jakże
bogatą przeszłość, także historię doktryny, która pierwotnie wiąże się z narodzinami samej społecznej istoty człowieka. Człowiek nie ukształtowałby się jako byt
społeczny bez pierwotnej konstatacji, że w grupie będzie się żyło dogodniej niż
zatomizowanym, konkurującym ze sobą jednostkom. Był to pierwszy warunek
zawiązania umowy społecznej opisywanej wiele wieków później przez J.J. Russeau,
T. Hobbes’a, J. Locke’a i innych. Uznali oni społeczność ludzką za pierwotny podmiot wszelkiej organizacji publicznej. Sama zaś idea umowy społecznej pozostaje
do dziś kluczem do postrzegania wzajemnych relacji władza – obywatele. Rozważając doktrynalną istotę relacji jednostka – społeczeństwo – władza – państwo
twórcy wielkich utopii nie postrzegali państwa jako wyniku długotrwałych procesów historycznych. Stronami umowy byli najwyższy, suwerenny władca (indywidualny lub zbiorowy) i suma jednostek ze strony drugiej. Bytów pośrednich nie
dostrzegano, nikt specjalnie nie interesował się pomniejszymi tworami społecznymi w postaci gmin. Szukając uzasadnienia państwa i jego związku z ludźmi
skupiono się na społeczeństwie pojmowanym w skali makro, jako społeczność
ludzka bądź jako lud-naród. Monocentryczne państwo i jego ludność przesłoniły
inne, pomniejsze byty społeczne. Polski badacz samorządu z okresu międzywojnia
– Jerzy Panejko podobnie ujmował te procesy: „Indywidualizm i absolutyzm
państwowy stanowiły dwa bieguny, około których obracała się walka umysłów.
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Jednostki pośrednie między temi dwoma biegunami były skazane na zagładę”3.
Proces ten dopełnił się w XIX wieku w czasie ostatecznego ukształtowania się
koncepcji państwa narodowego, doktryny pozytywizmu prawnego, konstytucjonalizmu, biurokracji – aparatu zarządzającego i centralizmu jako najlepszego
modelu ustroju państw. Już wcześniej dokonało się przejście od idei władcy absolutnego do idei władzy absolutnej, której piastunem było właśnie jednolite, suwerenne, monocentryczne, silne państwo. Kolejnym krokiem w ewolucji było
przejście państwa dysponującego władzą absolutną ku państwu scentralizowanemu,
ale już pozbawionemu nimbu absolutyzmu. Jan Jakub Russeau i inni opisywali
model koncepcyjny zbiorowości ludzkiej, w którym lud-naród powiązany był
z państwem w taki sposób, aby uzasadnić istnienie samego państwa w kształcie
opisanym powyżej.
A jednak to właśnie samorządna gmina jest obok rodziny najstarszą formą
organizacji życia zbiorowego. Wspólnota pierwotna opierała się na niewielkich
społecznościach, które możemy dziś przedstawić jako pra-zawiązki gminy. Łączyły
się one z pierwotną formą wspólnot wędrownych lub terytorialnych powiązanych
rodowo i plemiennie. Także w pierwszych zhierarchizowanych tworach państwowych wspólnoty gminne były ważnym elementem ustroju. W Mezopotamii, na
której terenach narodziła się cywilizacja, najniższą jednostką terytorialną była
gmina, a kolejnymi szczeblami administracyjnymi okręgi i prowincje. W starożytnej Grecji pierwotna koncepcja państwowości miała wymiar przede wszystkim
lokalny wiążąc powstające instytucje, mechanizmy i koncepcje przedpaństwowe
z konkretnym terytorium państw-miast i państw-wysp. Polis – państwo-miasto
była terytorium miejskim z przyległymi wsiami. Platon, ateński filozof nauczał, że
liczba mieszkańców polis nie powinna przekraczać 5040 wolnych obywateli. Arystoteles chwalił państwo o granicach możliwych do objęcia wzrokiem.
Terytorialność i lokalność poleis były ściśle powiązane z konkretną społecznością
obywatelską, która często wyłaniała swych przedstawicieli i z nich formowała
organy władzy lokalnej, albo też tę władzę sprawowała samodzielnie i bezpośrednio. Samoistność tych niewielkich terytorialnie tworów kształtowała się w pewnej
izolacji od otoczenia, a także w ścisłym związku z określonym obszarem i lokalną
tradycją. Mamy zatem w greckiej polis integralny związek terytorium, ludności
i władzy w skali odpowiadającej dzisiejszym jednostkom samorządowym. Te
samodzielne twory w konfederacjach, przymierzach, ale i w konfliktach tworzyły
Grecję. Geograficzna ekspansja świata greckiego polegała zasadniczo na zawiązy3

J. Panejko, Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Paryż 1926, s. 19.
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waniu sojuszy, przez kilkanaście poleis tworzących „pierścień wokół skalistych
wybrzeży Morza Egejskiego”4. Ukształtowany w ten sposób świat Hellady stał się
kolebką cywilizacji i kultury europejskiej, w tym kultury politycznej i administracyjnej. Trzeba wyraźnie podkreślić, że jest to świat mocno policentryczny, o silnej
pozycji jednostek terytorialnych o lokalnym charakterze, w którym żywioły centralizacji i decentralizacji wzajemnie się przenikały i warunkowały, bez możliwości
eliminacji któregokolwiek.
Ateny w zajmujących nas procesach odegrały istotną rolę wprowadzając w życie
wynalazek demokracji. W najważniejszym okresie demokracji ateńskiej – V w.
p.n.e., Alkmeonida Klejstenes wprowadził rządy obywateli, którym towarzyszyła
ustrojowa reforma terytorialna. Zlikwidował dotychczasowe plemienne jednostki
administracyjne (fyle)5 i zastąpił je nowymi – terytorialnymi. Siła demos oparta
została na wzmocnionej pozycji demes, czyli parafii-gminy, na jakie dzieliły się
poszczególne rody – fyle. Reformy Klejstenesa wiązały się z innym interesującym
nas procesem. Chodzi o stopniowe powiększanie kręgu obywatelskiego ówczesnych
Aten, co nastąpiło poprzez rozszerzenie praw obywatelskich na wszystkich wolnych
mieszkańców obszaru państwa-miasta. Przyrost demokracji wiąże się wyraźnie
w tym procesie z poszerzaniem liczby obywateli, tj. tych, którzy mogą w sposób
rzeczywisty uczestniczyć w podejmowaniu najważniejszych decyzji i obowiązków
publicznych. Upadek demokracji greckiej spowodował zaniechanie takiego
porządku ustrojowego na ponad 1000 lat, jednak nie całkowicie. Jak w swojej
„Europie” pisze Norman Davies: „Demokracje współczesnej Europy wywodzą się
w równej mierze [co z Grecji – Z.M. ] od powszechnych zgromadzeń wikingów
(ding), rad i parlamentów zwoływanych przez feudalnych monarchów czy średniowiecznych miast-republik. Ateńska koncepcja samorządnego zgromadzenia złożonego ze wszystkich pełnoprawnych obywateli znalazła odpowiedniki w średniowiecznym Nowogrodzie, na Węgrzech i w Polsce – w systemach politycznych, które
nie wydały spadkobierców.”6
Najważniejszym osiągnięciem demokracji ateńskiej było integralne połączenie,
w całej społeczności obywatelskiej, dwu funkcji: rzeczywistego, bezpośredniego
sprawowania rządów i jednocześnie równego podporządkowania tejże władzy.
Rozdział na rządzących i rządzonych istniał tylko w innych niż demokracja
4

N. Davies, Europa. Rozprawa historyka z historią, Kraków 1998, s. 161.
Ateny dzieliły się na 4 fyle, które z kolei dalej dzielono na dema (demes) – jednostki
podstawowe.
6
N. Davies, op.cit., s. 163.
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porządkach ustrojowych. Isonomia gwarantowała dla wszystkich obywateli wolność
i równość głosu, udział we władzy (zarówno na Agorze, jak i poprzez losowania
urzędników), równość wobec wspólnie stanowionego prawa i konieczność rozliczania się po wypełnieniu funkcji publicznej. Taki porządek umożliwiał stałą,
rzeczywistą i aktywną partycypację obywatelską dla dobra wspólnego, co łączyło
się z zainteresowaniem dla spraw publicznych i edukacją obywatelską. Na porządku
dziennym nieustannej debaty publicznej było pytanie o najlepszą formę rządów,
człowiek-obywatel stał się jedyną miarą użyteczności instytucji społecznych
i politycznych. Wraz z upadkiem demokracji ateńskiej nastąpił trwały podział na
rządzących i rządzonych.
Największy rozkwit samorząd europejski przeżywał w dobie średniowiecza, co
nie jest związane wyłącznie z najbardziej rozwiniętą zachodnią i południową częścią
kontynentu. Na obrzeżach Europy Karola Wielkiego Normanowie znacząco oddziaływali na system władzy lokalnej podbitych terytoriów. Niektórzy badacze mówią
wręcz o wyraźnie występującej wówczas tradycyjnej kulturze politycznej bazującej
na długowiecznej historii lokalnej demokracji: „Demokracja w krajach nordyckich
przywiązywała szczególną wagę do zgromadzeń lokalnych. Każda szwedzka prowincja miała swój ding7, podobny do islandzkiego farthingu, w każdym z dwunastu
okręgów sądowych kraju. Dania miała trzy landlingi, a Norwegia – lögthingi.
W Islandii od XI do XIX w. funkcjonował także system zgromadzeń najniższego
szczebla: hieppar, czyli zgromadzenie farmerów”8. Średniowieczni Europejczycy nie
mieli i nie mogli mieć świadomości narodowej. Ich przynależności określały:
rodzina, wieś lub miasto, lokalny język – dialekt, którym można było porozumieć
się bez pośrednictwa łaciny, dalej prowincja, księstwo lub królestwo, no i – co
oczywiste – religia9. Dopiero formowały się procesy, które w następstwie doprowadziły w swej syntezie do wyłonienia się narodów, tak jak postrzegamy je dzisiaj.
Podobnie jak w starożytności, małe wspólnoty lokalne istniały nieprzerwanie
w okresie średniowiecza stanowiąc swoisty „pierwszy szczebel” w ówczesnym
silnie zhierarchizowanym układzie społeczno-politycznym. Na szczeblu najwyższym władca nadawał ziemię – lenno szlachcie, oczekując od niej przyszłych
7

Instytucja powszechnego zgromadzenia pełniącego rolę najwyższej władzy. Najwcześniejsze
zapisy historyczne opisują takie zgromadzenia na szwedzkiej wyspie Björko w IX w.
8
N. Davies, op.cit., s. 331. Zgromadzenia ludowe, gminne, miejskie, wiejskie (występuje tu
mnogość form i określeń) znane są demokracji lokalnej i samorządności terytorialnej do dnia dzisiejszego. Występują na terenie całej Europy, gdzie są świadectwem długowiecznej tradycji instytucji
lokalnej demokracji i samorządu.
9
Ibidem, s. 414–417.
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korzyści. Pan wasalny stanowił i egzekwował prawo jurysdykcji nad mieszkańcami
swego terytorium. Naczelni wasale na mocy „sublenna” nadawali pomniejsze
prawa o tym samym charakterze swoim własnym wasalom i tak dalej – aż do
najniższego poziomu organizacji społecznej, to jest aż do gminy, która stanowiła
wspólnotowe „zabezpieczenie” zatomizowanych jednostek. Typowy dla społeczeństwa średniowiecznego brak wolności indywidualnej, kompensował wszystkie
prawa ludzkie, obywatelskie i publiczne w pierwszej wspólnocie, którą te jednostki
tworzyły – w gminie. Wizytówką ustroju feudalnego był jego partykularyzm,
poplątanie, czy wręcz chaos prawny. Faktycznie tworzyła go splątana mieszanina
często konkurujących ze sobą lub sprzecznych dekretów monarszych, prawa
kanonicznego i lokalnego prawa zwyczajowego w sądach szlacheckich i miejskich.
Stosowne kodeksy praw gmin wiejskich spisywane były w wyniku drobiazgowych
negocjacji pomiędzy panem feudalnym a jego poddanymi, w Austrii były to
Banntaidingen, w Szwajcarii Öffnungen, na terenach zachodnich Niemiec –
Weistümer, w Alzacji – Dingofrodeln10. „Istnienie takich kodeksów znacznie
umocniło na tych terenach pojęcie Gutherrschaft – w odróżnieniu od Grundherrschaft, które przeważały na wschód od Łaby, utrwalając jednocześnie pozycję
chłopskich Gemeinde, czyli wiejskich gmin. Sąsiedzi z Europy Wschodniej stopniowo przejmowali niemieckie wzorce prawne, bądź w całości (np. poprzez
osadników), bądź dokonując adaptacji z prawem lokalnym. Immunitety przyznawane przez władzę zwalniały od świadczeń i podatków. Przywileje przysługiwały
wszystkim liczącym się podmiotom tamtejszego systemu społeczno-politycznego,
poczynając od Kościoła i najznaczniejszej szlachty, a kończąc na wspólnotach
miejskich, dzielnicowych, wiejskich, czy też na samorządach, które dziś nazywamy
specjalnymi11.
Społeczeństwo średniowiecza było w zasadniczej części rolnicze. Wsie stanowiły
w nim element naturalny i odwieczny. Zawsze też pozostawały społeczną grupą
jednostek związanych przestrzennie, ekonomicznie, socjalnie i historycznie.
Jakiekolwiek uprawnienia znajdujących się na dole hierarchii jednostek były
uzależnione od pozostawania we wspólnocie, jako jej członek. Te wspólnoty
określały prawo i wyłaniały przedstawicieli, którzy dysponując własnością lub
autorytetem stawali się lokalną władzą. Czasem cała wspólnota podejmowała
decyzje w formach demokracji bezpośredniej. Średniowiecze to jednocześnie scena
szybkiego rozwoju miast, które kształtowały się w wyniku powstawania odrębnych
10
11

Ibidem, s. 475–476.
Por. ibidem, s. 346–348.

Zdzisław Matusewicz

16

potrzeb i – co za tym idzie – nowych grup społecznych. W XII w. kilka rejonów
Europy było już wyraźnymi enklawami urbanizacji. Populacja największych sięgała
50 tysięcy i więcej mieszkańców, szybko też przyrastała12. Każde z miast powoływane było na własnym, specjalnym kodeksie praw, które gwarantowały odrębność
prawną i polityczną.
Większość mieszkańców miast Zachodu uwolniła się od więzów feudalnych, jak
mawiano: powietrze miejskie czyni człowieka wolnym. „Wolność stała się statusem
prawnym burżuazji […] już nie osobistym przywilejem, ale przywilejem terytorialnym, zakorzenionym w miejskiej glebie”13. Z kolei rzemieślnicy, zabezpieczając
swoje grupowe interesy, zakładali gildie, cechy, konfraternie itp. jako korporacje
zawodowe. Na przełomie XI i XII w., analogicznie do cechów rzemieślniczych,
zaczęły powstawać w większych ośrodkach miejskich związki-korporacje zawierane
między nauczycielami – mistrzami a uczniami. Te w pełni samorządowe twory
stały się zalążkami szkół wyższych (studium generale), a wkrótce uniwersytetów
(universitas)14. Samorządność pierwszych uniwersytetów opierała się nie tylko na
szerokiej autonomii wewnętrznej i naukowej, dysponowały one także immunitetami gwarantującymi dużą niezależność prawną od władz miejskich (gdzie były
usytuowane) i monarszych. Tym samym, we wskazanych procesach, dokonało się
wstępne i jakże naturalne w swym charakterze, rozróżnienie na gminy wiejskie
i miejskie, poparte odrębnym charakterem przysługujących uprawnień, ale podobnie dokonał się także podział na samorząd terytorialny i specjalny.
Robert D. Putnam, w książce Demokracja w działaniu15, przywołuje zadziwiający
świat zaawansowanej średniowiecznej samorządności północnych Włoch, który
określa wręcz komunalnym republikanizmem16, a który był w tamtym czasie rzeczywistą alternatywą dla dominującego w Europie absolutyzmu. Historyk Frederic
Lane podziwiał w jak dużym zakresie, w XII–XVI w., ludzie byli w stanie brać
udział w tworzeniu praw i podejmowaniu decyzji mających wpływ na ich życie17.
Fenomen samorządnych republik włoskich Robert Putnam opisuje: „Komuny
12

Ibidem, s. 370–372.
H. Pirenne, Economic and Social History of Mediaeval Europe, Nowy Jork 1956, s. 51.
14
Uniwersytet dosłownie oznacza wspólnotę.
15
R.D. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech,
Kraków 1995. R. Putnam cytuje w swojej pracy szereg innych autorów opisujących omawiane procesy,
są to: D. Mack Smith, G. Tobbaco, P. Kropotkin, J. Larner, F.C. Lane, J.K. Hyde, L. Martines, M.B.
Backer, Ch.R. Hickson i inni.
16
R.D. Putnam, op.cit., s. 184–208.
17
F.C. Lane, Venice and History, Baltimore 1966, rozdział „At the Roots of Republicanism”,
s. 535.
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wyrastały na początku z dobrowolnych zrzeszeń, powstających w ten sposób, że
grupy sąsiadów przysięgały sobie wzajemną pomoc, wspólną obronę i gospodarczą
współpracę. […] W XII wieku komuny powstały we Florencji, Wenecji, Bolonii,
Genui, Mediolanie i właściwie we wszystkich ważniejszych miastach północnych
i środkowych Włoch, a ich historycznym źródłem były takie pierwotne umowy
społeczne”18. Średniowieczne Włochy były areną „kiełkowania życia stowarzyszeń
obywatelskich wraz z rozkwitem komun, gildii, partnerstwa w interesach, […]
nowych form solidarności, w których bardziej był żywy duch równości”19. Samorządowe formy o szerszym lub węższym katalogu publicznych zadań powstawały
na wszystkich poziomach władzy terytorialnej oraz we wszystkich grupach społecznych, co uprawniło badaczy tamtego okresu do formułowania pojęć w rodzaju:
obywatelski czy komunalny republikanizm, nowa moralność republikańska, egalitaryzm, ustrój liberalny20. Działające wówczas gminy, komuny nie mogą być
nazwane demokratycznymi w dzisiejszym rozumieniu, jednak zachodzące zmiany
miały charakter rewolucyjny. Formowały się nowe znaczące grupy społeczne,
w tym nowe elity – powstawał odmienny od tradycyjnego układ klasowy ówczesnego społeczeństwa. Wiodącą cechą przedstawionych bardzo skrótowo procesów
było ponownie poszerzanie obywatelskiej części społeczeństw, zaś średniowieczne
samorządy były zarówno narzędziem pobudzania oddolnej aktywności, kolebką
obywatelskości, jak i skutecznym mechanizmem rozwiązywania podstawowych
zadań publicznych. Analizując formowanie się ustrojów Szwajcarii, południowej
Francji i landów południa Niemiec możemy powiedzieć, że model komunalnego
republikanizmu obejmował szersze terytoria średniowiecznej Europy niż tylko
północne Włochy21.
Gminy wieków średnich możemy przeciwstawić ówczesnym państwowościom:
„Tam istniało pojęcie wolności i niezawisłości administracji gminnej bez względu
na ogólne interesy państwowe. Gminy wówczas nie brały udziału w administracji
państwowej i nie wykazywały wcale dążności w tym kierunku. Z drugiej znowu
strony, samodzielność ich nie była wpływem ustroju prawnego, lecz polegała na
stanie faktycznym. Gminy tworzyły państwa w państwie, rządziły się same przez
swoje władze, wykonywały istotne prawa zwierzchnicze, a w stosunku do państwa
lub księcia uznawały z reguły tylko zobowiązania opierające się na umowie lub
18
19
20
21

R.D. Putnam, op.cit., s. 189–190.
M.B. Becker, Medieval Italy: Constraints and Creativity, Bloomington 1981, s. 36, przyp. 32.
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zwyczaju; władzy państwowej lub książęcej podlegały w bardzo małym stopniu,
uznając przeważnie książęcą władzę sądową w sprawach spornych. Często też
w krwawych walkach przeciw władcom zdobywały sobie gminy dostęp do organizacji feudalnej22. Średniowiecze było też polem kształtowania się pierwszych, ale
jakże potężnych, form stowarzyszeniowych samorządnych miast. Hansa jest terminem określającym stowarzyszenie handlowe miast będących na szlaku ekspansji osadników niemieckich. Pierwsza hansa powstała w 1161 r. w miejscowości
Visby na Gotlandii i nazywała się „Zjednoczenie Podróżników Gotlandzkich
Świętego Cesarstwa Rzymskiego”23. Liga Hanzeatycka, już jako federacja pomniejszych lig, osiągnęła szczyt swego rozwoju w XIV w. Podkreślmy w tym miejscu
zasadniczą tezę: samorządność (w tym i samorządy lokalne) powstała wraz z pojawieniem się człowieka jako istoty społecznej; w dalszym ciągu dziejów rozwinęła
się i osiągnęła wysoki stopień zorganizowania na długo przed pojawieniem się
znanych nam kategorii narodu, państwa narodowego i prawa pozytywnego.
Ewolucja koncepcji państwa i jednoczesne narodziny narodów oraz ich języków24
rozpoczęły w średniowieczu procesy unifikujące model przyszłego państwa narodowego. Jednocześnie następował silny i zaawansowany rozwój lokalizmów oraz
regionalizmów. Silna, suwerenna w wielu aspektach pozycja pana feudalnego, który
stanowił prawo i władzę publiczną na swoim terytorium, w bardzo dużym stopniu
wpływała na kształtowanie się odrębności terytorialnej w społeczności poddanych.
Tak rozumiane relacje możemy określić, zgodnie z dziś przyjętymi kategoriami,
jako w pełni ukształtowany lokalizm, który był ówcześnie uzupełnieniem, a nawet
alternatywą dla władzy monarszej, książęcej i kościelnej. Nie istniał jednolity
system prawno-sądowniczy, co powodowało, że ład, porządek i bieżąca administracja utrzymywane były na mocy prawa lokalnego bądź zwyczaju. Prawo zwyczajowe nie było już wówczas zbiorem prymitywnych praktyk. Trzeba podkreślić,
iż terytorialne zróżnicowanie systemów prawnych stanowiło dodatkowy czynnik
wzmacniający tożsamości lokalne i regionalne.
Rozwój feudalnych lokalizmów i korporacji zawodowych w dojrzałym średniowieczu to okres na równi sprzyjający kształtowaniu się przyszłych państw, narodów,
jak i czas krystalizowania się duchowej jedności świata zachodniego, uniwersalnej
kultury Zachodu utożsamianej wówczas z Europą i to w największej mierze kon22

Ibidem, s. 17–18.
N. Davies, op.cit., s. 373–374.
24
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tynentalną. Czasy nowożytne dokończyły proces oddzielania się władzy świeckiej
od kościelnej i od władzy rodów szlacheckich. Dodajmy, że władza lokalna tamtego
czasu (na większości terytorium pan feudalny, szlachta) od dawna pozostawała
w luźniejszej relacji z władzą kościelną. Urbanizacja postępowała także na wschodzie Europy. Tutaj ruchy ludności i zmiany społeczne doprowadziły do pojawienia
się autonomicznej jednostki miejskiej – Nowogrodu. „Miasto Nowogród rozpoczęło karierę niepodległej republiki po roku 1126. Jego wiecze, czyli zgromadzenie
wolnych obywateli, wybrało naczelnika władz administracyjnych i arcybiskupa.
Ustanowiło także zasady umowy, która ograniczała władzę panującego księcia”25.
Rozporządzeniom władz Nowogrodu podporządkowane były rozległe tereny nie
tylko w bezpośrednim sąsiedztwie miasta.
Mieszczaństwo było tą siłą, która najmocniej rozsadzała dotychczasowy hierarchiczny porządek społeczny i tworzyła początki nowego ustroju społeczno-ekonomicznego. Średniowieczne mieszczaństwo – bezpośredni poprzednik burżuazji,
było niezadowolone z absolutystycznych poczynań monarchów podtrzymujących
nierówność stanową, a tym samym hamujących rozwój nowej ekspansywnej klasy
społecznej. Wówczas też pojawił się termin „liberalizm”, wywodzący się od łacińskiego przymiotnika liber, czyli wolny. Odnosił się on do wolnościowych aspiracji
społecznych, politycznych i ekonomicznych mieszczaństwa26. Kilka wieków później
liberalizm, rozumiany jako postawa społeczno-polityczna, stał się w Oświeceniu
„synonimem tolerancji i umiłowania wolności, a więc z reguły rozległości horyzontów myślowych człowieka, w przeciwieństwie do ciasnego partykularyzmu
i ciemnoty umysłowej”27. XVI–XVIII w. to czas rewolucji mieszczańskich i narodzin
idei państwa liberalnego, a więc także czas powrotu i reinterpretacji koncepcji
równości wszystkich obywateli wobec prawa, a również i dalszy przyrost obywatelskiej części ludności. W państwach nowożytnych europejskiego kręgu kulturowego demokratyczne idee rewolucji mieszczańskich, rozwój kapitalizmu i osłabienie arystokracji utorowały drogę nowoczesnemu pojęciu narodu-ludu, który był
równocześnie wspólnotą obywateli o określonej tożsamości narodowej.
Koniec średniowiecza i początek czasów nowożytnych przyniósł powiększenie
zakresu dominium, bowiem dotychczas rozproszona władza systemu feudalnego
została silnie scentralizowana. Historyk myśli politycznej Marcin Król pisze wręcz
o zastąpieniu „bardziej demokratycznego systemu feudalnego” przez „silnie scen25
26
27
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tralizowany porządek absolutystyczny”28. „Zjawisko to związane jest zarówno
z rozwojem gospodarczym, który powoduje, że powstają wielkie fortuny budowane
przez ludzi spoza dotychczasowego grona uprzywilejowanych, jak i z rozwojem
komunikacji, co po prostu pozwala centrali sprawnie zarządzać znacznie większymi
terytoriami niż dotychczas. Poza tym wzrost zatrudnienia sprawia, iż tradycyjne
instytucje cechowe i stanowe przestają dobrze funkcjonować, a postęp w technikach
militarnych powoduje, że wojsko musi działać jednolicie pod scentralizowanym
dowództwem i że wydatki na armię muszą być ponoszone przez państwo, a nie
rozdzielone na małe feudalne terytoria”29. W ten sposób ustrojowe czynniki hierarchizmu i centralizacji przeważyły nad zdecentralizowanym, ale przede wszystkim chaotycznym ładem feudalnym. Wojna trzydziestoletnia ruszyła z posad
średniowieczny porządek systemu stanowych korporacji, który został zastąpiony
przez nowy model monokratycznego centralizmu. Jednolitości hierarchicznego
państwa sprzyjała recepcja prawa rzymskiego, które legło u podstaw nowego
porządku30. Panejko: „O jakiejś samodzielności związków korporacyjnych lub
gminy nie podobna wśród takich warunków mówić. Egzystencję gminy, jako
samodzielnej jednostki socjalnej, nowy porządek prawny w teorji neguje, w praktyce stara się zniszczyć. W ogóle istnienie publiczno-prawnej korporacji nie jest
obecnie do pomyślenia. Państwo stara się ją zamienić w rodzaj zakładu państwowego, pozostającego pod stałym kierownictwem państwowem. Uznaje ono tylko
terytorialnie i hierarchicznie podzielony stan urzędniczy, zawisły w zupełności od
prawnie nieograniczonej woli panującego i w tegoż imieniu rządzący ludnością,
pozbawioną prawa”31.
Mamy zatem w końcu średniowiecza i u zarania czasów nowożytnych do czynienia z cywilizacyjnym paradoksem, jak moglibyśmy rzecz ocenić z dzisiejszego
punktu widzenia. Bowiem powiększenie zakresu demokracji rozumianej jako
zwiększenie liczby ludności uczestniczącej w publicznym współdecydowaniu
(autor określa to zjawisko także jako przyrost obywatelskiej części społeczeństw),
pokrywa się jednocześnie z procesem oddalenia się ośrodków decyzyjnych od
samych obywateli. Następuje wyraźne oddzielenie się decentralizacji, samorządności i demokracji lokalnej (jako dysfunkcjonalnych w nadchodzącym porządku)
od sprawności administracyjnej i wchodzenia do kręgów uprzywilejowanych –
28
29
30
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obywatelskich coraz to nowych grup społecznych. Obywatelizacja, jako niezbędny
czynnik demokratyzacji, oddziela się od decentralizacji i samorządności, które
równocześnie przestają być postrzegane jako składnik ustroju demokratycznego.
Jednocześnie zmianie ulega legitymizacja władzy, której nowym uzasadnieniem
coraz bardziej staje się racja stanu, tj. interes umacniającego się narodu i jego
państwa. Pojawia się polityka pojmowana jako sfera skutecznego ludzkiego działania niezwiązanego z wyrokami boskimi. Średniowieczny brak indywidualizmu
został zastąpiony w odrodzeniowym humanizmie przez wtłoczenie „pełnego
człowieka” (l’uomo universale) w ramy narodu i państwa narodowego. W duchu
narodowościowym rodziła się nie tylko odzyskana pozycja jednostki w społeczeństwie, czy nadchodzący model państwowości. Prawie równocześnie rodziły się
nowożytny absolutyzm, konstytucjonalizm, nowy model prawa, biurokracja będąca
najlepszym narzędziem sprawowania zhierarchizowanej władzy, burżuazja jako
najważniejszy zbiorowy aktor nadchodzących czasów, rynek – będący wynikiem
rozwoju handlu, a także racjonalistyczna historiografia.
W takim kontekście dziejowym została ukształtowana doktryna liberalizmu
będąca fundamentem ideowym głównych sił wielkich rewolucji burżuazyjnych,
zwłaszcza francuskiej i angielskiej. Liberalizm przez ponad 300 lat pozostaje najbardziej typową doktryną polityczną świata zachodniego i systemu kapitalistycznego, doktryną aktualną po dziś dzień. „Doktryna liberalizmu opiera się na
założeniu o istnieniu naturalnych uprawnień jednostki, wysnutych z prawa natury,
o charakterze obiektywnym, niezmiennym, absolutnym i uniwersalnym. Prawo to,
wcześniejsze w swej genezie od państwa stoi ponad prawem stanowionym, określając zasadnicze jego zarysy i treści. Prawo natury, nie będące rezultatem prawotwórczej działalności państwa, podlega jednak jego ochronie jako zespół z samej
natury przynależnych człowiekowi uprawnień”32. Ta koncepcja „prawa ponad
prawem” jest od samego początku związana z ideami wolności, indywidualizmu,
praw jednostek, w tym prawa własności prywatnej, postępu i ograniczonych
funkcji państwa. Natomiast zdecydowanie koncepcja ta abstrahuje od obywatelizacji rozumianej jako przysługiwaniu, z natury, niezbywalnych praw każdej jednostce do współdecydowania, do uczestniczenia w sprawowaniu części władzy
publicznej. W ideologiach wyrosłych z rewolucji francuskiej samorząd – będący
jeszcze w pierwszym okresie rewolucji gwarancją wolności wspólnot – paradoksalnie został pominięty i zlikwidowany (ustawa Le Chapellier, 1791), a gwarancji
wolności zaczęto poszukiwać w przyrodzonych prawach jednostki ludzkiej (prawa
32
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człowieka). Liberalizm ugruntował zniesienie wszelkich bytów publicznych pomiędzy wolną jednostką a suwerennym państwem.
Wiek XVIII i XIX ze swoimi głównymi ideologiami jeszcze bardziej pogłębiły
rozdźwięk pomiędzy przyrostem demokracji w rozumieniu nabywania pełni praw
publicznych przez coraz szersze kręgi społeczeństw a umacnianiem się monocentrycznej władzy państwowej i utrwalaniem dychotomicznej relacji władza – społeczeństwo. W sferze werbalnej coraz częściej przywoływano „prawa jednostki”,
„wolności obywatelskie”, „równość obywateli wobec praw”, a nawet „w stanowieniu
praw”, jednak de facto kreowane były kolejne mechanizmy ustrojowe immunizujące
system władzy od realnego wpływu obywateli. O narastającej dychotomizacji
Fryderyk Schiller pisał: „Rządzący są zmuszeni do tego, aby z wielorakością obywateli państwa radzić sobie za pomocą klasyfikacji, przez co zawsze obcują
z człowiekiem jedynie z drugiej ręki, za pośrednictwem reprezentacji; nic więc
dziwnego, że w końcu całkowicie tracą oni z oczu owo człowieczeństwo, myląc je
ze sztucznym tworem intelektu. Rządzeni zaś mogą jedynie z kamiennym spokojem
przyjmować te prawa, które w tak małym stopniu mają ich na względzie”33. Romantyzm zdecydowanie podważył prymat prawa naturalnego nad pozytywnym.
Ekonomia jako nauka ukształtowała się w końcu XVIII w. Adam Smith w Badaniach nad naturą i przyczynami bogactwa narodów (1776) dał całościowy wykład
liberalizmu ekonomicznego już wcześniej zorientowanego na skuteczność ustrojową państwa. W drugiej połowie XIX w. narodził się pozytywizm prawniczy, który
otwarcie głosił, że ważność prawa jest niezależna od rzeczywistości, a jego skuteczność musi być zagwarantowana przymusem państwa34. Twórcy pozytywizmu
prawnego (m.in. G. Jellinek, H. Kelsen, H. Hart, A. Comte) przyczynili się do
rozwoju teorii państwa prawa, według której państwo i prawo dają się zredukować
do, mającej bezwzględny prymat, ustawy będącej wyrazem najwyższej władzy czyli
suwerena, który jest pierwotnym i jedynym źródłem prawa35. Do 1918 r. ostatecznie ukształtowała się nowoczesna koncepcja państwa narodowego, którego
„wcześniejsze” dzieje „wspak” pisali historycy, reinterpretując i racjonalizując
wcześniejsze wydarzenia do nowego porządku36. W taki oto sposób pierwotne,
naturalne i rzeczywiste byty wspólnotowe człowieka, mniejsze niż państwo
i o zupełnie innym charakterze legitymacji, zostały zmarginalizowane, a często
33
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wręcz usunięte z pola widzenia nowej, prawno-politycznej analizy rzeczywistości
społecznej.
Połączenie koncepcji państwa, prawa i narodu jest dziełem XIX w. Państwa
narodowe rozpoczęły mozolną pracę porządkowania całej swojej zawartości
i kształtu od budowania świadomości narodowych. Ernest Renan, francuski religioznawca, w swojej mowie na Sorbonie w 1882 roku mówił: „Naród jest duszą,
duchową zasadą. Dwie rzeczy, które w rzeczywistości są jednym, tworzą tę duszę,
tę duchową zasadę. Jedna z nich należy do przeszłości, druga do teraźniejszości.
Jedna jest własnością bogatego dziedzictwa wspomnień, druga jest współczesnym
porozumieniem, życzeniem współżycia, wolą udoskonalania tego niepodzielnego
dziedzictwa”37. Utwierdzanie wspólnot narodowych w granicach nowych państw
opierało się na przywoływaniu wspólnego dziedzictwa – tych elementów przeszłości, które służyły budowaniu współczesnego społeczeństwa jednego losu i jednej
solidarności, które określa się jako naród. Przywołane zostały dawne mity i legendy,
postaci, wydarzenia (głównie bitwy), nazwani zostali wrogowie i przyjaciele.
Wszystko to służyło na równi budowaniu nowej tożsamości, jak i otrząśnięciu się
spod obcego panowania. „Ta wielka gorliwość do odtworzenia minionych czynów,
poniesione cierpienia i wspólne radości w celu uformowania narodu i zapewnienia
jego dalszego istnienia w przyszłości, wyrażona została w mniejszym lub większym
stopniu we wszystkich dziedzinach sztuki. Tak więc malarstwo, rzeźba, architektura, literatura i muzyka, obok zapisów historii, były środkiem do stworzenia więzi
szerokich warstw ludu z narodem, który po bliższym przejrzeniu się był mityczną
funkcją, a jednak rozwinął olbrzymią, historycznie realną, siłę”38.
Narodziny koncepcji demokratycznego państwa prawa i pozytywizmu prawnego
stały się cezurą, od której zasadniczo uległy zmianom relacje jednostka – obywatel – społeczeństwo – władza – państwo. Po raz pierwszy terminu Rechtsstaat użył
Johann W. Placidus w 1798 r.39, a jego koncepcja dość szybko przeszeregowała
podmiotowość ówczesnej organizacji społeczno-politycznej. „Pod koniec XIX
wieku coraz mniej pisano o celach, które ma realizować państwo prawa, a coraz
więcej o tym, że wszelka działalność państwa musi mieć podstawę prawną. Treść
37
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terminu Rechtsstaat ewoluowała od rozumienia, w którym państwo będąc służebne
wobec jednostki, realizuje ideał równości wobec prawa, wolności słowa, sumienia
i wyznania, do takiego, w którym państwo prawa jest kojarzone z legalnością
działań zhierarchizowanej władzy i administracji państwowej, rolą parlamentu,
konstytucji czy niezawisłego sądownictwa”40. W takim to kontekście społecznym
i politycznym doktryna pozytywizmu prawnego została ugruntowana.
Idea państwa narodowego bardzo szybko, bo już z końcem XIX w. zaczęła
wyradzać się (szczególnie przy podejmowaniu tematyki narodu, grupy etnicznej
i rasy). Towarzyszył temu proces odchodzenia od demokracji, coraz silniejsza
centralizacja i większa omnipotencja władzy państwowej. Procesy te stały się
możliwe w wyniku autonomizacji sfery politycznej od obywatelskiej i zastąpienia
społeczeństwa-ludu pojmowanego jako suma obywateli mających wpływ na sferę
publiczną przez abstrakcyjny lud-naród, posiadający zobowiązania wobec pokoleń
przeszłych i przyszłych. W taki sposób nastąpiła ideologizacja obywatelskiej sfery
relacji jednostka – władza i jeszcze większe oddalenie ośrodków decyzyjnych od
człowieka. Od tego czasu „obywatelskie” jest w większym stopniu to co służy
narodowi niźli to co służy samemu obywatelowi. Interesy małych, realnych wspólnot – korporacji terytorialnych, zawodowych i innych, zostały podporządkowane
ideologicznemu bytowi – narodowi. Narody zorganizowane w państwa zapełniły
sceną polityczną zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym – międzynarodowym. Państwa narodowe, centralnie administrowane, zreorganizowały
całą wewnętrzną strukturę, ustanowiły jednolite modele prawne oparte na prawie
pozytywnym i wykształciły luźno powiązaną wobec społeczeństw grupę polityków.
Klasa polityczna stała się pośrednim dysponentem interesu publicznego. Wyspecjalizowana biurokracja ostatecznie uformowała się jako narzędzie polityków
i w takich to warunkach historycznych powstała współczesna nam nauka o samorządzie41. Wraz z rozwojem nowoczesnego aparatu administracyjnego państwo
stopniowo ograniczało i wręcz eliminowało struktury samorządowe.
W tym miejscu warto wspomnieć (choć krótko) o II Rzeczpospolitej42. Polski
samorząd terytorialny tego czasu oddaje w sposób interesujący proces ewolucji
doktryny od państwa demokratycznego, z rolą samorządu zapisaną w Konstytucji
Marcowej, do państwa autorytarnego – Konstytucja kwietniowa, w której nową
pozycję samorządom określiła już jednoznacznie teoria prawnopozytywistyczna.
40
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Doświadczenie totalitaryzmów w XX w. i wzrastająca ingerencja państwa w życie
jednostki w krajach demokratycznych, zwróciły uwagę na słabość i niedostateczność dotychczasowych gwarancji, gdyż izolowana jednostka okazała się być bezbronną wobec zorganizowanego aparatu państwa. Dlatego też w wielu nurtach
współczesnej myśli politycznej (konserwatyzm, agraryzm, komunitaryzm) zaczęto
ponownie zwracać uwagę na samorządy (różnego rodzaju) jako gwarancję praw
wspólnot przeciwko omnipotentnym tendencjom współczesnego państwa. Samorządy powróciły do łask w drugiej połowie XX w., kiedy okazało się, że demokratyczne aspiracje społeczeństw, ale także wzrost oczekiwań wobec administracji
publicznej, nie mogą już być zaspokajane przez hierarchiczną strukturę scentralizowanego państwa, która po prostu przestała być funkcjonalna.
Narodziny państwa narodowego spowodowały przypisanie dla tej nowej instytucji wszystkich elementów wchodzących w skład jej struktury, odtąd państwo –
według tej koncepcji – wtórnie „powoływało” samorząd terytorialny jako jedną
z form decentralizacji swojej administracji. Wiodącym założeniem budowy ustroju
państwowego (w tym terytorialnego) stały się jego spójność i jednolitość. Państwo
narodowe przedefiniowało całą wcześniejszą „zdecentralizowaną” historię społeczną i polityczną, zreinterpretowało na nowo także koncepcję i zadania samorządu będącego odtąd częścią dużej ideologicznej struktury. Pomocne w tym były
koncepcja władzy monocentrycznej, jednolitego prawa, centralizm, konstytucjonalizm, demokracja przedstawicielska, biurokracja i inne czynniki wymienione
wcześniej, ale także słabość czegoś co dzisiaj nazywamy społeczeństwem obywatelskim dysponującym podmiotowością publiczną. Nowy typ państwa – konglomerat ideowo-doktrynalno-instytucjonalny był tworem zadziwiająco ahistorycznym, wybierał z przeszłości tylko te elementy, które potwierdzały jego wiodące
założenia, a odrzucał wszystko to co do nich nie pasowało. Jednym z takich elementów, które nie przystawały do nowej rzeczywistości były wcześniej egzystujące
i ustrojowo działające z sukcesem formy samorządności.
Rodowa i plemienna wspólnota pierwotna, grecka polis, średniowieczne korporacje miejskie, lokalne oraz cechy rzemieślnicze, kupieckie i inne, były formami
samorządu, które legły u podstaw współczesnej, europejskiej instytucji samorządu
terytorialnego. Są one równie ważne dla dzisiejszego samorządu jak pruskie
reformy Karla von Steina, czy samorząd rozumiany jako „czwarta władza” na
wstępie rewolucji francuskiej. Zauważmy, że te „klasyczne” dla genezy współczesnego samorządu nurty opierały się zasadniczo na kolejnym rozszerzaniu obywatelskiej części społeczeństw (burżuazji, mieszczaństwa), a więc i na przyroście
demokracji. Wcześniejsze rewolucyjne przemiany włączały do grona obywateli:
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ludzi wolnych niebędących dotąd obywatelami, mieszkańców miast i członków
cechów, były to reformy o ile nie w istocie samorządowe, to bezpośrednio związane
z władzą lokalną. Rewolucja francuska okresu Konstytuanty, jak i pruskie reformy
von Steina odwoływały się do doktryny prawa naturalnego (jak i cały wcześniejszy
porządek prawnopolityczny w Europie) i z niego wywodziły publicznoprawną
legitymację gmin o wyraźnie demokratycznym charakterze. To prawo naturalne
umożliwiło skoncentrowanie się na randze jednostki-obywatela w całym porządku
ustrojowym i na zasadniczym fakcie, iż to przyrodzone prawa obywatela uprawniają go do współuczestnictwa we współzarządzaniu sprawami publicznymi. Ten
właśnie czynnik demokratyzacji i przyrostu obywatelskiej części społeczeństw
wydaje się być wiodącym elementem samej istoty samorządu terytorialnego, elementem pomijanym bądź niedostrzeganym przez prawo pozytywne.
Czy dzisiaj prawo naturalne może mieć rację bytu? Autor nie jest prawnikiem
i pozostawi tę kwestię do rozstrzygnięcia specjalistom. W ujęciu zaprezentowanym
przez autora jest to społeczna – wspólnotowa natura człowieka w jego cywilizacyjnej
ewolucji. Mówiąc współcześnie o naturalnym charakterze gminy mamy na myśli
państwo świeckie, o którego porządku prawnym decyduje nie wola boska, ale obiektywny mechanizm zbudowany na historycznie ukształtowanym systemie potrzeb
człowieka, jego elementarnych potrzeb społecznych, tworzących w drodze naturalnych procesów instytucję społeczno-polityczną samorządu terytorialnego. Jest to
zasadnicza różnica pomiędzy tradycyjnym ujęciem naturalistycznym a zmodyfikowaną, współczesną teorią bazującą na wiedzy obiektywnej. W naukach humanistycznych często operuje się kategorią naturalnego pochodzenia wielu instytucji społecznych. Analizując socjologiczne problemy samorządności terytorialnej, Kazimierz Z.
Sowa zdefiniował doktrynę lokalizmu jako ład, który „opiera się na istnieniu i współdziałaniu autonomicznych wspólnot lokalnych ukształtowanych historycznie
w drodze naturalnych procesów społeczno-przestrzennych”43. O tego typu naturalności, prawidłach naturalnych (prawie naturalistycznym?) mówi tutaj autor.
W toku historycznych przemian społeczno-politycznych samorząd ulegał nieustającej ewolucji. Zmieniał się tak, jak w procesach historycznych zmieniali się
ludzie, społeczeństwa i ich formy ustrojowe. W wyniku wielowiekowego rozwoju
dzisiejszy obraz samorządu terytorialnego dość istotnie różni się od tego czym
samorządy lokalne były jeszcze w połowie XX w., czy też w końcu XIX w. Nowoczesny kształt tej instytucji formował się w dobie pierwotnego liberalizmu i silnej
43
K.Z. Sowa, Lokalizm, centralizm i rozwój społeczny, „Państwo i Kultura Polityczna. Zeszyty
Politologiczne” 1988, nr 5, s. 56.
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pozycji omnipotentnego państwa narodowego, aby następnie – poprzez kryzys
demokracji, narodziny i upadek totalitaryzmów, klęskę eksperymentu „realnego
socjalizmu”, i wreszcie osłabienie centralizmu – ponownie związać się z ustrojem
kapitalizmu liberalno-demokratycznego. Dzisiaj samorząd terytorialny, choć wciąż
jeszcze nie w pełni doceniany, jest jednym z kluczowych elementów społecznej
i politycznej organizacji najbardziej zaawansowanej części ludzkości. Żywotność
tej instytucji, ale przede wszystkim dynamika jej rozwoju, którą możemy zaobserwować w ostatnich dziesięcioleciach, powodują, iż – pomimo swego wielowiekowego istnienia – jest on obecnie jednym z najbardziej pożądanych standardów
demokracji.
Samorządność w XXI w. coraz bardziej nawiązuje do pierwotnych – naturalnych
związków imperium, obywatelskości, sprawności i racjonalności zarządzania
(administrowania) oraz odobywatelskiego charakteru wszelkiej władzy demokratycznej. Samorząd terytorialny, jako część władzy usytuowanej najbliżej obywateli,
jest instytucją, która najskuteczniej może wdrażać dalsze pobudzanie procesów
wzrostu obywatelskiej aktywności i partycypacji w zarządzaniu sprawami publicznymi, a więc – w rezultacie – przyrostu demokracji. Nauki społeczne, nauka
o polityce nie narzuca doktrynalnego kagańca poprawności jednej formuły prawniczej, dzięki czemu realny – a być może nawet pożądany – staje się powrót do
naturalistycznych źródeł opisu i porządkowania ładu społeczno-politycznego,
przynajmniej w humanistycznej, społecznej perspektywie. Na zakończenie dodajmy,
że w dzisiejszej Polsce – kraju intensywnej transformacji ustrojowej (w tym trwającej reformy samorządowej), w bliższej i dalszej perspektywie – nowa pozycja
samorządu terytorialnego może odegrać zasadniczą rolę w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, aktywnych publicznie i bardziej spełniających się Polaków.

SUMMARY

POLAND AFTER 1989 year is still a great laboratory for social and political reforms. Building democracy in the beginning of XXI century is very exciting process, especially for the
social scientists. Author would like to present humanistic and social oriented, politological
concept of local government. This sketch of new theory is referring to very old natural
doctrine of law, could it be actual in today reality? Local government in new democracies
can not pass over the public activity of people – citizens. Positive oriented law preferring
structures and institutions of local authorities before the people. The question is: how to
transform the theory and organize the practice this part of democratic authorities which
are located most closest to citizens – local government.
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HISZPAŃSKA AUTONOMIA
U PROGU XXI WIEKU

1. WSTĘP

U PROGU XXI W. jednym z najważniejszych obszarów dyskusji akademickiej
w zakresie politologii jest zjawisko globalizacji. Wszelkie zjawiska polityczne,
gospodarcze, czy społeczne, zachodzące w skali światowej, pociągają bowiem za
sobą poważne konsekwencje dla niemal każdego zakątka globu. Jednakże równolegle, niejako w ich cieniu, przebiegają bardzo ciekawe zjawiska w skali lokalnej
i regionalnej. Podmioty znacznie mniejsze niż organizacje międzynarodowe, czy
państwa narodowe również próbują na nowo zdefiniować swoją pozycję w otaczającym świecie i wyznaczyć sobie nowe cele.
Dla Europejczyków problemem niezwykle zajmującym jest zatem nie tylko
kwestia gospodarczego i politycznego jednoczenia się kontynentu, ale także skutki
tych zjawisk odczuwane w skali lokalnej i regionalnej. Integracja europejska
skłania bowiem wielu aktorów gry politycznej, działających na szczeblach niższych
niż poziom państwa narodowego, do podjęcia kolejnej próby określenia swej
pozycji politycznej i gospodarczej w regionie. Relacje centrum – peryferia są zatem
problemem bardzo złożonym, gdyż w kontekście europejskim można wskazać na
ich dwojaki wymiar. Pierwszy związany jest z relacjami wiążącymi regiony peryferyjne z centrum państwa narodowego. Drugi natomiast odnosi się do prób
określenia pozycji tych regionów w strukturach jednoczącej się Europy. Należy
bowiem przypomnieć, że w historii Europy nierzadkie były przypadki dobrowolnego wejścia regionów charakteryzujących się odrębnościami prawnymi, kulturowymi, czy gospodarczymi, w skład silniejszego państwa, odgrywającego znaczącą
rolę na ówczesnej arenie międzynarodowej. Włączenie się w struktury polityczne
podmiotu znacznie bogatszego i nowocześniejszego przynosiło niejednokrotnie
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spore korzyści, skutkujące modernizacją określonego terytorium peryferyjnego.
Proces konsensualnego połączenia dwóch odrębnych jednostek politycznych
wiązał się jednak z pewnymi kosztami, ponoszonymi przez obydwie strony. Strona
charakteryzująca się słabszą pozycją ekonomiczną i polityczną na arenie europejskiej zrzekała się na rzecz państwa silniejszego części swojej suwerenności. Natomiast państwo o silniejszej pozycji zobowiązywało się do przestrzegania miejscowych praw, zwyczajów i przywilejów.
Przedstawione wyżej zjawisko można było obserwować również na przykładzie
ewolucji struktur politycznych państw Półwyspu Iberyjskiego. Jako doskonały
przykład powstania złożonego państwa dwunastowiecznego można przywołać
przypadek Korony Aragońskiej. Unia hrabstwa Barcelony i Królestwa Aragonii,
zawarta w 1137 r., była niezwykle ważnym wydarzeniem dla historii uformowanej
kilka wieków później Hiszpanii. W pewnym stopniu wpłynęła bowiem na późniejsze postrzeganie relacji między poszczególnymi regionami tego kraju, czyli byłymi
królestwami, księstwami i hrabstwami. Dążenie do utrzymania niezależności
i własnej odrębności prawnej w ramach jednego państwa, skutecznie walczącego
o utrzymanie swojej pozycji w stosunkach zewnętrznych, było zjawiskiem bardzo
wyraźnym i stanowiło wręcz trzon polityki owego kraju. Zachowanie i poszanowanie prawnych odrębności poszczególnych części składowych państwa pozwalało
zatem na sprawne i skuteczne zarządzanie nim 1.
W XX w. Hiszpania, państwo o bogatej tradycji związanej z poszanowaniem
regionalnych praw, zwyczajów i przywilejów, przeszło okres przymusowej centralizacji, związanej z ustanowieniem reżimu autorytarnego generała Franco. Lekceważenie woli społeczności regionalnych do zarządzania własnymi sprawami
w ramach państwa hiszpańskiego doprowadziło w szczególności do napięcia
w stosunkach pomiędzy politycznym centrum z siedzibą w Madrycie, a regionami
peryferyjnymi, charakteryzującymi się znacznymi odrębnościami. Śmierć dyktatora i rozpoczęcie przemian demokratycznych oznaczała zatem między innymi
konieczność takiego przeprowadzenia procesu decentralizacji państwa, który
pozwoliłby na utrzymanie jedności państwa, przy jednoczesnej aktywizacji politycznej elit regionalnych.
Celem niniejszego opracowania będzie próba pokazania konsekwencji przekształcenia Hiszpanii z silnie scentralizowanego państwa unitarnego w państwo
regionalne. Zastosowanie autonomii terytorialnej jako formy decentralizmu
1
Na temat charakterystyki polityki wewnętrznej Korony Aragońskiej zob. M. Myśliwiec, Katalonia
na drodze do niepodległości?, Bytom 2006, s. 16–17.

30

Małgorzata Myśliwiec

państwowego przyniosło bowiem wiele korzyści politycznych i przyczyniło się do
modernizacji państwa. Po ponad trzydziestu latach od momentu rozpoczęcia
przemian demokratycznych i pomyślnym przeprowadzeniu procesu decentralizacji, Hiszpania na początku XXI w. jest uznawana za jednego z najważniejszych
aktorów gry politycznej na arenie europejskiej.

2. PROCES DECENTRALIZACJI PAŃSTWA HISZPAŃSKIEGO
Demokratyzacja państwa hiszpańskiego oznaczała między innymi konieczność
jego decentralizacji. Był to jednak proces bardzo trudny do przeprowadzenia, ze
względu na wielość stanowisk prezentowanych w tym zakresie przez poszczególne
siły polityczne, tworzące Konstytuantę. Politycy wchodzący w jej skład prezentowali
skrajnie różniące się koncepcje. Pogodzenie zwolenników państwa unitarnego,
regionalnego, federacji, a nawet konfederacji nie było zadaniem łatwym 2. Dlatego
przyjęcie ostatecznego rozwiązania nie mogło czynić zadość w zupełności któremukolwiek żądaniu, lecz było niewątpliwie kompromisem godzącym z grubsza
wszystkie stanowiska.
Wynikiem owego kompromisu była decyzja o przekształceniu Hiszpanii w państwo regionalne 3. Koncepcja ta zakłada bowiem możliwość utrzymania unitarnej
formy państwa, przy jednoczesnym uznaniu autonomii terytorialnej za formę
decentralizmu państwowego, przynależną każdemu regionowi historycznemu.
W takim ujęciu pojęcie autonomii terytorialnej nabrało zupełnie nowego znaczenia w porównaniu z tym, w jaki sposób rozumiano je na początku XX w. Wówczas
to bowiem nadanie statutu autonomii regionowi charakteryzującemu się wyraź2
Szerzej na temat koncepcji poszczególnych ugrupowań politycznych, dotyczących decentralizacji
Hiszpanii zob. A. Sroka, Hiszpańska droga do federalizmu, Wrocław 2008, s. 90–101; M. Myśliwiec,
Katalonia na drodze…, s. 53–58; eadem, Lewica hiszpańska wobec problemu modernizacji, [w:]
Koncepcje modernizacji we współczesnej myśli politycznej, red. A. Wojtas, R. Bäcker, M. Lisiecki, Toruń
2008, s. 51–56.
3
Pojęcie państwa regionalnego jest dość szeroko omówione w polskiej literaturze przedmiotu.
Szerzej na temat specyfiki państwa regionalnego zob. A. Sroka, op.cit., 33–39; J. Iwanek, Prawnokonstytucyjne położenie regionów autonomicznych w Hiszpanii, [w:] Oblicza decentralizmu, red. idem,
Katowice 1996; idem, Pozycja prawna wspólnot autonomicznych w ustroju politycznym Hiszpanii, [w:]
Polityczne życie lokalne, red. J. Wódz, Katowice 1994; idem, Współczesne rozumienie autonomii terytorialnej, [w:] Społeczeństwo wobec problemów transformacji i integracji, red. J. Liszka, Ustroń 2000;
T. Skrzypczak, Państwo regionalne – problemy autonomii terytorialnej we Włoszech i Hiszpanii,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1984, nr 221.
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nymi odrębnościami oznaczało szczególny rodzaj uprzywilejowania. Natomiast
uznanie przez władze państwowe regionalnej odrębności i przyznanie szczególnych
uprawnień prawotwórczych mogło być postrzegane nawet jako posunięcie polityczne zagrażające jedności i integralności państwa. Obawa przed wysuwaniem
przez władze regionów autonomicznych kolejnych żądań, wraz z postulatem
secesji włącznie, skutecznie wpływało na dość negatywną ocenę zjawiska autonomii terytorialnej na początku ubiegłego stulecia.
Utworzenie państwa regionalnego po II wojnie światowej, najpierw we Włoszech, a następnie w Hiszpanii, skłoniło wielu badaczy do radykalnej zmiany stanowiska wobec tej koncepcji. Jej współczesna wersja zakłada bowiem możliwość
nadania autonomii terytorialnej nie tylko regionom wyróżniającym się pewnymi
odrębnościami, ale wszystkim wspólnotom historycznym, tworzącym obszar
danego państwa. Autonomia terytorialna przestaje być w takim przypadku statusem uprzywilejowania, a staje się formą decentralizmu państwowego 4. Proces
decentralizacji państwa hiszpańskiego wyróżniał się jednak niewątpliwie pewnymi
cechami, których nie sposób pominąć przedstawiając jego specyfikę 5.
Pierwszą cechą było zachowanie unitarnego charakteru państwa. Przepis art. 2
konstytucji nie pozostawia co do tego najmniejszych wątpliwości, mówiąc o „wspólnej i niepodzielnej ojczyźnie wszystkich Hiszpanów”6. Przyjmując takie rozwiązanie
spełniono postulaty polityczne najsilniejszych wówczas ugrupowań, czyli Unii
Centrum Demokratycznego, Sojuszu Ludowego oraz Hiszpańskiej Socjalistycznej
Partii Robotniczej. Chęć zachowania unitarnej formy państwa nie wiązała się jednak
z niedostrzeganiem przez polityków owych partii problemu dążeń ośrodków
regionalnych 7. Demokratyzując państwo nie można było pozwolić sobie na ignorowanie jednej z jego fundamentalnych zasad, czyli zasady pluralizmu.
Dlatego jako drugą cechę procesu hiszpańskiej decentralizacji należy wskazać
prawne uznanie wielonarodowego charakteru państwa. Ów stan faktyczny również
znalazł odzwierciedlenie w art. 2 Konstytucji, gwarantującym „prawo do autono-

4

Por. J. Iwanek, Współczesne rozumienie autonomii…, s. 176.
Ze względu na tematykę i zwięzłą formę niniejszego opracowania autorka zdecydowała się jedynie na wskazanie kilku kluczowych elementów, charakterystycznych dla procesu hiszpańskiej
decentralizacji. Pełen katalog cech współczesnego państwa regionalnego przedstawia w polskiej literaturze przedmiotu Jan Iwanek, [w:] J. Iwanek, Współczesne rozumienie autonomii…, s. 171–178.
6
Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, Boletín Oficial del Estado núm. 311, de 29 de
diciembre de 1978; Konstytucja Hiszpanii, tłum. T. Mołdawa, Warszawa 2008, s. 30.
7
Szerzej na temat koncepcji owych ugrupowań w zakresie decentralizacji państwa hiszpańskiego
zob. M. Myśliwiec, Lewica hiszpańska wobec problemu modernizacji…, s. 52–53.
5
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mii stanowiących go (naród hiszpański – przyp. M.M. ) narodowości i regionów” 8.
Przepis ten – paradoksalnie kompromisowy – stał się źródłem bardzo poważnych
sporów, związanych z problemem niejednoznaczności w zakresie ustalenia hierarchii ważności ośrodków, mających prawo do podejmowania decyzji o charakterze
politycznym. Jeżeli bowiem nawet przyjąć za Ernestem Gellnerem, że „zbiór osób
(na przykład mieszkających na danym terenie lub mówiących danym językiem)
staje się narodem wtedy i tylko wtedy, gdy są one stanowczo przekonane, iż z tytułu
współprzynależności do owego zbioru mają wobec siebie pewne obowiązki i pewne
prawa” oraz, że „tym, co czyni z nich naród, jest wzajemne uznanie się za rodaków”9, pojawia się pytanie: kim czują się mieszkańcy Hiszpanii? Jak wynika
z badań, przeprowadzonych w 2009 r. przez Instytut Nauk Politycznych i Społecznych w Barcelonie 42,5% badanych czuje się w równym stopniu Hiszpanem, jak
i Katalończykiem 10. Przykład regionu charakteryzującego się znacznymi odrębnościami w stosunku do pozostałych wspólnot hiszpańskich pokazuje, że poczucie
tożsamości społecznej mieszkańców tego kraju ma zazwyczaj dwa poziomy:
regionalny i państwowy.
Trzecią cechą charakterystyczną jest uznanie autonomii terytorialnej za zasadę
konstytucyjną. Wspólnoty autonomiczne stały się w tym przypadku jednostkami
podziału terytorialnego, obejmującymi swym zasięgiem całe państwo 11. Powszechna
dostępność autonomii pozwoliła na wyeliminowanie statusu uprzywilejowania
charakterystycznych regionów peryferyjnych. Z drugiej strony zmusiła elity polityczne regionów, nieposiadających silnych tradycji w zakresie sprawowania władzy
politycznej na tym szczeblu, do większej mobilizacji i kreatywności. Warto przy
tym zwrócić uwagę na fakt, że przepisy konstytucji stworzyły tylko pewne ramy
prawne dla rozpoczęcia procesu decentralizacji. Ustawodawca nie przesądził
ostatecznie z wysokości politycznego centrum, jaka powinna być ostateczna liczba
wspólnot autonomicznych, ani też kto powinien je tworzyć. Jednocześnie zdawano
sobie sprawę z tego, że nie wszystkie regiony równie chętnie będą występowały
o przyznanie statutu autonomii i dlatego w ustawie zasadniczej przewidziano trzy
różne drogi, umożliwiające ubieganie się o takie prawa 12. Pozwoliło to elitom
8

Konstytucja Hiszpanii…, op.cit., s. 30.
E. Gellner, Narody i nacjonalizm, Warszawa 1991, s. 16.
10
http://www.icps.es/archivos/sondeigs/SC2009.pdf, odczyt z dn. 21.01.2010.
11
J. Iwanek, M. Domagała, Państwo lokalne, państwo regionalne, [w:] Polityka: przedmiot badań
i formy jej przejawiania się, red. P. Dobrowolski, M. Stolarczyk, Katowice 2000, s. 143.
12
Szerzej na temat trzech różnych rozwiązań prawnych, gwarantowanych przez hiszpańską
Konstytucję i umożliwiających przekształcenie regionu we wspólnotę autonomiczną. Zob. M. My9
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szczebla centralnego na ożywienie lub wręcz wykreowanie elit regionalnych
i doprowadzenie do ostatecznego efektu podziału całości terytorium państwowego
na wspólnoty autonomiczne. Proces regionalizacji, który trwał ponad dekadę,
przebiegał jednak przy pełnym poszanowaniu woli wspólnot regionalnych 13.
Polityczne centrum mobilizowało tylko te regiony, w których brakowało inicjatywy
oddolnej.
Tabela 1. Przebieg procesu decentralizacji Hiszpanii w zakresie tworzenia
wspólnot autonomicznych, po ustanowieniu Konstytucji z 1978 r.
Nazwa regionu Data nadania statutu
historycznego
autonomii
Katalonia
18.12.1979
Kraj Basków
18.12.1979
Galicja
06.04.1981
Andaluzja
30.12.1981
Asturia
30.12.1981
Kantabria
30.12.1981
La Rioja
09.06.1982
Murcja
09.06.1982
Wspólnota Walencji
01.07.1982
Aragonia
10.08.1982
Kastylia La Mancha
10.08.1982
Nawarra
10.08.1982
Wyspy Kanaryjskie
10.08.1982
Ekstremadura
25.02.1983
Kastylia i León
25.02.1983
Madryt
25.02.1983
Wyspy Baleary
25.02.1983
Ceuta
13.03.1995
Melilla
13.03.1995
Źródło: opracowanie własne.

śliwiec, Plan Ibarretxe – droga do niepodległości Kraju Basków?, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły
Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie” 2006, nr 7, s. 101–103.
13
Przykładem potwierdzającym, że nie zawsze członkowie jednej grupy narodowej byli zainteresowani współpracą w ramach jednej wspólnoty autonomicznej jest fakt utworzenia dwóch odrębnych wspólnot baskijskich: Kraju Basków i Nawarry. Władze centralne uszanowały wolę elit regionalnych, wyrażając zgodę na utworzenie dwóch niezależnych wspólnot autonomicznych (przyp.
– M.M.).

34

Małgorzata Myśliwiec

Czwarty element niniejszej charakterystyki musi wskazywać na podstawę
prawną funkcjonowania istniejących obecnie 17 wspólnot autonomicznych.
W każdym przypadku stanowi ją bowiem Konstytucja Hiszpanii oraz statut autonomii, nadany każdej ze wspólnot w drodze osobno przeprowadzonego postępowania ustawodawczego. Cechą charakterystyczną państwa regionalnego jest to, że
uchwalenie każdego statutu lub jakakolwiek jego nowelizacja zależy od zgody
wyrażonej przez Kortezy Generalne, czyli parlament centralny. W tym miejscu
można wyraźnie zauważyć różnicę pomiędzy państwem unitarnym, regionalnym
i federalnym. W państwie unitarnym najpowszechniejszą formą decentralizacji
jest samorząd terytorialny. Wszelkie podstawy prawne, umożliwiające wykonywanie władzy politycznej na każdym szczeblu samorządu, są przy tym odgórnie
przyjmowane przez parlament centralny. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt,
że wszystkie jednostki podziału administracyjnego, będące jednostkami tego
samego szczebla samorządowego, działają na podstawie tej samej ustawy. Przyjęcie
owego rozwiązania stwarza identyczne możliwości działania dla wszystkich jednostek jednego szczebla, bez uwzględniania ich terytorialnych odmienności, ani
też stopnia gotowości do przejęcia nowych kompetencji 14.
W państwie regionalnym również zachowana zostaje zasada, że nadanie statutu
autonomii oraz każdorazowe wyrażenie zgody na jego zmianę należy do uprawnień
parlamentu centralnego. To jego zgoda lub jej brak decyduje o zakresie kompetencji danej wspólnoty. Jednakże nie oznacza to w żadnym razie uniformizacji przyznanych praw, gdyż każdy z regionów osobno negocjuje z politycznym centrum
jaki zakres uprawnień określi jego statut. Jest on w każdym przypadku odrębną
i niepowtarzalną ustawą, determinującą relacje wspólnoty autonomicznej z politycznym centrum państwa. Można zatem powiedzieć, że każda zmiana któregokolwiek ze statutów autonomii, jest przejawem dynamiki procesu decentralizacji.
Sam proces decentralizacji państwa hiszpańskiego, rozpoczęty niemal natychmiast
po przyjęciu demokratycznej ustawy zasadniczej, trwał ponad dekadę 15. Natomiast
kolejne wnioski poszczególnych wspólnot autonomicznych o rozszerzenie katalogu
przysługujących im kompetencji nie pojawiały się jednocześnie. Kolejne wspólnoty
występowały z nimi, i występują nadal, w miarę swoich potrzeb i na miarę swych
14
Na przykład w Polsce podstawą prawną dla funkcjonowania władz samorządowych na szczeblu
wojewódzkim jest w każdym przypadku ta sama ustawa o samorządzie wojewódzkim z 5 czerwca
1998 roku (zob.) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie wojewódzkim, Dziennik Ustaw
1998, nr 91.
15
Przebieg procesu decentralizacji państwa hiszpańskiego, rozpoczętego po uchwaleniu Konstytucji w 1978 roku, ilustruje tabela 1.
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możliwości. Dynamika procesu hiszpańskiej decentralizacji dotyczy zatem kolejno
poszczególnych regionów, ubiegających się o zmiany w statucie, a nie wszystkich
regionów państwa, niezależnie od stopnia ich gotowości do przejęcia nowych
uprawnień. Taki proces można nazwać decentralizacją niesymetryczną. Jest to
zjawisko, które budzi niejednokrotnie wiele kontrowersji zarówno wśród badaczy
współczesnych systemów politycznych, jak i komentatorów politycznych. Często
bowiem upatruje się w nim potencjalnego zagrożenia dla jedności państwa.
Regiony wyróżniające się wyraźnymi odrębnościami kulturowymi i gospodarczymi
oraz posiadające bogatą tradycję polityczną zazwyczaj starają się o szerszy katalog
uprawnień niż regiony, które nie wyróżniają się takimi cechami. Brak tradycji
i możliwości działania skłania elity regionów uboższych do ubiegania się o znacznie skromniejszy zakres kompetencji, któremu będą mogły sprostać bez pomocy
władz centralnych. Uznanie rzeczywistości „różnych prędkości” w zakresie rozwoju
i modernizacji państwa wcale nie musi jednak oznaczać rażących dysproporcji
pomiędzy poszczególnymi regionami. Wręcz przeciwnie: umożliwienie wspólnotom regionalnym samodzielnego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji
politycznych na szczeblu niższym, niż poziom państwa, może być skutecznym
narzędziem służącym progresowi. W takiej sytuacji rola politycznego centrum
musi jednak wiązać się z pomocą dla regionów nieposiadających dynamicznych
elit regionalnych oraz słabiej rozwiniętych pod względem gospodarczym 16.
Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku państw federalnych.
Podstawą prawną funkcjonowania każdego kraju związkowego jest bowiem konstytucja federalna oraz konstytucja danej jednostki terytorialnej. Parlamenty
krajów związkowych mogą przy tym samodzielnie dokonywać zmian w przepisach
własnych konstytucji, bez wymogu ich akceptacji przez parlament centralny. Jedyną
zasadą jest zakaz przyjmowania przepisów sprzecznych z konstytucją federalną.
Każda federacja to zatem państwo najbardziej zdecentralizowane z wszystkich
trzech typów, przedstawionych powyżej. Tworzące je kraje związkowe mają bowiem
największy zakres możliwości w zakresie samodzielnego tworzenia przepisów
prawnych, regulujących funkcjonowanie wspólnoty regionalnej. Jednakże taka
forma decentralizacji uzależniona jest w znacznym stopniu od tradycji politycznej
danego państwa. Skuteczne korzystanie z tak szerokiego wachlarza kompetencji,
jaki gwarantuje federalna forma państwa, zależy od posiadania odpowiednio
16

Szerzej na temat charakterystyki decentralizacji niesymetrycznej w Hiszpanii zob. M. Myśliwiec,
Decentralizacja niesymetryczna. Przykład hiszpańskiego państwa regionalnego u progu XXI wieku,
[w:] Współczesne państwo. Wybrane problemy, red. S. Wróbel, Poznań–Chorzów 2009, s. 227–238.
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przygotowanych elit politycznych na poziomie krajów związkowych. Ich brak,
a w konsekwencji brak doświadczenia w zakresie podejmowania decyzji o charakterze politycznym na poziomie regionalnym, stawia pod znakiem zapytania skuteczność zastosowania tak daleko idącej decentralizacji.

3. HISZPAŃSKA DECENTRALIZACJA
U PROGU XXI WIEKU
Koniec XX w. zaowocował na hiszpańskiej scenie politycznej alternacją władzy.
Socjaliści z Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE), rządzący
nieprzerwanie od 1982 r., w 1996 r. musieli oddać władzę w ręce Partii Ludowej
(PP). Ugrupowanie to nie zdobyło jednak wówczas większości, pozwalającej na
samodzielne utworzenie rządu 17. Dlatego jego politycy, pomimo uznania dla
koncepcji silnego państwa unitarnego, musieli w pierwszej kadencji swoich rządów zabiegać o poparcie ugrupowań nacjonalistycznych. Był to warunek konieczny
dla w miarę skutecznego działania rządu mniejszościowego. Należy przy tym
zaznaczyć, że współpraca z nacjonalistami w warunkach hiszpańskich nie jest
procesem łatwym. Dwa główne ugrupowania, PP oraz PSOE, działające na terytorium całego państwa, nie mogą liczyć w sytuacji braku możliwości samodzielnego rządzenia na utworzenie koalicji. Partie nacjonalistyczne wolą bowiem
udzielać politycznego wsparcia tylko dla określonych projektów, niż przyjmować
na siebie część odpowiedzialności za politykę rządową. Powodem takiej sytuacji
jest fakt, że w oczach swego elektoratu – czyli narodu politycznego, który reprezentują – mają one więcej do stracenia, niż do politycznego zyskania. Idea konfliktu centrum – peryferia uniemożliwia wręcz otwartą współpracę w ramach
rządowej koalicji. Współpraca w ramach poparcia dla rządu mniejszościowego
i jego wybranych projektów ma zatem określoną cenę polityczną. Są nią najczęściej
kolejne ustępstwa rządu centralnego na rzecz zwiększenia katalogu kompetencji
wspólnot autonomicznych. W szczególności zaś dotyczy to tych regionów, których
politycy udzielają rządowi wsparcia na arenie parlamentu centralnego. Są nimi
wyłącznie reprezentanci Katalonii i Kraju Basków, czyli regionów peryferyjnych,

17
W 1996 r. PP zdobyła 156 z 350 mandatów w Kongresie Deputowanych. Dane podane za: http://
electionresources.org/es/congreso.php?election=1996, odczyt z dn. 09.10.2008.
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charakteryzujących się największymi odmiennościami w stosunku do pozostałych
wspólnot autonomicznych 18.
Kadencja 1996–2000 wiązała się dla rządu José María Aznara z koniecznością
prowadzenia polityki kompromisu wobec reprezentantów wspólnot autonomicznych.
Ponadto należy zauważyć, że ów okres charakteryzował się dość znacznym stopniem
konsolidacji hiszpańskiej autonomii. Wiele wspólnot funkcjonowało w ramach
wyznaczonych przez konstytucję i statuty autonomii już od ponad dziesięciu lat.
Oznaczało to, że w drugiej połowie lat 90. przyszedł czas na refleksję, dotyczącą
możliwości rozszerzenia katalogów kompetencji poszczególnych wspólnot. Partia
Ludowa, sprawująca władzę za pośrednictwem rządu mniejszościowego, musiała
stawić czoła takiej sytuacji. Ostatecznie w całym okresie kadencji 1996–2000 Kortezy
Generalne rozpatrzyły jedenaście projektów zmian w statutach autonomii (patrz
tabela 2). Łatwo przy tym zauważyć, że były to działania zmierzające do rozszerzenia
stopnia autonomii regionów historycznych, nie charakteryzujących się takimi
odmiennościami kulturowymi czy gospodarczymi, jak Katalonia, Kraj Basków, czy
Galicja. Proces decentralizacji państwa, przeprowadzony w latach 1996–2000, miał
zatem na celu złagodzenie decentralistycznej asymetrii.
Tabela 2. Zmiany dokonane w przepisach statutów wspólnot
autonomicznych w kadencji Kortezów Generalnych 1996–2000
Nazwa regionu, tworzącego Data zgłoszenia projektu Data przyjęcia ustawy organicznej,
wspólnotę autonomiczną Kongresowi Deputowanych zatwierdzającej zmiany w statucie
Aragonia
27.03.1996
30.12.1996
Wyspy Kanaryjskie
27.03.1996
30.12.1996
Kastylia La Mancha
16.01.1997
03.07.1997
Murcja
29.07.1997
15.06.1998
Wspólnota Madrytu
16.12.1997
07.07.1998
Kantabria
17.02.1998
30.12.1998
Asturia
16.03.1998
05.01.1999
Wyspy Baleary
02.04.1998
08.01.1999
Kastylia i León
04.05.1998
08.01.1999
La Rioja
29.05.1998
07.01.1999
Estremadura
30.06.1998
06.05.1999
Źródło: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/PropRefEstAut,
odczyt z dn. 14.10.2008.
18

Szerzej na temat charakterystyki politycznych zachowań partii etnoregionalnych zob. M. Myśliwiec, Partie etnoregionalne: szansa czy zagrożenie dla jednoczącej się Europy?, „Athenaeum. Polskie
Studia Politologiczne” 2010, nr 25, s. 128–146.
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Sytuacja diametralnie zmieniła się w 2000 r., kiedy to Partia Ludowa zdobyła
bezwzględną większość mandatów w Kortezach Generalnych i uzyskała zdolność
do samodzielnego rządzenia 19. Wówczas to zadecydowano o zmianie kursu polityki
wobec nacjonalizmów peryferyjnych. Podkreślanie unitarnej formy państwa
i zwracanie znacznie większej uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu kompetencji samorządu terytorialnego, kosztem wspólnot autonomicznych, doprowadziło
do nasilenia tendencji odśrodkowych 20.
Pierwszym zwiastunem nowej fali żądań ze strony regionów peryferyjnych,
dotyczących kształtu ich autonomii, było polityczne ożywienie Baskijskiej Partii
Nacjonalistycznej. Pod koniec 2003 r. ugrupowanie to przedstawiło baskijskiemu
parlamentowi projekt zmiany statutu autonomii, który zyskał nazwę „Planu Ibarretxe” 21. Jego założenia, skupione w sześciu grupach zagadnień, miały w praktyce
doprowadzić do powstania wolnego stowarzyszenia Kraju Basków z Hiszpanią 22.
30 grudnia 2004 r. lokalna legislatura zaakceptowała ów plan bezwzględną większością głosów. Jednakże takie propozycje, jak przyznanie Baskom prawa do
podwójnego obywatelstwa (hiszpańskiego i baskijskiego), orzekanie przez władze
regionalne o legalności istnienia miejscowych partii politycznych, czy też utworzenie w ramach hiszpańskiego Trybunału Konstytucyjnego jednostki o nazwie
Trybunał do Spraw Rozstrzygania Konfliktów Baskijsko-Państwowych, były nie
do zaakceptowania przez Kortezy Generalne. Pomimo umożliwienia szefowi
baskijskiej egzekutywy wystąpienia na forum parlamentu centralnego, co nastąpiło

19
W 2000 r. Partia Ludowa uzyskała 183 z 350 mandatów w Kongresie Deputowanych. Dane
podane za: http://electionresources.org/es/congreso.php?election=2000, odczyt z dn. 9.10.2008.
20
Umocnienie lub odejście od kursu centralistycznego w polityce partii rządzącej można stwierdzić między innymi dzięki analizie projektów statutów autonomii, rozpatrywanych przez Kortezy
Generalne. O ile w kadencji 1996–2000 parlament centralny rozpatrzył i zatwierdził 11 takich
wniosków, to już w kadencji 2000–2004 nie został rozpatrzonył ani jeden projekt tego rodzaju. Zob.
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/PropRefEstAut?_piref73_
1335516_73_1335513_1335513.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IWI7&FMT=INITXLBA.fmt&DOCS=125&DOCORDER=FIFO&DES1=Propuestas+de+reforma+de+estatutos+de+autonom%EDa&QUERY=127.cini., odczyt z dn. 14.10.2008.
21
Nazwa owego projektu pochodziła od nazwiska Prezydenta Kraju Basków, reprezentującego
Baskijską Partię Nacjonalistyczną (PNV), Juana José Ibarretxe Markuartu (przyp. – M.M.).
22
Forma niniejszego opracowania nie pozwala na nader szczegółowe omówienie wszystkich
propozycji zmian w statucie, zaproponowanych przez PNV. Szerzej na temat założeń „Planu Ibarretxe”, zob. Propuesta de la reforma del Estatuto político de la Comunidad de Euskadi, de 30 de diciembre
de 2004, Boletín Oficial del Parlamento Vasco, núm. 180, de 3 de enero de 2005 oraz M. Myśliwiec,
Plan Ibarretxe…, s. 99–117.
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1 lutego 2005 r., członkowie Kongresu Deputowanych odrzucili projekt, nie nadając mu dalszego biegu legislacyjnego 23.
Problem wzrostu radykalnych nastrojów w regionach peryferyjnych nie mógł
zostać pominięty w trakcie kampanii wyborczej do Kortezów Generalnych, które
zostały zarządzone na dzień 14 marca 2004 r. Dwie największe partie, rywalizujące
o wyborcze zwycięstwo, poświęciły w swych programach sporo miejsca kwestii
rozwoju państwa regionalnego. Partia Ludowa (PP), której sondaże przedwyborcze dawały większe szanse na zwycięstwo, wyeksponowała w zaprezentowanym
programie własne osiągnięcia w zakresie umacniania autonomii terytorialnej.
Zwrócono uwagę na fakt, że w latach 1995–2003 ogólna liczba urzędników,
zatrudnionych w strukturach administracyjnych wspólnot autonomicznych
zwiększyła się z 29,8% do 48,9%, biorąc pod uwagę całą strukturę administracyjną
państwa hiszpańskiego. Zdaniem polityków PP znacznie zmniejszył się także
udział administracji centralnej w ogólnych wydatkach publicznych: z 68,1%
w 1995 r. do 47,2% w 2002 r. 24 Politycy PP przekonywali swych wyborców, że to
właśnie na okres dwóch kadencji ich rządów przypadł moment kulminacji
w zakresie przekazywania kompetencji na rzecz wspólnot autonomicznych przez
polityczne centrum 25. Daleko idąca decentralizacja zapewniła zatem możliwość
aktywnego udziału podmiotów regionalnych we współtworzeniu państwowej
rzeczywistości politycznej. I to, w założeniach polityków PP, powinno było
w 2004 r. wystarczyć obywatelom hiszpańskim. W programie wyborczym stwierdzono bowiem, że dalsze sprawne funkcjonowanie państwa zależeć musi od
współpracy wszystkich trzech segmentów administracji publicznej w Hiszpanii:
sektora centralnego, regionalnego (czyli autonomicznego) i lokalnego (czyli
samorządowego). W tej sytuacji głównym celem, jaki postawiła sobie PP na
23
Po zakończeniu debaty nad projektem, która odbyła się na posiedzeniu plenarnym Kongresu
Deputowanych, przeprowadzono głosowanie nad jego przyjęciem. W głosowaniu udział wzięło 344
z 350 deputowanych. Za przyjęciem opowiedziało się 29 deputowanych, wywodzących się z Baskijskiej Partii Nacjonalistycznej, koalicji katalońskich nacjonalistów Convergència i Unió oraz populistycznej Katalońskiej Lewicy Republikańskiej. Przeciw głosowało 313 deputowanych, reprezentujących głównie dwa najsilniejsze ugrupowania w Kongresie Deputowanych: Hiszpańską Socjalistyczną
Partię Robotniczą (PSOE) oraz Partię Ludową (PP). 2 deputowanych wstrzymało się od głosu. Dane
przytoczone za: M. Myśliwiec, Plan Ibarretxe…, s. 115.
24
Avanzamos juntos. Programa de Gobierno del Partido Popular. Elecciones Generales de 2004,
Madrid 2004, s. 373.
25
W programie wyborczym z 2004 r. zaznaczono, że w trakcie dwóch kadencji rządów PP dokonano aż 356 transwerów kompetencji ze strony politycznego centrum na rzecz wspólnot autonomicznych zob. Avanzamos juntos…, op.cit., s. 373.
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kolejną kadencję, po ewentualnym zwycięstwie wyborczym, była koordynacja
działań całej administracji publicznej w oparciu o zasady współodpowiedzialności, lojalności wobec konstytucji oraz solidarności 26.
Inny sposób rozwiązania sytuacji politycznej na linii centrum – peryferia zaproponowali socjaliści z PSOE. W swoim programie wyborczym stwierdzili przede
wszystkim, że dalszy rozwój państwa regionalnego w Hiszpanii będzie możliwy
tylko w granicach ram prawnych, stworzonych przez konstytucję. Z góry wykluczono zatem możliwość akceptacji zmian podobnych do „Planu Ibarretxe”. Zaznaczono jednak, że pomimo faktu sprawnego funkcjonowania państwa regionalnego
w ówczesnej postaci, proces decentralizacji państwa nie został jeszcze zakończony.
Dlatego PSOE opowiedziała się w programie wyborczym za umożliwieniem
kolejnych reform statutów autonomii oraz za przeprowadzeniem reform ustrojowych, prowadzących do zwiększenia roli politycznej wspólnot autonomicznych.
Do najważniejszych z nich zaliczono postulat utworzenia Konferencji Prezydentów
wspólnot autonomicznych z siedzibą w hiszpańskim Senacie, włączenie reprezentantów wspólnot autonomicznych w skład delegacji Hiszpanii przed Radą Ministrów Unii Europejskiej, czy też uznanie Sądów Najwyższych poszczególnych
wspólnot autonomicznych za sądy ostatniej instancji w ramach struktur regionalnych, rezerwując dla hiszpańskiego Sądu Najwyższego funkcję unifikowania
doktryny 27.
Tragiczne wydarzenia z 11 marca 2004 r. i kłamstwo rządu José María Aznara,
obwiniające ETA za zamach terrorystyczny w Madrycie, przekreśliły szansę PP na
trzecie z rzędu zwycięstwo wyborcze. Postawa liderów ugrupowania sprawującego
władzę skłoniła elektorat tradycyjnie bierny wyborczo do oddania swego głosu na
partię przeciwników politycznych. Ostatecznie w wyniku głosowania przeprowadzonego 14 marca 2004 r. socjaliści uzyskali 169 mandatów, a Partia Ludowa 154 28.
Oznaczało to początek nowej jakości w relacjach centrum – peryferia. Zmiana ta
nie wiązała się tylko z odmiennym stanowiskiem PSOE w sprawie rozwoju państwa
regionalnego w Hiszpanii, ale przede wszystkim z powrotem do sytuacji, w której
zwycięska partia znów nie była w stanie samodzielnie rządzić.
Warto w tym kontekście wskazać także na fakt, że wynik wyborów z 2004 r.
oznaczał uzyskanie przez ugrupowania katalońskie uprzywilejowanej pozycji na
26

Avanzamos juntos…, op.cit., s. 376.
Merecemos una España Mejor. Programa Electoral. Elecciones Generales de 2004, Madrid 2004,
s. 59–60.
28
Dane przytoczone za: http://electionresources.org/es/congreso.php?election=2008, odczyt z dn.
14.10.2008.
27
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forum Kongresu Deputowanych. Najsilniejszym ugrupowaniem nacjonalistycznym
po raz kolejny okazała się bowiem koalicja Convergencia i Unió z 10 mandatami
w izbie. Natomiast wynik drugiego z katalońskich ugrupowań był wielkim zaskoczeniem: czwartą siłą polityczną Kongresu, z 8 mandatami, stała się postulująca
niepodległość regionu Katalońska Lewica Republikańska (ERC). Jej sukces wyborczy był niewątpliwie reakcją na zaostrzenie kursu centralistycznego przez hiszpański rząd. Partia ta osiągnęła bowiem doskonały wynik już w 2006 r., w wyborach
do Parlamentu Katalonii. Uzyskanie 23 mandatów w lokalnej legislaturze oznaczało
ogromny sukces dla ugrupowania, które od początku lat 80. do końca XX wieku
zdobywało zaledwie kilku lub kilkanaście miejsc (zobacz: wyniki w tabeli 3). Wynik
uzyskany przez ERC w wyborach do Kongresu Deputowanych w 2004 r. był jeszcze
większym zaskoczeniem. Partię, na którą nigdy wcześniej nie zagłosowało więcej
niż 200 000 wyborców, poparło tym razem ponad 600 000 głosujących. (zobacz:
wyniki w tabeli 4).
Tabela 3. Rezultaty ERC w wyborach do Parlamentu Katalonii
(lata 1980–2003)
Data wyborów Ilość uzyskanych głosów Ilość uzyskanych mandatów
20.03.1980

241 711

14

29.04.1984

126 971

5

29.05.1988

111 647

6

15.03.1992

210 366

11

19.11.1995

305 867

13

17.10.1999

271 173

12

16.11.2003

544 324

23

01.11.2006

416 355

21

Źródło: M. Myśliwiec, Populizm w koncepcjach politycznych Katalońskiej Lewicy Republikańskiej
(ERC), [w:] Populizm na przełomie XX i XXI wieku. Panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw?, red. M. Marczewska-Rytko, Toruń 2006, s. 305. Dane dotyczące wyborów do Parlamentu
Katalonii, przeprowadzonych 01.11.2006 r., podane za: http://electionresources.org/es/cat/parlamento.php?election=2006, odczyt z dn. 14.10.2008.

Konieczność szukania wsparcia ugrupowań nacjonalistycznych, z których jedno
w sposób bardzo konsekwentny eksponowało w programie politycznym postulat
uzyskania niepodległości przez swój region, wymagało podjęcia działań w kierunku
pogłębienia stopnia decentralizacji państwa. W trakcie kadencji 2004–2008 Kortezy
Generalne rozpatrzyły w sumie osiem projektów zmian statutów autonomii (zobacz
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Tabela 4. Rezultaty ERC w wyborach do Kongresu Deputowanych
(lata 1977–2004)
Data
wyborów
15.06.1977
01.03.1979
28.10.1982
22.06.1986
29.10.1989
06.06.1993
03.03.1996
12.03.2000
14.03.2004
09.03.2008

Ilość uzyskanych
głosów
143 954
123 452
138 116
–
–
189 632
169 641
194 715
652 196
298 139

Ilość uzyskanych
mandatów
1
1
1
0
0
1
1
1
8
3

Źródło: M. Myśliwiec, Populizm w koncepcjach politycznych Katalońskiej Lewicy Republikańskiej
(ERC), [w:] Populizm na przełomie XX i XXI wieku. Panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw?, red. M. Marczewska-Rytko, Toruń 2006, s. 306. Dane dotyczące wyborów do Kongresu
Deputowanych, przeprowadzonych 09.03.2008 r., podane za: http://electionresources.org/es/congreso.
php?election=2008, odczyt z dn. 14.10.2008.

Tabela 5. Zmiany dokonane w zapisach statutów wspólnot autonomicznych
w kadencji Kortezów Generalnych 2004–2008
Nazwa regionu, tworzącego
wspólnotę autonomiczną

Data zgłoszenia projektu
Kongresowi Deputowanych

Data przyjęcia ustawy
organicznej, zatwierdzającej
zmiany w statucie

Walencja

04.07.2005

10.04.2006

Katalonia

05.10.2005

19.07.2006

Andaluzja

05.05.2006

19.03.2007

Wyspy Baleary

19.06.2006

28.02.2007

Aragonia

26.06.2006

20.04.2007

Wyspy Kanaryjskie

14.09.2006

Projekt wycofany: 10.01.2008

Kastylia i León

05.12.2006

30.11.2007

Kastylia La Mancha

01.02.2007

Trwa debata (14.10.2008)

Źródło: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/PropRefEstAut,
odczyt z dn. 14.10.2008.
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tabela 5). Sześć z nich zatwierdzono po uprzedniej dyskusji, jeden został wycofany
do dalszego przedyskutowania na forum parlamentu autonomicznego, a jeden
przekazano do dalszego rozpatrzenia Kortezom kolejnej kadencji. Spośród wszystkich projektów z szczególną uwagę zasługują dwa: kataloński i andaluzyjski. Te
dwa regiony bowiem, dzięki przyjęciu nowych regulacji prawnych przez parlament
centralny, w znacznym stopniu rozszerzyły zakres swej autonomii. Obydwie
wspólnoty uzyskały na przykład możliwość utworzenia własnych agencji podatkowych, zajmujących się ich poborem na terytorium wspólnoty. Oznacza to
w praktyce likwidację dualizmu administracyjnego w tym zakresie na terytorium
obydwu wspólnot.

4. WNIOSKI
Hiszpania u progu XXI w. to jeden z najciekawszych przypadków decentralizacji zastosowanej w państwie współczesnym. Przyznanie autonomii terytorialnej
wszystkim regionom historycznym umożliwiło utrzymanie unitarnej formy
w państwie wielonarodowym, a także pozwoliło na wykorzystanie regionalnego
potencjału politycznego i ekonomicznego do modernizacji państwa. Jak zauważa
Juan José Linz warunkiem osiągnięcia takiego efektu było przeprowadzenie
w pierwszej kolejności wolnych i demokratycznych wyborów do parlamentu
centralnego. Odwrócenie kolejności podczas procesu transformacji ustrojowej, to
znaczy uprzednia demokratyzacja terytoriów peryferyjnych, mogła bowiem
doprowadzić do rozpadu jedności Hiszpanii 29. Utrzymanie politycznej kontroli
nad całością terytorium państwa przez elity centralne nie mogło jednak wiązać się
w systemie demokratycznym z lekceważeniem zasady pluralizmu. Dlatego stworzenie konstytucyjnych ram dla procesu przekształcenia Hiszpanii, zgodnie z wolą
wspólnot historycznych, w państwo regionalne, było jedną z najważniejszych
decyzji politycznych końca dekady lat 70. XX w.
Przyznanie szerokich praw do zarządzania sprawami wewnętrznymi przez
wspólnoty autonomiczne, charakteryzujące się znacznymi odrębnościami kulturowymi i ekonomicznymi, zaspokoiło w znacznym stopniu ambicje i dążenia
peryferyjnych elit nacjonalistycznych. Jednocześnie konieczność wykreowania

29

J.J. Linz, Democracy, multinationalism and federalizm, „Working Paper” 1997, nr 103, s. 16.
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regionalnych elit politycznych na obszarach nieposiadających silnych tradycji
prawnych lub gospodarczych wzmocniła paradoksalnie dwie główne partie, działające na terytorium całego państwa. PP i PSOE zyskały w ten sposób polityczną
kontrolę nad wieloma wspólnotami autonomicznymi, dzięki czemu łatwiej im
dzisiaj realizować politykę dotyczącą państwa jako całości. Elity regionalne stanowią dla nich także naturalne zaplecze przyszłych kadr. Działanie w autonomicznych
strukturach politycznych jest bowiem dla wielu młodych i dobrze wykształconych
działaczy wstępem do kariery politycznej na szczeblu centralnym.
Ważnym rezultatem zastosowanych rozwiązań jest także stosunek obywateli
państwa hiszpańskiego do obecnego stanu państwa regionalnego. Dość ciekawy
obraz, wynikający z badań przeprowadzonych w tym zakresie, wyłania się na
przykład z publikacji Instytutu Nauk Politycznych i Społecznych, działającego
w Barcelonie. Analiza odpowiedzi udzielanych przez mieszkańców jednego z najbardziej charakterystycznych regionów peryferyjnych pozwala w pewnym stopniu
na ocenę ryzyka rozpadu jedności państwa regionalnego.
Tabela 6. Odpowiedzi na pytanie: „Czym Pana/Pani zdaniem
powinna być w przyszłości Katalonia w stosunku do państwa
hiszpańskiego?”, zadane mieszkańcom Katalonii w 2009 r.
Pytanie

Odpowiedzi (w %)

regionem Hiszpanii

4,3

hiszpańską wspólnotą autonomiczną

48,5

krajem związkowym w ramach federalnej Hiszpanii

20,8

niepodległym państwem

21,5

inne

0,8

nie wiem

3,8

brak odpowiedzi

0,3

Źródło: opracowano na podstawie: Sondeig d’opinió Catalunya 2009, Institut
de Ci=ncies Polítiques i Socials, Barcelona 2010, s. 24, http://www.icps.es/
archivos/sondeigs/SC2009.pdf, odczyt z dn. 21.01.2010.

Odpowiedzi udzielane przez Katalończyków pokazują, że zdecydowana większość mieszkańców tego regionu jest zadowolona z obecnej formy decentralizacji.
Nie uzyskano bowiem większości odpowiedzi popierających niepodległość regionu.
Można zatem przyjąć, że mieszkańcy owej wspólnoty rozumieją korzyści wynikające z przynależności do państwa hiszpańskiego.
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Podobnie sytuacja przedstawia się w drugim z odrębnych regionów peryferyjnych: w Kraju Basków. Jak wskazują badania Sociómetro Vasco, za uzyskaniem
niepodległości opowiada się jedynie 22% mieszkańców tego regionu. 30% jest
zdecydowanie przeciwnych temu projektowi. Natomiast 32% respondentów podchodzi do zagadnienia z dużą ostrożnością: byłoby w stanie zaakceptować ideę
niepodległości, jednak pod pewnymi warunkami (zobacz: tabela 7). Sondaż jednak
nie precyzuje jakimi.
Tabela 7. Odpowiedzi na pytanie: „Czy w odniesieniu do problemu
niepodległości Kraju Basków Pana/Pani zdanie to…?”,
zadane mieszkańcom Kraju Basków w kwietniu 2008 r.
Odpowiedź

Ilość odpowiedzi w procentach

jestem za

22

byłbym za pod pewnymi warunkami

32

jestem przeciw

30

Źródło: opracowano na podstawie: Sociómetro Vasco 37. Julio 2008, zob.
ftp://gvas.euskadi.net/pub/gv/estudios_sociologicos/08sv3711.pdf, odczyt
z dn.14.10.2008.

Postępujący proces konsolidacji hiszpańskiego państwa regionalnego przyczynił
się niewątpliwie do sukcesu w zakresie modernizacji państwa i społeczeństwa.
Hiszpania stała się jednym z równorzędnych partnerów politycznych i gospodarczych wśród państw kontynentu. W jednoczącej się Europie nadal toczy się żywa
debata, dotycząca zarówno roli państw narodowych, jak i roli regionów. Jednakże
trudno przypuszczać, aby szczebel państwa narodowego miał być zlikwidowany
w nawet dość odległej perspektywie czasowej. Brak wspólnego stanowiska unijnego
w wielu istotnych kwestiach politycznych wyraźnie wskazuje na to, że właśnie
szczebel państwa narodowego nadal jest najważniejszym poziomem, na którym
podejmuje się decyzje o charakterze politycznym. Jest to również prawda oczywista dla zdecydowanej większości regionalnych polityków i obywateli państwa
hiszpańskiego. Dlatego oceniając zagrożenie, jakie dla jedności państwa hiszpańskiego niesie ze sobą autonomia terytorialna we współczesnym rozumieniu tego
pojęcia należy stwierdzić, że jest ono minimalne. Zdecydowanie bilans szans
i zagrożeń wypada na korzyść społecznych, politycznych i ekonomicznych sukcesów, związanych z powszechnym zastosowaniem autonomii terytorialnej.
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SUMMARY

THE PROBLEM OF the world’s globalization is one of the most important issues of the
academic discussion in the very beginning of the 21st century. It is because of the significant
influence of decisions, taken at the international level of political decision making, for the
political situation in many states in the world. But at the same time one can observe that
in parallel to the process of globalization, the process of regionalization develops, in particular in Europe. It means that political units, smaller than the state, seek for new ideas
and strive for the new political position. In this context the Spanish case appears to be
a very interesting one. This state, with its strong historical tradition, related with the respect
of the central power to the regional customs and privileges, has come up against the
mandatory centralization at the time of gen. Franco’s authoritarian regime. Take away of
rights to the autonomous political decision making of the peripheric and specific regions
has caused serious tensions between them and the political center. For this reason one of
the most important problems of the democratic transition in 1970s and 1980s was the
problem of the state decentralization. Spanish political elites have decided to introduce the
model of the regional state. Thus, the main aim of this article is to show the present effects
of the political decisions, taken to resolve this problem more than thirty years ago.
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SYSTEMY WYBORCZE DO ORGANÓW
STANOWIĄCYCH SAMORZĄDU LOKALNEGO
W EUROPIE ZACHODNIEJ

W Polsce trwa od pewnego czasu, z różnym natężeniem, dyskusja nad systemem
wyborczym do organów władzy publicznej. System wyborczy jest jednym z instytucjonalnych sposobów zmiany relacji między politykami a obywatelami. Politycy
poszukują okazji do zmiany tych relacji, a ponieważ łatwiej jest zmienić lokalne
systemy wyborcze1, te zmiany najczęściej pojawiają się na poziomie lokalnym2.
Opisane poniżej lokalne systemy wyborcze w wybranych państwach Europy
Zachodniej mogą stanowić źródło inspiracji i refleksji dotyczącej na przykład
zwiększenia możliwości wyborców wyrażania ich preferencji.

DEFINICJA SYSTEMU WYBORCZEGO
W naukach prawnych system wyborczy można określić jako „zbiór norm
prawnych ustanawiających prawo wyborcze obywateli oraz regulujących organizację i tryb przeprowadzenia wyborów, a także wzajemne stosunki między deputowanymi a wyborcami”3. W naukach politycznych stosuje się raczej definicje
węższe4. Douglas W. Rae, na przykład, określa system wyborczy jako „zespół reguł
sterujących procesem, w którym preferencje wyborców są wyrażane w postaci
głosów, a głosy przekładane są na rozdział udziałów w sprawowaniu władzy (zwy1
Konstytucja RP, w kwestii wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego odsyła do ustawy zwykłej (art. 169).
2
H. van der Kolk, Local Electoral Systems in Western Europe, „Local Government Studies” 2007,
vol. 33, nr 2, s. 159.
3
A. Żukowski, Systemy wyborcze, Olsztyn 1997, s. 43.
4
J. Haman, Demokracja. Decyzje. Wybory, Warszawa 2003, s. 71.
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kle miejsc w parlamencie) pomiędzy konkurujące partie”5. Podobnie Andrew
Reynolds i Ben Reilly definiują system wyborczy jako „tę część reguł rządzących
wyborami, która determinuje ich wynik; w tym przede wszystkim formułę wyborczą, strukturę głosu oraz wielkość okręgu”6. Opisując dalej systemy wyborcze będę
odwoływać się do definicji węższej, która obejmuje tylko te elementy, które wiążą
się z wyrażaniem przez wyborców swoich preferencji indywidualnych oraz określają zasady ich agregowania i przekształcania w wynik wyborów.

TYPOLOGIE SYSTEMÓW WYBORCZYCH
Zasady systemu wyborczego są często skomplikowane, więc proponowane są
różne systemy klasyfikacyjne w celu redukcji tej złożoności. Wiele z tych systemów
oparte jest na trzech wymiarach: formule wyborczej, strukturze okręgu i strukturze głosu. D.W. Rae7 uznał je za najważniejsze, podobnie jak cytowani wcześniej
A. Reynolds i B. Reilly oraz wielu innych autorów8. Konkretny system wyborczy
musi określać wartości zmiennych, które można sklasyfikować w trzy podstawowe
kategorie: struktura głosu (formy deklaracji preferencji wyrażanych przez wyborców), formuła wyborcza (sposób przeliczenia głosów na mandaty) oraz struktura
okręgów wyborczych.
Większość klasyfikacji koncentruje się głównie na formule wyborczej. Formuła
wyborcza jest algorytmem agregacji indywidualnych preferencji zadeklarowanych
przez wyborców w wybór społeczny. Stanowi centralny element systemu wyborczego i jej właściwości mają największy (choć nie wyłączny) wpływ na jego charakterystykę. Jacek Haman wyróżnił trzy formuły: proporcjonalne, większościowe
i pośrednie (quasi-proporcjonalne) 9. Zdaniem Henka van der Kolka10, główne
rozróżnienie leży pomiędzy formułami większościowymi, w których zwycięski
kandydat musi otrzymać co najmniej 50% głosów, formułami plurality, w których

5

D.W. Rae, The Political Consequences of Electoral Laws, New Haven 1971, s. 14.
A. Reynolds, B. Reilly et al., The International IDEA Handbook of Electoral System Design,
Stockholm 1997, s. 146.
7
Zob. D. Rae, op.cit.
8
Np. A. Blais, The classification of electoral systems, „European Journal of Political Research”
1988, nr 16, s. 99–110; R. Taagepera, M.S. Shugart, Seats and Votes: The Effects and Determinants of
Electoral Systems, New Haven 1989.
9
J. Haman, op.cit., s. 74.
10
H. van der Kolk, op.cit., s. 161.
6
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kandydat otrzymujący największą liczbę głosów zdobywa mandat (metoda większości względnej – first-past-the-post (FPTP), a systemami list (wyborcy oddają
głosy na listy partyjne). W ramach ogólnego systemu list może być dokonane
dodatkowe rozróżnienie między metodami dzielnikowymi, takimi jak metoda
d’Honda, czy Sainte-Laguë’a, a metodami największych reszt, włączając metodę
Hare’a11.
Oprócz trzech typów wskazanych powyżej, wyróżniane są tak zwane systemy
mieszane (pośrednie). Wiele systemów wyborczych jest opartych na łączeniu trzech
wspomnianych metod: większościowej, plurality i metodzie list12. Badanie różnych
typów systemów mieszanych doprowadziło do wielu klasyfikacji. Głównym kryterium rozróżniania w tej grupie systemów wyborczych jest sposób łączenia różnych formuł wyborczych.
David Wilson i Chris Game13 wyróżnili cztery podstawowe typy systemów
wyborczych:
1. Względnej większości – plurality czy first-past-the-post (FPTP). Wyborca
oddaje głos na kandydata (lub kandydatów w wielomandatowych okręgach
wyborczych), zaś za zwycięzców uznaje się kandydatów, którzy uzyskali
największą liczbę głosów14.
2. System większościowy – np. głosowanie alternatywne, głosowanie uzupełniające, podwójne głosowanie. Są to systemy preferencyjne, stosowane
zwykle w okręgach jednomandatowych. Głównym celem nie jest proporcjonalność, ale wyeliminowanie możliwości bycia wybranym przez mniejszość
głosów, jak to było w przypadku 2/3 MPs wybranych w wyborach generalnych
w Wielkiej Brytanii w 2005 r.
3. Systemy proporcjonalne. Stosowane koniecznie w okręgach wielomandatowych. Ich celem jest osiągnięcie proporcjonalności między liczbą oddanych
głosów a uzyskanymi mandatami, a więc lepsze odwzorowanie struktury

11
A. Lijphart, Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945–
–1990, Oxford 1994. Zob. J. Haman, op.cit., s. 126–142.
12
M.S. Shugart, M.P. Wattenberg, Mixed member electoral systems: A definition and typology, [w:]
Mixed member systems: The best of both worlds?, red. M.S. Shugart, M.P. Wattenberg, Oxford 2001,
s. 9–24.
13
D. Wilson and C. Game, Local Government in the United Kingdom, Basingstoke 2006, s. 232.
14
Metoda względnej większości charakteryzuje się wyjątkową prostotą, ale też i znaczną przypadkowością w działaniu. W przypadku konkurowania kilku silnych kandydatów o wyborze mogą
zdecydować głosy stosunkowo niewielkiej części wyborców, umożliwiając zwycięstwo kandydatom
niemającym w rzeczywistości znaczącego poparcia wyborców. J. Haman, op.cit., s. 102.

Lucyna Rajca

50

politycznej społeczeństwa. Wśród systemów proporcjonalnych D. Wilson
i C. Game wyróżnili dwa główne podtypy systemu proporcjonalnego:
a) System list partyjnych. Ich celem jest reprezentowanie partii w zależności
od poparcia społecznego. Każdy głos oddany na indywidualnego kandydata jest, w najlepszym przypadku, drugorzędny w stosunku do głosu
oddanego na partię.
b) System pojedynczego głosu przechodniego (single transferable vote (STV)
– metoda preferencyjnego głosowania w wielomandatowych okręgach
wyborczych. Głównym celem jest zapewnienie wyborcom dokonania
wyboru zarówno między kandydatami, jak i między partiami.
4. Additional member system (AMS) oraz mixed member proportional (MMP)
traktowane niekiedy jako wzorcowe systemy mieszane, łączące głosowanie
większościowe w okręgach jednomandatowych, głosowanie na listy partyjne
i dające w wyniku bliski pełnej proporcjonalności podział mandatów.
Drugim sposobem rozróżnienia pomiędzy systemami wyborczymi jest struktura
okręgu wyborczego. Dwa wymiary (formuła wyborcza i okręgi) są w pewnym
stopniu ze sobą związane. Na przykład, formuły mieszane w praktyce mogą efektywnie funkcjonować przy okręgach nie więcej niż pięciomandatowych, a dla
formuł proporcjonalnych nie ma górnego ograniczenia liczby mandatów w okręgu,
wartość ta ma jednak istotne znaczenie dla charakterystyki podziałów generowanych przez formułę: im mniejszy jest okręg, tym korzystniejsza jest pozycja partii
dużych15. W większości państw Europy Zachodniej cała gmina jest jednym okręgiem wyborczym. Niektóre gminy, takie jak w Północnej Nadrenii-Westfalii są
podzielone na kilka jedno- lub wielomandatowe okręgi wyborcze. Radni w angielskich hrabstwach wybierani są w jednomandatowych okręgach wyborczych,
zwanych electoral divisions. W pozostałych jednostkach podziału terytorialnego
wybory odbywają się w okręgach jedno- lub wielomandatowych, zwanych wards16.
W mniejszych gminach Francji stosowany jest system większościowy (dwurundowy) z jednym wielomandatowym okręgiem. Niektóre systemy wyborcze, na
przykład stosowane w wyborach municypalnych w Północnej Nadrenii-Westfalii,
łączą okręgi jednomandatowe z formułą list poprzez przydzielanie mandatów dla
zwycięzców w okręgu i dla partii, czyniąc wynik bardziej proporcjonalnym17.
15

J. Haman, op.cit., s. 76.
J. Supernat, W Anglii, [w:] Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina
w państwach Europy Zachodniej, red. J. Jeżewski, Wrocław 1999, s. 35.
17
H. van der Kolk, op.cit., s. 162.
16
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Trzeci wymiar systemu wyborczego dotyczy struktury głosu. To jest najbardziej
skomplikowany element systemu wyborczego. Klasyfikuje on systemy wyborcze
według opcji danej wyborcom. Strukturę głosu oddawanego przez wyborcę można
określić przez następujące właściwości:
1. Czy wyborca oddaje głos na kandydata, czy na listę partyjną?
2. Ilu kandydatów (partii) może poprzeć wyborca?
3. Czy (w przypadku gdy wyborca może poprzeć więcej niż jednego kandydata)
głos ma charakter kategoryczny, czy stopniowalny?18
Głosowanie można przede wszystkim sklasyfikować na głosowanie na kandydatów lub głosowanie na partie polityczne. W niektórych systemach wyborcom
pozwala się głosować tylko na partie polityczne lub listy partyjne, bez wyrażania
poparcia dla konkretnych osób. W niektórych innych państwach wyborcy nie
mogą głosować na partię jako taką, ale tylko na jednego lub wielu kandydatów.
W większości państw, jednakże, wyborcy mają możliwość dokonywania obydwu
wyborów19. W tych państwach wyborcy mogą wyrażać swoje poparcie dla listy,
a ponadto głosować na poszczególnych kandydatów. Jak już wspomniano, struktura
głosu odnosi się też do liczby i typu głosów. Czasami wyborcy mogą oddać tylko
jeden głos. Ale niekiedy mogą obdzielić kilkoma głosami różnych kandydatów
w ramach jednej partii, zarówno przez postawienie krzyżyka przy nazwiskach
kandydatów na karcie do głosowania lub przez skreślenie nazwisk kandydatów.
Wyborcy mogą też głosować na kandydata dwu- a nawet trzykrotnie (kumulacja)
i/lub głosować na różne partie polityczne (panachage). W końcu, wyborcy mogą
nawet ustalać kolejność kandydatów różnych partii politycznych (np. single transerable vote (STV)20.
Trzy wymiary: formuły wyborczej, struktury okręgu i struktury głosu mają wiele
możliwych cech i praktycznie każda ich kombinacja jest teoretycznie możliwym
systemem wyborczym. International IDEA Handbook of Electoral System Design21
informuje o systemach wyborczych w 211 państwach i terytoriach zależnych,
18
Głos ma charakter kategoryczny, jeśli możliwości wyborcy ograniczają się do podziału kandydatów na grupę „popieraną” i „niepopieraną”. Jeśli wyborca swoje poparcie może różnicować, głos
ma charakter stopniowalny. Stopniowanie to może, generalnie, przybierać dwie formy: rangowanie
(głosowanie preferencyjne) – wyborca podaje ranking kandydatów (np. w STV); oraz głos kumulacyjny – wyborca dysponuje pewną liczbą głosów, które rozdziela pomiędzy poszczególnych kandydatów. J. Haman, op.cit., s. 72–74.
19
H. van der Kolk, op.cit., s. 162.
20
R. Taagepera, M.S. Shugart, Seats and Votes. The Efects & Determinants of Electoral Systems,
New Haven–London 1989, s. 11–14.
21
Zob. A. Reynolds, B. Reilly et al., op.cit.

Lucyna Rajca

52

uwzględniając jedynie wybory do niższych izb parlamentów. Tylko w nielicznych
przypadkach można uznać, że dwa państwa mają identyczny system wyborczy. Tak
więc należy traktować z dużą ostrożnością twierdzenie, że na świecie funkcjonuje
grubo ponad setka różnych systemów wyborczych. Wiele z tych systemów jest
w praktyce złożeniem elementów systemów różnych typów22.

LOKALNE SYSTEMY WYBORCZE
W Europie Zachodniej istnieje wiele lokalnych systemów wyborczych do organów stanowiących. Najbardziej popularnym lokalnym systemem wyborczym
w Europie Zachodniej jest „otwarty” system list partyjnych23, polegający na głosowaniu na listę partyjną + wskazanie kandydata na liście, umożliwiając wyborcom
wyrażanie preferencji dla partii i poszczególnych kandydatów.
Wykorzystując typologie systemów zaprezentowanych wcześniej oraz uwzględniając ich trzy opisane wymiary, można sklasyfikować obecne lokalne systemy
wyborcze w Europie Zachodniej na kilka poniżej opisanych grup24.

Systemy plurality
System plurality (first-past-the-post (FPTP) z jednomandatowymi okręgami
wyborczymi (głównie na terenach wiejskich) lub wielomandatowymi (dwu – lub
trzy) okręgami (głównie na terenach zurbanizowanych) jest najbardziej powszechnym lokalnym systemem wyborczym stosowanym w Zjednoczonym Królestwie.
Jest on jednym z najprostszych systemów wyborczych. Kandydat, który uzyskał
najwięcej głosów zdobywa mandat. Głosujący mają tyle głosów, ile jest mandatów.
W okręgach wielomandatowych wyborcy mogą głosować na kandydatów z różnych
partii politycznych, ale nie mogą głosować dwukrotnie na tego samego kandydata25.
W Wielkiej Brytanii stosowany jest taki sam system wyborczy w wyborach lokalnych, jak i parlamentarnych. Tyko w Północnej Irlandii, a od 2007 roku w Szkocji

22
23
24
25

J. Haman, op.cit., s. 76.
D. Wilson, C. Game, op.cit., s. 230.
Por. H. van der Kolk, op.cit., s. 163–173.
Zob. C. Rallings, M. Thrasher, Local Elections in Britain, London–New York 1997.
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obowiązuje w wyborach lokalnych bardziej (quasi) proporcjonalny system wyborczy – system pojedynczego głosu przechodniego (single transferable vote (STV)26.
Od 2003 r. w mniejszych gminach Luxemburga stosowana jest odmiana głosowania blokowego (Block Vote). Wyborcy mają tyle głosów, ile jest mandatów do
obsadzenia w radzie gminnej. Nie zezwala się na kumulację głosów, a wybrany
zostaje kandydat popierany przez relatywną większość głosów (simple plurality)27.

Systemy większościowe
W systemach większościowych mandaty zdobywają kandydaci lub partie, które
uzyskały poparcie co najmniej 50% głosujących. Realizacja tej zasady jest zorganizowana na różne sposoby. W mniejszych gmin francuskich (poniżej 3500
mieszkańców) każda lista musi zawierać tylu kandydatów, ile jest miejsc do obsadzenia. A więc wyborca głosując na listę wybiera wszystkich kandydatów28. Partia
zdobywająca większość głosów obejmuje wszystkie mandaty w radzie. Stosowanie
tego systemu prowadzi do jednopartyjnej większości w radzie29. Wyborcy mogą
głosować przez skreślenie lub dodanie nazwisk do list. Mandat zdobywa kandydat,
który zdobędzie absolutną większość głosów i jest popierany przez co najmniej
25% zarejestrowanych wyborców. Jeśli żaden kandydat nie spełni tych warunków
odbywa się druga tura, w której stosowany jest prosty system plurality. Cała gmina
jest jednym okręgiem wyborczym (gminy składające się z różnych wiosek/osad
mogą wystąpić z wnioskiem o podział gminy na okręgi).
Przed 2003 r. lokalny system wyborczy stosowany w mniejszych gminach
Luxemburga był bardzo podobny do francuskiego. Niektóre gminy były podzielone
na kilka wielomandatowych okręgów wyborczych, a niektóre stanowiły jeden
okręg. Wyborcy mieli tyle głosów, ile było mandatów do obsadzenia w okręgu
wyborczym. Nie można było kumulować głosów. Kandydaci poparci przez co
26
Quasi-proporcjonalne systemy wyborcze łączą cechy systemów większościowych i proporcjonalnych – z jednej strony mają zapewniać reprezentację wszystkim istotnym grupom wyborców,
z drugiej – zachowywać personalny, a nie partyjny charakter wyborów. Zob. J. Haman, op.cit.,
s. 150–160.
27
H. van der Kolk, op.cit., s. 163.
28
J. Jeżewski, We Francji, [w:] Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina
w państwach Europy Zachodniej, red. J. Jeżewski, Wrocław 1999, s. 164.
29
Przed 1982 r. system ten był stosowany we wszystkich gminach francuskich. A. Norton, International Handbook of Local and Regional Government: A Comparative Analysis of Advanced Democracies, Cheltenham 1994, s. 171.
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najmniej 50% wyborców uznawani byli za wybranych. Jeśli nie wszystkie mandaty
zostały zdobyte odbywała się druga tura. W drugiej turze stosowany był system
plurality. System ten został zniesiony w 2003 r.30

Systemy list
Jeśli wyborcy głosują na listy partyjne, do rozstrzygnięcia pozostaje to, którzy
z kandydatów z poszczególnych list mają uzyskać mandaty. Jeśli zależy to wyłącznie od pozycji kandydata na liście, mamy do czynienia z systemami z „zamkniętą
listą”. Systemy list zamkniętych stosowane są w Saarze (Niemcy), Portugalii
i w większych gminach hiszpańskich31. Systemy te wykorzystują metodę D’Honda,
która preferuje duże partie polityczne.
Jeśli, jak na przykład w Polsce w wyborach do rad gminnych liczących powyżej
20 tysięcy mieszkańców, rad powiatów i sejmików województw, wyborca oprócz
wskazania na listę wskazuje na kandydata, lista ma charakter „otwarty”. Otwarte
systemy list stosowane są w wyborach lokalnych we wszystkich landach w Austrii,
w małych gminach hiszpańskich, w Holandii, Szwecji, Danii32 oraz w Finlandii.
Główne różnice pomiędzy różnymi typami systemów list otwartych wynikają ze
struktury głosu oraz konsekwencji dla podziału mandatów wynikających z głosowania preferencyjnego.
Istnieje także szereg rozwiązań pośrednich, w których wskazanie kandydata ma
charakter fakultatywny, a nawet umożliwiających wyborcy składanie z kandydatów
różnych partii własnej listy (panachage – obecne na przykład w systemie szwajcarskim). Niekiedy dozwolona jest kumulacja głosów. W większych gminach Luxemburga, w większości landów niemieckich oraz w Norwegii wyborcy mają więcej
niż jeden głos. W niektórych systemach liczba głosów posiadanych przez wyborcę
jest identyczna z liczbą mandatów w radzie, a czasami ta liczba jest mniejsza33.
W niektórych landach niemieckich (Bawarii, Badenii-Wirtembergii, Hesji
i Nadrenii-Palatynacie) każdy wyborca ma tyle głosów, ilu jest wybieranych radnych i może maksymalnie do trzech głosów „skumulować’ na jednym z nich. Może
podzielić swoje głosy pomiędzy kandydatów jednej listy lub pomiędzy kandydatów
30

H. van der Kolk, op.cit., s. 165.
Committee of the Regions, Strengthening Regional and Local Democracy in the European Union,
vol. 1 & 2, Brussels 2004.
32
A. Norton, op.cit., s. 311 i 342.
33
H. van der Kolk, op.cit., s. 169–170.
31
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różnych list partyjnych (panachage). Może także dopisać nazwisko kandydata na
liście. W Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Dolnej Saksonii,
Saksonii Anhaldzkiej, Saksonii i Turyngii wyborca posiada trzy głosy, które mogą
być oddane na różnych kandydatów, także znajdujących się na różnych listach.
System norweski jest podobny do systemu stosowanego w Badenii-Wirtembergii
i innych landach niemieckich. W Norwegii wyborcy mogą głosować na konkretne
listy kandydatów. Mogą akceptować kolejność kandydatów na liście przedstawioną
przez partię polityczną lub wyrazić swoje preferencje. Głosy preferencyjne mogą
być oddane przez a) skreślenie nazwisk na liście (ta opcja została niedawno zniesiona); b) oddanie na kandydata na liście dwóch głosów przez ponowne dopisanie
go na końcu listy lub c) dodanie nazwiska kandydata z innej listy. Podział mandatów między partie wynika z preferencji dla partii określonych przez wyborców.
Podział mandatów w ramach partii politycznej jest całkowicie zdeterminowany
przez głosy preferencyjne, czyniąc kolejność na liście nieistotną34.
W większych gminach Luksemburga wyborcy mogą głosować zarówno na listę,
jak podzielić swoje głosy wśród kandydatów. Mogą też oddać dwa głosy na jednego
kandydata. Głosy oddane na poszczególnych kandydatów są bardzo ważne dla
wyboru. Kolejność na liście jest mało istotna35.

Systemy mieszane
Systemy te wykorzystują formułę plurality lub większościową w powiązaniu
z formułą list – z jednej strony mają zapewniać reprezentację wszystkim istotnym
grupom wyborców, z drugiej – zachowywać personalny, a nie partyjny charakter
wyborów. Sposoby, w jaki te formuły są łączone różnią się36. W systemach mieszanych, gdzie dominuje system plurality/większościowy „wymuszana” jest proporcjonalność. W Nadrenii-Westfalii na przykład, wyborcy głosują na kandydata
w okręgu wyborczym. Kandydat, który uzyska najwięcej głosów zdobywa mandat.
Jednakże, nie wszystkie mandaty w radzie gminnej są obsadzane w wyborach
w okręgu. Istnieją ponadto mandaty „kompensacyjne”, których uzyskanie zależy
od liczby głosów oddanych na wszystkich kandydatów danej partii. Głosy oddane
34
J. Aars, H.-E. Ringkjob, Party politicisation reversed? Non-partisan alternatives in Norwegian
local politics, „Scandinavian Political Studies” 2005, vol. 28, s. 161–181.
35
H. van der Kolk, op.cit., s. 171.
36
L. Massicotte, A. Blais, Mixed electoral systems: a conceptual and empirical survey, „Electoral
Studies” 1999, nr 18, s. 341–366.
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ogółem dla wszystkich partii są wykorzystywane do obliczenie wyniku proporcjonalnego, jak to się czyni w większości innych systemów proporcjonalnych. „Kompensacyjne” mandaty (z list zamkniętych) są wykorzystywane w celu osiągnięcia
proporcjonalności. Jeśli brakuje mandatów kompensacyjnych do osiągnięcia
proporcjonalności, wykorzystuje się mandaty zdobyte w okręgu, akceptując niewielkie odchylenia od zasady proporcjonalności. W Szlezwiku-Holsztynie występują okręgi jedno- i wielomandatowe. Ponieważ wyborcy mają tyle głosów, ile jest
mandatów do zdobycia w okręgu stosuje się głosowanie blokowe37 (stosowane na
przykład w Polsce w wyborach do Senatu). W okręgach jednomandatowych
zwolennicy mniejszych partii mają dylemat: czy poprzeć kandydata, który ma
największą szansę wyboru w okręgu, czy niemającego szans – w celu uzyskania
mandatu kompensacyjnego dla ich najbardziej preferowanej partii politycznej.
W systemie wyborczym stosowanym w takich państwach, jak Niemcy i Nowa
Zelandia oraz w wyborach do Zgromadzenia Walijskiego i Parlamentu Szkockiego
wyborcy mają dwa głosy: głos dla kandydata w okręgu i głos determinujący wynik
proporcjonalny38.
W systemach mieszanych, gdzie dominuje system proporcjonalny „wymuszana”
jest większość. W lokalnych systemach wyborczych we Francji, Grecji i Włoszech
– partia, która zdobyła większość głosów w wyborach proporcjonalnych otrzymuje
przynajmniej połowę liczby mandatów w radzie. Ten wynik jest osiągany w różny
sposób. We Francji na przykład, w większych gminach (powyżej 3500 mieszkańców) odbywa się głosowanie na listę z liczbą kandydatów równą liczbie miejsc,
jednak bez możliwości modyfikacji listy, jak ma to miejsce w gminach mniejszych.
Wyborca głosując na listę wybiera wszystkich radnych. Jeśli lista uzyskała w pierwszej turze większość absolutną (co najmniej 50% głosów) – uzyskuje połowę miejsc
w radzie. Pozostałe miejsca są dzielone według metody proporcjonalnej między
wszystkimi partiami politycznymi, włączając partię, która zdobyła co najmniej 50%
miejsc. Jeśli żadna lista nie uzyskała większości absolutnej następuje druga tura
prowadzona według tej samej procedury, z tym jednak, że połowę miejsc w radzie
zdobywa lista, która uzyskała największą liczbę głosów. Inny system wyborczy
obowiązuje w Paryżu, Marsylii i Lyonie39. System wyborczy w Grecji jest nieco inny,
niż we Francji, ale także zaprojektowany, aby utworzyć silną większość w radzie.
37

W głosowaniu blokowym wyborca może zagłosować na tylu kandydatów, ile mandatów obsadza
się w okręgu; głosów tych nie można jednak kumulować. J. Haman, op.cit., s. 166.
38
H. van der Kolk, op.cit., s. 172.
39
J. Jeżewski, op.cit., s. 164.
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Formuła pojedynczego głosu przechodniego
Formuła pojedynczego głosu przechodniego (single transferable vote (STV) jest
różnie kwalifikowana. H. van der Kolk zakwalifikował system STV do systemów
większościowych z dużymi okręgami. Kenneth A. Shepsle i Mark S. Bonchek
określają STV jako „najbardziej niezwykły system większościowy”40. D. Wilson
Game, jak wynika z wcześniej zaprezentowanej ich klasyfikacji systemów – zaliczyli
STV do systemu proporcjonalnego. J. Haman zaś uznał ją za formułę pośrednią
(quasi-proporcjonalną). W systemie pojedynczego głosu przechodniego (STV),
stosowanym na przykład w Irlandii i Irlandii Północnej, gmina jest podzielona na
wiele okręgów wyborczych. Wyborcy głosują na kandydatów, a nie na partie. Listy
partyjne nie występują. „System STV wykorzystuje głosy rangowe, a więc wyborcy
głosując, porządkują kandydatów zgodnie ze swoimi preferencjami. Wyznaczając
wynik głosowania, przyjmuje się, że wyborca głosuje na kandydata znajdującego
się na pierwszym miejscu jego uporządkowania preferencyjnego. Dalsze wskazania
wyborcy stają się istotne w dwóch sytuacjach: 1) jeśli kandydat, na którego wyborca
wskazał na pierwszym miejscu uzyskał liczbę głosów większą niż kwota (niezbędne
minimum do uzyskania mandatu) oraz 2) gdy kandydat ten uzyskał zbyt mało
głosów, by był dalej uwzględniany w procedurze rozdziału mandatów. W pierwszym przypadku głosy nadmiarowe (niepotrzebne do uzyskania mandatu),
w drugim zaś wszystkie głosy oddane na tego kandydata przekazywane są kandydatom znajdującym się za nim na poszczególnych kartach do głosowania”41. Proces
ustalania wyniku głosowania jest kontynuowany, aż do momentu obsadzenia
wszystkich mandatów. System ten likwiduje problem „zmarnowanych głosów” –
oddanych na kandydata, który nie miał szans na zwycięstwo w wyborach lub na
kandydata, który uzyskałby mandat również wtedy, gdyby dysponował mniejszym
poparciem. W Irlandii Północnej, STV jest stosowany we wszystkich nie-westminsterskich wyborach od 1973 r., głównie dlatego, że umożliwia reprezentację pełnego
zakresu opinii wszystkich wspólnot katolicko-narodowościowych oraz protestancko-lojalistycznych i chroni przed zdobyciem bezwzględnej większości przez którąkolwiek frakcję42. Od 2007 r. system STV stosowany jest w szkockich wyborach
lokalnych. Wyeliminował on w większości rad dotychczasowy „jednopartyjny
40

K.A. Shepsle, M.S. Bonchek, Metody głosowania i systemy wyborcze, [w:] Elementy teorii wyboru
społecznego, red. G. Lissowski, Warszawa 2001, s. 218.
41
J. Haman, op.cit., s. 152.
42
D. Wilson and C. Game, op.cit., s. 86–89.
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monopol” lub rady o „jednopartyjnej dominacji”43. STV bywa traktowane, jak
wspomniano, jako metoda reprezentacji proporcjonalnej44, ale proporcjonalność
tę trzeba rozumieć inaczej niż w przypadku klasycznych metod wykorzystujących
głosowanie na listy partyjne45.

PODSUMOWANIE
Na podstawie międzynarodowych badań uczeni twierdzą, że systemy wyborcze
wpływają nie tylko na proporcjonalność i liczbę partii politycznych, ale także na
frekwencję wyborczą, wewnętrzną spójność partii politycznych, reprezentację
kobiet i wiele innych aspektów procesu podejmowania decyzji. Przyjmuje się
często, że efekty te istnieją także na poziomie lokalnym. Niestety, nie ma zbyt wiele
badań lokalnych systemów wyborczych i ich konsekwencji w Europie Zachodniej46.
Problemem wielu dyskusji pomiędzy zwolennikami systemów proporcjonalnych
i większościowych jest fakt, że pomijają one społeczny kontekst. Wybór systemu
wyborczego musi opierać się na ocenie, jakie cechy danego systemu ujawnią się
w danych warunkach społecznych. Tam, gdzie struktura sporu politycznego jest
jednowymiarowa, a społeczeństwo homogeniczne mogą sprawdzać się dobrze
systemy wyborcze wykorzystujące metodę FPTP. Jeśli jednak spór polityczny ma
charakter wielowymiarowy, a społeczeństwo jest heterogeniczne, stosowanie FPTP
może prowadzić do zwycięstwa kandydatów niechcianych przez większość wyborców. W takiej sytuacji lepszym rozwiązaniem jest stosowanie systemu proporcjonalnego i innych mechanizmów ustrojowych wymuszających podejmowanie
decyzji w ramach szerszego konsensusu. Tam, gdzie zależy na zachowaniu personalnego charakteru wyboru, ale jednocześnie istotne jest zapewnienie proporcjonalnej reprezentacji różnych grup wyborców, dobrą metodą może być STV, najlepiej łączącą proporcjonalny i personalny charakter wyborów47.
Wybór systemu wyborczego polega też na rozstrzygnięciu, czy chcemy skutecznego i odpowiedzialnego rządu, czy lepszych szans dla partii mniejszościowych
43

H. Bochel, D. Denver, Minor Parties and Independensts in Times of Change: Scottish Local
Elections 1974 to 2007, „Local Government Studies” 2008, vol. 34, nr 5, s. 577–593.
44
Np. w Konstytucji Irlandii art. 16 pkt 5.2: „Posłowie będą wybierani w systemie reprezentacji
proporcjonalnej z wykorzystaniem metody pojedynczego głosu transferowanego”.
45
Por. J. Haman, op.cit., s. 154 i n.
46
H. Van Der Kolk, op.cit., s. 160.
47
J. Haman, op.cit., s. 257–259.
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i większej różnorodności przedstawicielskiej. Dlatego wybór między systemem
proporcjonalnym, większościowym a mieszanym zależy od systemu wartości osób
dokonujących wyboru. Nie ma jednoznacznie „lepszych”, czy „gorszych” systemów
wyborczych: są tylko takie, które sprzyjają osiągnięciu odmiennych efektów politycznych. W praktyce należy każdorazowo ocenić, czy rezygnacja z konsensusu na
rzecz systemu większościowego nie zaowocuje gwałtownymi napięciami pomiędzy
różnymi grupami. Szczególnego znaczenia nabiera tu zdolność do oceny, czy
w danym społeczeństwie większe będą korzyści z zalet, czy szkody wyrządzone
przez wady danej metody.
Międzynarodowe studia porównawcze na temat lokalnych systemów wyborczych, chociaż ważne, będą miały ograniczoną wartość dla polityków. Jak zaobserwowali R. Kent Weaver i Bert A. Rockman, „W jakimkolwiek danym układzie
trudno jest udowodnić, że proponowane reformy poprawiłyby efektywność rządu,
ponieważ twierdzenia muszą być oparte na faktach i dowodach z innych państw,
w których nie ma dokładnie takich samych warunków społecznych i politycznych.
Nie jest możliwe, innymi słowy, dostarczenie „dowodu” instytucjonalnych efektów
dla instytucji, które jeszcze nie istnieją”48.
Rządy pragnące zmian w funkcjonowaniu demokracji lokalnej przez zmianę
głównych elementów systemu wyborczego być może powinny eksperymentować.
To jest prawdopodobnie jedyny sposób sprawdzenia potencjalnych efektów lokalnych systemów wyborczych na funkcjonowanie demokracji lokalnej.

SUMMARY

THIS ARTICLE DESCRIBES and classifies the wide range of local electoral systems in
Western Europe. The diversity of local electoral systems may be a source of inspiration.
However, it is debatable whether local systems really matter. The actual research along these
lines appears to be very scarce. Governments wishing to change the functioning of local
democracy by changing the core elements of electoral systems should perhaps experiment.
It is probably the only way to check potential effects of local electoral systems on the
functioning of local democracy. The existing lack of useful knowledge, should not stifle
debate on the advantages and disadvantages of local electoral systems, because they are at
the heart of democracy.

48

R.K. Weaver & B.A. Rockman, Institutional reform and constitutional design, [w:] Do Institutions
Matter? Government Capabilities in the United States and Abroad, red. R.K. Weaver, B.A. Rockman,
Washington DC 1993, s. 466–467.
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SAMORZĄDOWY KAPITAŁ
PARLAMENTARZYSTÓW III RP

RESTYTUCJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w Polsce w 1990 r., wraz z pierwszymi całkowicie wolnymi wyborami do rad gmin, stworzyła jeden z filarów
demokratycznego państwa. Po przeszło 50 latach polscy obywatele ponownie mogli
partycypować w życiu publicznym swych małych ojczyzn. Przyszedł czas na
wyłonienie zupełnie nowych lokalnych elit politycznych. Wśród radnych wybranych w 1990 r. aż 80% nie miało wcześniej doświadczenia w pełnieniu funkcji
publicznych1. Wielu z nich na trwałe wpisało się w miejscową scenę polityczną.
Wielu zdobywało popularność i doświadczenie, które później pozwalało im wyjść
poza lokalną elitę i znaleźć się w wąskim gronie parlamentarzystów III RP.
Z pozycji władzy centralnej „rewolucja” samorządowa miała drugorzędne
znaczenie. Zajęci reformowaniem gospodarki, instytucji państwa, reorientacją
polityki zagranicznej, a przede wszystkim bieżącą walką polityczną, główni aktorzy
czasu przełomu nie do końca doceniali znaczenie i potencjał, jaki niósł za sobą
samorząd terytorialny2.
Z biegiem lat rola samorządu terytorialnego w polskim systemie politycznym
systematycznie rosła. Wynikało to przede wszystkim z kontynuowania zapoczątkowanych w 1990 r. reform. Lokalnym władzom przekazywano coraz szersze
kompetencje, a w 1998 r. wraz z reformą ustrojową państwa przywrócono samorząd
na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Wreszcie w 2002 r. po raz pierwszy
przeprowadzono bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Po 1998 r. możemy więc mówić nie tylko o lokalnych elitach politycznych, ale też
o formowaniu się elit regionalnych. Z kolei popularność wielu lokalnych przywód1
2

E. Łojko, Samorządność lokalna – mit czy szansa?, „Samorząd Terytorialny” 1991, nr 11–12.
A.K. Piasecki, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2009, s. 150.
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ców umocniona w 2002 r. bezpośrednim wyborem wykraczała często poza obręb
jednej gminy czy miasta3.
Wszystko to powodowało, że rosła też rola samorządowców w polityce centralnej. W pierwszych trzech kadencjach parlamentarnych, przypadających na lata
1991–2001, radni i burmistrzowie (byli i aktualni) pozostawali w mniejszości. Co
prawda liczba posłów i senatorów z doświadczeniem samorządowym systematycznie rosła, ale przez pierwsze dziesięciolecie III RP nie zajmowali oni wysokich
pozycji w elicie parlamentarnej naszego kraju. Jej członkowie rekrutowali się ze
środowisk ukształtowanych przed 1989 r. I tak w obozie postsolidarnościowym
najbardziej liczyła się „piękna karta opozycyjna” w życiorysie posła, senatora czy
ministra. Z kolei po stronie postkomunistycznej poważne znaczenie miała np.
działalność w reżimowych organizacjach młodzieżowych4.
Można postawić hipotezę, że samorząd terytorialny jako kuźnia kadr politycznych zaczął odgrywać istotną rolę dopiero w obecnym wieku. Miało na to wpływ
kilka czynników. Zaczęły tracić na znaczeniu podziały istniejące od czasów
początku transformacji ustrojowej. Poza tym w latach 2001–2005 na polskiej
scenie partyjnej zaszły poważne zmiany. Doprowadziły one do powstania dwóch
partii – PiS i PO, które z czasem zdominowały polską scenę polityczną. Kierownictwo tych partii rekrutowało się z obozu postsolidarnościowego i było już mocno
osadzone w elicie rządowej. Jednakże potrzebny był napływ „świeżej krwi”, zwłaszcza, kiedy stało się jasne, że to te partie zwyciężą w wyborach parlamentarnych
w 2005 r. Zarówno PiS, jak i PO zwróciły się wówczas w dużej mierze ku samorządom. Upatrując w obytych z demokratyczną polityką radnych czy burmistrzach
najlepszych kandydatów na posłów i senatorów. Nawet partie często postrzegane
jako „antysystemowe”5, czyli LPR i Samoobrona sporą część swoich kadr parlamentarnych rekrutowały spośród polityków samorządowych. Nie można również
zapominać o zmianie pokoleniowej, która powoli dokonuje się w polskiej elicie
politycznej. Przybywa młodych parlamentarzystów, którzy robią kariery w danej
partii począwszy od młodzieżówek, a pierwsze polityczne szlify zdobywają właśnie
w samorządzie. I jeśli się sprawdzą mogą liczyć na dobre miejsce na liście wyborczej do Sejmu.
3
Wskazywać na to mogą przykłady choćby prezydentów: Wrocławia – Rafała Dutkiewicza
i Krakowa – Jacka Majchrowskiego w 2010 r. wymienianych wśród kandydatów na urząd Prezydenta
RP.
4
Zob. J. Raciborski, Drogi do elity rządowej, [w:] Elity rządowe III RP 1997–2004. Portret socjologiczny, red. J Raciborski, Warszawa 2006.
5
A. Dudek, Historia Polityczna Polski 1989–2005, Kraków 2007, s. 321.
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Analiza zawarta w artykule dotyczy trzech kadencji parlamentarnych, których
rozpoczęcie przypadało kolejno na lata 2001, 2005 i 2007. Prócz faktu, że samorządowcy w tym okresie zaczynają odgrywać znaczącą rolę w polskim parlamencie,
przemawiają za tym jeszcze inne przesłanki. Przede wszystkim wprowadzenie
samorządu terytorialnego na szczeblu powiatowym i wojewódzkim od 1998 r.
Ponadto uchwalenie ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw samorządowych, co przyniosło zakaz łączenia funkcji w samorządzie m.in. z mandatem
posła lub senatora6. Łączenie stanowiska wójta czy radnego z mandatem parlamentarnym nie było do tego czasu rzadkością. Za takimi ramami czasowymi przemawia również przyjęcie w 2002 r. ustawy o bezpośrednim wyborze wójta7.
Artykuł opiera się na analizie życiorysów parlamentarzystów z lat 2001–2010,
dostępnych na stronach internetowych archiwum Sejmu i na oficjalnych domenach
poszczególnych polityków. Za posła/senatora z doświadczeniem samorządowym
uznano tego, kto choć raz pełnił funkcję radnego rady gminy, powiatu lub sejmiku
województwa; sprawował funkcję wójta, burmistrza, prezydenta miasta; był starostą, członkiem zarządu powiatu, marszałkiem, członkiem zarządu województwa.

KADENCJA 2001–2005
Wybory parlamentarne w 2001 r. przyniosły klęskę partii tworzących rząd
w poprzedniej kadencji. Unia Wolności i bezpośrednia spadkobierczyni AWS –
Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy w ogóle nie znalazły się w parlamencie.
Zdecydowanym zwycięzcą okazała się koalicja Sojuszu Lewicy Demokratycznej
i Unii Pracy, która zdobyła 40% głosów, co przełożyło się na ponad 200 mandatów
w Sejmie (w Senacie przedstawiciele lewicowej koalicji stanowili 3/4 składu izby).
Większość parlamentarzystów SLD w IV kadencji stanowiły osoby już wcześniej
sprawujące mandat posła czy senatora. Wielu z nich funkcję tę pełniło od 1993 r.
Stąd też byli to politycy, którzy po 1989 r. od razu trafili do polityki na szczeblu
centralnym. Nie musieli zdobywać doświadczenia w samorządzie terytorialnym,
gdyż ich dorobek polityczny ukształtowany został podczas działalności w PZPR,

6
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie
niektórych innych ustaw. Dz.U. 2001, nr 45, poz. 497; nr 89, poz. 971.
7
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
Dz.U. 2002, nr 113, poz. 984.
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ZSMP czy innych oficjalnych organizacjach z czasów PRL. Jeśli już angażowali się
w politykę lokalną, następowało to niejako przy okazji sprawowania mandatu
parlamentarnego. Jako przykład można tu wskazać karierę Mariana Marczewskiego.
Ten były oficer MO został posłem SLD w 1993 r. Obecność w parlamencie pozwoliła mu na wypracowanie silnej pozycji w lokalnej elicie władzy i objęcie stanowiska
burmistrza Turku w 1998 r. Funkcję tę sprawował jednocześnie z mandatem posła
do czasu wprowadzenia zakazu łączenia stanowisk.
Z drugiej strony tak zdecydowane zwycięstwo lewicy umożliwiło uzyskanie
mandatów parlamentarnych kilkudziesięciu samorządowcom zaangażowanym do
tej pory wyłącznie w politykę na szczeblu lokalnym. Jednakże większość „nowych”
parlamentarzystów SLD swoją karierę sejmową zakończyła na tej jednej kadencji.
Wynikało to z podziałów, jakie zaszły na lewicy w latach 2003–2005, a przede
wszystkim ze słabych wyników wyborczych, jakie uzyskiwały formacje lewicowe
w kolejnych elekcjach. Zaledwie kilku samorządowców z SLD, którzy debiutowali
na ogólnopolskiej scenie politycznej w 2001 r., na dłużej zagościło w elicie parlamentarnej. Udało się to m.in. Anicie Błochowiak, która nadal pełni mandat poselski i jest jedną z bardziej rozpoznawalnych postaci lewicy (w latach 1998–2001 była
radną Pabianic, a w okresie 2000–2001 wiceprzewodniczącą Rady Miasta Pabianic).
W IV kadencji Sejmu największą partią opozycyjną była Platforma Obywatelska.
Kluczowe role w tej nowej formacji odgrywali przede wszystkim dawni działacze
UW i SKL. Politycy ci (jak Donald Tusk czy Jan Rokita) funkcjonowali w parlamencie od dłuższego czasu. Jednak szansę kariery parlamentarnej dostały też w PO
osoby do tej pory „na Wiejskiej” nieobecne, w większości dotychczasowi działacze
samorządowi. Stanowili oni mniej więcej połowę klubu parlamentarnego Platformy.
Jako że PO była partią dopiero się rozwijającą i rosnącą (w przeciwieństwie do
SLD), większość samorządowców, którzy zostali posłami tej partii w 2001 r.,
w kolejnych kadencjach kontynuowała swą parlamentarną przygodę. Co więcej,
wielu z tych szerzej nieznanych opinii publicznej polityków wkrótce stało się
czołowymi postaciami PO i polskiej sceny politycznej w ogóle. Można tu wskazać
chociażby na Aleksandra Grada, ministra skarbu w rządzie PO–PSL (od 1990 do
1994 był radnym, członkiem zarządu i zastępcą wójta gminy Pleśna), czy minister
zdrowia Ewę Kopacz (w latach 1998–2001 pełniła funkcję radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego). Interesująco wygląda kariera polityczna obecnego
wiceprzewodniczącego PO Waldy Dzikowskiego, który od 1990 r. do czasu objęcia
mandatu poselskiego był wójtem gminy Tarnowo Podgórne, a w latach 1998–2000
także radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
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Druga partia opozycyjna, czyli Prawo i Sprawiedliwość także była nowym
ugrupowaniem, choć podobnie jak w przypadku PO jej twórcy od dłuższego czasu
stanowili część krajowej elity politycznej. PiS również wprowadził do Sejmu IV
kadencji wielu parlamentarnych nowicjuszy. Wśród nich jednak politycy z samorządową przeszłością nie stanowili tak licznej grupy, jak w PO. Partia kierowana
przez braci Kaczyńskich odważniej zaczęła sięgać po lokalnych działaczy dopiero
przy okazji następnych wyborów. Za to ci, którzy zdołali się z list PiS dostać do
Sejmu w 2001 r., mogli liczyć na kontynuowanie parlamentarnej kariery w kolejnych kadencjach. Zaliczyć do nich można m.in. obecnego wiceprezesa PiS Marka
Kuchcińskiego (w latach 1994–1999 był radnym Rady Miasta w Przemyślu), czy
byłego wiceministra zdrowia Bolesława Piechę (od 1994 do 1998 r. wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rybnika).
Jeśli chodzi o PSL (współtworzące wraz z SLD-UP rząd w latach 2001–2003) to
większość posłów tej partii w IV kadencji obecna była w parlamencie przez cały
dotychczasowy okres trwania III RP. Mimo że kilkunastu ludowców miało za sobą
pracę w samorządzie terytorialnym, to jednak podobnie, jak w przypadku SLD,
często kariera samorządowa przebiegała równolegle z sejmową. Tak było w przypadku m.in. Marka Sawickiego, będącego posłem od 1993 r., który w latach
1990–1996 sprawował ponadto urząd wójta gminy Repki. Obowiązki wójta
(1990–1997) i posła (od 1993 r.) łączył również wicepremier w rządzie SLD–
UP–PSL Jarosław Kalinowski.
Wykres 1. Liczba posłów z doświadczeniem samorządowym
(stan na koniec IV kadencji)
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Kilkunastu parlamentarzystów z doświadczeniem w samorządowej działalności
miała populistyczna Samoobrona, jednak aż sześciu z nich opuściło klub parlamentarny tego ugrupowania w czasie trwania IV kadencji Sejmu. Samorządowy
epizod zaliczył sam przewodniczący SO – Andrzej Lepper, który w latach 1998–
–2001 był radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Z pewnością
jednak to nie samorząd terytorialny ukształtował polityczną karierę Leppera.
Łącznie w IV kadencji Sejmu mandat sprawowało (biorąc pod uwagę stan na
koniec kadencji) 158 posłów posiadających doświadczenie wyniesione z pracy
w samorządzie terytorialnym. Stanowiło to 34% ogólnej liczby posłów. Poniżej
zamieszczono wykresy prezentujące liczbę posłów-samorządowców w poszczególnych klubach parlamentarnych oraz ich odsetek dla każdego z ugrupowań.
Wykres 2. Odsetek posłów
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(stan na koniec IV kadencji)
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Źródło: opracowanie własne.

W przypadku Senatu V kadencji senatorowie, którzy działali wcześniej w samorządzie terytorialnym stanowili 35% składu Izby, czyli był to odsetek niemal
identyczny jak w przypadku Sejmu równoległej kadencji.

KADENCJA 2005–2007
Parlament lat 2005–2007 został zdominowany przez dwa ugrupowania – Prawo
i Sprawiedliwość oraz Platformę Obywatelską. Partie te zaledwie w cztery lata po
powstaniu stały się najbardziej znaczącymi formacjami politycznymi w Polsce.
W związku z tym zarówno PiS, jak i PO miały wielkie potrzeby kadrowe, które
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w dużym stopniu były uzupełniane lokalnymi działaczami liczącymi na ogólnopolską karierę polityczną. Stąd też nowi posłowie tych ugrupowań rekrutowali się
głównie z grona byłych samorządowców. Poza tym w 2005 r. na listach wyborczych
tych partii pojawiły się już osoby, które swoją karierę polityczną rozpoczęły właśnie
w PiS czy PO, a pierwsze doświadczenia zbierały jako radni po wyborach samorządowych w 2002 r. Tak było w przypadku Tomasza Dudzińskiego (w latach
2002–2005 radnego dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy) czy Jarosława Rusieckiego (2002–2005 radnego powiatu ostrowieckiego) z Prawa i Sprawiedliwości,
Bożeny Bukiewicz (radnej Rady Miejskiej w Zielonej Górze w latach 2002–2005)
czy Tomasza Głogowskiego (radnego Tarnowskich Gór w tym samym czasie)
z Platformy Obywatelskiej. Warto dodać, że wyżej wspomniani uzyskali mandaty
poselskie także w 2007 r.
W klubach parlamentarnych PiS i PO zasiadało 180 posłów posiadających
doświadczenie samorządowe8. Ogólnie w Sejmie lat 2005–2007 po raz pierwszy
w III RP większość posłów miała za sobą praktykę w organach władzy lokalnej. Na
koniec V kadencji w Sejmie zasiadało 253 byłych samorządowców, co stanowiło
55% składu Izby.
Wykres 4. Liczba posłów z doświadczeniem samorządowym
(stan na koniec V kadencji)
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Stan na koniec V kadencji Sejmu.

Samorządowy kapitał parlamentarzystów III RP

67

Wykres 5. Odsetek posłów z doświadczeniem samorządowym
(stan na koniec V kadencji)
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Jak widać PiS i PO nie tylko wprowadziły do Sejmu najwięcej byłych lokalnych
działaczy, ale też miały najwyższy ze wszystkich klubów parlamentarnych odsetek
posłów z doświadczeniem samorządowym. Z drugiej strony debiutującym
w V kadencji byłym samorządowcom z tych partii trudno było zaistnieć na pierwszym planie sejmowej polityki. Choć zdecydowana większość z nich ponownie
trafiła do parlamentu w 2007 roku, to jednak raczej pozostawali „szeregowymi”
posłami. Partyjną i medialną karierę zrobili nieliczni, jak np. Beata Kempa (w latach
1998–2005 była radną Rady Miasta i Gminy Syców) czy Arkadiusz Mularczyk
(radny Nowego Sącza od 1998 do 2002 r.) z Prawa i Sprawiedliwości.
Na uwagę zasługuje spory wzrost (liczbowy, jak i procentowy) byłych samorządowców wśród parlamentarzystów Ligi Polskich Rodzin. Wynikało to z tego, że
LPR w dużym stopniu postawiła na swoich działaczy, którym w wyborach samorządowych w 2002 r. udało się dostać do rad gmin, powiatów lub sejmików
wojewódzkich. Często byli to ludzie młodzi, wywodzący się ze środowiska Młodzieży Wszechpolskiej. Możemy tu wymienić np. Radosława Pardę (zasiadał
w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w latach 2002–2005), Daniela Pawłowca
(w tym samym okresie był radnym Warszawy).
Podobnie postąpiła, także nieposiadająca zaplecza doświadczonych polityków,
Samoobrona. Członkowie tego ugrupowania, którzy zostali radnymi w 2002 r., byli
w większości kandydatami na posłów i senatorów trzy lata później. Jednak ich
obecność w elicie parlamentarnej, tak jak i polityków LPR, trwała jeszcze krócej
niż wcześniejsza przygoda z samorządem.
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Odsetek senatorów lat 2005–2007 posiadających doświadczenie samorządowe
wynosił 53% czyli, podobnie jak w poprzedniej kadencji, był bardzo podobny do
procentowej liczby posłów-samorządowców. Najwięcej byłych działaczy lokalnych
zasiadało w klubie Prawa i Sprawiedliwości (29, co stanowiło 60% ogólnej liczby
senatorów tej partii) oraz Platformy Obywatelskiej (16, co dawało 48% wszystkich
senatorów PO).

KADENCJA PARLAMENTU ROZPOCZĘTA W 2007 ROKU
Parlament wybrany w przyspieszonych wyborach w 2007 r. składał się już
w zdecydowanej większości z polityków z samorządową praktyką. W Sejmie było
324 posłów, którzy stanowili 70% całego składu izby. W Senacie, tak jak w poprzednich kadencjach, odsetek ten był niemal identyczny i wynosił 68%9. Na uwagę
zasługuje fakt, że po raz pierwszy osoby z doświadczeniem samorządowym stanowiły większość w każdym z klubów parlamentarnych.
Wykres 6. Liczba posłów i senatorów z doświadczeniem samorządowym
(stan na koniec marca 2010)
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W VI kadencji, podobnie jak w dwóch poprzednich, największy odsetek posłówbyłych samorządowców miał klub Platformy Obywatelskiej. Z kolei w klubie
Lewicy było procentowo najmniej lokalnych polityków. Biorąc po uwagę trzy
9

Dane dla Sejmu i Senatu – stan na koniec marca 2010 r.
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Wykres 7. Odsetek posłów z doświadczeniem samorządowym
(stan na koniec marca 2010)
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kadencje lat 2001–2009, można zaobserwować pewien trend. Mianowicie najbardziej otwartą na polityków samorządowych partią jest PO, niewiele ustępują jej
PiS i PSL, natomiast Lewica (SLD) wciąż pod tym względem odstaje od liderów.
Na pewno ma na to wpływ fakt, że PO i PiS to formacje względnie nowe, wciąż
rozbudowujące swoją strukturę i zaplecze kadrowe. Przy okazji wyborów samorządowych ugrupowania te umożliwiały rozpoczęcie kariery politycznej wielu
osobom do tej pory w tę sferę życia niezaangażowanych. Było naturalne, że spora
część z tych samorządowców stanie się wkrótce kandydatami na parlamentarzystów, zwłaszcza biorąc pod uwagę „zapotrzebowanie” PO i PiS na posłów i senatorów (w V kadencji członkowie tych partii stanowili nieco ponad połowę parlamentu, w obecnej już 3/4). Inaczej jest w przypadku Lewicy, tam wciąż większość
stanowią doświadczeni politycy, zakorzenieni w elicie politycznej III RP. Z drugiej
strony również i SLD powoli odświeża swoje szeregi, promując parlamentarnych
nowicjuszy, jak choćby popularnego ostatnio Bartosza Arłukowicza (w latach
2002–2007 radny Szczecina10). Tak też jest w Polskim Stronnictwie Ludowym,
w którego sejmowym klubie nadal dominują politycy z długoletnim stażem par10
Bartosz Arłukowicz jeszcze przed końcem VI kadencji Sejmu opuścił szeregi Klubu Parlamentarnego SLD. W maju 2011 r. przyjął propozycję Donalda Tuska objęcia stanowiska sekretarza stanu
w KPRM i pełnomocnika premiera ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W wyborach
parlamentarnych w 2011 r. startował już z list PO, a po utworzeniu nowego rządu objął stanowisko
ministra zdrowia.
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lamentarnym (aczkolwiek wielu z nich ma za sobą samorządowe epizody), ale jeśli
w PSL pojawi się nowy poseł jest to prawie zawsze doświadczony samorządowiec,
np. debiutujący w roli posła Stanisław Rakoczy – w latach 1994–96 przewodniczący
Rady Miejskiej w Kluczborku, od 1999 do 2006 r. był starostą powiatu kluczborskiego, a następnie przez rok wicemarszałkiem województwa opolskiego.
Przykład posła Stanisława Rakoczego jest o tyle ciekawy, że przeszedł on praktycznie wszystkie stopnie samorządowej kariery. Taka sytuacja jest jednak rzadkością wśród polskich parlamentarzystów, których większość zebrała doświadczenie
z jednego lub dwóch szczebli podziału terytorialnego.
Wykres 8. Doświadczenie posłów VI kadencji z poszczególnych stopni
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Wykres 9. Doświadczenie senatorów VII kadencji z poszczególnych stopni
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Jak widać wśród parlamentarzystów z doświadczeniem samorządowym najliczniej reprezentowani są ci, którzy działali na poziomie gminy. Taka sytuacja jest
zrozumiała, gdyż to właśnie gmina jest podstawową komórką podziału terytorialnego/samorządu terytorialnego. W związku z tym radni gmin wraz wójtami,
burmistrzami i prezydentami miast przewyższają liczebnością swoich odpowiedników z pozostałych szczebli samorządu. Poza tym samorząd na szczeblu gminnym
funkcjonuje już 20 lat, co też daje pewną przewagę. Na uwagę zasługuje stosunkowo
niewielki odsetek parlamentarzystów działających wcześniej w powiecie (więcej,
zwłaszcza w Senacie, jest przedstawicieli samorządów wojewódzkich). Wydaje się
potwierdzać fakt, że tzw. „Polska powiatowa” wciąż zmaga się z niedoreprezentowaniem w polityce centralnej, także jeśli chodzi o obecność powiatowych działaczy
w parlamencie.
Platforma Obywatelska ma najwyższy odsetek parlamentarzystów z parktyką
w samorządzie gminnym (choć w tym przypadku chodzi głównie o miasta),
a zarazem najniższy tych z doświadczeniem powiatowym. Podobnie sytuacja
kształtuje się w klubie Lewicy. Istnieje tu niewątpliwie korelacja z wynikami
wyborczymi tych ugrupowań – najlepsze uzyskują w dużych i średnich miastach,
a co za tym idzie tam zdobywają najwięcej mandatów. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość (najwyższy odsetek parlamentarzystów z doświadczeniem w samorządzie
powiatowym) oraz PSL wydają się nieco bardziej skierowane ku wsi i małym
miastom. Te rozważania w pewnym stopniu potwierdza tabela, prezentująca liczbę
głównych postaci polskich samorządów, czyli wójtów, burmistrzów prezydentów,
starostów i marszałków, którzy obecnie zasiadają w Sejmie11.
Tabela 1.
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*
Z każdą kolejną kadencją w polskim parlamencie przybywało posłów i senatorów mających za sobą działalność w organach władzy lokalnej. W obecnej kadencji jest ich już blisko 400, co stanowi około 70% składu całego parlamentu. To
bardzo duży odsetek, który wydaje się, nie będzie już znacząco wzrastał (zawsze
w parlamencie będzie spora grupa ekspertów, przedsiębiorców, znanych postaci
różnych dziedzin życia, nieudzielających się wcześniej w lokalnej polityce), ale nie
powinien też wyraźnie spadać. Można prognozować, że w ciągu kolejnych lat
parlamentarzyści, wcześniej działający w polityce lokalnej czy regionalnej, będą
stanowili od 2/3 do 3/4 składu parlamentu.
Tak duży udział byłych samorządowców w organach polskiej władzy ustawodawczej jest zjawiskiem zdecydowanie pozytywnym. Przede wszystkim tego typu
ścieżka kariery politycznej, awansu do elit centralnych jest w demokracji parlamentarnej jak najbardziej wskazana. Początkujący politycy mogą podczas działalności w samorządzie terytorialnym nabywać umiejętności niezbędnych w życiu
publicznym, poznawać istotę demokratycznego sporu i sztukę zawierania kompromisów. W ten oto sposób można rozumieć zawarty w tytule opracowania samorządowy kapitał parlamentarzystów III RP. Dzięki zaakcentowanym wyżej
doświadczeniom posłowie i senatorowie mający za sobą samorządową karierę są
postrzegani jako skuteczni oraz pracowici.
Oczywiście nie należy sądzić, iż powyższe przesłanki decydują o umieszczaniu
samorządowców na listach wyborczych. Nie można też liczyć, że do parlamentu
trafiają tylko najlepsi, zasłużeni działacze lokalni. Dla wielu polskich samorządowców zdobycie mandatu posła czy senatora jest kolejnym etapem (mniej lub bardziej
odległym) kariery politycznej. Część z nich traktuje pracę w radzie lub sejmiku
jako konieczność, którą muszą spełnić by móc liczyć na partyjny i polityczny
awans. Pokazały to choćby ostatnie wybory parlamentarne. Wiele osób zdecydowało się w nich kandydować, mimo że swoją karierę lokalnych działaczy rozpoczęło
zaledwie rok wcześniej i jako samorządowcy nie zdążyli jeszcze nic osiągnąć.
Z drugiej strony są politycy, którzy stopniowo i konsekwentnie pracują na swoją
pozycję długoletnią działalnością w organach samorządowych, by później sprawdzić się w roli parlamentarzystów. Naturalnie w przypadku ustalania listy wyborczej
najważniejsze są układy partyjne. Decydujące znaczenie ma więc pozycja polityka
w danej partii. Często popularni samorządowcy są wpisywani na listy, ale na dalszych miejscach, po to by przyciągnąć głosy miejscowej społeczności. Z drugiej
strony skuteczna praca w organach władzy lokalnej czy/i pozytywna opinia wybor-
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ców na pewno pomogą w wypracowaniu silnej pozycji danego polityka, a co za
tym idzie w awansie do elity parlamentarnej.
Podsumowując powyższe rozważania, należy podkreślić, że na przestrzeni lat
1990–2010 w polskim systemie politycznym ukształtowany został trwały mechanizm kooptacji elit parlamentarnych spośród przedstawicieli środowisk samorządu
terytorialnego. Wielokrotna weryfikacja wyborcza, którą przechodzą politycy
(w partii, we wspólnocie terytorialnej, w wyborach paralmentranych) sprzyja
wzmocnieniu ich legitymizacji, poszerza doświadczenie, wiąże ze strukturami
i instytucjami demokratycznymi. Samorządowy kapitał polskich parlamentarzystów można więc uznać za kolejny znaczący dorobek 20-lecia samorządu terytorialnego i wolnych wyborów.

SUMMARY

IN THIS ARTICLE the careers of Polish deputies and senators from IV, V and VI term of
the Parliament were analyzed. The author shows that after 1989, more and more MPs had
local government experience. From the V term deputies and senators with experience in
local government comprise a majority of Parliament members. The author presents statistics about MPs, who worked in local government: to which parliamentary clubs they
belong; at what level of local government they gained experience; what positions they
occupied in local authorities. In this way, the author illustrates the process of recruiting the
parliamentary elite out of representatives of local government.
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PRÓBY WPROWADZENIA SAMORZĄDU
NA UKRAINIE

ROZWÓJ SAMORZĄDU JEST jednym z podstawowych warunków rozwoju demokracji. Władze Ukrainy, deklarując demokratyzację ustroju państwa, zobowiązały
się również wprowadzić taką konstrukcję samorządu terytorialnego, która odpowiadałaby standardom demokracji współczesnej. W praktyce jednak elity polityczne nie były w stanie zrealizować tego postulatu.

1. KSZTAŁTOWANIE PODSTAW FUNKCJONOWANIA
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA UKRAINIE W LATACH
1990–1995
Odrodzenie samorządu terytorialnego na Ukrainie zaczęło się jeszcze w końcowym okresie Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (USRR). Stymulowane było półwolnymi wyborami deputowanych ludowych do Rady Najwyższej
USRR oraz do rad terenowych deputowanych ludowych. Oczywiście zdecydowaną
większość rad w całej Ukrainie obsadzili członkowie partii komunistycznej. Opozycji antykomunistycznej udało się jednak wywalczyć część miejsc w radach
deputowanych ludowych, a w trzech obwodach: lwowskim, tarnopolskim oraz
iwano-frankowskim odnieść zwycięstwo.
Prawne podstawy funkcjonowania samorządu zostały zawarte po raz pierwszy
w uchwalonej przez Radę Najwyższą USRR 7 grudnia 1990 r. Ustawie o radach
terenowych deputowanych ludowych Ukraińskiej SRR oraz samorządzie terytorialnym. Poprzez tę Ustawę wprowadzono do obiegu pojęcie „samorząd terytorialny”1.
1

Gdy Ukraina została częścią ZSRR pojęcie „samorządu terytorialnego” było wyłączone z użytku.

Próby wprowadzenia samorządu na Ukrainie

75

Rady deputowanych ludowych zwolniono z podporządkowania komitetom partyjnym. Według tej ustawy rady terenowe deputowanych ludowych pełniły funkcje
zarówno organów samorządu terytorialnego, jak i organów władzy państwowej2.
Ustawa nie przewidywała odrębnego stanowiska przewodniczącego komitetu
wykonawczego; przewodniczący rady stawał się jednocześnie na czele odpowiedniego komitetu. Pozostawała nadal sztywna centralizacja władzy. Zgodnie z Konstytucją USRR z 1978 r. władza na Ukrainie koncentrowała się w pionie rad, gdzie
Rada Najwyższa USRR realizowała pełnię władzy w imieniu narodu Ukrainy. Miała
ona prawo do uchylenia decyzji podjętych przez organy władzy wykonawczej oraz
rozwiązania rad wszystkich szczebli3.
Po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości oraz po wyborze Prezydenta Ukrainy 1 grudnia 1991 r. zaczęto wprowadzać zmiany do Konstytucji USRR z 1978 r.,
a także korygować i tworzyć nowe ustawodawstwo. Już w marcu 1992 r. Rada
Najwyższa Ukrainy uchwaliła dwie ustawy: O przedstawicielu Prezydenta Ukrainy
oraz O terenowych radach deputowanych ludowych i samorządzie terytorialnym
oraz regionalnym. Po uchwaleniu 5 marca 1992 r. Ustawy o przedstawicielu Prezydenta Ukrainy ówczesna głowa państwa Leonid Krawczuk podporządkował sobie
pion władzy wykonawczej, który stanowili przedstawiciele prezydenta w obwodach
i rejonach, miastach Kijowie oraz Sewastopolu. Realizowali oni państwową władzę
wykonawczą oraz kontrolę nad organami samorządu terytorialnego w zakresie
wykonania przez nie delegowanych im funkcji państwowych i przestrzegania
konstytucji i ustaw Ukrainy4. Według tej ustawy przedstawiciele prezydenta stawali
się przewodniczącymi państwowej władzy wykonawczej w obwodach i rejonach.
Stali na czele terenowych administracji państwowych, realizowali rejonowe i obwodowe budżety itp.5
„Władza rad” uważała się za najbardziej demokratyczne osiągnięcie „społeczeństwa socjalistycznego”
i określała się jako „władza ludu”, mimo iż była powoływana i sterowana wyłącznie przez partię komunistyczną, która nie dopuszczała jakiejkolwiek opozycji.
2
Pro miscewi Rady narodnych deputatiw Ukrajinśkoji RSR ta miscewe samowraduwannia: Zakon
Ukrajinśkoji RSR wid 07 hrudnia 1990 roku nr 533-XII, [w:] Zakony Ukrajiny, t. 1, Kyjiw 1996,
s. 72–104.
3
Zob. Konstytucija (Osnownyj Zakon) Ukrajinśkoji Radianśkoji Socialistycznoji Respubliky. Pryjniata na pozaczerhowij siomij sesiji Werchownoji Rady Ukrajinśkoji RSR dewjatoho skłykannia
20 kwitnia 1978 roku, http://gska2.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1978.html, odczyt z dn.
7.02.2011.
4
Pro Predstawnyka Prezydenta Ukrajiny. Zakon Ukrajiny wid 5 bereznia 1992, „Widomosti Werchownoji Rady Ukrajiny” 1992, nr 23, poz. 335.
5
Ibidem.
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Znowelizowana Ustawa o radach terenowych deputowanych ludowych Ukraińskiej
SRR oraz samorządzie terytorialnym została przyjęta 26 marca 1992 r., jej tytuł
został zmieniony na Ustawę o terenowych radach deputowanych ludowych i samorządzie terytorialnym oraz regionalnym. W ustawie zostało uwzględnione przekazanie części kompetencji z rad obwodowych i rejonowych na rzecz przedstawicieli
prezydenta. W myśl tych rozwiązań prawnych samorząd terytorialny wprowadzono
tylko na poziomie podstawowym: wsi, osiedli typu miejskiego, miast. Z kolei
w rejonach i obwodach wprowadzono tzw. samorząd regionalny6. Rady rejonowe
i obwodowe były pozbawione własnych organów wykonawczych, których funkcje
zostały skupione w terenowych administracjach państwowych, funkcjonujących
przy instytucjach przedstawicieli prezydenta.
W 1994 r. Rada Najwyższa (II kadencji)7 uchwaliła nową redakcję Ustawy
o kształtowaniu terenowych organów władzy i samorządu8. W myśl tej ustawy zlikwidowano dotychczasowy pion państwowej władzy wykonawczej, zaprzestały
funkcjonować terenowe administracje państwowe, zlikwidowano instytucje przedstawiciela prezydenta. Wyłącznie rady deputowanych ludowych wszystkich
szczebli skupiły funkcje organów samorządu terytorialnego. Przewodniczący rad
oraz komitety wykonawcze (przewodniczący rad przewodniczyli również komitetom wykonawczym) uzyskały funkcje władzy wykonawczej na poziomie lokalnym
i zostały podporządkowane Gabinetowi Ministrów Ukrainy oraz odpowiedniemu
przewodniczącemu komitetu wykonawczego rady szczebla wyższego9. W ten
sposób prezydent został pozbawiony pełnej kontroli nad regionami. Ówczesna
Rada Najwyższa Ukrainy, której większość stanowiły ugrupowania lewicowe,
próbowała reanimować radziecki model władzy. Na posiedzeniu Rady Najwyższej
8 lipca 1994 r. w pierwszym czytaniu rozpatrywano Projekt Ustawy o radach terenowych deputowanych ludowych, który przewidywał pozbawienie prezydenta
i Gabinetu Ministrów wpływu na politykę lokalną, a cały pion rad w myśl radzieckiej zasadzie tzw. „centralizmu demokratycznego” miałby podporządkować się
parlamentowi. Idea ta jednak nie została zrealizowana, gdyż po kolejnych powtór-

6

Zob. Pro miscewi Rady narodnych deputatiw ta miscewe i regionalne samowriaduwannia. Zakon
Ukrajiny wid 26 bereznia 1992 r., „Widomosti Werchownoji Rady Ukrajiny” 1992, nr 28, poz. 387.
7
Przedterminowe wybory parlamentarne odbyły się 27 marca i 10 kwietnia 1994 r.
8
Pierwsza redakcja tej ustawy była uchwalona w lutym 1994 r. przez Radę Najwyższą
I kadencji.
9
Pro formuwannia miscewych orhaniw włady i samowriaduwannia. W redakcji Zakonu nr 64/94WR wid 28.06.94, „Widomosti Werchownoji Rady Ukrajiny” 1994, nr 26, poz. 217.
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nych wyborach do parlamentu w lipcu – listopadzie 1994 r. lewica nie uzyskała
większości niezbędnej do przyjęcia proponowanej regulacji.
Funkcjonujący wówczas system rządzenia nie odpowiadał prezydentowi Leonidowi Kuczmie, który został wybrany na urząd głowy państwa 10 lipca 1994 r.
Prezydent wydał 6 sierpnia 1994 r. zarządzenie O zapewnieniu zarządzania strukturami państwowej władzy wykonawczej na poziomie lokalnym, podporządkowując
sobie przewodniczących komitetów wykonawczych rad obwodowych, rejonowych,
miast Kijowa i Sewastopola oraz rejonowych rad w tych miastach10. Zarządzenie
to jednak nie zmieniło sytuacji, gdyż przewodniczący rad rejonowych i obwodowych (byli oni zarazem przewodniczącymi komitetów wykonawczych) byli
wybierani przez wspólnoty lokalne, tzn. prezydent nie miał prawa by ich dymisjonować, nie mógł więc sterować nimi. Prezydent, aby zmienić ten stan, w grudniu
1994 r. wniósł pod rozpatrzenie parlamentu Projekt Ustawy Konstytucyjnej o władzę państwowej i samorządzie.
W efekcie pomiędzy prezydentem a Radą Najwyższą 8 czerwca 1995 r. została
zawarta Umowa Konstytucyjna O głównych zasadach organizacji i funkcjonowania
władzy państwowej i samorządu terytorialnego na Ukrainie w okresie do uchwalenia
nowej Konstytucji Ukrainy, na skutek czego zaszły zmiany w organizacji organów
samorządowych. Umowa ta wprowadziła w życie Ustawę o władzy państwowej
i samorządzie, którą Rada Najwyższa uchwaliła 18 maja 1995 r.11 Na mocy tej
ustawy został przywrócony model samorządu, który funkcjonował na podstawie
ustawy z 1992 r. Na bazie komitetów wykonawczych rad rejonowych i obwodowych
utworzono system organów terenowych administracji państwowych, których pion
znalazł się w podporządkowaniu prezydenta. Ustawa o władzy państwowej i samorządzie przewidywała tylko jeden podstawowy poziom samorządu – wsie, osiedle
typu miejskiego, miasta. W obwodach, rejonach, miastach Kijowie i Sewastopolu
rady stały się organami przedstawicielskimi o kompetencjach ograniczonych.
Ówczesna sytuacja była na tyle skomplikowana, że przewodniczący rady stawał
również na czele odpowiedniej terenowej administracji państwowej. Kolizja prawna

10

Ukaz Prezydenta Ukrajiny Pro zabezpeczennia keriwnyctwa strukturamy derżawnoji wykonawczoji włady na misciach, http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=430%2F94, odczyt
z dn. 19.03.2011.
11
Konstytucijnyj dohowir miż Werchownoju Radoju Ukrajiny ta Prezydentom Ukrajiny pro osnowni
zasady orhanizaciji ta funkcionuwannia derżawnoji włady i miscewoho samowriaduwannia w Ukrajinina period do pryjniattia Konstytuciji Ukrajiny, „Widomosti Werchownoji Rady Ukrajiny” 1995,
nr 18, poz. 133.
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polegała na tym, iż przewodniczący rad byli wybierani w drodze wyborów samorządowych, z kolei według ustawy Prezydent uzyskał prawo do mianowania
przewodniczących administracji państwowych12.

2. OBECNY MODEL SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA UKRAINIE
Obecny model samorządu terytorialnego funkcjonuje na podstawie Konstytucji
Ukrainy uchwalonej 28 czerwca 1996 r. oraz Ustawy o samorządzie terytorialnym
na Ukrainie (dalej – Ustawa o samorządzie) z 21 maja 1997 r., do której ciągle
wnoszono zmiany i uzupełnienia. 15 lipca 1997 r. Rada Najwyższa Ukrainy ratyfikowała Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego.
W konstytucji zaznaczono, że na Ukrainie uznano i zagwarantowano funkcjonowanie samorządu terytorialnego (art. 7). Sformułowano, iż samorząd terytorialny
jest prawem wspólnoty terytorialnej (mieszkańców wsi lub dobrowolnie zjednoczonych w jedną wspólnotę wiejską mieszkańców kilku wsi, osiedli typu miejskiego,
miast) do samodzielnego rozwiązywania kwestii o charakterze lokalnym w zakresie przewidzianym przez konstytucję i ustawy Ukrainy (art. 140).
Zgodnie z Ustawą o samorządzie podstawowym podmiotem samorządu terytorialnego, głównym posiadaczem jego funkcji i kompetencji jest wspólnota terytorialna wsi, osiedli typu miejskiego, miasta (art. 6, pkt 1). Przy tym wspólnoty
terytorialne sąsiadujących ze sobą wsi mogą jednoczyć się w jedną wspólnotę
terytorialną, powoływać wspólne organy samorządu terytorialnego i wybierać
jedną głowę wiejską (art. 6, pkt 2)13.
Według ustawy zasadniczej (art. 140) samorząd terytorialny na Ukrainie jest
realizowany przez wspólnotę terytorialną bezpośrednio oraz za pośrednictwem
organów samorządu terytorialnego takich, jak: rady wiejskie, rady osiedli typu
miejskiego, rady miejskie oraz ich organy wykonawcze (zob. schemat 1)14. Orga12

Zob. O. Łazor, Kształtowanie się samorządu terytorialnego na Ukrainie, [w:] Transformacja
w Polsce i na Ukrainie. Wybrane aspekty, red. A. Antoszewski, A. Kolodii, K. Kowalczyk, Wrocław
2010, s. 132.
13
Zakon Ukrajiny „Pro miscewe samowriaduwannia w Ukrajini” wid 21.05.1997 № 280/97-WR,
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=4&nreg=280%2F97-%E2%F0, odczyt z dn.
7.02.2011.
14
Konstytucija Ukrajiny, wid 28.06.1996, http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=3&nreg=254%EA%2F96-%E2%F0, odczyt z dn. 7.02.2011.
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Schemat 1. System organów samorządu terytorialnego na Ukrainie
Organy samorządu terytorialnego na Ukrainie

Organy
przedstawicielstwa
terenowego

Organy wykonawcze terenowych rad pierwszego
poziomu jako samodzielne elementy
samorządu terytorialnego

Rady wiejskie, osiedli
typu miejskiego,
rejonowe w miastach
(w przypadku ich
utworzenia)

Komitety wykonawcze, działy, urzędy
i inne organy wykonawcze rady
(departamenty, administracje, służby, inspekcje itp.)

Przewodniczący rady
wiejskiej, osiedla typu
miejskiego, miejski,
rady rejonowej
w mieście, sekretarz
rady wiejskiej,
osiedla typu
miejskiego, miejskiej,
zastępca przewodniczącego rady rejonowej
w mieście, frakcje
i grupy deputowanych,
komisje stałe
rady, przygotowawcze
komisje rady i grupy
robocze, czasowe
komisje kontrolne,
aparat rady

Do spraw:
gospodarki, oświaty
i nauki, ochrony
zdrowia, ochrony
społecznej, ochrony
pracy, ochrony
środowiska
naturalnego ziemi,
rodziny i młodzieży
itp.

dziedzinowe

Organy
przedstawicielstwa
regionalnego

Rady rejonowe
i obwodowe

funkcjonalne

Do spraw:
polityki wewnętrznej
oraz pracy
informacyjno-analitycznej, obsługi
ﬁnansowej,
obsługi archiwalnej,
państwowej rejestracji,
współpracy
z organami
prawo-obronnymi itp.

Przewodniczący rady
rejonowej, obwodowej,
zastępca
przewodniczącego
rady rejonowej,
obwodowej,
prezydium (kolegium),
aparat wykonawczy,
frakcje i grupy
deputowanych,
komisje stałe rady,
czasowe komisje
kontrolne

Źródło: zob. J. Żurawel, Administratywno-prawowyj status organiw miscewogo samowriaduwannia
(dysertacja na zdobuttia naukowowo stulenia kandydata jurydycznych nauk), Kyjiw 2007, s. 227.
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nami samorządu terytorialnego, które reprezentują wspólne interesy wspólnot
terytorialnych wsi, osiedli typu miejskiego i miast, są rady rejonowe oraz obwodowe
(art. 140)15. Oprócz tego według art. 5 pkt 2 Ustawy o samorządzie terytorialnym
na Ukrainie w miastach o podziale rejonowym na podstawie decyzji wspólnoty
miasta lub rady miejskiej mogą być tworzone rejonowe rady w miastach, które
powołują własne organy wykonawcze16.
System przedstawicielskich organów samorządu terytorialnego jest więc dwupoziomowy: pierwszy poziom – rady wsi, osiedli typu miejskiego, miasta (reprezentują wspólnotę terytorialną); drugi poziom – rady rejonowe i obwodowe
(reprezentują wspólne interesy wspólnot terytorialnych). Rady rejonowe i obwodowe nie są organami przedstawicielskimi wspólnot obwodów i rejonów, gdyż
Konstytucja Ukrainy nie uznaje takich wspólnot, a zbiorową ludność obwodów
i rejonów nie traktuje jako podmioty samorządu terytorialnego. Są to organy
samorządowe, które reprezentują wspólne interesy wspólnot terytorialnych wsi,
osiedli typu miejskiego, miast w ramach kompetencji delegowanych im przez rady
wiejskie osiedli typu miejskiego oraz miejskie.
Według stanu na 1 września 2004 r. na Ukrainie funkcjonowało 10 280 rad
wiejskich, 784 rady osiedli typu miejskiego, 454 miejskich oraz 81 rad rejonowych
w miastach17.
Ustawa o samorządzie Ukrainie określa strukturę rad wiejskich, osiedli typu
miejskiego i miejskich. Na czele rady wiejskiej, osiedli typu miejskiego, miejskiej
oraz rejonowej rady w mieście stoi odpowiedni przewodniczący. Wybierano go na
cztery lata w wyborach samorządowych według Ustawy o wyborach deputowanych
Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krym, rad terenowych oraz przewodniczących rad wiejskich, osiedli typu miejskiego i miejskich. Przewodniczący rady stoi
również na czele komitetu odpowiedniej rady wiejskiej, osiedli typu miejskiego,
miejskiej, rejonowej w mieście (art. 51, pkt 5)18. Przewodniczy on posiedzeniom
odpowiedniej rady. Przy tym nie może on być deputowanym jakiejkolwiek rady,
łączyć swojego stanowiska z innym stanowiskiem przynoszącym dochód, prowadzić działalności gospodarczej. Może jedynie zajmować się działalnością naukową,
nauczycielską, artystyczną w wolnym od swoich obowiązków czasie (art. 12,

15

Ibidem.
Zakon Ukrajiny „Pro miscewe samowriaduwannia… .
17
Zob. Administratywno-terytorialnyj ustrij Ukrajiny: Dowidnyk, red. A. Żeżera, W. Czernowoł,
O. Kłymenko, Kyjiw 2005, s. 5.
18
Zakon Ukrajiny „Pro miscewe samowriaduwannia… .
16
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pkt. 4)19. Według art. 5 pkt 1 Ustawy o samorządzie jest on samodzielnym elementem systemu samorządu terytorialnego. Rady wiejskie, osiedli typu miejskiego,
miejskie wybierają sekretarza (rejonowe rady w mieście – zastępcę przewodniczącego), którego kandydaturę zgłasza przewodniczący rady z pośród jej deputowanych (art. 50, 56 Ustawy o samorządzie). Deputowani rad wiejskich, osiedli typu
miejskiego i miejskich zrzeszają się w grupy lub frakcje deputowanych20. Deputowani rad terenowych zrzeszają się w grupy na podstawie wspólnego terytorium
ich okręgów wyborczych, wspólnych problemów, które rozwiązują lub innych
przymiotów (art. 25 pkt 2 Ustawy o statusie deputowanych rad terenowych). Frakcje
deputowanych rad terenowych są tworzone na podstawie partyjnej (oprócz deputowanych rad wiejskich i osiedli typu miejskiego). Z kolei deputowani rad wiejskich
i osiedli typu miejskiego mogą zrzeszać się nie tylko na podstawie członkostwa
partyjnego, lecz także na podstawie wspólnoty poglądów, do ich frakcji mogą
przystępować również deputowani pozapartyjni, którzy popierają polityczną
orientację frakcji (art. 27 pkt 1, pkt 2, Ustawy o statusie deputowanych rad terenowych). Dla opracowania kwestii z zakresu uprawnień rad są powoływane komisje
stałe. Kontrolują one również realizację decyzji podjętych przez radę i jej komitet
wykonawczy (art. 47 Ustawy o samorządzie)21. Rady generalnie powołują komisje
do spraw: budżetu i rozwoju społeczno-gospodarczego; korzystania z ziemi; własności komunalnej; regulaminu i etyki deputowanych; przedsiębiorczości i przemysłu; transportu i komunikacji; ochrony zdrowia i ochrony społecznej; gospodarki
komunalnej; polityki ekologicznej. W radach wiejskich i osiedli typu miejskiego
zwykle jest powoływanych cztery bądź pięć komisji stałych22. Z kolei w radach
rejonowych, obwodowych i miejskich (miast o statusie obwodowym) liczba komisji stałych jest większa. W celu realizacji odrębnych zadań komisje stałe mogą
tworzyć komisje przygotowawcze i grupy robocze, zapraszając do nich uczonych,
ekspertów, działaczy społecznych (art. 47 pkt 12 Ustawy o samorządzie). Nie mniej
niż 1/3 deputowanych określonej rady może powołać czasową komisję kontrolną
w celu kontroli nad realizacją wyznaczonych przez radę kwestii (art. 48 pkt 1, pkt 2,
Ustawy o samorządzie). Rady wiejskie, osiedli typu miejskiego, miejskie powołują

19

Ibidem.
Zob. Zakon Ukrajiny pro status deputatiw miscewych rad, wid 11.07.2002 № 93-IV, http://zakon.
rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=93–15, odczyt z dn. 08.02.2011.
21
Zakon Ukrajiny „Pro miscewe samowriaduwannia… .
22
M. Kornijenko, Municypalne prawo Ukrajiny. Konceptualni ta orhanizacijno-prawowi pytannia,
Kyjiw 2005, s. 90.
20
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aparat rady, który zajmuje się organizacją działalności rady, kwestiami prawnymi,
informacyjnymi, analitycznymi, materialno-technicznymi związanymi z jej funkcjonowaniem, jej organów i deputowanych.
Przez rady wiejskie, osiedli typu miejskiego, miejskie, rejonowe w miastach
zgodnie z konstytucją i Ustawą o samorządzie są powoływane wykonawcze organy
samorządu terytorialnego – komitety wykonawcze. Komitet wykonawczy jest
powoływany przez określoną radę na czas jej kadencji. Według Ustawy o samorządzie organy wykonawcze terenowych rad pierwszego poziomu są samodzielnymi
elementami systemu samorządu terytorialnego. Skład komitetu wykonawczego
jest zatwierdzany przez radę na propozycję przewodniczącego rady wiejskiej,
osiedli typu miejskiego, miejskiej, rejonowej w mieście. Do komitetu wykonawczego wchodzą: przewodniczący odpowiedniej rady; jego zastępca ds. działalności
organów wykonawczych rady; sekretarz komitetu wykonawczego; kierownicy
działów; sekretarz odpowiedniej rady. Rada wiejska może podjąć decyzję, by
funkcję sekretarza komitetu wykonawczego rady wykonywał sekretarz rady. Do
składu komitetu wykonawczego rady mogą również wejść przedstawiciele lokalnej
społeczności. Liczba członków komitetu zależy od: wielkości terytorium, na
obszarze którego funkcjonuje odpowiednia rada; liczby mieszkańców; specyfiki
gospodarki komunalnej. W sytuacji, gdy liczba mieszkańców wiejskiej wspólnoty
terytorialnej nie przekracza 500 osób, rada lub wspólnota wiejska może podjąć
decyzję o niepowoływaniu komitetu wykonawczego. Wtedy funkcje komitetu
wykonuje przewodniczący rady jednoosobowo, oprócz kwestii związanych z zarządzaniem ziemią i zasobami naturalnymi. Komitet wykonawczy jest organem
kolegialnym, za pomocą którego są realizowane konkretne zadania, funkcje i kompetencje organu przedstawicielskiego w zakresie wykonawczo-zarządzającym (art.
51, 52, 53 Ustawy o samorządzie). Komitety wykonawcze zdają sprawozdanie
odpowiednim radom i znajdują się pod ich kontrolą. Z kolei w zakresie realizacji
kompetencji należących do organów władzy wykonawczej komitet znajduje się
również pod kontrolą odpowiedniego organu władzy wykonawczej (art. 51, pkt 1
Ustawy o samorządzie).
Oprócz komitetów wykonawczych rady wiejskie, osiedli typu miejskiego, miejskie, rejonowe w miastach mogą tworzyć działy, departamenty i inne wykonawcze
organy rady (służby, inspekcje itp.)
W praktyce prawie wszystkie rady wiejskie posiadają jedyny organ wykonawczy
– komitet wykonawczy. Niektóre rady osiedli typu miejskiego oprócz komitetów
wykonawczych tworzą działy. Rady miejskie o znaczeniu rejonowym tworzą
generalnie komitety wykonawcze, działy, służby, inspekcje. Rady miejskie o zna-
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czeniu obwodowym powołują: komitety wykonawcze, działy, służby, inspekcje,
urzędy główne, urzędy, administracje oraz departamenty23.
Rady obwodowe i rejonowe stanowią drugi poziom systemu rad terenowych.
Według stanu z 1 września 2004 r. na Ukrainie funkcjonowało 488 rad rejonowych,
24 – obwodowych oraz organ przedstawicielski Autonomicznej Republiki Krym
(AR Krym) – Rada Najwyższa AR Krym24.
Zgodnie z Ustawą o samorządzie struktura rady rejonowej oraz obwodowej ma
następującą strukturę: przewodniczący wybierany przez odpowiednią radę z pośród
jej deputowanych; zastępca przewodniczącego, którego również wybiera rada
z pośród deputowanych; prezydium (kolegium składające się z przewodniczącego
rady, jego zastępcy; przewodniczących komisji stałych, przedstawicieli grup i frakcji deputowanych) – doradczy organ rady, który poprzednio opracowuje uzgodnione kwestie rozpatrywane przez radę; aparat wykonawczy zajmujący się kwestiami organizacyjno-informacyjnymi, prawnymi oraz materialno-technicznymi
działalności rady, na jego czele stoi przewodniczący odpowiedniej rady; frakcje
i grupy deputowanych; stałe komisje rady; czasowe komisje kontrolne (art. 55, 56,
57 Ustawy o samorządzie). Specyfiką rad rejonowych i obwodowych jest to, że są
one pozbawione własnych organów wykonawczych. Kompetencje wykonawcze
rady drugiego poziomu delegują rejonowym i obwodowym administracjom
państwowym.
Zgodnie z art. 143 Konstytucji Ukrainy najistotniejszymi kwestiami, którymi
zajmują się organy samorządowe w imieniu wspólnoty terytorialnej wsi, osiedli
typu miejskiego, miast są: zarządzanie majątkiem, który znajduje się we własności
komunalnej; zatwierdzenie programów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz
kulturalnego i kontrola nad ich wykonaniem; zatwierdzenie budżetów odpowiednim jednostkom administracyjno-terytorialnym i kontrola nad ich realizacją;
ustalenie podatków terenowych i poborów zgodnie z ustawą; zapewnienie przeprowadzenia referendów lokalnych; utworzenie, reorganizacja oraz likwidacja
przedsiębiorstw komunalnych, organizacji a także kontrola nad ich działalnością;
rozwiązanie innych kwestii o znaczeniu lokalnym zgodnie z Ustawą o samorządzie
terytorialnym25.
Ostatnie wybory samorządowe na Ukrainie odbyły się 31 października 2010 r.
Wybory zostały przeprowadzone na podstawie Ustawy o wyborach deputowanych
23
24
25

Zob. J. Żurawel, op.cit., s. 65–82.
Zob. Administratywno-terytorialnyj ustrij Ukrajiny…, s. 5.
Konstytucija Ukrajiny… .

Liana Hurska-Kowalczyk

84

Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krym, rad terenowych oraz przewodniczących rad wiejskich, osiedli typu miejskiego i miejskich, którego nową redakcję
(nr 2491-VI) Rada Najwyższa uchwaliła 30 sierpnia 2010 r. Zgodnie z tą ustawą
wybory deputowanych do rad wiejskich, osiedli typu miejskiego przeprowadzano
według systemu większościowego (większość względna) w jednomandatowych
okręgach wyborczych, na które podzielono terytorium wsi, kilka wsi oraz osiedli
typu miejskiego. Z kolei wybory deputowanych do Rady Najwyższej AR Krym, rad
obwodowych, rejonowych, miejskich, rejonowych w miastach przeprowadzano
według systemu mieszanego (większościowo-proporcjonalnego). Zgodnie z tym
systemem: 1) połowę deputowanych do określonej rady wybierano poprzez głosowanie na listy wyborcze terenowych ośrodków partii politycznych w wielomandatowym okręgu wyborczym; 2) drugą połowę deputowanych wybierano według
systemu większościowego (większość względna) w jednomandatowych okręgach
wyborczych, na które podzielono terytorium AR Krym, obwodów, rejonów, miast,
rejonów w miastach.
Wybory przewodniczących rad wiejskich, osiedli typu miejskiego, miejskich
przeprowadzano według systemu większościowego (większość względna) w jedynym jednomandatowym okręgu wyborczym, którego terytorium stanowi określona
wieś (kilka wsi, których mieszkańcy dobrowolnie zjednoczyli się w gromadę
wiejską), osiedle typu miejskiego, miasto26.

3. GŁÓWNE PROBLEMY W FUNKCJONOWANIU SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA UKRAINIE
Kluczowym problemem dla funkcjonowania samorządu terytorialnego na
Ukrainie są sprzeczności między jego podstawą ustawodawczą a praktyką, dopracowania także wymagają ustawy określające funkcjonowanie samorządu. Przede
wszystkim dotyczy to współpracy między terenowymi administracjami państwowymi a organami samorządu terytorialnego. W Konstytucji Ukrainy na poziomie
rejonów i obwodów wprowadzono dwa systemy władzy publicznej, które różnią
się kształtem, strukturą, zasadami tworzenia oraz mechanizmami funkcjonowania:
terenowe administracje państwowe, które są organami państwowej władzy wyko26

Zakon Ukrajiny Pro wnesennia zmin do Zakonu Ukrajiny „Pro wybory deputatów Werchownoji
Rady Awtonomnoji Respubliky Krym, miscewych rad ta silśkych, sełyszcznych, miśkach golow” wid
30.08.2010 nr 2491-VI, „Widomosti Werchownoji Rady Ukrajiny” 2010, nr 39, poz. 514.
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nawczej; samorząd terytorialny jako władza wspólnot terytorialnych. Podmioty
samorządu terytorialnego nie należą do systemu władzy wykonawczej, zarówno
jak i terenowe organy władzy wykonawczej nie są elementami systemu samorządowego. Ustawodawstwo ukraińskie określa ich relacje jako równoprawne i partnerskie. W praktyce jednak mamy dominację terenowych administracji państwowych nad organami samorządowymi, aktywne ingerują one (zwłaszcza na
poziomie obwodu) w sprawy samorządowe. Z jednej strony terenowe administracje państwowe są tworzone odgórnie, z innej zaś strony wykonują delegowane im
przez ustawodawstwo funkcje organów wykonawczych odpowiednich rad. Przy
tym właśnie terenowe administracje państwowe, a nie samorządy, prezentują
interesy regionów w państwie, gdyż zgodnie z ustawodawstwem wykonują większość funkcji administracji publicznej27. Istotnym problemem jest również dublowanie niektórych kompetencji terenowych administracji państwowych i organów
samorządu terytorialnego.
Rady obwodowe i rejonowe posiadają prawo do wyrażania wotum nieufności
przewodniczącym odpowiednich terenowych administracji państwowych, czego
wynikiem może stać się ich dymisja28. Z kolei obecne ustawodawstwo Ukrainy nie
zawiera stricte określonych podstaw do wyrażania wotum nieufności przewodniczącemu odpowiedniej terenowej administracji państwowej, co powoduje pojawienie się sytuacji konfliktowych.
Konfrontacja między radami rejonowymi (obwodowymi) a rejonowymi (obwodowymi) administracjami państwowymi dosyć często ma również charakter
polityczny. Ma to miejsce zwłaszcza wówczas, gdy większość w radzie tworzą osoby,
którzy są członkami partii politycznych znajdujących się w opozycji wobec prezydenta29.
Jednym z kluczowych ustawowo określonych zadań terenowych administracji
państwowych jest zapewnienie przeprowadzenia uzgodnionej polityki państwowej
na całym terytorium Ukrainy. Dotychczas nie wypracowano efektywnych mechanizmów uzgodnieniowych dla działalności terenowych administracji państwowych
a organów samorządowych. Projekty decyzji, które dotyczą również kompetencji
27

W. Kujbida, Problemy ta perspektywy funkcionuwannia miscewych organiw wykonawczoji włady,
http://mail.social-science.com.ua/jornal_content/331/psychology, odczyt z dn. 23.03.2011.
28
Prezydent Ukrainy analizuje wotum nieufności wyrażone przewodniczącemu odpowiedniej
administracji i podejmuje decyzję ostateczną. Jeśli wotum nieufności przewodniczącemu terenowej
administracji rejonowej lub obwodowej wyraziło 2/3 deputowanych odpowiedniej rady, Prezydent
Ukrainy podejmuje decyzję o jego dymisji.
29
Ibidem.
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organów samorządowych, często nie są uzgadniane i omawiane zarówno na
poziomie centralnym, jak lokalnym ani z narodowymi stowarzyszeniami organów
samorządu terytorialnego, ani z samorządem odpowiedniego terytorium30. Nierozwiązanym problemem jest również brak ścisłych kryteriów i mechanizmów
rozgraniczenia własności państwowej i komunalnej.
Kolejnym problemem utrudniającym funkcjonowanie organów samorządu
terytorialnego jest kwestia związana z konstruowaniem ich budżetów. W art. 16
pkt 6 Ustawy o samorządzie zaznaczono, że budżety lokalne są samodzielne i nie
włączano je do państwowego budżetu31.
Organy samorządu terytorialnego napotykają na trudności związane z niestabilnością źródeł dochodów, brakiem optimum resursów finansowych. W efekcie
utrudnia to rozwiązanie problemów społeczno-kulturalnych, oświaty, ochrony
zdrowia na poziomie lokalnym, upada gospodarka miejska, pogarsza się stan
infrastruktury komunikacyjnej32. Nakłada się na to również przestarzały system
zarządzania, którego główną zasadą jest usiłowanie rozwiązania problemów przez
jedyne centrum. Do kluczowych problemów związanych z konstruowaniem
budżetów lokalnych oraz ich relacjami z państwowym budżetem zaliczano: wykorzystanie wolnych środków budżetowych; niestabilność źródeł dochodu; nieefektywny system wyłączania nadmiarów podatków ogólnopaństwowych; niewystarczające finansowanie z budżetu państwowego33.
Zgodnie z art. 65 Ustawy o samorządzie przewaga nadwyżek ogólnego funduszu
budżetu lokalnego nad obrotowymi nadwyżkami budżetowymi pod koniec okresu
budżetowego stanowi wolną nadwyżkę środków budżetów lokalnych, która jest
wykorzystywana na realizację wydatków budżetu lokalnego34. Nie uzgodniono
jednak do końca poziomu dochodów budżetów lokalnych oraz sum odliczanych
z nich do budżetu państwowego, co utrudnia samorządom wykorzystanie wolnych
środków budżetowych. Jeszcze jednym aspektem tego problemu jest niestabilność
normatywów w systemie odliczania ogólnopaństwowych podatków z budżetów
lokalnych do państwowego. Zgodnie z ustawodawstwem te normatywy corocznie

30

Ibidem.
Zakon Ukrajiny „Pro miscewe samowriaduwannia… .
32
O. Jakubowśka, M. Witrenko, Problemy formuwannia miscewych budżetiw w Ukrajini, http://
www.rusnauka.com/32_DWS_2008/Economics/36866.doc.htm, odczyt z dn. 24.03.2011.
33
Ibidem.
34
Zakon Ukrajiny „Pro miscewe samowriaduwannia… .
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wyznacza wyższy organ samorządu terytorialnego, przy tym co roku zmieniają się
rodzaje podatków35.
Na poziomie państwowym środki budżetowe są więc scentralizowane, co całkowicie uzależnia organy samorządowe w realizacji ich funkcji od budżetu państwowego. Przy tym ma miejsce subiektywne podejście w dystrybucji środków
finansowych, gdyż jeden region dostaje więcej środków, niż inny, co wiąże się
z regionalizacją poparcia wyborczego dla ugrupowań politycznych. Poza tym
regiony Ukrainy różnią się między sobą poziomem życia, stanem rozwoju sfery
gospodarki, handlu i usług. Dochody od podatków na terytorium Ukrainy są więc
nierównomierne. Analiza przeprowadzona przez Wołodymyra Krawczenkę wskazuje, że liderem w dochodach podatkowych w rozliczaniu na jedną osobę jest
Kijów, na drugim miejscu obwód doniecki, na trzecim – dniepropietrowski36. Do
tzw. zamożnych regionów według dochodów średnich na jedną osobę należą
również obwody: połtawski, zaporoski, lwowski, sumski oraz charkowski, do
„najbiedniejszych” – tarnopolski oraz iwano-frankowski37.
Wyżej wymienione problemy w funkcjonowaniu systemu samorządu terytorialnego wymagają przeprowadzenia gruntownej reformy samorządowej.

4. PRÓBY REFORMOWANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Próby przeprowadzenia reformy administracyjno-terytorialnej po raz pierwszy
realizowano w latach 1998–2000. Następnie był okres podejmowania nieudanych
prób uchwalenia nowej redakcji Ustawy o samorządzie terytorialnym na Ukrainie
w latach 2001–2003. W latach 2004–2006 usiłowano bez skutku przeprowadzić,
wraz z reformą konstytucyjną, również reformę samorządową38. W latach 2006–
2010 również opracowano szereg projektów, dotyczących reformowania samorządu
terytorialnego. Nowy etap podejmowania prób zreformowania systemu samorządu
terytorialnego zaczął się po wstąpieniu na urząd Prezydenta Ukrainy w 2010 r.
Wiktora Janukowicza.
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O. Jakubowśka, M. Witrenko, Problemy formuwannia miscewych… .
Ibidem.
37
Ibidem.
38
M. Puchtynśkyj, Reforma miscewogo samowriaduwannia – ce koncepcija plus polityczna wola,
http://www.viche.info/journal/1027/, odczyt z dn. 25.03.2011.
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W latach 1998–2000 opracowano koncepcję reformy administracyjnej (1998 r.),
kilka wariantów koncepcji reformy administracji publicznej. Główny akcent w tych
koncepcjach stawiano na decentralizacji władzy, zwiększeniu kompetencji organów
samorządowych, zasadzie subsydiarności. Jednak nie zostały one wprowadzone
w życie.
Rada Najwyższa Ukrainy 8 grudnia 2004 r. w pakiecie z ustawą o reformie
konstytucyjnej i ustawą o porządku realizacji ustawy o wyborach Prezydenta
Ukrainy uchwaliła39 w pierwszym czytaniu projekt ustawy o konstytucyjnej reformie samorządu terytorialnego40. W myśl tego projektu planowano do Konstytucji
Ukrainy wprowadzić zmiany uzgadniające ją z Europejską Kartą Samorządu
Terytorialnego. Mianowicie zamierzano wprowadzić własne organy wykonawcze
dla rad obwodowych i rejonowych, wzmocnić bazę finansową i materialną organów
samorządu terytorialnego. Projekt ten przewidywał również reformę administracyjno-terytorialną, której celem było wprowadzenie instytucji wspólnot jako jego
podstawowego elementu41. Z powodu konfliktów politycznych projekt ten nie
wszedł w życie.
Wiktor Janukowicz wybrany 7 lutego 2010 r. na głowę państwa w swoim programie przedwyborczym poświęcił czwarty rozdział problemom reformowania
systemu samorządu terytorialnego. W tym rozdziale zaznaczono, że samorząd
terytorialny powinien stać się „pewnym i mocnym” fundamentem władzy ludu.
Zwrócono uwagę, iż zasadniczą kwestią jest poszerzenie kompetencji rad terenowych, „odsunięcie aparatu biurokratycznego od rozwiązania kwestii dotyczących
rozwoju wspólnot terytorialnych”. Obecny Prezydent Ukrainy stwierdził w swoim
programie: „Jestem zwolennikiem decentralizacji władzy, reformowania relacji
międzybudżetowych na korzyść samorządu terytorialnego”42. Planowano już pod
koniec 2010 r. rozpoczęcie reformowania samorządu terytorialnego. Przewidywano
przede wszystkim zapewnić redystrybucję środków finansowych i władczych
z centrum na poziom lokalny według zasady subsydiarności, uniezależnić rady

39

Było to wynikiem „rewolucji pomarańczowej” listopad–grudzień 2004 r.
Zob. Pro poperednie schwałennia zakonoproektu pro wnesennia zmin do konstytuciji Ukrajiny:
Postanowa Werchownoji Rady Ukrajiny wid 8 grudnia 2004 roku nr 2223-IV, „Gołos Ukrajiny” 2005,
nr 5.
41
W celu realizacji reformy ustroju administracyjno-terytorialnego pod omówienie publiczne
wniesiono projekt Ustawy o ustroju terytorialnym. Zob. szerzej: Probłemy terytorialnoji organizaciji
włady. Zbirnyk materiałiw ta dokumentiw, Kyjiw 2005, s. 659–679.
42
Ukrajina dla ludej: peredwyborcza prohrama kandydata u Prezydenty Ukrajiny Wiktora Janukowycza, http://yanukovych.com.ua/partyprogram.html, odczyt z dn. 7.02.2010.
40

Próby wprowadzenia samorządu na Ukrainie

89

rejonowe i obwodowe od terenowych administracji państwowych43. Po raz kolejny
jednak odłożono przeprowadzenie reform dotyczących usprawnienia funkcjonowania samorządu terytorialnego. W szczególności Gabinet Ministrów Ukrainy
postanowił odłożyć reformy dotyczące budżetów lokalnych z 2011 na 2014 r.
Elity polityczne prawie wszystkich opcji podejmują kwestię konieczności reformowania samorządu terytorialnego. Od lat pozostaje ona li tylko przedmiotem
dyskusji i omówienia publicznego, brakuje jednak woli politycznej, by podjąć próby
reform samorządowych w praktyce.

SUMMARY

THE ARTICLE ANALYSES the shaping of the local self-government in Ukraine. It constituted
part of the transformation processes of the political system which started in the late 80-ies
of the 20th century and gained intensity after Ukraine had regained independence in 1991.
The present day model of the structure of local system has been presented. The issues of
local self – government functioning have been addressed. The most acute problem in this
respect concerns the symbiosis between local bodies of the national government and those
of the local self – government.
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Reforma miscewogo samowriadowania w Ukrajini płanujetsia w kinci 2010 r., http://www.rbc.
ua/ukr/top/show/reforma-mestnogo-samoupravleniya-v-ukraine-planiruetsya-22052010180600,
odczyt z dn. 5.02.2011.
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ZASADY USTROJOWE W ZAPISIE KONSTYTUCJI
REPUBLIKI SERBII Z 10 LISTOPADA 2006 ROKU

1. WPROWADZENIE

U SCHYŁKU XX W. za pewną prawidłowość uznaje się zachodzące przemiany
w zakresie istniejących systemów politycznych dostrzegalne zwłaszcza w państwach
Europy Środkowo-Wschodniej, w tym także Socjalistycznej Federacyjnej Republice
Jugosławii. Proces transformacji ustrojowej wywołany został takimi dziejowymi
zjawiskami, jak np. pieriestrojka zainicjowana przez Michaiła Gorbaczowa w ZSRR
czy upadek Muru Berlińskiego w Niemczech. Wydarzenia te mają dziś symboliczne
znaczenie, bowiem bezdyskusyjnie stworzyły możliwości dla dokonania się wielopłaszczyznowych przemian w państwach posocjalistycznych (w tym także pojugosłowiańskich). Warto zauważyć, że przeobrażenia dotyczą nie tylko stricte
ustroju politycznego, lecz także stanowią podstawę dla dokonujących się przemian
w świadomości, a już na pewno były kanwą dla artykulacji interesów i dążeń
narodowościowych. O tym przekonuje przykład państw pojugosłowiańskich –
każdy pojedynczy naród będący uprzednio (przed 26 czerwca 1991 r.) w składzie
federacji jugosłowiańskiej, w sprzyjającym dlań klimacie politycznym zaczynał
przejawiać dążenia do usamodzielnienia się – docelowo utworzenie samodzielnego
państwa. Stało się to tym bardziej możliwe, że niemal każda pojedyncza republika
jugosłowiańska posiadała swój specyficzny narodowościowy charakter1. Całkowity
i już nieodwracalny rozpad federacji jugosłowiańskiej można podzielić na pięć
1
Wielonarodową republiką w składzie Federacji Jugosłowiańskiej była Bośnia i Hercegowina.
Muzułmanie (w 1971 r. w b. Jugosławii zostali uznani za naród), Serbowie i Chorwaci to główne
i największe narodowości zamieszkujące ten obszar. Pozostałe republiki, takie jak Słowenia, Chorwacja, Serbia, Czarnogóra w zasadzie jednorodne etnicznie. Macedonia ze znaczną, bo aż 22%
mniejszością albańską.
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zasadniczych etapów. Pierwszy, w którym uzyskują samodzielność Słowenia,
Chorwacja i Macedonia; drugi, to usamodzielnienie się Republiki Bośni i Hercegowiny, trzeci, w którym zawiązana została Federacja Serbii i Czarnogóry jako
scheda rozpadającej się federacji jugosłowiańskiej; czwarty etap, to rozdzielenie się
na dwa samodzielne państwa: Serbię i Czarnogórę oraz piąty, oderwanie się od
republiki Serbii jej pokrainy i ogłoszenie się samodzielnym państwem Republiki
Kosowa.
W 2006 r. Republika Serbii stając się państwem pomnożyła grono nowo powstałych państw o proweniencji jugosłowiańskiej. Każda polityczna organizacja społeczeństwa aspirująca do rangi bycia uznanym za byt państwowy jest zobligowana
do posiadania własnej konstytucji, w której ustala się określony profil jego rozwoju
zgodny z wcześniej przyjętymi ideami i zasadami, co uznaje się za najbardziej
racjonalne a poprzez to za najwłaściwsze2. Ustawa zasadnicza każdego państwa jest
nadrzędnym aktem prawnym stąd też wyróżnia się takimi cechami, jak: szczególną
treścią, szczególną mocą oraz szczególnym trybem jej uchwalania i zmiany.
Celem nadrzędnym prowadzonych rozważań jest dowiedzenie w jakim stopniu
Konstytucja Republiki Serbii z 10 listopada 2006 r. jest nadrzędnym aktem prawnym, w którym ustrojodawca zadbał o to, by zostały w niej zawarte wszystkie te
zasady, które powszechnie uznano za ustrojowo właściwe państwom demokratycznym.
By móc odpowiedzieć na tak postawione pytanie badawcze, w pierwszym rzędzie
wymienione zostaną zasady ustrojowe, które generalnie rzecz biorąc uważa się za
te priorytetowe świadczące o ustroju demokratycznym, a następnie poczyniona
zostanie próba ich odszukania w zapisie Konstytucji Republiki Serbii z 10 listopada
2006 r. oraz dokonana zostanie próba ich wykładni, to pozwoli, jak się zdaje na
stwierdzenie w jakiej mierze Konstytucję Republiki Serbii uchwaloną 10 listopada
2006 r. można uznać za wpisującą się w nurt nowoczesnego konstytucjonalizmu,
właściwego europejskim systemom demokratycznym.

2
Źródeł konstytucjonalizmu serbskiego można doszukiwać się już w XIV w., kiedy to średniowieczna Serbia rządzona była przez cesarza Stefana Duszana (Stefan Urosz IV) przeżywała prawdziwe
czasy rozkwitu i świetności. W 1349 r. cesarz ogłosił zbiór praw serbskich (Zakonnik), w wyniku
czego nastąpiła kodyfikacja serbskiego prawa zwyczajowego, co równało się regulacji serbskiego
systemu feudalnego.
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2. KATALOG UNIWERSALNYCH ZASAD USTROJOWYCH
WŁAŚCIWY PAŃSTWOM DEMOKRATYCZNYM
Katalog zasad ustrojowych czyni zazwyczaj kilka zasadniczych, które posiadając
zapis w ustawie zasadniczej i adekwatną doń wykładnię niezbicie świadczą o dokonanym wyborze i preferencjach ustrojodawcy.
Naczelnymi zasadami ustrojowymi są: po pierwsze, suwerenem jest Naród; po
drugie, zasada reprezentacji politycznej; po trzecie, zasada państwa prawa; po
czwarte, republikańska forma rządów; po piąte, podział władzy i równoważenie
władz; po szóste, zasada pluralizmu politycznego; po siódme, zasada praw i wolności człowieka i obywatela (czytaj: status jednostki w państwie); po ósme, zasada
niezależność religii od państwa (czytaj: równość i wolność Kościołów i związków
wyznaniowych); po dziewiąte, zasada decentralizacji państwa i samorządu terytorialnego oraz po dziesiąte, zasada parlamentarno-gabinetowej formy rządów.
Zadaniem konstytucji jest nie tylko określenie ustroju politycznego państwa, lecz
także sprecyzowanie zasad, na jakich opiera się jego ustrój gospodarczy. W kontekście transformacji systemu generalnie rzecz biorąc na szczególną uwagę zasługuje zasada społecznej gospodarki rynkowej, a więc zasada, która uwzględnia
społeczne aspekty jej funkcjonowania, swobodę konkurencji podmiotów gospodarczych i równouprawnienia wszystkich form własności oraz dialog i współpracę
partnerów społecznych.
Dociekając istoty pierwszej z wymienionych zasad ustrojowych – suwerenem
jest Naród, warto podkreślić, że dla państwa demokratycznego ta zasada posiada
bardzo istotne znaczenie. Właściwość jej bowiem zasadza się na Narodzie w sensie konstytucyjnym, a nie wynika klasycznej kategorii etnicznej. Naród w tym
pierwszym ujęciu ma do spełnienia określoną misję dla ustroju politycznego
(czytaj: demokratycznego) bowiem nabycie praw obywatelskich predestynuje do
uczestnictwa w życiu publicznym. Chodzi rzecz jasna o faktyczne angażowanie
się w tzw. akt wyborczy czyli rzeczywistą partycypację w wyborach, występując
bądź w roli kandydującego na określony urząd, bądź też bycie wyborcą. Odwołując się do drugiej z wymienionych zasad – reprezentacji politycznej, to
właśnie poprzez przedstawicieli (reprezentantów) wybranych w wyborach bezpośrednich i powszechnych staje się możliwa do zrealizowania nałożona nań
funkcja ustrojowa.
Zasada trzecia to państwo prawa. Chodzi tu o nadrzędność prawa wobec państwa rozumianego jako polityczna organizacja społeczeństwa. Zatem nie bez
znaczenia jest ustawa zasadnicza oraz ogół aktów prawnych, które nie tylko lega-
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lizują system polityczny, lecz także poprzez zapis w ustawie zasadniczej legitymizują
wszystkie jego części składowe3. W państwie prawa realizowana być powinna
zasada polegająca na „związaniu państwa z prawem”, co de facto oznacza prymat
prawa wobec wszystkich innych rodzajów norm stosowanych w społeczeństwie;
organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, wysoka ranga
konstytucji, a normy konstytucyjne wyposażone są w najwyższą moc prawną,
konstytucja stanowiona jest przez parlament, a zatem przez przedstawicielstwo
Narodu. Nadto stworzone są kategorie tzw. materie ustawowe, czyli katalog spraw,
które mogą być regulowane wyłącznie w drodze ustaw. Nie zapominając, że doktrynalnie rzecz ujmując materie ustawowe obejmują niezwykle ważne dziedziny
życia, takie jak np. określenie pozycji jednostki w państwie (wolności, prawa
i obowiązki obywateli, jak też kompetencje organów państwowych). W związku
z powyższym należy zauważyć, że państwo prawne to takie, którego organy są
powoływane zgodnie z procedurami określonymi w konstytucji. Honorowane
i pielęgnowane są w takim państwie szczególnie prawa człowieka. Obywatele
posiadają więc swobody polityczne, a opinia publiczna znajduje dostęp do mediów
niepodanych cenzurze. Co więcej, życie prywatne pozostaje poza zainteresowaniem
władz. W państwie takim jest miejsce na szeroko i dosłownie pojęty pluralizm
polityczny. Prawo jest równe dla wszystkich i egzekwowane od wszystkich na
równi. Organy państwa działają praworządnie wedle przepisów prawa i z pominięciem interakcji korupcyjnej. Ważne jest także by decyzje administracyjne po
wyczerpaniu środków odwoławczych mogły być zaskarżone do niezawisłych sądów
odpowiedniej instancji.
Obecna w katalogu zasad ustrojowych republikańska forma rządów oznacza,
że państwo jest dobrem wszystkich obywateli (res. rzecz, publicus – ogólnie
dostępny). Dostrzega się tu wyraźne powiązanie interesu państwa z interesem
wszystkich obywateli. Wychodząc z ważnego założenia, że to państwo jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli oznacza, że z tego wynikają określone powinności obywatela względem państwa, którymi są nie tylko prawa lecz także, a w tym
szczególnym przypadku przede wszystkim obowiązki, ma się tu bowiem na względzie jednakowe obowiązki obywateli wobec państwa jako wspólnego dobra.
Zasada pluralizmu politycznego jest – obok zasady suwerenem jest Naród –
chyba jedną z ważniejszych, świadczącą o prawdziwym profilu ustrojowym państwa. Pluralizm rozumiany jako rozmaitość ugrupowań konkurujących na scenie
3
Za części składowe systemu politycznego przyjmuje się tu aparat państwowy (legislatywę, egzekutywę i sądownictwo), partie polityczne, organizacje społeczne, grupy formalne i nieformalne).
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politycznej i wielość poglądów prezentowanych przez ludzi zaangażowanych
w sprawy publiczne daje niebywałe możliwości uczestnictwa jednostce w szeroko
pojętym życiu publicznym. Pluralizm polityczny jest przecież przeciwieństwem
monopartyjności i narzucenia jedynie słusznej ideologii (jak w systemie totalitarnym). Jest on niezbywalną cechą poprawnie rozumianej demokracji, łączy się
zwykle z realizacją praw człowieka, a wśród nich tych priorytetowych, jak np.:
wolność słowa i swoboda zrzeszania się. Współczesne społeczeństwa zwykle są
silnie zróżnicowane pod względem politycznym, ekonomicznym. Już z samego
tego faktu społeczeństwo jest zbudowane pluralnie, a istnienie zróżnicowanych
form organizacji jest jak najbardziej właściwe społeczeństwu obywatelskiemu4.
Kolejną zasadą tu wymienioną jest zasada wolności i praw człowieka i obywatela. Konstytucyjne zapisy na ten temat mają swoje źródło w obecnie mającej
uniwersalne znaczenie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uchwalonej przez
ONZ 10 XI 1948 r., która w powszechnej opinii uznana została za świadectwo
globalnego pluralizmu i różnorodności. Artykuł 1 Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka głosi: „wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej
godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa”. Prawa człowieka są wyrazem tradycji
tolerancji, obecnej we wszystkich kulturach, stoją u podstaw pokoju i rozwoju.
Prawa człowieka, rozumiane właściwie i sprawiedliwie interpretowane, nie są
obecne żadnej kulturze, przynależą wszystkim narodom. Uniwersalność praw
człowieka decyduje o ich sile, daje im moc przekroczenia wszystkich granic,
pokonywania wszystkich barier i zwalczania różnych form przemocy5. Należy
przypomnieć, że podwalin ONZ-towskiej Deklaracji, formułując powszechne
prawo do wolności i godności, należy poszukiwać już w Amerykańskiej Deklaracji
Niepodległości z 1776 r., w której Thomas Jefferson wyraził następujące stwierdzenie: „Zachowujemy te prawdy, aby wiedzieć, że wszyscy ludzie są równi, że zostali
oni obdarzeni przez swego Stwórcą pewnymi niezbywalnymi prawami. Wśród
których jest prawo do życia, wolności i szczęścia”6.
4

Szerzej na ten temat zob. S. Ehrlich, Oblicza pluralizmów, Warszawa 1985, passim.
Prawa człowieka są uniwersalne nie tylko ze względu na to, że ich korzenie istnieją we wszystkich kulturach i tradycjach. Ich aktualna uniwersalność jest poparta akceptacją 185 członków Organizacji NZ.
6
Fragment przemówienia sekretarza generalnego ONZ Kofi Annan’a wygłoszonego 10 grudnia
1997 r. na uniwersytecie w Teheranie z okazji 50-tej rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 r., tekst przemówienia znajduje się w: Press Release United Nations Information Centre, 1997 r.
5
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Kolejną zasadą, tkwiącą w katalogu zasad ustrojowych, jest zasada wzajemnej
niezależności Kościoła od państwa oraz innych związków wyznaniowych.
W wykładni tej zasady na szczególną uwagę zasługuje autonomia, która oznacza
rozdział instytucjonalny państwa i Kościołów oraz związków wyznaniowych.
Autonomiia oznacza poszanowanie wzajemnej niezależności, jak też współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego. Chodzi o oddzielenie państwa i Kościołów oraz innych wspólnot wyznaniowych, by zapobiec tworzenie się państwa
wyznaniowego, w którym nie byłoby miejsca na tolerancję dla innego niż wyznanie preferowane.
Zasada decentralizacji władzy publicznej i samorządu jest dziś uważana jako
przejaw reakcji na system ściśle scentralizowany (czytaj np. system socjalistyczny).
Decentralizacja jest bowiem sposobem rozdziału kompetencji między organy
państwa prowadzający do ograniczenia dominującej pozycji władz ogólnokrajowych. Jeżeli zauważymy prawidłowość, w której decentralizacja generuje większe
znaczenie samorządu terytorialnego możemy ją określać mianem decentralizacji
regionalnej. Co więcej, decentralizacja w swych założeniach ma na celu tworzenie
jak najbardziej sprzyjającego i korzystnego klimatu dla inicjatywy obywatelskiej
i przedsiębiorczości prywatnej. Dla realizacji wymienionej tu zasady bardzo ważna,
wręcz komplementarna doń to zasada subsydiarności (pomocniczości) polegająca
na tym, że poszczególne jednostki samorządu terytorialnego (np. gmina, powiat,
region/województwo) nie są sobie w żadnym razie wzajemnie podporządkowane
lecz uzupełniają się w działaniu w miarę poszerzenia się skali ciążących na nich
zadań. Wyższe szczeble powołane są bynajmniej nie po to by nad szczeblami
niższymi dominować czy też je kontrolować lecz by im udzielać niezbędnej pomocy
w przypadkach koniecznych. Zgodnie z zasadą subsydiarności każda jednostka
przewidziana w tym podziale jest samodzielna na swym terenie w granicach
swoich kompetencji7.
Parlamentarno-gabinetowa forma rządów wpisuje się w poczet nowoczesnych
zasad właściwych współczesnym państwom demokratycznym. Cechami wyróżniającymi tę formę rządów od innych np.: parlamentarno-kanclerskiej, parlamentarno-komitetowej, prezydenckiej czy semiprezydenckiej jest np.: istnienie parlamentu wyłonionego w wyborach powszechnych, struktura parlamentu (układ sił)
7

Ta zasada reguluje także ład społeczny w ramach Unii Europejskiej. Państwa wchodzące w jej
skład mają same rozwiązywać swoje problemy a organy unijne powinny nieść pomoc lub koordynować działania przekraczające możliwości ekonomiczne lub zakres każdego pojedynczego państwa,
którego sprawa dotyczy.
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ma decydujący wpływ na proces tworzenia rządu (premier ma poparcie takiej
większości, która umożliwia mu realne prowadzenie polityki, gabinet (rząd) nie
tylko kolektywnie lecz także indywidualnie ponoszą odpowiedzialność polityczną
przed parlamentem zastosowawszy konstytucyjnie przysługujące mu wotum
nieufności, zarówno głowa państwa, jak i premier oraz członkowie rządu ponoszą
odpowiedzialność konstytucyjną za np. dopuszczenie się deliktu konstytucyjnego.
Prezydentowi przysługuje prawo rozwiązania parlamentu przed upływem kadencji, z czym najczęściej wiąże się konieczność rozpisania przedterminowych
wyborów parlamentarnych. Głowa państwa posiada ograniczone kompetencje,
pełniąc jedynie funkcje reprezentacyjne, ceremonialne oraz organizacyjne (fenomen zjawiska słabej prezydentury8). Nadto nie wstępuje klasyczna separacja władz
(ministrowie nierzadko są deputowanymi – posłami).

3. STRUKTURA KONSTYTUCJI REPUBLIKI SERBII
Z 10 LISTOPADA 2006 ROKU.
FENOMEN PREAMBUŁY
Konstytucja Republiki Serbii z 10 listopada 2006 r. została uchwalona za przyczyną wypracowania konsensusu wiodących wówczas w serbskim systemie politycznym partii politycznych9. Zgodnie z zamierzeniami konstytucja ta ma na celu
potwierdzić integralność państwa, która pod względem państwowoprawnym jest
częścią jednolitego liberalno-demokratycznego porządku europejskiego.
Mając na uwadze rodzajową różnorodność norm konstytucyjnych, wśród których dają się wyodrębnić zasady konstytucji, normy kompetencyjne, proceduralne,
organizacyjne i programowe warte jest uwagi, że ich hierarchizacja ma jedynie
8

Na ten temat szerzej pisałam w swoim artykule pt. Fenomen prezydentury w „młodych” państwach
bałkańskich, [w:] Myśl i polityka, red. B. Szlachta, Kraków 2011, s. 279–292.
9
Tymi partiami były wtedy: nacjonalistyczna Serbska Partia Radykalna (Srpska Radikalna
Stranka), konserwatywna Demokratyczna Partia Serbii (Demokratska Stranka Srbije DSS), liberalna
G17Plus, socjaldemokratyczna Partia Demokratyczna (Demokratska Stranka DS.), postkomunistyczna Socjalistyczna Partia Serbii (Socjalisticzka Partija Srbije). Obecnie w wyniku głosowania przeprowadzonego w dniu 21 stycznia 2007 r. najwięcej mandatów uzyskała Serbska Partia Radykalna
(32,4%), Partia Demokratyczna (25,6%), Demokratyczna Partia Serbii z mniejszymi partiami (18,8%),
G17 Plus (7,6%), Socjalistyczna Partia Serbii (6,4), Partia Liberalno-Demokratyczna, Serbski Sojusz
Obywatelski – Unia, Socjaldemokratyczna – Liga Socjaldemokratów Wojwodiny (6%). Frekwencja
wyniosła 67,0%, bariera relewancji ustalona została na poziomie 5%. W szrankach wyborczych rywalizowało aż 20 ugrupowań i kolacji.
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wewnętrzny wymiar, jest pomocna w wykładni konstytucji i bynajmniej nie wpływa
na moc prawną jej postanowień, które posiadają in extenso jednakową rangę.
Należy zauważyć, że zasady czy założenia konstytucji rozumiane są za podstawowe
decyzje autorytetu ustrojodawczego dotyczącego ustroju państwa. Do tak rozumianych zasad można zaliczyć już wcześniej wymienione, jak np.: zasadę suwerenem jest Naród, podziału władz, zasadę republikańskiej formy rządów, pięcioprzymiotnikowe prawo wyborcze czy też zasadę państwa prawa10.
Konstytucja Republiki Serbii z 10 listopada 2006 r. składa się z preambuły,
dziesięciu rozdziałów i 206 artykułów. Rozdział I Zasad konstytucyjne (art. 1–17),
rozdział II Prawa człowieka i mniejszości (art. 18–81), rozdział III Porządek
ekonomiczny i finanse publiczne (art. 82–96), rozdział IV Kompetencje Republiki
Serbii (art. 97 ust. 1–17), rozdział V Organizacja władzy (art. 98–165), rozdział
VI Sąd Konstytucyjny (art. 166–175), rozdział VII Organizacja terytorialna
(art. 176–193), rozdział VIII Konstytucyjność i ustawodawstwo (art. 194–202),
rozdział IX Zmiana konstytucji (art. 203–205) rozdział X Postanowienia końcowe
(art. 206).
Zwracając uwagę na strukturę Konstytucji Republiki Serbii z 10 listopada 2006 r.
daje się dostrzec pewną jej cechę charakterystyczną związaną z relatywnie najobszerniejszymi rozdziałami tj. II i V oraz z treścią i przesłaniem preambuły. Otóż
szczególna osobliwość preambuły zasadza się w kategorycznym potwierdzeniu, że
Pokraina Kosowo i Metohija11 jest integralną częścią terytorium Serbii. W tym
10
Podział przytoczonych zasad wyraźnie świadczy o ich różnorodności zważywszy na kryterium
treści, poziomu ogólności czy też wartość regulacyjną poszczególnych kategorii. Dają się wyróżnić
takie zasady o filozoficznej konotacji i doktrynalnym kontekście. Jednak są i takie, którym przypisać
daje się tylko i wyłącznie techniczno-legislacyjne znaczenie. Wśród nich sĄ i takie, które wyrażają
postulaty określonych stanów rzeczy (np. praworządności). Por. J. Galster, Propedeutyka wiedzy
o konstytucji, [w:] Prawo konstytucyjne, Stan prawny na dzień 31 lipca 2009, red. Z. Witkowski, Toruń
2009, s. 37–38.
11
Nazwa Kosowo jest pochodzenia serbskiego i wywodzi się ze słowiańskiej nazwy gatunku
ptaków – kos (turdus merula). W literaturze można spotkać się z opinią, iż nazwa tego obszaru
pochodzi od terminu kosowski wilajet – jednostki administracyjnej znajdującej się w ramach Imperium Osmańskiego, obejmującego Skopje, Prizern, Peć, Prisztinę i Novi Pazar. W przeszłości obszar
ten nazwany był Kosowo i Metochia. Nazwa drugiej krainy Metochia pochodzi od greckiego słowa
metoch i oznacza ziemie należące do Cerkwi, posiadłości klasztorne, majątki kościelne oraz ziemską
własność kościoła prawosławnego. Uzasadnieniem dla przyjęcia tej nazwy była wielka liczba nadań
klasztornych na tych terenach. Ziemie te w tradycji postrzegane były jako część tzw. „Starej Serbii”.
Por. M. Rekiść, Niewola mitu (do 1980), [w:] Źródła nienawiści. Konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych, red. K. Janicki, Warszawa 2009, s. 17 oraz Konstytucja Republiki Kosowa, K. Nowak
(wstęp i tłumaczenie), Rzeszów 2010, s. 7–8.
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miejscu wypada pokusić się o refleksje natury proceduralnej pod adresem wstępu
do konstytucji, zwanej też niekiedy synonimicznie preambułą bądź arengą. W tym
miejscu niebezpodstawne wydaje się być pytanie o znaczenie konstytucyjnych
preambuł. Generalnie rzecz biorąc w prawie konstytucyjnym można spotkać
przynajmniej dwa przeciwstawne sobie stanowiska w kwestii nas interesującej.
Pierwsze mówiące o tym, ze wstęp (preambuła, arenga) wcale nie jest częścią
niezbędną konstytucji. Niektóre preambuły mają charakter opisowy, deklaracyjny,
zawierają czasem twierdzenia historyczne, nieraz eksplikują cele państwa lub też
mieszczą w sobie naczelne zasady ustrojowe. Niekiedy treść preambuły zdradza
daleko idący wpływ polityki, z nią związanej ideologii osnutej na nie tylko wybiórczo dobranej przesłance wynikającej z założeń doktrynalnych. Przeciwnicy
wyposażania nadrzędnego aktu prawnego w preambułę zwykle dezawuują ją in
extenso, twierdząc, że jeśli konstytucja pozbawiona jest artykulacji to wówczas tego
typu wstęp nie posiada jakiegokolwiek znaczenia prawnego. Zwolennicy areng,
wychodząc z założenia, że skoro jest ona jedną z części składowych konstytucji to
obligatoryjnie powinna nastąpić jej pełna jurydyzacja i to bez względu na rodzaj
stwierdzeń, jakie zawiera. W tym miejscu autorka podziela pogląd tych wszystkich
teoretyków, którzy stoją na stanowisku, iż preambuła będąc wstępem do konstytucji jest jej integralną częścią i w związku z tym powinna zawierać w sobie idee
nadrzędne obecne w zapisie nadrzędnego aktu prawnego, dzięki którym jest
możliwe wyprofilowanie wykładni szczegółowych zapisów w niej zawartych.
Zważywszy na powyższe spostrzeżenia teoretyczne równocześnie odnosząc się do
preambuły omawianej konstytucji Republiki Serbii zauważyć należy, Że wstęp ten
jest niebywale lakoniczny i krótki, co nie znaczy, że pozbawiony wartości merytorycznej. Ustrojodawca serbski odwołuje się w niej do tradycji państwowej narodu
serbskiego i równouprawnienia wszystkich obywateli i wspólnot etnicznych w Serbii, będąc głęboko przekonanym, że „Pokraina Kosowo i Metohija jest częścią
składową, integralną częścią terytorium Serbii i posiada rzeczywisty status autonomii w ramach suwerennego państwa Serbii i z tego statusu przewidzianego dla
Pokrainy Kosowo i Metohiji wynikają konstytucyjne obowiązki wszystkich organów państwowych, które zastępują i chronią interesy państwa Serbii w Kosowie
i Metohiji w swych wewnętrznych i zewnętrznych relacjach politycznych”. I dalej,
stanowi się, że „Obywatele Serbii uchwalają Konstytucję Republiki Serbii”12.
W zasadzie gdyby pokusić się o ocenę preambuły Konstytucji Republiki Serbii
12
Ustav Republike Srbije. Ustavni Zakon za sprowodenije Ustawa Republike Srbije, pogovor
D. Stojanović, Pravni Fakultet u Niszu, Nisz 2006, s. 2 (tłumaczenie własne tekstu preambuły).
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z 2006 r., to wyraźnie daje się zauważyć, że konstytucjonalista zdecydował się
zawrzeć w niej zapis dotyczący chyba najbardziej delikatnej politycznie kwestii,
którą jest integralność terytorialna z niewyłączaniem z jej terytorium obszaru
Kosowa, które notabene od 17 lutego 2008 r. jest już państwem, chociaż zapis
w preambule Konstytucji Republiki Serbii wciąż jeszcze nie został zmieniony i nic
nie zapowiada tego by tak się mogło stać w niedalekiej przyszłości13. Stąd też zapis
ten należy uznać za jednoznaczną i mocno zdeterminowaną deklarację polityczną,
zwłaszcza w kontekście zadeklarowania niepodległości – ogłoszenia się samodzielnym państwem przez Republikę Kosowa. Nie należy jednak zapominać, że kontrowersje wokół uznania samodzielności Kosowa są wciąż żywe i jak najbardziej
aktualne, chociaż coraz więcej państw do chwili obecnej uznała już ten status14.
Z perspektywy prawa wewnętrznego Republiki Serbii do chwili obecnej (stan
prawny: luty 2011) nie zostały wniesione żadne poprawki do Konstytucji Republiki
Serbii w kwestii Kosowa, stąd też bezsprzecznie ogłoszenie się samodzielnym
państwem przez Kosowo jest pogwałceniem prawa wewnętrznego, w tym przede
wszystkim Konstytucji Republiki Serbii15. W omawianej kwestii bardzo ważny jest
też tekst ślubowania Prezydenta Republiki Serbii, w którym zobowiązuje się głowę
państwa do publicznego przyrzeczenia, że wszystkie swoje siły poświęci ochronie
suwerenności i integralności terytorialnej Republiki Serbii, włączając weń Kosowo
i Metohiję16. W tym miejscu szczególnie zwraca uwagę literalnie użyta historyczna
nazwa Kosowo i Metohija, co jeszcze bardziej wzmacnia zdeterminowane serbskie
stanowisko w tej nad wyraz drażliwej kwestii. Zatem serbski konstytucjonalista nie
pozostawił żadnych złudzeń co do status quo Kosowa. W związku z powyższym
trudno więc będzie, jak sądzę, kiedykolwiek odeprzeć tak mocno zdeterminowaną

13
Wiceminister Serbii Bożidar Djelić występując przed Komisją ds. zagranicznych Parlamentu
Europejskiego oświadczył, że 2011 r. będzie czasem dialogu z Prisztiną, choć nigdy nie uznana zostanie niepodległość Kosowa to jednak Serbia jest skłonna do zawarcia konsensusu w nadziei na
rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych do Unii Europejskiej. Zob. http://uniaeuropejska.org/unia/inde,
odczyt z dn. 25.03.2011.
14
Na ten temat szerzej pisałam w swoim artykule pt. Samodzielne Kosowo – studium przypadku,
[w:] Doktryny. Historia. Władza, red. A. Citkowska-Kimla, M. Kiwior-Filo, B. Szlachta, Kraków 2009,
s. 79–93.
15
Państwa, które uznały samodzielność Kosowa najczęściej odwołują się do istniejących norm
prawa międzynarodowego, czym mogliby usprawiedliwiać wyrażone przez siebie stanowiska. Decydenci państw, które nie zaakceptowały nowego statusu Kosowa powołują się na zasady nakazujące
respektowanie w stosunkach międzynarodowych integralności terytorialnej państw i nienaruszalności
granic. Szerzej na ten temat pisałam w ibidem.
16
Ustav Republike…, art. 114 , s. 51.
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argumentację opartą na serbskiej tradycji i popartą konstytucyjną zasadą integralności terytorialnej17.

4. ZASADY USTROJOWE OBECNE W ZAPISIE KONSTYTUCJI
REPUBLIKI SERBII Z 10 XI 2006 ROKU
Pierwszą z zasad ustrojowych w zapisie Konstytucji Republiki Serbii z 2006 r.,
która zostanie poddana analizie jest zasada Suwerenem jest Naród. Zasadę tę daje
się odczytać z art. 2 Konstytucji Republiki Serbii, zatytułowanego „Podmiot suwerena”, w którym czytamy „Suwerenem jest obywatel, który w formie referendum18,
inicjatywy ludowej i poprzez swoich przedstawicieli wybranych w wolnych wyborach sprawuje władzę. Żaden organ państwowy, organizacja polityczna, grupa ani
jednostka nie może przywłaszczać suwerenności od obywatela ani sprawować
władzy bez udziału wolnych wyborów”. Interpretując przytoczony artykuł stwierdza się, że konstytucyjne stanowienie dotyczące ustalenia do koga władza należy
ustala w kwestii podmiotu władzy państwowej. Zgodnie z postanowieniami tego
zapisu władzę państwową w Serbii sprawuje obywatel (w domyśle zbiór obywateli
czyli Naród w sensie konstytucyjnym, a nie zbiór obywateli ujęty w kategorię
etniczną). Artykuł ten prócz ustalenia podmiotu władzy państwowej jednocześnie
wskazuje na podstawowe formy jej sprawowania. Wymieniona została tu forma
referendalna jako jedna z możliwych form demokracji bezpośredniej oraz forma
pośrednia polegająca na tym, że to właśnie Naród wybiera przedstawicieli do
parlamentu, którym w przypadku Serbii jest (Narodna Skupsztina)19, w skład
którego wchodzi 250 deputowanych wybieranych w wyborach bezpośrednich
w głosowaniu tajnym zgodnie z ustawą (art. 100). W zapisie tego samego artykułu
uwzględnia się nadto „przestrzeganie równouprawnienia i reprezentowanie płci
i przedstawiciela mniejszości narodowych zgodnie z ustawą”. Wykładnię tego
artykułu należy uzupełnić ustaleniem, że obywatele (czytaj: Naród) posiadają
17

Ustav Republike Srbije…, s. 181–187. Od 17 lutego 2008 r. do 19 lutego 2011 r. (kiedy kończono
pisanie niniejszego artykułu) Republikę Kosowa uznało 74 członków ONZ jako demokratyczną
i wieloetniczną republikę, którą jak dotąd uznały wszystkie byłe republiki jugosłowiańskie, za wyjątkiem Serbii. Do państw, które nie zaakceptowały niezależności Kosowa należą, takie jak: Hiszpania,
Słowacja, Rumunia, Cypr, Grecja, Rosja, Chiny, Brazylia są to w większości te kraje, które zmagają
się z separatyzmem.
18
W kwestii referendum stanowi art. 108.
19
Narodnoj Skusztinie poświęcony zostały art. od 98–109.

104

Ewa Bujwid-Kurek

prawo wybierania zarówno swoich przedstawicieli do najwyższego organu legislacyjnego jakim jest Parlament, jak też mają prawo być wybieranymi. Zauważa się
tu zatem możliwe do wykorzystania powszechnie przyjęte dwie formy prawa
wyborczego. Chodzi bowiem o czynne i bierne prawo wyborcze. W zapisie omawianego artykułu 2 odzwierciedla się też zasada reprezentacji politycznej, której
istota została już wcześniej opisana, a która oparta została na teoretycznej podstawie demokracji przedstawicielskiej (J. Locka i J.J. Roussea’a)20. Narodna Skupsztina
zgodnie z zapisem art. 98 jest „najwyższym ciałem przedstawicielskim i nosicielem
władzy konstytucyjnej i ustawodawczej Republiki Serbii”. W art. 99 w ustępach od
1–12 i od 1–6, te ostatnie dotyczące udziału Narodnoj Skupsztiny w kreowaniu
rządu stanowią w temacie kompetencji władzy ustawodawczej. Zatem w zapisie
Konstytucji Republiki Serbii dostrzega się umocowanie prawne systemu przedstawicielskiego poprawnie rozumianego w kategoriach właściwych przyjętych dla
współczesnych systemów pretendujących do bycia demokratycznymi.
Zasada określana mianem demokratycznego państwa prawa w zapisie omawianej konstytucji eksplikowana jest w artykule 3 „Rządy prawa”, w którym powiada
się, że „Rządy prawa są podstawą zasadą Konstytucji i oparte są na prawach człowieka. Rządy prawa charakteryzują się wolnymi i bezpośrednimi wyborami,
konstytucyjnie gwarantowanymi prawami człowieka i mniejszości narodowych,
podziałem władzy, orzecznictwem sądowym w kwestii zgodności funkcjonowania
władzy z Konstytucją i ustawami”.
Komentując zapis powyższego artykułu zauważa się, że prawne podstawy działania państwa dla ustrojodawcy mają bardzo duże znaczenie. Dotyczy to niemal
wszystkich organów władzy publicznej. W takim państwie, w którym rządzi prawo
organy władzy publicznej mogą być kreowane tylko i wyłącznie na podstawie
prawa. Natomiast normy prawne powinny określać ich kompetencje, zadania i tryb
postępowania, wyznaczając tym samym granice ich aktywności. Jednocześnie
bardzo istotne jest, by organy te działały tylko w granicach prawa. Tam, gdzie
realizowana jest zasada demokratycznego państwa prawa, prawo jest nadrzędne
wobec państwa, czyli to właśnie prawo jest pierwotne wobec państwa i to właśnie
ono wytycza profil politycznej organizacji społeczeństwa. W państwie takim istnieją
odpowiednie organy służące do kontroli zgodności funkcjonowania państwa
20
W pełni ukształtowała się dopiero w XVII w. w Anglii. Filozofowie Oświecenia rozgrzeszyli je
formułując zasadę suwerenności ludu i postulując by suwerenność ta była realizowana drogą powierzenia prawodawstwa reprezentantom społeczeństwa co zmierza do powstania demokracji przedstawicielskiej i jest bliska systemowi przedstawicielskiemu. Zob. T. Fleiner, Vladavina naroda, od
naroda i za narod, [w:] Drżava i demokratija, red. M. Podunovac, Beograd 2010, s. 177–184.
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z „literą prawa”. W tym celu powołane odpowiednie organy. W przypadku nas tu
interesującej Republiki Serbii kompetencje takie leżą w gestii Sądu Konstytucyjnego21 (art. 166–175), którego orzeczenia posiadają najwyższą rangę w hierarchii
organów sądowych. W Republice Serbii są one ostateczne i podlegają wykonaniu
z mocy prawa, a w razie potrzeby ich wykonanie zarządza Rząd Republiki.
Zasada podziału władzy i równoważnia władz daje się wyczytać z art. 4 omawianej ustawy zasadniczej. Podział władzy, w którym stanowi się „Organizacja
władzy zasadza się na podziale władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Relacje między trzema władzami opierają się na równowadze i kontroli.
Władza sądownicza jest niezawisła”.
W powyższej kwestii organizacji i realizacji naczelnych organów władzy postanawia się co następuje, a mianowicie przyjęta została zasada podziału i zrównoważenia władz. W związku z czym wymieniono władzę ustawodawczą (legislatywę),
władzę wykonawczą (egzekutywę) i władzę sądowniczą. W podziale tym wydaje
się jak najbardziej zasadne przypomnienie istoty koncepcji twórców doktryny
trójpodziału władz J. Locka i Ch. Monteskiusza. Wymienione władze powinny być
rozdzielone, zatem wykonywanie każdej z nich powinno być powierzone odrębnym
organom, co więcej, powinny być one także zrównoważone. Bardzo ważne jest by
tak ułożone względem siebie władze mogły na siebie oddziaływać hamująco22.
Treść zapisu przytoczonego artykułu sprawia wrażenie, że serbski ustrojodawca
zamierza w jak najbardziej klasycznej formie wcielić w realia ustrojowe ów zamiar.
W zapisie konstytucji dostrzega się bowiem próbę niemal wiernego odwzorowania
tego klasycznego modelu monteskiuszowskiego typowego przecież dla rozwiązań
właściwych państwom demokratycznym.
Zasada pluralizmu politycznego łączy się z mnogością i różnorodnością. To
rozmaitość ugrupowań konkurujących na scenie politycznej. To także wielość
poglądów, które głównie prezentowane są w dowolny sposób przez zainteresowanych angażowaniem się w życie publiczne. To wreszcie wielość partii politycznych
mających różne programy, oparte na odmiennych nierzadko diametralnie różnych
ideologiach, doktrynach i programach politycznych. Artykuł 5 Konstytucji Republiki Serbii zatytułowany został „Partie polityczne”, w którym „Daje się możliwość
wpływu partiom politycznym na demokratyczne kształtowanie się politycznej woli
21
Sąd Konstytucyjny Republiki Serbii liczy piętnastu sędziów wybieranych na okres dziewięcioletniej kadencji.
22
Charles de Montesquieu, O duchu praw. „W każdym państwie istnieją trzy rodzaje władzy:
władza prawodawcza, władza wykonawcza rzeczy należących do praw narodów i władza sądownicza
rzeczy należących do prawa cywilnego”. Z. Libera, Oświecenie, Warszawa 1991, s. 171–173.
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obywateli. Zakładanie partii politycznych jest wolne. Zakazana jest działalność
partii politycznych, które działają niezgodnie z ustalonym porządkiem prawnym,
mają na celu gwałcenie praw człowieka czy praw mniejszości narodowych lub
dyskryminowanie mniejszości narodowych i etnicznych. Partie polityczne nie
mogą bezpośrednio sprawować władzy ani jej sobie podporządkowywać”.
Należy zwrócić uwagę, że funkcjonowanie partii politycznych jest niemal
powszechną prawidłowością w każdym współczesnym systemie politycznym, za
wyjątkiem np. państwa Watykan, realizującego teokratyczną formę rządów. Partia
polityczna będąca szczególną organizacją społeczną, reprezentującą interesy
określonej grupy społecznej, opierająca swą działalność na wybranej ideologii,
sformułowanym adekwatnym doń programie politycznym przyjmuje za cel dążenie wpierw do zdobycia władzy, a następnie do jej utrzymania. Za przejaw działalności politycznej różnorodnych grup społecznych uznaje się istnienie wielu partii
politycznych. W zmienionych realiach ustrojowych (czytaj: pluralistycznych) nie
tylko dopuszcza się zakładanie różnych ideologicznie partii politycznych. Serbski
ustrojodawca idzie nieco dalej, uznaje bowiem celowość istnienia partii politycznych, co więcej, legalizuje prawnie ich działalność. W przytoczonym tu zapisie
art. 5 explicite verbis ujawnia się zasada pluralizmu politycznego, której istotą jest
konstytucyjnie zagwarantowana możliwość organizowania i zakładania partii
politycznych zgodnie z preferowanymi przez zainteresowanych celami programowymi i wyrażanymi poglądami politycznymi. Jednocześnie serbski konstytucjonalista zastrzega, że niedozwolone jest zakładanie partii politycznych, które miałyby
być oparte na niedemokratycznych zasadach swojej działalności. Ustawa Prawo
o partiach politycznych pochodząca z 2009 r. znajduje swe oparcie prawne w zapisie omawianego artykułu23.
Kolejna zasada mieszcząca się w katalogu zasad ustrojowych tak charakterystycznych dla państw demokratycznych – to zasada określona mianem: status
jednostki w państwie, co świadczy o tym, że prawa, wolności i obowiązki człowieka
i obywatela posiadają rangę konstytucyjną. W rozdziale drugim zatytułowanym
„Prawa i wolności człowieka” zawierającego się aż w 63 artykułach, tj art. 18–81
włącznie. I tak np w art. 23 zawarto zapis dotyczący godności i swobodnego roz23

Zakon o politiczkim strankama, „Slużbeni Glasnik” 2009, nr 36 zwłaszcza definicja partii politycznej jest niemal wiernie powtórzona za art. 5 Konstytucji Republiki Serbii z 2006 roku. Ustawa ta
jak najbardziej wpisuje się w typowe dla demokratycznych rozwiązań ustrojowych stanowienie w tej
kwestii. Liczy 47 artykułów i zawiera wszystkie zapisy przewidziane dla tego typu materii ustawowej.
Por. Partije i partyjski sistem Srbije, [w:] Politiczki żivot Srbije izmedu partokratije i demokratije, red.
S. Orlović, Beograd 2008, s. 397–536.
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woju człowieka „Godność człowieka jest niezbywalna i wszyscy są zobowiązani do
jego poszanowania i godności. Każdy posiada prawo do wolnego rozwoju osobistego jeśli przez to nie narusza praw zagwarantowanych w Konstytucji”.
W tym miejscu warto zauważyć, że prawo do godności wynika ad hoc
z powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ uchwalonej 10 grudnia 1948 r.,
w związku z czym uznać je należy za fundamentalne prawo wyznaczające właściwości omawianej serbskiej ustawy zasadniczej. W tym względzie zatem zostały
przyjęte regulacje międzynarodowe oparte na prawie naturalnym24. Przyjęte stanowisko posiada więc kluczowe znaczenie w omawianej kwestii, bowiem stanowi
podstawę, na tle której zarówno ujmowane, jak też interpretowane powinny być
wolności i prawa zamieszczone w całym rozdziale drugim Konstytucji Republiki
Serbii. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że są one traktowane jako podstawowe uprawnienia jednostki. Użyte przez konstytucjonalistę serbskiego określenie niezbywalne oznacza, że jednostka nie może zrzec się godności, zaś naruszalność należy traktować jako zakaz pozbawienia godności człowieka oraz jej
ograniczenia, których mogą się dopuszczać w równym stopniu tak osoby prywatne,
władze publiczne, jak i organy państwowe. W zupełnie podobnej konwencji utrzymany jest art. 24 „Prawo do życia”, w którym stwierdza się, że „Życie ludzkie jest
niezbywalne. W Republice Serbii nie ma kary śmierci. Zabronione jest klonowanie
istot ludzkich”. Także art. 27 „Prawo do wolności i bezpieczeństwa” stanowiąc
o tym, że „Każdy ma prawo do wolności osobistej i bezpieczeństwa. Pozbawienie
wolności dopuszcza się tylko z powodu i w postępowaniu, które jest przewidziane
w ustawie. Osobę, która została pozbawiona wolności przez organy państwa
natychmiast, w języku dla niej zrozumiałym informuje się o powodach pozbawienia, o oskarżeniach którymi się go obciąża jak i o swoich prawach i ma prawo by
bezzwłocznie o swoim pozbawieniu wolności poinformować osobę wedle swego
wyboru. Każdy, kto został pozbawiony wolności ma prawo do złożenia skargi
w sądzie, który jest zobowiązany do natychmiastowego orzeczenia o zgodności
z prawem pozbawienia wolności i do nakazania wypuszczenia na wolność jeśli
pozbawienie wolności było niezgodne z prawem. Karę, która dotyczy pozbawienia
wolności może orzekać tylko sąd”.

24

Prawo naturalne zostało w końcu XX w. w umowach międzynarodowych skodyfikowane,
a Serbia jest sygnatariuszem tych umów i paktów co oznacza, iż w taki sposób weszły one w zakres
praw obowiązujących. I tylko w ten sposób prawo naturalne może mieć prawnie obowiązujący
charakter.
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Analogicznie jak w art. 23, art. 24 i art. 27 oparto się na powszechnie obowiązującym w tym względzie prawie międzynarodowym. Warto zwrócić uwagę, że
zanim pojawiły się zapisy w Konstytucji Republiki Serbii w takiej postaci jak wyżej,
wcześniej poprzedzała je wnikliwie merytorycznie dyskusja w kwestii genezy praw
i wolności jednostki oraz sposobu ich uwzględnienia w zapisie nadrzędnego aktu
prawnego. Między innymi można było spotkać się z tendencjami zmierzającymi
do prawnonaturalnego uzasadniania instytucji praw i wolności. Zauważalne jest
wyraźne odwoływanie do regulacji międzynarodowych w tym względzie, a często
też do istoty kategorii przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, która
stanowi „źródło wolności i praw człowieka i obywatela”. Wydaje się, że to właśnie
stanowisko posiada zatem bardzo istotne znaczenie w omawianym temacie,
bowiem stanowi ono płaszczyznę, na jakiej ujmowane i interpretowane powinny
być zarówno wolności, jak i prawa ujęte w rozdziale II Konstytucji Republiki
Serbii z 10 listopada 2006 r., a więc traktowane za podstawowe uprawnienia jednostki. W związku z powyższym ponownie dają się ustalić podobieństwa z zapisem
tkwiącym w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, co jednoznacznie
świadczy o tym, że omawiana ustawa zasadnicza wpisuje się w nurt nowoczesnych
konstytucji państw europejskich. Na szczególne podkreślenie zasługuje rozdzielne
potraktowanie praw człowieka od praw mniejszości narodowych, co wydaje się
być usprawiedliwiane i zrozumiałe wyjątkową pod tym względem sytuacją w tym
obszarze. W tym przypadku dostrzega się analogie z zapisem Deklaracji Turyńskiej
z 19 listopada 1994 r. Instrumenty Inicjatywy Środkowo-Europejskiej ochrony praw
mniejszości, w której czytamy m.in., że „mniejszościami narodowymi są grupy
liczebnie mniejsze od pozostałej części ludności w danym Państwie, której członkowie będący obywatelami danego Państwa mają etniczne, religijne lub językowe
cechy odróżniające je od pozostałej części ludności i kierują swoją wolą zachowania własnej kultury, tradycji, religii lub języka”25.
Rozdział II Konstytucji Republiki Serbii 2006 r. jest oceniany najwyżej spośród
wszystkich rozdziałów i jest traktowany za najwartościowszy zarówno w sensie
materialnym, jak i pod względem prawno-technicznym26. I w tym przypadku
odnajduje się odwzorowanie współczesnych międzynarodowych standardów.

25
Por. H. Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918–1995, Lublin 1998, s. 14;
E. Bujwid-Kurek, Mniejszości narodowe Polski i Chorwacji w transformacji ustrojowej, „Politeja” 2004,
nr 1, s. 168–180.
26
W tym względzie odnotowuje się postęp w stosunku do Konstytucji z 1990 r. Por. Ustav Republike Srbije…, s. 110. Por. D. Pavlović, Posztovanje ljudksih prava u Srbije iż perspektive evropske ko-
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W kontekście prowadzonych rozważań należy zauważyć, że ponad 1/3 tekstu
omawianej konstytucji poświęcone zostało prawom człowieka i mniejszości. Zatem
konstytucyjnie zagwarantowano wszystkie prawa człowieka i wolności, które
uznano za osiągnięcie adekwatne do międzynarodowych standardów w zakresie
praw człowieka i mniejszości. Ustawa zasadnicza, o której mowa oparta została na
zaleceniach Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolnościach. Dające się odczytać zapisy w serbskiej ustawy zasadniczej ewidentnie
potwierdzają przyjęcie profilu liberalnego, zwłaszcza jeśli chodzi o wolności jednostki i mniejszości narodowych. Przede wszystkim zwraca uwagę, że po raz
pierwszy w tej konstytucji uwzględnione zostały szczególnie prawa dziecka (art.
64) oraz prawa i obowiązki rodzica (art. 65), także swego rodzaju novum w zapisie
tej ustawy zasadniczej jest stanowienie w kwestii autonomii uniwersytetu, szkół
wyższych i instytucji naukowych (art. 72). Interesujące jest, że konstytucyjny
katalog praw i wolności człowieka nie zamieszcza obowiązków obywateli, co
praktykuje się w przypadku większości państw demokratycznych choć zwłaszcza
ten zapis był typowy i powszechnie praktykowano w konstytucjach socjalistycznych. W kwestii obowiązków de facto konstytucjonalista serbski wyszedł z założenia, że podstawowymi obowiązkami są tradycyjnie obowiązki poszanowania
konstytucji i ustaw. Zatem pośrednio poprzez nałożony na obywatela obowiązek
konieczności przestrzegania prawa, obywatel zobligowany jest do przestrzegania
obowiązków wobec państwa, które nakłada nań konstytucja i ustawy. W tym
przypadku dostrzega się związek z zasadą republikańskiej formy rządów, której
sedno zasadza się na traktowaniu państw, w kategoriach dobra wspólnego, które
należy chronić poprzez m.in. wykonywanie ustawowo przewidzianych obowiązków, co w tym szczególnym przypadku dzieje się dzięki poszanowaniu konstytucji
i ustaw.
Zasada wzajemnej niezależności Kościoła i innych związków wyznaniowych
wyrażona została w zapisie art. 44 Konstytucji Republiki Serbii „Cerkwie i wspólnoty wyznaniowe są równoprawne i oddzielone od państwa. Cerkwie i wspólnoty
wyznaniowe są równoprawne i wolne w realizacji swojej wewnętrznej organizacji,
wyznaniowe interesy by móc publicznie realizować obrzędy (ceremonie), w zakładaniu szkół wyznaniowych socjalne i filantropijne (dobroczynne) instytucje
i kierowanie nimi zgodnie z ustawą. Sąd Konstytucyjny może zabronić wspólnoty
wyznaniowej, tylko w przypadku gdy jej działanie zagraża prawu do życia, prawu
nvencije o ljudkim pravima, [w:] Drżava i Demokratija, red. M. Podunovac, Beograd 2010,
s. 407–420.
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do zdrowia psychicznego i fizycznego, prawo dzieci, prawo do osobistych i rodzinnych integracji, prawo do własności, publiczne bezpieczeństwo i publiczny porządek lub jeśli prowokuje zachęcając do religijnej, narodowej lub rasową nienawiść”.
Interpretując przytoczony zapis należy zauważyć, że wyraźnie stanowi się oddzielenie Kościoła (czytaj: Cerkwi)27 od państwa oraz podkreślono równouprawnienie
wszystkich wspólnot wyznaniowych co jest adekwatne do zapisów właściwych dla
konstytucji demokratycznych28.
Zasada decentralizacji władzy państwowej i samorządu odzwierciedla się
w zapisie Konstytucji Republiki Serbskiej w rozdziale VIII pt. „Organizacja terytorialna” punkt 1. Autonomia pokrain i samorząd lokalny. Przy czym art. 176–187
dotyczą autonomii prokain, natomiast samorządowi lokalnemu poświęcony został
punkt 3 w całości zatytułowany „Samorząd lokalny” tj. art. 188–193. Przy czym
szczególna rola została przewidziana dla gminy uznanej za podstawową jednostkę
w podziale administracyjnym państwa oraz podstawową wspólnotę lokalną. W art.
189 zapisano m.in., że „w statucie miasta może być przewidziane, że na terytorium
miasta utworzone zostaną dwie lub trzy gminy. Statut miasta stanowi w kwestii
organizacji pracy oraz powinności miasta względem gminy miejskiej”. W zapisie
art. 190 uwzględniono obowiązki gminy. Natomiast artykuł 193 traktuje w kwestii
ochrony samorządu lokalnego. W tym miejscu warto przypomnieć, że tradycje
samorządu i szczególnego statusu gminy mają swój początek jeszcze w SFR Jugosławii, z rozpadu której wywodzi się omawiana Republika Serbii29.
Zasada parlamentarno-gabinetowej formy rządów nie została nigdzie w zapisie
konstytucji serbskiej wyrażona explicite verbis, można ją jednak „wyinterpretować”
z zapisów dotyczących poszczególnych naczelnych organów władzy. W kontekście
prowadzonych rozważań zasadne wydaje się przypomnienie głównych cech właściwych dla parlamentarno-gabinetowej formy rządów. Do takich głównych
27

Por. Zakon o Cerkvama i Verskim Zajednicama, „Slużbeni glasnik PC”, broj 36 z 28 kwietnia
2006 r. (przedmowa M. Radulovicz, Beograd 2006); Zakon o vraćanju (restituciji) imovine cerkvama
i verskim zajednicama z 25 maja 2006; Odnos Crkwe i Drżave u Srbiji, [w:] Politiczki żivot Srbije izmedu
partokratije i demokratiije, S. Orlić, Beograd 2008, s. 368–375.
28
Badania opinii publicznej z 2000 r. świadczą o tym, że Serbowie w znacznej mierze ufają
Serbskiej Cerkwi Prawosławnej. Wedle wyników Centrum badań politologicznych i opinii publicznej
Instytutu Nauk Społecznych w Belgradzie przeprowadzonych w 2004 r. 71% ufa Cerkwi, tylko 11%
jest nieufna. W porównaniu z innymi instytucjami Cerkiew zajmuje ważne miejsce jako instytucja,
ciesząca się największym zaufaniem. Dla porównania prezydentowi było skłonnych zaufać 11% badanych, wojsku tylko 10% respondentów. Analogiczne wyniki badań pochodzą z 2005 r. Por. www.
cpijm.org.yu, odczyt z dn. 14.05.2008.
29
Tematowi gminy poświęciłam swoją książkę. Por. E. Bujwid, Samorząd…
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wyznaczników tej formy rządów przyjęto zaliczać fakt, że parlament będący ciałem
legislacyjnym i przedstawicielstwem Narodu jest kreowany w wyborach powszechnych, prezydent jako głowa państwa pełni tylko funkcje reprezentacyjne i ceremonialne. Nadto prezydent ma prawo rozwiązać parlament jeszcze przed upływem
przewidzianej konstytucyjnie kadencji i ogłosić termin nowych wyborów parlamentarnych. (fenomen słabej prezydentury). Premier (szef rządu) wyłaniany jest
z najsilniejszej partii politycznej. Ciekawym ustaleniem jest to, że mandat rządu
wygasa (prócz typowych sytuacji) także wtedy, gdy zmianie ulega konstytucja, co
bynajmniej nie jest prawidłowością występującą w ustrojach demokratycznych.
Jak już zostało wcześniej zauważone, Narodna Skupsztina (Parlament) pochodzi
z wyborów powszechnych i pełni takie klasyczne funkcje przypisane temu organowi
jak funkcja ustawodawcza (ustrojodawcza), funkcja kreatywna i kontrolna. Honorowany jest mandat wolny dla odróżnienia od imperatywnego, który w przypadku
jugosłowiańskiego modelu przedstawicielskiego zważywszy na charakter i specyfikę
systemu delegacyjnego był szczególnie skrupulatnie i starannie przestrzegany
i realizowany30.
Prezydent w Republice Serbii wybierany jest w wyborach powszechnych i bezpośrednich (art. 114). Wybory na Prezydenta Republiki Serbii rozpisuje Narodna
Skupsztina 90 dni przed upływem mandatu Prezydenta Republiki, Serbii tak by
wybory zostały zakończone w przewidzianych 60 dniach, zgodnie z ustawą. Prezydent obejmując urząd jest zobowiązany do ślubowania, które brzmi: „Ślubuję,
że wszystkie swoje siły poświęcę ochronie suwerenności i nienaruszalności terytorium Republiki Serbii, włączając w to Kosowo i Metohiję jako jej część składową,
jak i realizowanie praw i wolności człowieka i mniejszości, poszanowania i przestrzegania Konstytucji i ustaw, ochrony pokoju i dobrobytu wszystkich obywateli
Republiki Serbii, świadomie i odpowiedzialnie wypełniać wszystkie swoje powinności” (art. 114). Konstytucja przewiduje dla głowy państwa rolę „moderatora”
(arbitra) (art. 111), którego zobowiązuje się do wykazania szczególnej dbałości
w kwestii równoważenia się władz (legislatywy i egzekutywy), przy jednoczesnym
oddzieleniu władzy sądowniczej. Niektóre obowiązki Prezydent dzieli z Rządem,
jednak jego udział w tym podziale jest nieporównywalnie mniejszy. Ma się tu na
względzie przede wszystkim uprawnienia zarezerwowane dla głowy państwa,
30
Szerzej tym tematem zajmowałam się w swej książce patrz: E. Bujwid, Samorząd „wąskich
struktur społecznych” w Socjalistycznej Federacyjnej Republice Jugosławii (Doświadczenia praktyczne),
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Nauk Politycznych” 1991, z. 41, s. 11–25.
Patrz też: Decentralizacija i lokalna samouprava, [w:] Politiczki żivot Srbije izmdju partokratije i demokratije, red. S. Orlović, Beograd 2008, s. 205–209.
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mianowicie ogłoszenie stanu nadzwyczajnego i podejmowanie środków, które
pozwalają na odstąpienie od praw człowieka i mniejszości podczas zaistnienia
nadrzędnej konieczności. Kompetencje w kwestii ogłoszenia stanu nadzwyczajnego
zostały rozdzielone na tzw. „triumwirat” władzy tzn. na prezydenta, premiera oraz
przewodniczącego parlamentu wspólnie podejmujących decyzję w tej kwestii.
Natomiast środki odstąpienia od praw człowieka i mniejszości zarządza rząd,
a podpisuje prezydent. Prezydent Republiki upoważniony jest do rozwiązywania
parlamentu przed upływem kadencji. Wnikliwa analiza stanowienia w kwestii
uprawnień głowy państwa w Republice Serbii jednoznacznie utwierdza w przeświadczeniu, że są one znacznie ograniczone, w zdecydowanej większości realizowane przy współudziale z rządem. Zatem można wnioskować, że konstytucyjnie
przewidziany mający się realizować zracjonalizowany parlamentaryzm o wiele
bardziej uprzywilejowuje rząd. W kompetencjach prezydenta zgodnie z art. 112
znajdują się następujące uprawnienia: reprezentowanie Republiki Serbii w kraju
i zagranicą, przedkładanie Narodnoj Skupsztinie kandydata na premiera, proponowanie Narodnoj Skupsztinie powołania na sprawowanie określonych funkcji,
co winien czynić zgodnie z konstytucją i ustawami, powołuje i odwołuje ambasadorów Republiki Serbii na podstawie propozycji rządu, przyjmuje akredytacje
i listy uwierzytelniające zagranicznych dyplomatów, dysponuje prawem łaski
i przydziela odznaczenia, pełni inne funkcje przewidziane w konstytucji. Nadto
prezydent zgodnie z ustawą jest przywódcą Sił Zbrojnych, powołuje i mianuje
oficerów Sił Zbrojnych Serbii. Do prezydenta należy decyzja o skróceniu kadencji
parlamentu i ogłoszeniu przedterminowych wyborów parlamentarnych31. Wnioskując z powyższego generalnie rzecz biorąc mamy do czynienia z przewidywaną
konstytucyjnie relatywnie słabą prezydenturą.
Jak zostało wspomniane na wstępie, transformacja ustroju politycznego nie
byłaby możliwa bez radykalnych zmian w ustroju gospodarczym państwa. Stąd też
31

Prezydent Serbii Boris Tadić skorzystał z przysługującego mu prawa przedterminowego rozwiązania parlamentu co uczynił 13 marca 2008 r. Wybory odbyły się w dniu 11 maja 2008 r. Było to
spowodowane zaistniałym kryzysem politycznym w związku z ogłoszeniem deklaracji niepodległości
przez Kosowo 17 lutego 2008 r. Warto pamiętać, że była to tylko jednoroczna kadencja parlamentu.
Poprzednie wybory odbyły się w 2007 r. Po oderwaniu się Kosowa nastąpił rozłam wśród partii
parlamentarnych politycznych, takich jak: opozycyjną Serbską Partią Radykalną (która opowiadała
się za wstrzymaniem negocjacji z Unią Europejską po tym jak większość państw UE poparła samodzielność Kosowa)), Demokratyczną Partią Serbii Voijslava Kosztunicy akceptującą niepodległe
Kosowo, Konserwatywno-Liberalną G17 Plus, która była przeciwna łączeniu akcesji do UE ze sprawą
Kosowa i Partia Demokratyczna (poprezydencka) popierająca opinie prezydenta w sprawie Kosowa
i UE.
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za bardzo istotną w tym temacie uznaje się jedna z nadrzędnych zasad, która
dotyczy porządku ekonomicznego i finansów publicznych. Tak zatytułowany
został trzeci rozdział Konstytucji Republiki Serbii z 2006 r., który zawiera się
w dwunastu artykułach tj. od art. 82–94. Zgodnie z zapisami własność państwowa
została zlikwidowana, a w to miejsce wprowadzono własność lokalną. Co więcej,
własność prywatną rozszerzono na miejskie budownictwo. Porządek ekonomiczny
zasadza się na gospodarce rynkowej, wolnym rynku, wolnej konkurencji pomiędzy
samodzielnymi podmiotami gospodarczymi i równouprawnieniu wszystkich form
własności. Po raz pierwszy konstytucyjnie przewidziany został wpływ rynku na
położenie zatrudnionych poprzez wykorzystanie dialogu społecznego pomiędzy
związkami zawodowymi i pracodawcami. Socjalna funkcja państwa w założeniach
konstytucyjnych ma się realizować nie tylko za pomocą środków polityki socjalnej
ale także przy pomocy regulacji prawnej w staraniach o równoprawny rozwój
regionów, ochronę konsumenta, ochronę naukowego, historycznego i kulturalnego
dziedzictwa oraz przejawiać inne „aktywności społeczne”. W kontekście prowadzonego wywodu na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że wszelka własność
podlega ochronie państwa, zarówno ta, która służy celom produkcyjnym, jak
również ta, która ma zaspokoić osobiste potrzeby właściciela. Wolność działalności gospodarczej generalnie rzecz biorąc sprowadza się do stanowienia w zapisie
konstytucji serbskiej do wolności wyboru rodzaju działalności gospodarczej oraz
wolności wykonywania wybranej sfery tej działalności. W kwestii finansów
publicznych szczególne zadania przewidziano w Konstytucji Republiki Serbii dla
Narodowego Banku Serbii. W art. 95 omawianej konstytucji stanowi się „Narodowy
Bank Serbii jest samodzielnym bankiem centralnym Republiki Serbii podlega
nadzorowi Narodnej Skupsztinie przed, którą także ponosi odpowiedzialność”.
Prócz Narodowego Banku Serbii znajduje się też zapis w sprawie państwowej
instytucji rewizyjnej „Państwowa instytucja rewizyjna jest najwyższym samodzielnym rewizyjnym organem państwowym w Republice Serbii, podlega nadzorowi
Narodnej Skupsztinie, przed którą także ponosi odpowiedzialność”. W kwestii
państwowej instytucji rewizyjnej stanowi ustawa (art. 96). Instytucja, o której mowa
posiada charakter zupełnie nowej instytucji, dotąd nieznanej i nieuwzględnianej
ani w zapisie konstytucji serbskiej z 1990 r. ani też nieprzewidzianej w praktyce
serbskiego życia publicznego.
Także zupełnie nowym zapisem tkwiącym w konstytucji, wynikający z przyjętych
rozwiązań ustrojowych Republiki Serbii jest art. 138 dotyczący odpowiednika
Ombudsmana (polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich) Obrońca Obywatela.
Wedle stanowienia serbskiej ustawy, wzorując się na tradycji szwedzkiego Ombud-
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smana, za główne zadania Obrońcy Obywatela uznano ochronę praw obywatela
i kontrolę pracy administracji państwowej oraz instytucji, które pełnią funkcje
państwowe32. Obrońca Obywatela wybierany i odwoływany jest przez Narodną
Skupsztinę zgodnie z konstytucją i ustawą. Obrońca Obywatela odpowiada przed
organem, przez który został powołany (czytaj: Narodna Skupsztina). Obrońca
Obywatela chroniony jest immunitetem33.

5. PODSUMOWANIE
Głównym zagadnieniem badawczym było ustalenie czy powszechnie uznawany
katalog zasad ustrojowych właściwy współczesnym państwom demokratycznym
jest przestrzegany w zapisie Konstytucji Republiki Serbii uchwalonej 10 listopada
2006 r. Poczynione dociekania badawcze pozwalają na wyrażenie jednoznacznej
konkluzji, że niemal wszystkie wzięte tu pod uwagę zasady (suwerenem jest Naród,
reprezentacji politycznej, państwa prawa, republikańska forma rządów, status
jednostki w państwie, zasada równoważenia i separacji władz, rozdziału Kościoła
i innych związków wyznaniowych od państwa, zasada decentralizacji władzy
państwowej i samorządu oraz zasada gospodarki rynkowej) dają się odwzorować
w zapisie badanej ustawy zasadniczej. W związku z powyższym Konstytucja
Republiki Serbii w sposób jak najbardziej poprawny, zgodnie z ogólnie przyjętymi
standardami legalizuje ustalony „nowy” demokratyczny system polityczny, który
obecnie przebywa niełatwy proces transformacji ustrojowej. Wypada mieć tylko
nadzieje, że ustalone zasady ustrojowe właściwe państwom demokratycznym
widniejące w zapisie konstytucji nie będą tylko czczymi deklaracjami lecz odwzorowane zostaną w realnym wymiarze parlamentarno-gabinetowego serbskiego
systemu politycznego.

32

Obrońca Obywatela nie ma uprawnień w zakresie kontroli Narodnoj Skusztiny, Prezydenta,
Rządu Sądu Konstytucyjnego, sądów i oskarżyciela publicznego (prokuratora) Por. art. 138.
33
Ibidem, art. 138.
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SUMMARY

THE MAIN RESEARCH problem was to establish whether the widely accepted political
system principles typical of contemporary democratic states are present in the constitution
of the Republic of Serbia, passed on 10 November 2006. My research allows me to express
an unequivocal conclusion that almost all principles taken into account (the nation wields
sovereign power, political representation, law-governed state, the republican form of
government, the status of an individual within the state, the system of checks and balances,
the separation of authorities, the separation of Church and other religious associations and
State, the decentralization of state and local authorities, market economy) can be found in
the constitution in question. In view of the above, the constitution of the Republic of
Serbia correctly and in accordance with the widely accepted standards legalizes the “new”
democratic system, which is currently undergoing a difficult process of political transformation. It is to be hoped that the political principles enshrined in the constitution and
typical of democratic states will not be empty declarations but that they will be followed
in the Serbian parliamentary cabinet system.
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ZIELONI W SZWECJI – HISTORIA I POZYCJA
NA KRAJOWYM RYNKU WYBORCZYM

KORZENIE ZIELONYCH W SZWECJI jako ruchu politycznego sięgają końca lat 70.
XX w., wtedy to zaczęły działać radykalne ruchy protestu powiązane z szeroko
rozumianymi kwestiami ekologicznymi. Jednocześnie rosła wśród obywateli
świadomość dotycząca pogarszającego się stanu środowiska naturalnego, zaczęto
promować alternatywne idee związane m.in.: z równością płci, postmaterialną
orientacją życiową i kwestią nierozprzestrzeniania energii atomowej. W tym czasie
działania grup ekologicznych koncentrowały się głównie na organizowaniu i przeprowadzaniu akcji bezpośrednich związanych przede wszystkim z ochroną środowiska naturalnego.
Początki oficjalnego formowania się organizacji ekologicznych na szwedzkiej
scenie politycznej przypadają na przełom lat 80. i 90. XX w., gdy organizacje
ochrony środowiska, ruchy feministyczne, pokojowe i inne grupy alternatywne
zaczęły wspólnie działać przeciwko powstaniu na terytorium Szwecji elektrowni
atomowej 1. W marcu 1979 r. na wyspie Three Mile Island należącej do Stanów
Zjednoczonych doszło do częściowego stopienia rdzenia w jednym z reaktorów
elektrowni jądrowej. Wypadek ten był kluczowym z powodów do zarządzenia
przez rządzącą partię socjaldemokratyczną ogólnonarodowego referendum,
w którym Szwedzi mieli się wypowiedzieć na temat kwestii związanych z rozwojem
energii atomowej w ich kraju 2.

1

M. Bennulf, The rise and fall of Miljöpartiet de gröna, [w:] The Green Challenge, the development
of Green parties in Europe, red. D. Richardson, C. Rootes, London 1995, s. 131.
2
J. Burchell, The Evolution of Green Politics. Development & Change within European Green Parties,
London 2002, s. 70.
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Choć antynuklearna alternatywa przegrała w referendum, to przyciągnęła ponad
40% głosów. Fakt ten stał się decydującym impulsem dla liderów różnorodnych
organizacji ekologicznych do powołania ogólnokrajowej organizacji partyjnej.
Założona we wrześniu 1981 r. Miljöpartiet – Partia Ekologiczna, jako kontynuatorka ruchu przeciwko rozwojowi energii atomowej, po raz pierwszy wzięła udział
w wyborach parlamentarnych w 1982 r.3 Oznaczenie „De gröna” (zieloni) przyjęła
w 1985 r. i od tego czasu funkcjonuje na szwedzkiej arenie politycznej pod nazwą
Miljöpartiet de Gröna – Partia Ekologiczna – Zieloni (MpG) 4.

PROGRAM PARTII
Nowo powstała partia ekologiczna nie miała w swoim programie odniesień
do tradycyjnych ideologii, próbowała taką ideologię stworzyć sama. Jej fundamentem miały być „cztery solidarności”: solidarność ze zwierzętami, naturą
i systemem ekologicznym, solidarność z przyszłymi pokoleniami, solidarność
z ludźmi świata i solidarność z ludźmi we własnym kraju 5. Dodatkowo Zieloni
sprzeciwiali się szybko postępującej urbanizacji, rozwojowi przemysłu i energii
atomowej, rozbudowie infrastruktury drogowej, a także przystąpieniu Szwecji
do Unii Europejskiej 6.
Na arenie międzynarodowej Zieloni wskazują na konieczność współpracy pomiędzy krajami w sprawach związanych z ochroną środowiska naturalnego, ochroną
praw człowieka, nierozprzestrzenianiem broni masowej zagłady i propagowaniem
pokoju. Szansę na realizację tych haseł widzieli w wzmocnionej Organizacji Narodów
Zjednoczonych, a ich gwarancję miały stanowić sądy międzynarodowe. W Europie
rozwój i współpraca między krajami powinna opierać się na dwóch organizacjach:
Radzie Europy i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy (OBWE).
Co niezwykle istotne, z punktu widzenia oficjalnie głoszonej ideologii szwedzka
partia ekologiczna nie była przez badaczy życia politycznego a także przez wyborców postrzegana i lokowana po skrajnie lewicowej stronie scenie politycznej.
Bardziej lewicowy program głosiły od niej Partia Lewicy i Socjaldemokratyczna
Partia Robotnicza Szwecji, m.in. dlatego Zieloni ze swoim programem znaleźli się
3

S. Sagan, Współpraca parlamentu i rządu w Szwecji, Katowice 1989, s. 33.
Informacje o Miljöpartiet de Gröna, www.europeangreens.org/cms/default/dok/149/149017.
sweden@en.htm, odczyt z dn. 1.04.2008.
5
Ibidem.
6
E. Bomberg, Green Parties and Politics in the European Union, Londyn 1998, s. 185.
4
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bliżej centrum kontinuum lewica-prawica (zobacz: wykres 1) 7. Należy jednak
podkreślić, że sami działacze i założyciele MpG unikali jednoznacznego lokowania
partii w tym wymiarze 8.
Jak pokazują badania przeprowadzone pod koniec lat 80. XX w. przez Ferdinanda Müller’a-Rommla oraz Martina Bennulfa i Sörena Holmberga, wyborcami
Miljöpartiet de Gröna byli najczęściej ludzie młodzi pochodzący z dużych miast
pracujący w sektorze publicznym związani ze służbą zdrowia i edukacją. Jednak
jedynie dla 33% spośród nich wartości postmaterialistyczne, będące wyróżnikiem
nowej klasy średniej miały znaczenie priorytetowe 9.
Wykres 1. Szwedzki system partyjny na przełomie lat 80. i 90. XX wieku
w wymiarze lewica – prawica vs. „stara” – nowa polityka
NOWA POLITYKA
MpG

C
Kd
SAP
LEWICA

PRAWICA
FpL

M

Stara Polityka
Źródło: D. Jahn, The rise and decline of new politics and the Greens in Sweden and Germany, „European
Journal of Political Research” 1993, vol. 24, s. 185.

7

D. Jahn, The rise and decline of new politics and the Greens in Sweden and Germany, „European
Journal of Political Research” 1993, vol. 24, s. 179.
8
J. Burchell, ‘Small Steps’ or ‘Great Leaps’: How the Swedish Greens Are Learning the Lessons of
Government Participation, „Scandinavian Political Studies” 2001, vol. 24, nr 3, s. 243.
9
Dla porównania w Niemczech odsetek ten wynosił 64%. F. Müller-Rommel, The German
Greens in the 1980s: Short-term cyclical proces or indicator of transformation?, „Political Studies”
1989, nr 37.
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STRUKTURA PARTII
Organizacja Miljöpartiet de Gröna była zaprzeczeniem spotykanej ówcześnie
praktyki w tej dziedzinie. Przy tworzeniu partii starano się uniknąć: hierarchizacji jej struktury, centralizacji władzy na szczeblu krajowym, męskiej dominacji,
oraz promowaniu osoby lidera czy liderów partyjnych 10. Na czele partii stało
dwoje rzeczników (speaker, spokeperson), jeden mężczyzna i jedna kobieta,
wybieranych przez Kongres partii do reprezentowania jej na zewnątrz 11. Obecnie
od 2002 r. funkcję tę sprawują Peter Eriksson i Maria Wetterstrand 12. Aby zachować nienaruszoną strukturę partyjną i zapobiec ewentualnym konfliktom zapisano
w statucie partii kilka zabezpieczeń i ograniczeń. Wprowadzono m.in. co najmniej
40% limit dla każdej płci w komisjach i grupach partyjnych. Dodatkowo ograniczono możliwość zasiadania w parlamencie krajowym, radach gminnych i lokalnych do trzech kadencji, oraz wprowadzono zakaz zasiadania w komisjach partyjnych na okres dłuższy niż 9 lat. Aby podkreślić równość płci na partyjnych
listach wyborczych kandydaci umieszczani są na przemian, raz kobieta raz mężczyzna 13.
Najwyższym organem partii jest Kongres, który zbiera się raz do roku 14. Lokalne
organizacje partyjne reprezentowane są przez delegatów, jeden delegat reprezentuje
100 członków partii. Obrady Kongresu są otwarte dla wszystkich zarejestrowanych
działaczy partyjnych, których liczbę szacuję się na ponad 9000 15. Kongres tworzy
i zmienia statut partii, wytycza kierunki rozwoju partii oraz tworzy i modyfikuje
jej program. W okresie pomiędzy jednym Kongresem a drugim władza w partii
należy do Rady, która zbiera się co 6 tygodni.
Szwedzka partia Zielonych posiada biura na szczeblu krajowym. Biuro w Sztokholmie jest odpowiedzialne za sprawy związane z bieżącą polityką, administracją
oraz codziennym funkcjonowaniem partii. Zagadnieniami związanymi z komunikacją i informacją zajmuje się biuro w Lund w południowej Szwecji. Tam znajduje
10

D. Jahn, op.cit., s. 178–179.
M. Benulf, op.cit., s. 132.
12
Partie polityczne w Riksdagu, www.riksdagen.se/templates/R _SubStartPage____12119.aspx,
odczyt z dn. 01.04.2008.
13
Informacje o szwedzkich Zielonych, www.greens.org/s-r/13/13–08.html, odczyt z dn.
1.04.2008.
14
Informacje o Miljöpartiet de Gröna, www.europeangreens.org/cms/default/dok/149/149017.
sweden@en.htm, odczyt z dn. 1.04.2008.
15
Informacje o Miljöpartiet de Gröna, www.europeangreens.org/cms/default/rubrik/9/9126.
elections_results. htm, odczyt z dn. 1.04.2008.
11
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się również centrum sprzedaży i dystrybucji opracowań, publikacji, plakatów
i innych materiałów promocyjnych.
W strukturach partii funkcjonuje Grupa do Spraw Międzynarodowych, która
współpracuje z innymi partiami i ruchami ekologicznymi na szczeblu ponadkrajowym.
Partia posiada swoją organizację młodzieżową, którą są Młodzi Zieloni (Grön
Ungdom – GU). Jest to niezależna organizacja ekologiczna założona na konferencji
w Sollentunaholms Slott w listopadzie 1986 r. Skupia ona członków Miljöpartiet de
Gröna poniżej 26 roku życia. Wszyscy członkowie młodzieżówki są także członkami
MpG. Organizacyjna struktura partii młodzieżowej jest odwzorowaniem rozwiązań,
o których wspomniałem wcześniej. Na jej czele stoi dwóch speakerów, po jednym
z każdej płci. Obecnie funkcję speakerów sprawują Jakop Dalunde i Maria Ferm 16.
Co roku zwoływany jest Kongres młodzieżówki, który podejmuje najważniejsze
decyzje. Prawo do uczestniczenia w Kongresie partyjnym mają tylko zarejestrowani
członkowie partii, których w chwili obecnej jest około 1300.

WYBORY PARLAMENTARNE
Przez okres prawie 70 lat, do 1988 r., w szwedzkim systemie parlamentarnym
funkcjonowało pięć głównych partii politycznych: Partia Lewicy (Vänsterpartiet
– Vp) wcześniej funkcjonująca jako partia komunistyczna, Socjaldemokratyczna
Partia Robotnicza Szwecji (Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartiet – SAP),
Partia Centrum (Centerpartiet – C), Partia Ludowa-Liberałowie (Folkpartiet–
Liberalerna – FpL) i Umiarkowana Partia Koalicyjna (Moderata Samlingspartiet
– M). Na przełomie lat 80. i 90. XX w. dołączyły do nich trzy partie: Chrześcijańska
Demokracja (Kristdemokraterna – Kd), Nowa Demokracja (Ny Demokrati – NyD)
i Partia Ekologiczna – Zieloni (Miljöpartiet de Gröna – MpG). Jak więc widać
system partyjny Szwecji cechuje się dość dużą liczbą partii, jednak zdecydowanie
najsilniejszą pozycję zajmuje, powstała w roku 1889, Socjaldemokratyczna Partia
Robotnicza. Zdominowała ona praktycznie rządy w Szwecji, sprawując nieprzerwanie władzę (samodzielnie bądź wspólnie z Partią Centrum) od 1932 do 1976
roku, kiedy to po raz pierwszy oddała rządy koalicji, w której skład wchodziły:

16

Młodzieżówka Miljöpartiet de Gröna, www.gronungdom.se, odczyt z dn. 1.04.2008.
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Partia Centrum, Partia Ludowa-Liberałowie i Umiarkowana Partia Koalicyjna 17.
Ponownie przejęła władzę już po dwóch kadencjach w 1982 r. i sprawowała ją do
1991 r. Po trzech latach przerwy znów powróciła do władzy formując rząd w latach
1994, 1998 i 2002. Ostatnie wybory do Riksdagu przyniosły jej minimalną porażkę
na rzecz koalicji partii prawicowych.
Tabela 1. Wyniki wyborów do Riksdagu w latach 1982–2006
Partia

1982
%

1985

man

%

1988

man

%

1991

man

%

1994

man

%

1998

man

%

2002

man

%

2006

man

%

man

M

23,6

86 21,3

76 18,2

66 21,9

80 22,4

80 22,9

82 15,3

55 26,2

97

C

15,5

56 12,4

44 11,4

42

8,5

31

7,7

27

5,1

18

6,2

22

7,9

29

FpL

5,9

21 14,2

51 12,2

44

9,1

33

7,2

26

4,7

17 13,4

48

7,5

28

Kd

1,9

0

6,7

25

4,1

15 11,8

42

33

6,6

24

SAP

0

2,3

0

2,9

9,1

45,6 166 44,7 159 43,6 156 37,7 138 45,3 161 36,4 131 39,8 144 34,9 130

Vp

5,6

20

5,4

19

5,9

21

4,5

16

6,2

22

12

43

MpG

1,7

0

1,5

0

5,5

20

3,4

0

5,0

18

4,5

16 4,65

NyD

–

–

–

–

–

–

6,7

25

1,2

0 0,16

0

8,3
–

30

5,8

22

17 5,24

19

–

–

–

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.scb.se i www.electionworld.org

Po raz pierwszy szwedzka partia Zielonych wzięła udział w wyborach parlamentarnych w 1982 r., zdobywając poparcie 1,7% osób biorących udział w głosowaniu.
Wynik ten był grubo poniżej oczekiwań, ponieważ na wiosnę 1982 r. sondaże
przedwyborcze wskazywały na ponad 4% poparcie, a w maju nawet 7% poparcie
dla MpG.
Jeszcze gorszy wynik Zieloni osiągnęli trzy lata później, otrzymując jedynie 1,5%
głosów 18. Jednak 260 miejsc uzyskanych w wyborach lokalnych sprawiło, że radni
rekrutujący się z partii ekologicznej otrzymali szansę zdobycia niezbędnego
doświadczenia politycznego i pracy na rzecz społeczności lokalnej. Liderzy ci mieli
być liderami list wyborczych w kolejnych elekcjach parlamentarnych.
Szansę tę wykorzystali w 1988 r., gdy na fali ogólnonarodowej debaty związanej
z ochroną środowiska naturalnego Partia Zielonych uzyskała 5,5% głosów. Co
ciekawe, zostali oni pierwszą nową partią w parlamencie szwedzkim od ponad 70
17

Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, red. P. Sarnecki, Warszawa 2007,
s. 375.
18
J. Burchell, The Evolution…, s. 71.

122

Bartosz Błaszczak

lat 19. Uzyskany wynik i rozkład pozostałych głosów wyborczych pomiędzy dwa
główne bloki partyjne (prawicowy i lewicowy) sprawił, że MpG znalazło się
w pozycji języczka u wagi na szwedzkiej scenie parlamentarno-rządowej 20.
Dobry wynik Zieloni w dużej mierze zawdzięczają sytuacji, jaka miała miejsce
latem 1988 r. Dziesiątki martwych fok wyrzuconych na brzeg przez morze oraz
nagłośniona przez media sprawa zanieczyszczeń szwedzkich jezior sprawiły, że
kwestie związane z ekologią stały się głównym tematem debaty przedwyborczej.
Sytuacja ta obnażyła słabość i nieprzygotowanie „starych” partii do rozwiązywania
nowych problemów związanych z nagłym i niekontrolowanym rozwojem cywilizacji i gwałtownym procesem urbanizacji. Dzięki temu poparcie dla radykalnego
programu MpG wzrosło ponadtrzykrotnie, co przełożyło się na 20 mandatów
w Riksdagu. Niestety lata 1988–1991 pokazały, że możliwości wprowadzenia
szybkich i daleko posuniętych zmian przez grupę 20 nowo wybranych parlamentarzystów, związanych z partią ekologiczną, były bardzo ograniczone. Mimo
wszystko pewne idee znalazły akceptację większości i weszły w życie. Były nimi
m.in.: wzięcie pod uwagę czynników środowiskowych przy obliczaniu produktu
krajowego brutto, wzrost opłat za stosowanie nieodnawialnych źródeł energii,
zmniejszenie podatku od małych elektrowni wiatrowych, podwojenie nakładów
na rozwój kolei z jednoczesnym ograniczeniem środków przeznaczanych na drogi,
czy drobna jakby się wydawało na pierwszy rzut oka sprawa zaprzestania stosowania rtęci jako materiału dentystycznego.
Niestety w kolejnej elekcji, która miała miejsce w 1991 r. Zieloni stracili w całości swój stan posiadania uzyskując jedynie 3,4% głosów, co nie pozwoliło im na
przekroczenie progu wyborczego. Komentatorzy i badacze szwedzkiego życia
politycznego upatrywali przyczyn wyborczej porażki a także dalszego osłabienia
MpG na scenie politycznej w kilku czynnikach. Po pierwsze, wskazywano na fakt,
iż sprawy ochrony środowiska naturalnego, które były priorytetowe w poprzednich
kampaniach zeszły na dalszy plan zastąpione przez kwestie związane z ekonomią
i pogarszającą się sytuacją w gospodarce krajowej. Po drugie, podnoszono kwestię
źle przeprowadzonej kampanii wyborczej i wewnętrznych, interpersonalnych
konfliktów w partii. Po trzecie, przywódcy MpG odmówili współpracy z nowo
wybranym premierem Carlem Bildtem z centroprawicowej Umiarkowanej Partii
Koalicyjnej co automatycznie zaowocowało przesunięciem partii na lewo i w kon19

M. Blum, Die Grünen in Skandinavien, [w:] Die Grünen in Europa. Ein Handbuch, Münster
2004, s. 93.
20
J. Burchell, ‘Small Steps’…, s. 244.

Zieloni w Szwecji – historia i pozycja na krajowym rynku wyborczym

123

sekwencji doprowadziło do utraty dotychczasowego, dość znacznego centrowego
elektoratu partii 21.
Na szczęście dla Zielonych, głównie dzięki zmianom wewnętrznym i organizacyjnym w partii, już trzy lata później w 1994 r. ponownie znaleźli się oni w parlamencie z poparciem 5,02%, i zostali pierwszą partią w historii, która weszła do
Riksdagu, tracąc we wcześniejszej elekcji wszystkie mandaty. Osiągnięty rezultat
był w głównej mierze wynikiem prowadzonej przez przedstawicieli Miljöpartiet
de Gröna antyeuropejskiej kampanii i wyrazem sprzeciwu części wyborców wobec
planów wstąpienia Szwecji w struktury Unii Europejskiej 22.
Podobne wyniki MpG notowała w kolejnych trzech elekcjach odbywających się
w latach 199823, 2002 i 2006, we wszystkich przypadkach poparcie wyborców
oscylowało w granicach 5%.
Po wyborach w 2002 r. doszło do sytuacji, w której Zieloni mieli jak do tej pory
największy wpływ na politykę rządu. W szwedzkim parlamencie – Riksdagu –
znalazło się siedem partii politycznych, które tworzyły dwa przeciwstawne sobie
bloki – lewicowy i centroprawicowy. Ówczesny socjaldemokratyczny rząd Görana
Persona był rządem mniejszościowym, a w jego skład wchodzili tylko i wyłącznie
przedstawiciele Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej. Nie mając własnej
większości w parlamencie, byli oni zmuszeni do stałej współpracy z dwoma innymi
partiami – komunistami z partii Vänsterpartiet i zielonymi z Miljöpartiet de
Gröna 24. Współpraca między tymi partiami nie miała cech oficjalnej koalicji, gdyż
partie wspomagające nie miały żadnych swoich ministrów w mniejszościowym
rządze. Mimo iż Zieloni byli najmniejszą partią w parlamencie i dysponowali
zaledwie 17 mandatami ich wpływ na politykę rządzących był jednak nieproporcjonalnie większy. Za cenę wspomagania mniejszościowego rządu, wymuszali na
nim spore ustępstwa.
Rok 2006 przyniósł w Szwecji wielką zmianę. Koalicja Sojusz dla Szwecji (M, C,
FpL, Kd) zdobyła w sumie o 2 punkty procentowe więcej od rządzącego bloku
czerwono-zielonego (S, VP, MpG) i zastąpiła będących u władzy od 1996 r. socjalistów. Zieloni popierający w wielu punktach politykę dotychczasowego rządu
21

J. Burchell, The Evolution…, s. 72.
Ibidem, s. 73.
23
Więcej na temat wyborów parlamentarnych w Szwecji z 1998 r. Zob.: T. Möller, The Swedish
Election 1998: A Protest Vote and the Birth of a New Political Landscape?, „Scandinavian Political
Studies” 1999, vol. 22, nr 3.
24
J. Madeley, The Swedish Model Is Dead! Long Live The Swedish Model! The 2002 Riksdag Election,
„West European Politics” 2003, vol. 26, nr 2, s. 166.
22
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Görana Perssona zwiększyli swój stan posiadania w Riksdagu. Dwa mandaty
więcej dały MpG łącznie 19 miejsc w parlamencie, i był to najlepszy ich wynik od
prawie dwudziestu lat, jednocześnie jednak na skutek sformowania rządu przez
zwycięską koalicję partii centrowo-prawicowych utracili oni bezpośredni, jak
i pośredni wpływ na bieżącą politykę rządu centralnego 25.
Tabela 2. Poparcie dla Partii Zielonych w wyborach parlamentarnych
w Szwecji w latach 1982–2006
Rok
Liczba uzyskanych Zmiana liczby % uzyskanych
Liczba
Zmiana liczby
wyborów
głosów
głosów
głosów
mandatów
mandatów
2006

291 121

+ 44 729

5,2

19

+2

2002

246 392

+ 9 693

4,6

17

+1

1998

236 699

– 42 343

4,5

16

–2

1994

279 042

+ 93 991

5,0

18

+ 18

1991

185 051

– 111 884

3,4

0

– 20

1988

296 935

+ 213 290

5,5

20

+ 20

1985

83 645

– 8 142

1,5

0

–

1982

91 787

1,7

0

–

–

Źródło: obliczenia własne na podstawie: www.electionworld.org

WYBORY LOKALNE
Na przestrzeni lat skład polityczny w radach gminnych i wojewódzkich był
odzwierciedleniem sytuacji jaka panowała na szczeblu krajowym w wyborach do
Riksdagu. W zależności od momentu przeprowadzanych elekcji ilość rad gminnych, w których Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Szwecji dysponowała
większością (samodzielnie bądź wspólnie z Partią Lewicy) niezbędną do rządzenia
malała do niecałych 40% lub rosła do ponad 50%. Najczęściej jednak oscylowała
pomiędzy tymi wartościami na poziomie około 43–45%.
Podobnie jak w przypadku wyborów do Riksdagu, partia Zielonych po raz
pierwszy wzięła udział w wyborach lokalnych w 1982 r. Zdobywając poparcie
nieprzekraczające 2%, uzyskała 124 miejsca w 96 spośród 284 radach gminnych.
Trzy lata później Miljöpartiet de Gröna w niewielkim stopniu poprawiła swój
25

A. Widfeldt, Sweden, „European Journal of Political Research” 2007, nr 46.
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procentowy wynik (o 0,9%), jednak pozwoliło jej to na obsadzenie 260 mandatów
w 160 zgromadzeniach lokalnych 26. W 1988 r. Zieloni prawie potroili swój
poprzedni stan posiadania i uzyskali 698 miejsc w 260 radach gminnych. Dodatkowo po raz pierwszy w historii zdołali przekroczyć 3% próg wyborczy obowiązujący w wyborach do rad wojewódzkich, co dało im 101 mandatów w 25 radach.
Osiągnięty wynik po raz pierwszy od 1982 r., czyli od momentu powstania spowodował większe zainteresowanie mediów zarówno samymi politykami Miljöpartiet de Gröna, jak i programem głoszonym przez partię. Co więcej, znacząco zaczęła
rosnąć liczba członków partii, a samo ugrupowanie coraz aktywniej włączyło się
do walki o przychylność i głosy centrowo-lewicowego elektoratu 27.
Niestety już w kolejnej elekcji w 1991 r. Zieloni znacząco stracili swój stan
posiadania, pozostało im 397 mandatów na poziomie gminnym i 83 na poziomie
regionalnym. W 1994 r. ponownie zdołali przekroczyć 5% poparcie w gminach
i 4% poparcie w województwach, co przełożyło się na ponad 600 mandatów
w radach gminnych. Od 1998 r. poziom poparcia dla partii ekologicznej w wyborach do rad gminnych i wojewódzkich kształtuje się na poziomie zbliżonym do
4,5%, pozwala to w kilkudziesięciu przypadkach na pełnienie roli języczka u wagi,
decydującego o większości rządzącej w radzie.
Tabela 3. Wyniki Miljöpartiet de Gröna w wyborach do rad gminnych
i wojewódzkich w latach 1982–2006
Rok wyborów

% uzyskanych
głosów – gminy

% uzyskanych
głosów – województwa

2006

4,9

4,7

2002

4,3

3,9

1998

4,8

4,4

1994

5,3

4,6

1991

3,6

3,1

1988

5,6

4,8

1985

2,5

2,0

1982

1,6

1,9

Źródło: obliczenia własne na podstawie: www.scb.se.
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27

U. Lindstrom, The Swedish Elections of 1985, „Electoral Studies” 1986, vol. 5, nr 1, s. 77.
J. Burchell, The Evolution…, s. 73.
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WYBORY DO EUROPARLAMENTU
Wybory do Parlamentu Europejskiego przeprowadzane są w Szwecji co pięć lat
w jedną z niedziel czerwca. Od momentu przystąpienia Szwecji do struktur Unii
Europejskiej w 1995 r., przeprowadzono na jej obszarze jak do tej pory trzy elekcje
do Europarlamentu.
Tabela 4. Wyniki wyborów do Europarlamentu w Szwecji
w latach 1995–2002
Data
Frekwyborów wencja

Poparcie dla poszczególnych partii
M

C

FpL

Kd

MpG

SAP

Vp

jl

ovr

1995

41,6

23,2

7,2

4,8

3,9

17,2

28,1

12,9

2,7

1999

38,8

20,7

6,0

13,9

7,6

9,5

26,0

15,8

0,5

2004

37,9

18,2

6,3

9,9

5,7

5,9

24,6

12,8

14,5

2,2

Źródło: www.scb.se/templates/tableOrChart____77139.asp, odczyt z dn. 01.04.2008.

W pierwszych szwedzkich, bezpośrednich wyborach europejskich w 1995 r.,
w których do obsadzenia były 22 miejsca, Miljöpartiet de Gröna osiągnęła ponad
17% poparcia, co było jak do tej pory jej najlepszym wynikiem w historii. Tak
wysokie poparcie dało partii cztery euromandaty. Mandaty zdobyli: Per Gahrton,
Ulf Holm, Inger Schörling i Malou Lindholm 28. Sukces wyborczy Zieloni zawdzięczali swoim eurosceptycznym hasłom i brak (poza komunistami) konkurencji
programowej na rynku wyborczym. Wspólnie z komunistami, którzy również
głosili hasła antyeuropejskie, zdobyli oni łącznie 41% głosów, co było wynikiem
jedynie o 6% gorszym niż liczba przeciwników UE w odbywającym się rok wcześniej referendum.
W 1999 r., w kolejnych wyborach, Zieloni stracili dwa mandaty, uzyskując
prawie o połowę mniej głosów niż trzy lata wcześniej. Do Europarlamentu weszli
jedynie Per Gahrton i Inger Schörling
W ostatniej elekcji przeprowadzonej w 2004 r., w których na skutek przystąpienia do UE 10 nowych państw członkowskich, zmieniono liczbę mandatów przypadających poszczególnym krajom (Szwecji odebrano trzy miejsca w Europarlamencie), partia Zielonych, zdobyła tylko jeden mandat, który uzyskał Carl
28

E. Bomberg, op.cit., s. 118.
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Schlyter. Przyczyną tak słabego wyniku Miljöpartiet de Gröna było w głównej
mierze założenie przez Nilsa Lundgrena w 2004 r., tuż przed wyborami, nowej
eurosceptycznej partii – Listy Czerwcowej (Junilistan, jl). Do tej pory eurosceptyczni wyborcy mogli wybierać pomiędzy dwiema partiami: partią Zielonych
i partią komunistyczną, jednak dla wielu z nich radykalne programy tych partii
były nie do zaakceptowania. Przenieśli więc oni swoje poparcie na Listę Czerwcową,
która nie głosiła haseł mówiących o wystąpienieu Szwecji z UE, a jedynie optowała
za niezwiększaniem w przyszłości uprawnień instytucji europejskich kosztem
organów narodowych 29.
Tabela 5. Poparcie dla Partii Zielonych w wyborach do Europarlamentu
w Szwecjiw latach 1995–2004
Rok
Liczba uzyskanych Zmiana liczby
wyborów
głosów
głosów

% uzyskanych
głosów

Liczba
mandatów

Zmiana liczby
mandatów

2004

149 603

– 90 343

5,96

1

–1

1999

239 946

–222 146

9,5

2

–2

1995

462 092

17,22

4

–

–

Źródło: obliczenia własne na podstawie: www.electionworlds.org

REFERENDA
Od momentu powstania szwedzkiej partii Zielonych w 1982 r., wzięła ona
aktywny udział w dwóch referendach na szczeblu krajowym. Po raz pierwszy
w 1994 r., gdy ważyły się losy przystąpienia Szwecji do struktur Unii Europejskiej
i po raz drugi w 2003 r., gdy społeczeństwo decydowało o wprowadzeniu wspólnej
europejskiej waluty – euro. W obu tych przypadkach partia ekologiczna wzywała
obywateli do głosowania na nie. O ile w pierwszym przypadku większość Szwedów
opowiedziała się za wstąpieniem do UE, o tyle w drugim, głównie z obawy przed
wzrostem cen i utratą suwerenności w zakresie polityki monetarnej na rzecz
Europejskiego Banku Centralnego, poparto nieprzychylne w tej sprawie stanowisko
głoszone między innymi przez MpG.
29
N. Carter, Mixed Fortunes: the Greens in the 2004 European Parliament Election, „Environmental
Politics” 2005, vol. 14, nr 1, s. 107.
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Jednak najważniejszy, jak wspomniałem już wcześniej, dla Miljöpartiet de Gröna
był 1980 r., gdy przeprowadzono referendum mające zadecydować o budowie
elektrowni atomowych, to właśnie ono w głównej mierze zadecydowało o narodzinach zinstytucjonalizowanej partii Zielonych na szczeblu krajowym.
Tabela 6. Referenda w Szwecji
Rok

Temat

Głosy za w % Udział w %

1922

Wprowadzenie prohibicji

49,0

55,1

1955

Wprowadzenie prawostronnego ruchu drogowego

15,5

53,2

1957

Ustawa o prawach emerytalnych
Wersja 1
Wersja 2
Wersja 3

45,8
15,0
35,3

1980

Budowa elektrowni atomowych
Wersja 1
Wersja 2
Wersja 3

18,9
39,1
38,7

72,4

75,6

1994

Wstąpienie do UE

52,7

83,3

2003

Wprowadzenie euro

42,0

82,6

Źródło: O. Petersson, Mechanizm demokracji, [w:] Nordycki model demokracji i państwa dobrobytu, red. T. Edvardsen B. Hagtvet, Warszawa 1994, s. 27 i obliczenia własne na podstawie:
www.electionworlds.org

PODSUMOWANIE
Podsumowując wyniki szwedzkich Zielonych uzyskanych na przestrzeni ponad
dwudziestu lat, we wszelkiego rodzaju elekcjach, warto zwrócić uwagę na dwa
aspekty:
Po pierwsze, potwierdza się często głoszona teza o większym poparciu partii
ekologicznych uzyskiwanych w dużych miastach niż na obszarach mniej zurbanizowanych. Wyniki osiągane przez Miljöpartiet de Gröna na terenie miasta
stołecznego były najczęściej o kilka procent większe niż średnia krajowa (zobacz:
tabela 7).
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Tabela 7. Porównanie wyników w wyborach do Riksdagu oraz do rad
gminnych uzyskanych przez Miljöpartiet de Gröna na terenie Sztokholmu,
ze średnią uzyskaną na terenie całego kraju w latach 1994–2006
Wybory do Riksdagu

Wybory do rad gminnych

Rok
elekcji

Sztokholm

Średnia krajowa

Sztokholm

Średnia krajowa

1994

5,8

5,0

7,8

5,3

1998

5,6

4,5

5,9

4,8

2002

6,8

4,6

5,3

4,3

2006

9,3

5,2

9,2

4,9

Źródło: obliczenia własne na podstawie: www.scb.se – kwiecień 2008.

Po drugie, liczba głosów oddanych na partię Zielonych we wszystkich wyborach
przeprowadzanych na terenie Szwecji w ostatnich kilkudziesięciu latach pozostaje
praktycznie, z nielicznymi wyjątkami, na tym samym poziomie zbliżonym do 5%.

Wykaz skrótów nazw szwedzkich partii politycznych
użytych w pracy
Vp – Vänsterpartiet – Partia Lewicy, do 1967 r. Szwedzka Partia Komunistyczna,
w latach 1967–1990 Partia Lewicy – Komuniści,
SAP – Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartiet – Socjaldemokratyczna Partia
Robotnicza Szwecji
C – Centerpartiet – Partia Centrum
Kd – Kristdemokraterna – Chrześcijańska Demokracja
FpL – Folkpartiet–Liberalerna – Partia Ludowa-Liberałowie
M – Moderata Samlingspartiet – Umiarkowana Partia Koalicyjna
NyD – Ny Demokrati – Nowa Demokracja
MpG – Miljöpartiet de Gröna – Partia Ekologiczna – Zieloni

SUMMARY

ALMOST THREE DECADES have passed since the first Green Parties emerged in western
Europe, yet in Poland authors concerned with political parties and party system have not
taken interest in the matter. Apart from a few exceptions, it is impossible to find a valuable
Polish discourse entirely devoted to the European Green Parties. The published articles
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usually include Green Parties in the existing party system, however they do not devote to
them enough attention. It is not the author’s wish to fill in that gap, the paper’s topic and
length do not allow it.
The article presents the history, structure and program evolution of the Swedish Green
Party. The main focus is on the Party’s position in the country’s electoral market. All the
elections, parliamentary, presidential, municipal and to the European Parliament, since
1982 till the present day have been thoroughly discussed, whereas the elections in which
either the Green Party participated or strongly supported candidates have been stressed.
The article is enhanced with tables and diagrams which make the paper clear and comprehensible. In the end, the author sums up and draws interesting conclusions based on the
mentioned data.
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BELGIJSKA SCENA POLITYCZNA W PIERWSZEJ
DEKADZIE XXI WIEKU

WPROWADZENIE

BELGIA ZOSTAŁA FEDERACJĄ na mocy przyjętej w 1993 r. poprawki do konstytucji, która ostatecznie potwierdziła ustanowiony w latach 70. XX w. podział kraju
na trzy wspólnoty kulturowe (Niderlandzko-, Francusko-, Niemieckojęzyczną)
oraz trzy Regiony (Walonię, Flandrię, Region Stołeczny Brukseli). Do ukształtowania specyfiki tego kraju przyczyniły się kwestie językowe, które okazały się
powodem wewnętrznych podziałów kulturowych i politycznych. Flandria i Walonia wpisują się w różne tradycje polityczne i kulturowe. Obecnie proces integracji
europejskiej stymuluje regiony, wspólnoty i rząd centralny do współpracy, ale
głównie w obszarze gospodarki. Unia Europejska zapobiega wyeliminowaniu władz
centralnych Belgii z udziału w ważnych debatach na temat rozwoju kraju, w szczególności w sferze polityki międzynarodowej. W Belgii, która gości najwięcej
instytucji europejskich będących symbolem integracji, wraz z ustanowieniem
pełnej federacji, paradoksalnie bardzo wyraźne stały się motywacje do podziału
państwa. W tym kontekście w artykule poddano analizie kluczowe zmiany jakie
wystąpiły na belgijskiej scenie politycznej w ciągu minionej, pierwszej dekady
XXI w. Charakterystyka problemów Flamandów i Walonów, oraz podejmowane
próby ich rozwiązywania przez kolejne gabinety premierów Verhofstadta, Leterme’a i Rompuya ukazują głęboką polaryzację społeczeństwa belgijskiego. Rozpatrywanie tego podziału w szerszym ujęciu polityczno-społecznym jest jednocześnie
poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie czy cechy belgijskiej federacji bilateralnej
zapewnią jej utrzymanie status quo.
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GUY VERHOFSTADT – REFORMY LIBERALNE
W LATACH 2001–2007
Belgię w nowe tysiąclecie wprowadził premier Guy Verhofstatd, trzykrotny szef
rządu z ramienia Flamandzkich Liberałów i Demokratów (Vlaamse Liberalen en
Democraten VLD) 1. Verhofstadt był pierwszym liberałem na tym stanowisku po
II wojnie światowej, a koalicja powołana przez niego w 1999 r. miała być remedium
na coraz częstsze konflikty występujące między Walonami i Flamandami. W skład
pierwszego rządu Verhofstadta weszły partie liberalne (Vlaamse Liberalen en
Democraten VLD, Parti Réformateur Libéral PRL), socjalistyczne (Socialistische
Partij SP, Parti Socialiste PS) oraz partie zielonych (Ecolo i Agalev) 2. Po raz pierwszy
od 40 lat poza rządem znalazło się ugrupowanie chrześcijańskich demokratów.
Gabinet Verhofstatda zasłynął odważnymi zmianami przyjętymi w sferze polityki
społecznej. Powołując się na utrzymanie względnej równowagi między dwiema
wartościami – wolnością i równością – rząd Verhofstatda zalegalizował małżeństwa
homoseksualne, eutanazję i posiadanie „miękkich” narkotyków do własnego
użytku. Drugą ważną reformą, tym razem w sferze polityki administracyjnej, była
dokonana w 2002 r. zmiana okręgów wyborczych, które za wyjątkiem okręgu
Bruksela-Halle-Vilvoorde (BHV) i Leuven, powiększono do rozmiaru prowincji 3.
W wyniku tego przekształcenia, przedstawicieli do Izby Reprezentantów wybiera
się w jedenastu okręgach wyborczych, zaś do Senatu, w dwóch okręgach (flamandzkim i francuskim)4. Dodatkowo wprowadzono nowy, 5% ustawowy próg wyborczy 5.
Reforma systemu wyborczego spowodowała, że w kolejnych wyborach do parlamentu w 2003 r., niektóre partie nie przekroczyły ustalonego progu i w konsekwen1

M. Swyngedouw, The general election in Belgium, June 1999, „Electoral Studies” 2002, nr 21,
s. 121–127.
2
Wybory federalne w Belgii polegają na prowadzeniu dwóch równoległych kampanii w Walonii
i we Flandrii. Podział systemu partyjnego przebiega zgodnie z obowiązującą granicą językową. Liberałowie, socjaliści, chadecy i inne partie mają swoich odpowiedników po obu stronach granicy
językowej. Po przeprowadzeniu wyborów federalnych, wyniki z dwóch regionów są kalkulowane,
aby wyłonić zwycięskie partie, które uzyskały najwięcej głosów w skali całego kraju.
3
M. Swyngedouw, The general election in Belgium, May 2003, „Electoral Studies” 2004, nr 23,
s. 566–571.
4
Belgia dzieli się na trzy regiony, te zaś dzielą się na prowincje, które są odpowiednikiem okręgów
wyborczych w wyborach do Izby Reprezentantów. W wyborach do Senatu, flamandzki okręg wyborczy obejmuje Flandrię i niderlandzkojęzycznych mieszkańców Brukseli, francuski okręg wyborczy
obejmuje Walonię i francuskojęzycznych wyborców z Brukseli.
5
M. Hooghe, B. Maddens, J. Noppe, Why parties adapt: Electoral reform, party finance and party
strategy in Belgium, „Electoral Studies” 2006, nr 25, s. 351–368.
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cji ich działalność statutowa nie mogła być finansowana z budżetu państwa (m.in.
koalicjanci Agalev). Drugi rząd Verfofstadta, którego kadencja przypadła na lata
2003–2007, został wyłoniony spośród zwycięskich, jak w poprzednich wyborach,
partii liberałów i socjalistów (VLD, MR, SP.a, PS) 6. Utworzona koalicja z roku na
rok była poddawana coraz większej krytyce. W porównaniu z pierwszym gabinetem Verhofstadta, drugiemu zabrakło wyraźnego, wspólnego celu, inicjatywy
i konsensusu wokół narastających problemów.
Jedną z większych trudności dla rządu była kłopotliwa kwestia okręgu wyborczego Bruksela-Halle-Vilvoorde (BHV). W federalnej Belgii, wyróżniającej się
wysokim stopniem zdecentralizowania i dużymi skłonnościami do promowania
kultury regionalnej Flandrii i Walonii, różnice językowe okazały się przyczyną
sporu między Flamandami i francuskojęzycznymi mieszkańcami okręgu BHV,
w skład którego wchodzi stolica i 35 gmin flamandzkich. Vilvoorde i Halle położone zaledwie 10 km od centrum Brukseli administracyjnie przynależą do Flandrii 7.
Stanowią one jedyny okręg w Belgii, którego mieszkańcy mogą głosować zarówno
na flamandzko- jak i francuskojęzyczne partie. W belgijskiej polityce dyskusje nad
podziałem BHV istniały od lat 60.8, jednak z całą mocą problem pojawił się wraz
z utworzeniem nowych okręgów wyborczych w 2002 r. Flamandowie, zwłaszcza
ci skupieni wokół skrajnej, prawicowej partii Interes Flamandzki (Vlaams Belang),
domagają się, by flamandzkie gminy, nawet jeśli są zamieszkiwane przez frankofonów, także w ordynacji wyborczej należały do Flandrii, a zameldowani w nich
frankofoni głosowali na listy flamandzkie. Frankofoni sprzeciwiają się takiemu
rozwiązaniu argumentując, że jeśli nie będą mogli głosować na przedstawicieli
francuskojęzycznych de facto zostaną pozbawieni praw wyborczych.
W 2003 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że istnienie BHV jest niezgodne
z belgijską konstytucją 9. Frankofoni przekonani, że likwidacja okręgu byłaby
6

W 2002 r. flamandzka Socialistische Partij (SP) r. zmieniła nazwę na Socialistische Partij – Anders
(SP.a), a francuska Parti Réformateur Libéral (PRL) połączyła się z Francophone Democratic Front
(FDF), tworząc Mouvement Réformatuer (MR).
7
D. Sinardet, From consociational consciousness to majoritarian myth: Consociational democracy,
multi-level politics and the Belgian case of Brussels-Halle-Vilvoorde, „Acta Politica” 2010, nr 45,
s. 346–369.
8
W latach 1962–1963 przyjęto ustawy, na mocy których wydzielono granicę językową między
Flandrią i Walonią, wyodrębniono obszar niemieckojęzyczny w prowincji Liège, a Brukseli nadano
status miasta dwujęzycznego. Wtedy też dokonano przesunięcia granic kilku gmin i wiosek tak, aby
podział na obszary językowe był spójny z administracyjnym podziałem na prowincje.
9
P. Peeters, J. Mosselmans, The Brussels-Halle-Vilvoorde Question: A Linguistic Trap, „European
Public Law” 2009, nr 15, s. 5–15.

Katarzyna Romańczyk

134

wstępem do całkowitego demontażu państwa belgijskiego, konsekwentnie walczą
o jego utrzymanie. Spór wokół BHV stworzył jednocześnie znakomitą okazję do
zaistnienia nowym politykom. Utrzymujący się konflikt sprzyjał m.in. ministrowi
Flandrii, Yvesowi Leterme’owi. Swoją wypowiedzią, że „pięć minut politycznej
odwagi wystarczy, aby rozstrzygnąć problem BHV”10 zyskał wówczas wielu zwolenników wśród Flamandów, co z pewnością pomogło mu zwyciężyć w kolejnych
wyborach federalnych.
Pogłębiające się podziały dały wyraźny sygnał, że poziom identyfikacji Belgów
ze swoim narodem jest coraz słabszy, a tożsamości wspólnotowe i lokalne zyskują
na znaczeniu.
Tabela 1. Identyﬁkacja tożsamości Belgów we Flandrii i w Walonii
w 2003 r. (%)11
Flandria

Walonia

Tylko Flamandowie/Walonowie

7,4

3,6

Bardziej Flamandowie/Walonowie niż Belgowie

23,9

8,3

Tak samo Flamandowie/Walonowie jak Belgowie

42,8

39,1

Bardziej Belgowie niż Flamandowie/Walonowie

14,0

18,2

Tylko Belgowie

11,9

30,8

Źródło: ISPO/PIOP.

Wyniki badań przeprowadzonych w 2003 r. przez Institute for Social and Political Opinion Research (ISPO/PIOP) z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (tabela 1)
wykazały, że 42,8% Flamandów i 39,1% Walonów czuło się w takim samym stopniu
Belgami, uznając, że tożsamości flamandzka lub walońska i belgijska nie wykluczają
się wzajemnie. Obszerna grupa 31,3% Flamandów postrzegała swoją przynależność
bardziej lub wyłącznie jako flamandzką. Wśród Walonów analogiczny pogląd
podzielało tylko 11,9% mieszkańców. Co ciekawe, we Flandrii – inaczej niż
w Walonii – im wyższy poziom wykształcenia wśród badanych, tym większe ich
utożsamianie się z Flandrią niż z Belgią.

10

D. Sinardet, Belgian Federalism Put to the Test: The 2007 Belgian Federal Elections and their
Aftermath, „West European Politics” 2008, nr 31, s. 1016–1032.
11
J. Billiet, B. Maddens, A.P. Frognier, Does Belgium (still) exist? Differences in political culture
between Flemings and Walloons, „West European Politics” 2006, nr 29, s. 912–932.
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Tabela 2. Stosunek regionów do struktury państwa belgijskiego
w 2003 r. (%)12
Flandria

Walonia

14,5

46,7

Państwo federalne z większą władzą rządu centralnego

12,7

13,9

Państwo federalne z większą władzą wspólnot i regionów

28,1

14,6

Państwo federalne z maksymalną władzą wspólnot i regionów

32,6

19,3

Separatyzm

12,0

5,5

Powrót do państwa unitarnego

Źródło: ISPO/PIOP.

Identyfikacja tożsamości (tabela 1) wyraźnie przełożyła się na stosunek Flamandów i Walonów do pożądanej struktury państwa (tabela 2). W 2003 r. zaledwie
14,5% Flamandów chciało powrotu do państwa unitarnego, podczas gdy wśród
Walonów wskaźnik ten wyniósł 46,7%. Widoczna była także różnica w opowiedzeniu się za państwem z maksymalną władzą przekazaną na rzecz wspólnot
i regionów. We Flandrii takie rozwiązanie poparło 32,6% mieszkańców, w Walonii
19,3%. Podziału kraju domagało się 12,0% Flamandów i 5,5% Walonów.
Jak zauważa Dave Sinardet z Uniwersytetu w Antwerpii13 dla drugiego rządu
Verhofstadta, poza problemem BHV i dyskusjami nad podziałem kraju, ważną
kwestią, podniesioną szczególnie w kampanii wyborczej w 2007 r., okazała się tylko
z pozoru błaha sprawa nocnych lotów nad Brukselą. Belgijskie narodowe lotnisko
znajduje się na terenie Flandrii w Zaventem, w bardzo bliskim sąsiedztwie Regionu
Stołecznego Brukseli. Mieszkańcy obu regionów skarżyli się na wyraźnie zawyżone
normy uciążliwego hałasu w nocy, podczas gdy przewoźnik DHL zagroził opuszczeniem Zaventem, jeśli nie uzyska pozwolenia na większą liczbę lotów w nocy.
Rząd obawiał się, że rozwój i potencjał lotniska na tym ucierpi. Pomimo kilkutygodniowych negocjacji nie udało się znaleźć rozwiązania, które satysfakcjonowałoby wszystkie strony.
Ostatni rok współpracy, przed wyborami w 2007 r., nie był łatwy dla koalicji.
Rządowe partie flamandzkie (VLD, SP.a) dążyły do reform konstytucyjnych, które
miałyby zagwarantować Flandrii jeszcze większą niezależność regionalną. Tymczasem opozycyjna partia Chrześcijańskich Demokratów i Flamandów (CD&V)

12
13

Ibidem.
D. Sinardet, op.cit.
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w porozumieniu z separatystycznym Nowym Sojuszem Flamandzkim (NieuwVlaamse Alliantie, N-VA)14 i nacjonalistami Vlaams Belang, w swych staraniach
poszła jeszcze dalej domagając się całkowitej autonomii Flandrii 15.

YVES LETERME – NOWY PREMIER, STARE PROBLEMY
Wybory przeprowadzone w czerwcu 2007 r. okazały się przegraną dla rządu
Verhofstadta. Jednocześnie był to początek bardzo trudnego okresu dla belgijskiej
demokracji. Wyniki głosowania wyraźnie wskazały, że wzrosło poparcie elektoratu
prawicowego. W ciągu sześciu miesięcy od wyborów zwycięska partia Chrześcijańskich Demokratów i Flamandów (CD&V), a także zaproszeni do rozmów
koalicyjnych Nowy Sojusz Flamandzki (NV-A), liberałowie flamandzcy (VLD)
i francuskojęzyczni (Mouvement Réformateur, MR) oraz walońscy demokraci
(Centre démocrate Humaniste, CdH) nie byli w stanie wyłonić rządu. Fiasko
negocjacji ukazało pewną słabość belgijskiej federacji. Jej przyczyn należy upatrywać w pogłębiającej się fragmentaryzacji systemu partyjnego, która wyraźnie
rzutuje na nietrwałość zawieranych koalicji. Dodatkowo wielopartyjność powoduje,
że żadne z ugrupowań nie posiada wystarczającego potencjału do samodzielnego
formowania gabinetu. Biorąc pod uwagę liczbę partii obecnych w parlamencie
i w koalicji rządowej oraz średni czas jej wyłaniania, można stwierdzić za Lievenem
De Winterem i Patrickiem Dumontem16, że belgijski system partyjny i towarzyszący
mu mechanizm formowania rządu federalnego należy do najbardziej skomplikowanych spośród wszystkich systemów w krajach Europy Zachodniej.
W grudniu 2007 r. król Belgów Albert II, zaniepokojony trwającym impasem,
poprosił byłego premiera Guya Verhofstadta o utworzenie tymczasowego rządu,
który będzie podejmował decyzje w sprawach szczególnie ważnych dla kraju 17.
Verhofstadt zapowiedział, że trzeci wyłoniony przez niego gabinet będzie sprawo-

14
Partia Nowy Sojusz Flamandzki (N-VA) powstała w 2001 r. jako kontynuatorka Volksunie
(1954–2001). W swym programie politycznym, podobnie jak poprzedniczka, domaga się utworzenia
niezależnej Republiki Flandrii.
15
J. Jaspers, Linguistic sabotage in a context of monolingualism and standardization, „Language
and Communication” 2005, nr 25, s. 279–297.
16
L. De Winter, P. Dumont, Do Belgian parties undermine the democratic chain of delegation?,
„West European Politics” 2006, nr 29, s. 957–976.
17
J.B. Pilet, E. van Haute, The federal elections in Belgium, June 2007, „Electoral Studies” 2008,
nr 27, s. 547–577.
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wał władzę tylko przez kwartał. W tym czasie zwycięscy wyborów z 2007 r. mieli
osiągnąć porozumienie. W marcu 2008 r. Verhofstadt oddał tekę premiera Yvesowi
Leterme’owi 18. Nowy szef rządu, wywodzący się z partii Chrześcijańskich Demokratów, wzbudzał kontrowersje zwłaszcza w środowiskach walońskich. W 2006 r.
jeszcze jako minister-prezydent Flandrii, w wywiadzie dla Libération, zarzucił
francuskojęzycznym mieszkańcom Belgii brak woli lub zdolności do nauki języka
niderlandzkiego 19. Podkreślił również, że jedynymi symbolami wspólnymi dla
wszystkich Belgów są król, reprezentacja piłkarska i piwo. Kontrowersyjne podejście przyszłego premiera nie przysporzyło mu zwolenników w Walonii. W grudniu
2008 r. Leterme, oskarżony o próbę wpływania na decyzję sędziów w sprawie
ratowania banku Fortis, poprzez jego sprzedaż francuskiemu BNP Paribas, podał
rząd do dymisji. W ciągu dziesięciu miesięcy sprawowania władzy Leterme’owi,
znanemu z hasła „mniej obietnic, więcej działania”,20 również zabrakło „pięciu
minut politycznej odwagi”21, aby rozstrzygnąć kwestię BHV, którą w deklaracjach
przedwyborczych obiecywał uczynić priorytetem swego gabinetu. Belgijska scena
polityczna za rządów Leterme’a zaczęła przypominać „szachownicę”, swoisty układ
współrzędnych, na którym partie nieustannie zmieniały miejsce w zależności od
przebiegu prowadzonych negocjacji.

HERMAN VAN ROMPUY – NADZIEJA NA STABILIZACJĘ
W grudniu 2008 r. król Belgów przyjął dymisję gabinetu Leterme’a, zwracając
się jednocześnie do chrześcijańskiego demokraty, profesora Uniwersytetu w Gandawie Hermana Van Rompuya, o objęcie stanowiska premiera. Zgoda Van Rompuya umożliwiła powołanie rządu, w którym większość ministrów zachowała
stanowiska. Władzą podzieliły się dwie partie flamandzkie (chadecy i liberałowie)
oraz trzy frankofońskie (chadecy, liberałowie i socjaliści). Wyłoniona Rada Ministrów była zdeterminowana, aby utrzymać koalicję do końca kadencji, czyli do
2011 r. Nowy – stary rząd przejął większość punktów z programu Leterme’a. Van
18

D. Sinardet, op.cit.
A. Bogaert, A Merchtem, le français mis au banc de l’ecole, „Libération”, http://www.liberation.
fr/monde/010114004-a-merchtem-le-francais-mis-au-banc-de-l-ecole, odczyt z dn. 12.01.2011.
20
D. Gelders, R. De Cock, K. Roe, P. Neijens, The opinion of Belgian government communication
professionals on public communications about policy intensions: Pros/cons and conditions, „Government
Information Quarterly” 2006, nr 23, s. 281–292.
21
D. Sinardet, op.cit.
19
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Rompuy odziedziczył nierozwiązany konflikt narodowościowo-językowy i obiecaną Flamandom reformę ustrojową. Pomimo że kwestie gospodarcze pozostają
w kompetencjach rządów regionalnych Flandrii, Walonii i Regionu Stołecznego
Brukseli, wyzwaniem dla premiera okazało się również pobudzenie gospodarki
będącej w recesji wywołanej globalnym kryzysem w 2008 r.
We wrześniu 2009 r. belgijskie media zelektryzowała debata dotycząca praw
mniejszości religijnych. Rząd flamandzki wprowadził w szkołach na terenie Flandrii zakaz noszenia chust muzułmańskich 22. Tocząca się dyskusja po raz kolejny
ukazała różnice między dwoma regionami zsekularyzowanej Belgii. Wśród Flamandów pojawienie się rzeszy imigrantów wywołało powszechne obawy o zdominowanie Flandrii przez inne grupy etniczne. Walonowie – przeciwnie – wzrost
liczby obcokrajowców potraktowali jako ważny czynnik, działający wzmacniająco
wobec osłabionej tożsamości narodowej Belgów.
W polityce belgijskiej poza problemem napływu imigrantów i podziałami
językowymi, bardzo wyraźny jest wątek europejskiej polityki integracyjnej, głównie ze względu na obecność w Brukseli większości instytucji UE. Kiedy w listopadzie 2009 r., po ostatecznej ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego, Van Rompuy nieoczekiwanie został kandydatem na przewodniczącego Rady Europejskiej, nie wahał
się zrezygnować ze stanowiska premiera Belgii 23. Wraz z objęciem przez Van
Rompuya urzędu w strukturach europejskich, nowym szefem rządu został ponownie mianowany Yves Leterme. Jego kandydatura wzbudziła zastrzeżenia wśród
walońskich polityków, którzy widzieli Leterme’a przede wszystkim jako przedstawiciela interesów Flandrii i osobę mniej skłonną do kompromisu. Na polityczną
kanwę wróciła kwestia statusu wyborczego BHV oraz sprawa autonomii Flandrii.
W kwietniu 2010 r. flamandzcy liberałowie (Open VLD) wystąpili z koalicji, tłumacząc swoją decyzję brakiem zaufania wobec premiera. Rząd Leterme’a, tracąc
większość w parlamencie, po raz kolejny podał się do dymisji.

22

B. Rihoux, P. Dumont, L. De Winter, S. Deruette, D. Bol, Belgium, „European Journal of Political
Research” 2010, nr 49, s. 899–908.
23
T. Bale, D. Caramani, Political data in 2009, „European Journal of Political Research” 2010,
nr 49, s. 855–867.
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W POSZUKIWANIU NOWEJ WŁADZY
Przedterminowe wybory przeprowadzone w czerwcu 2010 r. przyniosły zwycięstwo Nowemu Sojuszowi Flamandzkiemu (N-VA), który bardzo otwarcie
domaga się separacji Flandrii i Walonii. W programie politycznym partii czytamy:
„N-VA opowiada się za niepodległością Flandrii. […] Zgodnie z prawem międzynarodowym Flandria spełnia wszystkie wymagania, aby stać się niezależnym
krajem: posiada stałą ludność, terytorium z wyraźnie wydzielonymi granicami,
bezpośrednio wybierany parlament oraz jako członek porozumień i umów, które
rząd Flandrii zawarł z innymi krajami, cieszy się międzynarodowym uznaniem” 24.
N-VA stała się pierwszą flamandzką siła polityczną, wyprzedzając w wyborach
nawet CD&V. Stojący na czele partii Bart De Wewer prezentuje w mediach bardzo
kontrowersyjne i krytyczne uwagi na temat Belgii. Również w wywiadach dla prasy
zagranicznej otwarcie mówi, że jego kraj stał się „chorym człowiekiem Europy”,
a odpowiedzialnością za zastój polityczny oskarża partie francuskojęzyczne, w tym
zwłaszcza socjalistów 25. Podejście N-VA do kwestii negocjacji i misji tworzenia
nowego rządu wskazuje, że w Belgii nastąpił poważny kryzys demokracji konsensualnej, o której pisał Arend Lijphart 26.
Eksperci z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych podkreślają, że wzrost
znaczenia flamandzkich ugrupowań separatystycznych oznacza, że Belgia jeszcze
przez długi okres będzie miała poważny problem z wyłonieniem stabilnej władzy
federalnej. Silna obecność N-VA w parlamencie znacznie skomplikowała rozmowy
dotyczące powołania gabinetu 27. Biorąc pod uwagę konstytucyjny obowiązek
parytetu między ministrami francusko- i niderlandzkojęzycznymi w rządzie
federalnym28, bardzo dyskusyjny wydaje się wspólny udział ministrów walońskich
w koalicji z Bartem De Wewerem.

24

Zob. oficjalna strona internetowa N-VA, http://www.n-va.be/english, odczyt z dn. 25.01.2011.
A. Łojewska, Belgia zniknie z map?, „Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl/artykul/460783.html ,
odczyt z dn. 18.01.2011.
26
Według Arenda Lijpharta system belgijski, obok szwajcarskiego, jest najlepszym przykładem
demokracji konsensualnej. Ten typ demokracji jest odpowiedni dla społeczeństw głęboko różnicowanych kulturowo oraz językowo. Zob. A. Lijphart, Conflict and Coexistence in Belgium: The Dynamics
of a Culturally Divided Society, Berkeley 1981, s. 10.
27
J. Kumoch, Kryzys w Belgii i jego konsekwencje dla belgijskiej prezydencji w Radzie EU, „Biuletyn”,
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010, nr 73 (681), http://www.pism.pl/index/?id=a424ed4bd3a7d6aea720b86d4a360f75, odczyt z dn. 23.05.2011.
28
A. Głowacki, System konstytucyjny Belgii, Szczecin 1995, s. 48–50.
25
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Impas, w trwających od wyborów parlamentarnych rozmowach rządowych,
pogłębił się wraz z odrzuceniem przez partie francuskojęzyczne kompromisu
wysuniętego przez De Wevera, który zabiegał o głęboką reformę ustrojową kraju
i wzmocnienie regionów kosztem państwa federalnego, m.in. poprzez przekazywanie 45% podatku dochodowego władzom regionalnym i podział wymiaru
sprawiedliwości 29. Politycy frankofońscy nie zgodzili się na propozycje Flamandów,
ponieważ ich projekt docelowo zakłada przekształcenie Belgii w konfederację, czyli
wspólnotę autonomicznych regionów. Przedłużający się brak porozumienia można
także tłumaczyć trzema czynnikami, które określili profesorowie Lieven De Winter i Pierre Baudewyns z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven 30.
Po pierwsze, tradycyjne strategie dochodzenia do kompromisu w Belgii zaczynają tracić swoją moc wobec nowych okoliczności ekonomicznych. Dotychczasowa
możliwość odwracania konfliktu w sytuację, w której nie było przegranych, stawała
się realna dzięki przyznaniu każdej ze stron, w zamian za zgodę na kompromis,
dużych subsydiów z budżetu federalnego. Kryzys ekonomiczny spowodował
ograniczenie możliwości „kupowania” zwaśnionych wspólnot.
Po drugie, nastąpiło pogorszenie komunikacji między elitami politycznymi obu
wspólnot, szczególnie flamandzkimi i walońskimi chrześcijańskimi demokratami,
którzy stanowili podstawę większości rządowych koalicji zawieranych po II wojnie
światowej.
Po trzecie, z powodu ciągłej rywalizacji o polityczne przywództwo we Flandrii
między trzema jej największymi partiami, dochodzi do nieodpowiedzialnego
i groźnego w skutkach licytowania się na żądania, które nie będą mogły zostać
zrealizowane przez Walonów broniących belgijskiego status quo.
We Flandrii działa więcej partii politycznych, co pociąga za sobą wyższy poziom
bezpośredniego współzawodnictwa o władzę i powoduje większą nieprzewidywalność zachowań wyborczych. Odmienna sytuacja ma miejsce w Walonii, gdzie
preferencje elektoratu są stabilniejsze 31. Administracja walońska jest bardziej
rozbudowana od flamandzkiej, to z kolei generuje większą niechęć wobec dalszych

29
Belgia jest jedną spośród trzech federacji na świecie, obok Austrii i Wenezueli, która przyjęła
zasadę jednolitego i wspólnego dla całego kraju wymiaru sprawiedliwości.
30
L. De Winter, P. Baudewyns, Belgium: Towards the Breakdown of a Nation-State in the Heart of
Europe, „Nationalism and Ethnic Politics” 2009, nr 15, s. 280–304.
31
R. Vliegenthart, S. Walgrave, C. Meppelink, Inter-party Agenda-Setting in the Belgian Parliament:
The Role of Party Characteristics and Competition, „Political Studies” 2010, s. 1–21.
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reform modelu federacji belgijskiej 32. Dodatkowo niezależne media flamandzkie
i walońskie koncentrują się głównie na relacjonowaniu wydarzeń regionalnych, co
według Walonów grozi ryzykiem osłabienia wzajemnego porozumienia między
wspólnotami 33.
Wydaje się, że radykalizacja postaw Flamandów doprowadziła już do ostatniego
etapu dezintegracji państwa belgijskiego. Dotychczasowy gabinet premiera Leterme’a podał się do dymisji, ale będzie odpowiadał za sprawy bieżące do momentu
wyłonienia nowego rządu. Dla króla Belgów, Alberta II paradoksem i historycznym
precedensem byłoby powierzenie teki premiera De Wawerowi, który dąży do
likwidacji monarchii i podziału państwa.
W obliczu trwającego kryzysu politycznego ważnym sprawdzianem siły i pozycji
międzynarodowej Belgii była, sprawowana przez nią po raz dwunasty, prezydencja
w Radzie Unii Europejskiej przypadająca od 1 lipca do 31 grudnia 2010 r. Jak zaważa
profesor Janusz Węc, wewnętrzny spór polityczny nie zaszkodził realizacji założeń
belgijskiej prezydencji 34. Ministrowie rządu belgijskiego, mając świadomość przejściowego charakteru gabinetu, który tworzą, niemal całą swoją aktywność koncentrowali właśnie na sprawach UE. Paweł Tokarski z Polskiego Instytutu Spraw
Międzynarodowych dodaje, że sprawnemu przewodnictwu w UE sprzyjała nie tylko
wysoka kultura prawna i polityczna Belgii, ale również doświadczenie organizacyjne
jej administracji 35. Dzięki temu udało się m.in. stworzyć nowe – istotne także dla
interesu narodowego Belgii – regulacje dla rynków finansowych UE, zmniejszające
ryzyko kryzysów finansowych w przyszłości. Sprawa ta ma duże znaczenie ze
względu na powiększający się belgijski dług publiczny36, którego wysokość powoduje, że coraz częściej Belgię nazywa się „Grecją północnej Europy”37.

32
M. Brans, Ch. De Visscher, D. Vancoppenolle, Administrative reform in Belgium: Maintenance
or modernisation?, „West European Politics” 2006, nr 29, 979–998.
33
J. Maesschalck, S. Van de Walle, Policy failure and corruption in Belgium, Is federalism to blame?,
„West European Politics” 2006, nr 29, s. 999–1017.
34
J. Węc, Bilans prezydencji belgijskiej w Unii Europejskiej. Wnioski dla polskiej prezydencji., Brief
Programowy Instytutu Kościuszki, 4.2011, s. 3.
35
P. Tokarski, Belgijska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, „Biuletyn”, Polski Instytut Spraw
Międzynarodowych, 2010, nr 105 (713), http://www.pism.pl/index/?id=01d8bae291b1e4724443375634ccfa0e, odczyt z dn. 23.05.2011.
36
Dług publiczny Belgii pod koniec 2010 r. osiągnął poziom 96,8% PKB. Źródło: Ambasada
Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli, http://brussels.trade.gov.pl/pl/belgium/article/detail,642,Belgia
_-_Sytuacja_Gospodarcza.html, odczyt z dn. 23.05.2011.
37
J. Węc, op.cit., s. 6.
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Skuteczna współpraca Belgów na forum europejskim pozwala wnioskować, że
jednym ze wspólnych celów Flamandów i Walonów jest utrzymanie silnej pozycji
ich kraju w UE. Dodatkowo władze Belgii, pełniąc w trakcie prezydencji ważną
rolę administracyjną i mediacyjną między rządami poszczególnych państw członkowskich UE, paradoksalnie udowodniły, że są w stanie wypracować kompromis
na skalę znacznie większą niż belgijską.

ZAKOŃCZENIE
Cechą belgijskiego ustroju jest podział kraju dokonany przede wszystkim
w oparciu o dwa silne regiony. Trzeci region – Bruksela – pełniąc raz funkcję
podmiotu dzielącego, innym razem łączącego zwaśnione strony, nie posiada
takiego potencjału ludnościowego i przestrzennego, aby całkowicie zneutralizować
napięcia między Flamandami i Walonami. Specyficzny dla Belgii sui generis federalizm bilateralny oraz gospodarcza przewaga Flandrii nad Walonią potęgują
wzajemne antagonizmy. Dla minionej dekady charakterystyczny był brak na stanowisku premiera polityka walońskiego, a zdominowanie sceny politycznej przez
przedstawicieli ugrupowań flamandzkich wcale nie zagwarantowało stabilności
zawieranym koalicjom rządowym. Fluktuacje wywołane konfliktami i następującymi po nich kompromisami, powodują, że struktura belgijskiego modelu konsensualnego staje się coraz bardziej zawiła.
Biorąc pod uwagę dynamikę zmian w minionej dekadzie można postawić
pytanie, jaki kierunek przybiorą reformy wprowadzone w Belgii w następnych
latach? Politycy flamandzcy motywują potrzebę większej autonomii, odnosząc się
zarówno do argumentów ekonomicznych oraz do świadectw historii, które uzasadniają flamandzkie resentymenty. Konfrontując swoje stanowiska z politykami
walońskimi tłumaczą, że wyznaczenie wspólnych interesów nie jest łatwe w społeczeństwie zróżnicowanym językowo, kulturowo i na dodatek mającym odmienne
racje historyczne.
Jedną z hipotez teoretyków federalizmu jest założenie, że skoro pewne interesy
narodowe nie są do pogodzenia na jednym poziomie porządku społecznego, być
może dadzą się pogodzić na poziomie wyższym np. ponadnarodowym 38. Takie
myślenie, przekładające się także na praktykę polityczną, jest punktem wyjścia dla
wielu federacji, które borykają się z ruchami nacjonalistycznymi i separatystycz38

S. Konopacki, Dylematy federalizmu europejskiego, „Studia Europejskie” 2008, nr 4, s. 78.
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nymi. Hiszpański filozof José Ortega y Gasset z przekonaniem powtarzał, że jeśli
„Hiszpania jest problemem, Europa jest rozwiązaniem” 39. Belgia podobnie jak
federacyjna Hiszpania, szuka rozstrzygnięcia swoich problemów narodowych
w Europie. Flamandowie upatrują w UE szansę na polityczne wzmocnienie swojego
regionu, Walonowie, odwrotnie, kładą nacisk na podkreślenie tego, co wspólne dla
Belgów. Jeśli belgijskie siły polityczne nie radzą sobie z wewnętrznymi antagonizmami, powstaje pytanie, w jakim stopniu Unia Europejska ze swoją koncepcją
Europy regionów jest w stanie powstrzymać przybierający na sile proces separacji
Flamandów i Walonów oraz uspokoić napiętą atmosferę w Brukseli? Koniec belgijskiego państwa był wielokrotnie przepowiadany. W grudniu 2006 r. francuskojęzyczna stacja telewizyjna RTBF posunęła się najdalej, dokonując bardzo śmiałej
prowokacji i ogłaszając w wieczornym wydaniu wiadomości rozpad Belgii 40.
Pomimo pojawiających się spekulacji, fenomen belgijskiej federacji trwa. Sprzyja
temu brak zgody w sprawie podziału Brukseli, rezygnacji z monarchii oraz obawa
przed osłabieniem pozycji międzynarodowej po ewentualnej separacji Belgów.

SUMMARY

BELGIUM BECOME A FEDERATION in 1993 after the constitutional reform, which definitely
divided the country into three cultural Communities (Flemish, French-speaking, Germanspeaking) and three Regions (Flanders, Wallonia, Brussels Capital Region). Ironically, in
Belgium, which hosts the largest number of European institutions, being the symbol of
integration, the motivations for separation of the country become very clear. In this context,
the article analyses the situation on the Belgian political scene during the first decade of
the XXI century. Characterisation of the problems between Flemish and Walloons and the
attempts to solve them by the consecutive governments of Verhofstadt, Leterme and
Rompuy show very deep polarization of Belgium society. Looking into this division in
a broader socio-political perspective is, at the same time, an attempt to answer the question
whether the features of the Belgian bilateral federation guarantee its status quo.

39
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J. Ortega y Gasset, Bunt mas, Warszawa 2008, s. 116.
B. Vaes, P. Berkenbaum, Le Belgique est mort hier soir, „Le Soir”, 14.12.2006, s. 1
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WYBORY DO KONGRESU STANÓW
ZJEDNOCZONYCH W 2010 ROKU
CASUS WYBORÓW DO SENATU NA ALASCE

SYSTEM WYBORCZY MA fundamentalne znaczenie dla kondycji amerykańskiego
systemu politycznego, bowiem ma do spełnienia następujące zadania:
1) jest narzędziem kontroli i egzekwowania odpowiedzialności politycznej
rządzących;
2) dzięki przysługującemu demos czynnemu prawu wyborczemu może on
wyrażać swoją wolę, zaś poprzez bierne prawo wyborcze może kształtować
system polityczny;
3) ma zapewnić równe traktowanie wszystkich uczestników wyborów przez
władze państwowe;
4) poprzez wybory (wolne, równe, tajne, cykliczne, powszechne) ma wyłonić
reprezentantów narodu;
5) ma gwarantować swobodę zrzeszania się dla celów politycznych i wolność
głoszenia poglądów politycznych.
Patrząc na obecny przebieg wyborów, można powiedzieć, że ten amerykański
system wciąż działa dość sprawnie. W przeprowadzonych kampaniach wyborczych
z pewnością nie brakowało politycznego kunsztu i reklamowego „kiczu”. Z pewnością jednak wielu Republikanów idąc do wyborów miało w pamięci hasło
Baracka Obamy z czasów kampanii (Tak, możemy! – Yes we can!) i postawiło na
„zmianę”. W jakim kierunku? Na prawo? Tak, znowu poszli na prawo!
W przeprowadzonych we wtorek po pierwszym poniedziałku listopada wyborach (tj. 2 listopada 2010 tzw. midterm1) amerykańscy obywatele zadecydowali, kto
przez najbliższe dwa lata będzie zasiadał w Izbie Reprezentantów i reprezentanci,
jakiej opcji partyjnej uzupełnią 1/3 składu Senatu.
1

Określenie to odnosi się do wyborów, które odbywają się pomiędzy wyborami prezydenckimi.
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Jak pokazują wyniki wyborów, działalność administracji prezydenta B. Obamy
przyniosła „zmiany”, lecz niekoniecznie takie, których spodziewali się Demokraci.
Bowiem zamiast zwycięstwa, Partia Demokratyczna poniosła klęskę, zwłaszcza
w wyborach do Izby Reprezentantów, zaś Biały Dom otrzymał ostrzeżenie od
niezadowolonego z przeprowadzanych refom społeczeństwa. Kwestią zasadniczą
niniejszego artykułu jest zaprezentowanie zmian jakie zaszły na amerykańskiej
scenie politycznej i próba odpowiedzi na pytanie, czy listopadowe wybory przyniosły realne zmiany w kręgach elit rządzących?

SYSTEM WYBORCZY
Zwracając uwagę na specyfikę podziału władz i kompetencji pomiędzy federację
a poszczególne stany, należy rozróżnić wybory na szczeblu federalnym oraz stanowym 2. Reguły i wymagania wyborcze na szczeblu federalnym zostały określone
zarówno w konstytucji, jak i w poprawkach. Wybory na szczeblu stanowym i lokalnym regulowane są indywidualnie przez każdy stan, zatem nie można mówić
o jednym (powszechnym) systemie wyborczym, jaki obowiązuje w Stanach Zjednoczonych 3. Różnorodność ta dotyczy również aspektów technicznych, czyli
2
Pod względem organizacyjnym, Stany Zjednoczone są państwem federalnym, rozumianym jako
„doktryna, praktyka, stan faktyczny, jak i proces realizacji zadań władzy publicznej na podstawie
ustanowionej w konstytucji i szczególnie chronionej regule podziału władzy pomiędzy rządem
centralnym a regionami (stanami)”. Zatem federacja posiada własne organy oraz uprawnienia,
usystematyzowane w konstytucji w artykułach I (Kongres Stanów Zjednoczonych), II (prezydent)
oraz III (Sąd Najwyższy). Organizacja władzy w poszczególnych stanach stanowi niejako „odbicie
lustrzane” władz federacyjnych, co zostało określone, jako tzw. federalizm horyzontalny. P. Sarnecki,
Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Warszawa 2008, s. 57–63.
3
Jednakże, część stanów organizuje wybory stanowe i lokalne w tym samym dniu, co wybory
federalne. Ma to przede wszystkim na celu zwiększenie frekwencji wyborczej. Istnieje grupa stanów,
które przeprowadzają wybory w tzw. off-year, czyli roku, w którym nie odbywają się żadne wybory.
Są to Wirginia, Kentucky, New Jersey, Missisipi oraz Luizjana, zaś wybory dotyczą zarówno legislatur
stanowych, jak i wyborów na gubernatorów. W dwóch ostatnich stanach kadencja legislatur jest
czteroletnia, zaś wybory na gubernatorów odbywają się rok przed wyborami prezydenckimi (podobnie jest w Kentucky). W Wirginii i New Jersey wybory na gubernatorów odbywają się rok po wyborach
prezydenckich. Dodatkowe wybory, niewynikające z kalendarza wyborczego, organizowane są
w wyniku powstałych wakatów na stanowiskach. Wybory uzupełniające zarówno do Izby Reprezentantów, jak i Senatu zarządza gubernator, zgodnie z art. I, sec. 2, kl. 4, oraz przytoczoną już Poprawką
XVII, sec. 2 z 1913 r. Zob. w: NCSL’s StateVote 2010 Election Results, „Stte Legislature Magazine”,
http://www.ncsl.org/tabid/21253/default.aspx, stan Wirginia, http://www.thegreenpapers.com/slg/
VA.html, stan Kentucky, http://www.thegreenpapers.com/slg/KY.html, stan Missisipi, http://www.
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sposobu głosowania, który jest regulowany przez każdy stan z osobna. Jak podaje
Verified Voting Foundation, w 18 stanach wyborca głosuje za pomocą karty do
głosowania (ballot paper) 4. W Idaho obowiązują dwa sposoby głosowania – wspomniana powyżej karta oraz tzw. punch card, czyli specjalny dziurkacz, który
przebija kartę wyborczą w odpowiednim miejscu. Stany Luizjana, Georgia, Delaware, Maryland, New Jersey, Karolina Płd. oraz Dystrykt Kolumbia stosują ekrany
dotykowe (system DRE – Direct-Recording Electronic). Dzięki umieszczonej
w maszynie pamięci, system zachowuje dane, zlicza je (raportuje, tworzy tabele,
rankingi itp.) oraz przesyła do stanowej komisji wyborczej. W Utah i Newadzie
powyższe wyświetlacze wzbogacone są o drukarki (w celu unaocznienia wyborcy
jego decyzji) oraz skanery (pod który głosujący podkłada wydrukowaną przed
chwilą wypełnioną już kartę wyborczą – skaner sczytuje wynik głosowania;
wyborca oryginał może zachować). System ten nosi nazwę Voter Verified Paper
Audit Trail (VVPAT) lub Verified Paper Record (VPR). Pozostałe 21 stanów stosują
opisane powyżej metody w różnej kombinacji: w 10. stanach głosowanie odbywa
się zarówno za pomocą karty, systemu DRE oraz VVPAT; 7 kolejnych nie posiada
jedynie ostatniej metody, zaś 4 następne stany zostały zakwalifikowane jako takie,
które „posiadają lub nie posiadają systemu VVPAT”5. Dodatkowo, zgodnie z ustawą
Help America Vote Act z 2002 r. każdy wyborca, który nie może (lub nie chce)
głosować w dniu wyborów, może skorzystać z dwóch form głosowania wcześniejszego: early voting lub absentee voting 6. Wymieniona ustawa stwarza również

thegreenpapers.com/slg/MS.html, stan Luizjana, http://www.thegreenpapers.com/slg/LA.html, stan
New Jersey, http://www.thegreenpapers.com/slg/NJ.html; M. McLaughlin, Voter turnout at record
low in off-year US election, 5.12.1999, http://www.wsws.org/articles/1999/nov1999/elec-n05.shtml,
odczyt z dn. 2.12.2010.
4
Verified Voting Foundation, http://www.verifiedvotingfoundation.org/, odczyt z dn. 2.12.2010.
Elektroniczne maszyny do głosowania i przeliczania głosów zostały zakupione kosztem 3,9 mld USD.
Nowy sprzęt miał być niezawodny (ustawa Help America Vote Act została uchwalona po wyborach
w 2000 r., które ujawniły, zwłaszcza na Florydzie, ogrom problemów z kartami wyborczymi i przeliczaniem głosów), lecz kolejne wybory pokazują, iż techniczne problemy nie zostały rozwiązane.
Zob. M.N. Niman, A Brave New World of Voting, „Humanist” 2004, vol. 64, nr 1, s. 9–15.
5
Verified Voting Foundation, op.cit.
6
Early voting, to możliwość wcześniejszego oddania głosu w lokalu wyborczym. Stosują go m.in.
Teksas, Oklahoma, Nowy Meksyk, Newada, czy Arkansas. Absentee ballot dotyczy osób, które
przebywają poza swoim miejscem zamieszkania w dniu wyborów, a chcą oddać głos. Idea tej formy
głosowania znalazła po raz pierwszy zastosowanie w okresie wojny secesyjnej, kiedy to żołnierze
Konfederacji przebywający na froncie chcieli oddać głos w wyborach prezydenckich w 1864 r.
19 z istniejących wówczas 25 stanów wprowadziło wspomniany system. J.H. Benton, Voting in the
Field: A Forgotten Chapter of the Civil War, Boston 1915, s. 493–501; J. Fortier, N. Ornstein, The
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możliwość oddania głosu warunkowego (provisional ballot), czyli głosowania
w sytuacji, gdy tożsamość obywatela nie jest możliwa do identyfikacji (nie ma
dokumentu tożsamości lub nie chce go pokazać), jego nazwisko nie znajduje się
na liście wyborców zarejestrowanych, bądź jego dane osobowe różnią się od istniejących w bazie stanowej komisji wyborczej 7. Po oddaniu głosu, karta wkładana
jest do specjalnej koperty, a następnie tożsamość wyborcy jest weryfikowana.
Z raportu opublikowanego przez Brennan Centre wynika, że w 2004 r. 1,9 mln
Amerykanów „warunkowo” oddało głos. Z tego 64,5% (1,2 mln) kart zostało
unieważnionych, z powodu braku ich weryfikacji przez nieprzystosowane do tej
procedury komisje wyborcze 8.
Analizując federalny system wyborczy, można wyróżnić wspólne cechy dla
wszystkich stanów. Cykliczność wyborów do Kongresu została określona w art. I,
sec. 2 Konstytucji („w skład Izby Reprezentantów wchodzą członkowie wybierani
co dwa lata przez ludność poszczególnych stanów…”) oraz w art. 1, sec. 3 „Senat
Stanów Zjednoczonych składa się z senatorów wybieranych po dwu z każdego
stanu przez jego ciało ustawodawcze na lat sześć” 9. W art. I, sec. 4, kl. 1 Konstytucja określiła, iż „czas, miejsce i sposób przeprowadzania wyborów do Senatu i Izby
Reprezentantów określa w każdym stanie jego ciało ustawodawcze […], to Kongres
może w drodze ustawy wydać lub zmienić przepisy w tym przedmiocie, z wyjątkiem przepisów określających miejsce wyborów do Senatu”10. W 1872 r. Kongres
wydał ustawę określającą datę wyborów do Izby Reprezentantów na wtorek po
pierwszym poniedziałku listopada w roku parzystym11 oraz wyborów na prezydenta
i wiceprezydenta na ten sam dzień, co cztery lata 12. Wszystkie stany przyjęły ustawę,
Absentee Ballot and the Secret Ballot, „University of Michigan Journal of Law Reform” Spring 2003,
vol. 36, nr 3 s. 496–500.
7
Help America Vote Act, sec. 302, http://www.justice.gov/crt/voting/hava/HAVA_2002.php, odczyt
z dn. 2.12.2010.
8
W.R. Weiser, Are HAVA’s Provisional Ballots Working?, 29.03.2006, http://www.brennancenter.
org/page/-/d/download_file_39043.pdf, odczyt z dn. 2.12.2010.
9
Konstytucja, art. I, sec. 2, kl. 1, art. I, sec. 3, kl. 1, http://www.usconstitution.net/const.html
odczyt z dn. 2.12.2010.
10
Ostatni fragment Konstytucji Stanów Zjednoczonych, mówiący o miejscu wyborów do Senatu,
został zmieniony Poprawką XVII w 1913 r., Konstytucja, op.cit.
11
2 U.S. C., sec. 7, Time of election, http://uscode.house.gov/uscode-cgi/fastweb.exe?getdoc+uscview+t01t04+12904+1++%28the%20Tuesday%20next%20after%20the%20first%20Monday%20
in%20November%29, odczyt z dn. 2.12.2010.
12
3 USC, sec. 1, Time of appointing electors, http://uscode.house.gov/uscode-cgi/fastweb.exe?getdoc+uscview+t01t04+12904+1++%28the%20Tuesday%20next%20after%20the%20first%20Monday%20in%20November%29, odczyt z dn. 2.10.2010.
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organizując w tym dniu (co dwa lata) również wybory pośrednie do 1/3 składu
Senatu 13. Do 1913 r. senatorów wybierały legislatury stanowe, zgodnie z art. I, sec.
3 Konstytucji 14. We wspomnianym roku weszła w życie XVII Poprawka, która
wprowadzała wybory bezpośrednie do Senatu.
Zgodnie z intencją Ojców Założycieli dwuletnia kadencyjność Izby Reprezentantów miała na celu zapewnienie kontroli wyborców nad swoimi delegatami oraz
możliwość ich rozliczenia podczas kolejnej elekcji. Izba niższa miała stanowić
reprezentację narodu (demos), stąd liczba reprezentantów przydzielana była proporcjonalnie do liczby ludności zamieszkującej dany stan: „na każde trzydzieści
tysięcy nie może przypadać więcej niż jeden przedstawiciel, ale każdy stan musi
mieć przynajmniej jednego przedstawiciela […]”15. Z biegiem lat i na skutek
przyrostu naturalnego obywateli amerykańskich, jak również dzięki przyznawaniu
kolejnym grupom społecznym praw obywatelskich liczba delegatów w Izbie
Reprezentantów uległa zwiększeniu z 65 członków (I sesja Kongresu w 1789 r.) do
435 (od 63 sesji Kongresu w 1913 r.) 16.
W przypadku izby wyższej, rolą senatorów było reprezentowanie stanów jako
części składowych federacji. W celu zapewnienia równości stanów (przy jednoczesnym złamaniu zasady równości materialnej głosów), Ojcowie Założyciele ustalili,
iż „Senat Stanów Zjednoczonych składać się będzie z senatorów wybieranych po
dwu z każdego stanu (obecnie jest 100 senatorów)”17, z zastrzeżeniem, iż mandaty
senatorów będą wygasać zgodnie z przyjętym w konstytucji podziałem: „pierwsza
grupa z upływem dwu lat, druga grupa – z upływem czterech lat, a trzecia grupa
– z upływem sześciu lat, tak aby co dwa lata można było wybierać jedną trzecią
część Senatu”18. Przyjęcie takiego założenia sprawiało, iż Senat stawał się bezka13

Wybory do Senatu odbywają się co dwa lata, dzięki czemu w wyższej izbie Kongresu zapewniona
jest ciągłość i stabilizacja władzy. Stała rotacja senatorów zapewnia również izbie bezkadencyjność.
Zob. w R.H. Davidson, D.J. Oleszek, Kongres i Kongresmeni, Warszawa 1994, s. 32–34.
14
„Senat Stanów Zjednoczonych składa się z senatorów wybieranych po dwu z każdego stanu
przez jego ciało ustawodawcze na lat sześć […]”. Konstytucja, art. 1, sec. 3, kl. 1, op.cit.
15
Konstytucja, art. I, sec. 2, kl. 3, op.cit.
16
W 1912 r. Kongres przyjął ustawę, na mocy której ustalono, iż na jednego delegata będzie
przypadać 600 tys. mieszkańców. Public Law 62–5 z 8 sierpnia 1912 r. Office of the Clerk of House of
Representatives, http://clerk.house.gov/member_info/memberfaq.html, odczyt z dn. 3.12.2010.
Ewolucję w kwestii przyznania praw obywatelskich ilustrują poprawki: XIII (zniesienie niewolnictwa),
XIV (naturalizacja mieszkańców USA), XIX (prawa wyborcze dla kobiet), XXIV (zakaz ograniczania
praw wyborczych ze względu na niepłacenie podatków), XXVI (zrównanie wieku wyborczego –
czynne prawo wyborcze od 18 lat).
17
Konstytucja, art. 1, sec. 3, kl. 1, op.cit.
18
Konstytucja, art. 1, sec. 3, kl. 2, op.cit.

Wybory do Kongresu Stanów Zjednoczonych w 2010 roku…

149

dencyjny. Rotacja senatorów miała na celu zapewnienie ciągłości władzy izby
wyższej, przy jednoczesnym zapewnieniu wymiany (oraz kontroli) 1/3 składu, co
dwa lata.

AMERYKAŃSKI SYSTEM PARTYJNY
Omawiając amerykański system wyborczy, nie sposób nie wspomnieć o systemie
partyjnym, który w Stanach Zjednoczonych ma charakter dualistyczny (bazujący
na dwóch dominujących w systemie partiach: Demokratycznej i Republikańskiej19).
Funkcjonujący duopol partyjny jest wynikiem tradycji partyjnej, sięgającej początków państwa amerykańskiego (podziału na federalistów i antyfederalistów) oraz
przyjętej ordynacji większościowej, opartej na jednomandatowych okręgach
wyborczych 20. Na rozwój omawianego systemu miały wpływ również same partie,
których programy były i nadal są elastyczne, pozwalając tym samym na niemal
automatyczne ustosunkowywanie się do nowych ruchów społecznych, przyciągając tym samym nowych wyborców. Wchłanianie nowych ruchów i programów jest
możliwe, ponieważ partie te nie działają w oparciu o przyjętą doktrynę czy ideologię (tak jak to ma miejsce w tradycji europejskiej), poprzez co są w stanie łatwiej
zaadoptować nowe idee lub reprezentować specyficzne poglądy lub interesy (np.
na szczeblu lokalnym). Ponadto, brak jest dyscypliny partyjnej, zaś delegat, zwłasz19
Nie oznacza, że nie ma innych partii, lecz ich rola w systemie na poziomie federalnym jest
znikoma. Można wymienić m.in. Amerykańską Partię Wigów (Whigs Party), która powstała jako
sprzeciw wobec polityki prezydenta Andrew Jackson. Ostatecznie rozpadła się w 1854 r., zaś jej
działacze związali się z Partią Republikańską. Amerykańska. Partia Wolnej Ziemi (Freesoilerzy) (Free
Soil Party) – założona przez abolicjonistów w XIX w. No Nothing Party – partia natywistyczna
utworzona w XIX w., obawiała się napływu imigrantów irlandzkich, katolików. Komunistyczna Partia
Stanów Zjednoczonych (Communist Party of the United States of America) – rozwiązana w okresie
maccartyzmu. Partia Postępowa, założona 1948 r. w procesie rozłamu w Partii Demokratycznej. Partia
Niezależnych (American Independent Party) – utworzona w 1968 r., jej aktywiści byli przeciwni
rozszerzaniu praw obywatelskich dla ludności kolorowej. Partia Konstytucyjna – konserwatywnoliberalna partia założona w 1992 r. Partia Libertariańska – założona w 1971 r., uchodząca za trzecią
siłę w Stanach Zjednoczonych. Jej program polityczny skupia się wokół zwiększenia wolności ekonomicznej i obywatelskiej. Zob. J.F. Bibby, L.S. Maisel, Two parties-or more? The American party
system, Boulder 1998.
20
Bowiem, zgodnie z prawem Duvergera ordynacje, w których „pierwszy zdobywa mandat” lub
„zwycięzca bierze wszystko” (first past the post, FPTP) prowadzą do wykształcenia się systemu
dwupartyjnego. M. Duverger, Political Parties: Their Organization and Activity in Modern State,
Londyn 1965, s. 217.
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cza z Izby Reprezentantów, powinien przedłożyć sprawy swoich wyborców ponad
interesami partii, wykazując tym samym lojalność wobec elektoratu, nie zaś partii,
z której się wywodzi.
Analizując listopadowe wybory do Kongresu, należy zwrócić uwagę na istniejący
w Stanach Zjednoczonych Tea Party Movement. Jego specyfiką jest fakt, iż nie jest
to zorganizowana partia polityczna, lecz oddolny ruch społeczny kontestujący
istniejącą rzeczywistość i dążący do powrotu do „korzeni amerykanizmu”, takich
jak „ograniczony rząd, odpowiedzialność budżetowa, czy wolny rynek” 21. Pomimo
iż poglądy zwolenników Tea Party Movement są zbliżone do poglądów republikańskich polityków, to nie udało się Partii Republikańskiej „wchłonąć” ruchu, a tym
samym zyskać ich poparcia politycznego. Wręcz przeciwnie, to entuzjaści Tea Party
zaczęli udzielać wsparcia kandydatom, niekoniecznie ściśle związanym z Partią
Republikańską, jak to miało miejsce m.in. na Alasce, Utah, Newadzie, Karolinie
Płd., Florydzie, Kentucky, Delaware, czy w Kalifornii 22. Wart podkreślenia jest
również fakt, iż posiadający poparcie Tea Party Movement kandydaci byli w zdecydowanej większości ubiegającymi się o urząd po raz pierwszy (tzw. Challengers),
zaś w obozie Republikanów o reelekcję starało się 11 senatorów 23. W Partii Demokratycznej o ponowny wybór starało się 12 senatorów, zatem pozostałe 14 mandatów (z ogólnej liczby 37 senatorów, których kadencja upływała w tym roku),
przeznaczone było dla tzw. Challengers. Sięgająca do tej pory niemal 90% reelek21

Tea Party Movement, Core values, http://www.teapartypatriots.org/Mission.aspx, odczyt z dn.
8.12.2010). Nazwa ruchu nawiązuje do symbolicznego wydarzenia z 1773 r., znanego jako Boston
Tea Party („herbatka bostońska”). Koloniści zbuntowali się przeciwko nakładaniu przez monarchię
brytyjską kolejnych podatków i zatopili w bostońskim porcie ładunek herbaty przeznaczonej dla
Europy. Zwolennicy współczesnego Tea Party chętnie odwołują się do symboliki z czasów Amerykańskiej Rewolucji, wyrażonej zwłaszcza w strojach (na manifestacje ubierają się w repliki strojów
z epoki) oraz poglądach niektórych Ojców Założycieli (tzw. Antyfederalistów, takich jak T. Jefferson,
którzy obawiali się arbitralności rządu federalnego).
22
Choć kandydaci ci występowali, ze względu na okręgi jednomandatowe, pod banderą Partii
Republikańskiej, to identyfikowaniu byli głównie dzięki poparciu udzielonemu im przez Tea Party
Movement. Ostatecznie popierani przez Tea Party Movement kandydaci zwyciężyli w następujących
stanach: Minnesocie (Michele Bachmann), Missouri (Vicky Hartzler), na Florydzie (Steve Southerland – Izba Reprezentantów i Mark Rubio – Senat) oraz w Kentucky (Rand Paul), w Pensylwanii (Patt
Tommey). Klęskę wyborczą poniosła popierana przez Sarah Palin Sharron Angle w Newadzie oraz
Christine O’Donnell z Delaware.
23
Byli to: John Thune z Dakoty Płd., Jim DeMint z Karoliny Płd., Tom Coburn z Oklahomy, Richard Burr z Karoliny Płn., David Vitter z Luizjany, Chuck Grassley z Iowa, Mike Crapo z Idaho,
Johnny Isakson z Georgii, John McCain z Arizony, Richard Shelby z Alabamy, Lisa Murkowski
z Alaski. The 2010 U.S. Senate Race At A Glance, http://uspolitics.about.com/od/elections/l/
bl_2010_senate_race.htm, odczyt z dn. 8.12.2010.
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cyjność kongresmanów zaczęła ustępować miejsca nowym kandydatom, co zdawało
się świadczyć o braku zaufania społeczeństwa do swoich dotychczasowych reprezentantów i potrzebie przemyślenia prowadzonej dotychczasowej polityki.

MIDTERM 2010
Jak wygląda amerykańska scena polityczna po ostatnich wyborach do Kongresu?
Partia Republikańska zdobyła 240 mandatów w Izbie Reprezentantów, zapewniając
sobie tym samym większość (w poprzednich wyborach Republikanie posiadali
178 miejsc) 24. Partii Demokratycznej udało się utrzymać 188 miejsc (w stosunku
do ostatnich wyborów stracili 61 mandatów) 25. Pozostałe 7 mandatów nie zostało
jeszcze przydzielonych ze względu na bliskie remisu wyniki. Głosy wyborców
przeliczane są ponownie 26. Zatem, pod względem politycznym można stwierdzić,
iż zmiana nastąpiła, wyłoniona została nowa większość, która przez najbliższe dwa
lata kształtować będzie proces legislacyjny. Czy pod względem personalnym, tzn.
faktycznej „zmiany”, polegającej na wymianie ekipy rządzącej, można postawić
tezę, iż Izba Reprezentantów uległa zmianie?
Analizując wyniki wyborów, można dostrzec „symboliczne” zmiany w aspekcie
osobowym. Niewątpliwie wpływ na to miała rezygnacja 37 kongresmanów (20
republikanów oraz 17 demokratów) z ubiegania się o ponowną reelekcję. Podkreślić jednak należy, iż nie wycofali się oni z polityki zupełnie, lecz ubiegali się o inne
urzędy: 11 z nich ubiegało się o wybór na senatora, zaś 5 kolejnych o urząd gubernatora (bezskutecznie) 27. W wyborach powszechnych z 398 polityków, którzy
24

Ex-eBay chief loses Calif election despite high bid, http://www.reuters.com/subjects/elections2010-governors, odczyt z dn. 8.12.2010.
25
Ibidem.
26
Jednakże, na podstawie wstępnych wyników można oszacować, iż następujący kandydaci
otrzymają mandaty: Demokrata Jerry McNerney (Kalifornia 12 Dystrykt), Republikanin Andy Vidak
(Kalifornia 20 Dystrykt), Republikanin Joe Walsh (Illinois 8 Dystrykt). Nadal nierozstrzygnięte są
wyścigi wyborcze w następujących parach: Demokrata Ben Chandler i Republikanin Andy Barr
(Kentucky 6 Dystrykt), Demokrata Dan Maffei i Republikanka Ann Marie Buerkle (New York
25 Dystrykt), Demokrata Gerry Connolly i Republikanin Keith Fimian (Wirginia 12 Dystrykt),
Demokrata Tim Bishop i Republikanin Randy Altschuler (New York 1 Dystrykt). Ex-eBay chief loses
Calif election despite high bid, http://www.reuters.com/subjects/elections-2010-governors, odczyt
z dn. 8.12.2010; 2010 House Final Results, http://www.realclearpolitics.com/epolls/2010/house/2010_
elections_house_map_final_results.html, odczyt z dn. 8.12.2010.
27
W przypadku wyborów do Senatu, mandaty uzyskali John Boozman z Arkansas, Mark Kirk
z Illinois, Roy Blunt z Missouri oraz Jerry Moran z Kansas. Project Vote Smart, http://www.votesmart.
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starali się o reelekcję, 53 przegrało walkę wyborczą, z czego aż 51 Demokratów 28.
Zatem, w wyłonionej Izbie Reprezentantów zasiądzie 435 reprezentantów, z czego
90, to politycy, którzy otrzymali mandat po raz pierwszy. Pozostałe 345 mandatów
otrzymali ponownie politycy, którzy piastowali już urząd kongresmena, tak więc
reelekcyjność sięga poziomu 79%.
Niewątpliwie przyczyn klęski Demokratów można doszukiwać się w sytuacji
społeczno-ekonomicznej kraju (m.in. wzrost bezrobocia) oraz w polityce „Waszyngtonu”, czyli administracji Baracka Obamy, zwłaszcza proponowanych przez
nią reform, szczególnie reformy systemu ochrony zdrowia. Zwycięstwo Republikanów w Izbie Reprezentantów jest również wynikiem niezwykłej mobilizacji
politycznej społeczeństwa, w szczególności republikańskich wyborców oraz zwolenników Tea Party Movement. W sondażu przeprowadzonym przez Instytut
Gallupa 31 października, 90% entuzjastów Tea Party Movement, 75% wyborców
o poglądach republikańskich oraz wyborców niezależnych, a także 68% Demokratów zadeklarowało, iż 2 listopada pójdą na wybory 29. Tak wysoki odsetek aktywności politycznej świadczy o odpowiedzialnym podejściu do kwestii wyborów, jako
faktycznego narzędzia kontroli i oceny polityków.
W przypadku Senatu, zmiana polityczna jest niemal niezauważalna. Demokratom udało się utrzymać większość i posiadają oni obecnie 53 mandaty (stracili
6 miejsc), zatem nie potwierdziła się postawiona przez A. Abramowitza i P. Squire’a teza, iż wybory (midterm) do Senatu przegrywa zwykle ta partia polityczna,
której prezydent zasiada w Białym Domu 30.
Partia Republikańska dysponuje liczbą 47 senatorów (zyskali 6 mandatów). Pod
względem personalnym zaszły następujące zmiany: sześciu demokratycznych
senatorów (z Delaware, Connecticut, Illinois, Indiany, Dakoty Płn. i Virginii
Zach.) oraz sześciu republikańskich senatorów (z Florydy, Kansas, Kentucky,
Missouri, New Hampshire oraz z Ohio) przeszło na emeryturę bądź zrezygnowało

org/election_congress.php, odczyt z dn. 9.12.2010; Real Clear Politics, 2010 Senate Final Results,
http://www.realclearpolitics.com/epolls/2010/senate/2010_elections_senate_map_final_results.html,
odczyt z dn. 9.12.2010.
28
Key House Races, http://www.cbsnews.com/election2010/housesenate.shtml?type=housev,
odczyt z dn. 9.12.2010.
29
Gallup Institute, Republicans Appear Poised to Win Big on Tuesday, http://www.gallup.com/
poll/144125/Republicans-Appear-Poised-Win-Big-Tuesday.aspx, odczyt z dn. 9.12.2010.
30
P. Squire, Challengers in US Senate Elections, „Legislative Studies Quarterly” 1989, vol. 14,
s. 531–47; A. Abramowitz, Explaining Senate Elections, „American Political Science Review” 1988,
vol. 82, s. 383–403.
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z ubiegania się o kolejną reelekcję. W ten sposób wytworzyła się „luka”, którą
mogli zapełnić nowi kandydaci (Challengers). Ponadto dwóch republikanów,
ubiegających się o reelekcję (Lisa Murkowski z Alaski i Bob Bennet z Utah) oraz
Demokrata Arlen Specter z Pensylwanii zostali pokonani w prawyborach przez
kandydatów startujących po raz pierwszy 31. Zatem faktyczna selekcja kandydatów
odbywa się zwykle na etapie prawyborów, w których mierzone są szanse reelektów i nowych kandydatów. Jak pokazuje praktyka, w zdecydowanej większości
przypadków politycy ubiegający się o reelekcję wygrywają prawybory, a więc
„nominację” partyjną 32. Na etapie wyborów do Izby Reprezentantów walka
zwykle odbywa się pomiędzy Incumbents (re-elekci), zaś w przypadku Senatu
sytuacja taka nie występuje, ponieważ, przy wymianie jego 1/3 składu (która
odbywa się co 2 lata), wybierany jest tylko jeden senator z każdego stanu
w danych wyborach. Zatem walka o reelekcje odbywa się tylko między senatorem
a nowymi kandydatami.
Jak pokazują wyniki ostatnich wyborów, kandydaci ubiegający się o reelekcję
z ramienia Partii Republikańskiej zwyciężyli we wszystkich stanach, gdzie odbywały

31

W Stanach Zjednoczonych niezwykle popularne są prawybory lub caucus. Powszechnie uważa
się je za pierwszy etap wyborów. Ich celem jest przeprowadzenie sondażu przedwyborczego oraz
zbadanie popularności kandydatów. Prawybory (primaries) organizowane są przez władze stanowe
w 80% stanów, zaś causus (słowo dosłownie oznacza zebrania starszyzny plemiennej) organizują
partie. Procedura caucus ma zazwyczaj od 2 do 5 szczebli. Prawybory organizowane są na poziomie
lokalnym, następnie dystryktu (hrabstwa, powiatu), w końcu na poziomie stanowym. Na zebraniach
przeprowadzanych w całym stanie, wybierani są przedstawiciele (delegaci) każdego regionu. Nominaci z kilku takich rejonów tworzą następnie reprezentację większego okręgu i wybierają spośród
siebie delegatów na kolejny szczebel. Wybory organizowane są na kilku etapach, aż dochodzi do
etapu stanowego, gdzie wybierani są reprezentanci na konwencję ogólnokrajową. Ich wybór i popularność w danym stanie zależy oczywiście od kandydata, którego popierają. Ostatecznie ani Bennett
ani Specter nie wygrali wyborów. A. Ludwikowska, R.R. Ludwikowski, Wybory prezydenckie w USA
na tle porównawczym, Warszawa 2009, s. 57–68.
32
Dowodem na potwierdzenie tej tezy są również statystyki wyborcze pokazujące, iż niemal
90% polityków ubiegających się o reelekcję, otrzymuje mandat. Badania nad reelekcyjnością
kongresmenów w Izbie Reprezentantów prowadził Gary C. Jacobson. Z jego badań wynika, iż
średni poziom reelekcyjności w latach 1946–2002 wynosił średnio 92%. Ponadto decyzja o kandydowaniu lub ubieganiu się o re-elekcję jest w większości przypadków podejmowana po rozmowach z przywódcami partyjnymi lub sami przedstawiciele organizacji partyjnych wyszukują potencjalnych kandydatów. Zob. G.C. Jacobson, The Politics of Congressional Elections, New York
1992, s. 24–32; B. Highton, Senate Elections in the United States, 1920–94, „British Journal of Political Science” 2000, vol. 30 (3), s. 483–506; J. Bibby, C.C. Cotter, J.L. Gibson, R.L. Huckshorn,
Parties in the State Politics, [w:] Politics in the American States, red. V. Gray, H. Jacobson, K.N.
Vines, Boston 1983, s. 80–81.

154

Anna Dziduszko-Rościszewska, Tomasz Rościszewski

się wybory 33. W przypadku Partii Demokratycznej dwóch reelektów poniosło
klęskę: Blanche Lincoln z Arkansas oraz Russ Feingold z Wisconsin, zaś ich miejsca
w Senacie przypadły republikańskich Challengers: John’owi Boozman oraz Ron’owi
Johnson. Pozostałe dziewięć osób zostało ponownie wybranych na senatorów 34.
Senatorowie ubiegali się o elekcję po raz pierwszy mieli realną szansę wygrać wybory
głównie ze względu na ustąpienie z ubiegania się o kolejną kadencję Incumbents.
Zatem zmiana personalna faktycznie była możliwa jedynie w przypadku stanów,
w których senatorowie zrezygnowali z ubiegania się o reelekcję.
Wysoka reelekcyjność senatorów wynika z następujących przesłanek: (1) reelekci
dysponują większymi zasobami finansowymi, niż ich kontrkandydaci, ubiegający
się o urząd po raz pierwszy (przykładowo, każdy Demokrata ubiegający się
o reelekcję w 2006 r. otrzymał średnio 1,078 mln USD, podczas gdy jego kolega
Challenger posiadał średnio 567 tys. Podobnie było w przypadku Partii Republikańskiej: Incumbent dysponował kwotą 1,509 mln USD, podczas gdy kandydat
ubiegający się pierwszy raz 317 tys. USD)35; (2) kongresmeni wykorzystują media
do kreacji swojego wizerunku i zaprezentowania swoich dokonań; (3) posiadają
przywilej zwolnienia z opłat pocztowych wszelkich przesyłek informacyjnych
(broszur opisujących działalność kongresmena, sondaży opinii publicznej na temat
danego stanowiska wyborców) adresowanych do elektoratu. Przywilej ten jest
znacznie utrudnia kontrkandydatom równą walkę wyborczą; (4) ubiegający się
o re-elekcję politycy są już popularni w swoich okręgach wyborczych i poprzez
wypełnianie obietnic wyborczych łatwiej jest im pozyskać lub przekonać ponownie
elektorat do siebie. Dla wielu potencjalnych kontrkandydatów jest to wystarczający
powód, by nie podejmować decyzji o starcie w wyborach 36.
33

Richard Shelby (Alabama), John McCain (Arizona), Johnny Isakson (Georgia), Mike Crapo
(Idaho), Chuck Grassley (Iowa), David Vitter (Luizjana), Richard Burr (Karolina Płn.), Tom Coburn
(Oklahoma), Jim DeMint (Karolina Płd.), John Thune (Dakota Płd.), Lisa Murkowski (Alaska).
Republican Boehner says Obama seems in „denial”, http://www.reuters.com/subjects/elections-2010house, odczyt z dn. 9.12.2010.
34
Barbara Boxer (Kalifornia), Michael Bennet (Kolorado), Daniel Inouye (Hawaje), Barbara
Mikulski (Maryland), Harry Reid (Nevada), Chuck Schumer (Nowy Jork), Ron Wyden (Oregon),
Patrick Leahy (Vermont), Patty Murray (Washington). Kristen Gillibrand wygrała wybory specjalne
do Senatu, otrzymując mandat za Hillary R. Clinton. Republican Boehner says Obama seems in “denial”, http://www.reuters.com/subjects/elections-2010-house, odczyt z dn. 9.12.2010.
35
M. Beckel, Outside Groups Out-Spend Candidates in Some Competitive Races, 30 October 2010,
http://www.opensecrets.org/news/2010/10/outside-groups-outspend-candidates.html, odczyt z dn.
9.12.2010.
36
Jednakże, jak zauważa L.S. Maisel, wielu kandydatów planuje karierę polityczną latami, czekając
na odpowiedni moment, by rozpocząć wyścig wyborczy z politykiem już zasiadającym w Kongresie.
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W obecnym Senacie zabraknie afroamerykańskich senatorów. Po rezygnacji
Rolanda Burris z Illinois trzej demokratyczni kandydaci: Kendrick Meek (Floryda),
Alvin Greene (Karolina Płd.) oraz Mike Thurmond (Georgia) przegrali rywalizację wyborczą 37. Za to dwóch muzułmańskich kongresmenów, reprezentujących
Partię Demokratyczną: Keith Ellison (Minnesota) oraz Andre Carson (Indiana)
ponownie otrzymali mandaty od wyborców. Wyborów do Senatu nie wygrał
również żaden polityk pochodzenia azjatyckiego oraz latynoskiego. Obecnie w izbie
wyższej zasiadają senator Daniel K. Akaka (Hawaje) oraz senator Robert Menendez
(New Jersey) 38. W Senacie zasiądzie również 17 kobiet (5 wybranych podczas
ostatnich wyborów, wszystkie 17 są Incumbents) 39.

CASUS WYBORÓW DO SENATU NA ALASCE
Wyścig wyborczy na Alasce należał niewątpliwie do jednych z najbardziej
emocjonujących podczas listopadowych wyborów do Kongresu. Starająca się
o reelekcję republikańska senator Lisa Murkowski przegrała prawybory niewielką
różnicą głosów z ubiegającym się po raz pierwszy o mandat Joe Millerem. Millera
poparło nie tylko Tea Party Movement, ale otrzymał on również oficjalne poparcie
od Sarah Palin (byłej gubernator Alaski, kandydatki na wiceprezydenta z ramienia
Partii Republikańskiej oraz aktywistki Tea Party Movement). W związku z nieotrzymaniem nominacji partyjnej, Murkowski rozpoczęła kampanię pod hasłem
„dopisz moje nazwisko” do listy wyborczej, powołując się na Statut Alaski w sec.
15.15.360 40. Obrana przez Murkowski technika okazała się sukcesem, gdyż wygrała

Decyzję o starcie w wyborach podejmowane są najczęściej w sprzyjających okolicznościach, takich
jak rezygnacja, kompromitacja lub śmierć reelekta. L.S. Maisel, From Obscurity to Oblivation: Running
in the Congressional Primaries, Knoxville 1982, s. 23.
37
As it happened: US Mid-term elections 2010, BBC, http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/9153320.
stm, odczyt z dn. 19.12.2010.
38
Daniel K. Akaka, http://bioguide.congress.gov/scripts/biodisplay.pl?index=A000069, odczyt
z dn. 9.12.2010; Robert Menendez http://menendez.senate.gov/, odczyt z dn. 9.12.2010.
39
Women in the Senate, http://www.senate.gov/artandhistory/history/common/briefing/women_senators.htm, odczyt z dn. 9.12.2010.
40
Alaska Statute, Sec. 15.15.360: Rules for counting ballots, http://codes.lp.findlaw.com/akstatutes/15/15.15./15.15.360, odczyt z dn. 15.12.2010. Amerykańskie prawo wyborcze dopuszcza taką
ewentualność i jedyny przypadek, kiedy kandydat wygrał wybory obierając tą technikę był Strom
Thurmond, Demokrata z Karoliny Płd. D. Wilgoren, Murkowski appears to make history in Alaska,
„Washington Post”, 3.11.2010.
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ona nie tylko z Demokratą Scottem McAdamsem (24%), lecz pokonała również
Millera (34%), uzyskując 41% głosów 41.
Przy przeliczaniu kart wyborczych okazało się jednak, iż wyborcy głosujący na
panią senator popełniali błędy ortograficzne w jej nazwisku, wpisując na kartę
wyborczą następujące nazwiska: Marcouskim, Murkrowsky, Mirkowsky, Leesa
Marcovsky, Murkowscy, czy Markovsky. W związku z rozbieżnościami w nazwisku
komisja wyborcza przyjęła zasadę, iż zlicza wszystkie karty, gdzie jest w stanie
„domyślić się”, o jakiego kandydata chodziło. Innego zdania był kontrkandydat
Miller, który stwierdził, iż uznane powinny być te karty wyborcze, na których
nazwisko napisane jest poprawnie. W ponownym przeliczaniu głosów, sztab
Millera zakwestionował ponad 8 tys. (10%) głosów, jednakże zdecydowana przewaga Murkowski nie zmieni wyniku, nawet po odrzuceniu nieważnych kart 42.
Nierozstrzygnięte zostaje pytanie o nadrzędność zdrowego rozsądku względem
demokracji.

PODSUMOWANIE
Podsumowując, pod względem personalnym w partiach nie nastąpiła prawie
żadna zmiana składu reprezentantów. Zmiany, jakie nastąpiły dotyczyły zwiększenia/
zmniejszenia liczby mandatów danej partii w Izbie Reprezentantów. Zjawisko to było
dostrzegalne z korzyścią dla Republikanów. Co więcej, politycy zasiadający w Kongresie w zdecydowanej większości przypadków są faworytami kolejnych wyborów,
a szansa na zdobycie mandatu przez nowego polityka jest faktycznie możliwa jedynie
w przypadku, gdy Incumbent zrezygnuje ze startu w kolejnych wyborach. Pokazał to
dobitnie przykład wyborów na Alasce, gdzie mimo przegranych prawyborów, reelekt
Lisa Murkowski była w stanie zmobilizować swoich wyborców i wygrać wybory.
W aspekcie politycznym nastąpiła jednak zmiana, polegająca na przejęciu władzy
przez Partię Republikańską w Izbie Reprezentantów, co z pewnością doprowadzi do
reorientacji polityki, zwłaszcza w sprawach wewnętrznych. Wysoki odsetek reelektów
w obu izbach może świadczyć zarówno o ich sprawności jako reprezentantów swoich
wyborców, ale również o pewnym przyzwyczajeniu elektoratu do twarzy swoich
delegatów, które towarzyszą im w codziennym życiu.
41

As it happened: US Mid-term elections 2010, BBC, http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/9153320.
stm, odczyt z dn. 19.12.2010.
42
D. Wilgoren, op.cit.
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SUMMARY

ON TUESDAY AFTER the first Monday of November American citizens decided who would
be their representatives in House of Representatives in a next two years and which political
option will fill 1/3 of the Senate. As the results of the election show, reforms and activity of
the Barack Obama’s administration were not received and evaluated in favorable way by
the society, especially the Republican part. Candidates from the Republican Party failed to
mobilize voters, including independent ones to oppose the policy of Barack Obama and to
advocate of returning a conservative trend in politics, especially domestic one. The victory
of the Republicans was stopped in the Senate where the Democratic Party maintained its
advantage.
The main issue of the article is to present changes that have taken place in the United
States not only in political aspect but also in personal one. The second aim is to answer the
question whether the November’s elections bring real change in the circles of the ruling
elites or are just displacement the opposition party in the ruling one, and vice versa.
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1

NALEŻY do kanonów współczesnych demokra-

cji, wynika z istoty państwa demokratycznego i jest częścią demokratycznych
mechanizmów sprawowania władzy2. Samo pojęcie władzy pozostaje w związku
z odpowiedzialnością osób ją sprawujących, bowiem jak pisał Monteskiusz – „wiekuiste doświadczenie uczy, iż wszelki człowiek, który posiada władzę skłonny jest
jej nadużywać; posuwa się tak daleko, aż napotka granice”3. Można wyróżnić kilka
rodzajów odpowiedzialności ponoszonej przez piastunów stanowisk publicznych:
polityczną; prawną – konstytucyjną i karną; polityczno-organizacyjną, ponoszoną
wobec partii politycznych, które na zajmowane stanowisko określoną osobę wysunęły czy rekomendowały; moralną.
Celem artykułu jest analiza dwóch głównych rodzajów odpowiedzialności
władzy wykonawczej istniejących na gruncie prawa konstytucyjnego: politycznej
oraz prawnej (konstytucyjnej)4, a także ukazanie podobieństw i różnic pomiędzy
nimi.
1

Artykuł został napisany w ramach projektu badawczego finansowanego przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
2
L. Garlicki, Rada Ministrów: powoływanie – kontrola – odpowiedzialność, [w:] Rada Ministrów.
Organizacja i funkcjonowanie, red. A. Bałaban, Kraków 2002, s. 152; E. Gdulewicz, R. Mojak, Rola
ustrojowa i struktura organizacyjna Rady Ministrów, [w:] Ustrój i struktura aparatu państwowego
i samorządu terytorialnego, red. W. Skrzydło, Warszawa 1997, s. 150.
3
K.L. Montesquieu, O duchu praw, t. I, Warszawa 1957, s. 232.
4
Na temat istoty odpowiedzialności politycznej i konstytucyjnej zob. m.in.: M. Kowalska, Trybunał
Stanu, [w:] Ustrój organów ochrony prawnej, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2001, s. 66–67;
Z. Szeliga, Odpowiedzialność parlamentarzystów, prezydenta, Rady Ministrów oraz jej członków
w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, Lublin 2003, s. 7–12; M. Pietrzak, Odpowiedzialność
konstytucyjna w Polsce, Warszawa 1992, s. 36–40.
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Odpowiedzialność prawna, zwana często konstytucyjną, jest ponoszona za
naruszenie prawa, przedmiotem kontroli jest więc legalność działania. Odpowiedzialność polityczna, zwana też parlamentarną, jest odpowiedzialnością za polityczny kierunek sprawowania urzędu, celowość prowadzonej polityki, trafność
decyzji i sposób realizacji polityki. Ta forma odpowiedzialności nie musi być
związana z naruszeniem prawa, wystarczy negatywna ocena działalności, przyjmowane kryteria oceny działań mają charakter czysto polityczny5.
Odpowiedzialność polityczna (parlamentarna) to sposób ukształtowania w państwach liberalno-demokratycznych powiązań między władzą ustawodawczą
i wykonawczą oraz forma wypełniania przez parlament funkcji kontrolnej wobec
egzekutywy. Istotą odpowiedzialności politycznej jest ponoszenie przez piastunów
władzy publicznej konsekwencji za zasadność proponowanych i podejmowanych
działań oraz za konkretne decyzje osoby ponoszącej taką odpowiedzialność oraz
jednostki jej podlegające. Nazwa polityczna wskazuje, że przesłanką jej stosowania
jest dezaprobata parlamentu wobec polityki organu egzekutywy. Istotą odpowiedzialności politycznej jest możliwość odwołania organu egzekutywy. Sankcje
pociągnięcia do odpowiedzialności politycznej posiadają więc także polityczny
charakter.
Pojęcia odpowiedzialność polityczna i odpowiedzialność parlamentarna są
często utożsamiane, stosowane zamiennie, lecz podkreślić należy, że jest to zasadne
tylko w części i tylko w świetle prawa konstytucyjnego. Generalnie odpowiedzialność polityczna jest pojęciem szerszym od parlamentarnej, choć odpowiedzialność
parlamentarna pozostaje podstawową formą politycznej. Odpowiedzialność parlamentarna jest egzekwowana przez parlament, ma zastosowanie w przypadku,
gdy na skutek różnicy poglądów dochodzi do zakwestionowania sprawowania
funkcji przez określony ośrodek decyzyjny (zwykle premiera i rząd), czego konsekwencją może być odwołanie ze stanowiska6. Odpowiedzialność polityczna, oprócz
parlamentarnej, obejmuje także odpowiedzialność przed innymi podmiotami,
przede wszystkim przed narodem, wyborcami i partiami politycznymi, a niekiedy
przed szefem państwa czy rządu.
Odpowiedzialność parlamentarna ma miejsce wówczas, gdy dochodzi do różnicy
poglądów między parlamentem (większością parlamentarną, opozycją parlamentarną) a określoną osobą (osobami), sprawującą funkcję publiczną, na temat
5

R. Mojak, Parlament a rząd w ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2007, s. 325.
Zob. Z. Szeliga, Rada Ministrów a Sejm 1989–1997, Lublin 1998, s. 231 i n.; Ph. Braud, Rozkosze
demokracji, Warszawa 1995, s. 115–123.
6
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prowadzonej polityki. Odpowiedzialność ta jest egzekwowana przez parlament,
ma postać rywalizacji politycznej, a jej konsekwencją może być odwołanie osoby
(osób) ją ponoszącej.
Odpowiedzialność polityczną ponosi zwykle organ prowadzący politykę państwa, a więc rząd oraz jego członkowie. Odpowiedzialność polityczna może mieć
charakter solidarny (cały rząd) lub indywidualny (poszczególni członkowie rządu).
Procedurami służącymi egzekwowaniu odpowiedzialności politycznej rządu są:
wotum nieufności (zwykłe lub konstruktywne) i wotum zaufania. Zasadą zwykle
praktykowaną jest polityczna nieodpowiedzialność głowy państwa, co oznacza
niemożliwość jego odwołania z przyczyn politycznych. Nieodpowiedzialność
polityczna głowy państwa stanowi rezultat przyjęcia zasad poszczególnych systemów rządów, zasady podziału władzy oraz instytucji kontrasygnaty, przenoszącej
odpowiedzialność za akty głowy państwa na kontrasygnującego je premiera lub
ministra, a także faktu, że zwykle prezydent sprawuje funkcje arbitra i nie prowadzi polityki (system parlamentarny).
Philippe Braud stwierdził, że pierwszą funkcją odpowiedzialności politycznej
jest umieszczenie poza jej zasięgiem znanych aktorów sceny politycznej – przede
wszystkim głowy państwa7. Autor ten uważa także, że odpowiedzialność polityczna
chroni również członków gabinetu, gdyż stanowi mniejszą dolegliwość niż ściganie
karne. Ph. Braud podzielił odpowiedzialność polityczną na: odpowiedzialność –
oskarżenie i odpowiedzialność – samooskarżenie8. Pierwsza ma na celu uniewinnienie rządzących i polega na wyznaczeniu „kozła ofiarnego” odpowiadającego za
niefortunne działanie czy decyzję. Druga, wynika z liberalnego indywidualizmu,
przybiera formę wzięcia na siebie odpowiedzialności przez szefa rządu, bez zrzucania jej na podwładnych.
Odpowiedzialność konstytucyjna to odpowiedzialność prawna osób zajmujących
najwyższe stanowiska w państwie za naruszenie norm konstytucji lub ustaw, dająca
gwarancję praworządności w państwie i zapewniająca kontrolę sprawowania
władzy zgodnie z prawem. Odpowiedzialność prawna, czyli odpowiedzialność za
naruszenie norm powszechnie obowiązujących, to odpowiedzialność cywilna,
karna i konstytucyjna9. Obecnie odpowiedzialność prawna egzekutywy jest ukierunkowana na przestrzeganie przepisów prawa, pełni funkcję gwarancyjną stoso7

Ph. Braud, op.cit., s. 119.
Ibidem, s. 116–117; por. L. Szot, Norma prawna i norma polityczna, [w:] Studia z teorii polityki,
t. II, red. A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław 1998, s. 172.
9
J. Ciapała, Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989–1997), Warszawa 1999, s. 368.
8
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wania przez te organy podstawowych zasad demokratycznego państwa prawa:
zasady legalizmu i zasady praworządności10. Fundamentalnym zadaniem odpowiedzialności konstytucyjnej jest „zabezpieczenie porządku państwowego przed
niewłaściwym postępowaniem włodarzy władzy publicznej”11.
Instytucja odpowiedzialności konstytucyjnej występuje we wszystkich państwach
demokratycznych, lecz została sprowadzona do instytucji wyjątkowej i jest bardzo
rzadko wykorzystywana. Cechą charakterystyczną odpowiedzialności konstytucyjnej jest więc jej sporadyczne praktykowanie, zwykle w okolicznościach szczególnych i ostatecznych, w sytuacjach gdy zawodzą lub zostały użyte, lecz nie
przyniosły oczekiwanych rezultatów inne środki. Jak słusznie stwierdził J. Ciapała,
„jej nadzwyczajny charakter – szczególnie w przypadku osoby prezydenta – wynika
z faktu, że prawidłowo funkcjonujący mechanizm polityczny potrafi stosunkowo
szybko eliminować napięcia, przede wszystkim poprzez realizowanie w różnych
formach odpowiedzialności politycznej. Jeśli chodzi zaś konkretnie o odpowiedzialność konstytucyjną, to może przypaść jej rola ostatecznego środka w walce
par excellance politycznej, stosowanego, gdy zawiodą inne metody”12.
Utrzymywanie i skuteczność tej instytucji opiera się obecnie przede wszystkim
na groźbie realnego jej zastosowania13 i wynika z „potrzeby kontroli i egzekwowania odpowiedzialności władzy wykonawczej w okolicznościach nadzwyczajnych”14.
Jak obrazowo stwierdził K. Wójtowicz: „po prostu o sile odpowiedzialności konstytucyjnej decyduje przekonanie społeczeństwa o możliwości jej użycia w uzasadnionym okolicznościami momencie”15. „W ocenie doktryny istnienie odpowiedzialności konstytucyjnej ma dla społeczeństwa znaczenie moralno-polityczne.
Orzecznictwo TS w swym założeniu ma charakter osądu i potępienia moralnego,
wyrażającego zadośćuczynienie obywatelskiemu poczuciu sprawiedliwości”16.
Nadzwyczajne i wyjątkowe okoliczności uruchomienia instytucji odpowiedzialności konstytucyjnej nie przekreślają nadziei, jakie wiążą się z jej funkcją prewen-

10

R. Mojak, Parlament a rząd…, s. 542.
J. Zaleśny, Odpowiedzialność konstytucyjna w Federacji Rosyjskiej, [w:] Federacja Rosyjska
1991–2001, red. J. Adamowski, A. Skrzypek, Warszawa 2002, s. 128.
12
J. Ciapała, Prezydent w systemie…, s. 370.
13
R. Mojak, Instytucja Prezydenta RP w okresie przekształceń ustrojowych 1989–1992, Warszawa
1994, s. 116.
14
R. Mojak, Parlament a rząd…, s. 541.
15
K. Wójtowicz, Zasady i praktyka funkcjonowania odpowiedzialności konstytucyjnej w innych
państwach, [w:] Trybunał Stanu w PRL, red. Z. Świda-Łagiewska, Warszawa 1983, s. 55.
16
Z. Świda-Łagiewska, Nadzieje i wątpliwości, [w:] Trybunał Stanu w PRL…, s. 218–219.
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cyjną i z instytucjonalną gwarancją praworządności17. Dotychczasowa praktyka
stosowania odpowiedzialności konstytucyjnej wskazuje uzależnienie ich stosowania od: układu sił politycznych; efektywności funkcjonowania innych instytucji
ustrojowych; zasad demokracji politycznej, jawności życia politycznego; powszechnej społecznej akceptacji uruchomienia odpowiedniej procedury.
Odpowiedzialność konstytucyjna jest starsza od politycznej, stanowi jej uzupełnienie, ale wobec większej skuteczności odpowiedzialności politycznej zostaje
przez nią wypierana18.
Termin „odpowiedzialność konstytucyjna” nie jest jednolicie pojmowany
w doktrynie i ustawodawstwie, co pozostaje rezultatem zróżnicowania jego zakresu
przedmiotowego. Przede wszystkim nie nastąpiło wyraźne oddzielenie odpowiedzialności konstytucyjnej od odpowiedzialności karnej. Wiązało się to z faktem,
że odpowiedzialność konstytucyjna wyłoniła się z karnej, a przy jej egzekwowaniu
stosowano rozwiązania i procedury karne. We współczesnym konstytucjonaliźmie
łączenie odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej widoczne jest w dwóch zjawiskach. Po pierwsze, „nie wszystkie konstytucje oddzielają wyraźnie odpowiedzialność konstytucyjną i karną, łącząc naruszenie konstytucji z popełnieniem przestępstw i wykroczeń”19; po drugie, zastosowane w konstytucjach określenia
pozwalają na różnorodną interpretację, co wykorzystują zarówno politycy, jak
i konstytucjonaliści. Jeden z pierwszych teoretyków odpowiedzialności konstytucyjnej – Beniamin Constant, rozszerzał jej zakres przedmiotowy na „wykonywanie
władzy w sposób szkodliwy dla narodu, dokuczliwy dla obywateli, nie wymagany
przez interes publiczny”20. Odróżniając odpowiedzialność konstytucyjną od karnej,
stwierdził jednocześnie, że zakres odpowiedzialności konstytucyjnej, z uwagi na
polityczne aspekty działań i ich skutki, nie może być tak dokładnie określony jak
zakres odpowiedzialności karnej. Jak to zaznaczył J. Zaleśny, naruszenie konstytucji może pociągać za sobą skutki nie tylko w postaci pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej oraz, że „odpowiedzialność konstytucyjna może być
17

R. Mojak, Instytucja Prezydenta…, s. 116.
Już w książce wydanej w 1922 r. W. Komarnicki pisał: „Konstytucyjna odpowiedzialność ministrów jest starszą co do czasu swego powstania od odpowiedzialności parlamentarnej, jest też
bardziej rozpowszechnioną; w państwach jednak z ustrojem parlamentarnym straciła one swe
pierwotne znaczenie. Stało się to wskutek tego, iż wobec możliwości obalenia gabinetu w drodze
uchwalenia mu wotum nieufności, nie ma potrzeby uciekania się do skomplikowanego i groźnego
aparatu impeachment”. W. Komarnicki, Polskie prawo polityczne (geneza i system), Warszawa 2008,
s. 342.
19
M. Pietrzak, op.cit., s. 38.
20
Ibidem, s. 40.
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egzekwowana za naruszenia konstytucji, ale nie każda odpowiedzialność za jej
naruszenie wyczerpuje się w odpowiedzialności konstytucyjnej”21.
Wydaje się, że najbardziej optymalnym byłoby przyjęcie nazwy „odpowiedzialność prawna”, co pozwoliłoby na odróżnienie odpowiedzialności konstytucyjnej
i karnej, lecz należy zaznaczyć, że w doktrynie powszechne zastosowanie ma
określenie „odpowiedzialność konstytucyjna”. Fakt ten łączyć należy z szerszym
rozumieniem terminu odpowiedzialność prawna, definiowanym jako „obowiązek
ponoszenia przewidzianych przez normę prawną negatywnych skutków zachowań
sprzecznych z dyspozycją normy prawnej w warunkach określonych przez hipotezę
normy”22. Tak pojmowana odpowiedzialność prawna odnosi się do wszystkich
podmiotów prawa oraz zakłada poniesienie negatywnych konsekwencji każdego
zachowania naruszającego obowiązującą normę prawną. Najważniejsze jej rodzaje
to: odpowiedzialność karna, ponoszona za popełnienie czynu zabronionego przez
normy prawa karnego, prawa wykroczeń i niektórych innych dziedzin prawa, np.
karno-skarbowego i odpowiedzialność cywilna, ponoszona za niewykonanie lub
nienależycie wykonanie zobowiązania oraz z tytułu czynu niedozwolonego23.
Odpowiedzialność prawna organów władzy, rozumiana jako ponoszenie konsekwencji za nieprzestrzeganie prawa, może przyjmować formę: 1) odpowiedzialności konstytucyjnej, czyli odpowiedzialności za naruszenie konstytucji lub ustawy,
w związku z wykonywaniem swych funkcji, za czyny niestanowiące przestępstwa
(delikt konstytucyjny), popełnione przez osoby wskazane w konstytucji24. Lecz
należy powtórzyć, że zakres przedmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej jest
często rozszerzany poza legalność działań, co jest wynikiem używanych w konstytucjach ogólnych, niedookreślonych pojęć i ich interpretowanie przy zastosowaniu
kryteriów politycznych25; 2) odpowiedzialności karnej, czyli za popełnienie przestępstwa, włącznie ze szczególnym jego rodzajem – zdradą stanu.
Innego podziału dokonał J. Kuciński, dzieląc odpowiedzialność prawną na
karną, ponoszoną za popełnienie czynu zabronionego przez normy prawa karnego,
prawa wykroczeń i niektórych innych dziedzin prawa, np. karno-skarbowego

21

J. Zaleśny, Odpowiedzialność konstytucyjna w Europie Środkowo-Wschodniej, [w:] Zagadnienia
konstytucjonalizmu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, red. T. Mołdawa, Warszawa 2003, s. 134.
22
J. Kuciński, Nauka o państwie i prawie, Warszawa 2008, s. 268 oraz przywołana tam literatura.
23
Ibidem, s. 268–269.
24
M. Kowalska, Polityczny wymiar odpowiedzialności konstytucyjnej członków Rady Ministrów,
„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2003, sectio K, vol. X, s. 94.
25
M. Pietrzak, op.cit., s. 39.
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i cywilną, ponoszona z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania oraz z tytułu czynu niedozwolonego26.
Można zauważyć istotne różnice miedzy rozumieniem czy ujęciem odpowiedzialności wśród przedstawicieli doktryny w określonych państwach. W literaturze
rosyjskiej odpowiedzialność konstytucyjna jest często utożsamiana z odpowiedzialnością prawną i wiązana z odpowiedzialnością polityczną czy moralną.
W rosyjskiej doktrynie wyróżnia się odpowiedzialność konstytucyjną w ujęciu
pozytywnym, jako sumienne i rzetelne wypełnianie swoich obowiązków, oraz
negatywnym, powstałą w przypadku krytycznej oceny działalności podmiotu27.
Podział ten, także w ocenie komentatorów rosyjskich28, jest poddawany krytyce,
bowiem nie wydaje się, aby prawidłowe wykonywanie obowiązków stanowiło
formę odpowiedzialności konstytucyjnej, tak więc może być ona wyłącznie negatywna29. Rosyjska odmienność podejścia do problemu odpowiedzialności konstytucyjnej polega również na związaniu konstytucyjnych praw i obowiązków
z ponoszeniem za nie odpowiedzialności, z czego wynika nałożenie odpowiedzialności konstytucyjnej na krąg podmiotów, o których stanowi konstytucja30. Podejście to nie jest jednolite wśród przedstawicieli doktryny, wydaje się zbyt szerokie,
gdyż w tym kontekście każda instytucja posiadająca konstytucyjne umocowanie
ma charakter konstytucyjny.
Podobny sposób ujmowania odpowiedzialności konstytucyjnej reprezentowany
jest w doktrynie litewskiej i ukraińskiej. Na Litwie odpowiedzialność konstytucyjna
występuje w oparciu o podstawowe normy prawa konstytucyjnego i obejmuje na
przykład wyrażenie wotum nieufności czy ogłoszenie przedterminowych wyborów

26

J. Kuciński, op.cit., s. 269.
J. Kondratiewa-Bryzik, Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Federacji Rosyjskiej, [w:]
Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski,
Toruń 2010, s. 249.
28
W.A. Winogradow, Aktualnyje problemy konstitucionno-prawowoj otwietstwiennosti, „Zakonodatielstwo” 2002, nr 10, http://constitution.garant.ru/science-work/modern/3942121/, odczyt z dn.
24.01.2011.
29
J. Kondratiewa-Bryzik, op.cit., s. 250.
30
J. Zaleśny, Odpowiedzialność konstytucyjna w prawie polskim okresu transformacji ustrojowej,
Toruń 2004, s. 44; J. Kondratiewa-Bryzik, op.cit., s. 250. Stanowisko takie zajmuje przede wszystkim
N.M. Kołosowa, według której odpowiedzialność konstytucyjna podmiotów jest wywodzona z art.
15 ust. 2 Konstytucji Rosji, stanowiącego, że „organy władzy państwowej, organy samorządu lokalnego, osoby pełniące funkcje państwowe, obywatele i ich organizacje obowiązane są przestrzegać
Konstytucji Federacji Rosyjskiej oraz ustaw”.
27
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do Sejmu31. Także na Ukrainie odpowiedzialność konstytucyjna jest traktowana
w szerszym zakresie podmiotowym (jako podmioty odpowiedzialności konstytucyjnej wskazywane są także na przykład partie polityczne i obywatele) oraz przedmiotowym, łącząc odpowiedzialność konstytucyjną i polityczną, a także konstytucyjną i „za naruszenie norm prawa konstytucyjnego”32. Również w Portugalii
pojęcie odpowiedzialności konstytucyjnej obejmuje odpowiedzialność polityczną
czy parlamentarną, a odpowiedzialność konstytucyjna osób sprawujących najwyższe stanowiska państwowe jest tożsama z odpowiedzialnością karną33.
Odpowiedzialność konstytucyjna jest, w pewnym sensie, prawnokarna i ma
wyłącznie indywidualny charakter, wykluczone jest zbiorowe jej egzekwowanie.
Odpowiedzialność konstytucyjna nie ma zastosowania wobec wszystkich piastunów najwyższych urzędów państwowych, posiada dużo węższy i zarazem ściśle
określony zakres, odnosi się do podmiotów pełniących szczególnie eksponowane
funkcje polityczne34. Zwykle ponoszą ją osoby zajmujące stanowiska w ramach
władzy wykonawczej – prezydenci i niekiedy członkowie rządu. Odpowiedzialność
konstytucyjna jest egzekwowana według specjalnych, prawem przewidzianych
procedur. Może być realizowana w trybie zwykłym (oskarża parlament, sądzi sąd)
lub w trybie instytucji impeachment (oskarża i sądzi parlament). Organem oskarżającym jest parlament lub jego pierwsza izba. Organami sądzącymi są najczęściej:
1) organy władzy sądowniczej: Sąd Konstytucyjny lub Trybunał Konstytucyjny (np.
Niemcy, Włochy, Czechy, Węgry); Sąd Najwyższy (np. Hiszpania, Portugalia,
Belgia, Rumunia); sądy powszechne (np. Estonia, Łotwa); specjalny sąd (np. Trybunał Stanu w Polsce); 2) parlament lub druga izba parlamentu, w państwach gdzie
zastosowano procedurę impeachment (np. Senat w USA, Sejm na Litwie, Rada
Federacji w Rosji). Organ sądzący, po uznaniu oskarżonego winnym, zwykle może
wymierzyć karę usunięcia z zajmowanego stanowiska. Warto podkreślić, że przepisy dotyczące odpowiedzialności konstytucyjnej powinny przewidywać sankcje,

31
A. Abramavicius, Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Litewskiej, [w:] Formy
odpowiedzialności konstytucyjnej…, s. 164–165.
32
P. Stetciuk, K. Eckhardt, Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Ukrainy, [w:]
Formy odpowiedzialności konstytucyjnej…, s. 349.
33
K. Complak, Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Portugalii, [w:] Formy odpowiedzialności konstytucyjnej…, s. 243.
34
J. Zaleśny, Odpowiedzialność konstytucyjna w Europie Środkowo-Wschodniej…, s. 133; J. Wiatr,
Odpowiedzialność konstytucyjna w polskiej teorii i praktyce lat 1990–1996, [w:] W kręgu problematyki
władzy, państwa i prawa. Księga jubileuszowa w 70-lecie urodzin Profesora Henryka Groszyka, red.
A. Korbowicz i in., Lublin 1996, s. 311.
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a niektóre z nich, jak np. usunięcie z urzędu, winny być zawarte w normach konstytucyjnych35.
We współczesnych państwach występują dwie tendencje posiadające wpływ na
regulację odpowiedzialności konstytucyjnej, mianowicie tendencja do polityzacji
bądź jurydyzacji tej odpowiedzialności, gdzie elementem silnie różnicującym jest
charakter organu sądzącego36. Jurydyzacja polega na dążeniu do wyraźnego ustanowienia przedmiotu, zakresu, treści i procedury odpowiedzialności konstytucyjnej, polityzacja na określeniu ich w sposób ogólny. W przypadku jurydyzacji
organem sądzącym jest organ typu sądowego, w którym treści prawne przeważają
nad politycznymi, postępowanie jest wzorowane na sądowym, a zakres przedmiotowy i katalog kar określone są precyzyjnie37. W sytuacji polityzacji organem
sądzącym jest organ ustawodawczy lub wybrany przez parlament spośród swoich
członków, a zakres odpowiedzialności konstytucyjnej oraz system sankcji nie są
określone w konkretny sposób.
Oba rodzaje odpowiedzialności – polityczna i prawna – stanowią jeden z podstawowych elementów statusu prawnego organów władzy wykonawczej we
współczesnych państwach demokratycznych38. Konstruowanie odpowiedzialności
osób sprawujących funkcje publiczne powinno być spójną konstrukcją ustrojową.
Powinno nastąpić systemowe powiązanie – po pierwsze, odpowiedzialności
poszczególnych organów władzy wykonawczej oraz, po drugie, odpowiedzialności
politycznej i konstytucyjnoprawnej organów władzy wykonawczej. Jednak często
przepisy konstytucyjne i prawne nie konkretyzują ściśle wszystkich aspektów
odpowiedzialności konstytucyjnej, przede wszystkim jej zakresu przedmiotowego,
stąd można je wywieść tylko w wyniku analizy naukowej39. Są też przypadki, gdy
normy prawne nie regulują nawet pojęcia zdrady stanu.
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W.A. Winogradow, Konstitucjonno-prawowyje sankcji, „Zakonodatielstwo” 2001, nr 12, http://
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PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE
Pomiędzy odpowiedzialnością polityczną a prawną „występują pewne wzajemne
relacje, powodujące związek merytoryczny i formalny”40. W dyskursie naukowym
w Polsce można wręcz wskazać dwa stanowiska: pierwsze, podważające sens
wyodrębniania odpowiedzialności konstytucyjnej, i drugie, opowiadające się za
wyróżnieniem i utrzymaniem obu jej rodzajów. Przedstawicielem pierwszego nurtu
był F. Siemieński, który twierdził, że w praktyce odpowiedzialność konstytucyjna
ma daleko mniejsze znaczenie niż polityczna i za wystarczające uznawał zastosowanie, oprócz odpowiedzialności politycznej, odpowiedzialność karną wobec osób
podejrzewanych o popełnienie przestępstwa41. Utrzymywanie odpowiedzialności
konstytucyjnej – zdaniem F. Siemieńskiego – ma sens jedynie wówczas, gdy odpowiedzialność parlamentarna nie jest w ogóle przewidziana lub nie funkcjonuje
prawidłowo oraz w systemach, w których określone organy władzy nie są powoływane i odwoływane przez parlament. W podobnym duchu wypowiadał się G.L.
Seidler, piszący, iż sprawnie funkcjonująca odpowiedzialność parlamentarna może
na tyle spełniać funkcję prewencyjną, że utrzymywanie odpowiedzialności konstytucyjnej może okazać się niepotrzebne i nabrać charakteru reliktu historycznego42. Lecz pomimo stwierdzenia, że „odpowiedzialność konstytucyjna jest
szczególnym wypadkiem odpowiedzialności parlamentarnej”43, ostatecznie opowiedział się za rozróżnieniem tych dwóch rodzajów odpowiedzialności.
Za przedstawiciela drugiego stanowiska można uznać W. Sokolewicza, według
którego istnienie obu rodzajów odpowiedzialności ma sens i powinno być utrzymywane, choć zwrócił on uwagę na niezbyt precyzyjne rozgraniczenie między
odpowiedzialnością konstytucyjną a karną44.
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1995, nr 3, s. 28; Z. Świda-Łagiewska, Zasady odpowiedzialności konstytucyjnej i system kar, [w:]
Trybunał Stanu w PRL, op.cit., s. 124–125.
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Obecnie niepodważany jest sam podział na dwa rodzaje odpowiedzialności, lecz
w dalszym ciągu krytykowany pozostaje sens utrzymywania obu jej rodzajów45.
Przyjmując wzajemne uzupełnianie się i oddziaływanie odpowiedzialności politycznej i konstytucyjnej, należy potwierdzić trafność konstatacji M. Kowalskiej, że
w przypadkach rozbudowania i praktykowania odpowiedzialności politycznej,
odpowiedzialność konstytucyjna traktowana jest jako wyjątkowa, natomiast gdzie
odpowiedzialność polityczna słabo funkcjonuje lub jest martwa, jej rolę może
wypełniać odpowiedzialność konstytucyjna46.
Porównując odpowiedzialność polityczną i prawną, można wskazać zarówno
cechy wspólne, jak i różnicujące, znamiennym natomiast pozostaje wskazywanie
ich na tych samych płaszczyznach. Wśród podobieństw obu rodzajów odpowiedzialności można wskazać: związki natury historycznej, regulowanie normami
prawa konstytucyjnego, połączenie z systemami rządów, polityzację, związki
przedmiotowe, podmiotowe, proceduralne i organizacyjne.
Związki pomiędzy odpowiedzialnością polityczną i konstytucyjną obejmują
wzajemne splatanie się obu tych instytucji i polityzację odpowiedzialności konstytucyjnej. Odpowiedzialność konstytucyjna może stanowić przedłużenie i uzupełnienie odpowiedzialności politycznej. Wyrażane są nawet wątpliwości dotyczące
istoty odpowiedzialności konstytucyjnej, która ze względu na swój złożony charakter wymyka się jednoznacznym uogólnieniom i nie sposób zaliczyć jej do
odpowiedzialności prawnej czy politycznej. Wątpliwości wynikają z: „istoty zarzutów będących podstawą uruchomienia odpowiedzialności konstytucyjnej; charakteru organu stawiającego w stan oskarżenia; konstrukcji ciała rozpatrującego
oskarżenie i wydającego ostateczny werdykt w sprawie, rangi ustrojowej podmiotu
podlegającego osądzeniu w tym trybie”47. Czynniki te czynią – zdaniem M. Bożka
– z odpowiedzialności konstytucyjnej odpowiedzialność par excellence polityczną.
Jednocześnie nie jest podważany fakt, że pomimo wykazywania cech odpowiedzialności politycznej, odpowiedzialność konstytucyjna pozostaje odrębną instytucją ustrojową.
Odpowiedzialność prawną i polityczną łączą związki natury historycznej.
Odpowiedzialność prawna historycznie poprzedzała polityczną, ale już od
momentu powstania nie była ograniczana jedynie do naruszeń prawa. W praktyce
45
L. Garlicki stwierdził, że „mechanizmy odpowiedzialności politycznej są wystarczająco adekwatnym środkiem reakcji na delikty konstytucyjne, a do egzekwowania odpowiedzialności za
przestępstwa w pierwszym rzędzie powołane są sądy powszechne”. L. Garlicki, op.cit., s. 180.
46
M. Kowalska, op.cit., s. 96.
47
M. Bożek, Instytucja Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, Warszawa 2007, s. 249.
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parlamentarnej XX w. odpowiedzialność prawna ustąpiła miejsca politycznej48,
gdyż charakteryzowała się większą skutecznością, była szybsza do przeprowadzenia. Uformowanie się odpowiedzialności politycznej usunęło w cień odpowiedzialność konstytucyjną i „zaakceptowało jej rolę jako procedury następczego ukarania
byłego członka rządu”49
Odpowiedzialność polityczna i konstytucyjna są regulowane normami prawa
konstytucyjnego, a więc tworzonego przez władzę ustrojodawczą, posiadającą
charakter władzy politycznej. I w tym kontekście oba rozdaje odpowiedzialności
mają polityczne korzenie, a więc i polityczny charakter. Procedury odpowiedzialności politycznej nie są „nieformalnymi rozwiązaniami powstającymi na drodze
zwyczajowej w praktyce ustrojowej, lecz mają charakter zinstytucjonalizowanych
rozwiązań konstytucyjnych”50. Jeśli pod pojęciem odpowiedzialności politycznej
rozumiemy procedury kontrolne regulowane normami konstytucyjnymi, to de
facto są to konkretne instytucje prawne, więc „mamy tu do czynienia z przejawami
odpowiedzialności prawnej w pełnym tego słowa znaczeniu”51.
W kwestiach ustrojowych podkreślić należy, że oba rodzaje odpowiedzialności
są ściśle związane z systemem rządów. Jak pisał F. Siemieński, rozważań o odpowiedzialności osób sprawujących najwyższe stanowiska państwowe nie można
„odrywać od przyjętego w danym państwie systemu rządów”52.
Cechą charakterystyczną dla obu rodzajów odpowiedzialności jest ich polityzacja, występująca nie tylko na poziomie organizacyjnym, ale w ogóle. Jak słusznie
stwierdził F. Siemieński „w sporach między racjami prawnymi i politycznymi –
wbrew wyrażanym niekiedy nadziejom i pobożnym życzeniom – zawsze biorą górę
racje polityczne. Racje prawne w stosunku do racji politycznych mają zawsze
znaczenie drugorzędne i służebne”53. W odpowiedzialności konstytucyjnej istotną,
jeśli nie decydującą rolę, odgrywa kontekst polityczny. Jest on ważniejszy od faktu
naruszenia prawa. Jeśli działania podmiotu są aprobowane przez społeczeństwo,
partie polityczne, szanse pociągnięcia go do odpowiedzialności politycznej są
znikome54. Wyjątkowe korzystanie i służebny charakter odpowiedzialności konstytucyjnej wynika zatem nie z przestrzegania prawa przez piastunów najwyższych
48
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władz, ale głównie z przyczyn politycznych. Wyjątek stanowiło intensywne sięganie po ten środek w okresie przemian ustrojowych w Polsce po 1989 r.55
W kwestii polityzacji odpowiedzialności konstytucyjnej konieczne jednak
wydaje się ukształtowanie normy politycznej i kultury politycznej zakazujących
wykorzystywania trybu odpowiedzialności konstytucyjnej do politycznych rozgrywek z przeciwnikami oraz obrony, za wszelką cenę, własnych polityków przez
rządzącą większość parlamentarną56. Bowiem w demokratycznym państwie prawnym prawo powinno stanowić wartość nadrzędną i powinno być respektowane,
choćby kosztem partyjno-koleżeńskiej lojalności.
Pomiędzy dwoma rodzajami odpowiedzialności silne są związki przedmiotowe,
podmiotowe i proceduralne. Zakres przedmiotowy i podmiotowy częściowo się
pokrywa57, dlatego często ich wzajemny stosunek określany jest jako komplementarny. Oba te typy odpowiedzialności mogą mieć charakter komplementarny także
z tego powodu, że „nie tylko mogą realizować się po kolei, na tle jednego stanu
faktycznego, ale też istota obu tych procedur jest genetycznie podobna, gdyż ich
celem jest usunięcie ze stanowiska osoby zajmującej wysokie stanowisko w państwie.
Taki jest dzisiaj sens odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta i taki był niegdyś
sens odpowiedzialności konstytucyjnej ministrów”58. Odpowiedzialność konstytucyjna (prawna) może więc być konsekwencją odpowiedzialności politycznej.
Elementem wspólnym jest rola parlamentu, który zwykle odgrywa istotną
funkcję w procedurach egzekwowania obu rodzajów odpowiedzialności. Parlament
(pierwsza lub obie izby) zwykle jest ciałem stawiającym w stan oskarżenia. Jest to
uzasadniane demokratycznymi zasadami ustrojowymi, faktem, że parlament jest
organem przedstawicielskim, dającym gwarancję rozwagi i bezstronności, nienadużywajacym tych instytucji z błahych powodów59. Z racji przyznania parlamentowi decydującej roli we wszczynaniu (a niekiedy w całości) postępowania, nie
można całkowicie oddzielić i uniezależnić odpowiedzialności od aktualnego układu
sił w izbie czy izbach, bowiem przesłanką wszczęcia postępowania jest odpowiednie zaplecze polityczne. Monopol parlamentu do stawiania w stan oskarżenia w obu
rodzajach odpowiedzialności pozwala na sformułowanie tezy, że odpowiedzialność
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konstytucyjna jest formą odpowiedzialności parlamentarnej, tylko realizowanej
w innej drodze proceduralnej60.
Związki organizacyjne istnieją także na płaszczyźnie organu sądzącego. Są one
silniejsze lub słabsze, w zależności od wyboru przez ustrojodawcę ciała sądzącego
w przypadku odpowiedzialności konstytucyjnej. Jeżeli przyjęto procedurę impeachment i ciałem sądzącym jest parlament, związki te są silne. W przypadku tendencji
jurydyzacji odpowiedzialności konstytucyjnej i ustanowienia jako organu sądzącego
jakiegoś rodzaju sądu, związki te mogą być silniejsze lub słabsze, w zależności od
rodzaju sądu. Najsilniejsze związki są zauważalne w sądach specjalnych (np. Trybunał Stanu w Polsce), zwykle wybieranych przez parlament. W przypadku sądzenia przez Sądy czy Trybunały Konstytucyjne związki te zależne są od przyjętego
sposobu wyboru sędziów, lecz zwykle parlament uczestniczy w tym procesie.
Związki organizacyjne posiadają istotne znaczenie w procesie upolitycznienia
odpowiedzialności konstytucyjnej. Postawienie w stan oskarżenia jest decyzją
organu politycznego – parlamentu, sądzenie odbywa się zwykle przez organ,
którego skład, w większym lub mniejszym stopniu, został wybrany przez parlament.
Można więc skonkludować, że pod względem organizacyjnym regulacja odpowiedzialności konstytucyjnej uzależniona jest od ciała politycznego – parlamentu,
a w nim od aktualnego układu sił parlamentarnych. Pewnym zrównoważeniem
polityzacji organizacyjnej odpowiedzialności konstytucyjnej mogą być wymogi
proceduralne. W wielu państwach postawienie w stan oskarżenia wymaga kwalifikowanej większości głosów i, co za tym idzie, opowiedzenie się za wnioskiem
także partii będących u steru władzy61.
Jako różnice pomiędzy odpowiedzialnością polityczną a prawną można wskazać:
funkcje, zakres przedmiotowy i podmiotowy, procedury, skutki, sankcje.
Dwa rodzaje odpowiedzialności posiadają różne funkcje ustrojowe do wypełnienia – odpowiedzialność konstytucyjna posiada przede wszystkim charakter
prewencyjny, stanowi swoistą przestrogę dla osób pełniących najważniejsze stanowiska państwowe. „O ile bowiem odpowiedzialność polityczna jest ukierunkowana
na celowość, skuteczność działań oraz […] na styl sprawowania urzędu, to odpowiedzialność prawna ze swej istoty zorientowana jest na praworządność, a także
na ochronę interesów państwa, czyli na ochronę racji stanu”62.
60

L. Garlicki, op.cit., s. 176.
M. Kowalska, op.cit., s. 100.
62
J. Ciapała, Zagadnienie odpowiedzialności prawnej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 6 (71), s. 101.
61

172

Bożena Dziemidok-Olszewska

Związki przedmiotowe, podmiotowe i proceduralne między odpowiedzialnością
prawną a polityczną nie są pełne, więc – pomimo ich istnienia – na tych samych
płaszczyznach można wskazać istotne różnice. W kwestii zakresu przedmiotowego
– odpowiedzialność konstytucyjna jest ponoszona za naruszenie prawa przez
konkretną osobę, polityczna – za utratę politycznego zaufania. Inny jest także
charakter przesłanki warunkującej sięgnięcie po poszczególne rodzaje odpowiedzialności: w odpowiedzialności konstytucyjnej przesłanka ma charakter zobiektywizowany w postaci wskazania naruszenia konkretnej normy prawnej, o odpowiedzialności politycznej decydują względy natury subiektywnej. W odpowiedzialność
konstytucyjną wpisane jest pojęcie winy, odpowiedzialność polityczna nie musi się
łączyć z jakimkolwiek stopniem zawinienia63.
W odpowiedzialności politycznej stosowną i powszechnie stosowaną procedurą
podejmowania decyzji jest bezwzględna większość głosów, wskazująca poparcie
parlamentarnej większości. W odpowiedzialności konstytucyjnej wymagana jest
z reguły większość kwalifikowana, stwarzająca przesłanki dokładnego rozważenia
sprawy i niepodejmowania pochopnych decyzji64. W kwestii charakteru procedury
służącej egzekwowaniu określonej postaci odpowiedzialności – jak twierdzi
M. Bożek – konkluzja musi być jedna: „wszystkie mechanizmy ujęte w instytucjonalne ramy rozwiązań prawnych muszą być z natury rzeczy traktowane w kategoriach odpowiedzialności prawnej”65.
Odpowiedzialność konstytucyjna ma charakter indywidualny, jest oparta na
zawinieniu i realizowana w quasi-sądowej procedurze66. Musi być zachowany
właściwy poziom jurydyzacji odpowiedzialności konstytucyjnej, musi być ona
obwarowana szczególną procedurą, muszą być stosowne większości, wszystko po
to, aby nie stała się substytutem odpowiedzialności politycznej67.
W aspekcie skutków Ph. Braud stwierdził, że sankcja w zakresie odpowiedzialności politycznej jest, w porównaniu z odpowiedzialnością karną, „podwójnie
usypiająca”. Oznacza to „łatwiejszą do zniesienia cenę” – jedynie usunięcie z urzędu
i brak hańbiącego charakteru oraz „łatwiejsze jej zniesienie”, gdyż nie wiąże się
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z drastycznymi czy niepokojącymi skutkami68. Trzeba jednak podnieść, że bardziej
wnikliwi badacze przejawiają „nieufność wobec jawnie fasadowego założenia,
jakoby to racje o podłożu czysto prawnym kierowały parlamentarzystami podnoszącymi ręce za pociągnięciem piastuna stosownego urzędu do odpowiedzialności
konstytucyjnej”69.
Konkludując, odpowiedzialność parlamentarna stanowi sankcję polityczną, jest
istotną instytucją kontroli parlamentarnej nad organami władzy wykonawczej.
Odpowiedzialność konstytucyjna może stanowić przedłużenie i swoiste uzupełnienie odpowiedzialności politycznej, a także gwarancję skuteczności odpowiedzialności politycznej i kontroli działalności organów władzy70. Sama możliwość
jej zastosowania spełnia rolę prewencyjną, odstraszającą, dającą piastunom władzy
świadomość pociągnięcia do odpowiedzialności w przypadku naruszenia prawa.
Odpowiedzialność prawna może mieć charakter subsydiarny i uzupełniający
w stosunku do politycznej, bowiem w sytuacji, gdy ta ostatnia nie jest wykorzystana
prawidłowo, „odpowiedzialność konstytucyjna może też realizować funkcję odpowiedzialności politycznej”71.

SUMMARY

THE ARTICLE AIMS at the presentation of two main kinds of responsibility of executive
authority: political and legal (constitutional) responsibility, existing on the ground of
constitutional law, and it also shows similarities and differences between the same. In the
article political responsibility was analyzed, that is borne for policy pursued and legal
responsibility for breach of law. By comparing political and legal responsibility both common and differentiating features were shown, significant however is identifying them on
the same levels. Among the similarities of both types of responsibility the following were
considered: associations of historical nature, regulating by the standards of constitutional
law, connection with governance systems, politicization, relationships of objective, subjective, procedural and organizational character. Functions, subjective and objective scope,
procedures, consequences and sanctions were itemized as differences between political and
legal responsibility.

68
Ph. Braud, op.cit., s. 121; por. L. Szot, Norma prawna i norma polityczna, [w:] Studia z teorii
polityki, t. II, red. A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław 1998, s. 173.
69
M. Bożek, op.cit., s. 250.
70
R. Mojak, Parlament a rząd…, s. 540; M. Kowalska, op.cit., s. 97.
71
R. Mojak, Parlament a rząd…, s. 544.
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SZWAJCARSKIE REFERENDUM „STOP
MINARETOM” – PODSTAWA PRAWNA, WYNIKI
I SKUTKI

29 LISTOPADA 2009 r. obywatele szwajcarscy (oraz mieszkańcy kantony) wzięli
udział w referendum dotyczącym zakazu budowy minaretów w Szwajcarii1.
Zarówno sama idea przeprowadzenia tego referendum, jak również jego wyniki
odbiły się szerokim echem nie tylko w Europie, ale także na całym świecie. Artykuł
niniejszy stanowi próbę przedstawienia podstaw (prawnych i faktycznych) tego
referendum, jego przebiegu, wyników i skutków.
Referendum jest najbardziej znaną formą demokracji bezpośredniej w prawie
wszystkich państwach o tym systemie, zaś najbardziej kojarzy się ze Szwajcarią.
Kraj ten poszczycić się może najdłuższą tradycją wykorzystywania tej formy głosowania. W drodze wyborów naród szwajcarski (jako suweren) ma możliwość na
aktywny i bezpośredni udział w procesie prawodawczym kraju. Dotyczy to zarówno
udziału w referendum federalnym, kantonalnym i gminnym. Zasadniczym jego
celem jest „umożliwienie narodowi wyrażania sprzeciwu wobec określonych
decyzji rządu lub parlamentu, bądź też – w odniesieniu do porządku konstytucyjnego – inspirowanie pewnych decyzji”2. Takie określenie istoty referendum uznać
można za jego definicję sensu largo. Zawężając to pojęcie, stwierdzić można, że jest

1

Minaret jest wieżą budowaną obok meczetu, z której muzzein 5 razy dziennie wzywa wiernych
do modlitwy (przed wschodem słońca, w południe, po południu, po zachodzie słońca i w pierwszej
połowie nocy) – jeśli we wspólnocie islamskiej nie ma muzzeina w minarecie umieszcza się głośnik,
z którego odtwarzane jest nagranie z wezwaniem do modlitwy.
2
T. Branecki, Rozwój instytucji referendum w szwajcarskim systemie prawnym, „Studia Iuridica
Lublinensia” 2004, nr 3, s. 49; zob. Z. Czeszejko-Sochacki, Referendum i inicjatywa ludowa w systemie
politycznym Konfederacji Szwajcarskiej, „Studia Prawnicze” 1989, nr 2–3, s. 28.
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to „powszechne głosowanie nad decyzjami parlamentarnymi, w których decydujący głos należy do obywateli”3.
O. Sigg przyjmuje4, że referendum wywodzi się z kantonalnego prawa weta,
stosowanego przez mieszkańców Bazylei, Lucerny lub St. Gallen w I połowie XIX w.
Obywatele tych kantonów w ten sposób mogli sprzeciwić się wejściu w życie
konkretnej ustawy. Pierwsze uregulowania prawne dotyczące referendum znalazły
się w konstytucji federalnej z 1848 r., która notabene sama została przyjęta przez
Szwajcarów właśnie w drodze tego głosowania5.
Powyżej formie głosowania poświęcony jest rozdział drugi obowiązującej
konstytucji federalnej z 1999 r., zatytułowany „Inicjatywa i referendum” (art.
140–142). Szwajcarska ustawa zasadnicza przewiduje istnienie dwóch jej postaci:
obligatoryjnej (art. 140) i fakultatywnej (art. 141).
Referendum obligatoryjne dotyczy:
1) zmiany konstytucji federalnej;
2) przystąpienia przez Szwajcarię do organizacji zbiorowego bezpieczeństwa
lub do wspólnot ponadnarodowych;
3) ustaw federalnych uznanych za pilne, które nie mają podstaw konstytucyjnych i których czas obowiązywania przekracza jeden rok (ustawy te muszą
być w ciągu roku po przyjęciu przez Zgromadzenie Federalne poddane pod
głosowanie),
– w tych trzech przypadkach w głosowaniu odrębnie uczestniczą obywatele i kantony6.
Ponadto dotyczy ono, ale tylko w przypadku głosowania przez obywateli:
4) inicjatyw ludowych w sprawie całkowitej zmiany konstytucji federalnej;
5) inicjatyw ludowych w sprawie częściowej zmiany konstytucji federalnej
w formie propozycji o ogólnym charakterze, która została odrzucona przez
Zgromadzenie Federalne;
6) pytania, czy należy przeprowadzić całkowitą zmianę konstytucji federalnej
w razie niejednomyślności obu izb parlamentu.
3

S. Grabowska, Inicjatywa ludowa w sprawie przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum
wpływającego na ustawodawstwo (na przykładzie uregulowań szwajcarskich, włoskich i polskich),
„Annales UMCS. Sectio G” 2003/2004, vol. L/LI, s. 46.
4
O. Sigg, Instytucje polityczne Szwajcarii, Warszawa 1990, s. 7.
5
„To nie Szwajcaria wynalazła referenda, to referenda wynalazły Szwajcarię” – twierdzą politycy
szwajcarscy, http://wyborcza.pl/1,75515,2456210.html, odczyt z dn 5.08.2010.
6
Tzw. referendum podwójne – M. Aleksandrowicz, System prawny Szwajcarii. Historia i współczesność, Białystok 2009, s. 118.
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Referendum fakultatywne przeprowadzane jest na żądanie 50 tysięcy uprawnionych do głosowania obywateli lub 8 kantonów w ciągu 100 dni od oficjalnej
publikacji7 najnowszego tekstu aktu prawnego będącego przedmiotem głosowania.
Zasadność zastosowania powyższej formy głosowania występuje w przypadku:
1) ustaw federalnych, w tym tych uznanych za pilne, których czas obowiązywania przekracza rok;
2) uchwał federalnych, o ile przewiduje to konstytucja lub ustawa;
3) umów międzynarodowych, które:
a) są bezterminowe i nie przewidują wypowiedzenia;
b) przewidują przystąpienie do organizacji międzynarodowych;
c) zawierają ważne legislacyjnie postanowienia lub których transpozycja
wymaga ogłoszenia ustawy federalnej.
Jeśli umowa międzynarodowa podlega zatwierdzeniu w drodze referendum
obligatoryjnego, wówczas Zgromadzenie Federalne przyjmuje zmiany w konstytucji, przenosząc do niej odpowiednie zapisy z przedmiotowej umowy. W sytuacji
referendum fakultatywnego, Zgromadzenie Federalne przygotowuje zmianę
ustawy.
W art. 142 konstytucji federalnej z 1999 r. znalazły się postanowienia dotyczące
wymaganej większości w referendum i głosowaniu ludowym. Projekty przedstawiane narodowi pod głosowanie zostaną przyjęte, jeśli poprze je większość głosujących. W przypadku zmian poddanych pod głosowanie narodu i kantonów ich
przyjęcie następuje w sytuacji poparcia przez większość tychże głosujących. Wynik
głosowania obywateli kantonu oznacza głos kantonu w danej sprawie. Z uwagi na
fakt, że trzy kantony szwajcarskie dzielą się na półkantony8, posiadają one 1/2 głosu
– dotyczy to: Appenzell (Ausserrhoden i Innerrhoden), Bazylei (miasto i okolica)
i Unterwalden (Obwalden i Nidwalden).
Inicjatywa ludowa jest drugą formą demokracji bezpośredniej stosowanej
w Szwajcarii. Zasadniczo występuje w gminach i kantonach, zaś na szczeblu federalnym dotyczy tylko zmiany konstytucji federalnej. W tej właśnie postaci forma ta
pojawiła się po raz pierwszy w konstytucji federalnej z 1848 r. Dotyczyła wówczas
całkowitej zmiany ustawy zasadniczej. Nowelizacja konstytucji federalnej z 1874 r.,
dokonana w 1891 r., objęła inicjatywą również częściową zmianę konstytucji.

7

W Dzienniku Federalnym (Bundesblatt).
W przeszłości na półkantony dzieliły się jeszcze: Glarus (katolicki i protestancki) i Schwyz
(Innerschwyz i Ausserschwyz).
8
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We współczesnej Szwajcarii inicjatywa ludowa może przybrać dwie formy:
1) zmian konstytucji w sposób ogólny, bez przedłożenia projektu zmiany
konkretnego przepisu ustawy zasadniczej – w tym wypadku Zgromadzenie
Federalne może:
a) przedstawić projekt zmiany ustawy zasadniczej zgodnie z projektem
inicjatywy, a następnie poddać go pod głosowanie ludowe (w sytuacji,
gdy popiera propozycję inicjatywy i jej zakres przedmiotowy),
b) przedłożyć pod głosowanie ludowe pytanie do obywateli (i kantonów)
o zasadność zmiany konstytucji (jeśli nie zgadza się z przedmiotem inicjatywy);
2) zmian konkretnego przepisu konstytucji, poprzez przedłożenie projektu jego
nowego brzmienia – w tej sytuacji Zgromadzenie Federalne:
a) przedstawia projekt pod głosowanie ludowe (jeśli go popiera),
b) proponuje w głosowaniu odrzucenie projektu, albo przedstawia swój
odmienny projekt (jeśli nie zgadza się z przedmiotem inicjatywy).
Szczegółowe uregulowania dotyczące przebiegu referendum i inicjatywy ludowej
zawiera ustawa federalna z 17 grudnia 1976 r. o prawach politycznych9. Referendum
obligatoryjnemu poświęcony jest tylko jeden artykuł w/w ustawy – art. 58. Stanowi
on, że akty prawne, które podlegają temu referendum, zaraz po przyjęciu ich przez
Zgromadzenie Federalne winny zostać opublikowane. Następnie zaś rząd szwajcarski winien zarządzić przeprowadzenie głosowania.
Z kolei w przypadku referendum fakultatywnego wniosek winien trafić do
Kancelarii Federalnej w konstytucyjnym terminie 100 dni i nie może zostać przez
wnioskodawców wycofany. Jeśli wnioskodawcami przeprowadzenia referendum
są obywatele szwajcarscy, lista z podpisami winna zawierać:
a) określenie kantonu i gminy, w której podpisujący wniosek obywatel ma
prawo do głosowania;
b) wskazanie aktu prawnego, którego dotyczy wniosek, włącznie z podaniem
daty jego przyjęcia przez Zgromadzenie Federalne;
c) stwierdzenie o odpowiedzialności karnej, której podlega osoba fałszująca
listę z podpisami lub „kupująca”10 podpisy.
Powyższe wymagania dotyczą przypadku, gdy przedmiotowa lista sporządzona
jest w formie elektronicznej.

9
10

AS 1978 688 (Amtliche Sammlung des Bundesrechts – Urzędowy Zbiór Prawa Federalnego).
Tzw. korupcja pasywna lub aktywna – S. Grabowska, op.cit., s. 54.
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Pierwszym etapem przebiegu inicjatywy ludowej jest utworzenie komitetu tejże,
w którego skład wchodzić może od 7 do 27 osób. Jego członkowie składają w Kancelarii Federalnej listę z własnoręcznymi podpisami, którymi potwierdzają swoje
uczestnictwo w komitecie. Zasadniczym jego zadaniem jest zebranie podpisów
od osób popierających projekt zmiany konstytucji. Pierwszym do tego krokiem
jest przedłożenie w Kancelarii Federalnej projektu zmiany ustawy zasadniczej
i wzoru listy podpisów poparcia. Wspomniana ustawa federalna o prawach
politycznych wymienia elementy składowe takiej listy, które są niezbędne do jej
ważności:
− określenie kantonu i gminy, w której osoba popierająca inicjatywę korzysta
z praw wyborczych;
− przedmiot i tytuł inicjatywy, data jej publikacji w Dzienniku Federalnym
(publikację zleca Kancelaria Federalna);
− klauzula wycofania poparcia (Rückzugsklausel), nie może ono zostać uzależnione od jakichkolwiek warunków;
− pouczenie o odpowiedzialności za fałszowanie i „kupowanie” podpisów;
− nazwiska i adresy członków komitetu.
W sytuacji gdy komitet składa w Kancelarii Federalnej kilka projektów inicjatywy, do każdego z nich powinna zostać sporządzona odrębna lista, podlegająca
zatwierdzeniu przez Kancelarię.
Kancelaria Federalna, po sprawdzeniu zgodności list z warunkami ustawowymi,
zarządza publikację tytułu i tekstu inicjatywy w Federalnym Dzienniku Ustaw. Po
publikacji komitet inicjatywy ma 18 miesięcy na przeprowadzenie akcji zbierania
podpisów – ilość wymaganych do zebrania podpisów poparcia wynosi 100 000.
Po zebraniu podpisów poparcia inicjatywy, listy składane są w służbach kantonalnych właściwych do sprawdzenia i określenia czy osoby podpisujące listy
korzystają z prawa wyborczego. Po urzędowym potwierdzeniu ważności list, komitet przedkłada je w Kancelarii Federalnej, która publikuje wyniki poddanej pod
głosowanie propozycji w Dzienniku Federalnym. Publikacja zawiera ilość złożonych
podpisów (ważnych i nieważnych) z podziałem na poszczególne kantony. Ponadto
w przedmiotowej publikacji Kancelaria umieszcza postanowienie o przyjęciu inicjatywy.
Kolejny etap procedury stanowi przesłanie przez Kancelarię Federalną do
Zgromadzenia Federalnego tekstu inicjatywy. Parlament na zajęcie stanowiska
w przedmiocie inicjatywy ma:
a) 2 lata – jeżeli inicjatywa zawiera tekst zmiany konstytucji;
b) 3 lata – jeżeli inicjatywa ma charakter ogólny.
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Po zajęciu stanowiska przez Zgromadzenie Federalne, rząd federalny (Rada
Federalna) ma 9 miesięcy na poddanie inicjatywy pod głosowanie ludowe. Samo
głosowanie odbywa się w kantonach, a władze kantonalne obowiązane są do ich
organizacji (zapewniają warunki do ich przeprowadzenia).
Po zakończeniu głosowania komisje wyborcze sporządzają protokoły z poszczególnych okręgów (Bezirk), które przekazywane są do rządu kantonalnego. Rząd na
ich podstawie oblicza wyniki głosowania w danym kantonie. Wyniki te są publikowane w kantonalnym Dzienniku Praw, a następnie protokoły i karty przekazywane są do Kancelarii Federalnej (w ciągi 10 dni od dnia głosowania). Kancelaria
przekazuje protokoły do rządu federalnego, który publikuje w Dzienniku Federalnym rozporządzenie z zatwierdzonymi wynikami (z podziałem na wyniki kantonalne i wynik na szczeblu federalnym).
Wyborca ma prawo złożenia skargi do władz kantonu na naruszenie prawa do
głosowania, zaś komitet inicjatywy skargi na nieprawidłowości dotyczące procesu
przygotowania i przebiegu głosowania. Termin złożenia przedmiotowych skarg
wynosi 3 dni od dnia powzięcia wiadomości o nieprawidłowościach, ale nie później
niż do 3 dnia od dnia publikacji wyników w kantonalnym Dzienniku Praw. Na
decyzję władz kantonu w przedmiocie skargi stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu Federalnego.
Jak już wcześniej wspomniano, 29 listopada 2009 r. obywatele szwajcarscy głosowali w przedmiocie inicjatywy ludowej noszącej tytuł „Stop minaretom”. Z propozycją jej przeprowadzenia wystąpili: Szwajcarska Partia Ludowa (SVP)11 i konserwatywna Federalna Unia Demokratyczna (EDU). Wnioskodawcy postulowali
wprowadzenie zakazu budowy minaretów przy szwajcarskich meczetach.
W składzie komitetu znaleźli się:
1) Eric Bonjour (SVP, Valais),
2) Sylvia Flückiger (SVP, Argowia),
3) Patrick Freudiger (SVP, Berno),
4) Oskar Freysinger (SVP, Valais),
5) Thomas Fuchs (SVP, Berno),
6) Andreas Glarner (SVP, Argowia),
7) Jasmin Hutter (SVP, St. Gallen),
8) Eros N. Mellini (SVP, Ticino),
9) Lukas Reimann (SVP, St. Gallen),
10) Natalie Rickli (SVP, Zurych),
11

Najliczniejsza partia szwajcarskiej izby niższej parlamentu (64 deputowanych na 246 miejsc).
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11) Cornelia Schaub (SVP, Zurych),
12) Ulrich Schlüer (SVP, Zurych),
13) Barbara Steinemann (SVP, Zurych),
14) Christian Waber (EDU, Berno),
15) Walter Wobmann (SVP, Solura),
16) Daniel Zingg (EDU, Berno)12.
Wniosek ów wraz z wzorem listy poparcia został przez komitet złożony w Kancelarii Federalnej 10 kwietnia 2007 r. Komitet zaproponował zmianę art. 72 konstytucji federalnej z 1999 r.: „1. Kantony są właściwe do regulowania stosunków
między Kościołem a państwem. 2. Federacja i kantony mogą w ramach swoich
kompetencji podejmować działania dla zachowania pokoju publicznego między
członkami różnych wspólnot religijnych”13 poprzez dodanie nowego ust. 3
w brzmieniu: „Zabroniona jest budowa minaretów”.
Pomysłodawcy inicjatywy w swoich argumentach postulowali wprowadzenie
przedmiotowego zakazu z uwagi na postępującą islamizację kraju. W Szwajcarii
w chwili obecnej mieszka ponad 400 000 muzułmanów (Turcy, Bośniacy, Albańczycy)14. Argumentami przeciwko nowym minaretom były ponadto stwierdzenia:
− minarety stanowią symbol absolutnego islamskiego pragnienia władzy, zaś
sam islam nie jest wspólnotą, która gwarantowałaby wszystkim korzystanie
z praw człowieka;
− minarety mogą zagrozić pokojowi religijnemu w Szwajcarii;
− wiele meczetów na całym świecie nie posiada minaretów, jak np. Meczet
Al-Aksa w Jerozolimie;
− inicjatywa zmiany konstytucji nie rozwiązuje symptomów, lecz sam problem
i to jeszcze zanim powstanie;
− konstytucyjny zakaz budowy minaretów zagwarantuje rozwiązanie tego
problemu w Szwajcarii;
− wiele Kościołów i wspólnot religijnych (należących do szwajcarskiej kultury
i historii) nie ma w swoich siedzibach wież (kościelnych);

12

http://www.minarette.ch/initiativkomitee.html, odczyt z dn. 5.08.2010.
Konstytucja federalna Konfederacji Szwajcarskiej z dnia 18 kwietnia 1999 r., tłumaczenie i wstęp
Z. Czeszejko-Sochacki, Warszawa 2000, s. 60.
14
W Szwajcarii znajduje się 150 meczetów, z których 4 posiadają minarety (pierwszy szwajcarski
minaret wzniesionow Genewie w 1963 r.)
13
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− wiara nie potrzebuje wież (zakaz budowy minaretów nie narusza wolności
religijnej, zaś same minarety stanowią zagrożenie dla pokoju religijnego
w kraju)15.
Na oficjalnej stronie internetowej Federalnej Unii Demokratycznej znalazły się
ponadto następujące tezy na poparcie wprowadzenia przedmiotowego zakazu16:
1) minarety nie mają nic wspólnego z wolnością religijną i stanowią publiczną
manifestację islamu (przedmiotowy zakaz nie jest przeszkodą w praktykowaniu tej religii);
2) Sąd Federalny w Szwajcarii zakazał umieszczania w miejscach publicznych
krzyży, minarety są takim samym znakiem religijnym;
3) siła islamu jest jednocześnie słabością chrześcijaństwa (islam jest wrogi
chrześcijaństwu);
4) minarety symbolizują absolutną dominację Allaha i muzułmanów.
Wnioskodawcy cytują również często premiera Turcji Recepa Erdogana, który
w 1997 r. mówił na jednym z wieców wyborczych: „Meczety są naszymi kościołami.
Minarety są naszymi bagnetami. Kopuły są naszymi hełmami. Wierni są naszymi
żołnierzami”17.
Wiele kontrowersji w kraju wzbudził również plakat inicjatywy autorstwa Alexandra Segerta. Jego dzieło przedstawiało szwajcarską flagę, na której stoją rzędem
minarety stylizowane na rakiety, a obok znajduje się kobieta w czarnej burce i napis
„Stop. Tak dla zakazu minaretów”. W wielu kantonach (m.in. Bazylea, Lozanna)
zabroniono jego wieszania z powodu uznania przez władze za rasistowski18.
W ciągu 2008 r. podczas akcji zbierania podpisów poparcia dla inicjatywy ich
liczba wyniosła 113 540 (nieważnych było 597)19 (tabela 1).
Przeciwko inicjatywie zakazującej budowy minaretów opowiedziały się: rząd
federalny, parlament federalny, wszystkie pozostałe szwajcarskie partie polityczne
(poza SVP i EDU) oraz liczne organizacje pozarządowe.

15
Argumenty z ulotki zachęcającej do głosowania przeciw minaretom – dostępna pod adresem
internetowym http://www.edu-schweiz.ch/cms/fileadmin/dateien_website/Dateien_fuer_alle/Minarett-Initiative/Kleines-Argumentarium.pdf, odczyt z dn. 5.08.2010.
16
http://www.edu-schweiz.ch/cms/index.php?id=1222, odczyt z dn. 5.08.2010.
17
T. Stylińska, Nawrócony islamista, „Rzeczpospolita”, 21.12.2002; paradoksalnie dzisiejsza Turcja
rządzona przez premiera Erdogana aspiruje do członkostwa w Unii Europejskiej.
18
http://www.swissinfo.ch/ger/index/Plakat_der_Minarett-Gegner_rassistisch.html?cid=7601922
odczyt z dn. 5.08.2010.
19
„Bundesblatt”, 19.08.2008, nr 33, s. 6851–6852.
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Tabela 1.
Kanton

Podpisy
ważne

nieważne

Zurych

29 452

114

Berno

18 530

106

3 652

42

606

4

2 721

10

Luzerna
Uri
Schwyz
Obwalden

415

4

Nidwalden

523

1

Glarus
Zug
Fryburg

611

0

1 452

4

915

11

Solura

5 959

32

Bazylea – miasto

1 747

3

Bazylea – okręg

3 118

21

Szafuza

1 146

1

939

0

Appenzell Innerrhoden
Appenzell Ausserrhoden
St. Gallen

230

0

11 658

25

Gryzonia

2 319

40

Argowia

13 751

33

Turgowia

4 422

104

Tessin

2 173

34

Waadt

3 216

2

Wallis

2 247

4

Neuenburg
Genewa
Jura
Szwajcaria

533

0

1 055

1

150

1

113 540

597

Rząd szwajcarski zarzucił projektowi naruszenie:
a) swobody wyznania w Szwajcarii;
b) postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności;
c) kompetencji kantonalnych dotyczących budownictwa i planowania przestrzennego.
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Zdaniem polityków szwajcarskich wprowadzenie zakazu uniemożliwi również
integrację społeczności islamskiej ze społeczeństwem szwajcarskim oraz utrwali
negatywny obraz Szwajcarii na świecie20.
Projekt został skrytykowany również przez Amnesty International, która zarzuciła mu m.in.:
− dyskryminację tej wspólnoty religijnej,
− rasizm,
− naruszenie zasady równości obywateli szwajcarskich wobec prawa.
Organizacja wyraziła także przekonanie, że ewentualne wprowadzenie w kraju
zakazu budowy minaretów zostanie uznane za niedopuszczalne przez Sąd Federalny i Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu21.
Przeprowadzony w październiku 2009 r. sondaż wskazywał, że za zakazem
budowy opowiada się tylko 34% respondentów, przeciwnych zaś jest 53%22. Tymczasem w głosowaniu 29 listopada 2009 r. za zakazem opowiedziało się 57,5%
głosujących, przy 53,4% frekwencji. Wyniki głosowania obrazuje tabela 223.
Tabela 2.
Kanton

Tak (liczba
głosów)

Nie (liczba
głosów)

Głos
Głos
% Tak % Nie kantonu kantonu
„tak”
„nie”

Frekwencja
(%)

Zurich

239 656

222 923

51,8

48,2

1

–

54,9

Berno

220 547

142 886

60,7

39,3

1

–

51,4

82 603

52 344

61,2

38,8

1

–

53,7

8 464

4 805

63,8

36,2

1

–

52,0
51,6

Luzerna
Uri
Schwyz

32 752

16 655

66,3

33,7

1

–

Obwalden

9 131

5 496

62,4

37,6

1/2

–

61,0

Nidwalden

10 399

6 170

62,8

37,2

1/2

–

56,9

Glarus

8 259

3 750

68,8

31,2

1

–

46,9

Zug

24 632

18 823

56,7

43,3

1

–

61,9

Freiburg

50 970

40 226

55,9

44,1

1

–

51,5

20

http://www.swissinfo.ch/eng/Specials/Minaret_Debate/News/One_sentence_that_splits_opinion.html?cid=9774, odczyt z dn. 5.08.2010.
21
http://www.amnesty.ch/de/laender/europa-zentralasien/schweiz/dok/2009/abstimmung-zuranti-minarett-initiative-bestuerzung, odczyt z dn. 5.08.2010.
22
http://www.angus-reid.com/polls/view/34370/swiss_majority_oppose_banning_of_minarets,
odczyt z dn. 5.08.2010.
23
http://www.admin.ch/ch/d/pore/va/20091129/det547.html, odczyt z dn. 5.08.2010.
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Kanton

Tak (liczba
głosów)

Nie (liczba
głosów)

Głos
Głos
% Tak % Nie kantonu kantonu
„tak”
„nie”

Frekwencja
(%)

Solura

60 844

34 293

64

36

1

–

55,0

Bazylea
– miasto

31 454

33 581

48,4

51,6

–

1/2

57,2

Bazylea
– okręg

56 789

38 095

59,9

40,1

1/2

–

50,5

Szafuza

21 065

12 106

63,5

36,5

1

–

69,6

Appenzell
Innerrhoden

13 749

7 834

63,7

36,3

1/2

–

57,3

Appenzell
Ausserrhoden

3 874

1 548

71,4

28,6

1/2

–

49,7

107 765

55 841

65,9

34,1

1

–

53,8

St. Gallen
Gryzonia

35 791

25 312

58,6

41,4

1

–

45,6

Argowia

128 964

72 583

64

36

1

–

51,2

Turgowia

56 156

26 829

67,7

32,3

1

–

53,3

Tessin

69 283

32 469

68,1

31,9

1

–

49,2

Waadt

97 653

110 504

46,9

53,1

–

1

52,8

Wallis

69 145

49 997

58

42

1

–

61,1

Neuenburg

28 310

29 262

49,2

50,8

–

1

53,9

Genewa

53 271

78 816

40,3

59,7

–

1

57,8

Jura
Szwajcaria

12 528

11 960

51,2

48,8

1

–

50,0

1 534 054

1 135 108

57,5

42,5

17 1/2

3 1/2

53,4

Wynik referendum stanowi wielkie zaskoczenie nie tylko dla Szwajcarów, ale
również dla całego świata. Tylko 3½ kantonów była przeciwna zakazowi budowy
minaretów (Waadt, Neuenburg, Genewa i Bazylea-miasto). Najwięcej zwolenników
zakazu znalazło się w Appenzell Ausserrhoden (71,4%), Glarus (68,8%) i Tessinie
(68,1%), najmniej zaś w Genewie (40,3%). Największą frekwencją w referendum
pochwalić się może Szafuza (69,6 %), najmniejszą Gryzonia (45,6 %). Sondaże
jednak wskazywały, że projekt nie będzie się cieszył zainteresowaniem. Tymczasem
wynik przyniósł Szwajcarii nową rzeczywistość. Zakaz budowy minaretów stał się
faktem – taka jest wola społeczeństwa, które wypowiedziało się w tej sprawie
bezpośrednio, wbrew zdaniu swoich przedstawicieli w rządzie i parlamencie
federalnym. Można wręcz stwierdzić, że Szwajcarzy boją się tej 400-tysięcznej
społeczności, której konstytucja gwarantuje swobodę praktykowania swojej religii.
U źródeł tej obawy leży realność zagrożenia ekspansją islamu w krajach europej-
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skich (napływ imigrantów z krajów arabskich) i akceptacją (w imię „tolerancji”)
dla szariatu.
Od 1 grudnia Szwajcarzy zadają sobie pytanie o przyszłość kraju. Istnieje realna
obawa, że nastąpi pogorszenie stosunków pomiędzy Szwajcarią a państwami
arabskimi. Turcja domaga się anulowania wyników referendum24. Można również
spodziewać się ewentualnego bojkotu handlowego towarów szwajcarskich w krajach muzułmańskich (postulaty tej treści pojawiły się m.in. w Egipcie i Libii).
Głosowanie wykazało również kryzys budowy społeczeństwa wielokulturowego,
a pytanie, czy jednak wspólnota islamska chce się integrować i przyjmować wzorce
europejskie pozostaje kwestią otwartą. Krytycznie o jego wyniku wypowiedzieli
się przedstawiciele Kościoła katolickiego i Cerkwi prawosławnej. Wspólnoty te
obawiają się, że kolejne zakazy (np. budowy nowych kościołów lub cerkwi) dotyczyć będą przedstawicieli tych wyznań. Stolica Apostolska podniosła argument, że
zakaz narusza prawo wolności religijnej. Również wspólnota muzułmańska
w Szwajcarii skrytykowała wyniki referendum: „Wolność religijna jest wpisana do
konstytucji. Zakaz budowy minaretów godzi więc w konstytucję oraz w międzynarodowe traktaty, które Szwajcaria podpisała. Przykładowo w konwencję praw
człowieka ONZ. Jeśli zakażą nam wznosić minarety, zwrócimy się do ONZ. Nie
poddamy się, będziemy walczyć o nasze prawa!”25.
Z drugiej strony wynik referendum stanowi zachętę do przeprowadzenia podobnych głosowań w innych krajach europejskich. Analogicznego zakazu domagają
się również obywatele innych krajów Europy:
− we Francji na pytanie „Czy powinno zabronić się budowy nowych minaretów
we Francji?” 73,37% ankietowanych odpowiada twierdząc26;
− w Belgii na pytanie zadane przez gazetę „Le Soir”: „Szwajcarzy są przeciwni
budowie minaretów. Czy w Belgii takie pytanie powinno zostać postawione?”
twierdzącej odpowiedzi udziela 63,6% pytanych27;

24
Premier Erdogan zaapelował o „naprawę tej błędnej decyzji”, http://www.fronda.pl/news/czytaj/
byc_niemuzulmaninem_w_turcji_lepiej_tego_uniknac, odczyt z dn. 5.08.2010.
25
Szef Koordynacji Organizacji Muzułmańskich w Szwajcarii Farhad Afshar, http://fronda.pl/
news/czytaj/szwajcaria_wzor_dla_europy_jak_postepowac_z_islamem, odczyt z dn. 5.08.2010.
26
Ankieta z 1 grudnia 2009 r., http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/11/30/01016–
20091130QCMWWW00619-faut-il-interdire-la-construction-de-nouveaux-minarets-en-france-.
php, odczyt z dn. 5.08.2010.
27
http://www.lesoir.be/actualite/belgique/2009–12–08/6-belges-sur-10-contre-la-constructionde-minarets-742495.shtml, odczyt z dn. 5.08.2010.
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– w Niemczech 76,3% pytanych przez „Der Spiegel” odpowiada „tak” w kwestii
zakazu budowy minaretów w tym kraju28;
− 97% głosujących (1 788 736 osób) chce zakazu budowy minaretów i meczetów
w Austrii29;
− we Włoszech, gdzie społeczność muzułmańska stanowi ponad milion mieszkańców kraju 78,5% biorących udział w sondażu organizowanym przez
„Leggo”30 popiera decyzję Szwajcarów.
Wspomnieć również należy, że w kantonie Argowia utworzony został komitet,
którego hasłem jest „pozbycie się kosowskich Albańczyków i Serbów”31.
Jeszcze w 2009 r. do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
wpłynęły skargi zarzucające wynikowi referendum naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka32. Zaskarżyła je Liga Muzułmańska i Hafid Quardiri
z Genewy: „Zakaz budowy minaretów ogranicza swobody religijnei dyskryminuje
muzułmanów […] Moja skarga nie ma nic wspólnego z religią, chodzi o poszanowanie prawa”33 Przez dwa kolejne lata spekulowano, jakie będzie jego orzeczenie
w tej sprawie. Czy wyda wyrok podobny do pierwszego orzeczenia w sprawie Lautsi
contra Włochy i orzeknie, że dla minaretów (podobnie jak dla krzyża) nie ma
miejsca w miejscach publicznych. Czy też uzna, że przedmiotowy zakaz narusza
Europejską Konwencję Praw Człowieka i dyskryminuje muzułmanów. Być może
uchyli się od zajęcia stanowiska w sprawie argumentując, że nie został wyczerpany
tryb odwoławczy w Szwajcarii. Tylko że od wyniku referendum nie ma odwołania,
a decyzja narodu w nim wyrażona jest ostateczna. Na pewno orzeczenie będzie
dyskutowane, a Trybunałowi zarzucane będą poglądy pro- lub antyislamskie.
Podjęta również zostanie dyskusja na temat granic demokracji bezpośredniej.
Zadać można pytanie, czy w tej sprawie prymat ma wola większości przekazana
28
http://www1.spiegel.de/active/vote/fcgi/vote.fcgi?voteid=6471&choice=1&aktion=setcookie,
odczyt z dn. 5.08.2010.
29
http://diepresse.com/home/panorama/religion/series/poll/vote.do?formAction=2&seriesId=524994&_vl_backlink=/home/index.do, odczyt z dn. 5.08.2010.
30
http://www.leggo.it/sondaggio.php?idr=259, odczyt z dn. 5.08.2010.
31
http://www.rp.pl/artykul/9102,403305.html, odczyt z dn. 5.08.2010; http://www.blick.ch/news/
schweiz/aargau/aargaus-1-staatsanwalt-sagt-wies-geht-135252, odczyt z dn. 5.08.2010.
32
Ibidem.
33
http://wyborcza.pl/1,75477,7373598,Szwajcaria_zaskarzona_za_zakaz_budowy_minaretow.
html, odczyt z dnia 5.08.2010; Quardiri gegen die Schweiz (65840/09) i Lique des Musulmans de
Suisse und andere gegen die Schweiz (66274/09), http://cmisk.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=open&documentld=887994&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649, odczyt z dn. 6.08.2011.
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państwu przez jego suwerena w sposób bezpośredni czy też konwencje podpisane
przez społeczność międzynarodową.
W lipcu 2011 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zajął stanowisko w przedmiotowej sprawie i oddalił obie złożone skargi. Uznał34, że skarżący
nie udowodnili, że naruszone zostały prawa człowieka, ponadto nie argumentowali,
że zamierzają budować w przyszłości minaret, co powoduje, że nie są stroną sporu.
W swoim orzeczeniu Trybunał stwierdził też, że „szwajcarskie sądy będą w stanie
zbadać zgodność ewentualnej odmowy wydania zezwolenia na budowę minaretu
z Europejską Konwencją Praw Człowieka”35.
Droga prawna do ponownego rozpatrzenia sprawy zakazu budowy minaretów
w Szwajcarii nie została jednak definitywnie zamknięta. Jak twierdzi szwajcarski
prawnik Walter Kälin: „Jeżeli pewna grupa złożyła wniosek o pozwolenia na
budowę minaretu i nie otrzymała takiej zgody, a następnie skierowała sprawę do
sądów w Szwajcarii – od sądu administracyjnego do sądu federalnego […] i jeżeli
sąd federalny orzekł, że: ‘Wydanie takiego pozwolenia jest niemożliwe z uwagi na
artykuł konstytucji’, dopiero wówczas Trybunał w Strasburgu może rozpatrzyć taką
sprawę”36.
Podsumowując stwierdzić należy, że Szwajcarzy skorzystali w pełni z przysługującego im wielowiekowego prawa wypowiedzenia się w referendum w wielu
(również kontrowersyjnych) kwestiach. Zajęli stanowisko odmienne od stanowiska
większości elit politycznych swojego kraju i tym samym wywołali ogólnoeuropejską dyskusję w kwestii pozycji islamu w Europie. Nie zaakceptowali poglądu, że
zgoda na budowę minaretów stanowi przejaw tolerancji dla muzułmanów. Swoje
zdanie przekazali politykom korzystając z instytucji demokratycznej jaką jest
referendum i tylko w ten sposób ich decyzja może być zmieniona. Ponowne
referendum w tej sprawie, może przynieść odmienne rozstrzygnięcie – zwłaszcza
jeśli będzie poparte logiczną i czytelną argumentacją. Ewentualne naciski społeczności międzynarodowej37 mogą tyle samo pomóc co zaszkodzić.
34
Orzekał w siedmioosobowym składzie: Francoise Tulkens – Belgia (przewodniczący), Danute
Jočiené – Litwa, David Thor Björgvinsson – Islandia, Giorgio Malinverni – Szwajcaria, Andraś Sajó
– Węgry, Işil Karakaş – Turcja i Paulo Pinto de Albuquerque – Portugalia, ibidem.
35
Artykuł Strasburg i minarety – dyskusja trwa Julii Slater i Alexandra Künzle (18.07.2011),
http://www.euroislam.pl/index.php/2011/07/strasburg-i-minarety-%e2%80%93-dyskusja-trwa/,
odczyt z dn. 6.08.2011.
36
Ibidem; zob. http://www.swissinfo.ch/eng/Specials/Islam_and_Switzerland/Minaret_vote/
Strasbourg_minaret_ruling_causes_no_suprise.html?cid=30645168, odczyt z dn. 6.08.2011.
37
Np. wycofanie instytucji ONZ mających siedzibę w Szwajcarii czy też rezolucja potępiająca
zakaz uchwalona przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy.
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SUMMARY

NOVEMBER 29, 2009, Swiss citizen took part in the referendum and passed a ban on
building minarets. The initiative was carried out starring: Swiss People Party (SVP) and
the conservative Federal Democratic Union (EDU). Applicants postulated to ban construction of minarets on Swiss mosques. Originators of the initiative in their arguments postulated the introduction of the ban because of the progressive country into Islam. Opponents
of the referendum argued that the ban violates the European Convention on Human Rights
and prevents the integration of Muslims into society of Switzerland. Currently, everyone
is waiting for the decision of the European Court of Justice in Strasbourg, which received
a complaint regarding a violation of the prohibition of the European Convention on Human
Rights.

vol. 32/2011 ISSN 1505-2192

Jakub Kościółek

SPOŁECZNOŚCI MUZUŁMAŃSKIE W KENII NA
DRODZE DO INTEGRACJI POLITYCZNEJ

ISLAM JEST W KENII religią mniejszościową, a liczebność jego wyznawców szacowano w 1998 r. na 5 milionów, co stanowiło około 20% liczby mieszkańców, przy
70% chrześcijan w populacji Kenii 1. Jednak nie wszyscy naukowcy zgadzają się
z takimi szacunkami liczby muzułmanów. Cruise O’Brien, podkreślając trudności
określenia liczebności muzułmanów, ze względu na brak oficjalnych statystyk na
ten temat od 1962 r., przyjmuje, że najbardziej przekonywującymi danymi szacunkowymi są te, które określają liczbę muzułmanów w Kenii na około 6–8 do 15%
liczby ludności. Podkreśla jednak równocześnie, że wiele źródeł muzułmańskich
określa tę liczbę na znacznie wyższą, która dochodzi nawet do 25% populacji
w obliczeniach Islamskiej Fundacji w Kenii 2. Autorzy raportu Annual Report on
International Religious Freedom 2004 przygotowanego dla Departamentu Stanu
USA twierdzą, że 7% populacji Kenii wyznaje islam3, podczas gdy Edward P.
Lipton określa tą wielkość na od 10 do 20% 4. Według najnowszych danych prezentowanych w „The Word Factbook” z 2011 r. Kenię zamieszkuje 78% chrześcijan
(z czego 45% stanowią protestanci, a 33% rzymskokatolicy). Muzułmanie mają zaś
stanowić 10% społeczeństwa kenijskiego 5.

1
C.A. Quinn, F. Quinn, Pride, Faith, and Fear. Islam in Sub-Saharan Africa, New York 2003,
s. 113.
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D.B. Cruise O’Brien, Symbolic Confrontations: Muslims Imagining the State in Africa, London
2003, s. 97, 98.
3
Annual Report on International Religious Freedom 2004, US Department of State, Washington
2004, s. 58.
4
E.P. Lipton, Religious Freedom in Africa, New York 2002, s. 76.
5
„The Word Factbook” 2011, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/
ke.html, odczyt z dn. 08.03.2011.
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Muzułmanie zamieszkują przede wszystkim Prowincję Wybrzeżną (50% z nich
zamieszkuje Mombasę) oraz Północno-Wschodnią (Somalijczycy). W Afryce
Wschodniej dominuje szafi’icka szkoła prawna, choć niejakie znaczenie ma też
szkoła ibadycka, której wpływy związane są z panowaniem Omanu, a dziś największe znaczenie ma na Zanzibarze. Sunniccy emigranci z Indii opowiadają się zaś za
szkołą hanaficką. Cechą charakterystyczną społeczności muzułmańskich w Kenii
jest ich zróżnicowanie etniczne, rasowe, geograficzne oraz doktrynalne. Pomimo
że liczebność muzułmanów wzrasta, nie zmienia to faktu, że są oni mocno podzieleni i nie stanowią jednolitej grupy wyznaniowej i jest to cecha charakteryzująca
społeczność muzułmańską w całej Afryce Wschodniej, co podkreśla François
Constantin pisząc, iż: „obecnie muzułmanie w byłej brytyjskiej Afryce Wschodniej
nie są jedynie mniejszością na poziomie narodowym (nawet w Tanzanii), ale
mniejszością podzieloną wzdłuż linii religijnych, społecznych i politycznych”6.
Grupami etnicznymi dominującymi w rządzie Jomo Kenyatty czy Daniela arap
Moi były Kikuju i Luo, co powodowało, że rządy te miały charakter przede wszystkim chrześcijański, pomimo rzekomego oddzielenia polityki od kwestii religijnych,
i prowadziły politykę wyłączania mniejszości muzułmańskiej. „Nadejście kenijskiej
niepodległości (1963) zastało muzułmanów całkowicie skonfundowanych i nieprzygotowanych. Uśpieni fikcją odrębnego statusu pod rządami kolonialnymi
i prawdopodobnie uspokojeni przez dodające otuchy słowa lokalnych kolonialnych
urzędników, wolno akceptowali rzeczywistość dominacji mieszkańców z wnętrza
kraju w niepodległej Kenii”7. Szczególnie w czasach Moi charakter administracji
centralnej był chrześcijański, a prezydent nie krył się ze swoimi poglądami religijnymi, często ukazując się publicznie w sytuacjach czysto obrzędowych. Pomimo
świeckiego charakteru ustroju kenijskiego i zakazu tworzenia partii politycznych
o religijnym charakterze, władze centralne nigdy nie kryły, że są one w przeważającej mierze chrześcijańskie. Pozycja polityczna muzułmanów w Kenii jest bardzo
słaba i jak twierdzi François Constantin: „Muzułmanie są włączeni w sprawy
świeckie, dlatego też są konfrontowani z problemem władzy. Muszą radzić sobie
z realiami życia politycznego, rozwiniętymi w zgodzie z zasadami, normami
i kulturowymi odniesieniami charakterystycznymi dla państwa postkolonialnego,
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F. Constantin, Muslims &Politics. The Attempts to Create Muslim National Organizations in
Tanzania, Uganda & Kenya, [w:] Religion & Politics in East Africa. The Period Since Independence,
red. H.B. Hansen, M. Twaddle, London 1995, s. 20.
7
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ale muszą też brać pod uwagę swoją własną charakterystykę, zwłaszcza siły i słabości muzułmańskich wspólnot”8.
Zanim wprowadzono system wielopartyjny w 1992 r. tylko kościoły, meczety
i organizacje pozarządowe mogły sobie pozwolić w niewielkim zakresie na krytykę
władz, dlatego Moi obawiał się tworzenia organizacji politycznych o zabarwieniu
religijnym, aby krytyka jego rządów nie wzrosła. Sytuacja ta uległa zmianie dopiero
w 1982 r., gdy prezydent zdał sobie sprawę z siły politycznej elektoratu muzułmańskiego, co zaskutkowało w 1987 r. objęciem przez muzułmanów 7 ze 170 miejsc
w parlamencie. Może się wydawać, że wynik ten nie był oszałamiający, jednak była
to zauważalna zmiana w życiu politycznym Kenii. W 1992 r. liczba muzułmańskich
parlamentarzystów wzrosła do 24, jednak byli oni często oskarżani przez różne
organizacje muzułmańskie o brak zainteresowania problemami społeczności
muzułmańskiej. Trzeba pamiętać, że większość muzułmanów zaangażowanych
politycznie związana była z Supkem (Najwyższa Rada Kenijskich Muzułmanów
– The Supreme Council of Kenya Muslims), które było prorządową organizacją
parasolową kontrolującą polityczne aspiracje muzułmanów i ograniczające je
w momencie, gdy sprzeciwiały się oficjalnej polityce rządowej. Podobną funkcję
za czasów prezydentury Moi pełnił główny kadi, który wielokrotnie podkreślał
konieczność oddzielenia religii od polityki. Jednak, jak podkreśla profesor Uniwersytetu Nairobi Mohamed Bakari, „religia i państwo nie powinny być kompletnie oddzielone, ponieważ osłabia to politycznie muzułmanów i polityczne działania muzułmańskich partii i organizacji nie powinny być zakazane”9, Aby zapobiec
rodzeniu się ruchów antyrządowych wśród muzułmanów, rząd prowadził stały
monitoring organizacji muzułmańskich angażujących się w życie polityczne kraju,
szczególnie tych, które utrzymywały kontakty z zagranicznymi organizacjami.
Zaskutkowało to między innymi w 1980 r. zakazem działalności Stowarzyszenia
Muzułmańskich Studentów Uniwersytetu w Nairobi, które utrzymywało liczne
kontakty z ambasadami państw arabskich, co wskazywało jasno na strach rządu
przed rodzeniem się opozycji muzułmańskiej. Ograniczone zaangażowanie muzułmanów w politykę było spowodowane przede wszystkim ich słabym wykształceniem, ale jak udowadnia F. Constantin: „Wyższe stanowiska polityczne i rządowe
są fortecą zwesternizowanej klasy rządzącej, do której dostęp ma niewiele osób
8
F. Constantin, Leadership, Muslim Identities and East African Politics: Tradition, Bureaucratization
and Communication, [w:] Muslim Identity and Social Change in Sub-Saharan Africa, red. L. Brenner,
Bloomington 1993, s. 37.
9
Islam in Kenya, red. M. Bakari, Y. Saad, Nairobi 1995, s. 226, [za:] A. Oded, Islam and Politics in
Kenya, Boulder 2000, s. 78.
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z dyplomami ze szkół muzułmańskich, czy nawet z tytułami zdobytymi na arabskich uniwersytetach”10.
Pierwszym muzułmaninem, który objął ministerialne stanowisko w administracji prezydenta Daniela arap Moi, był Somalijczyk Hussein Maalim Mohamed,
który w 1980 r. został powołany na stanowisko ministra w Biurze Prezydenta.
W okresie rządów Moi muzułmanie byli liczniej reprezentowani, obejmując najczęściej dwa, trzy stanowiska ministrów asystujących. Często byli to zaufani ludzie
prezydenta, którzy pozostawali na różnych stanowiskach ministerialnych przez
długie lata. Liczba ministrów muzułmańskich wzrosła znacząco po wygranej Moi
w wyborach prezydenckich w 1998 r., dochodząc do sześciu 11.
Co prawda już pierwszy prezydent niepodległej Kenii Jomo Kenyatta starał się
o poparcie muzułmańskiego elektoratu, jednak pomimo spotkań z muzułmańskimi
liderami czy uczestnictwa w ważnych uroczystościach religijnych, takich jak
Maulidi, nie przyniosło to oczekiwanych skutków. Jedną z ważniejszych decyzji
dotyczących społeczności muzułmańskiej, jaką podjął Kenyatta, było uznanie
święta zakończenia Ramadanu (Id al-Fitr) za święto narodowe i dzień wolny od
pracy, choć do tej pory był on dniem wolnym jedynie dla mieszkańców pasa
wybrzeża i rejonu Mombasy. Podobne gesty w stosunku do wspólnoty muzułmańskiej czynił również Moi, który gdy w 1978 r. wybory do jedynej w Kenii legalnej
partii politycznej Kanu miały wypadać w dniu obchodów święta zakończenia
Ramadanu, przełożył je na późniejszy termin ze względu na muzułmanów. Interweniował również, gdy chrześcijańskie elity w administracji próbowały zabronić
muzułmańskim studentkom noszenia hidżabu na uczelniach, czemu sprzeciwiali
się muzułmanie. Jednak, jak podkreśla Arye Oded, „zarówno pod rządami Kenyatty, jak i Moi, powzięto wiele kroków, aby udobruchać muzułmanów i zapewnić
sobie ich poparcie. Te jednakże nie satysfakcjonowały ich aspiracji i nie rozpaszały
wielu zarzutów o dyskryminację”12.
Rywalizacja polityczna wśród społeczności muzułmańskich o dużym znaczeniu
politycznym miała miejsce w Mombasie, gdzie już od połowy lat 80. Arab Sharif
Nassir próbował zdobyć dominującą pozycję w społeczności muzułmańskiej eliminując z biegiem lat kolejnych przeciwników politycznych. Dzięki poparciu
udzielonemu prezydentowi Moi, udało mu się uzyskać nie tylko mandat w parlamencie, ale również stanowisko asystującego ministra. Stworzył wokół siebie krąg
10
11
12

F. Constantin, Leadership, Muslim Identities and East African Politics…, s. 41.
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zaufanych muzułmanów, którzy zyskali ogromną siłę w społeczności muzułmanów
wybrzeża. Jednak sytuacja muzułmanów w Mombasie uległa pogorszeniu. Jak
zauważa Michael Twaddle: „Wsteczna migracja robotników jak i piśmiennych
handlowców z głębi kraju sprawiła, że muzułmanie stali się mniejszością nawet
w Mombasie”13. Jak zostanie ukazane w dalszej części artykułu, zmiany demograficzne na tym terenie będą powodować poważne konsekwencje dla pokojowego
współżycia muzułmanów i chrześcijan.
Pomimo prób zdobycia dominującej pozycji przez licznych dobrze sytuowanych
polityków muzułmańskich, dominującą rolę pełni zazwyczaj osoba piastująca
najwyższe islamskie stanowisko w Kenii, które istnieje już od czasów kolonialnych,
a mianowicie funkcję głównego kadiego. Zostało ono utworzone przez Brytyjczyków jako łącznik pomiędzy administracją kolonialną i społecznością muzułmańską. Pobiera on wynagrodzenie od administracji rządowej i służy rządowi jako
doradca w kwestiach związanych z islamem. Wyznacza on także kandydatów na
stanowiska regionalnych kadich, którzy muszą uzyskać akceptację prezydenta
Kenii. Szerokie kompetencje głównego kadiego, zamiast sprzyjać konsolidacji
społeczności muzułmańskiej w Kenii, zaczęły prowadzić do licznych sporów wśród
wiernych. Największe spory wzbudzało określanie przez kadiego dnia obchodów
święta Id al-Fitr. Z uwagi, że święto to ma charakter ruchomy i wyznaczane jest
w oparciu o fazy księżyca, często dochodziło do sprzecznych ustaleń terminu jego
obchodów przez głównego kadiego i liczących się muzułmańskich przywódców
religijnych. Miało to miejsce m.in. w 1994 r., kiedy to wpływowy Szejk Ali Mohammed Shee, imam meczetu piątkowego w Nairobi, wyznaczył inną datę niż główny
kadi. Spowodowało to liczne nieporozumienia wśród muzułmanów, którzy nie
wiedzieli kiedy dokładnie przypada święto. Ówczesny kadi Szejk al-Farsy był
krytykowany nie tylko przez znanego imama z Nairobi, ale też przez szersze grono
muzułmanów, a nawet Supkem, który jako organizacja blisko związana z rządem
zazwyczaj wspierał głównego kadiego. Zarzucano mu słabą znajomość prawa
muzułmańskiego i zbytnią uległość w stosunku do rządu. Coraz częściej słyszalne
były głosy muzułmanów domagających się, aby kadi był wybierany przez muzułmanów, a nie z nadania politycznego. Rosnące niezadowolenie muzułmanów
doprowadziło nawet do zamieszek w 1996 r., które wywołali zwolennicy imama
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Shee, uznanego za głównego przeciwnika kadiego i domagającego się reformy
systemu wyboru kadiego.
Ważną kwestią polityczną w Kenii po odzyskaniu niepodległości stały się próby
zmiany systemu prawnego. Odziedziczony po czasach kolonialnych system
uwzględniał trójpodział systemu sądowniczego, składającego się z sądów opierających się na brytyjskim prawie zwyczajowym (common courts), sądów tubylczych
(native courts) i sądów szariackich. W przypadku rozpatrywania spraw pomiędzy
muzułmanami i niemuzułmanami stosowano prawo zwyczajowe. Wszystkie sądy
szariackie były pod jurysdykcją Sądu Najwyższego, dysponenta prawa zwyczajowego, dlatego prawo zwyczajowe było naczelne w stosunku do prawa szariackiego,
choć w sprawach dotyczących kwestii związanych z islamem rozpatrywanych przez
sąd najwyższy główny kadi uczestniczył w nich jako pomocnik sędziego lub biegły.
Od 1931 r. stosowanie prawa szariackiego ograniczono do prawa prywatnego,
dotyczącego: zawierania małżeństw, orzekania o rozwodzie, dziedziczenia, i kwestii związanych z jałmużną. W 1963 r. utrzymano taki kształt systemu sądowniczego, jak zaznacza Kasozi: „Niepodległościowa konstytucja z 1963 r. rozwinęła
się z różnych brytyjskich porządków prawnych, a także była pod wpływem stosunków chrześcijańsko-muzułmańskich. Po nałożeniu prawa zwyczajowego Brytyjczycy zdali sobie sprawę, że istniała potrzeba dostosowania jej do wielu muzułmanów w Kenii poprzez pisane gwarancje ich sposobu życia”14.
Sądownictwo islamskie nie funkcjonowało jedynie w regionach, w których
muzułmanie stanowili większość, ale też w rejonach: Doliny Rift, Nyanza, w Prowincji Zachodniej oraz Prowincji Północno-Wschodniej 15. Już w 1967 r. powstała
rządowa komisja, która miała zbadać możliwość unifikacji systemu prawnego, co
spotkało się ze sprzeciwem muzułmanów. Argumentowano konieczność reformy
systemu potrzebą równości obywateli wobec prawa. Prawo szariackie jako nieodbiegające w dużym stopniu od tubylczego miało zostać zlikwidowane, a kwestie
dziedziczenia, które wśród muzułmanów są rozpatrywane w zgoła inny sposób,
miały być rozwiązywane na drodze tworzenia szczegółowych testamentów. W 1972 r.
ustawa wprowadzająca jednorodny system sądowniczy dla wszystkich obywateli
została przyjęta przez parlament, jednak w związku z protestami społeczności
muzułmańskiej, jej implementacja została przesunięta na czas nieokreślony.
14
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Najważniejszym chyba wydarzeniem w Kenii w ciągu ostatnich kilkunastu lat,
które znacząco wpłynęło na pozycję muzułmanów, był atak bombowy na Ambasadę
USA w Nairobi 7 sierpnia 1998 r. W zamachu zginęło ponad 250 osób, a 5000
zostało rannych. Jednak to nie ambasada najbardziej ucierpiała w ataku, a znajdujący się nieopodal biurowiec. W samej ambasadzie zginęło 40 osób, a wybuch
ciężarówki wypełnionej trotylem zniszczył około 40 okolicznych domów 16. Odpowiedzialnością za zamach obarczony został Osama bin Laden, a większość zamachowców była muzułmanami czy to kenijskimi, czy przybyłymi z zagranicy.
Podobny atak został przeprowadzony w tym samym czasie na Ambasadę USA
w Dar es Saalam, w Tanzanii, jednak pochłonął on znacznie mniej ofiar. Ambasady
stały się celem ataków przede wszystkim ze względu na ich słabą ochronę, oraz
umiejscowienie w centrum miasta z łatwym dostępem dróg ucieczki. Niebagatelne
znaczenie miało również położenie samych państw, w których nastąpił atak, które
sąsiadują z państwami upadłymi, w których znajdują się bazy islamskich terrorystów (Somalia). Atak na ambasadę został potępiony przez kenijskich przywódców
muzułmańskich, co nie powstrzymało władz przed podjęciem decyzji o zamknięciu licznych muzułmańskich organizacji pozarządowych, które miały być rzekomo
podłożem rodzenia się ruchów fundamentalistycznych i terrorystycznych, pomimo
że większość zamachowców była obcokrajowcami. Wydanie zakazu działalności
pięciu ważnych organizacji pożytku publicznego głównie z Północno-Wschodniej
Prowincji, które zajmowały się przede wszystkim działalnością charytatywną,
nastąpiło 8 września, a władze argumentowały ten krok podejrzeniami jakoby
elementy konstrukcyjne bomby miały być przewiezione do Kenii w transportach
z pomocą humanitarną. Społeczność muzułmańska, popierana nawet przez Supkem zareagowała sprzeciwem na zamykanie organizacji muzułmańskich, organizując masowe demonstracje w październiku 1998 r. Supkem szybko wycofał się
z poparcia kolejnych demonstracji organizowanych w Mombasie przez imama
Shee, bo obawiał się wzrostu popularności tego przywódcy. Jednym z podstawowych negatywnych skutków ataku terrorystycznego był rosnący konflikt pomiędzy
muzułmanami a chrześcijanami. Jak zauważa Kubai: „Liderzy obu grup religijnych
wygłaszali wspólnie publiczne oświadczenia wzywające do spokoju i próbujące
zdystansować islamską wiarę od ataków terrorystycznych i potępiające terroryzm
w ogóle. Pomimo to od tego czasu wielu chrześcijan żywiło podejrzenia w stosunku
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do muzułmanów i generalnie islamu.”17 Chrześcijanie oskarżali muzułmanów
o fundamentalizm i zaangażowanie społeczności w zorganizowanie ataków.
W świetle takich oskarżeń, wspólnota muzułmanów musiała zjednoczyć siły, aby
sprzeciwić się atakom.
Podobna sytuacja miała miejsce po atakach na World Trade Center w Nowym
Jorku, gdzie muzułmanie kenijscy odczuli negatywne skutki tego zamachu terrorystycznego, pomimo braku ich zaangażowania w jego organizację. Jeszcze więcej
muzułmańskich organizacji pozarządowych zostało zamkniętych przez władze,
a wielu członków organizacji muzułmańskich stało się ofiarą prześladowań przez
służby specjalne. Z jeszcze większą siłą wybuchły antymuzułmańskie publiczne
wystąpienia, oskarżające społeczność kenijskich muzułmanów o terroryzm. Sytuacja uległa pogorszeniu po przeprowadzeniu w grudniu 2002 r. ataków terrorystycznych, tym razem jednak na terenie Kenii. Celem ataków byli turyści izraelscy
zamieszkujący hotel Paradise, w którym zginęło, na skutek wybuchu samochodupułapki, 16 osób. Drugi atak nastąpił w tym samym czasie na lotnisku w Mombasie, gdzie bezskutecznie próbowano zestrzelić samolot izraelskich linii lotniczych.
Za zamachy mieli odpowiadać Palestyńczycy, jednak w Kenii podejrzenie padło
na Somalijczyków 18. Kontrowersje wzbudziło uchwalenie przez rząd ustawy antyterrorystycznej (Terrorism Bill), której przepisy były niezgodne z konstytucją
i w znaczący sposób umożliwiły władzom łamanie praw człowieka w świetle prawa.
W opinii przywódców społeczności muzułmańskiej ustawa była wymierzona
przeciwko muzułmanom i dawała służbom bezpieczeństwa możliwość prześladowania członków tej grupy. Rzeczywiście coraz częściej dochodziło do wykorzystania zapisów ustawy w celu masowych aresztowań, a nawet deportacji muzułmanów
podejrzewanych o rzekomą działalność terrorystyczną 19.
Jednym z podstawowych celów przyświecających działalności organizacji
muzułmańskich jest z pewnością umacnianie i rozpowszechnianie islamu poprzez
budowanie meczetów i islamskich placówek oświatowych. Zbieranie funduszy na
ten cel odbywa się m.in. przez organizację tradycyjnych Harambe, wieców, na
których zbiera się pieniądze na dany cel, a także poprzez zdobywanie funduszy
z zagranicy (przede wszystkim z: Arabii Saudyjskiej, ZEA, Kuwejtu, Egiptu, Libii
czy Iranu).
17
A. Kubai, Christian-Muslim Relations in Kenya, [w:] The Interference between Research and
Dialogue: Christian-Muslim relations in Africa, Piscataway 2004, s. 59.
18
R. Seesemann, Worldviews of East African Muslims after 9/11, African Studies Centre, http://
www.ascleiden.nl/pdf/paper326112407.pdf, s. 8, odczyt z dn. 22.11.1010.
19
Annual Report on International Religious Freedom 2004…, s. 60.
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Obecnie jednym z podstawowych problemów funkcjonowania społeczności
muzułmańskiej w Kenii jest kwestia reprezentowania jej na arenie politycznej kraju.
Trzeba bowiem pamiętać, że w islamie kwestie te nie do końca są uregulowane.
Idea tworzenia światowej wspólnoty pomiędzy muzułmanami (umma) nie
uwzględniała nigdy istnienia scentralizowanego ośrodka reprezentacji społeczności muzułmańskiej, pomimo licznych, najczęściej zakończonych niepowodzeniem
prób wykreowania takiego centrum przez przede wszystkim charyzmatycznych
przywódców państw arabskich (np. Muammar Kadafi). Powoduje to problemy
z ustaleniem wspólnej dla wszystkich muzułmanów reprezentacji ich interesów na
arenie politycznej także w Kenii, szczególnie gdy ma się w pamięci ideę rozgraniczenia kwestii politycznych od religijnych, która wdrażana jest we współczesnym
życiu politycznym Kenii.
Pierwszą istotną organizacją muzułmańską o charakterze politycznym powstałą
w Kenii była Narodowa Unia Kenijskich Muzułmanów (The National Union of
Kenya Muslims – Nukem) Organizacja została powołana do życia w 1968 r. Jej
głównym celem miało być zjednoczenie wszystkich muzułmanów i przeciwstawienie się dominacji chrześcijan w rządzącej partii Kanu. Jej liderzy Mohamed Jehazi
i Mohamed Salim Balala sprzeciwiali się propozycjom ujednolicenia prawodawstwa, co spowodowałoby wykluczenie z niego wielu przepisów prawa szariackiego,
związanych przede wszystkim z prawem dziedziczenia oraz zawierania związków
małżeńskich. Członkowie Nukem obawiali się również działalności misjonarzy
chrześcijańskich oraz propagowania antymuzułamńskich poglądów. Stąd ich
działalność miała skupiać się przede wszystkim na reprezentowaniu interesów
społeczności muzułmańskiej w rządzie, sprzeciwianiu się dyskryminacji, promowaniu edukacji wśród muzułmanów. Organizacja utrzymywała przez cały okres
swojego istnienia bliskie kontakty z Arabią Saudyjską, od której otrzymywała
fundusze na budowę nowych meczetów i szkół, a w latach 80. również z Libią.
Cele powstania w 1973 r. Supkem (The Supreme Council of Kenya Muslims) były
zbliżone do tych wyrażanych przez Nukem. Organizacja miała jednak w szerszym
zakresie jednoczyć społeczność muzułmańską w promowaniu muzułmanów na
arenie politycznej. Zaznaczały się jednak wyraźne związki Rady z administracją
i lojalność w stosunku do rządzącej partii KANU (Afrykański Narodowy Związek
Kenii), co widoczne było choćby we władzach Supkem, które składały się głównie
z ministrów rządu kenijskiego. W powstanie Supkem zaangażowana była również
Światowa Liga Islamska, która wspierała go finansowo. Liderzy podkreślali, że aby
ograniczyć marginalizację muzułmanów, konieczna jest całkowita lojalność w stosunku do władz i odgraniczenie kwestii religijnych od państwowych. Na początku
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działalności Supkem był bardzo scentralizowany, a jego liderzy nie mieli praktycznie kontaktów z szeregowymi członkami organizacji. Zmiana nastąpiła w 1973 r.
wraz z przyjęciem konstytucji organizacji, która doprowadziła do decentralizacji
i regionalizacji struktur Supkem. Utrzymywanie kontaktów z administracją kenijską i częste spotkania przywódców Supkem z prezydentem, spowodowały, że
organizacja stała się jedynym, oficjalnie uznanym przez rząd ciałem reprezentującym interesy społeczności muzułmańskiej w Kenii oraz mogącym utrzymywać
kontakty z zagranicznymi organizacjami muzułmańskimi. Wiele mniejszych
organizacji weszło w skład Supkem, jednak nie dotyczyło to szyitów, którzy byli
bardzo nieprzychylnie nastawieni do Rady, podobnie jak liczne organizacje
z wybrzeża. Oskarżali oni przywódców Supkem o nadużycia finansowe i zbyt
bliskie kontakty z rządem, co powodowało brak neutralności koniecznej do reprezentowania interesów grupy mniejszościowej. Organizacji zarzucano też szowinizm
i brak starań o polepszenie pozycji kobiet w społeczeństwie. Pomimo deklaracji
o zjednoczeniu wszystkich kenijskich muzułmanów w ramach Supkem, jej znaczenie dla religijnego, społecznego i politycznego funkcjonowania muzułmanów
było raczej niewielkie 20.
Pozycja Supkem była słaba także ze względu na jego brak znaczącego wpływu
na kwestie religijne. Co prawda organizacja była odpowiedzialna za organizowanie
corocznej pielgrzymki kenijskich muzułmanów do Mekki, jednak zakres jej działalności ograniczony był w tym przypadku do walki z przeciwnościami biurokracji państwowej i pozbawiony był większego znaczenia religijnego. Próba zjednoczenia muzułmanów w ramach jednej organizacji, która reprezentowałaby ich
interesy na forum publicznym, okazała się kolejny raz nieudaną.
Dopiero organizacja powstała w latach 90. XX w. zmieniła całkowicie funkcjonowanie muzułmanów na arenie politycznej kraju. Była to mianowicie Islamska
Partia Kenii (IPK), która powstała w styczniu 1992 r., w Mombasie w reakcji na
wprowadzenie w Kenii systemu wielopartyjnego. Partia nie została jednak uznana
przez władze i nie mogła wystawiać swoich kandydatów w wyborach parlamentarnych i prezydenckich. Niedługo po jej powstaniu siedmiu imamów z nią
związanych oraz liczni aktywiści zostali aresztowani i oskarżeni o prowadzenie
działalności i agitacji antyrządowej. Wywołało to w maju 1992 r. niepokoje
i zamieszki w Mombasie. IPK zorganizowała masowe demonstracje, domagając się
uwolnienia aresztantów. W czasie protestów niszczono budynki użyteczności
publicznej, atakowano posterunki policji, a wielu demonstrantów zostało poważ20

A. Oded, op.cit., s. 25.
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nie rannych. Potyczki zwolenników IPK z siłami rządowymi trwały z większą lub
mniejszą intensywnością przez kolejne dwa lata.
Charyzmatycznym przywódcą IPK został młody Szejk Chalid Balala, pochodzący z Mombasy, ale mający jemeńskie korzenie. Wykształcony na Uniwersytecie
w Medynie, po studiach podróżował po wielu europejskich i azjatyckich krajach,
a po powrocie do Kenii w 1990 r. zajął się prowadzeniem sklepu rzeźniczego oraz
ulicznym kaznodziejstwem. Szybko jednak zyskał wielką popularność wśród
młodych muzułmanów i stanął na czele IPK. Wśród głównych postulatów, które
głosił zaznaczała się silna krytyka w stosunku do władz kenijskich, a w szczególności do prezydenta Moi. Szejk zwracał uwagę na marginalizację muzułmanów
i na konieczność reformy muzułmańskiej edukacji. Często był zwolennikiem
konserwatywnego spojrzenia na kwestie społeczne, sprzeciwiając się westernizacji,
oraz domagając się zmniejszenia udziału kobiet w życiu publicznym. Balala nie
zgadzał się z oddzielaniem religii od kwestii politycznych, która była stosowana
w praktyce jedynie w przypadku społeczności muzułmańskiej i żądał rejestracji
IPK jako partii politycznej 21.
Odkąd w połowie 1992 r. Balala dołączył do IPK, stał się on jej nieoficjalnym
liderem i głównym rzecznikiem, a pod jego rządami partia znacząco się zradykalizowała. Z uwagi na niemożliwość wystawienia własnych reprezentantów w wyborach parlamentarnych w 1992 r., IPK zawarł sojusz z opozycyjną partią Ford-Kenia,
kierowaną przez Oginga Odinga, który był zainteresowany przejęciem głosów
elektoratu muzułmańskiego. Nie trwał on jednak długo, bo już pod koniec 1993
roku Odgina rozpoczął rozmowy z rządzącą partią KANU, co stało się policzkiem
dla Balala, który zerwał współpracę z Ford-Kenia i rozpoczął rozmowy z partią
Ford-Asili.
W mobilizacji zwolenników IPK dopomogło negatywne nastawienie społeczności muzułmańskiej do swoich przedstawicieli we władzach kenijskich, a szczególnie do ministra Nassira. Do popularności Balala przyczyniła się też niewątpliwie
postawa chrześcijańskich przywódców, którzy często wypowiadali się nieprzychylnie na temat muzułmanów. Ciągłe aresztowania Balala i ataki służb bezpieczeństwa
na meczety związane z IPK stworzyły obraz Balala jako bohatera społeczności
muzułmańskiej, walczącego z niesprawiedliwością. Aby uspokoić nastroje antyrządowe wśród muzułmanów, prezydent Moi wraz z liderami Supkem, próbowali
wdrożyć reformę edukacji muzułmańskiej, jednak okazało się to niewystarczające.
Stąd już w maju 1993 r. powstała organizacja o nazwie Zjednoczeni/e Muzułmanie/
21
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ów Afryki (United Muslims of Africa – UMA), której członkami zostali przede
wszystkim czarni muzułmanie, wspierający rząd. Celem UMA była walka przeciwko IPK, które było przedstawiane jako gniazdo rodzącego się fundamentalizmu
muzułmańskiego. Wydaje się, że pomimo organizowania przez rząd aresztowań
członków UMA, miały one jedynie charakter pokazowy, który miał sugerować, że
organizacja ta nie ma związków z władzą. Jednak powstanie tej formacji wiązało
się z prowadzoną przez kenijską administrację polityką różnicowania społeczności
muzułmańskiej i tworzenia w niej podziałów na czarnych Afrykanów i Arabów,
co potwierdza Cruise O’Brien, pisząc: „ukryta ręka rządu była włączona w powstanie UMA, ze słowem »afrykańska« w nazwie odnoszącą się jasno do historycznego
podziału na arabskich muzułmanów, wyzyskiwaczy, związanych często z IPK,
i afrykańskimi muzułmanami, czyli czarnymi byłymi niewolnikami”22. UMA
dążyło do wyraźnego podziału wspólnoty muzułmańskiej na linii etnicznej, uznając Balala za Araba, a całą IPK za organizację grupującą obcych muzułmanów,
którzy trudnili się dawniej niewolnictwem i wykorzystujących społeczność czarnych muzułmanów we własnych interesach. Oskarżenie liderów IPK o zaangażowanie w handel niewolnikami było nie tylko nieuprawomocnione, ale też zgoła
nieracjonalne, co nie przeszkodziło w ożywieniu historycznej rywalizacji pomiędzy
obiema grupami. Konflikt bardzo szybko przerodził się w otwartą walkę pomiędzy
młodzieżówkami obu ugrupowań.
W czerwcu 1994 r. Szejk Balala został usunięty z IPK. Głównymi powodami
jego odesłania był narastający ekstremizm jego poglądów, otwarte atakowanie
władz i prowokowanie masowych demonstracji i zamieszek na ulicach Mombasy.
Jednak bezpośrednią przyczyną jego usunięcia stało się wystosowanie przez niego
fatwy przeciwko postępowym muzułmanom i wypowiedzi w prasie, w których
twierdził, że jest w stanie w razie potrzeby użyć do walki zamachowców samobójców 23. Zauważono, że akcje protestu organizowane przez Balala znacząco wpłynęły
na gospodarkę regionu, która popadała w coraz większa stagnację, a ruch turystyczny praktycznie całkowicie zamarł, powodując kolosalne straty wśród przedsiębiorców wybrzeża.
Zaraz po tym jak Balala został wydalony z IPK, założył własną partię Islamski
Front Ocalenia (Islamic Salvation Front – ISF), która zorganizowana została na wzór
walczącej islamskiej partii w Algierii, jednak nie zdobył on licznych zwolenników
i musiał chwilowo zrezygnować z działalności politycznej. W czasie pobytu w Niem22
23
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czech w 1995 r., jego kenijski paszport został anulowany, bo władze kenijskie
odkryły, że posiada on również obywatelstwo jemeńskie, a podwójne obywatelstwo
było zakazane w Kenii. Po rozłamie w IPK, znaczenie tej partii drastycznie malało
i przestała ona odgrywać jakiekolwiek poważne znaczenie na arenie politycznej.
Balala powrócił jeszcze do Kenii w 1997 r., gdy władze anulowały zakaz wjazdu,
który został na niego wydany, aby zaprezentować swoją dobrą wolę polityczną
i szacunek dla odmiennych poglądów politycznych. Można było podejrzewać, że
Balala nie zdoła już odbudować swojego zaplecza politycznego i w żaden sposób im
już nie zagraża nie będąc w stanie odzyskać swojej wysokiej pozycji.
Pomimo stosunkowo krótkiej kariery IPK w życiu politycznym Kenii, odegrała
ona znaczącą rolę. Większość jej zwolenników należała do młodzieży, która często
była w fatalnej sytuacji i nie posiadała pozytywnych perspektyw na przyszłość przy
tak dużym wskaźniku bezrobocia. IPK dała im szansę wypowiedzenia się, zwrócenia uwagi na ich problemy. Jej założeniu towarzyszył ogromny entuzjazm wielu
przedstawicieli społeczności muzułmańskiej, gdyż była to pierwsza w całości
islamska partia polityczna. Stąd zakaz legalizacji partii wywołał oburzenie muzułmanów, którzy potrafili zjednoczyć się w walce o uznanie praw politycznych
swojej wspólnoty. Zapewne gdyby nie radykalizacja ugrupowania, która nastąpiła
głównie za sprawą poglądów głoszonych przez Szejka Balala, partia mogła odegrać
kluczową rolę na kenijskiej arenie politycznej, jednocząc społeczność muzułmańską i tworząc tak potrzebne forum współdziałania podzielonej społeczności
muzułmanów oraz kreując reprezentację interesów tej grupy w życiu politycznym
Kenii, tak potrzebną w przypadku grup marginalizowanych.
Charakterystyczną cechą dla funkcjonowania społeczności muzułmańskiej
w Kenii jest wielość kontaktów politycznych z organizacjami zagranicznymi oraz
z państwami, przede wszystkim arabskimi i muzułmańskimi. Wiele ośrodków
zagranicznych interesowało się wspieraniem muzułmanów z Kenii z uwagi na
mniejszościowy charakter tej grupy w Kenii oraz próbę realizowania swojej polityki
w tym kraju. Pomoc obcych państw arabskich lub muzułmańskich, czy organizacji,
która miała charakter przede wszystkim finansowy, dobroczynny nie była skierowana do jednej organizacji kenijskiej, która mogłaby rozdzielać wpływy na
poszczególne mniejsze wspólnoty muzułmańskie podług ich potrzeb, a była skierowana do licznych, niewielkich organizacji. Powodowało to oczywiście rywalizację społeczności lokalnych o środki zagraniczne, co uniemożliwiało dalszą konsolidację i tak już rozbitej społeczności.
Aktywność arabsko-islamska w Kenii budziła obawy władz oraz chrześcijan,
przede wszystkim ze względu na zagrożenie radykalnymi ruchami muzułmańskimi
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z Sudanu czy Libii, które mogły się zakorzenić na gruncie kenijskim. Stąd często
władze stosowały radykalne metody, aby ograniczyć wpływy zewnętrzne, jak to
miało miejsce w przypadku zakazu działalności Związku Studentów Muzułmańskich na Uniwersytecie Nairobi, który został oskarżony o zbyt bliską współpracę
z ambasadami państw arabskich. Przywódcy chrześcijańscy domagali się również
zakazania sprowadzania do Kenii nauczycieli i imamów z innych krajów muzułmańskich, ponieważ mieli oni szerzyć poglądy antychrześcijańskie. Działalność
obcych państw muzułmańskich w Kenii przyczyniła się niewątpliwie do podniesienia poziomu życia wspólnoty muzułmańskiej, jednak, jak już podkreślono,
powodowała również dezintegrację społeczności muzułmańskiej.

WNIOSKI
Islam w Kenii, pomimo znacznej liczby wyznawców, nadal pozostaje religią
marginalizowaną. Proces ten ma nie tylko miejsce w sferze edukacji, co przyczynia
się do słabszej pozycji muzułmanów na kenijskim rynku pracy, ale przede wszystkim na arenie politycznej. Co prawda, odkąd Kenia uzyskała niepodległość
w 1963 r., polityczna pozycja muzułmanów stale wzrasta, jednak nie jest to zmiana
wystarczająca. Chrześcijańskie władze starają się o względy społeczności muzułmańskiej przede wszystkim w okresie wyborów, gdy walczą o rozszerzenie swojego
elektoratu. Nawet, gdy zauważa się muzułmanów piastujących wysokie stanowiska
w administracji, to zazwyczaj są to osoby blisko związane z rządowymi kręgami
i niekoniecznie wystarczająco reprezentujące interesy swojej grupy religijnej.
Muzułmanie nie cieszą się zbyt wielkim zaufaniem władz ze względu na próby
secesji społeczności Somalijczyków i muzułmanów z wybrzeża w procesie uzyskiwania przez Kenię niepodległości, co nadal pozostaje świeżo w pamięci elit rządzących. Nie ma tutaj znaczenia, że muzułmańskie ruchy separatystyczne w Kenii
nie odgrywają już dziś praktycznie żadnej roli.
Niewielka obecność muzułmanów na arenie politycznej kraju wynika też
z dużego zróżnicowania społeczności muzułmańskiej i braku wspólnej reprezentacji politycznej interesów tej grupy. Próby integracji politycznej, takie jak utworzenie Supkem nie przyniosły pozytywnych rezultatów, przede wszystkim ze
względu na niewłączenie się wszystkich grup w tworzenie się Rady i zbyt bliskie
kontakty organizacji z administracją rządową. Także szansa na zjednoczenie
społeczności za sprawą powołania do życia IPK została zmarnowana ze względu
na radykalizację ruchu.
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Co prawda, w ostatnich latach ze względu przede wszystkim na wzrost poziomu
edukacji muzułmańskiej, znaczenie muzułmanów w życiu publicznym wzrasta.
Jednak należy pamiętać, że nadal stanowią oni grupę o niskim statusie społecznym,
o wysokim wskaźniku bezrobocia wśród młodych ludzi. Nieciekawe perspektywy
rozwoju młodych ludzi powodują wzrost wśród tej grupy nastrojów ekstremistycznych, rozwijających się pod hasłami walki z nierównością i dyskryminacją. Rząd
kenijski obawia się zagrożenia ze strony integrystycznych organizacji z zagranicy,
które bazując na nastrojach niezadowolenia wśród młodych muzułmanów, mogą
wywołać na gruncie kenijskim konflikt międzyreligijny. Obserwując rosnące
napięcie pomiędzy chrześcijanami a muzułmanami, nie są to obawy bezpodstawne,
jednak zakazywanie muzułmanom zrzeszania się w organizacje i partie polityczne
na pewno nie poprawi sytuacji. Władze kenijskie często nie biorą pod uwagę, że
większość muzułmanów w tym kraju to postępowcy, którym powinno się dać
szansę na rozwój polityczny i ukształtowanie reprezentacji muzułmanów na arenie
politycznej, aby zapobiec dalszym niepokojom.
Trudno jest dziś jednoznacznie orzec w jaki sposób będzie się zmieniała pozycja polityczna muzułmanów w Kenii. Wydawało się, że prezydent Mwai Kibaki
przejmując władzę w 2002 r., poczyni daleko idące kroki, aby wesprzeć muzułmanów w walce o ich polityczny byt. Jednak szybko okazało się, że jest on w dużej
mierze kontynuatorem polityki swoich poprzedników, pomimo postulowanych
przez niego w kampanii wyborczej reform, których nigdy nie wprowadził w życie
po objęciu władzy. Od czasu sfałszowanych przez Kibakiego wyborów prezydenckich w grudniu 2007 r., sytuacja w Kenii jest bardzo niestabilna. Pomimo włączenia ONZ w próbę uspokojenia nastrojów społecznych i utworzenia rządu współpracy narodowej z Kibakim jako prezydentem i Odingą jako premierem, proces
demokratyzacji kraju pozostaje nadal pod znakiem zapytania. W takiej sytuacji
problemy mniejszości muzułmańskiej schodzą na dalszy plan, choć gdyby istniała
możliwość jej trwałego politycznego zjednoczenia, mogłaby ona osiągnąć wiele
w realizacji swoich politycznych postulatów.

SUMMARY

THE ARTICLE CONCENTRATES on political significance of Muslims groups in Kenya,
especially in postcolonial society of the country. One issue to consider is still unthinkable
problem of Muslim unity. Article relates also to presence of Muslim on Kenyan political
arena, which is the key point in global social position analysis of that group as well as to

204

Jakub Kościółek

mutual relations with Christian majority. I pay attention to Muslim marginalization in
political life. My analysis refers to most important changes during the President Kenyatta
and then Moya term of Office. I stipulate key political issues related to Muslim situation,
namely: constitution amendment efforts leading to loss of privileges in justice system,
terrorist attacks done by Muslim extremists, causing resentments in public opinion towards
Muslims as a particular social group. I discussed also the problem of foreign state and
non-governmental aid and empowerment to Muslim society. The context of Muslim
countries policy towards Kenyan Muslims is also included.
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Thomas Lemke, Biopolityka, wyd. Sic!,
Warszawa 2010, ss. 152.
Biopolityka to jedno z najpopularniejszych, a zarazem najmniej doprecyzowanych pojęć we współczesnych naukach społecznych. Jest obecnie wykorzystywane nie
tylko przez naukowców, ale także przez ﬁlozofów, dziennikarzy i polityków reprezentujących spektrum często skrajnych, nurtów od prawicy po lewicę. Wydawać by się
mogło, że biopolityka w dosłownym sensie oznacza politykę zajmującą się życiem.
Jednak już w tym momencie powstaje konﬂikt, gdyż dla jednych polityka zawsze zajmuje się życiem, jednak dla innych zaczyna
się tam gdzie kończy się życie biologiczne.
W efekcie termin jest wykorzystywany, często bez zrozumienia, w dyskusjach o postępie biotechnologicznym, polityce azylowej,
AIDS, przyroście ludności, produkcji rolniczej, eutanazji, czy in vitro.
Próbę zmierzenia się z wieloznacznością
znaczeń biopolityki podjął Thomas Lemke
w swoje książce pod tym samym tytułem.
Stanowi ona wprowadzenie do zagadnień

biopolityki i strukturyzację samego pojęcia.
Prof. Lemke od wielu lat zajmuje się problematyką socjologii organizacji, teorii społeczno-politycznej, w tym również biopolityką oraz społecznym wymiarem badań genetycznych i technik reprodukcyjnych. Jego
najważniejsze publikacje to m.in. Die Polizei der Gene. Formen und Felder genetischer
Diskriminierung (2006), Gouvernementalität und Biopolitik (2007). Biopolityka stanowi więc rodzaj relacyjno-historycznej syntezy doświadczonego badacza, analizującego problem z perspektywy makro.
Autor rozpoczyna od ukazania dwóch
przeciwstawnych perspektyw analitycznych – naturalistycznej i policystycznej.
Pierwsza z nich zakłada, iż życie stanowi
podstawę polityki. Opisuje m.in. niemiecką
ﬁlozoﬁę życia w wydaniu Friedricha Nietzsche i Arthura Schopenhauera, ale także
organiczną teorię państwa Rudolfa Kjellena, która zakłada, iż państwo nie jest zbudowane na umowie społecznej, lecz stanowi pierwotną formą życia, szczególnie państwo narodowe wraz z jego „indywidual-
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nością etniczną”. W ciekawy sposób ukazuje jak narodowy socjalizm w Niemczech
dodał do organicznej teorii państwa nowe
elementy, jak rasizm, darwinizm społeczny i pangermanizm.
Eugeniczne ujęcia biopolityki pojawiły
się w stalinowskim projekcie „nowego człowieka”, ale także w działaniach państw liberalnych, jak powojenna Norwegia, czy postulatach skrajnej prawicy. Autor nie poświęca im jednak zbyt wiele miejsca, skupiając się raczej na rozwoju dyskursu naukowego. Rozpoczyna od l. 60. XX w., kiedy w USA powstała nowa perspektywa badawcza nazwana mianem „biopolitics”. Biopolitolodzy przy zastosowaniu metod biologicznych budowali modele zachowań politycznych, m.in. behawioralno-genetyczne, ﬁzjologiczne, czy socjobiologiczne. Ich
prace dotykały takich kwestii, jak konkurencja, kooperacja, agresywność, psychoﬁzyczne stosunki dominacji, czy hierarchii. T.
Lemke niebędący zwolennikiem powyższego ujęcia wskazał na problemy, których biopolitolodzy nie rozwiązali, np. jak odgraniczyć wpływ czynników biologicznych, jak
dokładnie współdziałają one z czynnikami
kulturowo-społecznymi oraz jaki jest wpływ
człowieka na procesy biokulturowe.
Druga perspektywa, tzw. policystyczna
skupia się na życiu jako przedmiocie polityki. T. Lemke ukazuje nurt biopolityki ekologicznej postulującej zorientowanie polityki na życie. W tym ujęciu biopolityka ma
za zadanie utrzymanie naturalnej podstawy
życia, czyli ekologicznie zorientowany porządek świata i dopasowanie struktur go-

spodarki do wymagań biologicznych w celu
zatrzymania degradacji ziemi. Obok pojawia się jednak nurt techno-centryczny będący konsekwencją nowych osiągnięć biotechnologii, czy neurobiologii, badający administracyjne i prawne procesy regulacyjne, które określają granice ingerencji oraz
społeczne konsekwencje w takich obszarach, jak badania DNA, badania prenatalne, czy sztuczne zapłodnienie.
T. Lemke odrzuca jednak już we wstępie swojej książki dwa wyżej przedstawione linie interpretacyjne. Zarzuca im przyjęcie stabilnej hierarchii i powierzchowne
spojrzenie na relację polityka – życie. Zdecydowanie preferuje relacyjno-historyczne
ujęcie biopolityki rozwinięte przez Michela Foucault. Biopolityka w jego rozumieniu nabiera innego znaczenia i nie jest rozszerzeniem polityki tylko zmienia jej istotę, przeformułowując koncepcję suwerenności politycznej. Od tego momentu czytelnik poznaje wizję M. Foucault, ale także jej
wpływ na innych myślicieli. Sam T. Lemke jest niewątpliwie wykwintnym znawcą
francuskiego ﬁlozofa i historyka. Opublikował już wcześniej monograﬁę Eine Kritik der politischen Vernunft – Foucaults
Analyse der modernen Gouvernementalitä, w której na podstawie wykładów z College de France ukazał ewolucję poglądów
francuskiego ﬁlozofa odnośnie do problemów władzy, dominacji i biopolityki. Jest
także członkiem rady programowej „Foucault Studies”.
Autor słusznie zauważa, iż M. Foucault
„zamiast wychodzić od pierwotnych i po-
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nadczasowych prawidłowości polityki diagnozuje cezurę historyczną, nieciągłość
praktyki politycznej (s. 42). Zarazem, co
dostrzega T. Lemke, samo pojęcie biopolityki u Foucault ewoluuje, zapełnia się
różną treścią. Punktem wyjścia jest przeciwstawienie władzy suwerennej biowładzy, którą ujmuje jako „nakaz życia, zgoda na śmierć”. Władza suwerenna skazuje na śmierć i zezwala na życie, natomiast
biowładza – zezwala na śmierć i każe żyć.
Nowa polityczna technologia życia oparła
się więc z jednej strony na dyscyplinowaniu pojedynczego ciała, z drugiej na regulacji zjawisk ludnościowych. T. Lemke odnosi się także do paradoksów biopolityki,
jakie zauważył Foucault, przede wszystkim
faktu, iż lepsze zabezpieczenie życia, nie
przeszkodziło w poddawaniu go na większą skalę zagładzie.
Autor zauważa również wady i zalety
drugiej perspektywy badawczej zastosowanej przez Foucault. Perspektywa ta koncentruje się na kwestii przejścia od dyskursu polityczno-militarnego typowego dla
XVII i XVIII w. do rasistowska-biologicznego, który pojawił się w XIX w. Rasizm staje się uzasadnieniem polityki państwa, pozwala na zabijanie dla poprawy jakości życia. W ujęciu Foucault rasizm nie jest konstruktem ideologicznym, czy sytuacją wyjątkową, ale raczej permanentną cechą społeczeństwa dążącego do samooczyszczenia.
Praktycznie zapomina on jednak o bardzo
istotnym związku pomiędzy narodem, obywatelstwem i rasizmem, a także o kolonializmie, o którym tylko wspomina.
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W trzecim ujęciu biopolityka ma ścisły
związek z ekonomią polityczną i rządami liberalnymi. Liberalizm, według M. Foucault,
nie jest teorią ekonomiczną czy ideologią,
lecz sztuką przewodzenia ludziom zorientowaną na ludność jako nową postać polityczną i dysponującą ekonomią polityczną jako techniką interwencyjną. Wprowadza on racjonalność rządzenia i odejście od
maksymalizacji siły państwa, na rzecz rządów ekonomicznych. Od l. 60 XX w. poza
wymiarem stricte ekonomicznym znaczenia nabierają nowe bardziej subiektywne
prawa do życia, do ciała, zdrowia, czy seksualności, a tym samym rządy opierają się
na indywidualizowaniu, a nie standaryzowaniu do ogółu.
T. Lemke widzi pewne obszary związane z rozwojem, których Foucault nie mógł
uwzględnić ani przewidzieć, jak rozszerzenie dostępu do ciała, polityka molekularna,
rozwój genetyki, czy przeprogramowanie
procesów biologicznych. Francuz nie analizował znaczenia rosnącego wpływu naukowców, których decyzje często zastępują władzę państwową, ani kwestii zarządzania ekologicznego i jego wpływu na kontrolę warunków jakości życia. Nie może się już
jednak zgodzić z zarzutem postawionym
Fuocaultowi, iż skupiał się on na problemach władzy dyscyplinującej, a więc oparł
się na statycznej deﬁnicji biopolityki.
Z innej, bardziej krytycznej perspektywy
autor ukazuje prace Georgio Agambdena.
Jak słusznie zauważa, ten włoski ﬁlozof i ﬁlolog stał się znany dzięki publikacji Homo
Sacer (łac. człowiek wykluczony), w której
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stawia kontrawersyjną i intelektualnie prowokującą tezę o „dalekosiężnej solidarności demokracji i totalitaryzmu”. Owe historyczne continuum ma polegać na stosowaniu podobnego, choć charakterystycznego
dla każdej z epok, mechanizmu wyłączenia
jednostek lub grup poza nawias wspólnoty politycznej. Prerogatywa wyłączenia, zastosowana zarówno wobec rzymskiego wygnańca, więźniów, uchodźców czy bezpaństwowców jest miarą suwerenności władzy.
T. Lemke, podobnie jak większość politologów, skupia się więc na agambenowskim
podziale na „zoe” nagie życie i „bios” egzystencję polityczną. Analizuje koncept „obozu” – przestrzeni, która powstaje, gdy stan
wyjątkowy zaczyna być regułą i który zarazem oznacza nowy etap biopolityki. Bowiem sprowadzenie do czysto ﬁzycznego
istnienia odbywa się, jak zauważa Agamben, w każdym z systemów, jednak nowoczesność przesuwa go z peryferiów do centrum działań politycznych. T. Lemke broni jednak Agambdena i stwierdza, że zarzut
mówiący o próbie zrównania przez niego demokracji i dyktatury poprzez logikę
uogólnienia jest bezzasadny. Z drugiej strony widzi jednak braki w argumentacji włoskiego ﬁlozofa. Przede wszystkim, samo pojęcie obozu traktowane jest w kategoriach
zero-jedynkowych, a w związku z tym nie
istnieje rodzaj przestrzeni pośredniej, przejściowej. Tym samym niejasnym pozostaje
odmienność statusu więźnia obozu koncentracyjnego od osoby w stanie agonalnym. Autor wręcz stawia tezę, iż Agamben
traktuje biopolitykę głównie jako thanopo-

litykę, gdyż śmierć ustanawia i materializuję granicę „obozu”. Nie popiera również
fascynacji Agambena jurydycznym modelem władzy zainspirowanym pracami Carla
Schmitta. Czytelnik znajdzie również próby
wybiórczej analizy porównawczej poglądów
Foucault i Agambena, przy czym do autora wyraźnie przemawiają argumenty tego
pierwszego m.in. w takich kwestiach, jak
bezpośredni związek biopolityki z powstaniem nowoczesnego państwa, czy szerokie
deﬁniowanie ekskluzji także w wymiarze
społecznym.
Najwyraźniej T. Lemke dostrzega również mankamenty w pracach innych myślicieli, jak Michael Hardt i Antonio Negri.
Według tych autorów od lat 70. XX w. powstaje „imperium” rozumiane jako nowy
porządek, w którym władza nie zna przestrzeni, nie posiada centrum, lecz opiera
się na szeregu politycznych jednostek politycznych, tj. organizacje ponadnarodowe,
czy pozarządowe. Nowy charakter ma również kapitalizm, który od formy przemysłowej ewoluuje w kierunku formy kognitywnej, gdzie kapitał stanowi wiedza i kreaktywność, język i uczucie.
Autorzy ci we wspólnie napisanych
książkach mianem biopolityki określają
„nowy etap kapitalistycznego uspołecznienia, który charakteryzuje się rozpadem granicy pomiędzy ekonomią i polityką, reprodukcją i produkcją. Jak słusznie zauważa T. Lemke, kładą oni nacisk na
wszechobecne podporządkowanie społeczeństwa kapitałowi, czyli biowładzę oraz
na produkcję biopolityczną, czyli kreowa-
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nie życia społecznego opartego na przenikających się wymiarach ekonomicznym,
politycznym i kulturowym, gdzie nowoczesność i ponowoczesność ulegają zatarciu. Autor odnosi się również do koncepcji
„multitudy”, czyli oporu wielości podmiotów wobec imperium. Właściwie dostrzega paradoksalność poglądów Hardta i Negri’ego, którzy tym samym siłom przypisują produkowanie i utrzymywanie porządku rządzenia, a zarazem są źródłem jego
osłabiania i przezwyciężania. Przeciwnie
do opinii Slawonira Žižka dla T. Lemkego
autorzy „Imperium” i „Multitude” nie prezentują koherentnej wizji nowej rzeczywistości. Nie może zgodzić się z prezentowanym przez nich zerwaniem pomiędzy nowoczesnością i ponowoczesnością wskazując na komplementarność, ciągłość i symultaniczność różnych form wyzysku.
Być może należy żałować, że autor nie
znalazł miejsca na niezwykle ważką kwestię, poruszaną zarówno przez Agambdena, Negriego, jak i Herta, a mianowicie biopolityczne ujęcie funkcjonowania miast.
Dla pierwszego z myślicieli powstanie metropolii zbiegło się z narodzinami biopolityki i oznaczało zniesienie jednorodności
i podziału na strefę prywatną i publiczną,
gdzie materializuje się stan obozu, stan wyjątkowy. Natomiast dla Negriego i Herta to
właśnie w metropoliach rodzi się „Multitude”, przyczyniając się do demokratycznych
zmian w społeczeństwach.
Dalsze rozdziały publikacji mają na celu
ukazanie mniej kluczowych nurtów w rozważaniach o biopolityce. Z jednej strony
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autor ukazuje współczesne prace z zakresu ﬁlozoﬁi, socjologii i politologii, koncentrujące się na kwestii polityczności. Polemizuje z twórczością takich autorów, jak
Agnes Heller i Ferenc Fehér, którzy ukazują życie jako przeciw-program polityki,
a nie jej podstawę czy przedmiot. Biopolityka jest dla nich „polityką ciała”, która zyskuje na znaczeniu wraz z nowoczesnością.
Do współczesnych ruchów biopolitycznych,
zaliczyć należy pacyﬁstów, ekologów, feministki, czy przeciwników i zwolenników
aborcji. T. Lemke krytykuje powyższe stanowiska za redukowanie biopolityki do antagonizmu pomiędzy wolnością a totalitaryzmem. Nie podziela również wizji Anhony Giddensa, który zaproponował koncepcję „polityki życia”, czyli poszukiwania najbardziej satysfakcjonującej jakości w stylu życia. Uważa, że twórca konceptu „trzeciej drogi” przywiązuje zbyt duże znaczenie do kwestii interwencji w wewnętrzną
naturę człowieka, pomijając wymiar relacji społecznych i uwarunkowań ekologicznych. Przeglądowo traktuje prace Didiera
Fassina o biolegalności. Nieco szerzej odnosi się natomiast do poglądów Paula Rabinowa, który rozszerzył teorię władzy o postdyspylinarną racjonalność i wprowadził pojęcie biosocjalności, czyli nowego skonﬁgurowania zachowań i tożsamości w społeczeństwach przy pomocy kategorii biologicznych.
Generalnie należy podkreślić, iż Biopolityka T. Lemke to pierwsza pozycja na polskim rynku wydawniczym, która stanowi
rzetelne i interesujące wprowadzenie do za-
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gadnień biopolitycznych. Może ona znacznie ułatwić wielowątkowy dyskurs, który
jest podnoszony przez różne środowiska.
Jej niewątpliwą zaletą jest systematyczność, która pozwala czytelnikowi na poznanie historii pojęcia oraz jego rozwój i znaczenie w różnych, współczesnych debatach
teoretycznych. T. Lemke centralne miejsce
przypisuje pracom Michela Foucaulta, którego poglądy niczym leitmotiv powracają
w różnych rozdziałach książki. Daje to czytelnikowi unikalną możliwość analizy porównawczej do prac m.in. Giorgio Agambena, Michaela Hardta, Antonio Negriego
i innych, choć głównie europejskich myślicieli. Z drugiej strony niewprawny odbiorca może czuć się zagubiony wśród meandrów rozważań ﬁlozoﬁcznych na wysokim stopniu abstrakcyjności. Powinno go
to oczywiście zmobilizować do zapoznania się z innymi, być może bardziej reprezentatywnymi, pracami przedstawionych
ﬁlozofów. Być może również egzempliﬁkacja terminów i deﬁnicji tej trudnej tematyki pozwoliłaby na rozszerzenie grona odbiorców. Nie zmienia to faktu, iż pozycja ta
jest niezwykle cenna nie tylko dla wąskiego grona profesjonalistów. Ukazuje bowiem
możliwości diagnostyczne pojęcia biopolityki, wobec współczesnych procesów społecznych, w których polityka i życie biologiczne stają się coraz bardziej powiązane
i współzależne.
 Katarzyna Dośpiał-Borysiak

Marcin Nowacki, Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w Unii
Europejskiej, Wydawnictwo Oﬁcyna
Wolters Kluwer Business, Warszawa
2010, ss. 472.
Treść książki podzielona jest na sześć
rozdziałów, a każdy z nich składa się z kilku lub z kilkunastu podrozdziałów. Objętość poszczególnych rozdziałów jest podobna. W książce zawarto wykaz skrótów
i nazw wszystkich organizacji międzynarodowych i instytucji unijnych, które powstawały na przestrzeni lat w celu tworzenia polityki energetycznej na świecie. W publikacji zawarto też listę kilkuset tytułów opracowań naukowych, z których korzystał autor.
Celem opracowania jest przedstawienie
analizy różnych aspektów problemu bezpieczeństwa energetycznego w oparciu o uregulowania prawne tworzone przez Unię Europejską. Poprzez systematyczną i szczegółową analizę najważniejszych doktryn i aktów prawnych tworzonych na przestrzeni
ponad pięćdziesięciu lat od początku działań na rzecz integracji europejskiej, autor
stwierdza, iż do tej pory nie zdołano stworzyć w ramach Unii Europejskiej jednolitego systemu prawnego i organizacyjnego, który w pełni zapewniałby bezpieczeństwo energetyczne państw członkowskich Unii Europejskiej. Na podstawie poglądów innych ekonomistów i specjalistów
z dziedziny energii oraz znaczących wydarzeń historycznych, stwierdza się, iż zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego jest obecnie dla świata i poszczególnych
państw równie ważne jak zapewnienie bez-
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pieczeństwa militarnego. Mówi się, iż posiadanie na swoim terytorium zasobów kluczowych surowców energetycznych, takich
jak ropa naftowa, gaz ziemny, ruda uranu,
jest równoznaczne z posiadaniem groźnej
broni. Doskonale zdają sobie z tego sprawę
państwa, na terytorium których takie złoża są odnotowane. Państwa wykorzystują
ten fakt do wywierania nacisku politycznego i ekonomicznego na odbiorców. Zjawisko to jest określone szantażem gospodarczym. Jest też sposobem na osiąganie
wysokich zysków ze sprzedaży surowców.
W książce opisuje się konkretne przykłady,
kiedy surowce energetyczne wykorzystywano jako środki szantażu politycznego wobec innych krajów.
Autor przytacza i opisuje dwa najpoważniejsze zdarzenia, nazwane kryzysami naftowymi, które spowodowały poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego na świecie. Z powodów politycznych,
kraje zrzeszone w OPEC nie tylko zmniejszyły wydobycie ropy naftowej, ale przede
wszystkim kilkakrotnie podwyższyły cenę
surowca. Ten kryzys wydarzył się w roku
1973 r., kolejny odnotowano w latach 80.
Jako przykład szantażu politycznego, autor
podaje Polskę, która znalazła się w poważnym kryzysie z ZSRR, kiedy na początku
grudnia 1981 r., ówczesny rząd ZSRR przesłał Polsce ultimatum. Jeżeli do pierwszego stycznia 1982 r. rząd Polski nie rozprawi
się z „Solidarnością”, zostaną obcięte dostawy gazu o połowę, a dostawy ropy naftowej
nawet o 75%. Stwierdza się, iż na skutek
pierwszego kryzysu naftowego w latach 70.
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XX w., zapoczątkowany został rozwój prawa energetycznego. Zaczęły tworzyć się różne organizacje międzynarodowe, instytucje
europejskie, w rezultacie doprowadzając do
gwałtownego wzrostu liczby uregulowań
i aktów prawnych odnoszących się do sektora energetycznego. Prawo energetyczne
zaczęto deﬁniować jako nową, osobną gałąź
prawa. Zaczęli pojawiać się wyspecjalizowani w tej dziedzinie prawnicy. W recenzowanej publikacji przedstawiono, w jaki sposób,
na przestrzeni lat i pod wpływem różnych
zdarzeń na rynkach energii, tworzyła się
polityka energetyczna Unii Europejskiej, jakie działania podejmowano przez szereg instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa energetycznego w celu znalezienia najbardziej odpowiednich środków,
zapewniających bezpieczeństwo państwom
członkowskim Unii Europejskiej.
Należy zauważyć, iż autor recenzowanego opracowania w sposób zrozumiały i wyczerpujący poddaje analizie liczne akty i orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości. Przedstawia pozytywne i negatywne skutki orzeczeń sądowych, dowodzi, jak skomplikowany jest proces ustanawiania jednolitego prawa w zakresie bezpieczeństwa energetycznego dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, z uwzględnieniem takich aspektów,
jak ochrona środowiska, swoboda przepływu towarów, swoboda przepływu kapitału. Autor w poszczególnych rozdziałach książki przedstawia analizę i ocenę szeregu aktów prawnych. W rozdziale I poddano analizie prawne i instytucjo-
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nalne aspekty międzynarodowej współpracy energetycznej z uwzględnieniem zależności między bezpieczeństwem energetycznym a międzynarodową ochroną środowiska. Nie ulega wątpliwości, iż sektor
energetyczny emituje najwięcej zanieczyszczeń do atmosfery, niszcząc naturalne środowisko i wpływając na zmiany klimatyczne. Skutki tych emisji są odczuwalne na
całym świecie. Zmiany klimatyczne stanowią pierwszorzędny problem całej ludzkości. Autor podaje instytucje i organizacje
międzynarodowe zajmujące się tym problemem. Zwraca się uwagę na zaangażowanie w rozwiązywanie problemów ochrony
środowiska Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Kluczowe
organizacje międzynarodowe dążą do włączenia wszystkich państw świata do działania na rzecz przeciwdziałania zmianom
klimatycznym. W tym celu organizacje te
tworzą konwencje oraz postanowienia, regulowane są kwestie takich poczynań, jak
sposób eksploatacji dna morskiego, budowa rurociągów, układanie kabli energetycznych, budowa infrastruktury energetycznej
w strefach przygranicznych itp. Organizacje te rozstrzygają spory, jakie pojawiają się
między państwami w tych kwestiach. Ponieważ nie wszystkie państwa zgadzają się
z postanowieniami tych organizacji, dochodzi nieraz do poważnych konﬂiktów międzynarodowych. Wszelkie spory rozstrzygane są przez Międzynarodowy Trybunał
Sprawiedliwości oraz przez Międzynarodowy Trybunał Prawa Morskiego.

Wymienia się i poddaje się analizie rolę
Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Pod auspicjami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej przyjęto
wiele umów międzynarodowych, dotyczących pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Międzynarodowa Agencja Energii
Atomowej zrzesza 151 państw (w tym Polskę). Autor zwraca uwagę na rosnącą rolę
organizacji w świecie w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii jądrowej. Przypisuje też ważną rolę Organizacji Narodów
Zjednoczonych na polu ochrony środowiska. Wspomniana wcześniej organizacja MAE (Międzynarodowa Organizacja
Energetyczna), powstała w 1974 r. jako reakcja na pierwszy kryzys naftowy, jaki miał
miejsce w 1973 r. Skupia obecnie 28 państw
(w tym Polskę). Celem OECD jest ochrona państw członkowskich przed ewentualnym kryzysem energetycznym oraz przeciwdziałanie powstawania takich kryzysów
w przyszłości. W tym celu OECD utworzyła odpowiednie akty prawne, zobowiązujące państwa członkowskie do takich działań, jak posiadanie rezerw interwencyjnych ropy naftowej w odpowiedniej wysokości, posiadanie środków ograniczania popytu, podejmowanie działań zmierzających
do alokacji dostępnych dostaw ropy naftowej. W ramach Międzynarodowej Organizacji Energetycznej działa Agencja Energii
Nuklearnej, zajmująca się sprawami dotyczącymi wydobycia i handlu paliwami jądrowymi.
W rozdziale przedstawiono także inne
instrumenty, takie jak Europejska Karta
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Energetyczna, która powstała w roku 1990.
W ramach działania Europejskiej Karty Energetycznej podejmowane są kolejne
próby uregulowania zasad globalnego rynku energetycznego na świecie. Omawiając
cele i zasady działania wymienionych organizacji, autor zaznacza ich duże znaczenie na rynku energetycznym i wciąż rosnącą rolę w tworzeniu bezpieczeństwa energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem
ochrony środowiska.
Rozważając możliwość włączenia NATO
w sprawę pilnowania bezpieczeństwa energetycznego na świecie, nie sądzi się, aby
państwa członkowskie NATO były w chwili obecnej gotowe do zaangażowania się
w kwestię bezpieczeństwa energetycznego. Dużą rolę w analizowanej kwestii przypisuje się grupie G8. W spotkaniach grupy
G8 biorą udział wszyscy przywódcy państw
członkowskich Unii Europejskiej. Rosja nie
należy do najbardziej uprzemysłowionych
państw świata, ale jako największy dostawca surowców energetycznych do krajów
Unii Europejskiej, odgrywa istotną rolę na
rynku energetycznym.
W rozdziale pierwszym zwraca się także dużą uwagę na powstawanie na gruncie prawa międzynarodowego dokumentów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Koncepcja przedstawia takie gospodarowanie zapotrzebowaniem na surowce energetyczne, aby zminimalizować negatywne
oddziaływanie sektora energetycznego na
środowisko naturalne i warunki życia społeczeństwa. Stale rosnące zapotrzebowanie
na energię wymaga jednocześnie zapewnie-
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nia, że pozostanie ona powszechnie dostępna dla wszystkich użytkowników, a proces
jej wytwarzania nie spowoduje zagrożenia
dla środowiska naturalnego.
Według autora, przedstawione organizacje międzynarodowe, tworzące prawo energetyczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, są przeciwwagą dla
OPEC, która wywiera duży wpływ na rynek energetyczny na całym świecie. Celem
OPEC jest przede wszystkim maksymalizacja zysków ze sprzedaży surowców energetycznych. Środki prawne tworzone przez
Międzynarodową Agencję Energetyczną
czy Traktat Karty Energetycznej mają jednak ograniczony zasięg. Twierdzi się, że
w chwili obecnej brakuje realnej globalnej współpracy międzynarodowej na rzecz
zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego. Współpraca ogranicza się często
tylko do deklaracji podejmowanych na zebraniach. Współpraca w tym zakresie nasila
się tylko wtedy, gdy pojawiają się poważne
zakłócenia w ciągłości dostaw energii, lub
gdy występują różnego typu kataklizmy klimatyczne. W celu zminimalizowania emisji zanieczyszczeń do atmosfery, konieczne są działania zastępujące takie surowce
energetycznych, jak węgiel czy ropa naftowa, surowcami niskoemisyjnymi. Niestety,
związane jest z koniecznością przebudowy
infrastruktury energetycznej, co będzie powodem wzrostu cen za energię.
W kolejnym rozdziale analizowany jest
proces kształtowania się polityki energetycznej Unii Europejskiej począwszy
od Traktatu ustanawiającego Europejską
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Wspólnotę Węgla i Stali, a skończywszy na
Traktacie z Lizbony. Stwierdza się, iż energia była jednym z głównych czynników mających wpływ na proces integracji gospodarczej, a to w dużym stopniu przyczyniając się do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa w Europie. Sądzi się, iż przez długi czas
nie było wystarczająco dużo dobrej woli ze
strony państw członkowskich Unii Europejskiej, aby intensywnie tworzyć skuteczną politykę energetyczną. Dopiero w 2007 r.
w postanowieniach traktatu z Lizbony, ujęto
zasady polityki energetycznej Unii Europejskiej. Zwraca się uwagę na zależność między rosnącym uzależnieniem Unii Europejskiej od importu surowców energetycznych a postawą państw członkowskich wobec takiego stanu rzeczy. Skłoniło to instytucje unijne do utworzenia nowej koncepcji
polityki energetycznej. W rezultacie można
powiedzieć, iż zostały ustanowione podstawy prawne polityki energetycznej Unii Europejskiej poprzez Traktat z Lizbony. Według autora, skuteczność tej polityki będzie
zależała wyłącznie od odpowiednich działań poszczególnych państw członkowskich
Unii Europejskiej w tym zakresie.
Jest wiele aspektów, które wywierają wpływ na prawidłowe i efektywne wykorzystanie systemu aktów prawnych Unii
Europejskiej, dotyczących bezpieczeństwa
energetycznego. Twierdzi się, iż system ten
jest spójny i komplementarny. Według autora publikacji, dalsze starania państw członkowskich Unii Europejskiej, powinny iść
w kierunku zmniejszania uzależnienia Unii
Europejskiej od dostaw surowców z państw

nieczłonkowskich poprzez promocję energii jądrowej, efektywności energetycznej
oraz odnawialnych źródeł energii.
W rozdziale trzecim przedstawiono
i poddano analizie konkretne dyrektywy
oraz ich znaczenie w odniesieniu do poszczególnych rodzajów surowców energetycznych. Autor wskazuje na zalety poszczególnych aktów, ale twierdzi, iż brakuje odpowiednich przepisów zobowiązujących państwa członkowskie do utrzymania odpowiednich zapasów gazu ziemnego, zwiększenia mechanizmów solidarnościowych w przypadku zaistnienia zdarzenia, które mogłoby zakłócić dostawy surowców energetycznych. Autor twierdzi, iż niektóre deﬁnicje powinny być zmienione, np.:
deﬁnicja „poważnego zaburzenia dostaw”
sprawia, iż mechanizm ten jest nieefektywny z powodu niskiego poziomu wrażliwości systemu solidarności między państwami
w przypadku zakłóceń dostaw gazu.
Autor omawia kolejne akty prawne,
w których podjęto tematykę konieczności
oszczędzania energii, jej efektywnego wykorzystania oraz promocji odnawialnych
źródeł energii. Zwraca też uwagę na rosnące
znaczenie energii jądrowej. Sprawa ta zajmuje szczególne miejsce w porządku prawnym Unii Europejskiej. Odchodzi się natomiast od promowania korzystania z takich
surowców, jak węgiel, który podczas spalania wydzielanych jest najwięcej szkodliwych substancji. W związku z przydziałem
państwom członkowskim Unii Europejskiej
norm emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
utworzył się unijny system handlu upraw-

Recenzje

nieniami do emisji gazów cieplarnianych.
Według autora publikacji, wokół tej sprawy jest obecnie dużo kontrowersji. Należy
je eliminować poprzez szybkie wdrażanie
aktów prawnych dotyczących pakietu klimatyczno-energetycznego.
Kolejnym problemem poddanym analizie
jest wpływ ograniczeń swobód rynku wewnętrznego na bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. W tej kwestii twierdzi
się, iż nie ma w systemie prawnym Unii Europejskiej skutecznych środków prawnych.
Rynki energetyczne są ograniczane poprzez
interwencjonizm państw. Autor dowodzi, iż
jest to zjawisko niekorzystne dla rynku pod
wieloma względami. Trybunał Sprawiedliwości oraz Komisja Europejska wielokrotnie stwierdziły, że państwa stosujące interwencjonizm gospodarczy naruszają zasady
rynku wewnętrznego i ograniczają swobodę przepływu towarów, kapitału oraz konkurencji. W rezultacie państwa zwiększają izolacjonizm państw członkowskich, a w konsekwencji nie sprzyjają rozwojowi integracji europejskiej. Stwierdza się, iż w dalszym
ciągu energia używana jest w poszczególnych państwach jako broń ekonomiczna,
środek rywalizacji geopolitycznej. W publikacji zwraca się też uwagę na ważną kwestię,
którą jest obowiązek zapewnienia wysokiego poziomu ochrony odbiorcom. Autor odnosi się do deﬁnicji bezpieczeństwa energetycznego, które powinno gwarantować każdemu dostęp do stałych dostaw energii po
uzasadnionej cenie.
W rozdziale piątym omówiono środki,
które proponuje Unia Europejska, a które
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powinny zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne. Aby pojawiły się satysfakcjonujące rezultaty, należałoby według autora opracowania podjąć szereg konkretnych działań. Duże znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego przyznaje się
dywersyﬁkacji typów paliw i źródeł dostaw.
Otrzymywanie dostaw surowców z jednego
państwa może narazić Unię Europejską na
szantaż energetyczny i w rezultacie odcięcie
dostaw. Autor publikacji ponownie zwraca
uwagę, iż stopień uniezależnienia Unii Europejskiej od dostaw surowców energetycznych jest zależny od efektywnego korzystania z surowców i energii elektrycznej, racjonalnego korzystania z energii. Wpływ ma
na to odpowiednio działająca infrastruktura energetyczna. Niezbędne jest jednak
pełne zaangażowanie w realizację polityki energetycznej Unii Europejskiej wszystkich państw członkowskich, zgodnie z zasadą solidarności energetycznej Unii Europejskiej oraz wspólne działanie w celu wypracowania jednolitego stanowiska wszystkich państw Unii Europejskiej w kwestii zewnętrznej polityki energetycznej.
Autor wyjaśnia znaczenie dokumentu „Zielona Karta”, który zainicjował tworzenie zewnętrznej polityki energetycznej
w 2000 r. Ten oraz inne dokumenty zostały
opisane przez autora w rozdziale szóstym,
traktującym o zewnętrznej polityce energetycznej Unii Europejskiej. Stwierdza się, że
nie jest możliwe funkcjonowanie polityki
energetycznej Unii Europejskiej bez realizacji unijnej zewnętrznej polityki energetycznej, opartej na solidarności państw człon-
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kowskich. Z tego względu Unia Europejska
podejmuje współpracę na tej płaszczyźnie
ze wszystkimi partnerami na rynku energetycznym. Są to kraje posiadające znaczne złoża surowców energetycznych.
Szczególne znaczenie dla Unii Europejskiej ma współpraca z Rosją – głównym dostawcą gazu ziemnego do krajów Unii Europejskiej. Autor twierdzi, iż Unia Europejska jest jednym z najważniejszych odbiorców surowców energetycznych z Rosji, co
wpływa na postawę Rosji wobec Unii Europejskiej. Sprzyja istniejąca już infrastruktura energetyczna między Rosją a Unią Europejską. Uważa się, że Unia Europejska powinna zachęcać Rosję do wypracowania nowej formuły prawnej współpracy międzynarodowej w zakresie energii.
Wspomina się o współpracy Unii Europejskiej z OPEC. Uważa się, iż współpraca ta
przebiega bez specjalnych zakłóceń, chociaż
nie jest oparta na umowie międzynarodowej, ani innych porozumieniach. W publikacji przedstawiono najważniejsze aspekty współpracy energetycznej z innymi krajami na całym świecie. Wymienia się kraje, które nie są istotnymi producentami surowców energetycznych, ale ze względu na
położenie geograﬁczne odgrywają szczególne znaczenie (np. Ukraina). Według autora
opracowania, wszystkie działania Unii Europejskiej mają na celu ciągłe zwiększanie
i zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego na obszarze Unii. Można powiedzieć,
iż jest to jeden z najważniejszych celów
Unii Europejskiej. Stwierdza się, iż jedynie
środki prawne oparte na liberalizacji rynku

energetycznego, solidarności energetycznej
państw członkowskich i unijnej zewnętrznej polityce energetycznej, mogą zagwarantować Unii Europejskiej bezpieczeństwo
energetyczne w długoterminowym horyzoncie czasowym. Natomiast środki prawne oparte na interwencjonizmie gospodarczym, ograniczającym swobody rynku wewnętrznego, nie zapewnią takiego bezpieczeństwa. Sądzi się, iż bezpieczeństwo energetyczne jest utrzymywane na płaszczyźnie
krajowej. Przyczyna są zbyt ogólne rozwiązania prawne, przyjęte w ramach międzynarodowego porządku prawnego i mają ograniczony zakres pod względem przedmiotowym i terytorialnym. Zwraca się szczególną uwagę, aby środki zapewniające bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej
były stosowane z zachowaniem najwyższej dbałości o sprawy ochrony środowiska
z uwzględnieniem zagwarantowania racjonalnych cen energii oraz ochrony najsłabszych ekonomicznie odbiorców.
Podsumowując pracę, autor wymienia podstawowe elementy bezpieczeństwa
energetycznego, którymi są: bezpieczeństwo dostaw energii, ekonomicznie uzasadniona cena energii, możliwość realizacji wartości i celów państwa, minimalnie
negatywne oddziaływanie na środowisko.
Jednocześnie dodaje, iż stosowanie racjonalnych cen energii i konieczność ochrony
środowiska wiąże się ze stałym wzrostem
konsumpcji energii na świecie, co w coraz
większym stopniu uzależnia od surowców
energetycznych. Należy zwrócić też uwagę na negatywne uwagi autora dotyczące
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niektórych przepisów prawa energetycznego Unii Europejskiej oraz sposobów ich
stosowania. Autor opracowania uważa, iż
nadal należy usilnie pracować na tworzeniem takich uregulowań prawnych, które
w większym stopniu uwzględniałyby specyﬁkę rynków energetycznych poszczególnych państw członkowskich. Twierdzi się,
iż obecny system prawa w zakresie bezpieczeństwa energetycznego jest dość spójny
i komplementarny, ale z drugiej strony wymaga dalszych uzupełnień i dostosowań
do zmieniającej się rzeczywistości. Przedstawione i omówione w sposób zrozumiały przez autora środki polityki energetycznej Unii Europejskiej, umożliwiają według
niego osiągnięcie celu pod warunkiem pełnego zaangażowania się wszystkich państw
członkowskich do ich realizacji.
Poznaną publikację ocenia się pozytywnie. Autor wykazał profesjonalne podejście
do omawianego problemu. Możliwie prostym i zrozumiałym językiem przedstawił
czytelnikowi zagadnienia bezpieczeństwa
energetycznego. Autor, w sposób wyczerpujący i przystępny dla przeciętnego czytelnika, przedstawił problematykę podstaw
prawnych i środków koniecznych do realizacji celu jakim jest bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. O skali zagadnienia, świadczy fakt, iż w publikacji wymieniono kilkaset aktów prawnych, postanowień, traktatów, komunikatów, które tworzone były na przestrzeni lat przez kilkadziesiąt organizacji międzynarodowych zajmujących się zagadnieniami energii. Należy
podkreślić, iż pisząc pracę, autor wykorzy-
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stał poglądy i stanowiska zawarte w innych
opracowaniach naukowych. Temat, wybrany przez autora, jest interesujący ze względu na jego duże znaczenie dla pomyślności
dalszego rozwoju naszej cywilizacji.
Czytelny i przemyślany układ książki zachęca do głębszej analizy zagadnień, a dodatkowe objaśnienia pojęć powodują, że całość jest zrozumiała i nie zaskakuje trudnymi pojęciami.
 Wojciech Stankiewicz

Kemal H. Karpat, Elites and Religion,
Timas Publishing, Stambuł 2010,
ss. 82.
Kemal H. Karpat urodzony w Rumunii
profesor historii, specjalizujący się m.in.
w historii politycznej Rumunii i bliskiego
wschodu, studiował w Stambule oraz Waszyngtonie. Pracował m.in. w ramach takich
instytucji, jak: Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ, Princeton University, Harvard University, Ecole des Hautes Etudes en Science
Sociales. W latach 1970–1988 przewodniczył Department of the Middle Eastern Studies na University of Wisconsin, a także był
dyrektorem Association of Trukish Studies.
Jest założycielem Association of the Middle
Asian Studies. Został odznaczony orderem
Rumuńskiej Niepodległości oraz nadawanym przez Uniwersytet w Bukareszcie medalem imienia Dimitri Cantemira. Wydano
– głównie w języku angielskim – ponad 20
jego książek, w tym The Politicization of Islam (2001) oraz The Ottoman Past and Today’s Turkey (2000).
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Wydana po raz pierwszy w 2009 r. a wznowiona rok później przez stambulskie wydawnictwo Timas Publishing Elites and Religion stanowi zbiór artykułów dotyczących
przemian politycznych i społecznych Turcji
od czasów Imperium Osmańskiego po dzieje najnowsze. Ten nieznany jeszcze polskiemu czytelnikowi autor wielokrotnie podejmował w swoich pracach próbę wytłumaczenia zachodniemu odbiorcy historycznej
drogi modernizacji i sukcesji grup rządzących Turcją. Najnowsza publikacja Karpata zasługuje na szczególną uwagę, gdyż ma
ona za zadanie w ramach niespełna 300
stron opisać źródła i dzieje tureckiego sekularyzmu, jak i systemu politycznego w ogólności. Wiedza ta wydaje się tym bardziej
wartościowa i użyteczna dla zachodnich
czytelników (w tym polskich), ze względu
na obecną sytuację polityczno-społeczną
na Bliskim Wschodzie. Podczas protestów
składających się na tak zwaną „Arabską
Wiosnę”, media jak i lokalni działacze wskazywali na rolę Turcji, jako lokalnego mocarstwa i wzoru dobrze funkcjonującej demokracji w obrębie społeczeństwa muzułmańskiego. Niniejsza pozycja próbuje objaśnić trudną drogę Turcji do wypracowania obecnego systemu politycznego, wskazując także pośrednio na wewnętrzne problemy, z jakimi borykała się i nadal boryka Republika Turecka. Dzieło to podzielono
na dwie części: pierwsza „Elites and Religion” składa się z trzech artykułów bardziej
koncentrujących się na przemianach strukturalnych, zaś druga „Religion and Secularism” zawiera cztery krótsze artykuły doty-

czące ewolucji tureckiego modernizmu i sekularyzmu.
Pierwszy artykuł wydaje się szczególnie
ważny dla całego dzieła, gdyż stanowi teoretyczne i analityczne tło do politologicznych rozważań na temat Turcji – prezentuje bowiem zmiany strukturalne, historyczne etapy modernizacji oraz rolę grup społecznych w tureckiej polityce. Jest on również najdłuższym artykułem w tym zbiorze.
Zakładając, że zmiany systemu politycznego i struktury społecznej będą korelowały
ze sobą, autor najpierw przytacza tło teoretyczne, poddając konstruktywnej krytyce dzieła między innymi Barringtona Moore’a, Karla Deutscha czy Seymoura Lipseta. Korzystając z teorii Berta F. Hoselitza, Karpat zaznacza istotność zmian stratyﬁkacyjnych spowodowanych działalnością
danych grup społecznych (s. 16). W dalszej
części artykułu rumuński historyk zastanawia się nad teoriami zwracającymi szczególną uwagę nad etapami rozwoju społecznego i politycznego w danych państwach
i kulturach (s. 20–28). Chociaż krytykuje on jednoznacznie dziewiętnastowieczny
ewolucjonizm, to zauważa, iż istnieją analizy ilościowe pozwalające na uznanie za zasadne mówienia w naukach historycznych
i społecznych o etapach rozwoju. Autor zaznacza jednak, iż choć takie podejście jest
komparatystycznie niesłychanie użyteczne,
to stworzenie teorii ustanawiającej uniwersalne geograﬁcznie i historycznie etapy rozwoju państw byłoby bardzo trudne. Na koniec rozważań teoretycznych Karpat zaznacza grupy, mające znaczący wpływ na spra-
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wowanie władzy w Turcji od Panów Granicy – Uç Beyler, po nowoczesną biurokrację i Młodoturków. Po wyjaśnieniu okoliczności dominacji danej grupy autor omawia
przemiany ekonomiczne i techniczne zachodzące na przestrzeni lat najpierw w Imperium Osmańskim a następnie w Republice Tureckiej. W ostatniej części artykułu
Karpat opisuje zaś rozwój tureckiej kultury
politycznej (s. 85–100).
Drugi artykuł w Elites and Religion poświęcony jest klasom społecznym, prawom
własnościowym i rozwojowi parlamentarnej
demokracji na przestrzeni lat w Turcji. Karpat opisuje w nim powstanie na przełomie
XVIII i XIX w., klas posiadajacych ziemię
w Imperium Osmańskim oraz ich dążenia
do ochrony własnych interesów ekonomicznych. Funkcjonowanie tych grup zdaniem
rumuńskiego uczonego zależało szczególnie od: uzyskania implicytnego bądź explicytnego uznania nowej grupy przez władze
poprzez włączenie do struktury urzędniczej,
ustanowienia forum do swobodnego głoszenia poglądów i interesów grupy oraz otrzymania formalnego uznania poprzez artykulację interesów na drodze politycznej
oraz uznania celów grupy za elementy dążeń polityki całego imperium (s. 112). Zgodnie z tymi trzema procesami warunkującymi oﬁcjalne istnienie klas posiadających ziemię, autor dzieli opis historycznego rozwoju
grup posiadajacych ziemię, by na koniec artykułu wskazać na to, jakie grupy posiadaczy ziemi wspierały dane partie polityczne
w Republice Tureckiej w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku (s. 137–139).
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Trzeci artykuł, kończący pierwszą część
zbioru, odnosi się już stricte do rozwoju politycznej partycypacji i elit politycznych w Turcji aż do roku 2000. Karpat zaczyna od opisu sprawowania władzy przez
elitę biurokratyczną Imperium Osmańskiego, do której należeć mogli jedynie sułtan
i jego słudzy (khuls). Opisuje on także przemianę stosunku państwa do religii. Zauważa m.in., iż już w XVI w. za panowania Selima II i Suleymana Wspaniałego obowiązywała de facto autonomia państwa względem wiary, lecz na skutek wydarzeń późniejszych lat: ogłoszenia Kalifatu, walk
z Persją oraz podbicia Syrii i Egiptu, Imperium Osmańskie stało się obrońcą sunnickiego islamu (s. 148). W dalszej części artykułu autor przechodzi do analizy powstania nowych grup społecznych, najpierw
wpływowych posiadaczy ziemi ayan a następnie Młodoturków, by dojsć do opisu elit
rządzących już w Republice Tureckiej. Autor przytacza także myśli tureckich teoretyków elit epoki Młodoturków – Ziya Gökalpa i Yusufa Akçura (s. 170–172). W końcowej części artykułu rumuński uczony opisuje ewolucję tureckiego systemu politycznego od systemu monopartyjnego w 1923 r.
przez przejście do demokracji parlamentarnej w 1945 r. po czasy najnowsze. Szczególną uwagę Karpat poświęca także roli elit
wojskowych oraz przeprowadzonym przez
nich przewrotom w latach 1960, 1971 i 1980
(s. 180–196).
Druga część książki ma za zadanie objaśnić dzieje modernizmu i sekularyzmu
w Turcji. Rozpoczyna się ona artykułem
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dotyczacym lat 1820–1960, gdzie podane
są fundamenty tureckiej tradycji sekularyzmu. Rumuński uczony widzi w specyﬁce
tureckiego sekularyzmu nie tylko adaptację zachodnich idei rozdziału państwa i religii, ale także zmianę sposobów myślenia
o islamie i wieloletnią ciągłość mimo politycznych turbulencji. We wprowadzeniu do
artykułu Karpat wyjaśnia również obecną
rolę instytucji Diyanet İşleri Başkanlığı (Ministerstwa Spraw Religijnych), która utworzone w 1924 r. ma na celu nadzór nad głoszeniem nauk religijnych i prowadzeniem
modlitw (podlegają jej zarówno imamowie, jak i hatipy – szkoły szkolące imamów)
(s. 201–205). Opisując ewolucję Ministerstwa Spraw Religijnych, autor porównuje
je do wcześniejszych instytucji sułtańskich
urzędników i sędziów, mających za zadanie
zaprowadzać wolę władcy i rozstrzygać spory zgodnie z prawem religijnym.
Kolejny artykuł składający się na drugą
część Elites and Religion opisuje wpływ pozytywizmu, sekularyzmu i islamu na przemiany Imperium Osmańskiego w XIX w.
Począwszy od historii przyjęcia islamu
przez Turków jako grupę etniczną (s. 229–
233), Karpat przechodzi do modernistycznych reform sułtana Mahmuda II zwanego
„Wielkim Piotrem Turków” i prób pogodzenia modernizmu z islamem przez ostatniego sułtana by na końcu zarysować świt tureckiego nacjonalizmu.
Dwa ostatnie artykuły dotyczą już współczesności, pierwszy z nich historii modernizmu i sekularyzmu w Republice Tureckiej do 2005 r., drugi zaś zatytułowany jest

An Islamist Turkish Party’s journey to democracy and modernity. Dotyczy on przemian formacji politycznej, która zaczynała
w 1983 r. jako islamistyczne ugrupowanie
Refah, a dziś stanowi demokratyczną i reklamującą się jako modernistyczna rządzącą
Partię Sprawiedliwości i Rozwoju (Adalet ve
Kalkınma Partisi). Na szczególną uwagę zasługuje ostatni artykuł, w którym rumuński
uczony opisuje również na bazie własnych
wywiadów z obecnym premierem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem historię jego
sukcesu politycznego i przemian w postulatach wyborczych od stricte religijnych po
społeczne i ekonomiczne (s. 271–282).
Po zarysowaniu zawartości Elites and Religion chciałbym przejść do krótkiej oceny
tej publikacji. Przy dosyć niewielkiej objętości Kemalowi Karpatowi udało się zawrzeć bardzo wiele cennych informacji na
temat rozwoju Turcji od czasów Imperium
Osmańskiego do dziejów najnowszych. Pozycja ta wydaje mi się o tyle wartościowa,
że nie zawiera wyłącznie faktów historycznych, ale także (zwłaszcza, w pierwszej części) dogłębną analizę socjologiczną i politologiczną, uzasadnianą często tabelami z danymi ilościowymi. Rumuński uczony powołuje się także na teorie modernizacji oraz
zaznajamia zachodniego czytelnika z podstawami tureckich teorii elit, co stanowi dodatkowy atut. Zbiór ten nie jest jednak napisany dla czytelników, którzy nic nie wiedzą ani o Turcji ani o islamie, nie może też
stanowić lekkiej lektury zwięźle tłumaczącej rozwój tureckiego systemu politycznego.
Czytelnicy, którzy posiadają jednak podsta-
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wowe wiadomości o tym państwie i jego religii, znajdą w tym zbiorze ciekawą i pełną
bardzo przydatnych danych analizę zmian
strukturalnych i politycznych. O ile do zawartości merytorycznej autor niniejszej
recenzji nie ma żadnych zastrzeżeń, o tyle
mógłby on wskazać pewne mankamenty natury edytorskiej. W publikacji tej nie
znajdziemy bowiem obok tytułów artykułów dat ich napisania ani ich periodyków,
gdzie zostały wydane. Każdy z nich stano-
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wi odrębną całość, a jedynie z treści czytelnik może domyślać się, kiedy one powstały.
Ten niewątpliwy mankament nie zmienia
jednak użyteczności wciąż aktualnych danych na temat historycznych przemian Turcji. Elites and Religion stanowi bowiem doskonałe źródło wiedzy o tureckim systemie
politycznym i jego potencjalnej atrakcyjności dla państw regionie zwłaszcza w dobie
„Arabskiej Wiosny”.
 Karol Kaczorowski
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WSPOMNIENIE

ODSZEDŁ OD NAS Człowiek Uniwersytetu – profesor Jan Błuszkowski, uczeń
wybitnych socjologów – Marii Ossowskiej, Zygmunta Baumana i Włodzimierza
Wesołowskiego.
Od początku swej drogi naukowej oraz zawodowej związany był z Uniwersytetem Warszawskim, kształcąc kolejne pokolenia socjologów i politologów, równolegle pełniąc w Instytucie Nauk Politycznych UW różne funkcje, a ostatnio – wicedyrektora ds. badań naukowych. Dużo też troski poświęcał popularyzacji dorobku
naukowego swojego środowiska jako zastępca redaktora naczelnego „Studiów
Politologicznych” i członek rady programowej „Athenaeum”.
Profesor Jan Błuszkowski potrafił umiejętnie łączyć działalność naukową
i dydaktyczną z pracą w towarzystwach naukowych, doradztwem MEN ds. matur
i podręczników szkolnych oraz prowadzeniem badań socjologicznych i marketingowych. Działał w różnych środowiskach: naukowym, nauczycielskim, politycznym, biznesowym. Był członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Badaczy
Rynku i Opinii, a wcześniej – sekretarzem Komitetu Nauk Politycznych w Polskiej
Akademii Nauk. Zainteresowany żywo sprawami społecznymi i strukturami
państwa został w roku 1989 doradcą i uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu
w zespole do spraw reform politycznych.
W 1966 roku Jan Błuszkowski otrzymał dyplom Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku socjologia. Pracę magisterską Czas wolny
studentów pracujących zawodowo. Analiza tygodniowego budżetu czasu napisał
i obronił pod opieką naukową prof. Zygmunta Baumana. W 1971 roku uzyskał
stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie pracy Osobowość społeczna
studentów. Studium nad aktywnością i aspiracjami społecznymi studiującej mło-
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dzieży, której promotorem był prof. Włodzimierz Wesołowski. W latach 1966-1975
został zatrudniony w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego jako
pracownik naukowo-dydaktyczny. Od roku 1975 kontynuował pracę w Instytucie
Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Stopień
doktora habilitowanego w zakresie nauk o polityce uzyskał na Uniwersytecie
Warszawskim w roku 2003, a w 2006 został profesorem nadzwyczajny UW.
Jan Błuszkowski jest autorem wielu publikacji o tematyce socjologicznej i politologicznej. Do najważniejszych należą Stereotypy narodowe w świadomości
Polaków. Studium socjologiczno-politologiczne (2003) oraz Stereotypy a tożsamość
narodowa (2005). Inicjował i redagował wiele istotnych publikacji, w tym np.
Dylematy polskiej transformacji (wyd. 2007 i 2008) oraz Dilemmas of Polish transformation opublikowane w 2010 roku. Biorąc udział w pracach nad „Studiami
Politologicznymi” zredagował m.in. interesujący numer pt. Rozumienia polityki.
Od roku 1996 wielokrotnie przygotowywał i uaktualniał rozdział o społeczeństwie
do podręcznika WSiP Wiedza o społeczeństwie. W ostatnich chwilach swojego życia
– mimo ciężkiej choroby – współtworzył książkę Demokracja późnej nowoczesności, która jest złożona do druku.
Wymagający względem siebie, bardzo aktywny zawodowo znajdował czas, by
pochylić się nad problemami swoich studentów, doktorantów, by służyć radą czy
pomocą swoim młodszym kolegom, uczniom i współpracownikom.
Profesor Jan Błuszkowski otrzymawszy godność doktora nauki zawsze pamiętał
o złożonym ślubowaniu, by zachować wdzięczną pamięć macierzystej uczelni,
wspierając jej potrzeby i niosąc pomoc w miarę swych możliwości.
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Bartosz Błaszczak – interesuje się historią i rozwojem europejskich partii
Zielonych, a w szczególności ich pozycją na krajowych rynkach wyborczych.
Ponadto w obszarze jego zainteresowań znajdują się kwestie związane z badaniami
rynku politycznego, promocją i reklamą polityczną, a także z szeroko pojętym
systemem politycznym Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Tadeusz Branecki – doktor nauk prawnych UMCS. Wykładowca Wyższej Szkoły
Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie. Członek
PTNP. W trakcie habilitacji.
Ewa Bujwid-Kurek – pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Nauk
Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Katedrze Współczesnych Systemów Politycznych. Od 2006 r. pełni funkcję
wicedyrektora INP SM UJ ds. dydaktycznych. Jej główne zainteresowania naukowe
koncentrują się wokół współczesnej problematyki państw bałkańskich ze szczególnym uwzględnieniem państw powstałych w wyniku dekompozycji federacji
jugosłowiańskiej u schyłku XX wieku. Jest autorką kilku książek z tego zakresu.
Anna Dziduszko-Rościszewska – absolwentka Wyższej Szkoły Europejskiej
im. Ks. Tischnera w Krakowie na kierunku stosunki międzynarodowe oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku kulturoznawstwo o spec. amerykanistyka.
Obecnie doktorantka w Katedrze Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Laureatka stypendium im. St. Estreichera dla wyróżniających się studentów studiów
dziennych UJ, stypendystka Fundacji Sapere Auso oraz Fundacji Kościuszkowskiej.
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Bożena Dziemidok-Olszewska – dr hab. prof. UMCS; pracuje w Zakładzie
Systemów Politycznych Wydziału Politologii UMCS w Lublinie. Specjalista
z zakresu polskiego i porównawczych systemów politycznych. Zajmuje się badaniem współczesnych demokratycznych ustrojów państwowych, ze szczególnym
uwzględnieniem Polski, Francji i państw Europy Środkowej i Wschodniej. Przedmiotem jej zainteresowań naukowych są także konstytucyjnoprawne regulacje
i funkcjonowanie demokratycznych instytucji ustrojowych.
Liana Hurska-Kowalczyk – doktor, adiunkt w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Absolwentka Narodowego Uniwersytetu
Lwowskiego im. Iwana Franki. Studia doktoranckie ukończyła na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie w ramach Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich
Uniwersytetów. Autorka publikacji dotyczących transformacji systemowej na
Ukrainie.
Jakub Kościółek – doktorant w Instytucie Studiów Regionalnych UJ, kulturoznawca międzynarodowy, ukrainoznawca, absolwent studiów bliskowschodnich.
Zdzisław Matusewicz – adiunkt Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Z Uniwersytetem Szczecińskim związany od początku jego
istnienia. Urodził się w Wilnie w 1957 r., wraz z rodziną w Szczecinie od 1959 r.
Studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o profilu politologia,
stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo. Doktorat na Uniwersytecie Śląskim.
Zainteresowania badawcze: transformacja ustrojowa Polski, samorząd terytorialny
w Polsce i na świecie, administracja publiczna, teoria polityki, systemy polityczne,
integracja europejska, subkultury. Ponadto stały współpracownik Teatru Kana
i Polskiego Radia Szczecin, gdzie prowadzi własną autorską audycję.
Małgorzata Myśliwiec – jest adiunktem w Instytucie Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. W zakresie jej zainteresowań badawczych
znajduje się problematyka systemów politycznych państw basenu Morza Śródziemnego (ze szczególnym uwzględnieniem systemu politycznego Hiszpanii), teoria
współczesnych nacjonalizmów oraz ugrupowań etnoregionalnych w Europie,
teoria współczesnej demokracji, a także problemy administracji publicznej.
Andrzej Lech Piasecki – absolwent politologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Przygotowuje rozprawę doktorską na temat rządów mniejszościowych w Polsce
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po 1997 r. Swoje zainteresowania naukowe skupia wokół politycznej historii III RP
oraz polskiego systemu politycznego.
Lucyna Rajca – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat z dziedziny
samorządu terytorialnego na Uniwersytecie Warszawskim. Staż w amerykańskim
samorządzie lokalnym w stanie Wisconsin – stypendium rządu USA. Ekspert
w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Zainteresowania naukowe: samorząd
terytorialny i demokracja.
Katarzyna Romańczyk – absolwentka europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i politologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, doktorantka w Instytucie
Europeistyki UJ. Stypendystka Vrije Universiteit Brussel (COSMOPOLIS - City,
Culture & Society). Prowadzi badania nad politycznymi aspektami przeobrażenia
Brukseli po 1958 r. Autorka publikacji i opracowań na temat polityki kulturalnej
Flandrii, tożsamości narodowej Belgów, funkcji metropolitarnych Brukseli.
Tomasz Rościszewski – absolwent Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Tischnera w Krakowie na kierunku stosunki międzynarodowe (licencjat), Uniwersytetu
Ekonomicznnego w Krakowie na kierunku stosunki międzynarodowe (studia
magisterskie uzupełniające) oraz Politechniki Krakowskiej na kierunku transport
(studia magisterskie). Obecnie doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym na
Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych.

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW
„ATHENAEUM”

1. Materiały do druku należy przysyłać drogą elektroniczną na skrzynkę
e-mailową Redakcji.
2. Tekst powinien mieć postać znormalizowanego komputeropisu (tj. 30
wierszy na stronie, po 60 znaków w wierszu, w sumie 1800 znaków na
stronie; czcionka 12 pkt z odstępem 1,5-wierszowym) napisanego w dowolnym popularnym edytorze tekstu i zapisanego w jednym z następujących
formatów: .rtf, .doc, .odt.
3. W tekście nie należy stosować żadnego formatowania i wyróżnień graficznych.
4. Do cytatów należy stosować tylko cudzysłów.
5. Cudzysłów należy stosować również do tytułów czasopism.
6. Kursywą należy wyróżniać tytuły książek i artykułów oraz wyrażenia obcojęzyczne.
7. Przypisy należy umieszczać na dole strony. Należy je numerować kolejno
jednym ciągiem.
8. Zasady sporządzania przypisów:
a) zamieszczane w przypisach prace należy podawać w pełnym zapisie
bibliograficznym: pierwsza litera imienia (imion), kropka, nazwisko,
przecinek, tytuł dzieła, przecinek, miejsce wydania i rok wydania, przecinek, numer strony, do którego przypis odsyła, kropka;
b) nie należy podawać wydawnictw;
c) w przypadku czasopism należy podać autora artykułu, tytuł, rok, kolejny
numer i stronę(-y);
d) z Internetu: autor, tytuł (jeśli nie ma to należy nadać), dokładny adres ze
ścieżki, odczyt z dn. dd.mm.rrrr;

9.
10.
11.
12.
13.
14.

e) w przypadku prac zbiorowych: tytuł, redaktor, miejsce wydania i rok
wydania, numery stron.
Należy stosować powszechnie przyjęte łacińskie skróty: op.cit. (pisane
łącznie), ibidem, idem, eadem itp. – nie stosując kursywy.
Objętość artykułów nie może przekraczać 40 000 znaków (wraz z przypisami
i abstraktem).
Recenzje nie powinny przekraczać 10 000 znaków.
W przypadku recenzji należy podać imię, nazwisko, tytuł, wydawnictwo,
miejsce i rok wydania oraz całkowitą liczbę stron recenzowanej pozycji.
Autor nie ma możliwości udoskonalenia tekstu w toku publikacji, prosimy
zatem o przesyłanie materiału w postaci, którą uznał za ostateczną.
Autor proszony jest ponadto o podanie:
a) pełnego imienia i nazwiska;
b) stopnia i tytułu naukowego;
c) nazwy i adresu instytucji naukowej, w której jest zatrudniony;
d) dokładnego adresu zamieszkania, e-mailu, numeru telefonu, faxu;
e) krótkiej informacji biograficznej w języku polskim (ok. 150–200 znaków);
f) abstraktu w języku angielskim (maksymalnie 900 znaków).

Uwaga!
Teksty, które nie będą odpowiadały wymienionym warunkom nie będą drukowane. Materiałów niezamówionych Redakcja nie odsyła. Warunkiem otrzymania
egzemplarza autorskiego jest podanie w zgłoszeniu aktualnego adresu korespondencyjnego. Redakcja zastrzega sobie prawo przeredagowywania tekstów, które
nie spełniają powyższych wymagań oraz poprawiania w toku korekty oczywistych
błędów i pomyłek (zwłaszcza językowych).

