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Z WIELKĄ RADOŚCIĄ ODDAJEMY w Państwa ręce najnowszy, już 35. numer 
kwartalnika „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”. W niniejszym wydaniu 
postanowiliśmy zamieścić dwa działy, oba szczególnie ważkie z uwagi na aktualność 
poruszanych w nich zagadnień. Pierwsza część tomu dotyczy wyborów z 2011 r. 
w Polsce, natomiast drugi poświęcono studiom niemcoznawczym.

Numer otwiera artykuł poświęcony politycznym konsekwencjom zmiany sys-
temu wyborczego do Senatu RP w 2011 r. Tekst, dotyczący związków reguł rywa-
lizacji wyborczej z interesami partii politycznych, stanowi wstęp dla studium 
alternatywnych sposobów głosowania – od 2010 r. do podstawowego sposobu 
głosowania dodawano głosowanie przez pełnomocnika, głosowanie koresponden-
cyjne, a także wprowadzono kilka znaczących modyfi kacji w zakresie osobistego 
oddawania głosu. Zachowania wyborcze zostały przeanalizowane w kontekście 
preferowanego ładu społeczno-politycznego w państwie. Istotną część działu 
poświęcono również marketingowym aspektom wydarzenia, jakim są wybory. 
Ciekawym i w niewielkim dotąd stopniu zbadanym w Polsce zjawiskiem jest 
personalizacja kampanii wyborczych – zapraszamy do zapoznania się z artykułem 
poświęconym temu zjawisku. Zbadane zostały także kampanie czołowych ugru-
powań na polskim rynku politycznym, zarówno w  kontekście strategii, jak 
i restrukturyzacji rynku partyjnego, do której doprowadziły.

Dział poświęcony studiom niemcoznawczym pozwala na szeroką, wielowątkową 
analizę zagadnienia. Mogą Państwo zapoznać się zarówno z ujęciem praktyki 
ustrojowej Niemiec jako państwa partyjnego, jak i zwrócić uwagę na szczegółowo 
przedstawiony problem niemieckiej polityki zagranicznej, soft  power jako szcze-
gólnego sposobu oddziaływania polityki zagranicznej RFN czy też kwestii bezpie-
czeństwa państwa po 1989 r. Spojrzenie na problem byłoby jednak niepełne bez 
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analizy historycznej, niewątpliwie powiązanej z teraźniejszością – proponujemy 
lekturę porównawczego ujęcia kształtowania się miejskich scen politycznych 
w Polsce i byłej NRD oraz studium politycznego i symbolicznego wymiaru obcho-
dów dwudziestolecia traktatu o dobrym sąsiedztwie. Zwracamy również uwagę na 
najnowszy aspekt relacji polsko-niemieckich w kontekście zajść z 11 listopada 
2011 r.

Jak w każdym numerze, przedstawiamy także najświeższe pozycje na polskim 
i światowym politologicznym rynku wydawniczym. W niniejszym wydaniu zwra-
camy szczególną uwagę na recenzję najnowszej pracy Francisa Fukuyamy. Życzymy 
owocnej lektury!
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SYSTEM WYBORCZY JAKO INSTYTUCJA POLITYCZNA

W CENTRALNYM PUNKCIE ANALIZ poświęconych funkcjonowaniu współcze-
snych systemów politycznych znajdują się instytucje. W sposób szczególny odnosi 
się to do tzw. młodych demokracji, w których trwa bezustanna walka o kształt 
instytucji politycznych. Dysponujący demokratyczną legitymacją aktorzy polityczni 
starają się nadać instytucjom jak najbardziej efektywny kształt. Przy tym jednak 
nie można pominąć istotnego faktu, że poparcie dla konkretnych instytucji poli-
tycznych może być, z jednej strony, determinowane ideologicznym przywiązaniem 
do nich i nie ma nic wspólnego z indywidualnymi korzyściami wynikającymi 
z takiej postawy. Z drugiej zaś, poparcie to może wiązać się z tym, że obecność 
konkretnej instytucji politycznej wspiera indywidualne interesy aktorów politycz-
nych1. W konsekwencji wywołuje to sporo napięć, co odbija się niekorzystnie na 
samych instytucjach, ale równocześnie należy uzmysłowić sobie, że „walka o formy 
instytucjonalne stanowi sedno polityki”2.

Wśród instytucji politycznych w demokracjach przedstawicielskich kluczowe 
miejsce przypada systemom wyborczym. Aktorzy polityczni decydujący o ich 
kształcie rozstrzygają de facto o zasadach gry obowiązujących w ramach określo-
nego reżimu politycznego. W związku z tym systemy wyborcze powinny być 
przemyślane i dostosowane do warunków, w których będą funkcjonowały. Roz-
strzygnięcia dotyczące przyjęcia określonego systemu wyborczego decydują 
w rzeczywistości o tym, kto zostanie wybrany i komu przypadnie możliwość rzą-

1 D. Easton, A Systems Analysis of Political Life, New York 1965, s. 267–274.
2 J.G. March, J.P. Olsen, Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, Warszawa 2005, s. 140.

REGUŁY RYWALIZACJI WYBORCZEJ A INTERESY 
PARTII POLITYCZNYCH  – O POLITYCZNYCH 

KONSEKWENCJACH ZMIANY SYSTEMU 
WYBORCZEGO DO SENATU RP W 2011 ROKU

Rafał Glajcar
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dzenia. Wydawać się więc powinno, że są to decyzje, które wymagają wiedzy 
dotyczącej nie tylko mechanizmów ich działania, ale przede wszystkim konsekwen-
cji ich zastosowania. Tymczasem praktyka polityczna wskazuje, że „decyzje doty-
czące wyboru konkretnych rozwiązań są determinowane dwoma […] czynnikami: 
(1) zakresem (nie)wiedzy o mechanicznych i psychologicznych efektach ich 
działania, a także (2) bardzo dokładnej wiedzy o konsekwencjach konkretnych 
rozwiązań i sile poszczególnych partii politycznych”3. 

Systemy wyborcze jawią się jako elementy inżynierii politycznej, ta zaś dając 
aktorom politycznym szansę kształtowania, modyfi kowania, bądź całkowitej zmiany 
istniejącego ładu politycznego powoduje, że nie tyle zwracają oni uwagę na efektyw-
ność tworzonych instytucji, ile na to, jak mogą one służyć ich interesom4. Nie przy-
padkiem więc Giovanni Sartori wskazał na systemy wyborcze jako jeden z najistot-
niejszych instrumentów manipulacji w sferze polityki (the most specifi c manipulative 
instrument of politics5). Uwaga ta znakomicie koresponduje ze spostrzeżeniem innego 
politologa, który stwierdził, że „partie polityczne raczej kreują politykę tak, by zwy-
ciężyć w wyborach, a nie zwyciężają w wyborach, żeby kreować politykę”6.

Określony układ sił politycznych w organach przedstawicielskich (w parlamen-
cie) determinuje przyjęcie konkretnych rozwiązań w obszarze systemu wyborczego. 
Partie polityczne uczestniczące w rywalizacji na arenie parlamentarnej najczęściej 
dążą do maksymalizacji własnych korzyści, a jednym ze sposobów osiągnięcia tego 
celu jest popieranie mechanizmów zwiększających szanse na sukces wyborczy. 
W ten sposób ten ostatni może dla jednych aktorów sceny politycznej stać się 
źródłem przyszłej nagrody, a dla innych ograniczeniem możliwości uczestniczenia 
w procesie podejmowania decyzji.

Zatem na arenie parlamentarnej kluczowa rola przypada aktorowi kontrolują-
cemu proces ustalania agendy. On bowiem może w największym stopniu liczyć na 
istotne redystrybutywne korzyści wynikające z podjęcia określonych decyzji7. 
Zasadniczą kwestią staje się zatem pytanie, czy i w jakim stopniu realizacja wła-
snych interesów aktorów politycznych koresponduje z efektywnością systemu 

3 R. Markowski, System wyborczy – system partyjny – jakość demokracji. O jednomandatowych 
okręgach wyborczych, Warszawa 2010, s. 4, http://www.isp.org.pl/fi les/5085946460410533001263554687.
pdf, odczyt z dn. 2.12.2011.

4 D.C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, New York 1990, s. 16.
5 G. Sartori, Political Development and Political Engineering, [w:] Public Policy, vol. 17, red. J.D. 

Montgomery, A.O. Hirschman, Cambridge 1968, s. 273.
6 Cyt. za: A. Downs, An Economic Th eory of Democracy, New York 1957, s. 28.
7 G. Tsebelis, Veto Players. How Political Institutions Work?, New York–Princeton 2002, s. 37.



13Reguły rywalizacji wyborczej a interesy partii politycznych…

wyborczego, ocenianą z perspektywy całego układu instytucjonalnego, a także 
podłoża społeczno-kulturowego i specyfi ki rywalizacji politycznej8.

NOWY SYSTEM WYBORCZY DO SENATU RP

Druga izba parlamentu w Polsce stanowi przedmiot eksperymentów ustrojo-
wych, zarówno w sferze propozycji programowych lansowanych przez różnych 
funkcjonujących obecnie, bądź w przeszłości aktorów politycznych, jak również 
w obszarze realnych działań i zachowań o charakterze politycznym. Pomijając ze 
względu na temat niniejszego opracowania pierwszy z wymienionych aspektów9, 
warto zauważyć, że bodaj najistotniejsze w okresie ostatnich dwudziestu lat zmiany 
w odniesieniu do Senatu RP, dotyczyły problematyki systemów wyborczych. Nie 
sposób bowiem nie zauważyć, że począwszy od 1989 r. osiem kolejnych elekcji do 
izby wyższej odbyło się w oparciu o trzy różne systemy wyborcze (a uznając zmiany 
w rozmiarze okręgów wyborczych za istotny element różnicujący systemy wybor-
cze ze względu na konsekwencje polityczne, można mówić nawet o czterech sys-
temach), choć charakterystyczne jest to, że wszystkie mieściły się w ramach formuł 
większościowych. Częstotliwość dokonywanych zmian jest więc wysoka, co 
powoduje, że system wyborczy do Senatu jawi się jako jeden z bardziej niestabil-
nych elementów młodej polskiej demokracji.

Tabela 1. Charakterystyka systemów wyborczych do Senatu RP 
w latach 1989–2011

Akt Prawny Publikator Wybory Formuła 
wyborcza

Ilość i rozmiar
okręgów

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. 
– Ordynacja wyborcza do Senatu 

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

Dziennik Ustaw 
1989, nr 19, 

poz. 103

4 i 18.06. 
1989

większość 
bezwzględna

47 okręgów dwu 
mandatowych;

2 okręgi 
trzymandatowe

8 A. Antoszewski, Metodologiczne aspekty badań nad współczesnymi systemami politycznymi, 
„Studia Nauk Politycznych” 2004, nr 1, s. 84–86.

9 Szerzej na ten temat propozycji zmian struktury wewnętrznej parlamentu w Polsce oraz roli 
i znaczenia drugiej izby w systemie politycznym zob. J. Okrzesik, Polski Senat. Studium politologiczne, 
Warszawa 2008, s. 104–113, 181–190; R. Glajcar, Aktorzy polityczni wobec modelu struktury wewnętrz-
nej polskiego parlamentu w okresie transformacji, [w:] Parlamentaryzm w świecie współczesnym. 
Między ideą a rzeczywistością, red. T. Mołdawa, J. Zaleśny, Warszawa 2010, s. 216–219.
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Akt Prawny Publikator Wybory Formuła 
wyborcza

Ilość i rozmiar
okręgów

Ustawa z dnia 10 maja 1991 r. – 
Ordynacja wyborcza do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw 
1991, nr 58, poz. 

246

27.10.1991
19.09.1993
21.09.1997

większość 
względna

47 okręgów 
dwumandatowych;

2 okręgi
trzymandatowe

Ustawa z dnia 12 kwietnia
2001 r. – Ordynacja wyborcza do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

i do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej

Dziennik Ustaw 
2001, nr 46, 

poz. 499

23.09.2001
25.09.2005
21.10.2007

większość 
względna

40 okręgów dwu-, 
trzy- i czteroman-

datowych

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – 
Kodeks wyborczy 

Dziennik Ustaw 
2011, nr 21, poz. 11  9.10.2011 większość 

względna

100 okręgów 
jednomandato-

wych
Źródło: Opracowanie własne.

Ostatnia zmiana systemu wyborczego do Senatu RP została przeprowadzona na 
początku 2011 r. i potwierdza ona generalny wniosek o wysokiej dynamice jego 
zmian. Biorąc pod uwagę to, że utrzymanie bądź zmiana określonego systemu 
wyborczego powinny być uzasadnione przede wszystkim specyfi ką reżimu poli-
tycznego, strukturą organów władzy państwowej, a także kwestiami natury kultu-
rowej, społecznej, czy historycznej10, należy zadać pytanie, czy autorzy kolejnej 
zmiany reguł rywalizacji wyborczej do Senatu RP rzeczywiście kierowali się chęcią 
ich dostosowania do specyfi ki rodzimego systemu politycznego. Wszak w systemie 
politycznym, który znajduje się w fazie transformacji, poszukiwanie najlepszych 
rozwiązań instytucjonalnych należy uznać za zjawisko normalne. Trudno jednak 
przywoływać takie argumenty, analizując procesu uchwalania Kodeksu wybor-
czego11, a zwłaszcza okoliczności wprowadzenia systemu FPTP (fi rst past the post) 
w wyborach senackich.

Oczywiście system ten ma w Polsce wielu zwolenników. Niemała rzesza obywa-
teli organizowała się wokół idei wprowadzenia jednomandatowych okręgów 
wyborczych, a na ich rzecz lobbowało też wielu polityków, wywodzących się 
zwłaszcza z kręgów Platformy Obywatelskiej. Znalazło to swoje odzwierciedlenie 
w ich aktywności na rzecz JOW na etapie prac parlamentarnych. Wskazywano 
zwłaszcza korzyści, które system większości względnej w jednomandatowych 
okręgach wyborczych powinien gwarantować. Wśród nich znalazł się m.in. argu-
ment większego uniezależnienie senatorów od struktur kierowniczych partii 

10 Por. R. Markowski, op.cit., s. 4.
11 Dz.U. 2011, nr 21, poz. 112.
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politycznych, co w konsekwencji miało zmienić relacje między przedstawicielem 
a wyborcą. Ten pierwszy miał być bardziej „delegatem” niż „powiernikiem”12, a to 
powinno skutkować wzmocnieniem wzajemnego zaufania pomiędzy obiema 
stronami. To z kolei miało determinować większą skuteczność mechanizmu egze-
kwowania odpowiedzialności ludzi władzy, co w konsekwencji miałoby przyczynić 
się do podniesienia standardów życia publicznego. Nie mniej istotny był argument 
wskazujący na prostotę tego systemu, co miało znaleźć swoje odzwierciedlenie 
w szerszym uczestnictwie obywateli w wyborach, zarówno na poziomie biernego, 
jak i czynnego prawa wyborczego oraz w mniejszej ilości głosów nieważnych. 
Wśród entuzjastów systemu FPTP zabrakło z kolei chłodnej refl eksji nad wadami 
i zagrożeniami związanymi z jego implementacją na poziomie wyborów parlamen-
tarnych. Wydaje się, że ewentualne analizy prowadzone były w swoistej izolacji i nie 
brano pod uwagę (bądź czyniono to w niewystarczającym stopniu) istotnego 
aspektu, jakim jest kontekst polityczny, w którym system ten miał funkcjonować. 
W efekcie zmiana systemu wyborczego do Senatu RP pociągnęła za sobą istotne 
konsekwencje polityczne, co uzasadnia spojrzenie na nią z perspektywy interesów 
aktorów politycznych, a zwłaszcza największych partii na rodzimej scenie politycz-
nej. Nie chodzi przy tym o to, by zmiany w polskim prawie wyborczym traktować 
wyłącznie w kategoriach „brudnej gry”, której celem jest realizacja partykularnych 
interesów partii politycznych mających w danym momencie wpływ na przebieg 
i wynik procesu podejmowania decyzji politycznych. Istotne jest natomiast uświa-
domienie sobie dwustronności relacji pomiędzy systemem wyborczym i systemem 
partyjnym13.

KONSEKWENCJE ZASTOSOWANIA SYSTEMU FPTP 
W WYBORACH DO SENATU RP W 2011 ROKU

Powszechnie wiadomo, że połączenie systemu większości względnej z jedno-
mandatowymi okręgami wyborczymi premiuje kandydatów reprezentujących 
partie polityczne cieszące się w danym momencie największym społecznym 

12 D.R. Swenson, Th e Relationship between Voters and Th eir Elected Representatives: how the System 
of Voting Infl uences Public Trust in the Political System, [w:] Jakiej ordynacji wyborczej potrzebuje 
Rzeczpospolita?, red. D. Dudek, D. Kała, P. Potakowski, Lublin 2008, s. 41–42.

13 O systemach wyborczych w kontekście interesów partii politycznych zob. A. Żukowski, Kierunki 
ewolucji polskiego systemu wyborczego a interesy partii politycznych, [w:] Partie i system partyjny RP. 
Stan i perspektywy, red. K. Kowalczyk, Ł. Tomczak, Toruń 2007, s. 23.
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poparciem. Za wybranego uznaje się kandydata, na którego oddano najwięcej 
głosów w okręgu. Nie ma przy tym znaczenia, jaka jest skala poparcia udzielonego 
mu przez wyborców. Istotne zaś jest to, że jest ono wyższe od tego, które uzyskali 
konkurenci. Dlatego też w kontekście takich rozwiązań mówi się o tym, że zwy-
cięzca bierze wszystko (the winner takes all), a pozostali kandydaci, bez względu 
na wysokość udzielonego im poparcia, nie zdobywają mandatu14. Istotne jest przy 
tym, aby kandydaci danego komitetu wyborczego zwyciężyli w jak największej 
liczbie okręgów. W konsekwencji może się zdarzyć nawet tak, że formalnym zwy-
cięzcą wyborów (biorąc pod uwagę liczbę zdobytych mandatów) będzie ugrupo-
wanie, na kandydatów którego nie oddano w skali kraju największej liczby głosów 
i odwrotnie, ugrupowanie, którego kandydaci w skali kraju uzyskali łącznie naj-
więcej głosów, nie musi zdobyć największej liczby mandatów. 

Okazuje się więc, że szanse na ostateczne zwycięstwo wyborcze mają tylko 
komitety cieszące się sporym poparciem w skali kraju, natomiast te, których 
wpływy skoncentrowane są wyłącznie w jednym, czy kilku okręgach mogą co 
prawda liczyć na wprowadzenie do organu przedstawicielskiego swojego reprezen-
tanta, bądź nawet kilku, jednak nie mają żadnych szans na odegranie znaczącej roli 
w rywalizacji politycznej na poziomie parlamentarnym. Jednocześnie ich obecność 
w parlamencie może przekładać się na zachowania i działania o bardziej zindywi-
dualizowanym charakterze, tzn. obliczonym na obronę interesów określonych grup, 
bądź wspólnot, którym zawdzięczają oni swój wyborczy sukces. Wydaje się, że taki 
sposób sprawowania mandatu Senatora RP można by oceniać jako destruktywny 
w kontekście pozycji i zakresu kompetencji wyższej izby polskiego parlamentu 
w systemie organów władzy państwowej. Nie można bowiem pomijać kwestii tego, 
że senator ma status „przedstawiciela Narodu” (art. 108 Konstytucji RP), a niewy-
łącznie przedstawiciela wyborców z danego okręgu.

Na stan wiedzy politologicznej o konsekwencjach zastosowania określonych 
systemów wyborczych niewątpliwie znaczący wpływ wywarły reguły sformułowane 

14 Problem ten bardzo dobrze obrazuje przykład z wyborów do Senatu RP w 2011 r. Otóż w okrę-
gu nr 30, obejmującym powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski i wadowicki, zwycięzca 
zdobył zaledwie 82 głosy (0,04%) więcej niż kandydat, który zajął drugie miejsce. Niewielki rozmiar 
tej różnicy widać, kiedy zestawi się ją z ilością osób, które oddały ważne głosy, a było ich 244 114. 
Równie interesujący jest przykład z okręgu nr 83 (powiat kielecki i miasto Kielce), w którym zwy-
cięzca (o mandat ubiegało się siedmioro kandydatów) uzyskał poparcie zaledwie 25,08% głosujących. 
Okazuje się, że odnosząc to do liczby osób uprawnionych do głosowania w tym okręgu, zwycięzca 
zawdzięcza swój wyborczy sukces poparciu zaledwie nieco ponad 12% osób posiadających czynne 
prawo wyborcze. Zob. www.pkw.gov.pl, odczyt z dn. 25.11.2011.



17Reguły rywalizacji wyborczej a interesy partii politycznych…

w latach 50. ubiegłego wieku przez Maurice’a Duverger’a15. Jego ustalenia zostały 
częściowo zakwestionowane przez innych politologów16, a sam ich autor również 
zdał sobie sprawę z konieczności uwzględnienia oddziaływania innych, poza sys-
temem wyborczym, zmiennych17 determinujących polityczny kształt organów 
przedstawicielskich. Niemniej analizując efekty połączenia jednomandatowych 
okręgów wyborczych z formułą większości względnej w wyborach do Senatu RP 
w 2011 r., można zauważyć, że ustalenia francuskiego politologa potwierdziły się. 
Otóż dziewięćdziesiąt cztery mandaty w stuosobowej izbie wyższej polskiego 
parlamentu przypadły kandydatom dwóch komitetów wyborczych: Platformy 
Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Można więc uznać, że benefi cjentami 
nowego systemu wyborczego do Senatu, wprowadzonego na podstawie Kodeksu 
wyborczego, stały się największe partie polityczne. Stało się to w znaczącym stop-
niu kosztem ugrupowań słabszych.

Wyjątkowo niekorzystne dla tzw. ugrupowań trzecich okazało się wprowadzenie 
jednomandatowych okręgów wyborczych. Podczas gdy w poprzednich elekcjach 
senackich do rozdysponowania w okręgach wyborczych pozostawało kilka man-
datów, kandydaci takich komitetów zazwyczaj mieli szanse na zdobycie drugiego, 
trzeciego, bądź czwartego mandatu, natomiast zdecydowanie rzadziej dotyczyło to 
pierwszego18. Logika nakazuje więc przyjąć, że realne szanse na zdobycie mandatu 
przez kandydatów ugrupowań słabszych (trzeciego i kolejnych pod względem 
społecznego poparcia) w rezultacie przyjęcia nowych rozwiązań zostały zmniej-
szone. Potwierdzają to wyniki wyborów do Senatu w 2011 r. Otóż kandydatów 
Polskiego Stronnictwa Ludowego i Sojuszu Lewicy Demokratycznej w skali kraju 
łącznie poparło po około 10% głosujących19. Tymczasem pierwsza z wymienionych 
partii ma w izbie wyższej dwóch reprezentantów, a druga ani jednego. Benefi cjen-

15 M. Duverger, Political Parties: Th eir Organization and Activity in the Modern State, London 
1959, s. 205 i n.

16 G.W. Cox, Making Votes Count. Strategic Coordination in the World’s Electoral Systems, Cam-
bridge 1997, s. 13–34.

17 Zob. M. Duverger, Duverger’s Law: Forty Years Later, [w:] Electoral Laws and Th eir Political 
Consequences, red. B. Grofman, A. Lijphart, New York 2003, s. 69–84; D. Nohlen, Prawo wyborcze 
i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Warszawa 2004, s. 406.

18 Wiąże się to z tym, że w wyborach, w których obowiązuje formuła większości względnej nie-
zbędny próg poparcia gwarantujący otrzymanie mandatu zmniejsza się wraz ze wzrostem rozmiaru 
okręgu wyborczego. Oznacza to, że w okręgu jednomandatowym pewnym zdobycia mandatu jest 
kandydat, który otrzymał więcej niż 50% głosów, w okręgu dwumandatowym trzeba otrzymać po-
parcie więcej niż 33,3% głosujących, w okręgu z trzema mandatami – więcej niż 25%, a z czterema 
– więcej niż 20%. Zob. D. Nohlen, op.cit., s. 82.

19 Kandydatów PSL poparło 10,39% głosujących, a SLD – 9,74%.
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tem strat poniesionych przez słabsze komitety wyborcze są oczywiście najsilniejsze 
podmioty rywalizacji wyborczej. Zarówno kandydaci PO, jak i PiS uzyskali łącznie 
w skali kraju poparcie niższe niż ich listy w wyborach do Sejmu RP, tymczasem 
przełożyło się to na procentowo określoną wyższą ilość mandatów. Kandydatów 
pierwszego z wymienionych ugrupowań poparło łącznie 34,57% głosujących, 
a drugiego – 26,49%, co ostatecznie przyniosło skutek w postaci 63% mandatów 
dla PO i 31% dla PiS. Przykład ten dobitnie pokazuje, jak twórcy systemów wybor-
czych, czyli de facto partie polityczne, decydując m.in. o przyjęciu metody trans-
formacji głosów na mandaty, czy rozmiarze okręgów wyborczych, rozstrzygają 
o bezpośrednim, mechanicznym efekcie zastosowanego systemu wyborczego, który 
objawia się poziomem deformacji woli wyborców, liczonym jako różnica pomiędzy 
liczbą uzyskanych głosów a  liczbą uzyskanych mandatów przez rywalizujące 
ugrupowania20.

Wykres 1. Deformacja woli wyborców w wyborach do Senatu RP 
w 2011 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej.

Poziom deformacji, który wystąpił w wyborach do Senatu RP w 2011 r., można 
by pokazać nie tylko na poziomie wyniku wyborczego poszczególnych ugrupowań, 
ale także na poziomie globalnym. Otóż na kandydatów, którzy okazali się zwycięz-
cami wyborów w poszczególnych okręgach, oddano łącznie niespełna 41% głosów. 
Oznacza to, że głosy ponad 59% obywateli uczestniczących w wyborach, zostały 
de facto zmarnowane, a oni, mimo że wzięli udział w wyborach, nie mają swojego 

20 W.  Sokół, Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, 
Lublin 2007, s. 91.
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reprezentanta w wyższej izbie parlamentu. A zatem głosy biorącej udział w wybo-
rach mniejszości zdecydowały o ich ostatecznym wyniku. 

Jak wiadomo, póki co nie znaleziono systemu wyborczego, który łączyłby w sobie 
w sposób idealny dwie cechy, a mianowicie gwarantowałby stabilność rządzenia 
i wiernie odwzorowywał preferencje elektoratu. Wszystkie systemy wyborcze 
w mniejszym bądź większym stopniu deformują wolę wyborców. Dlatego tak 
istotną kwestią jest ich dostosowanie do określonego kontekstu, wyznaczonego 
m.in. takimi kwestiami, jak podziały socjopolityczne i będący ich odbiciem system 
partyjny, czy charakter organu, którego dotyczy system wyborczy. Wydaje się, że 
w przypadku reformy systemu wyborczego do Senatu RP w 2011 r. takiego kon-
tekstowego myślenia zabrakło, albo też świadomie nie zostało wzięte pod uwagę. 
Wiadomo bowiem, że zastosowanie the-fi rst-past-the-post system sprzyja nasileniu 
się zjawiska deformacji woli wyborców21. W tym konkretnym przypadku jest ono 
dodatkowo wzmocnione faktem, że liczba mandatów, które pozostają do obsadze-
nia w skali kraju jest stosunkowo niewielka, co, jak zauważył Arend Lijphart, 
również przekłada się na niższy poziom proporcjonalności22. W rezultacie zasto-
sowany system wyborczy tylko częściowo odzwierciedlił wolę elektoratu, a poziom 
jego proporcjonalności okazał się wyjątkowo niski23.

Kolejną konsekwencją zastosowanego systemu wyborczego był wysoki poziom 
redukcji efektywnej liczby partii. Bez względu na zastosowane rozwiązania efek-
tywna liczba partii uczestniczących w wyborach jest zawsze wyższa od efektywnej 
liczby partii na poziomie parlamentarnym24. Istotna natomiast jest skala tego 
zjawiska. W wyborach do Senatu RP w 2011 r. współczynnik redukcji efektywnej 
liczby partii był o prawie 1/5 wyższy niż cztery lata wcześniej i osiągnął poziom 
ponad 57. Był to efekt różnicy pomiędzy efektywną liczbą partii na poziomie 
wyborczym, która wyniosła 4,7, podczas gdy na poziomie parlamentarnym 
wskaźnik ten miał wartość nieco ponad 2. Oznacza to, że układ sił politycznych 

21 G. Sartori, Th e Infl uence of Electoral Systems: Faulty Laws and Faulty Method?, [w:] Electoral 
Laws and Th eir Political Consequences…, s. 53.

22 A. Lijphart, Th e Political Consequences of Electoral Laws, 1945–85, „American Political Science 
Review” 1990, vol. 84, nr 2, s. 488.

23 Wartość indeksu proporcjonalności, obliczonego według wzoru zaproponowanego przez Ri-
charda Rose’a wyniosła zaledwie 66, z kolei zaproponowany przez Michaela Gallaghera indeks dys-
proporcjonalności wyniósł aż 24. Szerzej na temat różnorodnych indeksów, za pomocą których można 
dokonywać analiz politycznych konsekwencji zastosowanych systemów wyborczych pisze: W.  Sokół, 
op.cit., s. 104–109.

24 M. Laakso, R. Taagapera, „Eff ective” Number of Parties. A Measure with Application to West 
Europe, „Comparative Political Studies” 1979, vol. 12, nr 1, s. 4.
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w izbie wyższej polskiego parlamentu zbliżony jest do dwupartyjności. Nawiązu-
jąc do ustaleń Giovanni Sartoriego, analizującego „prawdziwe prawo socjolo-
giczne” Maurice Duvergera, należy podkreślić, że systemy łączące zasadę więk-
szości względnej z jednomandatowymi okręgami wyborczymi niekoniecznie 
całkowicie eliminują z walki o mandaty słabsze podmioty rywalizacji wyborczej 
(inne niż dwa największe). Otóż nie można wykluczyć, że w niektórych okręgach 
kandydaci takich komitetów zdobywają największą liczbę głosów, co zgodnie 
z zasadą mówiącą, że zwycięzca bierze wszystko, powoduje że zdobywają mandat25. 
Sytuacja taka miała miejsce w wyborach do Senatu RP w 2011 r., w wyniku których 
sześć ze stu mandatów przypadło kandydatom innych komitetów niż dwa naj-
większe. Warto zauważyć, że dwa z tych mandatów przypadły kandydatom Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego, jeden – kandydatowi „komitetu wodzowskiego”26, 
zaś pozostałe trzy zdobyli kandydaci podkreślający swoją niezależność od orga-
nizacyjnych form uczestnictwa w życiu politycznym27. Wyborczy sukces kandy-
datów PSL-u wynikał przede wszystkim z ich osobistej popularności oraz faktu, 
że największe ugrupowania w  tych okręgach nie potrafi ły wystawić równie 
„atrakcyjnych” kandydatów. W odniesieniu do czterech kandydatów niezwiąza-
nych z komitetami partyjnymi istotne znaczenie miały również strategie stoso-
wane przez dwa największe podmioty rywalizacji wyborczej, PO i PiS. Otóż 
w okręgach, w których zwyciężali Jarosław Obremski, Marek Borowski, Włodzi-
mierz Cimoszewicz i Kazimierz Kutz, partie te świadomie rezygnowały z wysta-
wiania własnego kandydata, mniej bądź bardziej czytelnie popierając kandydatów 
formalnie niezależnych.

Okazuje się więc, że nowy system wyborczy do Senatu RP nie tylko w znaczącym 
zakresie deformuje wolę wyborców, ale również przyczynia się do redukcji liczby 

25 G. Sartori, op.cit., s. 59, 63.
26 Termin ten zaczerpnięty został z literatury poświęconej elekcjom samorządowym. W tym 

przypadku mianem „komitetów wodzowskich” można by określić te podmioty rywalizacji wyborczej, 
które zostały utworzone wokół osoby popularnej w przestrzeni publicznej (politycznej), z jednocze-
snym wykorzystaniem jej nazwiska w ofi cjalnej nazwie komitetu. Do tej kategorii nie zaliczają się 
komitety, które zgłaszają jednego kandydata, mimo iż jego nazwisko umieszczono w nazwie komitetu. 
Por. P. Swianiewicz, Bezpartyjni radni w samorządach gminnych, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 11, 
s. 29; R. Glajcar, Podmioty rywalizacji wyborczej w miastach na prawach powiatu (na przykładzie 
województwa śląskiego), [w:] Wybory samorządowe 2010, red. M. Kolczyński, W. Wojtasik, Katowice 
2011, s. 133–134.

27 Oczywiście są to postaci znane w kręgach politycznych, których proweniencje polityczne nie 
są tajemnicą dla elektoratu. Wszyscy oni w przeszłości jednoznacznie identyfi kowali się z określonymi 
środowiskami politycznymi i ich organizacyjnymi formami. 
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partii na poziomie parlamentarnym. Tak więc w kontekście jego mechanicznych 
konsekwencji trudno znaleźć inne uzasadnienie dla jego wprowadzenia jak tylko 
utrzymanie politycznej kontroli nad tą izbą przez partię rządzącą. Jednocześnie 
warto pamiętać o tym, że wielu aktorów polskiej sceny politycznej po 1989 r.
podważało zasadność utrzymywania bikameralnej struktury parlamentu. Żaden 
z nich po zdobyciu władzy nie zdecydował się jednak na likwidację Senatu. Okazuje 
się, że to nie tylko nie leży w interesie ugrupowania rządzącego, a wręcz przeciwnie, 
racjonalność wskazuje na to, że powinno ono dążyć do kontrolowania w niej 
absolutnej większości mandatów. W  kontekście rozwiązań zakładających, że 
wybory do obu izb parlamentu odbywają się jednocześnie, zdecydowanie najbar-
dziej sprzyja temu system większości względnej w połączeniu z jednomandatowymi 
okręgami wyborczymi. Za wyjątkiem sytuacji, gdy różnica społecznego poparcia 
pomiędzy dwoma głównymi partiami jest minimalna, należy się spodziewać, że 
ugrupowanie, które uzyska najwyższe poparcie w wyborach do Sejmu, okaże się 
zwycięzcą również w wyborach senackich. Bezpośredni, mechaniczny efekt zasto-
sowanych systemów wyborczych będzie taki, że różnica pomiędzy procentem 
uzyskanych mandatów i procentem uzyskanych głosów będzie wyższa w wyborach 
do izby drugiej. W konsekwencji polska praktyka polityczna ukazuje, że ugrupo-
wanie zwycięskie w wyborach parlamentarnych nie jest w stanie zdobyć więcej niż 
połowy mandatów poselskich, zaś dalece uprawdopodobnione jest kontrolowanie 
przez taki podmiot większości absolutnej w Senacie. Zależność tę ukazuje Wykres 2, 
uwzględniający kolejne elekcje począwszy od 2001 r., czyli po wejściu w życie 
Konstytucji RP z 1997 r. i reformy administracyjnej kraju.

Wykres 2. Wynik zwycięskiego komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu 
i Senatu (% uzyskanych mandatów) w latach 2001–2011

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej, www.pkw.gov.pl, 
odczyt z dn.18.12.2011.
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Zatem forsowany w trakcie prac nad Kodeksem wyborczym system łączący 
formułę większości względnej z  jednomandatowymi okręgami wyborczymi 
postrzegać można jako swoiste „zabezpieczenie” dotychczasowego stanu posiada-
nia ugrupowania cieszącego się aktualnie największym poparciem społecznym. 
Jednocześnie wprowadzone mechanizmy lepiej od poprzednio obowiązujących 
gwarantują kontrolę bezwzględnej większości mandatów w izbie wyższej. Ten 
element z kolei jest istotny z perspektywy stabilności rządzenia, o czym przekonuje 
się ugrupowanie (bądź ugrupowania) rządzące. Jest to ściśle powiązane z kontek-
stem instytucjonalnym, a przede wszystkim z funkcją stabilizacji systemu28, którą 
Senat ma do odegrania w systemie politycznym RP. Z jednej strony może on 
bowiem być katalizatorem napięć na linii Sejm – rząd, co ma znaczenie zwłaszcza 
w sytuacji funkcjonowania rządów mniejszościowych bądź rządów większościo-
wych opierających się na koalicjach minimalnego rozmiaru29. Z drugiej, Senat może 
odegrać istotną rolę w okresie, gdy urząd Prezydenta RP sprawuje osoba nieprzy-
chylna obozowi rządzącemu. Izba wyższa może bowiem blokować prezydenckie 
inicjatywy przeprowadzania referendum ogólnokrajowego30.

28 Wystąpienie Adama Jamroza w trakcie seminarium: „Zagadnienie dwuizbowości w europejskich 
systemach parlamentarnych”, Warszawa 26–27.04.1994 (zapis stenografi czny), Biuro Studiów i Analiz 
Kancelarii Senatu, Warszawa 1994, z. S-2, s. 11.

29 A. Lijphart, Patterns of democracy. Government Forms and Performance thirty-Six Countries, 
Nev Haven–London 1999, s. 93–94.

30 R. Glajcar, J. Okrzesik, W. Wojtasik, Ustrój polityczny RP. Wprowadzenie, Bielsko-Biała 2006, 
s. 95. 
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Rules of Political Rivalry and the Interests of Political Parties. 
On the Political Consequences of the Change of the Polish Senate’s 

Electoral System in 2011

ELECTORAL SYSTEMS ARE one of the most important instruments via which political 
actors shape national politics. For some groups they are seen as a source of future reward, 
while for others they lead to their demise, eliminating them from any right to decide about 
the politics of the state. Th ere is no system that is able to combine both guaranteed stabil-
ity of power with a faithful refl ection of the political solutions sought aft er by the voters. 
For this reason it is all the more justifi ed to look at electoral systems through the prism of 
the interests of political parties, especially of those who have the necessary majority to see 
various projects adopted. Th e change of the Polish Senate’s electoral system in 2011 is an 
excellent example of how the interests of political parties can override those of the voters. 
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I. WPROWADZENIE

NIEDAWNE WYBORY PARLAMENTARNE zasługują na baczną uwagę nie tylko ze 
względu na to, że po dwudziestu latach od pierwszych w pełni wolnych wyborów 
parlamentarnych obywatele obdarzyli zaufaniem obóz polityczny, który przez 
ostatnią kadencję sprawował władzę. Powodem do skupienia na nich uwagi były 
również możliwości, jakie zapewnił obywatelom ustawodawca w odniesieniu do 
sposobu głosowania. Aż do 2010 r. możliwości te ograniczały się zasadniczo do 
osobistej formy oddawania głosu w lokalu wyborczym. A i we wspomnianym 
2010 r. do podstawowego sposobu głosowania dodano wyłącznie głosowanie przez 
pełnomocnika. W omawianych wyborach parlamentarnych obok rzeczonej formy 
pojawiło się głosowanie korespondencyjne, a także wprowadzono kilka znaczących 
modyfi kacji w zakresie osobistego oddawania głosu.

Unormowania sposobu oddawania głosu składają się na system gwarancji zasady 
powszechności wyborów w odniesieniu do czynnego prawa wyborczego. Powszech-
ność to zasada o największej doniosłości spośród całego katalogu konstytucyjnych 
zasad wyborczych. W odniesieniu do wyborów do Sejmu proklamuje ją art. 96 
ust. 2 Konstytucji RP, a do wyborów do Senatu art. 97 ust. 2 Konstytucji RP1. 
W interesującym nas aspekcie, odnoszącym się do prawa głosowania, oznacza ona: 
„zakaz wyłączania od czynnego udziału w wyborach jednostek (obywateli) lub 

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. 
zm.).
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grup społecznych wchodzących w skład zbiorowego podmiotu suwerenności2”. 
Wykładnia rozszerzająca nie pozwala poprzestać na wolnym od dyskryminujących 
wyłączeń ukształtowaniu przez ustrojodawcę kręgu osób, którym przysługuje 
czynne prawo wyborcze (elektorat prawny), ale zobowiązuje ustawodawcę do 
ukształtowania przepisów prawnych tak, by umożliwiały one każdemu skorzysta-
nie z przysługującego mu prawa3. Wywieść stąd można wniosek, iż na państwie 
spoczywa obowiązek dbałości o to, by elektorat faktyczny był jak najszerszy. Inaczej 
mówiąc, by frekwencja była jak najwyższa i a contrario by absencja wyborcza była 
jak najniższa. Pamiętać przy tym należy, że wyróżnia się absencję zawinioną i przy-
musową. W pierwszym przypadku niebiorący udziału w wyborach czynią to 
z własnej woli, w drugim wyborca mimo chęci wzięcia udziału w głosowaniu nie 
może tego zrobić z powodu występowania jakiejś obiektywnej przeszkody4. Mini-
mum dbałości o spectrum elektoratu faktycznego powinno zatem polegać na 
zapewnieniu realnej możliwości udziału w głosowaniu chcącym to uczynić, czyli 
na eliminowaniu absencji przymusowej. Idąc dalej postulować należy także prze-
ciwdziałanie absencji zawinionej. Głównym, ale nie jedynym sposobem ogranicza-
nia absencji, są przyjmowane w danym systemie wyborczym rozwiązania instytu-
cjonalne, zwłaszcza te związane ze sposobem oddawania głosu5.

To, w jaki sposób oddajemy głos, zależy od tego jak ustawodawca określił nasze 
uprawnienia w akcie głosowania. Zasadniczo opierają się one na tradycyjnym 
sposobie głosowania, jakim jest głosowanie osobiste. Rozumiane jako technika 
głosowania oznacza ono, że wyborca chcący wziąć udział w głosowaniu i wyrazić 
swoje preferencje polityczne musi stawić się osobiście w dniu głosowania w lokalu 
wyborczym. Jest to podstawowa i najczęściej stosowana forma6. Obok niej wystę-
pują alternatywne sposoby głosowania. Jak podaje Andrzej Sokala są to: „dodat-
kowe i uzupełniające względem tradycyjnych i podstawowych sposobów techniki 

2  B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, uwaga 6 do art. 
63 Konstytucji.

3 Por. M. Chmaj, W. Skrzydło, System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011, s. 39.
4 Zob. A. Żukowski, Systemy wyborcze, Olsztyn 1999, s. 116, 117; J. Zbieranek, W stronę reformy 

procedur głosowania, „Analizy i Opinie”  2005, nr 52, s. 2–4. 
5 Obok techniki głosowania składają się na nie regulacje dotyczące: dnia i godzin głosowania, list 

wyborców czy obwodów głosowania. Więcej na ten temat zob.: J. Buczkowski, Podstawowe zasady 
prawa wyborczego III Rzeczypospolitej, Lublin 1998, s. 89–130; K. Skotnicki, Zasada powszechności 
w prawie wyborczym. Zagadnienia teorii i praktyki, Łódź 2000, s. 148 i n.; J. Raciborski, Instytucjonalne 
uwarunkowania zachowań wyborczych, Toruń 2012. 

6 Por. B. Michalak, A. Sokala, Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, Toruń 2010, s.v. 
głosowanie osobiste.
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głosowania, umożliwiające oddanie głosu bez konieczności udawania się do punktu 
głosowania […]. Najczęściej spotykane to: głosowanie przez pełnomocnika (nazy-
wane też głosowaniem przez przedstawiciela), głosowanie korespondencyjne 
(drogą pocztową) oraz głosowanie elektroniczne (e-voting)7”.

Związek między alternatywnymi procedurami głosowania i zasadą powszech-
ności potwierdza stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, uznające alternatywne 
sposoby głosowania za „formy głosowania realizujące zasadę powszechności 
wyborów” i „dodatkową gwarancję korzystania przez obywateli z czynnego prawa 
wyborczego”8 oraz – przede wszystkim – podkreślające prymat zasady powszech-
ności prawa wyborczego9 i konieczność nie tylko stabilności prawa wyborczego, 
ale także adekwatność prawa wyborczego do warunków, w których obowiązuje. 
Z powyższego wynika bowiem, że: „Procesom zwiększania się liczby osób w pode-
szłym wieku i niepełnosprawnych nie mogą nie towarzyszyć zmiany prawne 
uwzględniające rzeczywiste możliwości ich udziału w wyborach. Prawo wyborcze 
nie może ignorować wzrastającej mobilności społeczeństwa i tego, że znaczna część 
obywateli mieszka obecnie poza granicami kraju. Prawo wyborcze nie może igno-
rować również zachodzących obecnie fundamentalnych zmian w technikach 
komunikowania się ludzi. Niezauważanie przez prawodawcę powyższych zmian 
istotnych z punktu widzenia prawa wyborczego oznaczałoby przyzwolenie na 
wyłączenie pewnych grup obywateli z udziału w podejmowaniu ważnych decyzji, 
które ich dotyczą”10.

7 Ibidem, s.v. alternatywne sposoby głosowania.
8 Komunikat prasowy po ogłoszeniu wyroku dotyczącego Kodeksu wyborczego (sygn. K 9/11). 

W treści uzasadnienia do wyroku z dnia 20 lipca 2011 r. nie powtórzono tych stwierdzeń, jednak 
podkreślono, że „Prawo wyborcze powinno być […] tak konstruowane, aby stwarzać wyborcom jak 
największe możliwości udziału w wyborach celem wskazania przedstawicieli, którzy w ich imieniu 
będą sprawować władzę”. Jednak sędzia Marek Kotlinowski w swym zdaniu odrębnym zauważył, 
w odniesieniu do zagadnienia dwudniowego głosowania, że z zasady powszechności wyborów wynika 
„wymóg takiego zorganizowania procesu wyborczego, by osoby mające czynne prawo wyborcze 
miały jak największe możliwości wzięcia udziału w głosowaniu”. Zarówno komunikat, jak i wyrok 
z uzasadnieniem dostępne są na stronie http://www.trybunal.gov.pl/OTK/otk.htm, odczyt z dn. 
13.01.2011. 

9 W uzasadnieniu do wyroku K 9/11 czytamy, że: „wśród przymiotników wyborczych ustrojo-
dawca na pierwszym miejscu zawsze wymienia, iż wybory są powszechne, co prowadzi do wniosku, 
że powszechny udział obywateli w wyborach stanowi samoistną wartość konstytucyjną”.

10 Stanowisko takie zajął Trybunał Konstytucyjny w powoływanej już sprawie K 9/11, ujmując je 
wśród uwag ogólnych dotyczących prawa wyborczego opartych nie tylko na przepisach konstytucji, 
ale także na dekodowanych z nich wartościach konstytucyjnych ustalonych w dotychczasowym 
orzecznictwie Trybunału. Zainteresowanych orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego w sprawach 
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W związku ze zmniejszającym się udziałem obywateli w życiu publicznym 
w ostatnich dziesięcioleciach w wielu państwach świata wprowadzono szereg, 
często kompleksowych, rozwiązań mających na celu aktywizację elektoratu11. 
Również w Polsce podejmowane były liczne działania dążące do tego celu12 i choć 
wiele z nich przybierało postać postulatów zmian w prawie wyborczym13, droga 
do tych zmian była bardzo żmudna. Na dowód wystarczy wskazać, że pierwsze 
postulaty wprowadzenia możliwości głosowania przez pełnomocnika Państwowa 
Komisja Wyborcza formułowała już w 1992 r. Jednak dopiero w 2009 r. rozwiąza-
nia te stały się częścią obowiązującego porządku prawnego14, przy czym po raz 
pierwszy w praktyce zastosowano je w 2010 r. podczas wyborów prezydenckich15, 
a więc w 18 lat po wysunięciu tego postulatu16.

Pamiętać jednak należy, że gdy w grę wchodzą nadzwyczajne formy głosowania 
niezbędne wydają się nadzwyczajne środki ostrożności. Przykłady takich obostrzeń 
podaje „Kodeks dobrych praktyk w sprawach wyborczych”. Stanowi on, iż: „głoso-

wyborczych odsyłam do opracowania Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego z sprawach wybor-
czych, Toruń 2011.

11 Zob. A. Ellis i in., Aktywizowanie wyborców. Inicjatywy z różnych krajów świata, Warszawa 2008.
12 Dla przykładu można podać koalicje, złożone głównie z organizacji pozarządowych, przepro-

wadzające kampanie profrekwencyjne począwszy od wyborów parlamentarnych w 2007 r. – koalicja 
21 października, koalicja na rzecz gromadnego udziału w Eurowyborach z 2009 r., Masz głos, masz 
wybór – kampanie podczas kampanii w wyborach prezydenckich i samorządowych w 2010 r. czy 
akcja Głosuj! Przez niedawnymi wyborami parlamentarnymi, odbywająca się pod patronatem Pre-
zydenta RP, organizowana przez fundację Polska Przedsiębiorcza i  stowarzyszenie Normalne 
Państwo.

13 Zob. m.in. Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu. Międzynarodowa konfe-
rencja naukowa Rzeszów 26–27 marca 2007 roku, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2007. 

14 Najpierw w odniesieniu do wyborów do PE na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie 
ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz 
ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 202, poz. 1547), następnie 
w oparciu o ustawę z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej, ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 213, poz. 1651) 
w związku z wyborami samorządowymi oraz na urząd Prezydenta RP.

15 Ze względu na zaskarżenie przez Prezydenta RP nowelizacji ordynacji do PE w wyborach do 
tego organu w 2009 r. nie było możliwości głosowania przez pełnomocnika. Warto jednak dodać, że 
instytucja ta nie była wtedy oceniana przez Trybunał.

16 Więcej o genezie wprowadzenia głosowania przez pełnomocnika i korespondencyjnego do 
polskiego prawa wyborczego zob. odpowiednio pkt 5.4 oraz 6.2 wyroku TK o sygn. K 9/11 oraz 
J. Zbieranek, Nowe procedury: głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika, [w:] Kodeks wybor-
czy. Wstępna ocena, red. K. Skotnicki, Warszawa 2011, s. 41–51.
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wanie przez pełnomocnika dozwolone jest tylko wtedy, gdy podlega bardzo ścisłym 
przepisom – znowu dla zapobieżenia oszustwu; liczba pełnomocnictw posiadanych 
przez jednego wyborcę musi być ograniczona”, a w odniesieniu do głosowania 
korespondencyjnego powinno się na nie pozwalać, „jeśli usługi pocztowe są bez-
pieczne – innymi słowy, wolne od zamierzonej ingerencji – i wiarygodne, w sensie 
poprawnego funkcjonowania”17. Świadczy to o tym, że procedury te powinny 
podlegać szczególnym restrykcjom zwłaszcza ze względu na określenie grupy 
podmiotów mogących z nich korzystać oraz w związku z głosowaniem przez 
przedstawiciela na zapobieżenie możliwości skupiania znacznej ilości pełnomoc-
nictw w ręku jednego wyborcy18.

II. SPOSOBY GŁOSOWANIA W KODEKSIE WYBORCZYM

Uchwalony 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy19, który po raz pierwszy znalazł 
zastosowanie w wyborach parlamentarnych. Obok tradycyjnej i podstawowej 
formy osobistego głosowania w lokalu wyborczym wprowadził on także możli-
wość oddania głosu korespondencyjnie oraz przez pełnomocnika. Zaznaczyć 
trzeba, że alternatywne formy głosowania przewidziane są dla ściśle określonych 
grup wyborców. Przy czym głosowanie korespondencyjne uznawane jest za 
głosowanie osobiste. Bowiem na gruncie kodeksu wyborczego głosowanie oso-
biste rozumiane jest jako samodzielne oddawanie głosu20. Ponadto dość znaczą-
cym modyfi kacjom uległy regulacje dotyczące kwestii głosowania w  lokalu 
wyborczym.

17 Tak pkt 38 raportu wyjaśniającego do Kodeksu dobrej praktyki w sprawach wyborczych 
przyjęty przez Komisję Wenecką Rady Europy (CDL-AD 2002 23-rev.). Dostępne na http://pkw.gov.
pl/g2/i/69/15/69153/Kodeks_Dobrej_Praktyki_w_Sprawach_Wyborczych.pdf, odczyt z dn. 
13.01.2011.

18 Więcej o rozwiązaniach funkcjonujących w państwach europejskich zob. J. Zbieranek, Alterna-
tywne procedury głosowania w Polsce na tle państw Unii Europejskiej, [w:] Wybrane problemy systemów 
wyborczych, red. D. Dziewiulak, „Studia BAS” 2011, nr 3 (27), s. 96–98.

19 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, zm. Nr 94, poz. 550, 
Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, 
poz. 1281 nazywana dalej kodeksem wyborczym.

20 Tak art. 38 § 2 kodeksu wyborczego.
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1. Głosowanie przez pełnomocnika

Polega ono na upoważnieniu przez wyborcę wybranej przez siebie osoby, także 
będącej wyborcą, do oddania głosu w jego imieniu. Wedle przyjętych w kodeksie 
wyborczym rozwiązań21, opartych o wzorzec zawarty w ordynacji wyborczej do 
Parlamentu Europejskiego22, pełnomocnika ustanowić może wyborca niepełno-
sprawny o  znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 
wyborca powyżej 75 roku życia, o ile nie został on ujęty w spisie wyborców wła-
ściwym dla odrębnego obwodu głosowania23, obwodu głosowania utworzonego za 
granicą lub na polskim statku morskim bądź nie wyraził chęci głosowania za 
pośrednictwem poczty24. Pełnomocnikiem nie może zostać kandydat, mąż zaufania 
czy członek komisji obwodowej właściwej dla udzielającego pełnomocnictwa. 
Ponadto pełnomocnik powinien zamieszkiwać na obszarze tej samej gminy co 
„mocodawca”. Jeśli tak nie jest musi posiadać zaświadczenie o prawie do głosowa-
nia. Generalnie można być pełnomocnikiem jednego wyborcy. Wyjątek stanowią 
sytuacje, gdy jedna z osób udzielających pełnomocnictwa jest spokrewniona25 
z pełnomocnikiem. W takich przypadkach może on uzyskać dwa pełnomocnictwa. 
Zakazane jest pobieranie jakichkolwiek opłat zarówno za udzielenie pełnomoc-
nictwa, jak i za głosowanie w imieniu wyborcy26. Ustanowienie pełnomocnika to 
czynność formalna, którą potwierdza akt pełnomocnictwa. Akt sporządza się na 
wniosek zainteresowanego skierowany do organu wykonawczego gminy najpóźniej 
w 10 dniu przed dniem głosowania. Pełnomocnictwo można cofnąć. Może ono 
również wygasnąć, co następuje z mocy prawa w przypadku: śmierci lub utraty 
prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika, braku 

21 Kwestie głosowania przez pełnomocnika zawarte zostały w rozdziale 7 działu I kodeksu wy-
borczego w art. 54–61.

22 Chodzi zwłaszcza o art. 106a – 106g, 164a i b ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. – ordynacja 
wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.).

23 Obwody odrębne mogą zostać utworzone w: zakładzie opieki zdrowotnej, domu opieki spo-
łecznej, zakładzie karnym, areszcie śledczym, oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu oraz 
w domach studenckich

24 Art. 54 kodeksu wyborczego.
25 Tzn. jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, bratem, siostrą bądź osobą pozostającą w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. Tak art. 55 § 3 kodeksu wyborczego.
26 Za pobranie opłaty za głosowanie w imieniu wyborcy grozi grzywna, natomiast za udzielenie 

pełnomocnictwa w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową lub osobistą grozi kara aresztu lub 
grzywna. Por. art. 511 i 512 kodeksu wyborczego.
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zdolności do bycia pełnomocnikiem, wcześniejszego głosowania osobistego przez 
osobę udzielającą pełnomocnictwa27.

Po dwukrotnym zastosowaniu w praktyce procedury głosowania przez pełno-
mocnika, przepisy ją regulujące ujęte w rozdziale 7 działu pierwszego kodeksu 
wyborczego ocenione zostały pod kątem zgodności z ustawą zasadniczą. We 
wniosku skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego przez grupę posłów z Prawa 
i Sprawiedliwości zarzucano tej formie głosowania niezgodność z zasadą bezpo-
średniości wyborów28, zasadą równości praw wyborczych29 oraz zasadą ochrony 
zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa30. Żaden z zarzutów 
nie znalazł uznania Trybunału, przy czym co do ostatniego z powodu nieuzasad-
nienia przez wnioskodawców postępowanie zostało umorzone. W pozostałym 
zakresie procedura głosowania przez pełnomocnika uznana została za zgodną 
z konstytucją31. Na uwagę zasługuje uzasadnienie powyższego stanowiska Trybu-
nału. Za bezsporne uznano, że głosowanie takie nie jest głosowaniem osobistym. 
Stwierdzono także, że osobiste głosowanie nie stanowi elementu zasady bezpośred-
niości wyborów, która oznacza wyłącznie jednostopniowość aktu wyborczego32. 
Tym samym bezzasadny stał się zarzut niezgodności z wspomnianą wyżej zasadą. 
W odniesieniu do naruszenia równości prawa wyborczego w znaczeniu formalnym 
Trybunał podkreślił, że: „pełnomocnik nie głosuje we własnym imieniu, lecz 
w imieniu wyborcy, który pełnomocnictwa udzielił […]. Głos, którym pełnomoc-
nik dysponuje w imieniu wyborcy, nie jest tożsamy z głosem, którym dysponuje 

27 Za: art. 58 § 2 kodeksu wyborczego.
28 Wskazaną w związku z wyborami do Sejmu i do Senatu odpowiednio w art. 96 ust. 2 i art. 97 

ust. 2 Konstytucji RP. 
29 Wskazaną w przepisach wymienionych powyżej dla wyborów parlamentarnych, a ponadto 

dającą się dekodować dla praw wyborczych z art. 62 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji. 
30 Zawierającą się w klauzuli demokratycznego państwa prawa ujętej w art. 2 Konstytucji. 
31 A w odniesieniu do wyborów do Parlamentu Europejskiego, które nie są regulowane postano-

wieniami Konstytucji RP nie jest niezgodna.
32 Wywód uzasadniający to stanowisko wydaje się jednak nie do końca przekonujący. Przede 

wszystkim razi w uzasadnieniu sformułowanie, że: „Art. 4 ust. 2 Konstytucji będący jedną z zasad 
ogólnych ustawy zasadniczej, a tym samym wskazówką, jak interpretować inne jej przepisy, wyraźnie 
określa dwa sposoby sprawowania władzy przez Naród – bezpośrednio oraz przez przedstawicieli. 
Wybór przedstawicieli jest również jednym ze sposobów sprawowania władzy bezpośrednio przez 
Naród. Nie oznacza to jednak, że czynność głosowania może być dokonana wyłącznie osobiście przez 
wyborcę. Skoro bowiem pełnomocnikiem jest również wyborca posiadający czynne prawo wyborcze, 
to oddanie przez niego głosu w imieniu mocodawcy w dalszym ciągu jest sprawowaniem władzy 
bezpośrednio przez Naród”, które wskazuje na mieszanie pojęć demokracji bezpośredniej z wyborami 
bezpośrednimi, które są przejawem sprawowania władzy pośrednio przez naród, a nie odwrotnie. 
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w imieniu własnym”. Tym samym pełnomocnik nie dysponuje dwoma głosami, 
a więc zasada „jeden wyborca jeden głos” zostaje zachowana33.

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że głosowanie za pośrednictwem 
pełnomocnika przyjęło się wśród wyborców. W pierwszej turze głosowania wybo-
rów prezydenckich w 2010 r. skorzystało z niego 6456 wyborców34, a w drugiej 
prawie dwa razy więcej – 11 61335. Natomiast w odbywających się kilka miesięcy 
później wyborach samorządowych liczba ta wzrosła do 19 00036. Koszty, jakie 
poniósł na wprowadzenie tej formy głosowania budżet państwa, wydają się sto-
sunkowo niewielkie – w żadnej ze wzmiankowanych elekcji nie przekroczyły 
bowiem 0,4% ogółu wydatków37.

33 Więcej zob. pkt 5 części III uzasadnienia do wyroku w sprawie o sygn. K 9/11. 
34 Za obwieszczeniem PKW z dnia 21 czerwca 2010 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. Dostępne na http://
pkw.gov.pl/obwieszczenia-i-komunikaty-2–22826/obwieszczenie-panstwowej-komisji-wyborczej-z-
dnia-21-czerwca-2010-r-o-wynikach-glosowania-i-wyniku-wyborow-prezydenta-rzeczypospolitej-
polskiej-zarzadzonych-na-dzien-20-czerwca-2010-r-.html, odczyt dn. 27.01.2011.

35 Podaję za obwieszczeniem PKW z dnia 5 lipca 2011 r. o wynikach ponownego głosowania 
i wynikach wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dostępne na http://pkw.gov.pl/obwiesz-
czenia-i-komunikaty-2–22826/obwieszczenie-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-5-lipca-2010-
r-o-wynikach-ponownego-glosowania-i-wyniku-wyborow-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej.
html, odczyt z dn. 27.01.2011.

36 Ze względu na brak stosownych danych w obwieszczeniach komisarzy wyborczych czy PKW 
podaję za: J. Zbieranek, Nowe procedury…, s. 55.

37 W wyborach prezydenckich wyniosły dokładnie 413 801 zł (0,39%), a w samorządowych 
232 909 (0,2%). Por. Informacja o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie 
i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 20 czerwca i 4 lipca 2010 
r. (dostępna na http://pkw.gov.pl/wyjasnienia-informacje-i-pisma-okolne-pkw-22827/informacja-o-
wydatkach-z-budzetu-panstwa-poniesionych-na-przygotowanie-i-przeprowadzenie-wyborow-
prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-w-dniach-20-czerwca-i-4-lipca-2010-r-.html, odczyt z dn. 
27.01.2011) oraz Informacja o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie 
i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 listopada 2010 r. i głosowania ponownego 
w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 5 grudnia 2010 r. (dostępna na http://
pkw.gov.pl/wyjasnienia-informacje-i-pisma-okolne/informacja-o-wydatkach-z-budzetu-panstwa-
poniesionych-na-przygotowanie-i-przeprowadzenie-wyborow-do-rad-gmin-rad-powiatow-i-
sejmikow-wojewodztw-oraz-wyborow-wojtow-burmistrzow-i-prezydentow-miast-w-dniu-21-
listopada-2010-r-i-glosowania-ponownego-w-wy.html, odczyt dn. 27.01.2011).
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2. Głosowanie korespondencyjne

Ten tryb głosowania umożliwia wyborcy dokonanie aktu głosowania poza 
lokalem wyborczym, poprzez nadanie wypełnionych określonych materiałów 
wyborczych otrzymanych uprzednio od właściwego organu wyborczego za pośred-
nictwem poczty. Kodeks wyborczy przewiduje tę formę głosowania dla dwóch grup 
podmiotów: wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności38 oraz wyborców ujętych w spisie wyborców w obwo-
dzie głosowania utworzonym za granicą39, różnicując przy tym szczegółową 
regulację. Przy czym każdorazowe otwarcie lub zniszczenie pakietu wyborczego 
czy koperty zwrotnej zagrożone jest karą grzywny40. Wcześniejsze są rozwiązania 
przeznaczone dla osób przebywających za granicą. „Rzutem na taśmę”, nowelizacją, 
której postanowienia weszły w życie na 5 dni przed zarządzeniem przez prezydenta 
wyborów parlamentarnych, wprowadzono natomiast możliwość oddania głosu za 
pośrednictwem poczty przez wyborców niepełnosprawnych w kraju41. Rozwiązania 
dotyczące obu form w celu ich porównania przedstawione zostaną w tabeli 1.

Podobnie jak przepisy dotyczące głosowania przez pełnomocnika, także unor-
mowania głosowania za pośrednictwem poczty były przedmiotem oceny zgodno-
ści z konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny. Badanie to dotyczyło tylko roz-
wiązań głosowania korespondencyjnego za granicą42. Posłowie wnioskodawcy 
zarzucili niezgodność przepisów ujętych w rozdziale 8 działu pierwszego kodeksu 
wyborczego ze standardami rzetelności wyborów w państwie demokratycznym 
oraz zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i prawa43, a także z zasadą 
tajności głosowania44. Ponadto twierdzili oni, że prowadzą one do „falstartu wybor-
czego”, czyli oddania przez wyborcę głosu przed wskazanym w ustawie zasadniczej 

38 Rozdz. 7a działu I kodeksu wyborczego art. 61a-61j.
39 Rozdział 8 działu I art. 62–68.
40 Tak art. 513a kodeksu wyborczego.
41 Ustawa z dnia 27 maja 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 147, poz. 881) zawierająca wspomniane roz-
wiązania została ogłoszona 15 lipca 2011 r., weszła w życie 30 lipca 2011 r. O genezie tych rozwiązań 
zob. J. Zbieranek, Nowe procedury…, s. 64.

42 Wniosek grupy posłów reprezentujących Prawo i Sprawiedliwość wpłynął do Trybunału 
7 marca 2011 r., a więc przed uchwaleniem zmian w kodeksie wyborczym, wprowadzających możli-
wość głosowania przez pocztę dla osób niepełnosprawnych. 

43 Wynikającymi z art. 2 Konstytucji RP.
44 W odniesieniu do wyborów do Sejmu i do Senatu RP wyrażoną odpowiednio w art. 96 ust. 2, 

art. 97 ust. 2 Konstytucji RP.
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Tabela 1. Głosowanie korespondencyjne

Głosowanie korespondencyjne
za granicą Głosowanie korespondencyjne w kraju

Uprawnieni 
wyborcy

Wyborca przebywający za granicą, po-
siadający ważny polski paszport, ujęty 
w spisie wyborców sporządzonym przez 
właściwego konsula (art. 62 w nawiąza-
niu do art. 35 §1)

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiar-
kowanym stopniu niepełnosprawności, który nie 
jest ujęty w spisie wyborców w obwodzie odręb-
nym lub obwodzie głosowania za granicą bądź na 
statku morskim i który nie udzielił pełnomocnic-
twa do głosowania (art. 61a)

Zg
ło

sz
en

ie
 za

m
ia

ru
 gł

os
ow

an
ia

 k
or

es
po

nd
en

cy
jn

eg
o

Organ właściwy terytorialnie konsul (art. 63) wójt, burmistrz, prezydent miasta (art. 61c)
Termin do 15 dnia przed dniem głosowania 

(art. 63)
do 21 dnia przed dniem głosowania (art. 61c)

Forma ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej
+ telegrafi cznie

Elemen-
ty

nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL
+

oznaczenie miejsca pobytu wyborcy 
za granicą, numer ważnego polskiego 
paszportu a  także miejsce i  datę jego 
wydania, miejsce wpisania wyborcy do 
rejestru wyborców – w przypadku oby-
wateli polskich czasowo przebywających 
za granicą, oznaczenie adresu, na który 
ma być wysłany pakiet wyborczy (art. 63 
§ 2), a także wskazanie jakich wyborów 
dotyczy zgłoszenie, jeśli w danym dniu 
odbywają się więcej niż jedne wybory, 
co ma zawsze miejsce w odniesieniu do 
wyborów parlamentarnych (art. 64)

+
oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wy-
borców w danej gminie, oznaczenie wyborów, któ-
rych dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu 
stałego zamieszkania, na który ma być wysłany 
pakiet wyborczy (art. 61c §2) oraz kopię aktual-
nego orzeczenia właściwego organu orzekającego 
o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (art. 61c 
§3), zażądanie przesłania mu wraz z  pakietem 
wyborczym nakładek na karty do głosowania 
sporządzonych w alfabecie Braille’a, jeśli zamierza 
z nich skorzystać (art. 61c § 4)

Pa
ki

et
 w

yb
or

cz
y

Wysyłka do 10 dnia przed dniem głosowania (art. 
65) pakiet powinien być doręczony jako 
przesyłka listowa rejestrowana, przyj-
mowana za potwierdzeniem nadania 
lub w inny sposób dostarczony wyborcy 
za pokwitowaniem; w taki sposób, aby 
zapewniona była jego nienaruszalność 

dostarczona nie później niż 7 dni przed dniem 
głosowania przez upoważnionego pracownika 
urzędu gminy lub przesłany za pośrednictwem 
operatora publicznego; dostarczenie następuje 
do rąk własnych wyborcy niepełnosprawnego, po 
okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość 
i pisemnym pokwitowaniu odbioru (art. 61f)

Zawar-
tość

1) zaadresowana koperta zwrotna,
2) karta bądź karty do głosowania,
3) koperta na kartę bądź karty do głosowania,
4) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;
5) instrukcja głosowania

+
nakładki na karty do głosowania sporządzone 
w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca zażądał ich 
przesłania;
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Głosowanie korespondencyjne
za granicą Głosowanie korespondencyjne w kraju

Od
da

ni
e g

ło
su

Czyn-
ności 
wyborcy

– wypełnia kartę/-y do głosowania,
– wkłada ją do koperty na kartę/-y do głosowania,
– zakleja kopertę,
–  wypełnia oświadczenie – podaje nazwę miejscowości, w której je sporządza, datę sporzą-

dzenia oraz je podpisuje

oświadczenie musi wypełnić wyborca 
i własnoręcznie je podpisać

jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyć pod-
pisu, oświadczenie podpisuje w jego imieniu inna 
osoba przez niego upoważniona, czyniąc o tym 
wzmiankę obok podpisu

– umieszcza kartę/-y w kopercie zwrotnej razem z oświadczeniem,
–   wysyła kopertę zwrotną lub osobiście doręcza ją do obwodowej komisji wyborczej najpóź-

niej do zakończenia głosowania

wysłanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej
przedstawicielowi Poczty Polskiej, w miejscu 
zamieszkania wyborcy głosującego korespon-
dencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda 
wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty zwrot-
nej może nastąpić nie później niż ostatniego 
roboczego dnia przed dniem wyborów

Koszt 
wysyłki

pokrywa wyborca zwolnione z opłat pocztowych 

Czyn-
ności 
organu

konsul przekazuje obwodowej komisji 
wyborczej koperty dostarczone przed 
zakończeniem głosowania

koperty nadawane są do właściwej obwodowej 
komisji wyborczej

Warunki 
uwzględ-
nienia głosu 
oddanego 
korespon-
dencyjnie

zaklejenie koperty na kartę/-y do głosowania,
umieszczenie w kopercie podpisanego oświadczenia,

 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o wskazane przepisy kodeksu wyborczego oraz Uchwały 
Państwowej Komisji Wyborczej: z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru 
koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym  i tajnym oddaniu głosu 
oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania 
utworzonych za granicą, z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych głosowania 
korespondencyjnego w obwodach głosowania utworzonych za granicą, z dnia 1 sierpnia 2011 r. 
w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w wyborach do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w głosowaniu koresponden-
cyjnym przeprowadzanym w kraju; z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru 
koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia 
o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu kore-
spondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju.
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dniem wyborów45. Trybunał Konstytucyjny nie podzielił żadnego z przedstawio-
nych w tej kwestii argumentów wnioskodawców. Uznał on, że głosowanie kore-
spondencyjne jest zgodne z konstytucją. Podkreślił przy tym, że „sposób uregulo-
wania procedury oddania głosu poza lokalem wyborczym nie narusza zasady 
tajności głosowania, gdyż ustawodawca wskazał podmioty odpowiedzialne za 
realizację tej zasady na poszczególnych etapach procesu wyborczego i stworzył 
rozbudowany mechanizm gwarantujący, że treść decyzji konkretnego wyborcy nie 
będzie znana osobom postronnym”. Wedle tego stanowiska to wyborca od 
momentu otrzymania pakietu wyborczego staje się odpowiedzialny za zapewnie-
nie warunków tajności głosowania. Potwierdza to w oświadczeniu o osobistym 
i tajnym oddaniu głosu. Pamiętać należy, że w odniesieniu do wyborców zasada 
tajności głosowania ma charakter wolnościowy. Z tego punktu widzenia koniecz-
ność oświadczania, że głos oddany został tajnie wydaje się zbędna. Wyborca 
bowiem, jeśli sobie tego życzy, może zapoznać inną osobę z treścią swego głosu. 
Z chwilą otrzymania koperty zwrotnej przez konsula to on odpowiada za brak 
naruszeń tajności głosowania. Jako organ państwowy będzie on odpowiadał za 
stworzenie adekwatnych warunków przechowywania nadesłanych do niego kopert 
zwrotnych46 do momentu przekazania ich w prawem przewidziany sposób obwo-
dowej komisji wyborczej. W odniesieniu do „falstartu wyborczego” Trybunał 
wskazał, że „oddanie głosu w wyborach następuje nie w momencie wypełnienia 
przez wyborcę karty do głosowania, ale w momencie jej wrzucenia do urny wybor-
czej. Zasada ta znajduje zastosowanie zarówno do wyborców głosujących w lokalu 
wyborczym, jak i do wyborców głosujących korespondencyjnie. W wypadku tych 
ostatnich czynność wypełnienia karty do głosowania poprzedza w czasie czynność 
jej wrzucenia do urny wyborczej. O oddaniu głosu przesądza jednak ta ostatnia 
czynność, która ma miejsce w dniu wyborów”. Natomiast w odniesieniu do zarzu-
tów nierzetelności procedury wyborczej, ponieważ wnioskodawcy nie udało się 
uprawdopodobnić, że do wskazywanych naruszeń będzie dochodzić, tym samym 
nie obalił on domniemania konstytucyjności rzeczonych przepisów. Z tych wzglę-
dów orzeczono zgodność procedury z art. 2 Konstytucji47.

45 Termin ten wynika w związku z wyborami parlamentarnymi z art. 98 ust. 2 Konstytucji RP.
46 W miarę możliwości powinien je przechowywać w kasie pancernej. Tak uchwała PKW z dnia 

6 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych głosowania korespondencyjnego w obwodach 
głosowania utworzonych za granicą. 

47 Por. pkt. 6 części III uzasadnienia do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. 
K 9/11.
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3. Głosowanie w lokalu wyborczym

Wspomnianą wyżej nowelizacją wprowadzono ponadto pakiet rozwiązań mają-
cych na celu „danie osobom niepełnosprawnym realnej możliwości głosowania bez 
pomocy osób trzecich”48. Na jej podstawie wprowadzone zostały nowe instytucje, 
a mianowicie: omówione powyżej głosowanie korespondencyjne, a także głosowanie 
przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a oraz 
prawo uzyskania informacji o wyborach. Ponadto określiła ona, że w każdej gminie 
co najmniej 1/3 lokali obwodowych komisji wyborczych powinna być dostosowana 
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych49. Co najważniejsze, wyjaśniła ona pojęcie 
wyborcy niepełnosprawnego, umieszczając je w „kodeksowym słowniczku” i wska-
zując, że na użytek kodeksu pod pojęciem wyborcy niepełnosprawnego należy 
rozumieć „wyborcę o ograniczonej sprawności fi zycznej, psychicznej, umysłowej lub 
w zakresie zmysłów, która utrudnia mu wzięcie udziału w wyborach”50. Przy czym, 
by móc głosować korespondencyjnie bądź przez pełnomocnika, wyborca niepełno-
sprawny legitymować się musi orzeczeniem wydanym przez odpowiedni organ 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Całkowitą nowością jest zastosowanie w procedurze wyborczej alfabetu Braille’a. 
Wiąże się to nie tylko z możliwością oddania głosu przy pomocy nakładki na kartę 
do głosowania sporządzonej w tym alfabecie (zarówno dla głosowania w lokalu 
wyborczym, jak i korespondencyjnego), ale także z obowiązkiem sporządzenia 
w nim przez Państwową Komisję Wyborczą materiału informacyjnego o upraw-
nieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym. Materiał ten wydawany 
jest zainteresowanym na żądanie. Podobnie, by móc skorzystać z nakładki, należy 
w odpowiednim terminie zgłosić taki zamiar wójtowi gminy. Jeśli wyborca zamie-
rza głosować korespondencyjnie powinien we wniosku, który należy złożyć do 
21 dnia przed dniem głosowania, zaznaczyć, że prosi o dołączenie do pakietu 
wyborczego nakładek. Także jeśli zamierza skorzystać z nakładek w lokalu wybor-

48 Tak w uzasadnieniu do projektu ustawy o dostosowaniu organizacji wyborów do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Sejm VI kadencji, druk nr 2800, dostępny na www.sejm.gov.pl.

49 Wcześniej to minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszka-
niowej określał, w drodze rozporządzenia liczbę takich lokali, uwzględniając proporcje między ogólną 
liczbą mieszkańców danej gminy a liczbą osób niepełnosprawnych zamieszkujących tę gminę. 
Z zastrzeżeniem, że w każdej gminie powinien być co najmniej jeden lokal dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Por. art. 186 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. 
Nr 21, poz. 112). 

50 Zob. art. 5 pkt 11 Kodeksu wyborczego.
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czym na zgłoszenie ma on czas do 14 dnia przed dniem głosowania. Zgłoszenie 
może być ustne, pisemne, przesłane telefaksem lub w  formie elektronicznej. 
Ponadto Państwowa Komisja Wyborcza, która określa wzory nakładek, powinna 
czynić to kierując się możliwością praktycznego ich zastosowania przez wyborców 
niepełnosprawnych51.

III. PRAKTYKA I OCENA REGULACJI

Łącznie z alternatywnych form głosowania skorzystało ponad 35 000 wyborców, 
co stanowi w przybliżeniu 0,11% uprawnionych i 0,23% wyborców, którzy wzięli 
udział w głosowaniu52. Przy czym liczba osób głosujących za pośrednictwem peł-
nomocnika wyniosła ponad 12 00053. Zamiar głosowania korespondencyjnego 
w kraju zgłosiło 816 osób niepełnosprawnych, a pakiety wyborcze wysłano łącznie 
do prawie 23 000 wyborców. Ponad 17 000 kopert wyjęto w dniu głosowania po 
jego zakończeniu z urny wyborczej54. O udostępnienie nakładek w dniu 9 paździer-
nika w lokalu wyborczym wnioskowało 214 wyborców niepełnosprawnych55, a 43 
zażądało przesłania nakładek na kartę wraz z pakietem wyborczym56. Żaden 
z protestów wyborczych uznanych przez Sąd Najwyższy za zasadne nie był zwią-
zany z nowymi rozwiązaniami dotyczącymi przebiegu głosowania57..

51 Por. art. 40a § 3 Kodeksu wyborczego oraz Uchwałę PKW z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie 
wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Bra-
ille’a, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla ob-
wodów głosowania utworzonych w kraju z załącznikiem, dostępną na www.pkw.gov.pl.

52 Obliczenia własne w oparciu o przytaczane dane PKW. Przy czym dla uproszczenia za biorących 
udział w głosowaniu uznaję wszystkich wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze.

53 W wyborach do Sejmu z tej formy skorzystało 12 427 wyborców, a w wyborach do Senatu 
12 394 wyborców. Zob. Obwieszczenie PKW z dnia 11 października 2011 r. o wynikach wyborów do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r. (wyciąg), dostępne 
na http://i.pkw.gov.pl/g2/2011_10/445f624b1f6fb cca94c9761c5fac9f1a.pdf, odczyt dn. 27.01.2011 
oraz Obwieszczenie PKW z dnia 11 października 2011 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r. (wyciąg) dostępne na http://i.pkw.
gov.pl/g2/2011_10/5b904ce9c4b0e5fa2b5b6e6bee4da5a3.pdf, odczyt z dn. 27.01.2011.

54 Ibidem.
55 Ibidem.
56 Na podstawie Informacji PKW, dostępnej na stronie www.pkw.gov.pl.
57 Spośród 157 zgłoszonych protestów za zasadne uznano 20. Zob. Uchwała Sądu Najwyższego 

z dnia 14 grudnia 2011 r. (III SW 173–174/11). 
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Obowiązująca regulacja wydaje się mieć kilka mankamentów58. Przede wszyst-
kim zastanawia sposób zgłaszania zamiaru skorzystania z alternatywnej formy 
głosowania. W założeniu mają one ułatwiać wyborcom oddanie głosu. Ustanowie-
nie w tym zakresie różnych terminów dla zgłoszeń, różnego zakresu informacji, 
jakie obowiązany jest podać wyborca czy konieczność dołączenia kopii aktualnego 
orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku głosujących w kraju może zniechę-
cać. Zresztą trudnym do wyobrażenia wydaje się dołączenie takiej kopii przy 
zgłoszeniu telefonicznym!? O ile w odniesieniu do głosowania przez pełnomocnika 
formalności te są usprawiedliwione – należy bowiem zachować maksimum ostroż-
ności, by nie dopuścić do nadużywania tej instytucji. O tyle w przypadku głosowa-
nia korespondencyjnego oraz zamiaru skorzystania z nakładki w alfabecie Brail-
le’a trudno je zrozumieć. W związku z głosowaniem korespondencyjnym na uwagę 
zasługują ponadto dwie kwestie: konieczność dołączenia oświadczenia o osobistym 
i tajnym sposobie oddania głosu oraz dostarczanie przez operatora pocztowego 
pakietów wyborczych przesyłanych przez wyborców w kraju. Oświadczenie wypeł-
nione przez wyborcę stanowić ma swoistą formę potwierdzenia dla organu 
wyborczego, że wyborca oddał głos w sposób tajny i osobiście. Przy czym prawo 
nie nakazuje głosować tajnie, lecz nakłada na ustawodawcę obowiązek zapewnie-
nia wyborcy w miejscu głosowania warunków gwarantujących brak możliwości 
zapoznania się z treścią głosu. Należy zakładać, że skoro wyborca prosi o przesłanie 
pakietu wyborczego, to zdaje sobie sprawę, że to od niego i jego najbliższego oto-
czenia uzależnione będą warunki, w jakich odda głos. Od momentu otrzymania 
pakietu to on odpowiada za ów pakiet. Skoro organy państwa zadbały, by pakiet 
został doręczony do rąk własnych wyborcy na tym powinna kończyć się ich rola. 
Uzależnianie uwzględnienia kart do głosowania od zawarcia w kopercie zwrotnej 
oświadczenia może prowadzić do sytuacji oświadczania nieprawdy. Z założenia do 
takiej sytuacji dochodzi gdy pakiet wysyłany jest wyborcy, który nie może złożyć 
podpisu. Taka osoba bowiem nie może także wypełnić karty. W konsekwencji 

58 Ze względu na temat artykułu pomijam uwagi dotyczące głosowania w lokalu wyborczym. 
Muszę jednak zaznaczyć, że można zgłosić do nich wiele zastrzeżeń, zwłaszcza co do szczegółowych 
rozwiązań dotyczących zastosowania nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a. Zainte-
resowanych odsyłam do wyników ankiety przeprowadzonej w trakcie warsztatów wyborczych dla 
osób niepełnosprawnych w dniu 24 września 2011 r. oraz do Opinii na temat funkcjonowania nowych 
przepisów dotyczących głosowania przez osoby niepełnosprawne, w szczególności dotknięte dys-
funkcją wzroku, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 27 maja 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
wyborczy oraz ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy na podstawie obserwacji 
wojewódzkich warsztatów dla osób niepełnosprawnych – Inowrocław 2011, Toruń 2011, maszynopisy 
w zbiorach Centrum Studiów Wyborczych UMK.
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podpisujący w jej imieniu oświadczenie potwierdza nieprawdę. Praktyka zdaje się 
potwierdzać nieadekwatność tego rozwiązania. Spośród przyczyn nieuwzględnia-
nia głosów oddanych korespondencyjnie kwestia oświadczenia – jego braku lub 
nieodpowiedniego wypełnienia – wskazywana była najczęściej59. Warto w tym 
miejscu dodać, że dla ułatwienia identyfi kacji wyborcy, który odesłał pakiet, można 
by umieszczać jego dane na kopercie zwrotnej. Wykluczyłoby to konieczność 
wypełniania danych osobowych w oświadczeniu, które zresztą nie są niezbędne 
dla uwzględnienia głosu. Wydają się jednak konieczne z punktu widzenia odzna-
czenia oddania przez wyborcę głosu w spisie wyborców, by móc zagwarantować 
respektowanie zasady równości praw wyborczych w znaczeniu formalnym. Gło-
sujący korespondencyjnie w kraju wysyłają koperty zwrotne do właściwej obwo-
dowej komisji wyborczej. Nie określono jednak, jak ma się zachować doręczyciel 
gdy nie zastanie żadnego z członków obwodowej komisji wyborczej pod wskaza-
nym adresem, co przed dniem głosowania jest wręcz pewne. Koniecznym wydaje 
się wskazanie miejsca, do którego w takim przypadku powinny zostać dostarczone 
owe pakiety. Mogłaby to być siedziba właściwej miejscowo delegatury Krajowego 
Biura Wyborczego lub urzędy gminy60.

Wydaje się jednak, że największym problemem dotyczącym omawianych kwestii 
nie są niedociągnięcia regulacyjne, lecz brak rzetelnej, łatwo dostępnej informacji. 
I choć obecnie wyborca niepełnosprawny ma prawo uzyskać informację o adreso-
wanych do niego udogodnieniach, to nadal bez jego żądania żaden organ nie jest 
zobowiązany mu jej udzielić. Niestety nawet „zmasowane” akcje organizacji 
pozarządowych, zwłaszcza tych działających na rzecz niepełnosprawnych, w połą-
czeniu z kampanią informacyjną Państwowej Komisji Wyborczej61, nie zdołały 
w znaczący sposób rozpowszechnić wiedzy o nowych rozwiązaniach62. Świadczą 

59 W oparciu o wypowiedź Kazimierza Wojciecha Czaplickiego, sekretarza PKW w trakcie dys-
kusji na międzynarodowej konferencji naukowej nt. „Sposoby zapewnienia udziału w głosowaniu 
obywateli przebywających za granicą”, zorganizowanej przez Centrum Studiów Wyborczych UŁ, która 
odbyła się 17 października w Łodzi. 

60 W okresie przed głosowaniem w każdym ze wskazanych miejsc pełnione są dyżury, więc 
w sobotę bez problemu można tam kogoś zastać. Poza tym w miejscach tych łatwo o zapewnienie 
właściwych warunków przechowywania pakietów.

61 W jej ramach PKW uruchomiła portal informacyjny oraz infolinię z automatycznie odtwarza-
nymi informacjami. W ramach kampanii przygotowano pięć krótkich spotów, z których cztery do-
tyczyły interesujących nas form głosowania. Więcej zobacz na http://info.pkw.gov.pl/, odczyt z dn. 
27.01.2011.

62 Przykładem mogą tu być inicjatywa RPO w ramach koalicji Sprawne państwo, czy akcja pod 
hasłem „Bądźmy obywatelami pełną gębą” w ramach kampanii „Kobiety na wybory!” zorganizowana 
przez koalicję „Masz głos, masz wybór”.
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o tym wyniki badania opinii publicznej, wedle których tylko 22% ankietowanych 
wiedziało kto może głosować korespondencyjnie, jeden procent więcej prawidłowo 
odpowiedziało na podobne pytanie odnośnie do pełnomocnika. Przy czym odse-
tek ten spadł do 15% gdy spośród respondentów wyróżniono osoby powyżej 
75 roku życia, czyli uprawnione do skorzystania z tej formy. Ponadto na dwa 
pierwsze pytania ponad połowa ankietowanych udzieliła odpowiedzi „trudno 
powiedzieć”, świadczącej o niewiedzy w tym zakresie63.

Wybory parlamentarne w 2011 r. można określić przełomowymi pod względem 
możliwości oddania głosu. Wcześniej nie było możliwe skorzystanie z tylu udo-
godnień. Ich wprowadzenie należy ocenić jak najbardziej pozytywnie. Jednak nie 
sposób nie zauważyć, że długość oczekiwania na przyjęcie rozwiązań nie przełożyła 
się na efekt w postaci ich klarowności i dopracowania. Można mieć nadzieję, że 
w miarę jak będzie rosło zainteresowanie nimi ze strony wyborców rozwiązania te 
będą się stawały coraz bardziej przyjazne. Warto przy tym zadbać, by informacje 
o nich były rzetelne i docierały do grupy docelowej.

63 Badanie nt. Wiedza i opinie Polaków o prawie wyborczym i mechanizmach kampanii zostało 
przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej w dniach 8–14 września jako część 
wspólnego projektu CBOS i Instytutu Spraw Publicznych na reprezentatywnej próbie losowej doro-
słych mieszkańców Polski N= 1077, w tym 72 osoby powyżej 75 roku życia.
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Alternative Methodes of Voting in Parliamentary Elections ’2011 
in Poland

THE ARTICLE IS devoted to alternative ways of voting in parliamentary elections, which 
were held last year. In 2011 polish parliament passed the electoral code. Beside voting by 
proxy there are several new solutions for how to cast votes in new law. Namely, the postal 
vote and the ability to take advantage of an overlay on a ballot paper in Braille. Th ey are 
addressed primarily to people with disabilities. Th e text is an attempt to summarize this 
regulations to the practice of using them during casting ballots on October 9th 2011.
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W ANALIZACH I DYSKUSJACH O POLSKIEJ demokracji można zauważyć różne 
podejścia i perspektywy. Podejmuje się refl eksje m.in. nad jej aspektem prawnym, 
działaniem głównych instytucji państwowych, zaangażowaniem obywateli w pro-
cedury demokratyczne, wartościami, które demokracja oferuje. Jednym z bardziej 
interesujących podejść wydaje się jednak nie tyle obiektywna analiza funkcjono-
wania demokracji, ale postawy względem niej i odczucia indywidualne Polaków, 
dotyczące systemu politycznego oraz tego, co ten system im daje. Obywatele są 
jednocześnie klientami, jak i aktorami demokracji. Są odbiorcami „dóbr” demo-
kratycznych, korzystają z nich, zaspokajając określone potrzeby, takie jak potrzeba 
poczucia sprawiedliwości, bezpieczeństwa, wolności. Są też aktorami, bowiem 
tworzą demokrację, bezpośrednio partycypując w jej procesach. Można przypusz-
czać, że uczestnictwo to jest kierunkowo powiązane z jednostkowym poczuciem 
tego, jak demokracja jest realizowana przez polityczne elity oraz czy jej funkcjo-
nowanie zgodne jest z zakorzenionymi w społeczeństwie preferencjami, dotyczą-
cymi jej kształtu.

Realizowane w nurcie psychologicznym badania nad uwarunkowaniami zacho-
wań wyborczych wskazują, że grupy osób o podobnych zachowaniach prezentują 
zbliżone, istotnie różne od innych grup poziomy ważnych zmiennych, będących 
trwałymi dyspozycjami jednostek. Prowadzone w ostatnich latach przez autorkę 
niniejszego artykułu badania wskazują, że określone układy natężenia cech, takich 
jak: dyspozycyjny optymizm, poczucie własnej skuteczności, dyspozycyjny lęk, 
samoocena czy otwartość na doświadczenie znacząco różnicują z jednej strony 
aktywnych i biernych wyborczo, z drugiej – wyborców o różnych preferencjach 
politycznych. Interesujące wydaje się spojrzenie na poziomy tych zmiennych 
z punktu widzenia potrzeb, które rodzą. Prowadzone w literaturze przedmiotu 

PREFEROWANY ŁAD SPOŁECZNO-POLITYCZNY 
W PAŃSTWIE  A ZACHOWANIA WYBORCZE 
W ELEKCJI PARLAMENTARNEJ 2011 ROKU

Agnieszka Turska-Kawa
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analizy nad znaczeniem podobieństwa między obywatelem a politykami, głoszą-
cymi podobne do wyborców poglądy wskazują, że działa tu mechanizm gratyfi ka-
cyjny – dostrzeżone podobieństwo światopoglądowe utwierdza jednostkę w jego 
słuszności, podnosi poczucie własnej wartości1. Jest to jasne, jeśli człowiek potrafi  
wykrystalizować swoje poglądy, przekonania, żądania, mające swe podstawy w tym 
czego pragnie i dostrzec je w treściach głoszonych przez dany podmiot polityczny. 
Jednostka jednak nie zawsze świadoma jest swoich potrzeb, co czyni interesującym 
ich ukierunkowanie w płaszczyźnie funkcjonowania politycznego. Bezpośrednim 
przedmiotem prezentowanych rozważań jest analiza związków między zachowa-
niami wyborczymi a preferowanym ładem społeczno-politycznym w państwie. 
Pośrednio, analiza ta pozwoli odpowiedzieć na pytanie czy i w jakim kierunku 
potrzeby jednostek determinują pożądanie określonego kształtu demokratycznego 
państwa.

POTRZEBY OSÓB O ODMIENNYCH ZACHOWANIACH 
WYBORCZYCH

Proponowane przez różne podmioty polityczne idee – formułowane w postaci 
programów wyborczych, postulatów czy odezw u części obywateli powodują 
aprobatę, inni reagują na nie z obojętnością, jeszcze inni je odrzucają. Tym samym, 
interesujące staje się poszukiwanie zmiennych, które decydują o tym, że pewne 
treści, idące za konkretnymi podmiotami politycznymi, człowiek aprobuje, a jed-
nocześnie inne są dla niego nie do przyjęcia. Psychologiczne dyspozycje do 
podejmowania określonych zachowań wyborczych były przedmiotem badań 
autorki, prowadzonych w odniesieniu do rzeczywistych i deklarowanych zachowań 
wyborczych w latach 2009 i 20102. Przedmiotem analiz uczyniono następujące 

1 J.M. Carlton, Subjective ideological similarity between candidates and supporters: A study of party 
elites, „Political Psychology” 1990, nr 3, s. 485–492; M. Jarymowicz, Spostrzeganie samego siebie: po-
równiania “ja-inni”, [w:] Psychologia spostrzegania społecznego, red. M. Lewicka, J. Trzebiński, War-
szawa 1985, s. 217–256; Z. Nęcki, Wzajemna atrakcyjność, Warszawa 1990; K. Skarżyńska, Podobień-
stwo poglądów czy osobowość kandydata na prezydenta: motywy decyzji wyborczych najmłodszych 
wyborców, „Kultura i Społeczeństwo” 1997, nr 4, s. 167–177.

2 W niniejszym artykule rezultaty badań są jedynie przytoczone na zasadzie klasyfi kacji wyników, 
szczegółowe dane statystyczne znajdują się w: A. Turska-Kawa, Psychologiczne uwarunkowania za-
chowań wyborczych, „Preferencje Polityczne” 2010, nr 1, s. 101–121; eadem, Psychologiczne portrety 
elektoratów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, [w:] R. Glajcar, W. Wojtasik, Wybory 
do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009, Katowice 2010; eadem, Osobowościowe predykatory za-
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zmienne psychologiczne: samoocenę3, dyspozycyjny optymizm4, poczucie własnej 
skuteczności5, dyspozycyjny lęk6 oraz otwartość na doświadczenie7. Z badań tych 
wynika, że wyróżnione dyspozycje znacząco różnicują zarówno głosujących i nie-
głosujących, jak i elektoraty poszczególnych ugrupowań. Grupy te różnią się 
między sobą samopoczuciem i kondycją psychiczną (tabele 1 i 2).

chowań wyborczych. Rozważania w kontekście modelu „Wielkiej Piątki”, „Preferencje Polityczne” 2011, 
nr 2, s. 165–186.

3 Samoocena rozumiana jest najczęściej jako uogólniona świadoma postawa wobec J.A. Morris 
Rosenberg, autor wykorzystanego w pomiarze narzędzia, podkreśla, iż wysoka samoocena oznacza 
przekonanie, że jest się wystarczająco dobrym, wartościowym człowiekiem, co nie musi świadczyć o tym, 
że dana osoba, prezentująca wysoki poziom samooceny uważa siebie za lepszą od innych (M. Łaguna, 
K. Lachowicz-Tabaczek, I. Dzwonkowska, Skala Samooceny SES Morrisa Rosenberga – polska adaptacja 
metody, „Psychologia Społeczna” 2007, t. 2, nr 2 (4), s. 164). Tak rozumiana samoocena jest traktowana 
jako cecha względnie stała. Jej poziom diagnozowany był za pomocą Skali Samooceny SES.

4 Przez dyspozycyjny optymizm rozumiemy sposób postrzegania świata, polegający na spodzie-
waniu się większej ilości pozytywnych doświadczeń. Optymizm wzbudza w jednostkach motywację, 
wytrwałość, zaangażowanie w dążeniu do wyznaczonych celów (M.F. Scheier, C.S. Carver, Optimism, 
coping, and health: assessment and implications of generalized outcome expectancies, „Health Psycho-
logy” 1985, nr 4, s. 219–247). Dyspozycyjny optymizm mierzono za pomocą Testu Orientacji Życiowej 
LOT-R autorstwa Michaela F. Scheiera, Charlesa S. Carvera, Michaela W. Bridgesa w polskiej adaptacji 
Ryszarda Poprawy i Zygfryda Juczyńskiego. 

5 Zmienna ta określa „siłę ogólnego przekonania jednostki co do skuteczności radzenia sobie 
z trudnymi sytuacjami i z przeszkodami” (Z. Juczyński, Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii 
zdrowia, Warszawa 2001, s. 97). Poczucie to mierzono za pomocą Skali Uogólnionej Własnej Sku-
teczności (GSES) autorstwa Ralfa Schwarzera, Michaela Jerusalema i Zygfryda Juczyńskiego. Autorzy 
odwołują się do koncepcji oczekiwań i pojęcia własnej skuteczności Alberta Bandury. 

6 Lęk jako cecha. Cecha lęku rozumiana jest jako „motyw lub dyspozycja behawioralna, która 
czyni jednostkę podatną na postrzeganie szerokiego zakresu obiektywnie niegroźnych sytuacji jako 
zagrażających i reagowanie na nie stanami lęku, nieproporcjonalnie silnym w stosunku do wielkości 
obiektywnego niebezpieczeństwa” (T. Sosnowski, K. Wrześniewski, Polska adaptacja inwentarza STAI 
do badania stanu i cechy lęku, „Przegląd Psychologiczny” 1983, nr 26 (2), s. 395). Cechę lęku mierzono 
za pomocą Inwentarza Stanu i Cechy Lęku (arkusz X-2). Jest to adaptacja amerykańskiego testu State 
Trait Anxiety Inventory (STAI) opracowanego przez Charlesa D. Spielbergera, Richarda L. Gorsucha 
i Roberta E. Lushene’a. 

7 Otwartość na doświadczenie wiąże się w największej mierze z tolerancją dla nowości i aktywnym 
poszukiwaniem nowych doświadczeń. Jednostki z „otwartym” typem umysłu prowadzą eksplorację 
otoczenia dłużej, rozważając wiele odmiennych perspektyw interpretacyjnych. Systemy pojęciowe 
tych osób cechuje złożoność poznawcza. Z kolei jednostki z „zamkniętym” zadowalają się jedną ty-
pową perspektywą interpretacyjną. Osoby te charakteryzuje „prostota” poznawania, znajdująca swój 
wyraz w preferowaniu ostrych (skrajnych) kategorii pojęciowych (P.T. Costa, R.R. McCrae, NEO PI-R. 
Professional manual, Odessa 1992; A. Rybarczyk, Możliwości wykorzystania pięcioczynnikowego mo-
delu osobowości na potrzeby doboru personalnego, [w:] Polski system edukacji po reformie 1999 roku. 
Stan – Perspektywy – Zagrożenia, red. Z. Andrzejak, L. Kacprzak, K. Pająk, Warszawa–Poznań 2005, 
s. 284–285).
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Uzyskane w badaniach dane wskazują, że polski elektorat pod względem psy-
chologicznych dyspozycji jest silnie spolaryzowany. Na przeciwległych krańcach 
znajdują się wyborcy Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Są to 
osoby niemalże o przeciwstawnym układzie analizowanych charakterystyk psy-
chologicznych. Wyborców PO cechuje znacząco wyższe poczucie własnej skutecz-
ności, samooceny, dyspozycyjnego optymizmu, otwartości na doświadczenie, 
a także niższy poziom lęku jako cechy, w porównaniu z elektoratem PiS-u. Najbar-
dziej zbliżeni do elektoratu PiS są zwolennicy PSL, którzy w większości danych nie 
przejawiają istotnych statystycznie różnic. Z kolei wyborcy lewicy wyniki mają 
zróżnicowane, ukierunkowane raczej na średnie wartości. Istotne różnice odnoto-
wano również w przypadku biernych i aktywnych wyborczo – jednostki, które 
zdecydowały się na rezygnację z czynnego prawa wyborczego prezentują zdecy-
dowanie niższy wynik samooceny, dyspozycyjnego optymizmu, poczucia własnej 
skuteczności, otwartości na doświadczenie oraz wyższy poziom lęku jako cechy. 
Tym samym wyniki te uplasowały osoby nieuczestniczące w wyborach bliżej bie-
guna elektoratu PiS oraz PSL.

Na podstawie powyższych rezultatów badawczych, potwierdzonych w kilku nieza-
leżnych badaniach, można wnioskować o potrzebach poszczególnych elektoratów. 
Potrzeby są dynamicznymi składnikami osobowości. Działają jak sygnał dla organi-
zmu, który mobilizuje jednostkę do podejmowania zachowań, ukierunkowanych na 
ich zaspokojenie. Siły motywacyjne, które są inicjowane przez potrzebę, wpływają na 
zachowania człowieka, na to do czego dąży, a czego stara się unikać, co daje mu 
satysfakcję, a co sprawia, że źle się czuje. Tym samym kompleksy potrzeb regulują 
relacje człowieka z jego otoczeniem. Na podstawie założeń teoretycznych analizowane 
zmienne psychologiczne można przełożyć na potrzeby jednostek biernych i aktyw-
nych wyborczo oraz poszczególnych elektoratów, co prezentują poniższe tabele.

Tabela 1. Zasoby psychologiczne a potrzeby jednostek aktywnych 
i biernych wyborczo

Zachowanie 
wyborcze

Zdiagnozowane poziomy zmiennych 
psychologicznych

Potrzeby, wynikające ze zdiagnozowanych 
poziomów zmiennych psychologicznych

Bierność

Samoocena – niski poziom
Dyspozycyjny optymizm – niski poziom
Poczucie własnej skuteczności – niski poziom
Dyspozycyjny lęk – wysoki poziom
Otwartość na doświadczenie – niski poziom

Potrzeba kontroli, stabilizacji otoczenia, po-
czucia bezpieczeństwa, potrzeba wywyższania 
się, rywalizacji, akceptacji, afi liacji, wspólnoto-
wości, zależności, oparcia, porządku. Potrzeba 
poukładanego otoczenia, opartego na prostym 
systemie sądów, tradycji, konwencjonalizmie
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Zachowanie 
wyborcze

Zdiagnozowane poziomy zmiennych 
psychologicznych

Potrzeby, wynikające ze zdiagnozowanych 
poziomów zmiennych psychologicznych

Aktywność

Samoocena – wysoki poziom
Dyspozycyjny optymizm – wysoki poziom
Poczucie własnej skuteczności – wysoki poziom
Dyspozycyjny lęk – niski poziom
Otwartość na doświadczenie – wysoki poziom

Potrzeba realizacji, indywidualizmu, aktyw-
ności społecznej, działania, dążenia do wy-
znaczonych sobie celów, potrzeby poznawcze, 
dążenia do rozwoju własnych możliwości, po-
trzeba nowych bodźców i doświadczeń, pozna-
wania, różnych perspektyw interpretacyjnych

Tabela 2. Zasoby psychologiczne a preferencje polityczne wyborców

Preferencje 
polityczne

Zdiagnozowane poziomy zmiennych 
psychologicznych

Potrzeby, wynikające ze zdiagnozowanych 
poziomów zmiennych psychologicznych

Platforma 
Obywatelska

Samoocena – wysoki poziom
Dyspozycyjny optymizm – wysoki poziom
Poczucie własnej skuteczności – wysoki poziom
Dyspozycyjny lęk – niski poziom
Otwartość na doświadczenie – wysoki poziom

Potrzeba realizacji, indywidualizmu, aktywno-
ści społecznej, działania, dążenia do wyznaczo-
nych sobie celów, potrzeby poznawcze, dążenia 
do rozwoju własnych możliwości, potrzeba 
nowych bodźców i doświadczeń, poznawania, 
różnych perspektyw interpretacyjnych

Prawo 
i Sprawiedli-

wość

Samoocena – niski poziom
Dyspozycyjny optymizm – niski poziom
Poczucie własnej skuteczności – niski poziom
Dyspozycyjny lęk – wysoki poziom
Otwartość na doświadczenie – niski poziom

Potrzeba kontroli, stabilizacji otoczenia, po-
czucia bezpieczeństwa, potrzeba wywyższania 
się, rywalizacji, akceptacji, afi liacji, wspólnoto-
wości, zależności, oparcia, porządku; potrzeba 
poukładanego otoczenia, opartego na prostym 
systemie sądów, tradycji, konwencjonalizmie

Polskie 
Stronnictwo 

Ludowe

Samoocena – niski poziom
Dyspozycyjny optymizm – niski poziom
Poczucie własnej skuteczności – niski poziom
Dyspozycyjny lęk – wysoki poziom
Otwartość na doświadczenie – niski poziom

Potrzeba kontroli, stabilizacji otoczenia, po-
czucia bezpieczeństwa, potrzeba wywyższania 
się, rywalizacji, akceptacji, afi liacji, wspólnoto-
wości, zależności, oparcia, porządku; potrzeba 
poukładanego otoczenia, opartego na prostym 
systemie sądów, tradycji, konwencjonalizmie

Sojusz 
Lewicy 

Demokra-
tycznej

Samoocena – średni poziom
Dyspozycyjny optymizm – średni poziom
Poczucie własnej skuteczności – niski poziom
Dyspozycyjny lęk – wysoki poziom
Otwartość na doświadczenie – wysoki poziom

Potrzeba poczucia bezpieczeństwa, afi liacji, 
wspólnotowości, zależności, oparcia, porząd-
ku; potrzeba nowych bodźców i doświadczeń, 
poznawania, różnych perspektyw interpreta-
cyjnych, potrzeby poznawcze

Ruch 
Palikota*

Otwartość na doświadczenie – wysoki poziom Potrzeba nowych bodźców i  doświadczeń, 
poznawania, różnych perspektyw interpreta-
cyjnych, nowości

* z uwagi na czas przeprowadzenia badania wynik ten jest jedynie w kategoriach deklarowanych 
zachowań wyborczych, operacjonalizowanych jako odpowiedź na pytanie „gdyby wybory parlamen-
tarne odbywały się w najbliższą niedzielę, na kogo oddał(a)by Pan(i) swój głos?”

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych w ostatnich latach badań własnych.
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Pojęcie i funkcjonowanie potrzeb jest jednym z najbardziej znanych i czytelnych 
elementów osobowości. Pozwala ono wyjaśnić wiele zachowań człowieka, a także 
motywacje i działania aktywizujące. Można przypuszczać, że odmienne potrzeby 
zdiagnozowane w ostatnich latach w różnych elektoratach będą implikowały pożą-
danie innego kształtu demokratycznego państwa, który w różny sposób może je 
zaspokajać.

KSZTAŁT DEMOKRATYCZNEGO PAŃSTWA 
W ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ

Wiedza Polaków na temat demokracji i mechanizmów nią rządzących jest słaba. 
Z badań wynika, że wiadomości na lekcjach wiedzy o społeczeństwie w szkole 
ponadgimnazjalnej przekazywane są w formie podręcznikowej z nastawieniem na 
zapamiętanie dużej ilości nazwisk i dat, nie prezentują ujęcia procesowego, nie 
poruszają kwestii uwarunkowań i konsekwencji poszczególnych posunięć władz 
oraz zachowań politycznych obywateli. Tym samym, można przypuszczać, że taki 
sposób przekazu wiedzy nie rozbudza w młodych ludziach poczucia podmioto-
wości obywatelskiej, nie zachęca do zaangażowania politycznego, prób zrozumie-
nia procesów, w których żyją8. Ludzie tworzą zatem własne wizje demokracji na 
podstawie informacji usłyszanych w  mediach, dyskusji w  gronie znajomych 
i rodziny, własnych doświadczeń. Janusz Reykowski, prowadząc obszerne badania 
nad indywidualnymi znaczeniami pojęcia demokracji, wyodrębnił cztery sposoby 
jej interpretacji9. Pierwszy określony został przez badacza socjalnym. W tym ujęciu 
demokracja jawi się jako państwo opiekuńcze, które zapewnia obywatelom opty-
malne warunki życia. Drugi to instytucjonalna interpretacja. W jego rozumieniu 
system demokratyczny to zbiór instytucji i zasad politycznych: wolnych wyborów, 
równego prawa wyborczego, rządów prawa, niezależnych sadów, pluralizmu partii 
politycznych. Trzeci – aksjologiczny sposób, defi niuje ustrój w kategoriach reali-

8 A. Turska-Kawa, Political Activation of Young People. On the Importance of the Humanities for 
Social Practice, [w:] Th e Humanities Today and the Idea of Interdisciplinary Studies, red. B. Bokus, 
Warszawa 2011, s. 267–280.

9 J. Reykowski, Subiektywne znaczenie pojęcia demokracja a ujmowanie rzeczywistości politycznej, 
[w:] Potoczne wyobrażenia o demokracji. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje, red. idem, 
Warszawa 1995, s. 19–66; idem, Poziom politycznego myślenia a rozwiązywanie społecznych zadań 
koordynacyjnych, „Czasopismo Psychologiczne” 1996, nr 2, s. 7–29.
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zacji i ochrony wartości: równości, praw mniejszości. Ostatnia forma interpretacji 
– ideologiczna – identyfi kuje demokrację z konstytucją i umacnianiem wartości 
solidarnościowych, narodowych i katolickich. Autor wspomina również o jeszcze 
jednym – autorytarnym10, choć niezdiagnozowanym empirycznie sposobie 
postrzegania demokracji w kategoriach silnego państwa, opartego na posłuszeń-
stwie obywateli wobec aparatu władzy państwowej.

Każde ze zdiagnozowanych sposobów rozumienia demokracji może w różnym 
stopniu przekładać się na wypracowane przez politologów kryteria ustroju demo-
kratycznego. Podkreślić należy, że budowane w świadomości społecznej konstrukty 
demokratycznego kształtu państwa wiążą się nie tylko z jego prawno-organizacyj-
nymi charakterystykami. Demokracja zawiera bowiem w sobie dwa wymiary: 
opisowy i wartościujący. Giovanni Sartori zwraca uwagę, że „demokracja jest 
wyjątkowo otwarta i podatna na napięcia między faktami i wartościami”11. Z kolei 
Robert A. Dahl dodaje, że termin ten może być użyty „i do oznaczenia pewnego 
ideału, i do rzeczywistego ustroju znacznie odeń odbiegającego”12. Z jednej strony 
możemy dokonywać opisów procedur obowiązujących w państwie, zapewniających 
demokratyczny ład, zapisanych w konstytucji i kolejnych ustawach. Możemy 
zwracać uwagę na poziom funkcjonowania wolnych wyborów i instytucji referen-
dum, w których jednostki mają prawo oddawać swój głos na preferowanych kan-
dydatów czy opowiadać się w kwestiach ważnych społecznie. Zapewne przestrze-
ganie procedur powinno być gwarantem dobra publicznego, zadowolenia, 
równości i wolności obywateli. Jednak odczucia jednostek, dotyczące jakości „dóbr”, 
które daje im demokracja mogą nie pokrywać się z obiektywną jakością procedur 
funkcjonujących w państwie demokratycznym. Demokrację tworzą przede wszyst-
kim ludzie i to ich odczucia, postawy względem rzeczywistości społeczno-politycz-
nej, będące w dużej mierze fundamentem „samoistnego włączania się w ruch”13, 
mają istotne znaczenie dla konsolidacji demokracji.

W prezentowanych w niniejszym artykule badaniach sposoby ujęcia demokra-
cji zaprezentowano poprzez komunikaty polityczne, które w swej treści charakte-

10 Urszula Jakubowska, autorka wykorzystanego w niniejszych badaniach narzędzia, które również 
zawierało interpretację demokracji w kategoriach autorytarnych, opiewa ważnym komentarzem ten 
zabieg. Otóż mając na uwadze fakt, że w politologii państwo autorytarne ma odmienny sens, zaznaczyć 
należy, że tutaj interpretacja ta osadzona jest w tradycji psychologicznego pojmowania tego pojęcia. 

11 G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1994, s. 22.
12 R.A. Dahl, Demokracja i jej krytycy, Kraków 1995, s. 13.
13 G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1998, s. 148.
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ryzowały pięć ładów społeczno-politycznych w państwie, analogicznych do 
zdiagnozowanych w eksploracjach Reykowskiego interpretacjach pojęcia demo-
kracji. Są to (odpowiednio): Ład Opiekuńczy, Ład Instytucji Demokratycznych, 
Ład Liberalno-Kapitalistyczny, Ład Narodowo-Katolicki oraz Ład Silnego Prawa.

GRUPA BADAWCZA I PROCEDURA BADANIA

Badanie zostało przeprowadzone w czasie powyborczym w dniach 10–31 paź-
dziernika 2011 r. Próba objęła 389 osób, zróżnicowanych pod względem płci, wieku, 
wykształcenia oraz miejsca zamieszkania w  kategoriach: wieś-miasto (małe, 
średnie, duże). W badanej próbie było 117 osób (30%), które nie wzięły udziału 
w elekcji parlamentarnej 2011 r., natomiast preferencje polityczne rozłożyły się 
następująco: PO – 101 wyborców (26%), PiS – 70 (18%), PSL – 29 (7,5%), SLD – 
27 (7%), RP – 33 (8,5%), inne partie – 12 (3%).

Respondenci proszeni byli o samodzielne wypełnienie papierowej wersji narzę-
dzia badawczego.

NARZĘDZIE BADAWCZE

Diagnozy preferencji badanych dotyczących preferowanego przez nich ładu 
społeczno-politycznego w państwie dokonano z wykorzystaniem narzędzia autor-
stwa Urszuli Jakubowskiej14. Technika ta składa się z pięciu wypowiedzi różnych 
polityków, które były publikowane na łamach prasy („Gazeta Wyborcza”, „Ład”, 
„Polityka”). Cztery z  pięciu komunikatów odzwierciedlały odrębne sposoby 
potocznego rozumienia pojęcia demokracji w ujęciu Reykowskiego (państwo 
socjalne, instytucje demokratyczne, aksjologiczne, państwo ideologiczne). Piąty 
odwoływał się do wspomnianego również przez Reykowskiego państwa, które 
w swym fundamencie ma reguły autorytarne. Autorami przekazów prezentowa-
nych respondentom byli: J. Kuroń (komunikat nt. „Ładu Opiekuńczego”, „Gazeta 
Wyborcza” 1992, nr 20); A. Macierewicz (komunikat nt. „Ładu Narodowo-Katolic-
kiego”, „Ład” 1993, nr 36); D. Tusk (komunikat nt. „Ładu Liberalno-Kapitalistycz-

14 U. Jakubowska, Preferencje polityczne. Psychologiczne teorie i  badania, Warszawa 1999, 
s. 134–135.
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nego”, „Gazeta Wyborcza” 1992, nr 31); A. Kwaśniewski (komunikat nt. „Ładu 
Instytucji Demokratycznych, „Polityka” 1992, nr 46); J. Korwin-Mikke (komunikat 
nt. „Ładu Silnego Prawa”, „Gazeta Wyborcza” 1992, nr 16). Wybrane przekazy 
odzwierciedlają teoretyczne założenia wskazanych sposobów rozumienia demo-
kracji. Ich treści zawiera tabela 3.

Tabela 3. Treści komunikatów politycznych charakteryzujących 
poszczególne łady w państwie15

Sposoby interpretacji po-
jęcia demokracji i kryteria 

defi nicyjne15
Sposób ujęcia demokracji w komunikatach politycznych

„Państwo Socjalne” – funkcją 
państwa jest sprawowanie 
opieki nad większością ludzi

Komunikat: „Ład Opiekuczy”
„Największym problemem ustroju demokratycznego jest to, jak w nowym 
ładzie społecznym i politycznym odnajdzie się zwykły, szary obywatel. Co 
mam mówić starym, chorym, nieprzystosowanym i słabym? Społeczne żą-
dania należy przekształcić w zadania: powinniśmy zbudować nowy system 
ubezpieczeń, emerytur, edukacji, opieki zdrowotnej. Ograniczyć infl ację, 
bezrobocie, wskazać ludziom pespektywy na przyszłość”.

„Państwo Ideologiczne” – wia-
ra, kościół Katolicki i wartości 
narodowe pełnią nadrzędną 
rolę w ustalaniu własnej toż-
samości państwowej

Komunikat: „Ład Narodowo-Katolicki”
„Sądzę, że katolicka nauka społeczna najpełniej umożliwia skumulowa-
nie i najlepsze spożytkowanie wewnętrznych sił Polaków w tworzeniu, 
kształtowaniu i zagospodarowaniu własnego państwa. Powinniśmy także 
dbać o niezależność polityczną i gospodarczą państwa: wyeliminować dzia-
łalność agenturalną na terenie Polski, nie ulegać planom Międzynarodowego 
funduszu walutowego, ograniczyć tworzenie spółek z obcym kapitałem tak, 
abyśmy nie stali się kolonią obcego kraju”.

„Demokracja Aksjologiczna” 
– wartości liberalne, w  tym 
przede wszystkim wolność 
w samorealizacji każdej jed-
nostki stanowią o fundamen-
cie państwa demokratycznego

Komunikat: „Ład Liberalno-Kapitalistyczny”
„Tylko społeczeństwo ludzi wolnych może budować ład demokratyczny. 
Życie na własny rachunek, samodzielność dokonywaniu wyborów, odpo-
wiedzialność i odwaga w wymiarze jednostkowym to podstawowe warunki 
rozwoju demokracji. Powszechna własność prywatna, samorządność lo-
kalna oraz ścisła współpraca z innymi narodami stanowi o wartości ładu 
demokratycznego”.

15 J. Reykowski, Subiektywne znaczenie pojęcia…, s. 19–66; idem, Poziom politycznego myślenia…, 
s. 7–29.
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Sposoby interpretacji po-
jęcia demokracji i kryteria 

defi nicyjne15
Sposób ujęcia demokracji w komunikatach politycznych

„Demokracja Instytucjonalna” 
– demokracja opiera się na 
sprawnym funkcjonowaniu 
instytucji demokratycznych 
(np. niezawisłe sądownictwo, 
wolne wybory, brak cenzury)

Komunikat: „Ład Instytucji Demokratycznych”
„Twierdzę, że potrzebny jest nam ciągle rodzaj umowy w kilku kwestiach pod-
stawowych, takich jak: konstytucja, tryb dochodzenia do kolejnych wyborów, 
zachowania wobec przedsiębiorców państwowych, emerytów, rencistów, sfery 
budżetowej. To powinien być pakt głównych sił politycznych uzgodniony tak, 
że jego złamanie automatycznie eliminuje z gry. Ważny dla budowy demokracji 
jest pluralizm polityczny, brak cenzury, niezależność sądów i jasne rozgra-
niczenie kompetencji prezydenta, rządu, Sejmu i Senatu”.

„Państwo Autorytarne” – funk-
cjonowanie państwa oparte jest 
na posłuszeństwie obywateli 
wobec władzy, która zapewnić 
ma porządek i bezpieczeństwo 

Komunikat: „Ład Silnego Prawa”
„W państwie ważniejsze jest prawo niż chwilowa wola większości, która – 
zorganizowana w samorządach, czy związkach zawodowych myśli wyłącznie 
o obronie swych grupowych interesów. Tylko silne prawo gwarantuje porzą-
dek i skuteczność rządzenia państwem. Prawo, które jest dziełem ekspertów, 
a nie konsultacji społecznych. Obecne prawo jest niedoskonałe i tylko posłu-
szeństwo wobec zasad chrześcijańskich broni nas przed łamaniem prawa”.

Źródło: U. Jakubowska, op.cit., s. 134–135.

Respondentom przekazywano informację o tym, iż prezentowane wypowiedzi 
to treści z kampanii wyborczych pięciu polityków, ubiegających się o mandaty 
poselskie w wyborach 2011 r. Nie wskazywano jakich polityków ani partii, które 
reprezentują. Proszono badanych, by zaznaczyli, które z pięciu komunikatów 
politycznych sprawiają według nich, że autor jest:

a) najbardziej odpowiednim kandydatem na posła;
b) najmniej odpowiednim kandydatem na posła.
Diagnozy preferencji politycznych dokonano poprzez pytanie o podmiot, na 

który badany oddał głos w wyborach parlamentarnych 2011 r. W odpowiedzi 
wymieniono (w kolejności alfabetycznej) następujące: Platforma Obywatelska RP, 
Polska Jest Najważniejsza, Polskie Stronnictwo Ludowe, Prawo i Sprawiedliwość, 
Polska Partia Pracy, Prawica Rzeczypospolitej Marka Jurka, Ruch Palikota, Sojusz 
Lewicy Demokratycznej. Kafeteria uwzględniała również odpowiedź o absencji 
w elekcji parlamentarnej.
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RELACJE MIĘDZY PREFEROWANYM ŁADEM 
SPOŁECZNO-POLITYCZNYM W PAŃSTWIE A ZACHOWANIAMI 

WYBORCZYMI. WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH

Uzyskane wyniki badań poddano analizie w dwóch obszarach. Po pierwsze, 
zweryfi kowano generalne poparcie i odrzucenie poszczególnych ładów społeczno-
-politycznych w  państwie wśród wszystkich badanych oraz, szczegółowo, 
w poszczególnych elektoratach wyborczych i pośród biernych w elekcji 2011 r. 
Następnie obliczono siłę związków pomiędzy stosunkiem badanych do wskazanych 
ładów a ich zachowaniami wyborczymi w ostatnich wyborach parlamentarnych.

Wykres 1. Procentowany generalny wskaźnik aprobaty i odrzucenia 
analizowanych ładów społeczno-politycznych w badanej próbie

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Rezultaty badań wskazują, że największą aprobatą wśród badanych cieszył się 
komunikat kandydata na posła, który przedstawiany był jako zwolennik Ładu 
Opiekuńczego (38,8%), defi niującego państwo w kategoriach socjalnych. Kolejno, 
badani pozytywnie oceniali polityków identyfi kowanych z treściami opisującymi 
Ład Liberalno-Kapitalistyczny (22,4%), Ład Instytucji Demokratycznych (16,4%). 
Najrzadziej swe poparcie badani prezentowali względem autorów komunikatów 
charakteryzujących Ład Narodowo-Katolicki (13,9%) oraz Ład Silnego Prawa 
(8,5%). Komunikaty, które opisywały te najmniej aprobowane łady były jednocze-
śnie najczęściej odrzucane przez badanych (odpowiednio: 32,7% oraz 37,3%). 
Najrzadziej jako najmniej odpowiedniego kandydata na posła respondenci wska-
zywali autora treści o socjalnym państwie (4,6%).
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Wykres 2. Procentowany wskaźnik aprobaty analizowanych ładów 
społeczno-politycznych wśród osób o odmiennych preferencjach 

politycznych i biernych wyborczo

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Interesujące okazało się spojrzenie na aprobowane komunikaty polityczne 
w różnych elektoratach. Okazało się, że komunikat defi niujący państwo w katego-
riach socjalnych (Ład Opiekuńczy) cieszył się zdecydowanie najwyższą aprobatą 
wśród wyborców PSL, SLD, RP (odpowiednio: 62,1%, 55,6%, 48,5%). Elektorat PiS 
obdarzył go sympatią nieco tylko mniejszą (32,9%) niż treści nasycone elementami 
ideologicznymi (Ład Narodowo-Katolicki) (34,3%). Najrzadziej sympatię wzglę-
dem kandydata na posła, autora tegoż komunikatu, wyrażali zwolennicy Platformy 
(13,8%). Przekaz, który w całej próbie cieszył się drugą w kolejności aprobatą, 
opisujący państwo w kategoriach demokracji aksjologicznej (Ład Liberalno-Kapi-
talistyczny) zdecydowaną przewagą sympatii prezentował się wśród wyborców PO 
(53,5%). Mniej więcej co czwarty zwolennik SLD oraz RP wskazywał autora tegoż 
komunikatu jako najlepszego kandydata na posła (odpowiednio: 25,9% oraz 
24,2%). Najrzadziej aprobatą cieszył się on pośród sympatyków PSL i PiS (odpo-
wiednio: 10,3%, 7,1%). Dosyć zbliżoną klasyfi kację, w której jedynie zwolennicy 
RP wysunęli się na prowadzenie, prezentują wyborcy w sympatii względem posła, 
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autora komunikatu charakteryzującego Ład Instytucji Demokratycznych (RP – 
27,3%, PO – 20,8%, SLD – 18,5%, PiS – 5,7%, PSL – 3,5%). Ład Narodowo-Katolicki 
cieszył największą aprobatą wśród wyborców PiS – dla 34,3% był on najlepszym 
spośród pozostałych. Nieco tylko mniejszą sympatię zyskał w elektoracie PSL 
(24,1%). Znikomą lub żadną w pozostałych. Wyborcy PiS wysoko również cenili 
polityka, który opowiadał się za państwem opartym na regule posłuszeństwa wobec 
ustalonych reguł (Ład Silnego Prawa – 20%). Niewielkie poparcie zyskał on w elek-
toracie PO (8,9%), zerowe w pozostałych.

Jednostki, które w wyborach parlamentarnych 2011 r. zdecydowały się na bier-
ność zdecydowanie największą sympatię zadeklarowały względem polityka, który 
prezentowany był jako autor komunikatu odwołującego się w swej treści do Ładu 
Opiekuńczego (51,3%). Kolejno aprobatę wskazali względem przekazów na temat 
Ładów Instytucji Demokratycznych (18,8%), Narodowo-Katolickiego (14,5%), 
Liberalno-Kapitalistycznego oraz Silnego Prawa (po 7,7%).

Wykres 3. Procentowany wskaźnik odrzucenia analizowanych ładów 
społeczno-politycznych wśród osób o odmiennych preferencjach 

politycznych i biernych wyborczo

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Najczęściej odrzucani jako kandydaci na posła w całej próbie byli politycy 
odwołujący się w swych komunikatach do Ładów Silnego Prawa oraz Narodowo-
-Katolickiego. Prawidłowość ta prezentowana była w elektoratach PO, SLD i RP 
(odpowiednio: 49,5% i 41,6%, 33,3% i 63%, 27,3% i 72,7%). Wyborcy PSL najczę-
ściej odrzucali komunikat defi niujący państwo w kategoriach koncepcji opartej na 
posłuszeństwie (65,5%). Najrzadziej spośród wszystkich badanych treści te odrzu-
cali wyborcy PiS (12,9% i 7,1%). Elektorat ten z kolei najczęściej negował komu-
nikaty, które w swej treści odwoływały się do Ładów Instytucji Demokratycznych 
oraz Liberalno-Kapitalistycznego (odpowiednio: 41,4% i 32,9%). Wyborcy PSL 
odrzucali je równo na poziomie 13,8%, natomiast pozostali w zerowym (SLD i RP) 
lub znikomym procencie (PO, odpowiednio: 3% i 1%). Zwolennicy PSL oraz RP 
ani razu nie wskazali polityka identyfi kowanego z treściami opisującymi Ład 
Opiekuńczy jako najmniej odpowiedniego kandydata na posła, wyborcy PiS, PO 
oraz SLD w minimalnym zakresie (odpowiednio: 5,7%, 4,9%, 3,7%).

Osoby bierne w elekcji parlamentarnej 2011 r. najczęściej odrzucały komunikat 
odwołujący się w swym przedmiocie do Ładu Silnego Prawa (38,5%), najrzadziej 
– Ładu Opiekuńczego (6,9%). Pozostałych polityków, autorów prezentowanych 
komunikatów sklasyfi kowali następująco: charakteryzujący Ład Narodowo-Kato-
licki (25,6%), Liberalno-Kapitalistyczny (17,9%) oraz Instytucji Demokratycznych 
(11,1%).

Tabela 4. Stosunek do ładów społeczno-politycznych w państwie 
a preferencje polityczne w wyborach parlamentarnych 2011 r. 

Wartości współczynników korelacji Pearsona

Ład Opie-
kuńczy

Ład Narodo-
wo-Katolicki

Ład Liberalno-
-Kapitalistyczny

Ład Instytucji 
Demokratycznych

Ład Silnego 
Prawa

Platforma Obywatelska -,181* -,291** ,593** ,323** n.i.
Prawo i Sprawiedliwość n.i. 0,505** -0,472** -0,602** 0,396**
Polskie Stronnictwo 
Ludowe

n.i. 0,188* n.i. n.i. n.i.

Sojusz Lewicy 
Demokratycznej

n.i. -0,210** 0,177* n.i. n.i.

Ruch Palikota n.i. -0,255** 0,190* 0,241* n.i.
Inna*** n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Nie głosowałem n.i. n.i. -0,361** n.i. n.i.

** Korelacja jest istotna na poziomie 0,05 (dwustronnie); ** korelacja jest istotna na poziomie 0,01 
(dwustronnie); *** partie, które w wyniku wyborów nie dostały się do parlamentu.

 Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Ostatnia część analizy empirycznej miała na celu zweryfi kowanie siły i istotno-
ści związków pomiędzy stosunkiem obywateli do określonych ładów społeczno-
-politycznych w państwie a ich zachowaniami wyborczymi w wyborach parlamen-
tarnych 2011 r. Istotne statystycznie dane wskazują, że jednostki skłonne były do 
udzielania poparcia tym podmiotom, które swoją działalnością polityczną, 
historią, stosunkiem do ważnych kwestii społecznych, hasłami zinternalizowanymi 
w opinii publicznej identyfi kowane mogą być powszechnie z konkretną wizją 
państwa. I tak, polityk opowiadający się za Ładem Opiekuńczym, który ma gwa-
rantować system ubezpieczeń, emerytur, edukacji czy opieki zdrowotnej zyskał 
słabą aprobatę wśród wyborców Platformy. Komunikat na temat Ładu Narodowo-
-Katolickiego, w  którym katolicka nauka społeczna ma być przewodnikiem 
w budowaniu porządku w państwie, w którym podkreśla się znaczenie dążenia do 
niezależności Polski oraz ograniczanie współpracy z obcym kapitałem częściej był 
popierany przez zwolenników PiS oraz PSL, rzadziej zaś przez sympatyków PO, 
SLD oraz RP. Polityk, będący nośnikiem idei Ładu Liberalno-Kapitalistycznego, 
który ceni takie wartości, jak życie na własny rachunek, wolność, odpowiedzial-
ność, samodzielność, samorządność lokalna zyskał największe poparcie w elekto-
racie PO, nieco mniejsze wśród wyborców SLD oraz RP. Zdecydowanie nie poparli 
go zwolennicy PiS oraz bierni wyborczo. Kandydat na posła identyfi kowany 
z Ładem Instytucji Demokratycznych, w którym na plan pierwszy wysuwa się 
pluralizm polityczny, brak cenzury, niezależność sądów czy jasne rozgraniczenie 
kompetencji prezydenta, rządu, Sejmu i Senatu, ceniony był najbardziej przez 
wyborców PO oraz RP, najmniej znów pośród zwolenników PiS. Działacz fi rmu-
jący Ład Silnego Prawa, w którym porządek opiera się na posłuszeństwie względem 
silnych zasad, mających gwarantować dyscyplinę i skuteczność rządzenia cieszył 
się sympatią jedynie pośród elektoratu PiS.

EKSPLORACJA 
WYNIKÓW BADAŃ

Przeprowadzona analiza relacji pomiędzy preferencjami politycznymi w wybo-
rach parlamentarnych 2011 r. a  pożądanym ładem w  państwie wskazuje, że 
w analizowanym okresie można zauważyć wyraźny podział w polskim elektoracie. 
Z jednej strony mamy wyborców PO, którzy prezentują wyraźną aprobatę dla 
Ładów Liberalno-Kapitalistycznego i Instytucji Demokratycznych, a także najczę-
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ściej odrzucają porządki Narodowo-Katolicki oraz Silnego Prawa16, z drugiej pla-
sują się wyborcy PiS, których preferencje są odwrotne w zakresie wspomnianych 
par ładów w państwie. Pomiędzy tymi krańcami kontinuum znajdują się wyborcy 
SLD i RP, którzy pod względem analizowanych preferencji określonych kształtów 
demokracji są bliżej zwolenników PO oraz wyborcy PSL, których należy umieścić 
nieco bliżej wyborców PiS. Podkreślić należy również, że osoby, które zdecydowały 
się na bierność wyborczą w elekcji 2011 r. na osi plasują się bliżej bieguna PiS – 
zdecydowanie odrzucają Ład Liberalno-Kapitalistyczny.

Zgodnie z zakorzenionymi kanonami demokracji obywatele tworzą pewne 
przypuszczenia, dotyczące tego, co państwo demokratyczne może im zaoferować, 
zarówno w płaszczyźnie proceduralnej, jak i substancjalnej. Komunikaty, które 
zaprezentowano respondentom kładą różny nacisk na te płaszczyzny, dając im 
możliwość wyboru istotniejszej sfery oraz jej kształtu. Prezentowane przez kandy-
datów na posłów treści sformułowane były w takiej formie, by móc w nich dostrzec 
wyraźnie to, co demokracja może jednostkom zaoferować – m.in. system ubezpie-
czeń, emerytur, edukacji, mniejsze bezrobocie w Ładzie Opiekuńczym, niezależność 
polityczną i gospodarczą kraju, zasady oparte o katolicką naukę społeczną w Ładzie 
Narodowo-Katolickim, wolność, życie na własny rachunek, powszechną własność 
prywatną w Ładzie Liberalno-Kapitalistycznym, pluralizm polityczny, brak cenzury, 
niezależność sądów w Ładzie Instytucji Demokratycznych czy silne i klarowne 
zasady gwarantujące porządek w Ładzie Silnego Prawa. Ponadto prezentowały 
również sposób realizacji podkreślonych wartości: budowanie porządku przy 
pełnej współpracy z obywatelami czy zdecydowane narzucenie określonych zasad.

Jeśli społeczno-polityczne środowisko, w którym jednostka żyje nie zapewnia 
jej pożądanych wartości i celów wówczas ma to negatywne skutki zarówno dla 
obywatela, jak i dla systemu. Ma również swe konsekwencje w niekorzystnych 
psychologicznie zjawiskach, których rezultaty mają odzwierciedlenie w nastrojach 
społecznych i reakcjach behawioralnych. To, czego jednostki oczekują od demo-
kracji można poszukiwać odwołując się do ich potrzeb i możliwości ich zaspoko-
jenia w określonym kształcie demokratycznego państwa. Działając jak bodziec 
alarmujący organizm o jakimś istotnym braku potrzeby, mobilizują jednostkę do 
określonych zachowań, ukierunkowanych na ich wypełnienie. Te siły w człowieku, 
które inicjują potrzeby weryfi kują to, do czego jednostka dąży, czego powinna 
unikać. Mechanizmowi temu poddają się również zachowania wyborcze.

16 Mimo braku istotnych różnic statystycznych w płaszczyźnie korelacji wyborcy ci prezentują 
wyraźnie niższe poparcie tego ładu i częstsze jego odrzucenie.
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Jak ukazano we wcześniejszych rozważaniach na podstawie innych badań 
autorki niniejszego artykułu poprzez diagnozę zmiennych psychologicznych 
w określonych elektoratach grupom tym można przypisać różne potrzeby. Intere-
sujące wydaje się zestawienie ich z preferowanymi przez jednostki o odmiennych 
zachowaniach wyborczych ładami społeczno-politycznymi w państwie.

Okazuje się, że Łady Liberalno-Kapitalistyczny i Instytucji Demokratycznych są 
częściej aprobowane przez jednostki o silniejszych zasobach psychologicznych – 
mobilizujących, uaktywniających, jak również z większą pewnością siebie. Z kolei 
Łady Narodowo-Katolicki oraz Silnego Prawa są częściej pożądaną opcją dla osób 
o słabszych zasobach – poszukujących bezpieczeństwa, stabilizacji, akceptacji, 
wspólnotowości, prostoty i konwencjonalizmu.

W elektoracie Platformy Obywatelskiej zdiagnozowano najsilniejsze zasoby. Na 
ich podstawie można sądzić, że wyborcy ci mają wzmocnione potrzeby samore-
alizacji, działania, angażowania się w różne obszary aktywności. Są to osoby 
pewniejsze siebie oraz wytrwałe w dążeniu do wyznaczonych sobie celów. Łatwiej 
im poradzić sobie z trudnymi sytuacjami, które traktują jako wyzwanie, porażka 
ich nie demobilizuje. Sprawniej reagują w sytuacjach niejasnych, nowych, zagraża-
jących. Mają silną potrzebę nowych bodźców wokół, na które reagują postawą 
ciekawości i gotowości do działania. Te osoby bardziej aprobowały porządki, kła-
dące nacisk z jednej strony na wolność, indywidualizm, samodzielność, odpowie-
dzialność, z drugiej – pluralizm polityczny, brak cenzury, sprawne funkcjonowanie 
instytucji demokratycznych, oparte na wypracowanych swoistych umowach. Łady 
Liberalno-Kapitalistyczny oraz Instytucji Demokratycznych zapewniają wyborcom 
PO możliwość samorealizacji, odpowiedzialności za podejmowane działania, 
możliwości wykazania się własną inicjatywą, indywidualizmu. Z kolei osoby te 
mniej cenią Ład Narodowo-Katolicki nadający tożsamość państwu w myśl kato-
lickiej nauki społecznej, która zawęża możliwość samodzielnego działania i auto-
nomii jednostkowej. Ogranicza również współpracę międzynarodową, zawężając 
możliwości nowych wyzwań, minimalizując samodzielność i indywidualizm jego 
obywateli. Podobnie postrzegają porządek, ukazujący demokrację w kategoriach 
państwa opiekuńczego, którego główne zadania opiewają wokół obejmowania 
opieką jego obywateli.

Wyborcy PiS to elektorat, w którym zdiagnozowano najsłabsze zasoby psycho-
logiczne, ich wyrazem są poszukiwanie bezpieczeństwa, afi liacji, wspólnotowości, 
stabilizacji i uporządkowania zewnętrznego otoczenia. To osoby mające mniej 
pozytywny stosunek do własnej osoby, częściej reagujące lękiem nawet w sytu-
acjach, które nie są obiektywnie zagrażające. Są konwencjonalne w działaniu 
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i konserwatywne w poglądach. Jak ukazały badania, odpowiedzią dla tych osób są 
porządki narzucające pewien stabilny system restrykcyjnych zasad, według których 
społeczeństwo powinno funkcjonować (Narodowo-Katolicki oraz Silnego Prawa). 
Posłuszeństwo wobec nich daje poczucie bezpieczeństwa i porządku. Z kolei Łady 
Liberalno-Kapitalistyczny oraz Instytucji Demokratycznych nie są odpowiedzią 
na potrzeby zwolenników PiS, bowiem wymagają samodzielności, aktywności na 
własny rachunek, nie dają poczucia silnej przynależności i wspólnotowości.

Wyborcy PSL – jednostki o silniejszych potrzebach bezpieczeństwa, stabilizacji, 
uporządkowania otoczenia zewnętrznego – częściej jako najodpowiedniejszy 
traktują porządek Narodowo-Katolicki. Preferencja ta ma zapewne związek z fak-
tem, że w elektoracie tym jest znacząca ilość mieszkańców wsi, przywiązanych do 
tradycji, częściej z niższym wykształceniem, konwencjonalnych w działaniu. Dla 
osób tych katolicka nauka społeczna, oferująca system reguł w postaci norm reli-
gijnych daje poczucie bezpieczeństwa na zasadzie kategoryczności ich przestrze-
gania, ale także poczucie wspólnotowości wierzących.

Zwolennicy SLD prezentują średni poziom poczucia własnej wartości, średni 
poziom zmiennych motywacyjnych, silniejszą potrzebę poczucia bezpieczeństwa, 
ale jednocześnie są to osoby z silnymi potrzebami poznawczymi, nowych bodźców, 
poznawania różnych perspektyw interpretacyjnych. Zdecydowanie odrzucają 
system restrykcyjnych zasad w ramach katolickiej nauki społecznej, ale popierają 
wartości, takie jak wolność, samodzielność, indywidualizm, które oferuje Ład 
Liberalno-Kapitalistyczny. Podobnie wyborcy RP, otwarci, z dużą tolerancją dla 
odmiennych poglądów i interpretacji, z silnymi potrzebami poznawczymi, częściej 
cenią porządki zapewniające samodzielność w działaniu oraz funkcjonowanie 
instytucji demokratycznych na zasadach wypracowanych umów, pluralizm poli-
tyczny czy brak cenzury, które to oferują Łady Liberalno-Kapitalistyczny oraz 
Instytucji Demokratycznych. Porządek Narodowo-Katolicki odrzucają.

Jednostki bierne wyborczo, jak wskazują badania, częściej prezentują słabsze 
zasoby psychologiczne. W elekcji 2011 r. okazało się, że wśród tych osób trudno 
o jednoznacznie preferowany kształt demokratycznego państwa, zdecydowanie 
natomiast odrzucają porządek liberalny.

Zaprezentowane wyniki badań pozwalają przypuszczać, że jednostki, mimo 
często braków w wiedzy systemowej, faktografi cznej w płaszczyźnie polityki, nie-
rzadko mniejszego zainteresowania tą sferą, przejawiają orientację w świecie 
polityki, którą można nazwać intuicyjną czy psychologiczną, bowiem preferują te 
podmioty polityczne, które w ich opinii opowiadają się za porządkami zaspokaja-
jącymi ich wewnętrzne potrzeby. Można przypuszczać, że więzi między wyborcami 
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a podmiotami politycznymi będą trwalsze, jeśli komunikat polityczny (wyborczy) 
będzie kompatybilny wobec określonych potrzeb psychologicznych jednostek. 
Ponadto ważny jest sondowany przez polityków kształt państwa, do którego dążą, 
bowiem właśnie zasady funkcjonowania świata społeczno-politycznego stanowią 
płaszczyznę dla realizacji bądź tłumienia określonych potrzeb, co będzie przekła-
dało się na wsparcie bądź bunt przeciwko określonym podmiotom politycznym, 
lub też całkowite wycofanie się z zaangażowania politycznego.
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Preferred Socio-political Order in the Country and Electoral 
Behavior in the Parliamentary Election of 2011 Years

ARTICLE UNDERTAKES AN analysis of the relationship between electoral behavior of 
individuals and preferred by them socio-political order in the country. Th e results of stud-
ies carried out by the author in recent years indicate that the specifi ed levels of intensity at 
the disposal of psychological units signifi cantly diff erentiate, the one hand, political active 
and passive, on the other – the voters with diff erent political preferences. Th us, the presented 
study included relevant aspect of the needs of citizens and possibilities for satisfying them 
by the various socio-political orders in the country. Indirectly, the analysis answers the 
question whether and in what direction the needs of individuals determine desire a specifi c 
socio-political order.
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WPROWADZENIE1

DELIBERUJĄC NA TEMAT skutków, jakie rezultaty wyborów parlamentarnych 
wywierają na ewolucję polskiego systemu politycznego, przedstawiciele nauk 
społecznych nazbyt pobieżnie koncentrują się na personalnej płaszczyźnie tych 
rywalizacji. Odzwierciedla to przede wszystkim stan polskich badań, w którego 
zasobach można natrafi ć na znikomą ilość publikacji dotyczących tego procesu. 
W państwach o dłuższej tradycji reżimu demokratycznego większość analiz 
wyborczych także ogniskuje wokół partii2. Jednak opublikowane wyniki badań 
koncentrujących się na poziomie personalnym stanowią pokaźny dorobek, na 
którego zawartość złożyły się prace teoretyczne, jak i analizy przypadków.

Powszechna teza odnosząca się do personalizacji głosi, że przywódcy stanowią 
najbardziej rozpoznawalny symbol partii3. Wielość defi nicji, jak również wielo-
aspektowe i interdyscyplinarne badania tego procesu, pozwalają wyodrębnić w jego 
ramach cztery zasadnicze poziomy: instytucjonalny, medialny oraz zachowań 
wyborczych elektoratu i polityków4. Personalizacja może być rozpatrywana jako 

1 Większość źródeł książkowych użytych w tym artykule została zakupiona ze środków fi nanso-
wych uzyskanych z grantu nr 471–PSM przyznanego przez Wydział Politologii i Studiów Międzyna-
rodowych UMK. 

2 M. Marsh, Candidates or parties? Objects of electoral choice in Ireland, „Party Politics” 2007, nr 13, 
s. 503.

3 J. Pakulski, J. Higley, Towards Leaders Democracy?, [w:] Public Leaderschip. Perspectives and 
Practices, red. P. Hart, J. Uhr, Canberra 2008, s. 47.

4 Por. G. Rahat, T. Sheafer, Th e personalization(s) of politics: Israel 1949–2003, „Political Commu-
nication” 2007, vol. 24, s. 70–72. 
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część procesu indywidualizacji. Albowiem ludzie postrzegają siebie i innych bar-
dziej przez pryzmat cech indywidualnych, a nie jako reprezentantów poszczegól-
nych grup społecznych5. Uprawnione jest identyfi kowanie przedmiotowej katego-
rii zarówno jako następstwa modernizacji6, jak i amerykanizacji politycznego 
komunikowania7. Jednakże bez względu na panujące w literaturze kontrowersje, 
niewątpliwym pozostaje, iż erozja tradycyjnych podziałów socjopolitycznych, czy 
przewaga mediów audiowizualnych stały się znakomitym bodźcem do kształto-
wania przedmiotowych tendencji8.

Proces personalizacji zachodzi bez względu na różnice występujące na płaszczy-
znach kulturowej, struktury partyjnej rywalizacji, systemów wyborczych czy 
medialnych9. Prowadzi to najczęściej do upodabniania się przebiegu kampanii 
parlamentarnych do prezydenckich, co następuje bez modyfi kacji instytucjonal-
nych podstaw wyborczego współzawodnictwa. W efekcie na podstawie przebiegu 
tych elekcji występuje wrażenie o bezpośredniej kreacji stanowiska szefa rządu, 
choć w rzeczywistości rywalizacje parlamentarne służą wyłanianiu składu organów 
legislatywy.

Na podobnej trajektorii kształtują się relacje w aspekcie prezydencjalizacji 
polskich elekcji parlamentarnych10. Jednak w odróżnieniu od rozwiązań przyjmo-
wanych w przeważającej liczbie demokracji parlamentarnych, w Polsce prezydent 
wybierany jest w wyborach powszechnych. Chociaż kompetencje rodzimej głowy 
państwa są nieporównywalnie mniejsze od tych występujących w reżimach prezy-
denckich czy semiprezydenckich, za sprawą bezpośrednich elekcji Prezydent RP 
posiada silną legitymację, wzmacnianą każdorazowo ponadprzeciętnym stopniem 
wyborczej partycypacji. Na poziom prezydencjalizacji wyborów parlamentarnych 

5 L. Kervonen, Th e Personalisation of Politics. Th e study of parliamentary democracies, Colchaster 
2010, s. 4. 

6 Por. D.L. Swanson, P. Mancicni, Patterns of Modern Electoral Campaigning and Th eir Consequ-
ences, [w:] Politics, Media and Modern Democracy, red. D.L. Sawnson, P. Mancicni, London 1996, 
s. 247–276.

7 Por. W. Schulz, Komunikowanie polityczne, Kraków 2006, s. 141–147.
8 J. van Holsteyn, R. B. Andeweg, Demoted leaders and exiled candidates: Disentangling party and 

person in the voter’s mind, „Electoral Studies” 2010, nr 29, s. 628. 
9 D. Ohr, Changing Patterns in Political Communication, [w:] Political Leaders and Democratic 

Elections, red. K. Aarts, A. Blais, H. Schmitt, Oxford 2011, s. 11.
10 Prezydencjalizacja odnosi się nie tylko do aspektów komunikacyjnych. Dotyczy również sytu-

acji, w której reżim parlamentarny staje się bardziej prezydencki bez zmiany jego formalnej struktury 
(T. Poguntke, P. Webb, Th e Presidentialization of Politics in Democratics Societies. A Framework of 
Analysis, Oxford 2009, s. 1). Jednakże nie zmienia to faktu, iż w przedmiotowej analizie terminy 
„prezydencjalizacja” i „personalizacja” mogą być stosowane zamiennie. 
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w Polsce rzutuje również wyłanianie składu ważniejszej izby parlamentu przy 
użyciu zasad systemu proporcjonalnego.

Niewątpliwie czynniki te osłabiają efekt personalizacji rodzimych elekcji. Z dru-
giej strony coraz większa stabilność systemu partyjnego, wzmacnianie pozycji 
lidera wewnątrz partii, utrwalenie zwyczaju obejmowania stanowiska premiera 
przez przywódcę zwycięskiego komitetu, a także profesjonalizacja politycznego 
komunikowania determinują wzrost poziomu prezydencjalizacji. Zmiany w tym 
obszarze uwypuklają wydarzenia poprzedzające powszechne głosowanie z 2007 r. 
To liderzy wzięli na siebie ciężar politycznej promocji, czego egzemplifi kację sta-
nowiła zawartość reklam i kreowanie medialnych wydarzeń. Po raz pierwszy 
w historii polskich wyborów parlamentarnych zorganizowano charakterystyczne 
dla amerykańskich kampanii prezydenckich, debaty przywódców najważniejszych 
komitetów, których przebieg zaważył na rezultacie wyborów11.

W kontekście do wydarzeń z 2007 r., jak również skromnego dorobku polskich 
badań, warto dokonać weryfi kacji hipotezy o dominacji przywódców nad struk-
turami partyjnymi w okresie parlamentarnej kampanii wyborczej w 2011 r. Proces 
badawczy przeprowadzono na trzech wymiarach: strategii wyborczych, zawartości 
mediów i zachowań elektoratu, co zostało odzwierciedlone w strukturze artykułu. 
Z uwagi na obszerny katalog tematyczny, autor zawęził przedmiot badań do komi-
tetów, które w wyborach do Sejmu zdołały zarejestrować swoich kandydatów we 
wszystkich okręgach12.

PERSONALIZACJA STRATEGII WYBORCZYCH

Ze względu na czasokres działań, strategię PO należy podzielić na trzy zasadni-
cze etapy, gdzie największe zaangażowanie Donalda Tuska towarzyszyło ostatniemu. 
W reklamach telewizyjnych – będących elementem pierwszej części kampanii 
„Polska w budowie” – o osiągnięciach największej partii rządowej koalicji zaświad-
czali zwykli ludzie. W drugim etapie kampanii reklamowej „Zrobimy więcej” 
szczególnie istotny stawał się udział Jerzego Buzka (ówczesnego przewodniczącego 
PE), Janusza Lewandowskiego (komisarza europejskiego ds. budżetu UE) oraz 

11 Por. W. Peszyński, Amerykanizacja polskich kampanii wyborczych, „Dialogi Polityczne” 2009, 
nr 11, s. 151–170.

12 Ze względu na znikomą ilość materiałów, kazus Polskiej Partii Pracy – Sierpień 80 nie został 
uwzględniony w doborze próby. 
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Radosława Sikorskiego (szefa MSZ). Umieszczenie takich osób w jedynym komu-
nikacie miało unaoczniać, iż na europejskiej arenie politycznej Polska posiada 
wpływowych reprezentantów, którzy są w stanie zapewnić korzystne rozwiązania 
w perspektywie budżetowej na lata 2014–2020. W następnych spotach z tej serii 
politycy Platformy wymienili cele, na realizacje których spożytkowano 300 miliar-
dów złotych obiecanych przez rząd Tuska. Każdy z tych materiałów zamykał pre-
mier, konstatując, „Nasza przyszłość zależy od tego czy wywalczymy te pieniądze 
i jak dużo ich wywalczymy. Wiem, że nikt z nas tego nie zrobi”13.

Początkowo w strategii Platformy nie zakładały oparcia jej założeń na kompo-
nentach wizerunku Tusku. Jednakże na skutek zmniejszania się przewagi, w bada-
niach opinii publicznej, nad PiS założenia tego planu musiały ulec modyfi kacji14. 
Przez ostatnie trzy tygodnie kampanii premier podróżował po kraju autobusem 
(„Tuskobusem”). Używanie takiego środka lokomocji dla szefa partii stanowi 
wyraźny przejaw implementowania na grunt kampanii parlamentarnych narzędzi 
charakterystycznych dla rywalizacji prezydenckich. Podczas objazdu Polski, pre-
mier mógł wykorzystać swoje największe atuty komunikacyjne, do jakich należy 
z pewnością korzystna autoprezentacja w relacjach z obywatelami (w tym z zago-
rzałymi przeciwnikami). Stało to się dostrzegalne w podejmowanych działaniach 
symbolicznych15, gdzie potrafi ł zorganizować zarobkowe zajęcie bezrobotnej 
mieszkance Kutna czy dochodzić swoich racji w konfrontacjach z piłkarskimi 
kibolami16. Pomimo tego, iż na pokład autobusu premier zabierał ze sobą innych 
kandydatów PO (głównie ministrów) jego działania oraz sposób przedstawiania 
tych wydarzeń przez media były zdecydowanie bardziej charakterystyczne dla 
kampanii prezydenckich niż parlamentarnych.

Tusk był także najczęstszym obiektem ataków ze strony oponentów. Chociaż za 
stan polityki wewnętrznej czy zagranicznej odpowiedzialność ponosi cały rząd 
(względnie partia czy koalicja), łatwiej jest personifi kować przyczyny tych niepo-
wodzeń, identyfi kując jako ich źródło osobę premiera. Było to najbardziej dostrze-
galne w języku Jarosława Kaczyńskiego. Klarowną egzemplifi kację stanowiło jego 
stwierdzenie „Donald nic nie mogę Tusk”, w oparciu o które budowano przekaz 
partii w drugiej części kampanii17. W początkowym etapie (jeszcze przed rozpo-

13 Zob. Portal Marketing w Polityce, http://marketingwpolityce.zgora.pl/kampaniewyborcze/
kampania2011pl/po/po.html, odczyt z dn. 28.01.2012.

14 Zob. J. Paradowska, Za Tuskiem po kraju, „Polityka” 2011, nr 40, s. 7. 
15 Zob. H.M. Kepplinger, Demontaż polityki w społeczeństwie informacyjnym, Kraków 2007, s. 132.
16 Zob. A. Grzeszak, Daj premierze, daj!, „Polityka” 2011, nr 40, s. 22. 
17 R. Markowski, Profesorski dwugłos przed wyborami, wywiad dla „Polityka” 2011, nr 41, s. 16.
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częciem ofi cjalnych działań) wyemitowano serię spotów „Słowa prawdy”. W tych 
materiałach kluczowym był wypowiadany przez zwykłych ludzi zwrot „Panie 
premierze Tusk, panu już dziękujemy”18.

Przesłanie PiS było budowane w oparciu o kreację wizerunku Kaczyńskiego jako 
„męża stanu”. Odzwierciedla to zawartość reklam telewizyjnych. W komunikacie 
„Chcemy Polski równych szans” główny bohater otwiera młodym ludziom „szklane 
drzwi” do „lepszego świata”. Z kolei w spocie przypominającym „Zmień kraj” 
prezentacja prezesa PiS jako „męża stanu” była czyniona głównie w warstwie 
wizualnej. Świadczyły o tym ujęcia lidera podczas przemówienia czy rozmów 
z robotnikami (zwykłymi ludźmi). Wykorzystano tutaj regułę kontrastu, a obiektem 
porównań stał się obecny premier. Dobitnie potwierdził to ostatni fragment, 
w którym lider PiS wypowiedział następujące słowa: „Donald Tusk zawiódł nadzieje 
Polaków. Nie sprostał ich ambicjom nie spełnił obietnic. Czas na zmiany”19.

Stosowanie zabiegów komparatystycznych na linii Kaczyński – Tusk często 
wykorzystywano w promocji tego pomiotu. Albowiem strategia PiS w znacznej 
mierze została nastawiona na kreację lidera jako alternatywy dla obecnego pre-
miera20. Wyraźną tego egzemplifi kację stanowią treści reklam zewnętrznych. 
Jeszcze przed ofi cjalnym zarządzeniem kampanii na ulicach większych miast 
prezentowano na billboardach slogan „Premier Kaczyński. Czas na odważne 
decyzje”. W ostatnim tygodniu przed powszechnym głosowaniem na wielkofor-
matowych nośnikach reklamy wizualnej eksponowano hasło: „Tusk czy Kaczyński. 
Ty wybierzesz premiera”21.

Pomimo stosowania częstych porównań do obecnego premiera, prezes PiS od 
początku nie był zdecydowany na bezpośrednią konfrontację w postaci debaty. 
Stawiając sztabowi PO kolejne warunki, zamierzano bardziej wykorzystać zainte-
resowanie środków masowego przekazu, niż faktycznie doprowadzić do tej kon-
frontacji. Kaczyński, pomny niekorzystnych doświadczeń z partycypacji w debatach 
w latach 2007 i w 2010, wyraźnie wolał promować ofertę swojej partii w telewizyj-
nych wywiadach. Partycypował on na antenie stacji trzech najważniejszych kon-

18 Portal Marketing w Polityce, http://www.marketingwpolityce.zgora.pl/kampaniewyborcze/
kampania2011pl/pis/pis.html, odczyt z dn. 28.01.2012.

19 Ibidem.
20 Uzupełnienie do zaproponowanego na użytek tej kampanii wizerunku Kaczyńskiego budowano 

przekaz w oparciu o skojarzenia z wartością młodości. W kanon tej konstatacji wpisywały się przede 
wszystkich kampania billboardowa, gdzie eksponowano młode, atrakcyjnie fi zyczne kandydatki tej 
partii.

21 Zob. W. Wybranowski, PiS ostrzega przed „tuskopalikotem”, „Rzeczpospolita” 2011, nr 230, s. 4.
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cernów medialnych: udzielił wywiadu Dorocie Gawryluk i Andrzejowi Godlew-
skiemu (TVP Info i Polsat), gościł w „Rozmowie Rymamowskiego” (TVN 24), 
a w ostatnim tygodniu kampanii partycypował w programie „Tomasz Lis na żywo” 
(TVP 2). Chociaż te wydarzenia były pozbawione elementów konfrontacji z głów-
nym oponentem, już sam udział Kaczyńskiego pozwalał na nim koncentrować 
znaczną uwagę mediów i opinii publicznej.

W jeszcze większym stopniu od PiS, skoncentrowano na osobie lidera strategię 
Ruchu Palikota. W kanon tej konstatacji wpisuje się już nazwa tego komitetu, 
w której występowało nazwisko jego przywódcy. Kreacja przekazu Janusza Palikota 
(i jego ruchu) stała się wypadkową przynależną do cech czterech typów wizerun-
ków politycznych: ekscentryka, luzaka, błazna i zwykłego człowieka22. Ekscentrycz-
ność objawiała się między innymi poprzez udział w Marszu Wolnych Konopi, co 
było przejawem polityzacji problemu legalizacji marihuany i wyborcze uaktywnie-
nie środowiska niechętnego dotąd jakimkolwiek formom politycznego zaangażo-
wania. W ostatnim etapie kampanii Palikot skierował list do Konfederacji Episko-
patu Polski, w którym proponował, aby w obliczu kryzysu gospodarczego, biskupi 
zdecydowali się płacić podatki23.

Spośród wyemitowanych przez ten komitet reklam za najbardziej spersonalizo-
wane należały uznać spoty informacyjne, w których przenoszono na promowany 
podmiot komponenty życiorysu lidera24. W pierwszej reklamie dokumentalnej 
wyeksponowano pracowitość i zdolności organizacyjne lidera, dzięki którym od 
podstaw zbudował kilkanaście fabryk. W sferę przyszłości nakierowana została 
zawartość reklamy „Zosia”, gdzie kilkuletnią córkę Palikota próbowano uczynić 
symbolem społecznego lęku o jakość stanu funkcjonowania państwa. Przenoszenie 
elementów prywatnego życia lidera do sfery publicznej miało służyć unaocznieniu, 
iż identycznie jak o własną rodzinę będzie troszczył się o Polskę.

Proces kreacji wizerunku PSL był mierzony na utrzymanie dotychczas lojalnych 
segmentów elektoratu (głównie mieszkańców wsi) oraz poszerzanie tej bazy 
o elektorat miejski. Wymagało to umiejętnego połączenia w jednym schemacie 

22 Zob. M. Jeziński, Marketing polityczny a procesy akulturacyjne, Toruń 2004, s. 130–131.
23 Zob. M. Janicki, W. Władyka, Palikotyzm, „Polityka” 2011, nr 41, s. 24–27.
24 Głównymi nośnikami reklam Ruchu Palikota stał się Internet oraz bloki bezpłatnych audycji 

komitetów wyborczych TVP. (Zob. Informacja o wydatkach i wykorzystaniu czasu antenowego w radiu 
i telewizji na emisję płatnych ogłoszeń wyborczych zleconych przez komitety wyborcze w trakcie kam-
panii wyborczej do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011r., strona KRRiT, http://www.krrit.
gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/kontrola/wybory/2011_wybory_parlamentarne.pdf, odczyt z dn. 
14.01.2012.
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tradycji z nowoczesnością. Elementy odnoszące się do tych wartości zostały sku-
mulowane w 30-sekundowym spocie, gdzie w akompaniamencie utworu Funky 
Pollacka „Pamiętaj” ukazywano Waldemara Pawlaka jako polityka proeuropej-
skiego, świadomego wyzwań przyszłości, ale dumnego ze swojego pochodzenia. 
Zakorzenieniu w świadomości elektoratu nowoczesnego podejścia do rzeczywi-
stości służyła autokreacja Pawlaka w  mediach permanentnie korzystającego 
z najnowszych urządzeń masowej komunikacji (głównie tableta). Odwagę przy-
wódcy Stronnictwa miało unaoczniać wydarzenie prezentujące jego skok na 
motolotni, które w reklamie było prezentowane w akompaniamencie melodii 
„Roty” (utworu charakterystycznego dla materiałów PSL w większości kampanii). 
Najbardziej charakterystycznym materiałem Stronnictwa stała się piosenka i tele-
dysk „Człowiek jest najważniejszy”. Utwór ten korzystnie wyróżniał się od piosenek 
pojawiających się w poprzednich elekcjach wyborczych. W warstwie wizualnej 
owego clipu partycypowało kilkunastu kandydatów PSL, a pozycja lidera była 
w stosunku do nich równorzędna25.

Zestawienie wyborczych wydarzeń z lat 2010 i 2011 uwidacznia, iż w kreacje 
wizerunku Napieralskiego i SLD były analogiczne. Albowiem w obu kampaniach 
korzystano z podobnych socjotechnik nastawionych na zainteresowanie uwagi 
mediów poprzez udział lidera w kampanii bezpośredniej, przez pozycjonowano 
przewodniczącego Sojuszu na tle kandydatów (liderów) innych partii. W obu 
przedwyborczych okresach kreowano image lidera bazując na jego młodości, 
dynamizmie, a przede wszystkim na społecznej wrażliwości i pracowitości, czemu 
służyły odwiedziny wielu miejscowości.

Ukazaniu Napieralskiego jako eksperta miała służyć debata na temat stanu 
fi nansów publicznych z Jackiem Rostowskim (Ministrem Finansów). Jednakże 
permanentne naleganie przez szefa SLD na to spotkanie w konsekwencji okazało 
się poważnym błędem strategicznym. W  konfrontacji do bardzo wysokiego 
poziomu wiedzy profesora ekonomii oraz jego znajomości stanu fi nansów publicz-
nych poleganie Napieralskiego na ogólnikach (zarówno w formie pytań i stwier-
dzeń) nie mogło okazać się korzystne dla niego i jego partii.

Przewodniczący Sojuszu samodzielnie wystąpił tylko w jednej reklamie telewi-
zyjnej „Godna jesień życia”. W innych materiałach starano się przedstawiać SLD 
jako konglomerat różnych osobowości. Z tym stwierdzeniem pozostaje kompaty-
bilna zawartość spotów „Drużyna SLD”, w których najważniejsze punkty programu 

25 Zob. Portal Marketing w Polityce, http://www.marketingwpolityce.zgora.pl/kampaniewyborcze/
kampania2011pl/psl/psl.html, odczyt z dn. 30.01.2012. 
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prezentowali Ryszard Kalisz, Katarzyna Piekarska, Marek Balicki, Marek Wikliński 
i Dorota Gardias. Komunikaty te spajała postać Napieralskiego, który w końcowym 
fragmencie miał za zadanie utrwalać w świadomości wyborców slogan SLD: „Jutro 
bez obaw”26.

PERSONALIZACJA MEDIALNA

Skuteczność strategii wyborczych jest w ogromnej mierze zależna od relacji 
środków masowego przekazu. Pomimo wzrastającej roli Internetu w polskim 
systemie politycznej komunikacji, dominacja telewizji w kampanii 2011 r. pozo-
stawała bezapelacyjna. Potwierdzają to zwłaszcza zabiegi marketingowe komitetów 
wyborczych, które wyraźnie zostały podporządkowane stylowi relacji telewizyj-
nych. W  przedmiotowym okresie przedwyborczym, nadawcy audiowizualni 
stworzyli podmiotom politycznego współzawodnictwa szeroką paletę możliwości 
prezentacji własnych ofert w serwisach informacyjnych, programach publicystycz-
nych czy poprzez korzystanie z płatnego czy bezpłatnego czasu reklamowego.

Badacze komunikacji wyborczej pozostają zgodni, iż to właśnie upowszechnie-
nie telewizji jako głównego źródła politycznych informacji w największym stopniu 
przyczyniło się do wzrostu natężenia personalizacji na wszystkich płaszczyznach27. 
Do oszacowania natężenia przedmiotowego zjawiska wzięto pod uwagę relacjo-
nowanie przebiegu wyborczej kampanii w serwisach informacyjnych kwestię 
organizacji debat liderów dwóch największych partii, a także podejście w zakresie 
zamawiania i prezentowania rezultatów badań opinii publicznej.

Tabela 1. Czas poświęcany liderom w stosunku do partii politycznych 
w głównych telewizyjnych serwisach informacyjnych 
(w sekundach i % udział w całości czasu antenowego)

Czas
lider

% czasu
ogółem

Czas
partia

% czasu
ogółem

lider/partia 

D. Tusk/PO 11 108 s. 34,2 19 620 s. 46,3 56,61%
J. Kaczyński/PiS 9 035 s. 27,8 14 680 s. 35,5 61,54%

26 Portal Marketing w Polityce, http://www.marketingwpolityce.zgora.pl/kampaniewyborcze/
kampania2011pl/sld/sld.html, odczyt z dnia 30.01.2012.

27 Zob. I. McAllister, Personalizacja polityki, [w:] Zachowania polityczne 2, red. R.J. Dalton, H.-D. 
Klingenann, Warszawa 2010, s. 184.
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Czas
lider

% czasu
ogółem

Czas
partia

% czasu
ogółem

lider/partia 

J. Palikot/Ruch Palikota 2 466 s. 7,6 2 585 s. 10,2 95,39%
W. Pawlak/PSL 2 128 s. 6,5 4 492 s. 10,9 47,37%
G. Napieralski/ SLD 3 606 s. 11,1 6 998 s. 16,9 51,52%
P. Poncyliusz/PJN 479 s. 1,5 2 585 s. 6,3 18,52%

Źródło: opracowanie własne na podstawie, Raport Fundacji im. Stefana Batorego z monitoringu 
głównych serwisów informacyjnych TVP oraz stacji komercyjnych w czasie kampanii wyborczej do 
parlamentu 2011 roku, s. 21 i 40 (Strona Fundacji Batorego, http://www.batory.org.pl/upload/fi les/
Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/Raport%20koncowy01.12.2011.pdf. odczyt z dn. 13.12.2011).

Wśród dziesięciu kandydatów legitymujących się największym zainteresowa-
niem głównych telewizyjnych serwisów informacyjnych, znaleźli się liderzy sześciu 
najważniejszych komitetów wyborczych28. Najwięcej czasu poświęcono PO 
i Tuskowi. Wynika to z przewagi, jaką w okresach przedwyborczych otrzymuje 
partia rządząca, co stanowi rezultat możliwości określania zadań dnia i tym samym 
kreowania agendy tematów. Zaskakującym, ze względu na krytyczny zazwyczaj 
stosunek Polaków do rządzących elit, mogą się wydać natomiast wyniki analizy co 
do obiektywizmu medialnej prezentacji osób premiera i wicepremiera29. Udział 
treści dotyczących Pawlaka w stosunku do zawartości na temat jego partii, nie 
przekraczał 50%. Staje się to kompatybilne do wniosków ujętych w rozważaniach 
dotyczących strategii wyborczych. Albowiem przywództwo Pawlaka w PSL nie 
ulegało podważeniu, ale nie było tak medialnie wyraziste jak w przypadku liderów 
koalicyjnej PO oraz partii opozycyjnych.

Ta ostatnia konstatacja dotyczy zwłaszcza Kaczyńskiego, który był obecny 
w więcej niż 3/5 wszystkich informacji dotyczących jego partii. Stanowi to odzwier-
ciedlenie przekazu budowanego przez PiS, bowiem kreacja wszystkich wydarzeń 
medialnych (głównie konferencji prasowych) mierzonych na prezentację własnej 
oferty i dyskredytację PO opierała się o udział lidera. Również proporcja koncen-

28 W pierwszej dziesiątce kandydatów najczęściej prezentowanych w serwisach informacyjnych 
w okresie kampanii wyborczej, oprócz polityków wymienionych w tabeli 1, znalazło się również troje 
polityków PO (Jan Rostowski, Radosław Sikorski i Cezary Grabarczyk) oraz Anna Fotyga (PiS) (Zob. 
Raport…, s. 21).

29 Relacje odnoszące się do osoby premiera Tuska cechował najwyższy odsetek ocen pozytywnych 
(18,7%). Zaważyło na tym przede wszystkim podejście nadawców komercyjnych, w których serwisach 
zidentyfi kowano 29,3%. W omawianym okresie to stacje TVP zostały uznane za bardziej obiektywne, 
co w zestawieniu do wydarzeń z poprzednich kampanii wyborczych wydać się może zaskakujące. 
Jednakże owa neutralność była daleka od idealnej, o czym świadczyło podejście w stosunku do PSL 
i jej lidera – odpowiednio 7,4% i 14,2% informacji pozytywnych (Raport…, s. 68–69).
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tracji mediów na Kaczyńskim, na tle kandydatów innych formacji, zaświadcza 
o utożsamianiu tego polityka jako najbardziej wyrazistego lidera opozycji i naj-
groźniejszego konkurenta Tuska w walce o stanowisko premiera.

Wydźwięk telewizyjnych relacji przyczyniał się do ujmowania w roli aspirują-
cych do stanowiska szefa rządu wyłącznie przywódców dwóch największych 
partii. Do takiej roli nie mógł aspirować Napieralski, co wynikało przede wszystkim 
ze słabnącej pozycji jego partii w badaniach opinii publicznej. Warto zauważyć 
także, iż Napieralski (obok Kaczyńskiego) był politykiem najmniej korzystnie 
prezentowanym w serwisach informacyjnych30.

Nieco ponad połowa relacji dotycząca SLD odnosiła się do jej lidera, co było 
niższym odsetkiem w porównaniu do sytuacji PO i PiS. Stanowiło to nieporówny-
walnie proporcjonalnie niższą wartość w porównaniu do Ruchu Palikota (ujmo-
wanego jak Sojusz jako formacja lewicy). Ponad 95% wszystkich relacji dotyczącej 
tej formacji koncentrowało się na jej założycielu, co potęgowało jej charakter. 
Dopiero kiedy Ruch Palikota zaczął być traktowany jako podmiot wiarygodny 
w rywalizacji o mandaty w Sejmie (za sprawą korzystnego rozkładu preferencji 
w sondażach), media wyrażały zainteresowanie w aspekcie zaplecza pozostałych 
kandydatów tego komitetu (głównie liderów list).

Najmniej skoncentrowane na liderze były relacje dotyczące kampanii PJN. Choć 
w pierwszej dziesiątce kandydatów, którym w serwisach informacyjnych poświę-
cano najwięcej czasu znalazł się Paweł Poncyliusz. Niekorzystne położenie tej 
partii wynikało z opuszczenia jej szeregów przez – założycielkę i wyrazistą przy-
wódczynię – Joannę Kluzik-Rostowską. Przede wszystkim należy uwypuklić, że 
przewodniczącym tej partii był Paweł Kowal. Jednak jego pozycja nie została 
odzwierciedlona w zawartości telewizyjnych przekazów.

Kowal został zidentyfi kowany jako lider PJN przez grupę SMG KRC, która na 
zlecenie TVN 24 przeprowadziła badanie wyborczych preferencji odnośnie kan-
dydatów poszczególnych partii do funkcji premiera31. Chociaż w polskim systemie 
politycznym stanowisko szefa rządu nie jest kreowane w sposób powszechny 
i bezpośredni, sam fakt zlecenia przez koncern telewizyjny takich badań stanowiło 

30 Zob. Raport…,  s. 73, 75.
31 W badaniu SMG KRC dla TVN 24 dotyczącym preferencji elektoratu odnośnie kandydatów 

na premiera, na Tuska zdecydowanych było oddać głos 29% respondentów, Kaczyńskiego – 20%, 
Napieralskiego – 11%, Palikota – 7%, Korwina-Mikke – 6%, Pawlaka – 5% i Kowala – 2%. (Badanie 
SMG KRC dla TVN 24, 28.09.2011, przeprowadzonego na próbie 1000 dorosłych Polaków, Wirtualna 
Polska, http://wybory.wp.pl/title,Polacy-chca-by-to-on-zostal-premierem-sondaz, wid,13840011,wia-
domosc.html, odczyt z dn. 14.01.2012). 
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swoiste novum. Jednakże okazało się to jednokrotnym epizodem w całości kam-
panijnych wydarzeń. Zauważyć też należy, iż w odróżnieniu od kampanii w 2007 r., 
zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem mediów legitymowały się badania 
odnośnie poziomu preferencji liderów list okręgowych ulokowanych w najwięk-
szych miastach32. Mogło to wynikać ze sztuczności i niskiej popularności takich 
pomiarów, a przede wszystkim stanowić przejaw większej koncentracji na central-
nej płaszczyźnie rywalizacji.

Również na podstawie wydarzeń z poprzedniej kampanii parlamentarnej można 
było przypuszczać, iż na trwałe w polski dyskurs wyborczy wpiszą się telewizyjne 
debaty przywódców największych partii. Poparcie dla takiego stwierdzenia stano-
wił poziom oglądalności tych wydarzeń oraz ich wpływ na zachowanie wyborców33. 
Brak wzorowanej na amerykańskich debaty – organizowanej równolegle przez 
więcej niż jedną stację telewizyjną – nie wynikał jednak z braku zainteresowania 
nadawców, lecz z postawy prezesa PiS34.

Wobec braku zgody Kaczyńskiego na telewizyjny pojedynek z Tuskiem, TVP, 
TVN i Polsat przestały być zainteresowane kooperacją nad wspólną organizacją 
debat partyjnych liderów. W efekcie każdy z tych nadawców starał się indywidual-
nie kreować i nadać odpowiednią rangę własnym ofertom politycznych spotkań. 
W TVP 1, w ramach programu „Wybory Polaków”, zorganizowano cykl pięciu 
debat. Spośród partyjnych liderów zdecydowanie najwięcej razy w studiu TVP 
gościł Palikot, zaś pozostałe partie starały się desygnować osoby uważane jako 
eksperci w poszczególnych dziedzinach.

Na udział w przedsięwzięciach organizowanych przez TVN 24 nie zgodził się 
PiS, w efekcie czego widzowie otrzymali sposobność do obserwowania pojedynków 
na argumenty pomiędzy przedstawicielami PO, SLD, PSL i PJN35. W ostatnim dniu 
kampanii zaproszono do studia tej stacji liderów tych organizacji. Jednakże wów-
czas nie pojawili się najwyżsi rangą urzędnicy rządu RP: premier Tusk oraz wice-
premier Pawlak. Wyraźnie obniżało to rangę tego wydarzenia, ale także poziom 
prezydencjalizacji przedmiotowej kampanii36.

32 Zob. W. Peszyński, op.cit.,  s. 160–165. 
33 Ibidem, s. 160–163.
34 W tym miejscu należy zgodzić się z Radosławem Markowskim, iż w wielu bardziej ustabilizo-

wanych reżimach demokratycznych taką postawą lider największej partii opozycyjnej ulokowałby 
się poza głównym nurtem medialnego dyskursu (R. Markowski, op.cit., s. 16).

35 J. Stróżyk, Debaty?, Ale bez udziału PiS, „Rzeczpospolita” 2011, nr 202.
36 Należy nadmienić, iż Tomasz Lis zaprosił do swojego programu, na dzień 5 września, liderów 
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PERSONALIZACJA ZACHOWAŃ ELEKTORATU

Wśród badaczy panują sporne opinie co do zakresu badań nad personalizacją 
zachowań wyborczych elektoratu. Część zawęża ten obszar do skutków, jakie 
w zakresie preferencji głosujących kształtują partyjni przywódcy (leader eff ect)37. 
Z kolei Michael Marsh stoi na stanowisku w aspekcie szerokiego traktowania 
przedmiotowej kategorii, obejmując zasięgiem swoich badań partycypację wszyst-
kich kandydatów38.

Jedynym partyjnym liderem komitetu, który osiągnął w swoim okręgu poparcie 
proporcjonalnie wyższe od partii był Pawlak. Jednakże przywódcy (partii, które 
wprowadziły do Sejmu swoich reprezentantów), uzyskali rezultaty najlepsze spo-
śród wszystkich kandydatów swoich organizacji, co we wcześniejszych wyborach 
nie było typowe39. Stanowi to dowód, iż ich pozycja, potęgowana przez zawartość 
telewizyjnych przekazów, znajduje także odzwierciedlenie w decyzjach elektoratu.

Tabela 2.  Poparcie dla lidera względem rezultatu partii

Lider/Partia Lider (% głosów
w skali okręgu

Partia (% głosów
w skali kraju) Stosunek

D. Tusk/PO 36,84 39,18 0,94
J. Kaczyński/PiS 19,88 29,89 0,66
J. Palikot/Ruch Palikota 9,32 10,02 0,93
W. Pawlak/PSL 8,86 8,36 1,06
G. Napieralski/SLD 6,28 8,24 0,76

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW, http://wybory2011.pkw.gov.pl/wyn/
pl/000000.html#tabs-1, odczyt z dn. 31.01.2012.

PO, PIS, SLD i PSL. Spośród nich w studiu TVP 2 pojawił się jedynie Tusk, co zmieniło formułę tego 
wydarzenia z debaty na wywiad. 

37 Takie podejście było zauważalne chociażby w zakresie analiz nad leader eff ect w Niemczech. 
Większość z tych badań potwierdzała, iż wpływ przywódców na preferencje elektoratu odbywa się 
za pośrednictwem partyjnych afi liacji (Zob. L. Karvonen, op.cit., s. 8).

38 Zob. M. Marsh, op.cit, s. 500–527.
39 Wyniki poprzednich powszechnych głosowań do Sejmu dostarczyły kilku przykładów, w których 

lider partii nie osiągnął w skali okręgu poparcia najwyższego spośród wszystkich kandydatów. Dotyczy 
to zwłaszcza PiS, gdzie zarówno w latach 2005 i 2007 najwyższe procentowe poparcie osiągnął Zbi-
gniew Ziobro (odpowiednio 28,59% i 29,33% głosów w skali okręgu). W wyborach do Sejmu V ka-
dencji proporcjonalnie najwyższy rezultat na listach SLD zdobył Janusz Zemke (11,81% w skali okręgu) 
zaś w przypadku LPR kilkunastu kandydatów osiągnęło lepszy rezultat od Romana Giertycha (Wybory 
do Sejmu i Senatu, http://pkw.gov.pl/wybory-sejm-senat/, odczyt z dn. 11.11.2011). 
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Na podstawie zbioru danych z wyników głosowania, uzasadnione pozostaje 
stwierdzenie o pełnym wystąpieniu zjawiska leader eff ect w przypadku Palikota. 
Jego rezultat był zdecydowanie najwyższy na tle innych kandydatów tego komitetu. 
W okresie kampanii RP wykazywał wszystkie cechy przynależne do modelu partii 
patrona, co widoczne pozostaje w jego nazwie. Jak przedstawiono w rozważaniach 
poświęconych personalizacji medialnej, na liderze RP koncentrowała się przewa-
żająca liczba telewizyjnych relacji dotyczących Ruchu. Prawie wszyscy posłowie 
wybrani z list RP (38 z 40) zostali rozstawieni na wyborczych listach z numerem 
pierwszym40. Dlatego skuteczna kreacja wizerunku przywódcy wpłynęła na sukces 
wszystkich kandydatów wybranych do Sejmu z list tej formacji41.

Oprócz kazusu Ruchu Palikota, wskazać należy na jeszcze inne przypadki 
wpływu osoby lidera na decyzje elektoratu. Zestawienie ze sobą badań opinii 
publicznej z ostatniego etapu kampanii prowadzi do wniosku o poparciu PO przez 
wyborców wyrażających niezdecydowanie w stronę PO. Główną determinantę 
takich zachowań stanowiła najprawdopodobniej społeczna niechęć do Kaczyń-
skiego42. Dlatego za przyczynę ponownie najlepszego rezultatu Platformy w wybo-
rach parlamentarnych, należy uznać społeczny lęk przed powrotem Kaczyńskiego 
na stanowisko premiera.

Odejście do PO Kluzik-Rostkowskiej było główną, ale nie jedyną przyczyną 
marginalizacji na wyborczym rynku PJN. Założycielka tej partii była zdecydowa-
nie utożsamiana jako jej przywódczyni, nawet w sytuacji wyboru na stanowisko 
prezesa Pawła Kowala. Kreowanie w przeddzień wyborów na najwyższe stanowisko 
osoby ulokowanej poza polskim parlamentem (poseł do PE), a przede wszystkim 

40 Wanda Nowicka, zarejestrowana na pozycji nr 2 na liście Ruchu Palikota – w okręgu nr 19 
(Warszawa I), zawdzięcza swój sejmowy status przede wszystkim wysokiemu poparciu dla lidera tej 
listy – Janusza Palikota. 

41 W tym kontekście warto zwrócić uwagę chociażby na przypadek Roberta Biedronia. W wybo-
rach do Sejmu z 2005 r. zdobył 0,22% głosów na liście SLD i nie był w stanie uzyskać poselskiego 
mandatu w Warszawie (swoim macierzystym okręgu), skąd Sojusz wprowadził aż trzech reprezen-
tantów. Sześć lat później Biedroń ubiegał się o mandat w okręgu gdyńsko-słupskim. Będąc „jedynką” 
na liście Ruchu Palikota uzyskał 3,73% w skali okręgu), z powodzeniem osiągając zamierzony cel 
(Wybory do Sejmu i Senatu, http://pkw.gov.pl/wybory-sejm-senat/, odczyt z dnia 11.11.2011). Dlatego 
w kontekście rozważań poświęconych komitetowi Palikota, uzasadnione pozostaje stwierdzenie, iż 
decyzje wyborców były w dużej mierze determinowane chęcią wyrażenia poparcia dla przywódcy 
tej formacji.

42 Według badania CBOS „Zaufanie do polityków w październiku 2011 r.” Jarosław Kaczyński 
legitymował się zaufaniem 30% i nieufnością 54% respondentów – najwięcej spośród wszystkich 
polityków (Portal CBOS, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_132_11.PDF, odczyt z  dn. 
31.01.2012).
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niekandydującej do Sejmu, stanowiło decyzję niekorzystną dla całej partii. Pomimo 
intensywnego zaangażowania się w działania promocyjne PJN, Kowal nie był 
utożsamiany przez środki masowego przekazu jako lider tej organizacji, co rzuto-
wało niekorzystnie na efekt personalizacji.

PODSUMOWANIE

Przeprowadzony proces badawczy, na większości płaszczyzn analizy, potwierdził 
hipotezę na temat dominacji politycznych liderów w okresie poprzedzającym 
wybory parlamentarne w 2011 r. Wprawdzie w omawianym okresie nie doszło do 
telewizyjnej debaty liderów dwóch największych partii, ich zmagania w istotnej 
mierze koncentrowały się na stanowisku premiera. Chociaż szanse na osiągnięcie 
takiego celu przez Kaczyńskiego ulegały redukcji za sprawą niskiego poziomu 
relewancji jego partii, dwie największe formacje wyraźnie dążyły do polaryzacji 
wyborczego dyskursu, co znajdowało swoje odbicie także w relacjach mediów.

Zmniejszanie się, w badaniach opinii publicznej, dystansu PiS do PO doprowa-
dziło do istotnej modyfi kacji założeń strategicznych partii Tuska, które polegały 
na dużo większym zaangażowaniu premiera w kampanię swojego komitetu. Ten 
czynnik, a przede wszystkim społeczny lęk przed powrotem Kaczyńskiego na 
stanowisko szefa rządu (w tym nadinterpretowanie przez środki masowego prze-
kazu wypowiedzi o Angeli Merkel) stały się głównymi determinantami mobiliza-
cji elektoratu dotychczas niezdecydowanego na korzyść PO.

Także od postawy liderów i wydźwięku medialnych relacji na ich temat zależny 
okazał się rezultat ich formacji. Szczególnie było to dostrzegalne w przypadku 
Ruchu Palikota. Oparcie zdecydowanej większości działań strategicznych na 
liderze znalazło odbicie w przekazach telewizji, a następnie zagwarantowało sej-
mowy status czterdziestu (w  większości nierozpoznawalnym) kandydatom. 
Pomimo intensywnego zaangażowania w promocję własnej partii przewodniczą-
cego SLD, wiele jego wcześniejszych decyzji kadrowych (marginalizacja nieprzy-
chylnych jemu osób) wpłynęło na niekorzystny stosunek mediów wobec tego 
polityka, co wpłynęło na słaby wynik Sojuszu.

Najmniejszym natężeniem personalizacji, spośród wszystkich podmiotów 
parlamentarnych, legitymowała się kampania PSL. Dowodzi tego zarówno analiza 
strategii tego podmiotu, jak również proporcja koncentracji na liderze głównych 
serwisów informacyjnych. Niemniej na tle poprzednich kampanii parlamentarnych 
to omawiana charakteryzowała się największym wykorzystania lidera w budowie 
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profi lu poznawczego od 2001 r. Poza tym w swoim okręgu Pawlak – jako jedyny 
spośród wszystkich partyjnych liderów – uzyskał rezultat proporcjonalnie wyższy 
od wyborczego wyniku swojego komitetu.

O wyborczej porażce PJN zaważył w dużej mierze brak wyrazistego lidera. Kowal 
pomimo ewidentnego zaangażowania się w proces promocji swojej partii nie był 
w stanie pomóc jej w osiągnięciu progu reprezentacji. Czas od momentu opusz-
czenia PJN przez Kluzik-Rostkowską był zbyt krótki na utrwalenie w świadomości 
społecznej nowego lidera, który jako poseł do PE nie zdecydował się na kandydo-
wanie do Sejmu.
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Th e Personalization of Polish Election Campaigns in 2011

DUE TO THE fact that Polish political science has not devoted much attention to the issue 
of personalization in parliamentary campaigns, the author focused on the analysis of the 
intensifi cation of this phenomenon in the parliamentary campaign of 2011. Th e main aim 
of his research was to verify the hypothesis concerning the domination of leaders over 
party structures in parliamentary campaigns. Th is process was conducted in three dimen-
sions, that is electoral strategies, media content and electorate behaviour. Taking into 
consideration a wide topical catalogue, the author decided to focus his research on the 
political parties that succeeded in introducing their members into the Sejm in that par-
ticular election.

At the majority of levels the analysis confi rmed the thesis of the domination of political 
leaders over party structures. Th e rivalry of the main committees concentrated on the 
position of the Prime Minister. Th e decrease in the distance between PiS and PO, according 
to the opinion polls, lead to the modifi cation of strategy used by the latter party, consisting 
in a greater involvement of Prime Minister Tusk in the campaign. Th is strategy, together 
with the fear of Kaczyński’s return to the position of the Prime Minister, mobilized inde-
cisive voters to support Tusk’s party.

Another factor that determined the result of particular parties was the attitude of their 
leaders and the manner they were spoken of by the media, which was particularly visible 
in case of the Palikot’s Movement. Th e fact that the majority of used strategies were based 
on the leader was refl ected in the broadcasting, which in turn guaranteed the MP status for 
forty, mostly unrecognizable, members of that party. Despite his intense involvement in the 
campaign, the leader of SLD, by means of his personal decisions, discouraged the media, 
which contributed to a poor result achieved by his party. Th e lowest rate of personalization 
could be observed in the campaign of PSL. Nevertheless, as far as previous campaigns are 
concerned, in the one under consideration the party could boast the highest level of the 
leader’s contribution into the built of the party profi le.
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ZASADNICZYM CELEM NINIEJSZEGO tekstu jest analiza kampanii parlamentarnej 
Platformy Obywatelskiej (PO) w 2011 r., w szczególności: jej sytuacji na rynku 
politycznym, pozycjonowania oferty, obsadzania list wyborczych, treści apelu 
wyborczego, stosowanych technik promocji politycznej, osiągniętego wyniku. 
Rynek polityczny jest określany jako przestrzeń rywalizacji pomiędzy podmiotami 
polityki. Stanowi on część przestrzeni społecznej, w której dokonuje się wymiana 
dóbr politycznych między dostawcami, tj. partiami i liderami politycznymi a kon-
sumentami, tj. wyborcami. Zważywszy, iż miejscem, w którym następuje wymiana 
dóbr między dostawcami a konsumentami są wybory, rynek polityczny jest często 
utożsamiany z rynkiem wyborczym1. Analizując sytuację na rynku politycznym 
uwzględnia się szereg czynników2. W niniejszym tekście zwrócono uwagę na 
uwarunkowania polityczne i społeczno-ekonomiczne.

Sytuacja polityczna w 2011 r. była korzystna dla PO, która od 2007 r. współtwo-
rzyła gabinet z Polskim Stronnictwem Ludowym (PSL). W 2010 r. kandydat Plat-
formy, marszałek Sejmu Bronisław Komorowski został wybrany Prezydentem RP, 
pokonując pretendenta Prawa i Sprawiedliwości (PiS) Jarosława Kaczyńskiego3. 
W sondażach ośrodków badania opinii publicznej od początku 2011 r. PO była 
liderem rankingów, posiadając wysokie poparcie wśród wyborców. Według OBOP 

1 A. Antoszewski, Rynek, [w:] Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 1998, 
s. 372.

2 M. Cichosz, (AUTO)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich, Toruń 
2003, s. 13–74.

3 Zob. K. Kowalczyk, Uwarunkowania, strategia i taktyka kampanii Bronisława Komorowskiego 
w wyborach 2010 r. w Polsce, [w:] Wybory prezydenckie 2010. W cieniu zdarzeń nadzwyczajnych, red. 
J. Błuszkowski, J. Zaleśny, „Studia Politologiczne” vol. 19, s. 199–233.
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od stycznia do początku października 2011 r. na Platformę zamierzało głosować od 
39% do 47% respondentów4. Natomiast w sondażu CBOS w rozpatrywanym okresie 
poparcie dla PO utrzymywało się na poziomie od 39% do 31%5. W żadnym z sondaży 
głównej partii opozycyjnej – PiS nie udało się wyprzedzić PO. Tuż przed wyborami, 
na początku października 2011 r. nastąpił spadek notowań Platformy, nie tyle kosztem 
PiS (poparcie dla tej partii nie wzrosło), co Ruchu Palikota, który przekroczył 5% 
próg poparcia. Według OBOP na ten komitet zamierzało głosować 10,3% respon-
dentów, a według CBOS – 7%. Na początku października 2011 r. na PO zamierzało 
głosować według OBOP 39,5%, zaś według CBOS – 34%. Przewaga PO nad PiS 
wynosiła 10,4% w przypadku badania OBOP i 14% w odniesieniu do CBOS6. 

W lipcu–wrześniu 2011 r. PO cieszyła się dużym poparciem osób z wykształce-
niem średnim (41% wyborców partii) i wyższym (27%), mieszkańców dużych 
miast  – od 101 tys. (42%). Mieszkańcy wsi stanowili zaledwie 28% ogółu wyborców 
PO. Ponad połowa wyborców (54%) oceniających swoją sytuację jako dobrą 
zamierzała głosować na Platformę. Wśród grup wiekowych najczęściej występowali 
ludzie młodsi do 45 roku życia (52% elektoratu partii), a najniższe notowania 
partia miała wśród ludzi starszych powyżej 65 roku życia (zaledwie 16%). Przy 
czym najwięcej rozczarowanych do PO było wśród wyborców poniżej 45 roku 
życia, czyli w tej grupie, która z entuzjazmem przyjęła objęcie rządów przez partię 
w 2007 r. Wśród zamierzających głosować na Platformę przeważali nieco spora-
dycznie uprawiający praktyki religijne (44%) nad praktykującymi regularnie (42%). 
Pod względem autoidentyfi kacji na osi lewica–prawica wyborcy centrowi stanowili 
38%, prawicowi 36%, a lewicowi aż 13%7. 

W 2011 r. gabinet Donalda Tuska, (lidera PO) cieszył się stabilnym poparciem 
społecznym. Generalnie (poza kwietniem) zwolennicy rządu przeważali nad 
przeciwnikami, stanowiąc według CBOS od 32% do 40%. Rząd posiadał większe 
poparcie w miastach, zwłaszcza największych z nich (57%), aniżeli na wsi (33%). 
Pozytywny stosunek do rządu był przede wszystkim funkcją poziomu wykształce-
nia i dochodów. Gabinet Tuska cieszył się poparciem ponad połowy osób z wyż-

4 Na podstawie informacji prasowych.
5 Preferencje partyjne przed wyborami, oprac. K. Pankowski, październik 2011, CBOS, http://www.

cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_124_11.PDF, odczyt z dn. 15.01.2012.
6 Ibidem; Najnowszy sondaż: PO zdecydowanie wygrywa, Palikot przez SLD, 7.10.2011, http://

serwisy.gazetaprawna.pl/wybory/artykuly/554290,najnowszy-sondaz-po-zdecydowanie-wygrywa-
palikot-przed-sld.html, odczyt z dn. 15.01.2012.

7 Notowania Platformy Obywatelskiej – dziesięć lat działalności, oprac. K. Kowalczuk, wrzesień 
2011, CBOS, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_115_11.PDF, odczyt z dn. 20.12.2011.
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szym wykształceniem (53%), osób dobrze usytuowanych: o miesięcznych docho-
dach per capita powyżej 1500 zł (55%), dobrze oceniających swoje warunki 
materialne (48%). Największe poparcie w odniesieniu do grup społeczno-zawodo-
wych rząd uzyskał wśród specjalistów i kadry kierowniczej (60%), średniego per-
sonelu i techników (53%) i właścicieli fi rm (52%). Najbardziej niechętną rządowi 
grupą były osoby określające swoją sytuację materialną jako złą, wśród których 
gabinet miał 44% przeciwników i 19% zwolenników. Pod względem światopoglą-
dowym wśród przeciwników rządu najwięcej było uczestniczących w praktykach 
regularnych kilka razy w tygodniu (38%) oraz identyfi kujących się z orientacją 
prawicową (39%)8. W 2011 r. premier D. Tusk cieszył się stabilnym poziomem 
poparcia od 39% do 44%. W przededniu wyborów zwolennicy Tuska przeważali 
nieznacznie nad jego przeciwnikami w proporcji: 44% do 41%9. 

W sejmowym expose 23 listopada 2007 r. D. Tusk uznał za kluczowe zadanie 
zmianę warunków życia i pracy Polaków na lepsze; co więcej dogonienie najbar-
dziej rozwiniętych krajów Europy Zachodniej. Gabinet PO–PSL zamierzał wspie-
rać rozwój przedsiębiorczości, obniżyć podatki przy wzroście płac w sektorze 
publicznym, zmniejszyć defi cyt budżetowy, obniżyć bezrobocie 2012 r. do poziomu 
nie wyższego niż średnia europejska. Zamierzenia rządu zostały zweryfi kowane, 
gdy jesienią 2008 r. do Polski dotarł ogólnoświatowy kryzys gospodarczy. Zjawiska 
kryzysowe nie odbiły się jednak radykalnie na kondycji polskiej gospodarki. Polska 
była jednym z niewielu krajów europejskim, w którym Produkt Krajowy Brutto 
zachował wartość dodatnią10. Na fali światowego kryzysu gospodarczego nie doszło 
również do radykalnego wzrostu bezrobocia11. Pod koniec września 2011 r. stopa 
bezrobocia zarejestrowanego wynosiła 11,8%. W przededniu wyborów wśród 
respondentów CBOS, dokonujących oceny sytuacji gospodarczej przeważało sta-

8 Przedwyborcze notowania rządu, oprac. B. Roguska październik 2011, CBOS, http://www.cbos.
pl/SPISKOM.POL/2011/K_127_11.PDF, odczyt z dn. 20.11.2011.

9 Ibidem.
10 Produkt Krajowy Brutto wynosił odpowiednio w: I kwartale 2008 r. – 6,1; II kwartale 2008 r. 

– 6,0; III kwartale 2008 r. – 5,0; IV kwartale – 2,9; I kwartale 2009 r. – 0,8; II kwartale 2009 r. – 1,2; 
III kwartale 2009 r. – 1,9; IV kwartale 2009 r. – 3,3; I kwartale 2010 r. – 3,0; II kwartale 2010 r. – 3,5; 
III kwartale 2010 r. – 4,2; IV kwartale 2010 r. – 4,5: I kwartale 2011 r. – 4,4: II kwartale 2011 r. – 4,3; 
III kwartale 2011 r. – 4,2 (http://www.money.pl/gospodarka/wskazniki/pkb/, odczyt z dn. 15.12.2011). 

11 Stopa bezrobocia zarejestrowanego wynosiła odpowiednio: 10,9% w I kwartale 2008 r., 9,4 w II 
kwartale 2008 r., 8,9 w III kwartale 2008 r., 9,5 % w IV kwartale 2008 r., 10,9 % w III kwartale 2009 r., 
11,9% w IV kwartale 2009 r.; 12,9 % w I kwartale 2010 r., 11,6 % w II kwartale 2010 r., 11,5 % w III 
kwartale 2010 r., 12,4% w IV kwartale 2010 r., 13,3% w I kwartale 2011 r., 11,9% w II kwartale 2011 r., 
11,8% w III kwartale (http://www.stat.gov.pl, odczyt z dn. 15.12.2011). 
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nowisko ambiwalentne. We wrześniu 2011 r. 40% badanych uznawało sytuację za 
przeciętną, 34% za złą, a 21% za dobrą. 45% uznawało warunki materialne swojego 
gospodarstwa domowego jako średnie (ani dobre ani złe), 39% za dobre, a tylko 
19% za złe12. 

PO przystępowała do kampanii wyborczej z pewnej pozycji lidera rankingów 
preferencji partyjnych. Wbrew opiniom polityków opozycji politycznej sytuacja 
ekonomiczna kraju nie uległa zasadniczemu pogorszeniu. Czynniki te sprzyjały 
niewątpliwie kampanii parlamentarnej PO. Pozytywnymi determinantami były 
również: faworyzowanie PO w mediach publicznych i komercyjnych (Polsat, TVN) 
i orzeczenie Trybunał Konstytucyjnego (TK) w sprawie Kodeksu wyborczego. 
W wyroku z 20 lipca 2011 r. TK orzekł, że zakaz stosowania w kampanii wielko-
formatowych plakatów i haseł wyborczych oraz płatnych ogłoszeń wyborczych 
radiowych i telewizyjnych jest sprzeczny z konstytucją. Trybunał uznał natomiast 
za zgodne z ustawą zasadniczą zgodność wprowadzenia jednomandatowych 
okręgów wyborczych do Senatu13. Prawo do stosowania reklam wielkoformatowych 
oraz spotów zwiększało szanse PO – partii zasobnej fi nansowo – do maksymali-
zacji głosów na rynku wyborczym. Ta możliwość w połączeniu z wprowadzeniem 
jednomandatowych okręgów w wyborach do izby wyższej stwarzała de facto pre-
ferencje dla komitetów partyjnych, w tym PO. 

Celem strategicznym PO było wygranie kolejnych wyborów parlamentarnych, 
w konsekwencji utworzenie rządu oraz osłabienie pozycji głównego konkurenta 
na rynku politycznym, czyli PiS. Występując w roli lidera na rynku politycznym, 
Platforma pozycjonowała zatem się w opozycji do partii J. Kaczyńskiego14.

PiS pozycjonowano jako partię antymodernizacyjną, która zamierza „areszto-
wać” i zatrzymać inwestycje, niegwarantującą bezpieczeństwa w okresie kryzysu 
ekonomicznego. Politykom PiS zarzucano brak kompetencji, skłonność do poli-
tycznego awanturnictwa i radykalizmu. Wiceprzewodniczący PO Grzegorz Sche-
tyna objaśniał rzeczywiste oblicze J. Kaczyńskiego. Jeśli PiS wygra wybory, to 
prezes tej partii się zmieni, zacznie się „polityka zemsty, poszukiwania winnych, 
dzielenia Polski, walki o to, żeby Polska była prowadzona twardą ręką przez poli-

12 Nastroje społeczne we wrześniu, oprac. N. Hipsz, wrzesień 2011, CBOS, http://www.cbos.pl/
SPISKOM.POL/2011/K_110_11.PDF, odczyt z dn. 20.12.2011.

13 Komunikat prasowy po ogłoszeniu wyroku dotyczącego Kodeksu wyborczego, 20.07.2011, http://
www.trybunal.gov.pl/OTK/otk.htm, odczyt z dn. 20.12.2011.

14 Istotą pozycjonowania jest wykazanie wyjątkowości własnego produktu politycznego na tle 
innych, zob. J.Z. Pietraś, Decydowanie polityczne, Warszawa–Kraków 1998, s. 410. 
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tyków PiS, polityka kłótni i zaciśniętych zębów”15. D. Tusk twierdził, że J. Kaczyński 
formułując tezę w swoje książce Polska naszych marzeń, iż kanclerstwo Angeli 
Merkel nie było wynikiem czystego zbiegu okoliczności, rozpoczyna wojnę na 
słowa z Niemcami. Lider PO konstatował, że prezes PiS ma obsesję wobec sąsiadów 
Polski – Niemiec i Rosji. Prezesowi PiS zarzucano również, że nie chce przystąpić 
do debaty telewizyjnej z Tuskiem, co uznawano za sprzeczne ze standardami 
demokratycznymi.

PO kreowano jako główną siłę modernizacyjną kraju, prowadzącą stabilną 
politykę ekonomiczną w okresie kryzysu. Niemal immanentną cechą polityków 
Platformy miał być profesjonalizm, umiar i rozsądek. Współzałożyciel PO Andrzej 
Olechowski, który poparł Tuska na briefi ngu prasowym uznał, że w latach zawiro-
wań, które nadejdą „potrzebna jest mocna ręka z doświadczeniem czterech lat 
rządzenia”16. Premier i jego partia mieli być gwarantem pozycji Polski na arenie 
międzynarodowej. Tusk natomiast na spotkaniu ze studentami w Lubinie 1 paź-
dziernika 2011 r. stwierdził wyraźnie, że wybór inny niż PO, będzie „hazardem”, 
oznaczałby możliwość zamiany Polski na Grecję, ogarniętą kryzysem ekonomicz-
nym. Premiera wspierali nie tylko politycy PO, ale artyści (Tomasz Karolak, Marcin 
Kociniak, Anna Nehrebecka, Dorota Stalińska), reżyserzy (Izabella Cywińska-
-Michałowska, Andrzej Strzelecki), celebryci (Kuba Wojewódzki), sportowcy 
(Wojciech Fibak, Robert Korzeniowski). Obawiając się, że niska frekwencja będzie 
sprzyjać PiS, działacze PO zachęcali Polaków do wyborów pod hasłem: „Idź na 
wybory. Nie daj się zrobić w konia”17.

Główną osią kampanii PO było zatem budowanie swojej siły politycznej poprzez 
dyskredytację PiS. Eksponowano również dotychczasowe efekty rządów PO–PSL 
w postaci zrealizowanych lub rozpoczętych inwestycji, w co wpisywało się hasło 
wyborcze – „Polska w budowie”, oraz znaczenie polskiej prezydencji w UE. W kam-
panii unikano natomiast odwoływania się do programu PO z 2007 r., a w szcze-
gólności do takich zapisów, jak tanie, odbiurokratyzowane państwo, obniżenie 
podatków, stanowiących rdzeń programu każdej partii liberalnej. Platforma wal-
cząca również o elektorat światopoglądowego centrum i lewicy, pozycjonująca się 

15 Schetyna o Kaczyńskim: Nie jest prawdziwy, 27.09.2011, http://wiadomosci.dziennik.pl/wybory/
po/artykuly/358125,schetyna-o-kaczynskim-nie-jest-prawdziwy.html, odczyt z dn. 20.12.2010.

16 Mocne uderzenie Tuska. Zobacz kto chce go jako premiera, 1.10.2011, http://wiadomosci.
dziennik.pl/wybory/po/artykuly/359043,olechowski-tusk-to-najlepszy-premier-na-trudne-czasy.
html, odczyt z dn. 20.12.2011. 

17 Akcja PO: Głosuj, nie daj się zrobić w konia, 6.10.2011, http://wiadomosci.dziennik.pl/wybory/
po/artykuly/360001,akcja-po-glosuj-nie-daj-sie-zrobic-konia.html, odczyt z dn. 20.12.2011.
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jako partia aideologiczna, nie podejmowała w kampanii takich kwestii, jak aborcja, 
in vitro, legalizacja związków par homoseksualnych. 

Celem strategii personalnej „jest taki dobór kandydatów, którzy zagwarantują 
partii sukces wyborczy”18. PO dążyła do poszerzenia elektoratu poprzez umiesz-
czenie na swoich listach nie tylko partyjnych liderów – członków rządu, parlamen-
tarzystów, samorządowców, ale również obsadzenie ich osobami z innych ugrupo-
wań, zarówno „na lewo, jak „na prawo” od Platformy. Celem tych działań było 
niewątpliwie odebranie głosów SLD i PiS. Przeprowadzono kilka udanych i spek-
takularnych transferów politycznych. 10 maja 2011 r. nowym członkiem gabinetu 
Tuska – sekretarzem stanu i pełnomocnikiem premiera ds. przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu – został poseł SLD, lekarz, celebryta Bartosz Arłukowicz. 
Wkrótce zasilił on Klub Parlamentarny PO i otrzymał pierwsze miejsce na liście 
partii w okręgu szczecińskim. Transfer ten miał szczególnie istotne znaczenie dla 
PO, gdyż w tym okręgu liderem listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD) był 
przewodniczący tej partii Grzegorz Napieralski, a „jedynką” na liście PiS – prze-
wodniczący jego Komitetu Wykonawczego – Joachim Brudziński. Arłukowicz miał 
zatem zdyskontować wyniki dwu konkurujących z nim polityków opozycyjnych. 
Z listy PO z pozycji drugiej w okręgu Warszawa II (tzw. wianuszek podwarszawski) 
wystartował były polityk Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej Dariusz 
Rosati. 13 czerwca 2011 r. z ugrupowania powstałego w wyniku rozłamu w PiS – 
Polska Jest Najważniejsza (PJN) odeszła jedna z jego założycielek, posłanka Joanna 
Kluzik-Rostowska i 28 czerwca zasiliła Klub Parlamentarny PO. Kluzik-Rostowska 
uzyskał pierwsze miejsce z listy Platformy w okręgu rybnickim, co wywołało 
protesty miejscowych działaczy partii. W wyborach do Sejmu listy PO zasilili 
również sportowcy: Piotr Blanik, Iwona Guzowska, Roman Kosecki, Cezary 
Kucharski, Jagna Marczułajtis, Małgorzata Niemczyk, Paweł Papke, Robert 
 Wardzała.

Liderami list w większości okręgów byli ministrowie i posłowie PO. W stolicy 
listę partii otwierał D. Tusk. Na 41 liderów list 13 było ministrami lub sekretarzami 
stanu, a 39 byłymi posłami. Tylko dwie osoby przewodzące listom okręgowym 
(Arłukowicz, Kluzik-Rostowska) nie należały do PO. Przyjęto zasadę, iż miejsce 
drugie i piąte jest zagwarantowane dla kobiety, stanowiły one 34,78% na listach 
okręgowych. Pod względem wiekowym najliczniejszą grupę stanowili kandydaci 
w przedziale 50–59 lat – 34,78%, następnie 40–49 lat – 30,43%. Te dwie grupy 

18 D. Skrzypiński, Strategie partii politycznych, [w:] Marketing polityczny w teorii i praktyce, red. 
A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław 2002, s. 142.
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stanowiły razem 61,21%. Kandydaci w wieku 30–39 to kolejne 19,81%, a w prze-
dziale 21–29 lat – 1,45% (jedna osoba). Łącznie pretendenci w wieku 19–39 lat 
stanowili 21,26%. Trudno zatem określić PO jako partię młodego pokolenia, 
a raczej eksponenta osób w średnim wieku, o (jak wynika z badań CBOS) ustabi-
lizowanej sytuacji fi nansowej. 

W wyborach do Senatu PO zarejestrowała kandydatów we wszystkich 100 okrę-
gach wyborczych. W gronie ubiegających się o mandaty znaleźli się m.in.: marsza-
łek Senatu Bogdan Borusewicz, były minister obrony narodowej (2007–2011) 
Bogdan Klich, były poseł SLD Witold Gintowt-Dziewałtowski. Kobiety stanowiły 
zaledwie 12,70% (8 kandydatek). Pod względem struktury wiekowej przeważały 
osoby w przedziale 50–59 lat – 44,44%, kolejna grupa wiekowa to osoby w prze-
dziale 60–69 lat – 31,75%.

W wyborach parlamentarnych partie przedstawiają z reguły skonkretyzowaną 
wersję programu politycznego, czyli manifest wyborczy. Jak konstatuje D. Skrzy-
piński powinien to być komunikat skierowany przez dane ugrupowanie do tych 
wyborców, którzy stanowią zarówno jego „twardy”, jak i „miękki” elektorat19. Pro-
gram wyborczy PO pt. „Następny krok. Razem” został przyjęty przez Radę Krajową 
partii podczas konwencji 10 września 2010 r.20 Oferta wyborcza Platformy uległa 
wyraźnej deideologizacji programowej. Nie odwoływano się już do Dekalogu, jak 
w „Deklaracji Ideowej” Klubu Parlamentarnego PO z 21 grudnia 2001 r. Był to 
zabieg zamierzony, w wyborach 2011 r. propagowano wizerunek Platformy jako 
„partii dla przeciętnego obywatela”, niemieszczącej się w jednym nurcie ideologicz-
nym, łączącej różne style myślenia o państwie. Dał temu wyraz D. Tusk w wstępie 
manifestu wyborczego: „Dlatego pośród nas są dzisiaj zarówno rzecznicy wolności 
i zmiany, jak też ciągłości i autorytetu. Konserwatywni liberałowie i chrześcijańscy 
demokraci, tradycjonaliści i socjaldemokraci. Nie jesteśmy ani z prawicy, ani 
z lewicy”21. Program wyborczy podzielono na cztery działy: 1) innowacyjność 
i kapitał społeczny; 2) rodzina i bezpieczeństwo; 3) wolny obywatel i efektywne 
państwo. W każdym obszarze prezentowano dotychczasowe osiągnięcia rządu 
i zamierzenia. 

W zakresie innowacyjności i budowy kapitału społecznego proponowano 
kontynuację reform systemu edukacji i szkolnictwa wyższego. Proponowano m.in. 

19 Ibidem, s. 140.
20 PO prezentuje priorytety programu wyborczego, 10.09.2011, http://wiadomosci.dziennik.pl/

wybory/po/artykuly/355421,priorytety-programu-wyborczego-po.html,7, odczyt z dn. 20.12.2011.
21 Następny krok. Razem. Program wyborczy 2011, http://www.platforma.org/media/dokumenty/

Program_PO_100dpi.pdf, odczyt z dn. 20.12.2011.
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objęcie wszystkich dzieci w wieku 3 i 4 lat prawem do edukacji przedszkolnej, do 
2015 r. stopniowe wprowadzenie e-podręczników, wyposażenie placów zabaw 
w szkołach w instalacje naukowe, wprowadzenie doradztwa zawodowego w gim-
nazjach, możliwość zdawania przedsiębiorczości na egzaminie maturalnym, włą-
czenie do programu kształcenia w liceach fi lozofi i, zbudowanie sieci „Astrobaz” 
oraz utworzenie do 2020 r. piętnastu regionalnych Centrów Nauki. W ramach 
modernizacji reformy szkolnictwa wyższego zamierzano: wprowadzić stypendia 
naukowe dla najlepszych maturzystów od pierwszego roku studiów, założyć wspól-
nie z pracodawcami fundacje na rzecz staży studenckich w wiodących fi rmach, 
wyłonić piętnaście Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących. Priorytetem 
miała być cyfryzacja, począwszy od zbiorów bibliotecznych i archiwów po admi-
nistrację i telewizję. Istotne znaczenie przypisywano programowi budowy tysiąca 
świetlików, czyli lokalnych centrów rozwoju kapitału społecznego. 

W drugim bloku wyborczym w dość niespójny i niefortunny sposób połączono 
bezpieczeństwo energetyczne i strategiczne, politykę zagraniczną, rodzinę, zdrowie 
i sport. W obrębie bezpieczeństwa energetycznego deklarowano powołanie rządo-
wego koordynatora do spraw gazu łupkowego, zreformowanie sektora energetycz-
nego, rozwój innowacyjnej energetyki, elektrowni gazowych oraz jądrowych. 
Zapowiadano reformę sił zbrojnych w kierunku zwiększenia znaczenia jednostek 
operacyjnych, przebudowę systemu dowodzenia, poprawę funkcjonowania syste-
mów informatycznych i racjonalizację zatrudnienia. Deklarowano przygotowanie 
tzw. mapy drogowej, zakończenia misji w Afganistanie. W polityce zagranicznej za 
priorytet PO uznano wynegocjowanie ambitnego budżetu Unii Europejskiej na 
lata 2014–2020. Partia zamierzała być rzecznikiem rozszerzenia UE o kraje Półwy-
spu Bałkańskiego. Polska miała również pozostać liderem w ramach Partnerstwa 
Wschodniego. W ramach polityki prorodzinnej partia zapowiadała, że nadal będzie 
tworzyć miejsca dla dzieci w żłobkach i przedszkolach. PO zamierzała ograniczyć 
bezrobocie poprzez np. związanie osób niepełnosprawnych z otwartym rynkiem 
pracy, umożliwienie wcześniejszego startu osobom młodym na rynku pracy, 
podniesienie aktywności zawodowej kobiet w wieku 25–50 lat, wprowadzenie do 
kodeksu pracy odnawialnych umów sezonowych dla pracowników. W zakresie 
polityki zdrowotnej PO zadeklarowała, iż od 2013 r. obywatele zadecydują komu 
przekażą swoją składkę, wprowadzając możliwość powstania konkurencyjnych 
wobec NFZ funduszy zdrowotnych, kontraktujących usługi medyczne dla swoich 
pacjentów. Zakładano, że w 2012 r. środki przeznaczone na leczenie wzrosną 
o kolejne 3,5 mld złotych, do poziomu 61,5 mld złotych; a każdy pacjent będzie 
miał prawo dochodzenia swoich roszczeń za niepożądane skutki działań medycz-



86 Krzysztof Kowalczyk, Liana Hurska-Kowalczyk 

nych z pominięciem żmudnej i długotrwałej procedury sądowej. Obiecywano, że 
w 2014 r. zostaną zakończone prace nad pełną informatyzacją ochrony zdrowia. 
Zakładano również dalsze obniżanie dopłat pacjentów do leków, uchwalenie 
kompleksowej ustawy regulującej badania kliniczne. W obszarze sportu PO zapo-
wiadała wdrożenie programu „ORLIK+”, będącego kontynuacją projektu Moje 
Boisko – Orlik 2012”. Platforma zamierzała wykorzystać turniej fi nałowy UEFA 
EURO 2012 do wzmocnienia wizerunku Polski za granicą. 

W ramach działu „Wolny obywatel i efektywne państwo” przedstawiono dezyde-
raty PO dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, administracji, rozwoju 
regionalnego oraz infrastruktury. Proponowano skrócenie czasu postępowań 
sądowych o jedną trzecią i zmianę struktury organizacyjnej sądów. Zakładano, że 
sądami pokierują dyrektorzy wybrani spośród specjalistów z zakresu zarządzania 
instytucjami publicznymi, fi nansami, prowadzenia inwestycji i gospodarowania 
mieniem skarbu państwa. Za priorytet w zakresie administracji uznano deregulację 
i jej ograniczenie. W ramach zmian systemu podatkowego, zapowiadano, że w 2014 r. 
zostanie obniżona stawka VAT do poprzedniego poziomu. W ślad za likwidacją NIP 
miała zostać zniesiona deklaracja PiT, co krytycznie zostało ocenione przez ekono-
mistów. Zapowiadano utrzymanie pozycji Polski jako lidera w unijnej polityce 
spójności, uporządkowanie i ograniczenie liczby programów rozwoju. Kontynu-
owane miały być również dotychczasowe inwestycje infrastrukturalne: rządowy 
program budowy dróg krajowych na latach 2011–2015, modernizacja kolei, restruk-
turyzacja PKP SA i prywatyzacja niektórych spółek kolejowych.

W ramach czwartego bloku wyborczego „Stabilna gospodarka” za priorytet 
uznano dążenie do zrównoważonego budżetu w czasie następnej kadencji, zredu-
kowanie zadłużenia z 53% do 48% PKB w 2015 r. i 40% w 2018 r. PO proponowała 
w przyszłej kadencji wprowadzenie tzw. bankowej opłaty ostrożnościowej i wzmoc-
nienie polskiego sektora bankowego przez utworzenie Rady Ryzyka Systemowego 
pod przewodnictwem prezesa NBP. W zakresie polityki zatrudnienia i płac zapo-
wiadano wzrost płac sfery budżetowej, wprowadzenie przepisów gwarantujących 
kobietom „równą płacę za równą pracę”, wprowadzenie reformy emerytur mundu-
rowych, zwiększenie efektywności zarządzania OFE, zwiększenie ulg podatkowych 
dla dobrowolnie odkładających na emeryturę do 6% dochodu, otwarcie dotychczas 
zamkniętych zawodów. Nadal miał zostać utrzymany intensywny kurs prywatyza-
cyjny przedsiębiorstw, znajdujących się pod kontrolą Skarbu Państwa. Partia 
zapowiadała wspieranie rodzinnych gospodarstw przez wprowadzenie uproszczo-
nego systemu pozyskiwania unijnych środków i preferencyjnego kredytu konsoli-
dacyjnego. Miliard złotych miałby zostać przeznaczony ze środków unijnych na 
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Fundusz Przedsiębiorczości na Wsi. Za jeden z głównych celów rządu uznano 
zapewnienie obywatelom wysokiej jakości życia – czystego powietrza, wody tere-
nów, zielonych w zgodzie z rozwojem gospodarczym kraju. Zapowiadano zakoń-
czenie do 2015 r. kluczowych przedsięwzięć zwianych z bezpieczeństwem miast 
i obszarów zagrożonych powodzią22. 

Preludium do właściwej kampanii wyborczej stanowiła konwencja PO 11 czerwca 
2011 r. w hali ErgoArena w Gdańsku (w 10-rocznicę powstania partii). D. Tusk 
stwierdził, że jego rząd „nie będzie się nisko kłaniał ani bankierom, ani związkow-
com. Nie będziemy klęczeli przed księdzem, bo do klęczenia jest kościół”23. Była to 
zapowiedź wyraźnego zwrócenia się PO w stronę centrowego i lewicowego elekto-
ratu. Konwencja wyborcza PO odbyła się 10 września 2010 r. w hali Arena na 
Ursynowie w Warszawie. Premierowi towarzyszyli liderzy PO: marszałek Sejmu 
Grzegorz Schetyna, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, prezydent 
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, przewodniczący Parlamentu Europejskiego 
Jerzy Buzek, unijny komisarz ds. budżetu Janusz Lewandowski oraz działaczka 
opozycji gdańskiej Henryka Krzywonos. Kluczowym tematem kampanii według 
Tuska miało być eksponowanie rozwoju cywilizacyjnego kraju i pozyskanie przez 
Polskę 300 mld złotych z budżetu UE.

W ramach centralnej kampanii wyborczej pojawiły się: strona internetowa, spoty, 
billboardy, broszury, organizowano objazdy działaczy partii autobusami po kraju. 
Platforma zaprezentowała kilka rodzajów spotów wyborczych. W pierwszym z nich 
„Polska w budowie” tzw. przeciętni obywateli wspominali o inwestycjach w różnych 
miejscach kraju. W spocie eksponowano zatem dotychczasowe osiągnięcia PO, 
kreując jej obraz jako partii odpowiadającej na różnorodne potrzeby Polaków, 
związane z jakością życia, infrastrukturą. W drugim videoklipie, politycy PO: 
J. Buzek, J. Lewandowski, R. Sikorski i D. Tusk wspominali o pieniądzach (300 mld 
zł) możliwych do pozyskania przez Polskę w nowym budżecie UE. Została zatem 
zbudowana arkadia przyszłości – szczęśliwej i zasobnej Polski dzięki środkom 
płynącym z UE, możliwym do uzyskania tylko przez polityków PO. Trzeci spot 
miał charakter reklamy negatywnej, służył dyskredytacji elektoratu PiS i przeko-
naniu do głosowania na PO jako „partię spokoju”. Straszono w nim wyborców 
agresywnymi obrońcami krzyża sprzed Pałacu Prezydenckiego z 2010 r. i kibicami. 

22 Ibidem.
23 Tusk: Rząd nie będzie się kłaniał bankierom i klęczał przed księdzem, 11.06.2011, http://wiado-

mosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/340453,tusk-przemawia-na-konwencji-platformy.html, odczyt 
z dn. 20.12.2011.
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Sugerowano, że te dwie grupy na pewno pójdą na wybory – „Oni pójdą na wybory. 
A ty?”. W spocie wykreowano dystopię, a zatem katastrofi czną wizję rzeczywistości 
społecznej, w której kluczową rolę odgrywają sfrustrowani, awanturniczy „oni” 
(„obrońcy krzyża” i „kibole”). Za fasadą „onych” kryją się de facto politycy PiS. Jak 
stwierdza T. Olczyk „»Oni« są w stanie dogadać się między sobą w imię niecnych 
interesów i dalszego wyciągania korzyści ze szkodzenia najszerzej rozumianemu 
»my«”24. W myśl przesłania spotu wyborcom, zwłaszcza niezdecydowanym, nie 
pozostało nic innego, by w imię zachowania spokoju w Polsce zagłosować na PO.

W całym kraju prezentowano billboardy z hasłem „Więcej z Unii na szpitale, 
miejsca pracy i dzieci”. W okręgach wyborczych pojawiły się billboardy z wizerun-
kami liderów list. W trakcie spotkań z wyborami kolportowano broszurę z progra-
mem partii oraz foldery obrazujące inwestycje, zrealizowane w latach 2007–2011 
w różnych regionach kraju. Od 19 września premier wraz z wybranymi ministrami 
(spraw zagranicznych – R. Sikorskim, fi nansów – Janem Rostowskim i rozwoju 
regionalnego – Elżbietą Bieńkowską) rozpoczął wyborcze podróże po kraju „Tusko-
busem”. Wizytom Tuska towarzyszyły demonstracje kibiców wrogo nastawionych 
do rządu; postrzeganych przez polityków PO jako emanacja PiS. (26 września 2011 r. 
premier spotkał się z przedstawicielami stowarzyszeń kibicowskich, które nie przy-
niosło jednak jakichkolwiek ustaleń w sprawie bezpieczeństwa na stadionach). 
Mieszkanki Kutna pytały premiera „Jak my mamy żyć”?, wspominając o wysokim 
bezrobociu trudnych sytuacjach bytowych rodzin25. Podobne pytanie podczas wizyty 
postawił hodowca papryki Stanisław Kowalczyk (któremu trąba powietrzna znisz-
czyła plantację) z Woli Wrzeszczkowskiej koło Radomia. Pytanie „Jak żyć?” było 
wykorzystywane następnie przez sztab wyborczy PiS jako synonim nieefektywnych 
społecznie rządów PO–PSL. Na wideoblogu na bieżąco relacjonowano przebieg wizyt 
premiera, który stwierdzał: „Muszę powiedzieć, że nawet jeśli wieczorem jestem 
wykończony po takiej jeździe, bo to kosztuje dużo sił i zdrowia, ale gdzieś tam w sercu 
jest też taka zapożyczona od ludzi energia. […]. Polska to naprawdę genialne miejsce 
na Ziemi – trudne dla niektórych, ale naprawdę genialne”26. W spotkaniach wybor-

24 T. Olczyk, Politrozrywka i popperswazja. Reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych 
XXI wieku, Warszawa 2009, s. 399. 

25 Tusk ocierał łzy płaczącym kobietom. „Błagam niech pan coś zrobi”, 21.09.2011, http://wiado-
mosci.dziennik.pl/wybory/po/artykuly/357278,tusk-ocieral-lzy-placzacym-kobietom-blagam-niech-
pan-cos-zrobi.html, odczyt z dn. 20.12.2011.

26 Premier na wideoblogu: Polska to genialne miejsce, 22.09.2011, http://wiadomosci.dziennik.pl/
wybory/po/artykuly/357514,premier-na-wideoblogu-polska-to-genialne-miejsce.html, odczyt z dn. 
20.12.2011.
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czych Tuska wspierali nie tylko politycy PO, ale artyści (Tomasz Karolak), sportowcy 
(Robert Korzeniowski). Oprócz „Tuskobusa” od 25 września po kraju jeździł 
18 autobusów z kandydatami PO na posłów i senatorów.

Kandydaci PO w ramach indywidualnej kampanii zastosowali wszelkie dostępne 
techniki promocji politycznej: reklamę wizualna, audytywną, audiowizualną, 
interaktywną, marketing bezpośredni, promocję sprzedaży, public relations i sprze-
daż osobistą.27 W ramach akcji „Błękitne poranki” (2–7 października 2011 r.) 
politycy PO spotykali się z wyborcami w różnych punktach miast. Wielu kandy-
datów Platformy zakładało profi le na portalach społecznościowych (Facebooku, 
Twiterze). Na Facebooku politycy z reguły prezentowali własny program, zdjęcia 
ze spotkań z wyborcami, ale nie podejmowali generalnie dyskusji z jego użytkow-
nikami na istotne kwestie publiczne. Do rzadkości należały debaty polityków PO 
z adwersarzami z PiS. W Gdańsku 1 października 2011 r. odbyła się debata liderów 
list PO – Sławomira Nowaka i PiS – Anny Fotygi na temat katastrofy smoleńskiej, 
polityki zagranicznej, inwestycji na Pomorzu i koalicji powyborczych. Kampania 
PO była generalnie szablonowa i nie odznaczała się większą innowacyjnością. 

W wyborach do Sejmu 9 października 2011 r. PO odniosła zwycięstwo, zdoby-
wając 39,18% głosów, uzyskując w ten sposób 9,29% przewagi nad PiS przy fre-
kwencji 48,92% (w 2007 r. przewaga ta była zbliżona i wynosiła 9,4%). Wynik 
partii był o 2,33% gorszy aniżeli w 2007 r. W 2011 r. na PO zagłosowało 5 629 773 
osób, zaś w 2007 r. 6 701 010 (przy frekwencji 53,88%) W odniesieniu do wyborów 
z 2007 r. na partię zagłosowało około 1 mln mniej wyborców (dokładnie 1 071 237). 
W odniesieniu do poprzedniej elekcji PO utraciła dwa mandaty, zdobywając ich 
207. Nie zmienia to faktu, iż PO jest jedyną jako dotąd w Polsce po 1991 r. partią 
inicjującą, która drugi raz z rzędu utworzyła w wyniku wygranych wyborów 
gabinet koalicyjny (PO-PSL). 

Z badań CBOS wynika, iż swoje preferencje partyjne zmieniło 16% elektoratu 
Platformy z 2007 r. Wyborcy PO sprzed czterech lat przenosili swoje głosy na Ruch 
Palikota (8% elektoratu PO z 2007 r.), w niewielkim stopniu na PSL (3%), PiS, PJN 
i SLD (po 1%). W sumie byli wyborcy PO stanowi 43% elektoratu Ruchu Palikota. 
Natomiast PO zdecydowali się poprzeć w 2011 r. wyborcy nieistniejącej Lewicy 
i Demokratów (18%), PSL (6%), PiS (4%). Spośród niegłosujących w wyborach 
w 2007 r., ponad jedna trzecia (37%) poparła w 2011 r. Platformę. Osoby, które 
w 2007 r. nie posiadały prawa wyborczego, czyli głosujący po raz pierwszy w wybo-

27 M. Janik-Wiszniowska, Promocja i reklama polityczna, [w:] Marketing polityczny w teorii…, 
s. 173.
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rach w 2011 r. (od 18 do 21 lat) oddawały głosy przede wszystkim na: PO – 33% 
lub PiS – 30%28. 

W odniesieniu do wyborów w 2007 r. zmianie nie uległa geografi a poparcia 
wyborczego. PO wygrała w 27 na 41 okręgów wyborczych. Domeną PiS pozostało 
14 okręgów przede wszystkim południowo-wschodniej Polski. W porównaniu 
z wyborami 2007 r. Platforma uzyskała w 2011 r. wzrost głosów powyżej 0,5% 
w okręgach: łódzkim (1,73%), sieradzkim (0,9%), toruńskim (0,73%). Największy 
spadek procentowy – powyżej 5% nastąpił w okręgach: częstochowskim (5,15%) 
i Warszawa I (5,01%). W sumie w odniesieniu do poprzedniej elekcji nie nastąpiły 
większe wahnięcia w poparciu dla PO w poszczególnych okręgach. W trzech 
okręgach ponad połowa wyborców zagłosowała na PO: poznańskim – 55,09% 
gdańskim – 52,76% i wrocławskim – 50,53%. Najniższe poparcie partia odnotowała 
w okręgu chełmskim – 19,52%, siedleckim – 22,52%, rzeszowskim – 24,66% 

Trzech kandydatów PO do Sejmu uzyskało ponad 100 tys. głosów: D. Tusk 
w Warszawie – 374 920 (36,84% głosów na liście), Bogdan Zdrojewski w okręgu 
wrocławskim – 149 962 (30,2% głosów na liście) i Bartosz Arłukowicz w okręgu 
szczecińskim – 101 746 (26,7% głosów na liście). Była przewodnicząca PJN, liderka 
listy PO w okręgu rybnickim J. Kluzik-Rostowska uzyskała wprawdzie mandat, ale 
wyprzedził ją lokalny poseł Marek Krząkała. Do Sejmu weszli również dwaj czar-
noskórzy posłowie: John Gadson (z okręgu łódzkiego) i pochodzący z Zambii 
Killion Munyama (z okręgu płockiego). Posłami nie zostali natomiast m.in.: szef 
kancelarii premiera Tomasz Arabski (startujący z drugiego miejsca w okręgu 
gdańskim), były minister sprawiedliwości Andrzej Czuma, wiceprzewodniczący 
Klubu Parlamentarnego PO Wojciech Wilk, wieloletni poseł ze Śląska Jan Rzy-
mełka, satyryk Tadeusz Ross. 

W wyborach do Senatu Platforma odniosła zwycięstwo uzyskując 63 mandaty 
(wobec 31 PiS 2 PSL i 4 niezależnych), czyli o trzy więcej aniżeli w 2007 r. (PiS 
uzyskał wówczas 39 mandatów, 1 był niezależny). Powyżej 100 tys. głosów uzyskali 
następujący kandydaci PO: Barbara Borys-Damięcka – 196 735, Jadwiga Rotnicka 
– 161 582, Bogdan Borusewicz – 147 909, Marek Rocki – 122 648, Łukasz Abgaro-
wicz – 1 058 259. Powyżej 60% w okręgu uzyskali: Marek Ziółkowski (64,61%, 
B. Borusewicz (62,49%), J. Rotnicka (62,29%), B. Borys-Damięcka (60,71%)29. 

28 Wierność wyborcza – przepływy między elektoratami partyjnymi w 2007 i 2011 roku, oprac. 
A. Cybulska, listopad 2011, CBOS, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_151_11.PDF, odczyt 
z dn. 15.01.2011.

29 Wszystkie dane za Państwową Komisją Wyborczą: http://www.pkw.gov.pl, odczyt z dn. 20.11.2011.
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Podsumowując, przyczynami wygranej PO w wyborach parlamentarnych 2011 r. 
były: korzystna koniunktura na rynku politycznym, brak silnych symptomów 
kryzysu ekonomicznego, przychylna postawa gros mediów, nieumiejętność dotar-
cia przez PiS do wyborców niezdecydowanych, słaby wynik SLD (ponadto swoim 
radykalizmem w sferze światopoglądowej Ruch Palikota odbierał SLD zdecydo-
wanie laicki i antyklerykalny segment wyborców). Obie główne partie opozycyjne 
nie potrafi ły przedstawić oferty programowej, odwołującej się przede wszystkim 
do interesów socjo-ekonomicznych tych grup społecznych i zawodowych, które 
straciły pewne przywileje lub krytycznie oceniały rządy PO–PSL. Przede wszystkim 
dla pewnej grupy wyborców głosowanie na PO było głosowaniem przeciw PiS. 
Zdeideologizowana oferta wyborcza Platformy, odwołująca się do idei moderni-
zacji oraz stabilizacji politycznej i ekonomicznej, została zaakceptowana przez 
stosunkowo duży odsetek wyborców. Potwierdzeniem tej tezy są badania CBOS. 
Wśród przyczyn głosowania na PO 19% respondentów wymieniło brak alterna-
tywy, tzw. mniejsze zło; 16% pozytywnie oceniło obecny rząd, a 15% odpowiadał 
program partii i wizja kraju30. O zwycięstwie PO zadecydował zatem w istotnej 
mierze brak podmiotu opozycyjnego z koherentną, alternatywą programową. 

30 A. Cybulska, K. Pankowski (oprac.), Motywy głosowania w wyborach, [w:] Wybory 2011 w ba-
daniach CBOS, red. M. Grabowska, Warszawa 2011, s. 52, w zbiorach autora.
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Th e Platforma Obywatelska Campaign in Parliamentary Elections 
2011 – Strategy, Tactics, Results

THIS ARTICLE IS aimed at an analysis of the campaign of the Civic Platform (PO – Plat-
forma Obywatelska) before parliamentary elections in 2011 in Poland. PO’s position in the 
campaign was that of a co-governing party and the leader on the election market. Its main 
objective of the election strategy was to discredit the main political opponent – Law and 
Justice (PiS – Prawo i Sprawiedliwość) and to convince voters that PO promotes the mod-
ernization of the country and is a party of the centre for every Pole. In the elections to the 
Sejm on 9 October 2011 PO enjoyed a victory with 39.18% of the votes, a 9.29% advantage 
over PiS at 48.92% attendance. 
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UWAGI WSTĘPNE

WSPÓŁCZESNYM WYZNACZNIKIEM SUKCESU partii politycznej jest między 
innymi jej obecność w parlamencie, gdyż pokazuje jak duże poparcie jest w stanie 
dany podmiot polityki uzyskać. Na ów sukces składa się wiele czynników. Z pew-
nością podstawowym jest profi l ideowy odpowiadający interesom grupowym, czyli 
inaczej w miarę stabilne i czytelne ukształtowanie podziałów socjopolitycznych. 
Poza tym istotnymi elementami są: sposób prezentowania idei, umiejętność for-
mułowania przekonywujących alternatyw, zdolność docierania do wyborców i ich 
skutecznego mobilizowania. Newralgiczna staje się również sprawność i efektyw-
ność działania całej organizacji politycznej i to zarówno wewnątrz, jak i w relacjach 
z otoczeniem, która w ogromnej mierze warunkowana jest potencjałem fi nanso-
wym partii politycznych1.

Wymienione czynniki, jak gdyby w soczewce, skupia kampania wyborcza, 
w trakcie której działacze partyjni i ich doradcy, planując aktywność partii w pro-
cesie skomplikowanego komunikowania, muszą konstruować konkretne posunię-
cia. Dzięki nim są w stanie maksymalizować swoje zyski, czyli inaczej poparcie 
społeczne. W dłuższym lub krótszym horyzoncie czasowym podejmują więc 
rozmaite działania, które w ich mniemaniu są najbardziej optymalne. Niekiedy 
opierają całą konstrukcję kampanii na przywódcy, który ma charyzmę, a niekiedy 

1 K. Sobolewska-Myślik, Strategie partyjne jako obszar badań politologicznych – wprowadzenie, 
[w:] Polska scena polityczna. Środowiska – komunikacja polityczna – strategie, red. K. Sobolewska-
-Myślik, A. Hess, K. Kowalczyk, Kraków 2010, s. 281.
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wolą w większym stopniu wykorzystywać w swoich działaniach struktury partii, 
czy też starają się wypracować nośną pozycję ideową i programową2.

Nie bez znaczenia, jeśli chodzi o sukces partii w trakcie kampanii wyborczej, jest 
istniejący system partyjny o określonych cechach. Wiadomo, że ustabilizowany 
system partyjny powoduje, iż szanse na zdobycie dużego poparcia w wyborach 
wiążą się z redefi nicją podziałów socjopolitycznych, formułowaniem nowych 
ważnych problemów, czy pojawieniem się grupy wyborców, którzy albo do tej pory 
pozostawali bierni politycznie i nie uczestniczyli w akcie głosowania, albo rozcza-
rowali się dotychczasowymi przedstawicielami.

Nieco odmienne warunki do rywalizacji wyborczej stwarza system partyjny 
nieustabilizowany, który przechodzi głębokie przemiany lub poddawany jest 
politycznym przesileniom i kryzysom. Dodatkowo nie bez znaczenia jest funkcjo-
nujący mechanizm fi nansowania partii politycznych3.

Obserwując system partyjny w Polsce mimo pozorów stabilizacji, można dostrzec 
symptomy świadczące o wielu trapiących go problemach. Warto zauważyć, że nadal 
stosunkowo mało czytelnie ukształtowane są podziały socjopolityczne, co powoduje 
konieczność permanentnego formułowania przez partie strategii programowych, 
komunikacyjnych i mobilizacyjnych, by skutecznie dotrzeć do wyborców. Taka 
sytuacja silnie wpływa na poziom organizacyjnej stabilności partii politycznych, 
które czasami mimo długich tradycji doświadczają kryzysów (polska lewica), 
zagrażających wręcz ich istnieniu. Poza tym cyklicznie pojawiają się nowe twory 
polityczne, których główną aspiracją jest nie tyle zwycięstwo, ale w ogóle przekro-
czenie progu wyborczego i znalezienie się na arenie parlamentarnej.

W sferze współczesnej polityki nastąpiły radykalne zmiany, czego wyrazem są 
takie zjawiska, jak zmierzch polityki ideologicznej, personalizacja oraz mediatyza-
cja polityki. Współczesną politykę określa się wręcz mianem postpolityki, czy 
polityki wirtualnej, albo postideowej. W ostatnim czasie można także zauważyć 
wzrost znaczenia lidera politycznego w osiągnięciu zwycięstwa wyborczego, gdyż 
programy partyjne są w zasadzie fasadą powodującą, że partie polityczne, aby 
wygrać muszą konkurować wizerunkiem. Brak idei w polityce sprawia, że istotą 
współzawodnictwa staje się zdobycie zaufania masowego wyborcy, często niezde-
cydowanego i niezakorzenionego politycznie. Nie ma się więc czemu dziwić, że 

2 Wydaje się, że w kampanii wyborczej 2011 r. w Polsce dobrą ilustracją działań skupiających po 
trosze wszystkie wymienione elementy, czyli przede wszystkim przywódcę, ale także idee, a w naj-
mniejszym stopniu struktury, była kampania Ruchu Palikota. 

3 K. Sobolewska-Myślik, op.cit., s. 281.
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zjawisko personalizacji polityki postępuje. To cechy osobowości i wizerunki 
medialne poszczególnych liderów stają się najważniejsze, a dzięki szeroko pojmo-
wanym mediom masowym zwiększa się polityczna widzialność liderów. W zabie-
gach o poparcie elektoratu dąży się do zawładnięcia zbiorową wyobraźnią do czego 
wykorzystuje się puste obietnice oraz nadawanie działaniom wymiaru symboli. Do 
sfery polityki przenikają klasyczne techniki biznesowe, takie jak reklama4, marke-
ting polityczny oraz różnorakie instrumenty public relations5. W polskich warun-
kach, niejako w spadku po PRL-u6, oprócz wymienionych mechanizmów silne są 
tendencje populistyczne. Polskie społeczeństwo oczekuje pojawienia się silnego 
przywódcy, który przyjdzie i zaprowadzi porządek w państwie7. Między innymi 
dlatego doświadczenia ostatnich kampanii w Polsce pokazują, że silny przywódca 
polityczny może nie decyduje o sukcesie czy przegranej w sposób całkowity, ale 
jego wizerunek i postępowanie może przy niewielkich różnicach między poparciem 
politycznym zaważyć na ostatecznym wyniku rywalizacji.

Parlamentarna kampania wyborcza 2011 r. ostatecznie potwierdziła trend 
charakterystyczny dla zmian systemowych w Polsce. Zauważyć można odejście od 
koncepcji komunikacyjnych, które akcentowały nadrzędną rolę wartości politycz-
nych (ideologicznych) w kształtowaniu efektywnych perswazyjnie komunikatów 
politycznych, w kierunku oddziaływania marketingowego odwołującego się do 
potrzeb, interesów i oczekiwań docelowych grup odbiorczych. W wyniku tych 
procesów w trakcie kampanii widoczna była standaryzacja merytoryczna przeka-
zywanych treści, przejawiająca się w instrumentalnym traktowaniu uproszczonych 
wartości politycznych możliwych do zaakceptowania przez najszersze kręgi 

4 Zob. M. Janik-Wiszniowska, Promocja i reklama polityczna, [w:] Marketing polityczny w teorii 
i praktyce, red. A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław 2009, s. 185 i n. 

5 Zob. K.A. Paszkiewicz, Public relations w polityce, [w:] Marketing polityczny w teorii…, s. 159 
i n. 

6 Na podstawie obserwacji zachowań polskiego społeczeństwa w różnych dziedzinach życia 
publicznego i prywatnego można moim zdaniem zauważyć, że okres PRL spowodował wykształcenie 
się obywatela nieskorego do samodzielności i oczekującego „wyręczenia” w każdej dziedzinie. 
Wszechwładne państwo miało podejmować decyzje za obywateli, oczekując od nich w zamian po-
słuszeństwa. Współcześnie uwidacznia się to na przykład poprzez stosunkowo słabe zaangażowanie 
w działalność prospołeczną, niskie poczucie obowiązku połączonego z niską odpowiedzialnością za 
siebie i innych. Można zauważyć, że obywatele bardzo rzadko z własnej inicjatywy angażują się 
w rozwiązywanie nawet błahych spraw, licząc że zrobią to za nich inni. 

7 M. Magoska, Partie polityczne, media i polityka konfrontacji, [w:] Polska scena polityczna…,  
s. 262–263. 
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odbiorców politycznych – czyli sformatowania takiej zawartości przekazu, którą 
można w optymalny sposób wpisać w aktualny kontekst sytuacyjny8.

Wybory do parlamentu w 2011 r. odbyły się w dwudziestą rocznicę pierwszych 
w pełni demokratycznych wyborów do legislatywy w Polsce. Ten symboliczny 
wymiar elekcji nie wpłynął jednak na jakość prowadzonej w jej trakcie debaty 
publicznej, a przebieg mimo że odbywał się w nieco innych uwarunkowaniach 
w porównaniu z elekcją sprzed czterech lat, dowodził stosowania sprawdzonych 
metod kampanijnych. Można zauważyć, że proces propagandyzacji marketingu 
politycznego, który rozpoczął się już kilka lat wcześniej wpłynął na kształt i prze-
bieg kampanii również w tych wyborach. Tym samym utrzymująca się od ponad 
pięciu lat polaryzacja polskiej sceny politycznej stworzyła sprzyjający, dla dwóch 
głównych ugrupowań PO i PiS, kontekst komunikacyjny dla działań quasi-propa-
gandowych. W kampanii 2011 r. można było zatem zauważyć zaawansowane 
przemieszanie metod i technik typowych dla propagandy i marketingu politycz-
nego, jak również formułowanie oferty politycznej bazującej na uproszczonym 
przekazie aksjologicznym9.

Prawo i Sprawiedliwość, podobnie jak w poprzednich wyborach, wykorzystało 
sprawdzone metody kampanii o charakterze typowo wizerunkowym, przede 
wszystkim w celu oddziaływania na emocje odbiorców. Nadal obecne były hasła 
programowe, wśród których najbardziej eksponowanymi pojęciami były: sprawie-
dliwość, solidarność, patriotyzm, prawda, silna Polska. Poza tym PiS próbowało 
jako partia opozycyjna wykorzystywać sprawdzony sposób walki z rywalem, 
poprzez stosowanie negatywnego przekazu w strategii wyborczej, choć czyniło to 
nieco subtelniej niż dotychczas.

Do czynników, które zdaniem analityków miały wpływ na przebieg kampanii 
2011 r. i pośrednio modelowały jej specyfi kę zaliczyć można: światowy w tym 
szczególnie europejski kryzys gospodarczy, Prezydencję Polski w Radzie Unii 
Europejskiej, relacje z Niemcami, echa katastrofy smoleńskiej, sytuację polskiej wsi 
oraz obraz kampanii w mediach. W dalszej części artykułu zostanie podjęta próba 
wyjaśnienia tych i innych kwestii.

8 M. Kolczyński, Determinanty zachowań wyborczych w Polsce: między post-PRLowską apatią 
a partyjnym spin doctoringiem, [w:] Transformacja systemowa w Polsce 1989–2009. Próba bilansu, red. 
R. Glajcar, W. Wojtasik, Katowice 2009, s. 77; zob. także: D. Piontek, Kampania w zastępstwie. Prezy-
dencka kampania wyborcza w Polsce w 2009 roku, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2011, 
nr 27, s. 28 i n. 

9 M. Kolczyński, op.cit., s. 80. 
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ZAKAMUFLOWANA KAMPANIA?

Chociaż wybory do parlamentu zostały zarządzone na mocy Postanowienia 
Prezydenta RP z 4 sierpnia 2011 r.10 to już wcześniej Prawo i Sprawiedliwość roz-
poczęło kampanię, którą zgrabnie nazwano „informacyjną”. Co ciekawe, zabieg ten 
do złudzenia przypominał wcześniejsze metody stosowane przez tę partię na 
przykład w wyborach do Parlamentu Europejskiego11. 11 lipca 2011 r. partia 
zaprezentowała reklamówki pt. „Głosy prawdy”, które miały w kolejnych dniach 
pojawiać się w radiu12 i telewizji. Spoty wzorowane były na kampanii amerykań-
skich republikanów13. Jak podkreślał rzecznik partii Adam Hofman, nie stanowiły 
one kampanii wyborczej, a jedynie akcję informacyjną, choć oczywiście trudno 
taki pomysł, realizowany tuż przed okresem właściwej kampanii, potraktować 
neutralnie. Nie ma się więc czemu dziwić, że politycy opozycyjni ostro skrytykowali 
to przedsięwzięcie14.

Bohaterowie prezentowanych reklam skarżyli się na problemy, jakie mają teraz 
w Polsce, pod rządami PO. Sztab partii przygotował sześć różnych wersji spotów 

10 http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1902,postanowienie-ws-wyborow-i-
kalendarz-wyborczy.html, odczyt z dn. 10.12.2011. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. Nr 162, poz. 978 z dnia 4 sierpnia 2011 r. 

11 Podobną sytuację, kiedy na przełomie stycznia i lutego 2009 r. PiS zaczęło emitować spoty 
reklamowe „Czyny, nie cuda” opisałem w swoim wcześniejszym artykule: R. Radek, Kampania wy-
borcza Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, „Athenaeum. Polskie Studia 
Politologiczne” 2010, nr 23, s. 53 i n.

12 Spoty radiowe miały w założeniu ukazywać się we wszystkich rozgłośniach. Jak się okazało 
zamierzenie nie powiodło się, gdyż RMF odmówił ich emisji, http://www.tvn24.pl/12690, 
1710163,0,1,slowa-prawdy-od-polakow-do-premiera-panu-juz-dziekujemy,wiadomosc.html,  odczyt 
z dn. 10.08.2011.

13 Scenariusz oparty jest na kampanii Mitta Romneya, kontrkandydata amerykańskiego prezy-
denta Baracka Obamy w nadchodzących w 2012 r. wyborach w USA. Spot przygotowany przez re-
publikanów nawiązuje do formy, którą stosował sam Barack Obama. Mianowicie są w nim nakładające 
się głosy ludzi, którzy mówią, że „ja nie jestem tym, ja nie jestem tamtym”. To nawiązanie do piosenki 
Black Eyed Peas, którą grupa napisała w celu okazania poparcia dla Obamy.

14 Na przykład posłanka Joanna Mucha stwierdziła, że jest to przykład działania na granicy prawa 
partii, która w swojej nazwie ma dwa ważne słowa: prawo i sprawiedliwość. http://wiadomosci.gazeta.
pl/Wiadomosci/1,80269,9926957,_Panie_Tusk__panu_juz_dziekujemy___Kampania_PiS___Glosy.
html, odczyt z dn. 11.07.2011. Z kolei Paweł Poncyljusz z PJN powiedział, że jego była partia „chyba 
oderwała się od rzeczywistości”, bo zamiast ruszyć w teren z ulotkami i poznać prawdzie problemy 
ludzi, wydaje duże pieniądze na spoty, z  których nic nie wynika. Zob. http://www.tvn24.
pl/12690,1710163,0,1,slowa-prawdy-od-polakow-do-premiera-panu-juz-dziekujemy,wiadomosc.
html, odczyt z dn. 10.08.2011.
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radiowych, które jednak łączył wspólny schemat, na jakim zostały zbudowane. 
W każdym z prezentowanych spotów w tle słychać taką samą muzykę pianina. 
Brzmienie akompaniamentu tego instrumentu poprzez użyte dźwięki i akordy 
zostało dobrane w taki sposób, by podkreślić z jednej strony ciężki los osób wypo-
wiadających się, a z drugiej, wyeksponować nadzieje na pozytywne zmiany15. 
W pierwszym absolwentka prawa skarżyła się, że nie stać ją na aplikację adwokacką 
i musi pracować jako recepcjonistka za 1200 zł. W drugim Patrycja mówiła, że 
została zwolniona z pracy za to, że zaszła w ciążę. W trzecim 37-letni Michał 
opowiadał, że musi pracować na trzech etatach i nie może sobie pozwolić na kupno 
mieszkania. W czwartym Adam – przedsiębiorca – skarżył się, że „jedno okienko” 
nie działa i nadal ma poważne problemy z prowadzeniem fi rmy. W piątym 47-letni 
Adam mówił, że chorą żonę musi leczyć u prywatnych lekarzy. W szóstym Irena 
– rolniczka – przypominała, że polscy rolnicy dostają mniejsze dopłaty niż rolnicy 
z Niemiec. Wszystkie spoty kończyły się takim samym stwierdzeniem: „Proszę nie 
mówić, że nie mam prawa krytykować. Mam. Panie Tusk, panu już dziękuję. Czas 
na odważne decyzje”. Na końcu słychać było głos Jarosława Kaczyńskiego, który 
mówił: Prawo i Sprawiedliwość16.

W bardzo podobnej konwencji przedstawiony został spot telewizyjny. Widzimy 
na nim grupę Polaków z kartkami, na których wypisane jest ich zajęcie oraz wiek. 
Słyszymy, jak mówią: „Panie premierze Tusk, słyszy mnie pan? Nie jestem świato-
wym kryzysem, jestem Polką”, „Nie jestem obciachem, jestem Polakiem”, „Nie 
jestem ciemniakiem, jestem Polką”, „Nie jestem dziurą w drodze, jestem Polakiem”, 
„Nie jestem antypolski, jestem za Polską”. Spot zamyka stwierdzenie: „Panie pre-
mierze Tusk, panu już dziękujemy”17.

Celem kampanii, jak można przypuszczać, było przebicie się przez skutecznie 
zbudowaną przez Platformę Obywatelską osłonę opierającą się na twierdzeniu, że 
atak na rząd lub premiera jest atakiem na polską prezydencję w Radzie Unii Euro-
pejskiej. Dlatego w każdym spocie pojawia się fraza „…proszę mi nie mówić, że 
nie mam prawa pana krytykować” i pokazanie, na przykładach „z życia wziętych”, 
że w Polsce pod rządami Donalda Tuska dzieje się źle. Wydaje się jednak, że cel 

15 O znaczeniu wykorzystaniu muzyki w sferze politycznej można przeczytać w artykule: I. Mas-
saka, Muzyka jako narzędzie polityki. Wprowadzenie do dyskusji, „Athenaeum. Polskie Studia Polito-
logiczne” 2009, nr 22, s. 58 i n. 

16 Spot radiowy do odsłuchania na ofi cjalnej stronie partii: http://www.pis.org.pl/multimedia.
php?page=audio, odczyt z dn. 10.12.2011.  

17 Zob. spot telewizyjny na ofi cjalnej stronie partii: http://www.pis.org.pl/multimedia.php? 
play=550, odczyt z dn. 10.12.2011.  
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prezentowanych spotów telewizyjnych nie został do końca osiągnięty. Poza tym 
sformułowaniom w nich wypowiadanym przez aktorów nie można przypisać 
autorstwa komukolwiek z Platformy Obywatelskiej, co może wskazywać na pewien 
brak logiki przy konstruowaniu emitowanego tekstu. Wspomniana niejasność 
przekazu mogła skutkować tym, że znaczna część wyborców nie do końca zrozu-
miała o co chodzi w spocie telewizyjnym PiS. Natomiast równolegle emitowane 
spoty radiowe były na szczęście dużo jaśniejsze i prostsze w odbiorze.

Prezentowane klipy reklamowe PiS, jak twierdzi Bohdan Szklarski z Colegium 
Civitas, adresowane były do tej nielicznej grupy, która nie wiedziała, na kogo głosować 
i jak na realia polskie były stosunkowo przyzwoite. Wykorzystanie przez polskich 
twórców wzorców amerykańskich nie należy jego zdaniem traktować jako czegoś 
złego, dopóki kopia trzyma jakość. Spot PiS był gorszy technicznie od tego zrobionego 
w USA, gdyż nasza kultura medialna i polityczna jest inna niż amerykańska. W rekla-
mie przygotowanej przez Prawo i Sprawiedliwość chodziło przede wszystkim 
o pokazanie emocji, a dokładniej – rozczarowania. Nie chodziło o konkrety, czy 
rozliczenie rzeczywistych dokonań, a raczej o pokazanie zawodu. Temu zadaniu 
doskonale sprzyjają emocje, dzięki którym łatwiej można dotrzeć do wyborców18.

Emocje wykorzystano w okresie przed kampanią właściwą jeszcze w inny spo-
sób. W ostatnich dniach czerwca 2011 r. została opublikowana w dwóch częściach 
tzw. Biała Księga autorstwa Antoniego Macierewicza, w której wskazywano na 
odpowiedzialność Rosjan oraz polskiej strony za katastrofę smoleńską. Znalazły 
się w niej zarzuty m.in. wobec MSWiA, MSZ i BOR, dotyczące złego przygotowa-
nia wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 r. Taki 
zabieg ściśle bezpośredniego wskazania przyczyn tragicznego fi nału lotu do 
Smoleńska zastosowano w okresie przed wyborami po raz ostatni. Kwestia kata-
strofy prezydenckiego Tupolewa przewijała się jeszcze w trakcie kampanii, lecz nie 
eksponowano jej wprost. Raczej wykorzystywano fi lm, jako środek artystycznego 
wyrazu, w celu przypomnienia emocji, jakie wiązały się z tym tragicznym wyda-
rzeniem. Na przykład w ostatni weekend lipca PiS wyemitował przed głównymi 
serwisami informacyjnymi spot pt. „Oni czekają na prawdę – jesteśmy im to 
winni”19. Na podniosłym tle muzycznym w iście hollywoodzkim stylu, przez dwie 

18 Zob. wywiad z Bohdanem Szklarskim w Radiu Tok FM, http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103454, 
9936841,Wybory_2011___PiS_zawsze_mial_umiejetnosc_tworzenia.html, odczyt z dn. 10.12.2012.

19 Początek emisji fi lmu zaplanowano na ten sam dzień, w którym przedstawiono raport komisji 
Jerzego Millera w sprawie katastrofy smoleńskiej, tj. piątek 29 lipca 2011 r. Strategom PiS zależało 
prawdopodobnie na nałożeniu na siebie dwóch kontekstów, z jednej strony katastrofy smoleńskiej, 
a z drugiej, osiągnięć i pamięci o zmarłej parze prezydenckiej. Tym zabiegiem osiągnięto dwa cele, 
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minuty, przewijały się zdjęcia zmarłej tragicznie pary prezydenckiej Lecha i Marii 
Kaczyńskich, którzy „zawsze występowali w obronie najważniejszych wartości i do 
końca służyli ojczyźnie”. „Byli odważni, choć wielu brakowało odwagi, byli hono-
rowi, wśród tych bez honoru, służyli Polsce, kiedy wielu służyło tylko sobie. Byli 
wierni zasadom, w świecie pełnym zdrady. Oni czekają na prawdę, jesteśmy im to 
winni” – czytał lektor w trakcie spotu. Na fi lmie zaprezentowano zdjęcia pary 
prezydenckiej – prywatne i podczas spotkań ze światowymi liderami politycznymi, 
a w ich tle przebijała się wielobarwna tęcza20. Można przypuszczać, że sztabowcy 
PiS zdali sobie sprawę, że taktyka przemilczeń może okazać się w tym wypadku 
skuteczniejsza, niż nakręcanie spirali emocji związanych ze wskazywaniem win-
nych narodowej tragedii.

W omawianym okresie kampanii pozorowanej miało miejsce wydarzenie poli-
tyczne, które celowo przeprowadzono i nagłośniono w mediach. 9 lipca 2011 r., 
a więc prawie w tym samym czasie, gdy rozpoczęto emitować opisane spoty 
reklamowe, Jarosław Kaczyński był gościem odbywającego się w stolicy kongresu 
kobiet prawicy pod hasłem „Polska najpiękniejszą kobietą w Europie”. Prezes PiS 
podkreślił, że potrzebne są starania dotyczące ochrony godności kobiet w Polsce. 
Jednocześnie zapewnił uczestniczki kongresu, że w tej kwestii będzie „nieubłagany”, 
dążąc m.in. do zaostrzenia przepisów i wprowadzenia nowych, poprawiających 
położenie Polek. Jak zaznaczył, w Polsce „mamy do czynienia z przemocą domową, 
z molestowaniem, z gwałtami, z wykorzystywaniem zależności służbowej dla celów, 
których nie trzeba dorosłym paniom tłumaczyć”. Tym wszystkim negatywnym 
zjawiskom trzeba zdecydowanie zapobiegać i przeciwstawiać się, dlatego zdaniem 
Kaczyńskiego, należy uchwalić nowe, a z całą pewnością zaostrzyć obecnie obo-
wiązujące przepisy. Prezes PiS ponownie miał okazję wykorzystać w kampanii 
tradycyjnie radykalne hasła świadczące o sile lidera walczącego o prawa słabych. 
Dowodem takiej argumentacji mogą być słowa Kaczyńskiego, iż „trzeba umieć 
podnieść państwową rękę na silnych”. W trakcie przemówień lider PiS eksponował 
również wątek równości. Równość kobiet i mężczyzn w jego mniemaniu „jest 
zadaniem”, które w polskich warunkach trzeba wykonać oraz że Prawo i Sprawie-

z jednej strony w mediach pojawiła się alternatywna informacja w stosunku do raportu Millera, 
a z drugiej sam raport przyciągnął uwagę i wzmocnił oddziaływanie psychologiczne samego fi lmu. 
Zabieg ten od jakiegoś czasu stosowany przez PiS nazwałbym, stosując terminologię astrofi zyczną, 
modelem gwiazdy podwójnej. W komunikowaniu politycznym adekwatniejszym określeniem mógłby 
być model dublowania wydarzenia politycznego (the political events mirroring).

20 http://www.tvn24.pl/0,11228,1712294,,,to-nie-jest-wlamanie-do-garazu--ani-kradziez-roweru, 
raport_wiadomosc.html, odczyt z dn. 10.08.2011.
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dliwość podejmie się tego zadania. W przemówieniu Kaczyńskiego pojawiały się 
też inne wątki. Między innymi podkreślano, że wielkim problemem bardzo wielu 
kobiet jest połączenie życia rodzinnego i zawodowego oraz że w tej materii zadań 
do wykonania przez władze państwowe i samorządowe jest bardzo wiele: żłobki, 
wspierane ze środków publicznych, czy też sprawa przedłużenia urlopów macie-
rzyńskich. Prezes PiS mówił także o dostępności mieszkań jako formie odpowie-
dzialności państwa, które musi zapewnić warunki ku temu, żeby przeciętna polska 
rodzina, nawet taka ze skromnymi dochodami, miała szanse gdzie mieszkać, 
bowiem jest to podstawowy warunek normalnego życia rodzinnego21.

Wystąpienie na kongresie kobiet należy potraktować jako element przedstawia-
nia w częściach programu partii, a przy okazji ocieplania wizerunku lidera PiS. 
Poruszane kwestie nie były kontrowersyjne, ale ich artykułowanie było ważne, gdyż 
przeciwnik w zasadzie nie mógł zaprzeczać stawianym tezom. Poza tym doskonale 
korespondowały one z wchodzącymi na antenę spotami reklamowymi „Głosy 
prawdy”.

Kolejnym przedsięwzięciem PiS w okresie przedkampanijnym było umieszcze-
nie na blogu Jarosława Kaczyńskiego listu otwartego do premiera Donalda Tuska. 
Sztabowcy partii bardzo sprytnie obmyślili sposób na krytykę partii rządzącej, 
kontrastując z jednej strony trwająca polską prezydencję w Radzie Unii Europej-
skiej jako swoistego rodzaju „karnawał” z trudną sytuacją polskiego rolnictwa. 
Również te pociągnięcia speców od marketingu politycznego nie były przypadkowe 
i uzupełniały emitowane spoty reklamowe, w których również pojawia się kwestia 
rolnictwa. Jarosław Kaczyński używał ostrych określeń i pisał wręcz o „zagrożeniu 
bezpieczeństwa żywnościowego Polaków”. Wskazywał, że wysokie ceny żywności 
ograniczą popyt krajowy, a wzrastające koszty produkcji rolnej przy niższych 
dopłatach bezpośrednich mogą zamknąć rynki europejskie na polską żywność, co 
w sytuacji zamknięcie granicy rosyjskiej na polskie warzywa w samym szczycie 
produkcyjnym dodatkowo może pogłębić chaos. Przy okazji Kaczyński zaatakował 
ministra rolnictwa Marka Sawickiego z PSL, który jego zdaniem zamiast dbać 
o interesy narodowe woli podróżować po Europie i realizować niekorzystne dla 
Polski decyzje dotyczące wspólnej polityki rolnej UE podjęte podczas wcześniejszej 
prezydencji węgierskiej22.

21 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,9919530,Kaczynski_na_Kongresie_Ko-
biet_Prawicy_Kobiecosc.html, odczyt z dn. 10.08.2011.

22 Mowa tu o utrzymaniu nierówności dopłat dla rolników Polskich po 2013 r. w stosunku do 
tych kwot, które otrzymują rolnicy z państw tzw. starej Unii Europejskiej. 
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Replika ze strony oskarżanych była błyskawiczna i  stosunkowo skuteczna. 
Zarówno premier Tusk, jak i minister Sawicki oraz wicepremier Waldemar Pawlak 
podważali tezy Kaczyńskiego, który ich zdaniem kompletnie mija się z prawdą. 
Celem wypowiedzi była dyskredytacja prezesa PiS i pokazanie, że żyje w wyima-
ginowanej rzeczywistości. Na poparcie swoich argumentów posługiwano się 
twardymi faktami i danymi statystycznymi. Tak więc wynik pojedynku można 
uznać za remisowy, choć warto podkreślić, że to PiS był stroną inicjującą zdarzenie 
polityczne, a PO i PSL byli zmuszeni reagować23.

Pewnym ciosem wymierzonym w strategię PiS było oświadczenie Państwowej 
Komisji Wyborczej z 18 lipca 2011 r., że tzw. kampania informacyjna realizowana 
przez niektóre partie jest niezgodna z prawem. PKW podkreśliła, że partie poli-
tyczne i osoby publiczne nie mogą prowadzić tzw. kampanii informacyjnych, jeśli 
nie są one wolne od elementów agitacji wyborczej. Jednocześnie w kontekście 
wypowiedzi rzecznika PiS Adama Hofmana, który stwierdził, iż w przypadku 
kampanii jego partii nie może być mowy o żadnej agitacji, zwrócono uwagę że 
„w okresie bezpośrednio poprzedzającym kampanię wyborczą działania partii 
politycznych i innych podmiotów promujące idee, poglądy czy programy lub osoby 
wizerunkowo kojarzące się z danym podmiotem są odbierane jako […] prowadze-
nie kampanii wyborczej przed jej prawnym rozpoczęciem”. W świetle tych wypo-
wiedzi można uznać, że PiS z jednej strony, podobnie zresztą jak inne partie, 
naraził się na posądzenia o łamanie zasad gry wyborczej, choć z drugiej strony 
można odnotować, że sprawa spotów, po tygodniu od ich pierwszych emisji, 
ponownie chcąc nie chcąc została przywołana i „zareklamowana” przez PKW.

W tym samym czasie, gdy praktyki PiS w sprawie kampanii informacyjnych 
poddawane były krytyce na forum publicznym, partia wyemitowała kolejny spot 
wyborczy pt. „Chcemy Polski równych szans”. Prezes PiS Jarosław Kaczyński oto-
czony ludźmi „wyważa” szklane drzwi i wchodzi do środka uśmiechając się. Zda-
niem szefa sztabu wyborczego PiS Tomasza Poręby jest to propozycja, jak urucho-
mić energię Polaków i doprowadzić do tego, żeby mogli spełniać swoje marzenia 
i plany na rozwój, a nie byli blokowani przez różne bariery. Chociaż spot sprawiał 
wrażenie solidnie przygotowanego, opozycja zarzucała, iż jego przekaz był na tyle 
niejasny, że konieczne było jego tłumaczenie na konferencji prasowej przez szta-
bowców PiS. Faktycznie można przychylić się do stawianych sformułowań, że 

23 http://www.tvn24.pl/0,1710901,0,1,kaczynski-przekroczyl-granice-hipokryzji,wiadomosc.html, 
odczyt z dn. 10.08.2011.
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przekaz staje się czytelny dopiero po kolejnym obejrzeniu spotu i nie można uznać 
tej drugiej fazy kampanii informacyjnej za udaną.

CZY „POLACY ZASŁUGUJĄ NA WIĘCEJ” – O KAMPANII 
WYBORCZEJ NIE TYLKO NORMATYWNIE POJMOWANEJ

Zasadnicza kampania rozpoczęła się ofi cjalnie 5 sierpnia 2011 r., kiedy w godzii-
nach dopołudniowych ukazało się postanowienie Prezydenta RP w  sprawie 
zarządzenia terminu wyborów. Trzy dni później Państwowa Komisja Wyborcza 
przyjęła zgłoszenia o powstaniu dziewięciu komitetów wyborczych, w tym Prawa 
i Sprawiedliwości i od tego momentu wszystkie komitety mogły prowadzić agitację 
wyborczą w sposób swobodny, bez żadnych ograniczeń.

Faktyczna inauguracja kampanii PiS nastąpiła kilka dni później, 20 sierpnia 
w Sali Kongresowej w Warszawie24. Konwencja rozpoczęła się od prezentacji fi lmu 
ze zdjęciami Lecha i Marii Kaczyńskich oraz Jarosława Kaczyńskiego ze zwycięskiej 
dla PiS kampanii parlamentarnej z 2005 r. Trzeba przyznać, że rozmach tego 
otwarcia był duży, jednakże został on nieco przyćmiony zaproszeniem wystosowa-
nym w godzinach dopołudniowych do PiS na debaty „jeden na jednego” z mini-
strami swojego rządu przez premiera Tuska. Choć ofi cjalnie na kongresie prezes 
Kaczyński wyzwanie przyjął, to jednak próbował zmienić formułę zapraszając 
ministrów rządu do nowo tworzonego centrum programowego PiS. Tym samym, 
udzielając w praktyce odmowy udziału na zaproponowanych warun kach przez PO, 
sprawiał wrażenie, że jest wręcz odwrotnie.

W trakcie swojego wystąpienia, które wielokrotnie przerywane było brawami 
publiczności, bardzo krytycznie wypowiadał się pod adresem rządu. Można wręcz 
powiedzieć, że był to festiwal negatywnej kampanii, w którym nie było ani odrobiny 
pozytywnego przekazu ze strony PiS. Kaczyński mówił, że Polska się cofa, jeśli 
chodzi o standardy demokratyczne, metodą rządzenia w ostatnich latach stało się 
kłamstwo, manipulacja, nadużywanie wymiaru sprawiedliwości, a także likwidacja 
normalnej debaty publicznej, którą zastąpiły inwektywy. Jeszcze silniej zaatakował 
premiera Tuska, któremu paradoksalnie sam nie szczędził inwektyw tak krytyko-
wanych przez niego w dyskursie publicznym! Lidera PO określił mianem „aroganc-
kiego wobec własnego społeczeństwa – ale za to gotowego do usług dla silniejszych 

24 http://www.tvn24.pl/12690,1714641,0,1,dzis-idziemy-po-zwyciestwo-konwencja-
pis,wiadomosc.html, odczyt z dn. 30.08.2011.
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– kłamczucha”. Według prezesa PiS system stworzony przez PO służy „tylko nielicz-
nym, a mimo wszystko jest podtrzymywany, mimo iż jak w soczewce skupiają się 
w nim wszystkie patologie, wszystkie problemy, które osłabiają Polskę i Polaków”. 
Zdaniem Kaczyńskiego, w ciągu czterech ostatnich lat Polska „nie zbliżyła się ani 
do standardów zamożnych krajów zachodniej Europy, ani w pełni uzasadnionych 
aspiracji Polaków”, mimo że „ten rząd dysponuje potężnymi środkami”, których 
niestety nie potrafi  wykorzystać. „Każe się nam cieszyć z rozkopanych budów, 
z inwestycji, które mają być kiedyś tam dokończone, a przecież modernizacja Polski 
to jest historyczny obowiązek rządzących, a nie żadna łaska” – mówił prezes PiS.

Na konwencji politycy PiS podpisali również deklarację o współpracy z ponad 
20 organizacjami i partiami centroprawicowymi m.in.: SKL, ROP, PSL „Piast”, 
związkiem Solidarność Rolników Indywidualnych, Ruchem im. Lecha Kaczyń-
skiego oraz akademickimi klubami im. Lecha Kaczyńskiego, komitetami poparcia 
Jarosława Kaczyńskiego, stowarzyszeniem Solidarni 2010 i  stowarzyszeniem 
Rodzin Katyń 2010. Podniosła, patriotyczna atmosfera stwarzana była przez 
uczestników imprezy, którzy trzymali biało-czerwone fl agi oraz transparenty z logo 
PiS i napisem „Prawo i Sprawiedliwość 2011”. Głównym elementem sceny był stół, 
jako symbol współdziałania (jedyny pozytywny przekaz), za którym zasiedli 
przedstawiciele stowarzyszeń i ugrupowań, które zdecydowały się współpracować 
z PiS oraz fl aga.

W następnych tygodniach partia organizowała kolejne konwencje regionalne. 
Na przykład w sobotę 27 sierpnia we Wrocławiu25 w biurowcu Times zgromadziło 
się kilkuset działaczy i sympatyków PiS. Była to istotna konwencja bowiem na niej 
zaprezentowano hasło wyborcze: „Polacy zasługują na więcej”. Zdaniem wybitnego 
językoznawcy i eksperta od języka polityki, Jerzego Bralczyka, spośród wszystkich 
stosowanych w tej kampanii haseł, to które przygotowało PiS było najlepsze. 
Korespondowało ono idealnie z metodą, którą zazwyczaj wykorzystuje Jarosław 
Kaczyński, a która polega na tym, że sięga on do określeń, które mogą podobać się 
wyborcom: np. że coś jest „racjonalne”, wprowadza kategorię „normalne państwo” 
oraz mówi, że „polscy rolnicy są oszukiwani”. Są to nowe słowa klucze, dzięki 
którym wywołuje się negatywny stosunek do obecnego rządu.

Hasło „Polacy zasługują na więcej” zostało twórczo rozwinięte na konwencji we 
Wrocławiu. Prezes PiS podkreślił, że Polacy zasługują na więcej: na więcej sprawie-
dliwości, więcej prawdy, więcej uczciwości, więcej bezpieczeństwa, więcej gospo-

25 http://www.polskatimes.pl/artykul/443762,rozpoczela-sie-konwencja-wyborcza-pis-we-
wroclawiu,id,t.html, odczyt z dn. 30.08.2011.
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darności nastawionej na zaspokajanie słusznych aspiracji naszych obywateli. Rząd 
PiS jego zdaniem zaspokoi aspiracje Polaków i ich marzenia się ziszczą26. Realiza-
cję tych celów złożono w ręce kandydatów PiS startujących w wyborach, których 
prezentacja również miała miejsce we Wrocławiu. Na listach znalazło się wiele osób 
dotychczas niezwiązanych z polityką. Czołowe miejsca otrzymało kilkunastu 
przedstawicieli świata nauki oraz rodziny ofi ar katastrofy smoleńskiej, byłe kie-
rownictwo CBA i urzędnicy z Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Na 
wysokich pozycjach umieszczono też wielu młodych, dwudziestokilkuletnich 
kandydatów, którzy jeszcze nie zasiadali w Sejmie, zaś wielu dotychczasowych 
posłów znalazło się na dalszych miejscach. Zdaniem analityków tak ułożone przez 
komitet polityczny, a de facto samego Jarosława Kaczyńskiego, listy miały na celu 
ukarać niepokornych i wyeliminować potencjalnych konkurentów. Można je 
potraktować w kategoriach swego rodzaju „czystki” partyjnej27.

Tabela 1. Wykaz liderów wybranych list okręgowych PiS w wyborach do 
Sejmu RP w 2011 r.

Numer okręgu i nazwa miasta Liderzy list okręgowych PiS
2. Wałbrzych Bogdan Święczkowski (41 l.)
3. Wrocław Dawid Jackiewicz (38 l.)
4. Bydgoszcz Kosma Złotowski (47 l.)
5. Toruń Jan Krzysztof Ardanowski (50 l.)
6. Lublin Elżbieta Kruk (52 l.)
9. Łódź Witold Waszczykowski (54 l.)
10. Piotrków Trybunalski Antoni Macierewicz (63 l.)
13. Kraków Andrzej Duda (39 l.)
15. Tarnów Prof. Włodzimierz Bernacki (51 l.)
19. Warszawa Jarosław Kaczyński (62 l.)
21. Opole Prof. Jerzy Żyżyński (62 l.)
23. Rzeszów Prof. Józefi na Hrynkiewicz (65 l.)
24. Białystok Krzysztof Jurgiel (58 l.) 
25. Gdańsk Anna Fotyga (54 l.) 
26. Gdynia Jolanta Szczypińska (54 l.)
27. Bielsko-Biała Stanisław Szwed (56 l.)
28. Częstochowa Jadwiga Wiśniewska (48 l.)

26 http://www.polskatimes.pl/artykul/443772,pis-zaprezentowal-haslo-wyborcze-polacy-
zasluguja-na-wiecej,2,id,t,sa.html, odczyt z dn. 30.08.2011.

27 http://kampanianazywo.pl/korespondenci/roszady-na-listach-pis/, odczyt z dn. 30.08.2011.
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Numer okręgu i nazwa miasta Liderzy list okręgowych PiS
30. Rybnik Bolesław Piecha (57 l.)
31. Katowice Wojciech Szarama (56 l.) 
33. Kielce Beata Kempa (45 l.)
35. Olsztyn Jerzy Szmit (51 l.)
39. Poznań Tadeusz Dziuba (63 l.)
41. Szczecin Joachim Brudziński (43 l.)

Źródło: materiały wyborcze dostępne na stronach kandydatów.

W trzecim i czwartym tygodniu kampanii wyborczej pojawiła się kwestia debat 
w TVN24 z udziałem polityków różnych partii28. Jak niektórzy ironicznie określili 
były to debaty o debatach. Ostatecznie PiS odmówił w nich udziału, a co więcej 
pierwszą z  debat przedwyborczych poświęconą służbie zdrowia i  polityce 
społecznej, która odbyła się 2 września, bardzo zręcznie „przykrył” poprzez 
przyjęcie przez Jarosława Kaczyńskiego zaproszenia do Polsat News oraz TVP Info, 
w którym udzielił obszernego wywiadu. Ten pomysł sztabowców należy uznać za 
udany, gdyż prezes PiS bardzo rzadko udziela mediom długich wywiadów, dlatego 
dzięki temu skupił na sobie zainteresowanie telewidzów.

Postępowanie PiS w kwestii udziału w debatach nie do końca było konse-
kwentne, ale można je potraktować jako element strategii wyborczej. Na przykład 
8 września w debacie organizowanej przez TVP wziął udział reprezentant PiS 
profesor Jerzy Żyżyński29. Nie wchodził nikomu w słowo, nie atakował zbyt mocno 

28 Ustalenia odnośnie szczegółów merytoryczno-technicznych debat prowadzili szefowi klubów 
parlamentarnych.

29 Udział Profesora Jerzego Żyżyńskiego w zaplanowanej debacie do końca nie był ustalony 
i pewny. Zob. szerzej: http://kampanianazywo.pl/opinie/wipler-zastapi-zyzynskiego/, odczyt z dn. 
20.08.2011. Warto też zauważyć, że zamieszanie z ekspertami PiS rozpoczęło się już nieco wcześniej 
po wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że członkini Rady Polityki Pieniężnej – 
profesor Zyta Gilowska – będzie kandydatem partii do debaty na temat fi nansów i gospodarki. 
Spowodowało to falę negatywnych komentarzy (m.in. ministra Jacka Rostowskiego, Prezydent Miasta 
Warszawy Hanny Gronkiewicz-Walz, Sławomira Nowaka), w których podkreślano konieczność za-
chowania apolityczności przez osoby zasiadające w RPP. Ostatecznie Profesor Gilowska wycofała się 
ze swoich wcześniejszych deklaracji i nie wystąpiła w debacie, a całemu zamieszaniu kres położyła 
stanowcza wypowiedź profesora Marka Belki, który jako przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej 
i prezes NBP powiedział, iż wszelkie przejawy angażowania RPP w bieżącą politykę będzie traktował 
„jako działanie na szkodę i utrudnianie wykonywania konstytucyjnych obowiązków”. Belka oświad-
czył, że ma obowiązek strzec „niezależności, autonomii i apolityczności banku centralnego”. Zob. 
http://fakty.interia.pl/tylko_u_nas/wywiady/news/nowak-gilowska-meczennikiem-pis-owskiej-
-sprawy,1691024, odczyt z dn. 06.09.2011, http://kampanianazywo.pl/relacja/gronkiewicz-waltz-
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Platformy ani PSL i w ten sposób PiS, stawiając się na debatę, wytrącił w pewnym 
sensie PO z ręki argument o tchórzostwie. Poza tym zastosowany zabieg wpisywał 
się w sprawdzoną już wielokrotnie we wcześniejszych elekcjach strategię ociepla-
nia wizerunku PiS. Za kwintesencję tych działań może posłużyć zwołanie konfe-
rencji lidera PiS, który pokazał się w zbudowanej scenerii przedszkolnej z udzia-
łem dzieci przyprowadzonych przez działaczy partyjnych, żeby mówić o opłatach 
za przedszkola30.

W szóstym tygodniu kampanii, w połowie września pojawił się niespodziewany 
i pozytywny akcent. Na billboardy i plakaty PiS trafi ły młode i piękne kandydatki 
Prawa i Sprawiedliwości, w bardzo nowoczesnej stylizacji, przypominającej okładki 
pism dla kobiet. Na plakacie oprócz ładnych zdjęć można było znaleźć także 
krótkie wypowiedzi kandydatek, dlaczego warto oddać głos właśnie na tę partię. 
PiS, który na swoje listy wciągnął najmniej kobiet ze wszystkich dużych partii, 
najlepiej umiał je zaprezentować. W tym okresie miało miejsce także inne ważne 
wydarzenie kampanijne. Odbyła się konwencja PiS w Krakowie, na której pojawił 
się Stanisław Kowalczyk. „Król papryki”, jak okrzyknęły Pana Kowalczyka media 
odważył się powiedzieć coś groźnego podczas rozmowy z premierem31 i przez to 
stał się doskonałym materiałem na reklamówkę. Jego udział w konwencji wniósł 
dynamikę w kampanię i sporo korzyści dla samego PiS. Niezaangażowana w poli-
tykę i niezbyt wykształcona część elektoratu, a zwłaszcza ta niezdecydowana 
i zawiedziona, z radością przywitała kolejnego trybuna ludowego, który głośno 
krzyczał w imieniu pokrzywdzonych przez system, co doskonale odpowiadało 
strategii PiS32.

Tymczasem, jak to naturalnie bywa w trakcie kampanii, fl uktuacjom ulegały 
sondaże wyborcze33. PO, obserwując zmniejszającą się przewagę nad PiS, postano-
wiło zareagować. Pojawił się plan tzw. Tuskobusa, w którym premier podróżując 

prezydent-powinien-odwolac-gilowska-wideo/ http://kampanianazywo.pl/relacja/rostowski-nie-
wyobrazam-sobie-debaty-z-zyta-gilowska/, odczyt z dn. 10.09.2011.

30 http://kampanianazywo.pl/opinie/sekielski-kabaretowa-konferencja-kaczynskiego/#lead, od-
czyt z dn. 20.09.2011.

31 Do rangi symbolu urosło pytanie poszkodowanego rolnika „jak żyć Panie Premierze?”.
32 PiS wykorzystało w kolejnych dniach medialność Stanisława Kowalczyka, z którym w jego 

domu osobiście spotkał się sam Jarosław Kaczyński. 
33 Zob. http://kampanianazywo.pl/relacja/tns-obop-maleje-przewaga-po-nad-pis/, odczyt z dn. 

30.09.2011. W analizowanym przez Instytut Badań Opinii Homo Homini okresie od lipca do paź-
dziernika 2011 r. widać było w miarę ustabilizowany poziom poparcia wyborczego dla PiS, który 
oscylował w granicach 28%. Pewne spadki do 25% i wzrosty do 30% to efekty podejmowanych działań 
sztabu i ewentualnych wpadek konkurencji. 
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po kraju aktywnie zaangażował się w kampanię swojej partii, co przyniosło pożą-
dane rezultaty. Relacje z podróży premiera pojawiały się w kanałach informacyj-
nych najpóźniej co godzinę, a słupki poparcia może nie poszybowały w górę, ale 
najważniejsze, że przestały opadać. Szybko na ten fakt zareagowało PiS. Jarosław 
Kaczyński określił, że autobus Tuska to „nic nie mogę bus”, a sam rozpoczął podró-
żowanie po kraju pociągiem34.

Na przełomie sierpnia i września w przedostatnim tygodniu kampanii PiS 
odwołało się raz jeszcze do artystycznych form wyrazu i zaprezentowało w Inter-
necie fi lm o Jarosławie Kaczyńskim pt. „Lider”35 oraz premierę miała również jego 
książka Polska naszych marzeń. Działania te pod względem samej idei można 
ocenić bardzo pozytywnie, lecz zostały podjęte zbyt późno. Praktycy marketingu 
politycznego podkreślają, że polscy politycy bardzo niechętnie wykorzystują pre-
zentacje tzw. politycznego credo, najlepiej udzielając wywiadu rzeki. Kompletnie 
nie wykorzystują ogromnego potencjału marketingowego, jaki drzemie w promo-
cji własnej książki, który ich koledzy zza oceanu odkryli już dawno. Książka 
Jarosława Kaczyńskiego byłaby doskonałym pretekstem do objazdu całego kraju 
i promocji samego Prezesa, PiS i jego lokalnych struktur. Ukazanie się książki36 
i fi lmu na niewiele ponad tydzień przed wyborami stało się zatem jedynie zabie-
giem czysto wizerunkowym37.

Na fi niszu kampanii sztab PiS zmobilizował swoje wysiłki. Prezes Kaczyński był 
eksponowany, gdzie to tylko było możliwe. Wystąpił w programie „Tomasz Lis na 
żywo” oraz Rozmowie Rymanowskiego, odpowiadał na pytania zadawane do niego 
się na facebooku, udzielił w pociągu wywiadu Jakubowi Sobieniewskiemu z Faktów 

34 W przekazach medialnych można było odnaleźć określania; „Pociąg Zwycięstwa”, „Pociąg 
Wolności”, albo zupełnie żartobliwie „PiSekspress” czy „InterKaczor”.

35 Zdaniem ekspertów profesjonalnie przygotowany, ze świetnymi zdjęciami, montażem i muzyką 
fi lm nie ma nic wspólnego z dokumentem i jest po prostu fi lmem pochwalnym, niespełna 30-minu-
towym spotem wyborczym, dla Jarosława Kaczyńskiego. Nie ma się czemu dziwić, bo twórcom za-
pewne o to chodziło. Zob. też relacje: http://fakty.interia.pl/news/w-fi lmie-lider-kaczynski-min -o-
-katastrofi e-smolenskiej,1700041, odczyt z dn. 1.10.2011.

36 Późne ukazanie się książki nie zapobiegło wszakże odnalezieniu przez dziennikarzy w niej 
fragmentów, które wykorzystano do bezpośredniego ataku na Kaczyńskiego i cały PiS. We wspomnia-
nej książce autor napisał o kanclerz Merkel, że jej wybór na szefa niemieckiego rządu „nie był wyni-
kiem czystego zbiegu okoliczności”. Atmosfera i komentarze, jakie się po tym pojawiły, a zwłaszcza 
dyskusje z dziennikarzami pokazały dawną twarz prezesa i zakłóciły proces ocieplania jego wizerunku. 
To zdarzenie, jak się okazało po wyborach, zasadniczo wpłynęło na wynik głosowania i było swego 
rodzaju punktem zwrotnym kampanii PiS. 

37 Zob. uwagi Tomasza Skupieńskiego zajmującego się marketingiem politycznym: http://www.
skupienski.pl/2011/09/28/polska-naszych-marzen-i-lider/, odczyt z dn. 30.10.2011.
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TVN, z którym wcześniej wszedł w ostry spór w sprawie kanclerz Niemiec Angeli 
Merkel. Za niezwykle udane pociągnięcie należy też uznać opublikowany dwumi-
nutowy klip, który swoją konstrukcją przypominał nieco orędzie. Jarosław Kaczyń-
ski mówił w nim, że „trzeba mieć wolę i energię działania, a nie mówić »nic nie 
mogę« i uciekać od odpowiedzialności”. W materiale punktowano Donalda Tuska 
za niespełnione obietnice i zachęcano do głosowania. Było to przemieszanie pozy-
tywnego, patriotycznego przekazu z krytyką opozycji38.

PODSUMOWANIE

Kampania PiS pokazała, że ponowne stosowanie wykorzystanych już wcześniej 
mechanizmów może okazać się skuteczne, gdyż wyborcy w Polsce mają stosun-
kowo krótką pamięć. Rok wcześniej w wyborach prezydenckich Jarosław Kaczyń-
ski był o krok od zwycięstwa nad Bronisławem Komorowskim właśnie dzięki 
spokojnemu, ugodowemu i łagodnemu wizerunkowi. Jak wielu ekspertów wróżyło, 
powrót do ostrej retoryki zaraz po zakończeniu kampanii 2010 r. miał ostatecznie 
spowodować utratę wiarygodności lidera i jego formacji. Tymczasem cała stoso-
wana strategia PiS w trakcie kampanii parlamentarnej została powtórnie w znacz-
nej mierze oparta na spokoju. Partia niejako epatowała „łagodnością” swojego 
prezesa. Starano się unikać gwałtownych ataków, emocje były dozowane bardzo 
precyzyjnie, a wycofany prezes Kaczyński, jeżdżący na spotkania z wyborcami po 
całej Polsce ponownie uległ cudownej metamorfozie. PiS adresował swoją ofertę 
przede wszystkim do własnego stałego elektoratu, co było zrozumiałe z perspek-
tywy spodziewanej stosunkowo niskiej frekwencji. Co ciekawe, zarówno PiS, jak 
i PO unikały niewygodnych tematów oraz nie eksponowały swoich najbardziej 
kontrowersyjnych liderów. Efektem podejmowanych działań była w miarę wyrów-
nana walka z PO, a różnice sondażowe i jej wielokrotne wahnięcia mogły przypra-
wić sztabowców partyjnych o ból głowy. W pewnym momencie wydawało się, że 
PiS jest w stanie te wybory wygrać. Ostatecznie osiągnęło niezły wynik 29,89%39, 
zajmując drugie miejsce za PO.

38 Spot można zobaczyć na stronie: http://kampanianazywo.pl/relacja/kaczynski-trzeba-miec-
wole-dzialania-a-nie-mowic-nic-nie-moge-oredzie/, odczyt z dn. 30.10.2011.

39 Dane z różnych poprzednich elekcji nie wskazują, że jest to liniowy spadek poparcia: w 2009 r. 
– 27,40%, w 2007 r.– 32,11%, w 2005 r. – 26,99% , w 2004 r. – 12,67%.
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Kampanię Prawa i Sprawiedliwości trudno podzielić na wyraźne etapy. Najpierw 
PiS zaatakował PO spotem o cenach benzyny, a następnie była prezentacja pro-
gramu i rozwijanie wyborczego hasła „Polacy zasługują na więcej” oraz reagowanie 
na kolejne inicjatywy PO.

Dopiero w ostatnim tygodniu politycznych zmagań PiS wprowadził elementy 
kampanii negatywnej. Na przykład do spotu wyborczego i na billboardy trafi ło 
hasło Tusk=Palikot, przekonujące, że głos oddany na Platformę to tak naprawdę 
głos za koalicją PO–Ruch Palikota. Należy podkreślić, że była to świetnie pomy-
ślana ofensywa, gdyż wyborcy spomiędzy Ruchu Palikota i PO na PiS i tak by nie 
zagłosowali, natomiast tych wahających się czy wybrać PiS czy PO, można było 
jeszcze przekonać, strasząc mało atrakcyjną koalicją PO i Ruchu Palikota.

Reasumując, należy podkreślić, że kampania PiS, mimo niezbyt przekonującego 
początku, była w miarę spójna, jasna i profesjonalnie przeprowadzona, a odejście 
z partii kilku speców od marketingu politycznego niczego nie zmieniło40. W tej 
kampanii określanej czasem kampanią przemilczeń zamiast słów pojawiały się 
elipsy, niedopowiedzenia czy insynuacje. Brakowało też tematu wiodącego, tak jak 
w 2005 r. była to kwestia podatków, dwa lata później zaś – projekt budowy w Polsce 
„drugiej Irlandii” i powrotu Polaków z emigracji. Takim tematem przewodnim 
w kampanii 2011 r. mogła się stać polska Prezydencja – PO nie potrafi ła jej jednak 
dostatecznie wyeksponować, PiS zaś – znaleźć istotnych problemów związanych 
z jej realizacją. Zarówno prezentowane billboardy i plakaty z „aniołkami Kaczyń-
skiego” oraz spoty reklamowe były udane i zapadły w pamięć, ale trzeba również 
przyznać, że PiS nie ustrzegł się kilku poważnych wpadek, jak na przykład z wypo-
wiedzią rzecznika partii Adama Hofmanna o „chłopach, którzy zbaranieli”, co 
odbiło się negatywnie na wiejskim elektoracie oraz opisane wcześniej wydarzenia 
z Zytż Gilowską i echami wypowiedzi na temat Angeli Merkel.

40 Mowa tu o Michale Kamińskim i Adamie Bielanie. 
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LOGIKA WSPÓŁCZESNEJ DEMOKRACJI postrzegana z perspektywy interesu 
zawodowego polityka jest logiką walki wyborczej1. Jako system ustanowiony pro 
tempore demokracja formatuje często polityczne działania do aktów, których treścią 
i celem jest pokonanie przeciwnika politycznego w specyfi cznej sytuacji2. Kształt 
sceny politycznej, a szczególnie sceny partyjnej każdorazowo wraz z kolejnymi 
wyborami podlega strukturyzacji, której efektem jest jej stabilizacja lub naruszenie 
status quo, a przyczyną wyborcza decyzja demokratycznej publiczności, która 
w rzeczywistości zmediatyzowanej kampanii już nie tylko wyborczej, ale perma-
nentnej stała się arbitrem, który rozstrzyga symboliczne spory polityków3. Stawka 
tej walki zawsze jest niezwykle wysoka. Jej istotą jest bowiem polityczne „być albo 
nie być” jako dylemat zarówno tych, którzy walczą o reelekcję (tzw. inkumbentów), 
jak i tych, którzy po raz pierwszy (lub dotąd nieskuteczny) ubiegają się o społeczną 
legitymację (pretendentów)4. Tak rozumiana demokracja jest walką konkurencyjną 

1 Zob. R. Marzęcki, Logika działania politycznego, URL: http://polis.edu.pl/index.php?optio-
n=com_content&task=view&id=262&Itemid=70, odczyt z dn. 13.11.2011.

2 W tym sensie w sposób niezależny implikuje istnienie swoistego „przymusu zewnętrznego”, 
który zdaniem Jürgena Habermasa szkodzi racjonalnej komunikacji w polityce, zob. J. Habermas, 
Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa 
prawa, Warszawa 2005, s. 325.

3 M. Kochan, Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2007, 
s. 15–16.

4 Zjawisko incumbency advantage oznacza, że zwycięzcy poprzednich wyborów (członkowie par-
lamentu) są generalnie bardziej rozpoznawalni, lepiej oceniani przez swoich wyborców, pokazywani 
przez media w lepszym świetle i przez to łatwiej im pozyskiwać środki fi nansowe na kampanię wy-
borczą, zob. R. Kolodny, S.L. Suarez, Case: Incumbency and Issue Advocacy in Pennsylvania’s Th irteenth 
District, [w:] Campaigns and Elections: Issues, Concepts, Cases, red. R.P. Watson, C.C. Campbell, Boulder 
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o głosy wyborców, którzy dokonują rozstrzygnięcia, które otwiera możliwość 
długoterminowego zajęcia pozycji na scenie partyjnej5. Pozycja staje się więc 
kapitałem poszczególnych formacji, który daje przewagę (incumbency advantage) 
zwycięzcom poprzednich wyborów6. Taka perspektywa może stanowić tło anali-
tycznych rozważań nad uwarunkowaniami procesów, w ramach których preten-
dujące do podziału poselskich mandatów partie polityczne walczą o utrzymanie 
lub nabycie owego kapitału politycznego. Ich konsekwencją podczas wyborów 
parlamentarnych w 2011 r. była częściowa restrukturyzacja sceny partyjnej. Istotną 
w tym rolę – choć nie jedyną – odegrała partia Ruch Palikota.

1. STRUKTURA A KAPITAŁ POLITYCZNY

Analiza, z której najważniejsze wnioski zostały zawarte w niniejszym artykule 
miała na celu charakterystykę konkretnego przypadku, ale w szerszym kontekście, 
którego wyjaśnienie pozwoliłoby traktować poczynione ustalenia w sposób bardziej 
uniwersalny. Dlatego też istotne wydaje się, aby charakteryzując pozycję, jaką na 
rynku politycznym uzyskał Komitet Wyborczy Ruch Palikota (RP) po wyborach 
parlamentarnych w 2011 r., zwracać również uwagę na zewnętrzne uwarunkowa-

2003, s. 60. Pojęciem „inkumbent” posługuje się również w swoich analizach Jarosław Flis, zob. J. Flis, 
Partie polityczne w wyborach prezydentów miast, „Studia Politologiczne” 2011, vol. 20.

5 Wielu teoretyków demokracji wskazuje, że istotą tego systemu politycznego jest „konkurencyjna 
walka o głosy wyborców”. Joseph Schumpeter podkreślał, że „metoda demokratyczna jest tym roz-
wiązaniem instytucjonalnym dochodzenia do decyzji politycznych, w którym jednostki uzyskują 
moc decydowania poprzez walkę konkurencyjną o głosy wyborców”, zob. J. Schumpeter, Kapitalizm, 
socjalizm, demokracja, Warszawa 1995, s. 336–337. Adam Przeworski uznaje z kolei „współzawod-
nictwo otwarte dla wszystkich“ za podstawową i wyróżniającą cechę współczesnej demokracji, zob. 
A. Przeworski, Demokracja i rynek, [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii 
polityki, t. II, red. J. Szczupaczyński, Warszawa 1998, s. 119. Natomiast dla Andrzeja Antoszewskiego 
stałym elementem demokracji jest rywalizacja polityczna jako sfera, w której celem uczestników jest 
zdobycie dostępu do władzy, dokonanie zmian w jej podziale pomiędzy poszczególne siły polityczne 
bądź też jej utrzymanie, zob. A. Antoszewski, Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demo-
kracjach europejskich, Wrocław 2004, s. 15.

6 John Zaller porównuje nawet politycznych inkumbentów do mistrzów wagi ciężkiej w boksie, 
podkreślając, że przedstawiciele obu profesji są, najogólniej rzecz ujmując, lepszymi konkurentami 
niż większość przeciwników, którym stawiają czoła, zob. J. Zaller, Politicians as Prize Fighters. Electoral 
Selection and Incumbency Advantage, [w:] Politicians and Party Politics, red. J.G. Geer, Baltimore 1998, 
s. 125.
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nia (tkwiące np. w strukturze poszczególnych lokalnych rynków politycznych7) dla 
możliwości osiągania określonej niszy w ramach tego rynku. Należy jednocześnie 
pamiętać, że ostateczny wynik wyborczy zdeterminowany jest wieloma innymi 
czynnikami, które z oczywistych przyczyn nie mogły zostać uwzględnione w ilo-
ściowej analizie danych. Wśród nich trzeba wskazać przede wszystkim na kapitał 
(merytoryczny, kadrowy, ale przede wszystkim fi nansowy8) poszczególnych 
komitetów wyborczych, a także sposób prowadzenia kampanii wyborczej, czyli styl 
komunikacji politycznej9. Ten bowiem w sposób bardzo znaczący wpływa na 
skuteczność działań politycznych (kiedy są relacjonowane przez media masowe10) 
lub ich nieskuteczność (kiedy są pomijane w ramach agendy medialnej). Prawdo-
podobnie czynniki tej natury wpłynęły na diametralnie odmienne wyniki głoso-
wania komitetów: RP oraz Polska Jest Najważniejsza (PJN). W tym miejscu sku-
piono się jednak na strukturalnych uwarunkowaniach i  kontekstach rynku 
politycznego, które defi niują możliwości i bariery wchodzenia oraz funkcjonowa-
nia w jego granicach. Mając na uwadze powyższe założenia, wnioski z analizy 
danych ilościowych zostaną przedstawione według trzech wątków problemowych. 
Po pierwsze, dokonano charakterystyki rezultatu wyborczego RP w skali ogólno-
krajowej. Ważna w tym względzie będzie nie tylko liczba uzyskanych mandatów 
w Sejmie czy procent oddanych na tę partię głosów, ale przede wszystkim pogłę-
biona refl eksja nad strukturą uzyskiwanych mandatów, która powinna stanowić 
tło dla kolejnych tez, głównie dla opisania najczęstszych modeli „nowego rozdania”, 
którego uczestnikiem był RP. Po drugie, dla pełnego opisu pozycji RP jako nowego 
podmiotu na rynku politycznym poddano analizie sytuacje, w których ugrupowa-
nie to uzyskiwało lub nie uzyskiwało mandatu wyborach do Sejmu. I po trzecie, 

7 Za takie uznano poszczególne okręgi wyborcze. Wykorzystano podział dokonany przez Marzenę 
Cichosz, zob. M. Cichosz, Metody analizy i diagnostyki rynku politycznego, [w:] Marketing polityczny 
w teorii i praktyce, red. A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław 2002, s. 95.

8 Pierre Bourdieu wymienia również tzw. kapitał polityczny (w szczególności w formie członko-
stwa w partiach politycznych), zob. P. Bourdieu, Th e Forms of Capital, [w:] Education: Culture, Eco-
nomy and Society, red. A. Halsey, Oxford 1997, s. 46–58. Po raz pierwszy oublikowano w: P. Bourdieu, 
Th e Forms of Capital, [w:] Handbook of Th eory and Research for the Sociology of Education, red. 
J. Richardson, New York 1986, s. 241–258.

9 W tym kontekście można mówić o bardziej ogólnym stylu uprawiania polityki, zob. R. Marzęcki, 
Styl uprawiania polityki. Kształtowanie i utrwalanie podziałów politycznych we współczesnej Polsce, 
Kraków 2012. 

10 K. Lundby, Introduction: Mediatization as Key, [w:]  Mediatization: Concept, Changes, Conse-
quences, red. K. Lundby, New York 2009, s. 7–8.
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wskazano na relacje pomiędzy szansami wejścia na określony rynek polityczny 
(zdobycie mandatu w okręgu) a dotychczasową strukturą tego rynku. 

2. RUCH PALIKOTA W WYBORACH DO SEJMU (2011)

Wynik wyborczy Ruchu Palikota jest o tyle zjawiskiem interesującym, że wska-
zuje na fakt, iż polski system partyjny – mimo wielu symptomów stabilizacji po 
2005 r. – wciąż jeszcze funkcjonuje na stosunkowo nietrwałym fundamencie 
zmiennych preferencji obywateli. Warto podkreślić, że od powstania partii poli-
tycznej pod przywództwem byłego posła Platformy Obywatelskiej do wyborów 
parlamentarnych z 9 października 2011 r. upłynęło zaledwie cztery miesiące11. 
Podobna sytuacja miała miejsce w 2001 r., kiedy powołane do życia na gruzach 
AWS i UW – Platforma Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość – po kilku 
miesiącach funkcjonowania przekroczyły próg wyborczy12.

Uzyskując poparcie w skali całego kraju na poziomie 10,02%, kandydaci RP 
zdobyli 40 mandatów poselskich. Znaczący wydaje się przy tym fakt, że RP nie 
wystawił list kandydatów do Senatu. Rezultat ogólny w wyborach do Sejmu warto 
jednak uszczegółowić w dwojaki sposób. Po pierwsze, należy podkreślić, że RP 
będzie miał swojego reprezentanta niemal we wszystkich okręgach wyborczych. 
Mandatu nie udało się zdobyć jedynie w  3 z  41 okręgów, mianowicie: Kra-
ków I (powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski i wadowicki), Nowy 
Sącz oraz Tarnów, w których najwięcej głosów otrzymały komitety Prawa i Spra-
wiedliwości (38,11% w Chrzanowie, 51,48% w Nowym Sączu oraz 43,8% w Tar-
nowie) oraz Platformy Obywatelskiej (35,79% w Chrzanowie, 27,9% w Nowym 
Sączu oraz 29,73% w Tarnowie), uzyskując niemal wszystkie możliwe do zdobycia 

11 Partia Ruch Palikota została zarejestrowana 1 czerwca 2011 r., jednak Janusz Palikot organizo-
wał polityczne środowiska wokół swojej osoby także wcześniej. 22 października 2010 r. zarejestrował 
partię polityczną pod nazwą Ruch Poparcia, która zdaniem Państwowej Komisji Wyborczej nie do-
pełniła obowiązku złożenia sprawozdania fi nansowego za 2010 r. W obliczu groźby wykreślenia 
z ewidencji partii politycznych zarejestrowano nową partię – Ruch Palikota. Z kolei od 18 paździer-
nika 2010 r. działa stowarzyszenie Ruch Poparcia Palikota, które miało być bazą dla utworzenia 
formalnej organizacji politycznej. Na pierwszym kongresie stowarzyszenia w październiku 2010 r. 
Janusz Palikot przedstawił pierwsze tezy programowe przyszłego ugrupowania.

12 W komentarzach politycznych na temat sukcesu wyborczego RP pojawiły się porównania do 
niemieckiej Partii Piratów (w wyborach do berlińskiej Izby Deputowanych uzyskała 8,9% głosów), 
podkreślające głównie podobieństwo światopoglądowe i poziom poparcia uzyskiwanego wśród 
najmłodszych wyborców. 
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mandaty poselskie13. Po drugie, należy zauważyć nierównomierność rozkładu 
poparcia w okręgach. Wynik najsłabszy uzyskany we wspomnianych okręgach 
(Nowy Sącz i Tarnów) nie jest zjawiskiem wyjątkowym. W pięciu przypadkach RP 
osiągnął rezultat poniżej 8% poparcia, z kolei w sześciu – powyżej 12% z najlep-
szym osiągnięciem w okręgu sosnowieckim: 14,81%. Stosunkowo wysoki poziom 
akceptacji dla RP wyrażony w zachowaniach wyborczych dominuje w wojewódz-
twach zachodnich, na terenie obecnego województwa wielkopolskiego, warmińsko-
-mazurskiego oraz lubelskiego (okręg 6 – Lublin oraz 7 – Chełm). Wyraźnie niższe 
poparcie uzyskał z kolei na obszarze województwa dolnośląskiego i pomorskiego14.

Tabela 1. Najniższe i najwyższe poparcie dla RP 
w wybranych okręgach wyborczych

Okręg wyborczy (nr) Liczba uzyskanych mandatów Procent uzyskanych głosów
Nowy Sącz (14) 0 4,67
Tarnów (15) 0 6,60
Rzeszów (23) 1 6,72
Siedlce (18) 1 6,86
Krosno (22) 1 7,06
Chełm (7) 1 12,05
Bydgoszcz (4) 1 12,09
Koszalin (40) 1 12,36
Wałbrzych (2) 1 12,79
Częstochowa (28) 1 13,39
Sosnowiec (32) 1 14,81

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW.

Oczywiste dla politologa uwarunkowania (m.in. wielkość okręgu, liczba man-
datów do obsadzenia, rozkłady poparcia dla innych ugrupowań) sprawiają, że 
podobnie niskie poparcie w określonych przypadkach uniemożliwia uzyskanie 

13 W okręgu Kraków I (wcześniej Chrzanów) po 4 mandaty zdobyły komitety PiS i PO. W okręgu 
nowosądeckim do podziału było 10 mandatów (7 przypadło PiS, a 3 – PO), z kolei w okręgu tarnow-
skim: 9 mandatów (5 przypadło PiS, 3 – PO, a PSL – z poparciem 10,01% w okręgu uzyskało 
i 1 mandat poselski).

14 Szczegółowe dane na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej (www.pkw.gov.
pl). Jeszcze bardziej wyraźne zróżnicowane poparcia widać na szczeblu powiatowym, np. w powiecie 
limanowskim RP uzyskał 3,27%, natomiast w powiecie biłgorajskim (rodzinnych stronach Janusza 
Palikota) 16,49%.
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mandatu, a w innych okolicznościach otwiera się taka możliwość. Dobrym przy-
kładem jest okręg rzeszowski, gdzie 1 z 15 mandatów przypadł partii Janusza 
Palikota decyzją 6,72% uprawnionych do głosowania. Podobna sytuacja miała 
miejsce w okręgu siedleckim, gdzie do zdobycia mandatu poselskiego wystarczyło 
6,86% głosów oraz w ośmiu innych okręgach, gdzie poparcie nie przekroczyło 
pułapu 9%15. Z kolei dwukrotnie miała miejsce sytuacja, kiedy formacji Palikota 
przypadły aż 2 mandaty. Obie jednoznacznie wskazują na źródła popularności tej 
partii u wyborców. Okręg nr 19 (Warszawa I: miasto Warszawa, obwody utworzone 
za granicą i na polskich statkach morskich16), gdzie RP uzyskał poparcie na pozio-
mie 10,87% jest okręgiem stołecznym, jednym z okręgów wielkomiejskich, które 
w sposób charakterystyczny sprzyjały popularności tej partii17. Natomiast okręg 
nr 6 (Chełm), gdzie 11,77% wyborców oddało głos na RP to rodzinne strony lidera 
partii. Na tym terenie odnotowano szczególnie wysoką popularność kandydatów 
RP, szczególnie w powiecie biłgorajskim (16,49%) i samym Biłgoraju – miejscu 
urodzenia Palikota (22,57%)18.

3. MODEL „NOWEGO ROZDANIA”

Analizując zbiorczo dane ze wszystkich okręgów wyborczych w szerszym kon-
tekście, a więc odnosząc rezultat Ruchu Palikota do wyników pozostałych komi-
tetów wyborczych, można spróbować nakreślić modelowe przykłady sposobów, 
w  które została ukształtowana nowa scena polityczna. Przekroczenie progu 
wyborczego, a dodatkowo uzyskanie większej ilości głosów niż niektóre partie 
polityczne dotąd funkcjonujące w parlamencie przez nowy podmiot polityczny 
skłania do refl eksji nad przyczynami, ale i konsekwencjami normatywnej zmiany 
w strukturze społecznej, której obecnie jesteśmy świadkami. W tym sensie należy 
się bliżej przyjrzeć owemu przewartościowaniu także od strony ilościowej. Raz, 
zwracając uwagę na zmianę kształtu sceny politycznej, a kolejny, skupiając się na 

15 Interesującym jest fakt, że RP nie zdołał również uzyskać mandatu, osiągając wynik 8,83% 
w okręgu Kraków I.

16 Ciekawe, iż wyborcy głosowali tylko w jednym obwodzie utworzonym na statku morskim, tj. 
Fryderyk Chopin, a z 16 oddanych tam głosów – 7 (43,75%) padło na Ruch Palikota.

17 Należy także podkreślić „siłę” warszawskiej listy Ruchu Palikota, na której znalazł się sam lider, 
ale również osoby cieszące się w  określonych środowiskach dużym autorytetem (np. Wanda 
Nowicka).

18 W niektórych komisjach na terenie Biłgoraja poparcie dla RP przekroczyło 25%.
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podmiotach tego przeobrażenia, pytając jednocześnie o to, kto stracił najwięcej na 
pojawieniu się nowego aktora w politycznej grze.

W sposób najbardziej ogólny można wskazać na trzy najczęściej występujące 
modele „nowego rozdania”, które miało miejsce podczas wyborów parlamentarnych 
w 2011 r.: (1) „uzupełnienie stawki”, (2) „zastąpienie”, (3) „nieudana próba”.

Najczęstszym wzorem wejścia na scenę polityczną przez Ruch Palikota było 
poszerzenie dotychczasowego składu partii pozostających w parlamencie (PO, PiS, 
SLD19, PSL). Jako kolejna formacja aż 25 razy „uzupełniała stawkę” ugrupowań, 
którym ponownie udało się przekroczyć próg wyborczy. Warto zwrócić uwagę na 
uwarunkowania, które towarzyszyły powielaniu tego modelu. Uśrednione poparcie 
dla RP w okręgach, w których konsekwencją decyzji wyborców było „uzupełnienie”, 
wyniosło 10,78% i było wyższe niż w okręgach, gdzie realizowany był inny scena-
riusz wejścia do grona partii parlamentarnych (9,49% w modelu „zastąpienia” oraz 
6,70% w przypadku „nieudanych prób”). Istotną informacją jest to, że ten wzór 
„nowego rozdania” najczęściej reprodukowany był tam, gdzie dwie najsilniejsze 
partie20 koncentrowały wspólnie nieco niższe poparcie (66,21%) niż w skali całego 
kraju (69,07%), a zdecydowanie niższe niż w przypadku pozostałych modeli 
wyłaniania nowej sceny partyjnej (patrz: tabela 2). Taka sytuacja miała miejsce 
w okręgach, w których głosy oddane w 2007 r. skupiły się w znaczącej części 
(93,25%) na partiach uzyskujących mandaty w Sejmie, a ich pozycja jest wciąż 
relatywnie mocna (ostatnia kolumna tabeli 2). Można więc stwierdzić, że tam, gdzie 
PO oraz PiS osiągały wynik względnie słabszy, a jednocześnie głosy koncentrowały 
się na ugrupowaniach posiadających reprezentację poselską w VI kadencji Sejmu 
(de facto pozostałe partie były relatywnie mocne), tam Ruch Palikota – zdobywając 
mandat – „uzupełniał” dotychczasowy skład niższej izby parlamentu.

Rzadziej występującym schematem restrukturyzacji sceny partyjnej był model 
„zastąpienia”. Kandydaci formacji Janusza Palikota przejmowali mandaty oponen-
tów z innych komitetów wyborczych w 13 okręgach przy paradoksalnie niższym 
(w stosunku do poprzedniego modelu) przeciętnym poziomie poparcia (9,49%), 
co – przy założeniu, że RP zdobywał mandat – można interpretować w ten sposób, 
że jeszcze więcej traciły inne mniejsze partie (SLD i PSL). „Zastąpieniom” towarzy-
szyła bowiem większa dominacja PiS i PO (średnio 70,79%), co również świadczy 

19 W wyborach parlamentarnych w 2007 r. Sojusz Lewicy Demokratycznej wystartował w ramach 
Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica i Demokraci, w skład którego, obok SLD, znalazły się 
partie: Socjaldemokracja Polska, Partia Demokratyczna oraz Unia Pracy.

20 We wszystkich okręgach były to: Platforma Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość.



119Restrukturyzacja polskiego systemu partyjnego 

o fakcie, że reszta „stawki” okazała się przeciwnikiem łatwiejszym do pokonania. 
Konsekwencją jest z pewnością spadek społecznego uznania dla dotychczasowej 
reprezentacji w parlamencie, który widać w ostatniej kolumnie tabeli 2.

„Nieudana próba” to jedyny z omawianych modeli, który kończył się wyborczą 
porażką. Ani jednego mandatu poselskiego nie udało się uzyskać kandydatom RP 
w trzech okręgach. Można jednak wskazać na dwie główne przyczyny inicjujące 
ten schemat. W pierwszej kolejności uwagę zwraca niskie poparcie dla RP (6,70%), 
ale znaczenie miała również wyraźna dominacja dwóch najsilniejszych partii 
(75,60%) przy jednoczesnej koncentracji głosów na czterech ugrupowaniach 
obecnych dotąd w Sejmie.

Tabela 2. Modele strukturyzacji sceny partyjnej podczas wyborów 
parlamentarnych w 2011 r.

Model 
„nowego 
rozdania”

Częstość
Średni procent 
głosów dla RP 

w 2011 r.

Procent głosów 
oddanych na 
dwie najsil-

niejsze partie 
w 2011 r.

Procent głosów 
oddanych na 

partie zdobywają-
ce mandat 
w 2007 r.

Procent głosów 
oddanych na partie 

zdobywające mandat 
w 2011 roku minus 

głosy na RP
„uzupełnie-
nie stawki” 25 10,78 66,21 93,25 83,41

„zastąpienie” 13 9,49 70,79 93,36 77,04
„nieudana 
próba” 3 6,70 75,60 89,00 78,94

Źródło: opracowanie własne.

4. ZWYCIĘZCA I PRZEGRANI

W kontekście powyższych danych najbardziej interesującym przypadkiem, 
któremu warto się bliżej przyjrzeć jest model „zastąpienia”. Zakłada on bowiem 
rozwiązanie „zerojedynkowe”: jeśli RP zyskuje mandat w danym okręgu, to jeden 
z pozostałych podmiotów musiał go stracić. Stąd pytanie: kto tracił najczęściej 
i najwięcej (zarówno mandatów, jak społecznego poparcia)? Pojawienie się nowego 
aktora na scenie politycznej w sposób naturalny jest wynikiem, ale i powodem strat, 
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jakie ponoszą zwycięzcy poprzednich wyborów (inkumbenci). Jakkolwiek można 
wskazać formację, która w bezpośrednim pojedynku z RP przegrywała najczęściej, 
to trzeba zaznaczyć, że ilość okręgów, w których jednocześnie poparcie traciły 
wszystkie partie reprezentowane w Sejmie poprzedniej kadencji świadczy o swo-
istej destabilizacji lokalnych scen politycznych. Okazuje się, że aż w 26 przypadkach 
(co stanowi 63,4% wszystkich okręgów wyborczych) partie PO, PiS, SLD i PSL 
zgodnie odnotowały niższe wskaźniki oddanych głosów21.

Dane bardziej szczegółowe na temat ilości oddanych głosów odniesione do tych 
okręgów, w których Ruch Palikota uzyskał chociaż jeden mandat poselski oraz tych, 
gdzie w udziale kandydatom tej partii przypadły dwa miejsca w Sejmie wskazują 
grono głównych „przegranych”. W pierwszym przypadku najwięcej stracił Sojusz 
Lewicy Demokratycznej (utrata 5,05% wcześniej uzyskanych głosów), w dalszej 
kolejności: PiS (2,51%) oraz PO (1,99%). Najmniejsze straty w tym zakresie ponio-
sło PSL. Pogłębiona analiza wskazuje jednocześnie, że tylko korelację spadku 
poparcia dla SLD i wzrostu dla RP można uznać za istotną statystycznie22. Z kolei 
niezwykle ciekawym jest spostrzeżenie, że w okręgach, gdzie RP wywalczył dwa 
mandaty najsilniej tracił społeczne poparcie nie SLD, a PO (4,61%), mimo że 
procent uzyskanych głosów przez partię Grzegorza Napieralskiego również obni-
żył się o ponad 4%. Po raz kolejny najmniejsze ubytki zaufania ze strony głosujących 
obywateli odnotowało PSL (patrz: tabela 3).

Tabela 3. Poziom poparcia dla partii w okręgach zwycięskich 
dla RP (w %)

Przynajmniej jeden mandat dla RPP Dwa mandaty dla RPP1

PO -1,99 -4,61
PiS -2,51 -1,66
PSL -0,55 -0,31
SLD -5,05 -4,51

1 Wartości danych zawarte w tej kolumnie należy traktować ostrożnie z racji na ograniczoną liczbę 
przypadków, będących ich źródłem. Dwa mandaty przypadły partii J. Palikota jedynie w dwóch okrę-
gach wyborczych. Z tego powodu nie dokonano statystycznej analizy związków między zmiennymi.

Źródło: opracowanie własne.

21 Salda uzyskanych poziomów poparcia dla poszczególnych komitetów wyborczych w okręgach, 
w których traciły wszystkie partie obecne w Sejmie VI kadencji: PO – 2,69%, PiS – 2,17%, PSL – 1%, 
SLD – 4,48%.

22 Zależność zmiennych w tym przypadku jest bardzo silna, o czym świadczy współczynnik 
korelacji Pearsona równy – 0,662 istotny statystycznie na poziomie 0,01.
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Bardziej wymownym wskaźnikiem modelu „zastąpienia” jest liczba utraconych 
mandatów w danym okręgu na rzecz partii Janusza Palikota. Przyjmując tę per-
spektywę w patrzeniu na efekty rywalizacji politycznej na poziomie wyborczym 
można w miarę precyzyjny sposób wskazać ugrupowanie, które na wejściu kolejnej 
partii do Sejmu straciło najbardziej. Trudno jednak uzyskać w pełni rzetelny obraz 
na nowo ustrukturyzowanej sieci poglądów i preferencji politycznych, będącej 
główną determinantą kształtu sceny partyjnej. Przyczyną swoistych zakłóceń jest 
przykładowo fakt, iż w 8 okręgach zmianie uległa (wzrosła lub zmalała) liczba 
mandatów do uzyskania. Dlatego też wzięto pod uwagę sytuację tylko w tych 
okręgach, gdzie interpretacja może być dokonana w sposób jednoznaczny23. Prze-
pływy mandatów w tym kierunku ilustruje poniższy wykres.

Wykres 1. Liczba utraconych mandatów 
na rzecz RP

Źródło: opracowanie własne.

Dane o transferach mandatów pochodzą z 28 okręgów wyborczych (pominięto 
te, w których zmieniła się liczba mandatów możliwych do uzyskania; te, w których 
przynajmniej jedna z pozostałych partii uzyskała dodatkowy mandat, co utrudniało 

23 Aby móc szczegółowo zrekonstruować sytuację w pozostałych okręgach należałoby dokonać 
wnikliwej analizy fl uktuacji elektoratów. Ta z kolei możliwa jest jedynie w oparciu o sondażowe de-
klaracje dotyczące zachowań wyborczych, które należy traktować z odpowiednim dystansem z racji 
na rozmaite zakłócenia, o których wspomina Aldona Guzik, zob. A. Guzik, Sondaże opinii publicznej 
jako przykład manipulacji społeczeństwem, [w:] Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lin-
gwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego, red. R. Garpiel, K. Leszczyńska, Kraków 2004, s. 276.
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interpretację, czyim kosztem miejsce w Sejmie przypadło Ruchowi Palikota oraz 
– co oczywiste – te, w których RP nie otrzymał żadnego mandatu)24. Wykres 
przedstawia zatem bezpośrednie przesunięcia mandatów pomiędzy poszczegól-
nymi partiami a RP w wymienionych okręgach. Utracony mandat na rzecz RP to 
taki, kiedy tylko jedna partia w okręgu straciła mandat (lub mandaty), a tyle samo 
mandatów zdobyła formacja Palikota. W rzeczywistości partie zyskiwały lub traciły 
mandaty także w innych kombinacjach, dlatego ostateczne saldo mandatów dla 
poszczególnych komitetów wyborczych w skali całego kraju różni się od przedsta-
wionego na wykresie.

Na tym tle szczególnie osłabła pozycja Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który 
aż 16 razy „oddawał” przynajmniej jeden mandat kandydatom Ruchu Palikota. 
Najczęściej był to jedyny mandat, a zatem rezultatem takiego „przejęcia” była 
jednoczesna roszada w parlamencie (model „zastąpienia”). SLD był jedyną partią, 
która odnotowała tak duże spadki poparcia w skali ogólnopolskiej. Elektorat 
żadnej innej formacji parlamentarnej nie zmniejszył się bowiem we wszystkich 
okręgach wyborczych. Wszędzie tam, gdzie procent oddanych głosów spadł o przy-
najmniej 6 punktów (było 9 takich okręgów25) ugrupowanie Napieralskiego 
oddawało mandat Ruchowi Palikota. Wynik analizy „przejęć” mandatów potwier-
dza zresztą dokonane wcześniej zestawienie przepływów poparcia między komi-
tetami wyborczymi, gdzie największym przegranym okazało się SLD, a PiS oraz 
PO poniosło niemal równe straty. W tym przypadku PSL również traciło „symbo-
licznie”. W ten sposób kandydatom RP udało się zatem w praktyce zrealizować 
motto ich kampanii wyborczej komunikowane na stronach internetowych komi-
tetu: „Zmiażdżyć SLD, oskubać Platformę”.

24 Na wykresie nie uwzględniono następujących okręgów wyborczych: Kraków I, Kraków II, Nowy 
Sącz, Warszawa I, Warszawa II, Opole, Białystok, Gliwice, Szczecin, Bielsko-Biała, Rybnik, Kielce oraz 
Tarnów.

25 Były to kolejno od największych spadków poparcia: Bydgoszcz, Sosnowiec, Piła, Toruń, Łódź, 
Elbląg, Zielona Góra, Wałbrzych oraz Koszalin. SLD utraciło mandat również w okręgu nr 27 (Bielsko-
-Biała), który nie podlegał analizie, ponieważ w tym przypadku swój „stan posiadania” poprawił 
zarówno Ruch Palikota, jak i Platforma Obywatelska (zyskała jeden dodatkowy mandat), a uszczupliło 
Prawo i Sprawiedliwość oraz SLD. W tej sytuacji trudno jednoznacznie wskazać kierunek transferu 
mandatu.
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5. STRUKTURA RYNKU POLITYCZNEGO 
A SZANSE RUCHU PALIKOTA

Szanse na zaistnienie na lokalnym (a w konsekwencji krajowym26) rynku poli-
tycznym zależą w pewnej mierze od jego dotychczasowej i aktualnej struktury. 
Liczba podmiotów zyskujących najwięcej, a przez to stanowiących o charakterze 
konkurencji sceny partyjnej w istotny sposób determinuje poziom poparcia uzy-
skiwanego przez nowe komitety. Duże znaczenie w tym kontekście ma wskaźnik 
koncentracji systemu partyjnego (w skali każdego z okręgów), warunkując szanse 
przekroczenia bariery pozwalającej liczyć się podczas podziału mandatów. Struk-
tura rynku zwykle jest dynamiczna i może ulegać zmianom, jednakże proces 
względnej stabilizacji systemu partyjnego w Polsce po 2005 r. powoduje, że nowym 
aktorom znacznie trudniej naruszyć istniejące status quo. W perspektywie krajowej 
rynek polityczny przyjął formę swoistego oligopolu z wyraźną dominacją dwóch 
formacji – Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Szczegółowy 
obraz lokalnych rynków wygląda nieco inaczej. Zarówno PO, jak i PiS podzieliły 
między siebie mandaty w dwóch okręgach, przekształcając je w klasyczny duopol. 
W porównaniu z poprzednimi wyborami znacznie zmniejszyła się liczba okręgów, 
w których przepustkę do Sejmu otrzymały jednocześnie trzy komitety. Należy więc 
zauważyć, że struktura rynku uległa istotnemu przeobrażeniu: w niewielkiej części 
zaobserwowano wyraźną koncentrację głosów na dwóch najsilniejszych partiach, 
jednak w zdecydowanej większości lokalne rynki polityczne okazały się bardziej 
otwarte niż cztery lata wcześniej (w ponad 75% okręgów mandaty przypadły 
czterem lub pięciu partiom – patrz: tabela 4).

Tabela 4. Podział mandatów pomiędzy komitety według okręgów

Liczba partii uzyskujących mandaty Częstość w 2007 r. Częstość w 2011 r.
2 – 2
3 20 8
4 20 15
5 11 16

1 Przypadek dotyczy okręgu opolskiego, w którym w podziale mandatu brał udział dodatkowo Komitet 
Wyborczy Wyborców „Mniejszość Niemiecka”, uzyskując 8,81% głosów.

Źródło: opracowanie własne.

26 W rzeczywistości, aby liczyć się w walce o mandaty w okręgach należy przekroczyć próg wy-
borczy w skali ogólnopolskiej, a zatem konieczność zaistnienia na krajowym rynku będzie warunkiem 
sukcesu w poszczególnych okręgach.



124 Radosław Marzęcki

Szanse przekroczenia bariery rynkowej w przypadku nowych aktorów kształtują 
się pod wpływem dynamicznie zmieniających się społecznych podstaw polityki: 
szczególnie normatywnej i idealnej warstwy struktury społecznej27. Przyjmując 
więc dwa ważne punkty odniesienia (koncentracja systemu partyjnego w 2007 r. 
oraz 2011 r.) można przedstawić wyborcze losy Ruchu Palikota w poszczególnych 
okręgach. W pierwszej kolejności należy zadać pytanie o siłę dominacji dwóch 
najsilniejszych partii (PO, PiS). Analogicznie do wcześniejszego sposobu wniosko-
wania, także i tu warto przyjąć dwie perspektywy analizy: wpływ dominacji naj-
większych partii w okręgu zarówno na szansę otrzymania mandatu oraz na poziom 
uzyskanego poparcia. Przypadek pierwszy prezentuje tabela 5. 

Tabela 5. Poziom poparcia dla RP w sytuacji uzyskania lub nieuzyskania 
mandatu (w %)

Mandat dla RP w 2011 roku
Tak Nie

Procent głosów oddanych na dwie najsilniejsze partie w 2007 r. 
(średnia) 72,27 78,27

Procent głosów oddanych na dwie najsilniejsze partie w 2011 r. 
(średnia) 67,78 75,60

Źródło: opracowanie własne.

W tych okręgach, gdzie w ostatnich wyborach parlamentarnych RP zdobył 
przynajmniej jeden mandat już cztery lata wcześniej hegemonia PO i PiS była 
słabsza (72,27%) w stosunku do okręgów, gdzie aktualne podejście zakończyło się 
niepowodzeniem (78,27%). W 2011 r. mandat dla RP wyraźnie wpłynął na osła-
bienie dominacji najsilniejszych w zwycięskich okręgach (67,78%), natomiast tam, 
gdzie partia Palikota poniosła porażkę, koncentracja systemu partyjnego wciąż jest 
bardzo silna, wskazując, że ponad ¾ społeczności poszczególnych okręgów oddało 
swój głos na jedną z dwóch liderujących formacji. A zatem, im okręg był bardziej 
zdominowany przez dwie najsilniejsze partie w 2007 r., tym trudniej było tam 
zdobyć mandat28. Wniosek ten zyskuje silniejsze podstawy w świetle analizy dyna-
miki słabnącej dominacji PiS i PO w okresie 2007–2011. Siła dwóch największych 

27 Piotr Sztompka wśród aspektów struktury społecznej wymienia m.in. wymiar normatywny 
(normy, wartości, instytucje) oraz idealny (idee, przekonania, poglądy, wizje), zob. P. Sztompka, Pojęcie 
struktury społecznej: próba uogólnienia, „Studia Socjologiczne” 1989, nr 3 (114), s. 54–55.

28 Należy jednak przyznać, że tam, gdzie RP zdobywał dwa mandaty, tam sytuacja była trudna: 
duża dominacja dwóch najsilniejszych partii, a jednocześnie okręg zdominowany przez mniej 
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partii mierzona poziomem oddanych głosów zmniejszyła się w tym czasie w skali 
ogólnopolskiej29. Liczba oddanych głosów na kandydatów PO i PiS spadła średnio 
o 4,36%. Tam, gdzie podejście wyborcze Ruchu Palikota zakończyło się fi askiem 
przeciętny spadek koncentracji głosów na dwóch najsilniejszych komitetach 
wyniósł: – 2,66% (o wiele mniej niż średnia krajowa), co oznacza, że start RP 
zwieńczony uzyskaniem mandatu znacząco osłabił hegemonię PiS i PO, a  to 
w sposób naturalny wpływało na zmianę dotychczasowej struktury rynku. Przy-
glądając się sytuacji odwrotnej – w tych okręgach gdzie udało się wywalczyć dwa 
mandaty – można odnaleźć potwierdzenie powyższej tezy. Średni spadek poparcia 
dla dwóch najsilniejszych partii (w okresie 2007–2011) to: – 6,27%, a więc był 
większy niż średnia ogólna. Oznacza to, że to właśnie w tych okręgach udało się 
naruszyć hegemonię PO–PiS o wiele skuteczniej30. 

Problem ten można rozważyć w drugim proponowanym aspekcie – w odniesie-
niu do poziomu uzyskiwanego poparcia. Platforma Obywatelska oraz Prawo 
i Sprawiedliwość wspólnie straciły najwięcej głosów w okręgu nr 33 (Kielce): 
spadek o 9,73%. Poparcie dla Ruchu Palikota w tym okręgu osiągnęło poziom 
stosunkowo niski (8,85%). Z kolei obaj hegemoni tylko w jednym przypadku 
poprawili swój wynik w tym wymiarze. W okręgu nr 40 (Koszalin) uzyskali lepsze 
poparcie o 0,01% głosów. I właśnie tam RP cieszy się popularnością większą niż 
średnio w całej Polsce (12,36%). Te jednostkowe i zarazem skrajne przykłady nie 
oddają jednak swoistej tendencji obserwowalnej statystycznie. 

Można również spróbować ocenić średni poziom społecznej akceptacji RP 
podczas wyborów w perspektywie ujętej w przedziały spadającej dynamiki popar-
cia dla dwóch najsilniejszych formacji (od – 9,73% do – 5% oraz od – 4,99% do 
0%)31. Z przytoczonych danych wynika, że tam, gdzie dominacja PiS–PO osłabła 

podmiotów (próg wyborczy jest wówczas większy – RP zdobywał tam średnio 11,32% głosów, a więc 
więcej niż w skali całego kraju).

29 Jednym z powodów jest z pewnością fakt, iż na scenie politycznej mieliśmy do czynienia 
z większą konkurencją – już nie cztery podmioty, a pięć uzyskało przepustkę do reprezentowania 
elektoratu w Sejmie. Dodatkowo w wyborach uczestniczyły dwie nowe formacje, które mogły liczyć 
na względnie dobry rezultat. Z jednej strony RP, z drugiej – ugrupowania Polska Jest Najważniejsza, 
która ostatecznie uzyskała poparcie na poziomie 2,19%.

30 Rzadkość tych przypadków świadczy raczej o  sile istniejących barier wejścia na rynek 
polityczny.

31 Szerokość przedziałów została wyznaczona arbitralnie. Warunkiem doboru była ich względna 
równość. Odnotowano także tylko jeden przypadek, gdzie poparcie dla PiS i PO w okresie 2007–2011 
wzrosło (o 0,01%). Dlatego też wynik należy traktować ostrożnie. Uwzględniając ten przypadek na 
równi z innymi należałoby stwierdzić, że nie ma istotnego związku między zmiennymi: tam, gdzie 
dominacja dwóch najsilniejszych partii się „symbolicznie zwiększyła” (0,01%), tam procent uzyska-
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najbardziej (od – 9,73% do – 5%), tam poparcie RP było wyższe (10,79%) niż 
w okręgach, gdzie dominacja dwóch najsilniejszych słabnie z mniejszą siłą (od – 
4,99% do 0%). Tam wyniosło średnio 9,64%. Dane te nie wskazują jednak na 
wyraźne różnice między średnimi w poszczególnych przedziałach, dlatego trzeba 
sądzić, że związek nie jest silny, aczkolwiek szczegółowa analiza korelacji potwier-
dza statystyczną istotność tego związku na poziomie 0,0532.

Czynnikiem o analogicznym wpływie na szanse zaistnienia nowego podmiotu 
na scenie politycznej była liczba uczestników skutecznie konkurujących o mandaty 
w określonym okręgu. Porównując średnie poparcie dla RP w okręgach, w których 
w ostatecznym podziale miejsc w Sejmie brały udział dwa, trzy, cztery lub pięć 
komitetów wyborczych można dostrzec pewną prawidłowość. Im większa liczba 
podmiotów uczestniczących w podziale (poza sytuacją, gdy mandaty uzyskiwały 
wszystkie partie obecne w Sejmie), tym poparcie dla RP wyższe33. 

Tabela 6. Poparcie dla RP a rozproszenie głosów pomiędzy partie 
polityczne

Liczba komitetów uczestniczących 
w podziale mandatów

Poparcie dla RP w 2011 r. 
(w proc.)

2 6,75
3 9,54
4 10,79
5 10,08

Źródło: opracowanie własne.

nych głosów dla RP był znacząco wyższy niż średnia ogólnopolska. Z takim przypadkiem mieliśmy 
do czynienia tylko w jednym okręgu, dlatego też tego wyniku nie można traktować za podstawę dla 
wyciągania bardziej generalnych wniosków.

32 Siła związku nie jest znacząca. Współczynnik korelacji Pearsona wyniósł – 0,363, a istotność 
p = 0,020.

33 Ta korelacja jest również istotna statystycznie na poziomie 0,05.
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6. ZAKOŃCZENIE

Wyborcza walka o zdobycie przewagi konkurencyjnej budującej kapitał poli-
tyczny zakończyła się dla Ruchu Palikota wyraźnym sukcesem. Złożył się na to 
z pewnością wynik uzyskany w skali całego kraju (10,02%), ale bardziej wymierne 
zwycięstwo widać na niższym poziomie. Zgromadzone zasoby w postaci mandatów 
poselskich rozłożone są bowiem niezwykle równomiernie. Pozycję inkumbenta 
kandydaci RP zagwarantowali sobie w 95% okręgów wyborczych, a w tych najbar-
dziej strategicznych (wielkomiejskim – Warszawa I oraz rodzinnym lidera partii 
– Chełm) ugruntowali ją podwójnym mandatem. Należy więc sądzić, że zdobyty 
kapitał będzie stanowił siłę przetargową RP w procesach rywalizacji na poziomie 
parlamentarnym, a być może również gabinetowym.
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Reshaping of Polish Party System. 
A Role of Palikot Movement During Parliamentary Election in 2011

THE LOGIC OF contemporary democracy from the viewpoint of professional politician’s 
interest is the logic of electoral battle. Th erefore, a competitive struggle for the people’s vote 
is an essence of this political system. Political parties always play for high stakes in electoral 
rivalry. Particular entities compete for saving the status quo or alteration of actual order. 
Th e author analyzes requirements of Polish political scene reshaping during parliamentary 
election in 2011. Th is paper focuses on chances of appearing new parties, mainly Palikot 
Movement (Ruch Palikota) on a political scene.
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POJĘCIA NOWOCZESNEJ DEMOKRACJI i partii politycznych są ze sobą ściśle 
powiązane. Trudno jest jednoznacznie określić, co jest efektem czego. Partie prze-
szły długą ewolucyjną drogę zanim stały się tym, czym są dzisiaj. A są one istotnymi 
elementami życia publicznego, ich rolą jest pośredniczenie między społeczeństwem 
obywatelskim a organami państwowymi. Innymi słowy są przekaźnikami woli 
suwerena (narodu) będącego źródłem władzy. Charakter taki posiadły dopiero 
partie masowe, różniące się między sobą w sferze programowo-ideowej1. Dla sys-
temu państwowego zaowocowało to pojawieniem się konkurencyjności na rynku 
politycznym. Nie pociągało to jednak za sobą głębszej demokratyzacji w sensie 
uczestnictwa obywateli w polityce. Co więcej, partie mimo że zawdzięczały swój 
byt zewnętrznej demokratyzacji ustroju, same dalekie były od stosowania zasad 
demokratycznych w swej strukturze wewnętrznej. Rodzi się więc pytanie, czy 
partie nie deformują idei demokracji? Ale właśnie tutaj należy uświadomić sobie 
doniosłość zasady konkurencyjności. Obywatele, czasem ignorowani przez partie 
i państwo, w wyniku wyborów decydują o „być albo nie być” poszczególnych 
stronnictw. Formalna defi nicja partii wiąże się jednoznacznie z ustrojem demo-
kratycznym, który obejmuje swoim znaczeniem takie pojęcia, jak suwerenność 
narodu (społeczeństwa), konkurencja polityczna oraz pluralizm.

Mając na uwadze powyższe przesłanki, można pokusić się o stwierdzenie, że 
status partii politycznej w systemie danego państwa wyznaczony jest przez jej 
funkcje w tym systemie i mimo że demokracja jest wprawdzie elitarna, choć 
przeczy to jej źródłosłowowi, to dzięki udziałowi partii politycznych w życiu 
publicznym uwidacznia się przewaga takiego ustroju nad innymi, niedemokratycz-

1 Zob. K. Sobolewska-Myślik, Partie i systemy partyjne na świecie, Warszawa 2004, s. 29–30.
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nymi. A spektrum funkcji partii jest szerokie. Najistotniejsze z nich to funkcja 
wyborcza i funkcja rządzenia2. Z kolei z nimi wiążą się inne równie ważne dla 
sprawnego funkcjonowania państwa – funkcja przygotowywania kadr (elit) dla 
zarządzania państwem oraz edukacji politycznej.

Wielość funkcji społecznych i politycznych przypisywanych partiom i przez nie 
spełnianych uwidoczniła konieczność dokładniejszego określenia ich pozycji 
prawnej na tle instytucji i organów państwa.

Hans Kelsen3, jako jeden z pierwszych, postulował takie uregulowanie funkcjo-
nowania partii politycznych w systemie ustrojowym, aby ich status prawny odpo-
wiadał roli organów kształtowania woli państwa, jaką de facto pełnią. Regulacja ta 
miałaby przybrać, zdaniem Kelsena, formę konstytucyjnego ugruntowania stron-
nictw politycznych, co do tej pory było zarezerwowane tylko dla organów państwa. 
Taki postulat musiał wywołać w dwudziestoleciu międzywojennym, a szczególnie 
w kraju takim jak Republika Weimarska, spore kontrowersje. Niespełna dwie 
dekady wcześniej państwo niemieckie ignorowało istnienie stronnictw politycz-
nych. Może działo się tak dlatego, że cesarstwo ogólnie było wrogie względem 
demokracji, a partie są przecież tej demokracji wyrazem. Tworzą one strukturę 
pośredniczącą między zatomizowanym społeczeństwem a organami państwa. 
W ten sposób realizowana jest główna zasada demokracji, tzn. partycypacji oby-
wateli we władzy, choć tylko pośrednio. Kelsen tak charakteryzował demokrację: 
„Najgłębszą treścią zasady demokratycznej jest, że podmiot polityczny chce wol-
ności, do której zmierza, nie tylko dla siebie, lecz także dla innych, że jedna osoba 
chce wolności także dla drugiej, gdyż jedna uważa drugą za sobie równą co do 
istoty. Dlatego do idei wolności musi się przyłączyć idea równości politycznej, 
ograniczająca pierwszą, aby mogła powstać idea demokratycznej formy społeczeń-
stwa”4. Na tej podstawie uważa Kelsen, że „demokracja jest nieodwołalnie i nie-
uchronnie państwem partyjnym – Parteienstaat”5.

Pojawiały się zarzuty, ze strony krytyków Kelsena, że między istotą państwa 
a istotą partii zachodzi sprzeczność, gdyż partie reprezentują tylko interesy gru-

2 Szerzej na ten temat pisze: M. Sobolewski, Partie i systemy partyjne świata kapitalistycznego, 
Warszawa 1977, s. 39–45.

3 Hans Kelsen (1881–1973) prawnik austriacki urodzony w Pradze, wykładał na uniwersytetach 
w Austrii i Niemczech, skąd wyemigrował w 1933 r. do Szwajcarii; od 1941 r. pozostawał na emigracji 
w Stanach Zjednoczonych. Autor licznych prac poświęconych teorii państwa i prawa, m.in. O istocie 
i wartości demokracji; Czysta teoria prawa, Państwo monopartyjne etc.

4 H. Kelsen, O istocie i wartości demokracji, przetł. F. Turynowa, Warszawa 1936, rozdział I.
5 Ibidem, s. 28.
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powe, a państwo powinno być przedstawicielem interesów zbiorowych6. Przy 
okazji przeciwstawiają oni państwu partyjnemu ideał państwa opartego na orga-
nicznej strukturze korporacyjno-stanowej. Kelsen odpierał te zarzuty dowodząc, 
że obok stronnictw reprezentujących wybrane grupy, działają także takie, które 
łączy wspólny światopogląd i to właśnie one odgrywają doniosłą rolę w [niemiec-
kiej – A.N.] państwowości. Jako przykład można podać zgodność większości 
partii niemieckich – partii weimarskich, co do republikańskiego charakteru pań-
stwa. Poza tym w monarchii organy państwa także działały niemal wyłącznie 
w interesie grupy rządzącej. Ponadto uważał on, że w gruncie rzeczy nie istnieje 
realnie wartość dobra zbiorowego, ma ona raczej wymiar metafi zyczny. Podział 
społeczeństwa według stronnictw politycznych stwarza warunki organizacyjne dla 
powstania kompromisów, umożliwia znalezienie drogi pośredniej. Demokracja jest 
zatem ściśle powiązana z partiami politycznymi, a demokracja jako państwo par-
tyjne pozwala zrezygnować z fi kcji interesu zbiorowego, ponadpartyjnego, ponie-
waż demokracja jako taka opiera się na wielości i różnorodności interesów.

Kelsen uważał, że nawet większość może się mylić, ale mimo to bronił demokra-
cji, ponieważ sądził, że tylko ona gwarantuje uwzględnienie różnych racji. Wedle 
koncepcji państwa partyjnego Kelsena deputowany powinien być związany ze 
swoją partią, a przez to pośrednio ze swoimi wyborcami, poprzez mandat o cha-
rakterze imperatywnym. Poseł z ramienia danej partii powinien być związany 
dyscypliną partyjną.

Koncepcja Kelsena miała być swego rodzaju antidotum na partyjne kłótnie 
i proces upartyjniania państwa, lecz w innym znaczeniu niż ten, który on sam 
proponował, bo prowadzący do destrukcji. Rady Kelsena pozostały, bynajmniej 
w międzywojennych Niemczech, bez echa.

Aby poznać źródło koncepcji Kelsena należy przyjrzeć się praktyce politycznej 
okresu Republiki Weimarskiej. Obraz powstały ze zderzenia pozytywnych elemen-
tów teoretycznych wyżej przedstawionej koncepcji z negatywnymi przejawami 
burzliwego życia politycznego pierwszej niemieckiej demokracji, pozwala zrozu-
mieć, że dla stworzenia pozytywnej praktyki potrzeba czegoś więcej niż samej 
koncepcji, potrzeba pozytywnych norm prawno-ustrojowych.

6 Taki m.in. zarzut przedstawił H. Triepel, Die Staatsverfassung und die politischen Parteien. 
Berlin 1927, passim; Książka dostępna także w internecie: http://edoc.hu-berlin.de/ebind/hdok/
h74_triepel_1927/XML/index.xml?part=page&page=22&resolution=low, odczyt z dn. 12.04.2012. 
Główne tezy powyższej pracy pojawiają się również w polskim tłumaczeniu pracy H. Kelsena, op.
cit., rozdział II. 



134 Agnieszka Nitszke

Republika Weimarska, choć nie była powszechnie szanowana przez własnych 
obywateli, to z pewnością była pierwszą próbą ustanowienia ustroju demokratycz-
nego w Niemczech. Nowoczesna demokracja, a do takiej przecież pretendowała 
Republika, opiera się na stronnictwach politycznych, których znaczenie jest tym 
większe, im szerzej stosuje się zasady demokratyczne.

Republika Weimarska została nazwana przez historyków i politologów „zaim-
prowizowaną demokracją”7. Ma to niejako sugerować, że pierwsza niemiecka 
demokracja nie została wywalczona przez szerokie rzesze ruchu republikańskiego, 
które to rzesze przygotowywałyby się do sprawowania władzy od dłuższego czasu. 
O wiele bardziej, ich zdaniem, zmiana ustrojowa w Niemczech przypominała 
rozwiązanie konieczne, tak aby zmniejszyć skutki przegranej wojny dla i tak już 
znużonego społeczeństwa.

Kanclerz Bismarck i koła rządzące znały powód, dla którego tak bardzo były 
przeciwne partiom politycznym. W jednym z wystąpień przed Reichstagiem 
w 1884 r. Bismarck tak się wyraził o partiach: „Partie polityczne są nieszczęściem 
naszego ustroju i zgubą naszej przyszłości”8. Tak powstał, i z czasem umocnił się, 
stereotyp roli partii politycznych w niemieckim systemie państwowym. Katego-
rycznie odrzucano pluralizm i chciano budować społeczeństwo niemieckiej Rzeszy 
na poszanowaniu tradycji i wartości posłuszeństwa władzy. W dużej mierze zamysł 
ten się powiódł, wyjątek stanowili socjaldemokraci. Mieszczaństwo, które dawniej 
stanowiło zaplecze ruchów postępowych, wzbogaciło się dzięki swobodzie prowa-
dzenia działalności gospodarczej i sprawy polityczne straciły dla tej grupy znacze-
nie. Feudalne i biurokratycznie zorganizowane państwo absolutystyczne, jakim 
było Cesarstwo Niemieckie w XIX w., samo, wedle własnych przekonań, ustalało 
i organizowało przestrzeń dla działalności parlamentarno-politycznej obywateli. 
Niemiecki Reichstag był wprawdzie wybierany w powszechnych, równych i tajnych 
wyborach, ale pluralistyczne społeczeństwo się nie wykształciło. Dodatkowo 
pozycja deputowanych była mało znacząca, świadczyć o tym może choćby regula-
min dworu cesarskiego, gdzie na sześćdziesiąt dwa stopnie hierarchii, deputowani 
znajdowali się na miejscu pięćdziesiątym ósmym9.

Niemieckie partie polityczne doby cesarstwa egzystowały w cieniu państwa i jego 
instytucji. Ich powstanie i zaplecze opierało się zasadniczo na pięciu dużych gru-

7 E. Kolb, Die Weimarer Republik, Oldenbourg Grundriss der Geschichte, Monachium 1992, s. 1.
8 Zob. H. Apel, Die deformierte Demokratie. Parteienherrschaft  in Deutschland, Stuttgart 1991, 

s. 13.
9 Ibidem, s. 14.
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pach społecznych: konserwatywnych posiadaczach ziemskich, narodowo-przemy-
słowej burżuazji, demokratycznie nastawionym kupiectwie, proletariacie oraz na 
katolikach10.

Te zasadnicze orientacje stanowiły o podziale niemieckiej sceny politycznej 
i przetrwały z pewnymi naturalnymi modyfi kacjami do dzisiaj11. Jednak przeszło 
sto lat temu, partie powstałe na tym gruncie nie miały żadnych szans oddziaływa-
nia politycznego na kształt i rozwój państwa. Praktyka w rządzeniu krajem tych 
partii ograniczała się do roli bądź to wykonawcy woli warstwy dominującej, za co 
partie te były odpowiednio wynagradzane, bądź do pozostawania w opozycji 
i bezskutecznych prób wetowania posunięć rządzących, lecz co istotne – wszystkie 
były trzymane z dala od rządzenia państwem. W efekcie nigdy nie miały szansy 
nauczenia się brania odpowiedzialności za decyzje polityczne, bo nigdy ich de facto 
nie podejmowały. Nie musiały także nigdy zawierać kompromisów z politycznymi 
adwersarzami, ani koalicji rządowych z innymi partiami. Podsumowując: niemiec-
kie partie nie miały okazji przygotować się do zadań, które zostały przed nimi 
postawione w momencie ogłoszenia abdykacji Wilhelma II.

Wówczas najaktywniejszą siłą polityczną stał się ruch socjaldemokratyczny, 
który jednak był podzielony wewnętrznie. Tak zwani „większościowcy”, czyli 
większość Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands – SPD), głoszący program demokratyzacji ustroju i reform socjal-
nych odrzucali rewolucyjne formy walki12. Nadanie państwu ustroju republikań-
skiego aż do ostatnich dni wojny nie było dyskutowane. Nie istniał w Niemczech 
ruch republikański zdolny dążyć do takiej zmiany. Także liberalno-lewicowe 
mieszczaństwo zdążyło się pogodzić z monarchią. Sami socjaldemokraci nie 
uważali powstania republiki za swój cel nadrzędny. W momencie, gdy jasne się 

10 Podziały te niejednokrotnie nakładały się na siebie, dodatkowo komplikując sytuację. Ciekawą 
teorię dotyczącą zależności między podziałami społecznymi i politycznymi stworzyli Seymour 
M. Lipset i Stein Rokkan. Autorzy ci zwracają uwagę na zmiany, które zaszły w państwach europej-
skich w XIX w. i które spowodowały powstanie podziałów socjopolitycznych, które z kolei dały po-
czątek nowoczesnym systemom partyjnym. Zob. M.S. Lipset, S. Rokkan, Cleavage Structures. Party 
Systems and Voter Alignments Cross National Perspectives, Nowy Jork 1967, passim.

11 Na temat współczesnego systemu partyjnego Republiki Federalnej Niemiec pisze m.in. M. Wit-
kowska, Partie polityczne w krajach związkowych Republiki Federalnej Niemiec, Warszawa 2003, 
passim. Zob. także: A. Nitszke, System partyjny Niemiec, [w:] Systemy państw Unii Europejskiej, red. 
B. Kosowska-Gąstoł, Kraków 2010, s. 241–258 oraz Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland, 
„Informationen zur politischen Bildung” 2006, nr (3) 292, passim.

12 Grupa ta przyjęła nową wykładnię marksizmu dokonaną przez Eduarda Bernstein w 1896 r. 
Mniejszość, która nie zaakceptowała nowego programu, z czasem opuściła szeregi SPD i stworzyła 
partię komunistyczną, wierną oryginalnym zasadom marksizmu.
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stało, przynajmniej dla elit politycznych i wojskowych, że wojna jest przegrana, 
podjęto prace nad przebudową państwa w kierunku demokratycznym. Postano-
wiono znowelizować konstytucję, tak aby przygotować pole do zmiany ustroju 
z monarchii konstytucyjnej na parlamentarną. Zajęła się tym większość w Reich-
stagu, którą stanowili socjaldemokraci, Partia Centrum oraz Partia Postępowa.

Niemcy stały się de facto republiką, chociaż formalnie zdecydować o tym miało 
przyszłe Zgromadzenie Narodowe. Powstała Rada Pełnomocników (Komisarzy) 
Ludowych, mająca pełnić rolę rządu. Jej przedstawiciele podpisali 11 listopada 
1918 r. rozejm. Fakt, że większość w Radzie posiadali socjaldemokraci, spowodował, 
że wielu Niemców uwierzy potem, iż o klęsce przesądził „cios w plecy zadany przez 
wewnętrznych wrogów”, czyli niemiecką lewicę. Na jej barki, a konkretnie SPD, 
spadnie także odpowiedzialność za konsekwencje tego kroku. Poczucie klęski 
zostało spotęgowane sposobem zawarcia traktatu pokojowego z Niemcami. Przed-
stawiciele Niemiec nie brali udziału w konferencji, wezwano ich dopiero pod 
koniec, żeby podpisali przygotowany traktat13. Rząd niemiecki, Zgromadzenie 
Narodowe, a także cały system polityczny Weimaru, zostały zmuszone przyjąć 
odpowiedzialność za warunki podyktowane traktatem. Niemcy zostały ukarane 
przez mocarstwa zwycięskie nie tylko w sferze materialnej, ale także moralnej. 
Politycy niemieccy oraz zwykli obywatele oceniali traktat jako „haniebny dyktat”. 
Od samej chwili podpisania traktatu panowało powszechne przekonanie o koniecz-
ności jego rewizji. Postulat ten był istotnym punktem programu niemal każdej 
partii politycznej Republiki Weimarskiej. Różnice dotyczyły drogi do tego prowa-
dzącej. Jednak zanim jeszcze podpisano traktat, doszło z tego powodu do pierw-

13 Niemcy miały pozostać zdemilitaryzowane, przemysł zbrojeniowy zlikwidowany. Odebrano 
Niemcom wszystkie posiadłości kolonialne. Oprócz tego Niemcy zostały uznane za winne wojny 
i z tego tytułu miały zapłacić ogromne sumy reparacji. Niemcy nie miały płacić kontrybucji wojennej, 
lecz odszkodowania za straty, które wyrządziły i to nie tylko za straty materialne, miały Niemcy płacić 
renty dla inwalidów, dla wdów i sierot po poległych. Wysokość ich ustalono dopiero w 1921 r., było 
to ok. 140 mld marek w złocie. Postanowienia traktatu wersalskiego wzbudziły ostry sprzeciw nie 
tylko w Niemczech, ale spotkały się z krytyką przedstawicieli innych nacji. W grudniu 1919 r. eko-
nomista angielski John Maynard Keynes opublikował książkę Th e Economic Consequences of the 
Peace, Nowy Jork 1920, rozdział IV, pozycja dostępna także w Internecie: http://www.gutenberg.org/
fi les/15776/15776-h/15776-h.htm, odczyt z dn. 15.04.2012, gdzie przedstawił pogląd, że reparacje 
przyniosą katastrofalne skutki dla całej Europy. W stosunku do pokonanego przeciwnika zalecał 
politykę lekkiej ręki, politykę ustępstw, uznając to za najlepszy i najpewniejszy sposób uchronienia 
świata od wojny odwetowej. Rad tych nie posłuchano, a gospodarka powojennych Niemiec nie 
okazywała zdolności do wysiłku. Żądania aliantów nawet bez ich faktycznego wypełniania, miały 
fatalny wpływ socjo-psychologiczny i stworzyły podatny grunt dla agitacji przeciwko politykom 
wypełniającym postanowienia traktatowe i przeciw republice jako takiej. 
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szego kryzysu rządowego, co niestety okazało się symptomatyczne dla dalszej 
historii Republiki Weimarskiej.

Republika Weimarska zrodziła się z klęski i widmo to ciążyło nad całym jej 
istnieniem. Zatem można pokusić się o stwierdzenie, że kryzysy – gospodarczy 
i fi nansowy towarzyszyły republice, w różnym natężeniu, od początku jej istnienia. 
Nowe państwo nie miało czasu na konsolidację zmienionych przez wojnę i rewo-
lucję struktur społeczno-politycznych14.

W styczniu 1919 r. odbyły się wybory do Zgromadzenia Narodowego. Zwycię-
żyła SPD, jednak nie uzyskała absolutnej większości. Konieczne było utworzenie 
koalicji, w skład której weszły wszystkie siły centrowe, popierające ustrój republi-
kański. Na miejsce obrad wybrano Weimar, miasto, w którym żyli i tworzyli Johann 
Wolfgang von Goethe, Fryderyk Schiller, czy Ludwig van Beethoven. Miało to 
znamionować nową erę w dziejach Niemiec. Weimar kojarzony był przez Niemców 
ze złotym okresem rozwoju ich kultury i dumy narodowej, w przeciwieństwie do 
ogarniętego walkami rewolucyjnymi Berlina. W programie polityki wewnętrznej 
zapowiadano między innymi demokratyzację administracji, ulepszenie systemu 
oświaty oraz stworzenie armii na podstawach demokratycznych.

Zgromadzenie obradujące w Weimarze uchwaliło 5 sierpnia 1919 r. konstytucję 
republiki. Poza aktywnym udziałem ministra spraw wewnętrznych Hugona Preußa, 
rząd w niewielkim stopniu uczestniczył w pracach nad tym aktem. Gdy wziąć pod 
uwagę warunki, w jakich powstawała konstytucja, wówczas wyraźne staje się nie-
zwykłe dokonanie jej twórców. Konstytucja weimarska miała charakter kompro-
misowy. Program rządu odnośnie konstytucji był swego rodzaju demokratycznym 
porozumieniem partii wchodzących w skład koalicji, ale nie był stricte socjali-
styczny, lecz był socjaldemokratyczny. Dowodziło to, że mimo iż SPD będąc naj-
silniejszą partią i mając wpływ na obsadę kluczowych stanowisk w państwie, 
gotowa jest zdobyć się na kompromisowe rozwiązania w tak ważnej kwestii. Jednak 
w łonie samej SPD uwidocznił się kolejny wewnętrzny podział. Podczas głosowa-
nia projektu w Zgromadzeniu Narodowym aż sześćdziesięciu siedmiu posłów 
koalicji odmówiło swego poparcia dla konstytucji, z czego czterdziestu trzech to 
socjaldemokraci. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę fakt, że część deputowanych 
SPD poparła ustawę zasadniczą kierując się dyscypliną partyjną, a nie własnymi 
przekonaniami. Nie był to z pewnością dobry omen dla przyszłej praktyki poli-
tycznej nowej demokracji, gdzie w przyszłości pojawi się skłonność do przyjmo-

14 Obszerniej na temat struktury społecznej i sytuacji politycznej pisze: H. Möller, Weimar. Nie-
spełniona demokracja, Warszawa 1997, s. 82–116.
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wania roli partii opozycyjnej przez dużą część socjaldemokratycznego klubu 
w Reichstagu.

W ciągu czternastu lat istnienia Republiki Weimarskiej było aż dwadzieścia 
rządów, z czego jedenaście stanowiły rządy mniejszościowe. Dochodziło nawet do 
sytuacji, gdzie dany minister głosował przeciwko własnym projektom, gdyż w mię-
dzyczasie doszło do zmiany koalicji rządzącej. Okres Republiki Weimarskiej 
cechował się sporym rozdrobnieniem sceny politycznej. W Zgromadzeniu Naro-
dowym było reprezentowanych od jedenastu do siedemnastu partii15. Ich głównym 
celem było zdobycie jak największych wpływów dla własnej klienteli przy jedno-
czesnym uchylaniu się od odpowiedzialności. Odpowiedzialność za rządy i polityka 
wewnątrzpartyjna zostały od siebie oddzielone. Taka postawa doprowadziła do 
defi cytu zaufania społecznego dla partii w ogólności.

Kiedy w 1925 r. na urząd prezydenta Republiki został wybrany marszałek Paul 
von Hindenburg w jednym ze swoich wystąpień tak się wyraził: „Dla ojczyzny obie 
ręce, ale dla partii nic”16. Zdanie to miało znamionować niechęć ogółu obywateli, 
a nie tylko nowego prezydenta, do partyjniactwa i ciągłych kłótni. Dla wielu Niem-
ców osoba von Hindenburga symbolizowała niegdysiejszą siłę i splendor cesarstwa, 
a on sam namiastkę cesarza.

Same partie także nie stanęły na wysokości zadania, nie były w stanie spełnić 
roli pośrednika między społeczeństwem a władzą. Część spośród partii funkcjo-
nujących w dobie Republiki była jej przeciwna i marzyła o minionym ustroju jako 
obrazie przyszłości. Ale nawet partie z natury demokratyczne reprezentowały 
często oportunistyczną postawę, pozostawiając władzę w państwie starym elitom 
w administracji i Hindenburgowi w armii. Partie okresu Republiki Weimarskiej 
posiadały niepraktyczną strukturę. Brakowało im mobilności. Ich programy miały 
głównie na celu powiązanie członków partii z ich wyborcami. Mniej w tym wszyst-
kim chodziło o program rozwoju kraju, czy nawet zjednywanie sobie nowych 
zwolenników. Programy nakierowane jedynie na zadowalanie oczekiwań tradycyj-
nych, lecz wąskich, bastionów wyborczych coraz mniej miały wspólnego z faktycz-
nymi problemami społecznymi i gospodarczymi. Sztandarowe hasło SPD w tym 
okresie to: „Republika to nie jest wiele, socjalizm jest celem”17. Zapewne satysfak-

15 E. Kolb, op.cit., s. 23–34.
16 W oryginale:  „Für das Vaterland beide Hände, aber nichts für die Parteien”, cyt. za: H. Apel, 

op.cit., s. 16.
17 W oryginale „Die Republik, das ist nicht viel, der Sozialismus ist das Ziel!”, cyt. za: ibidem, s. 20.
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cjonowało to lewe skrzydło socjaldemokratów, lecz ilu potencjalnych zwolenników 
odstraszyło?

Zanim NSDAP zmonopolizowała państwo, Hitler odniósł się do sceny poli-
tyczno-partyjnej Niemiec podczas wiecu wyborczego w lipcu 1932 r. w Eberswalde. 
Po kilku sarkastycznych uwagach wstępnych na temat mnogości partii politycznych 
i kłótni między nimi, przeszedł do meritum: „I to wszystko [kłótnie partyjne – AN] 
w czasie, gdy stoją przed nami najważniejsze zadania, które mogą zostać zrealizo-
wane tylko wówczas, kiedy cały naród się w tym celu zjednoczy”. Wraz ze słowami 
Hitlera: „Jeden naród, jedna Rzesza, jeden przywódca”18, kończy się pierwsza nie-
miecka Republika, którą można nazwać za Horstem Möllerem „niespełnioną 
demokracją”19.

Dyktatura jednej partii zakładała wykluczenie z obiegu politycznego innych 
partii. Nowy ustrój niszczył legalnie działające do tej pory ugrupowania, nie 
wykluczając fi zycznej eksterminacji ich przywódców i lojalnych członków. Powsta-
wanie nowych stronnictw politycznych było niemożliwe. Partia Narodowo-Socja-
listyczna uzyskała monopol na obsadzanie urzędów państwowych, lokując tam 
zaufanych zwolenników swojej opcji. Partia uzyskała wpływ na tworzenie woli 
państwa, lecz z pominięciem zasad, które przyświecały demokracji parlamentarnej, 
tzn. proces ten dokonywał się z wyłączeniem debaty i drogi wypracowywania 
kompromisu. Parlament zatracił swą podstawową funkcję, był bowiem złożony 
wyłącznie z członków jednej partii. W 1934 r. odbyły się trzy posiedzenia Reich-
stagu. W latach następnych deputowani zbierali się jeszcze rzadziej i zwykle tylko 
po to, aby wysłuchać informacji Führera na temat jego kolejnych posunięć. Faszyzm 
posługiwał się ideą narodową, a partię faszystowską określał reprezentantem 
całości narodu. Poprzez to stosunek partii politycznej do państwa kształtował się 
tam zupełnie inaczej, niż w państwie o ustroju demokratycznym. Doszło do zaniku 
odrębności między organizacją partyjną a państwową. Powstała nowa jakość 
urzędników – funkcjonariusze partyjni o uprawnieniach zwykłych urzędników 
państwowych. Zewnętrznym przejawem zlewania się obu struktur było przejęcie 
przez państwo symbolu samej partii – swastyki. Stopniowo dochodziło do znosze-
nia lub deprecjacji charakterystycznych dla demokracji instytucji chroniących 
obywateli przed samowolą organów państwa, a de facto partii.

Mogłoby się wydawać, że stosunki na linii państwo – partia w III Rzeszy zostały 
zorganizowane wedle propozycji Kelsena. Doszło do konstytucyjnego połączenia 

18 W oryginale: „Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer”, cyt. za: ibidem, s. 17.
19 Jest to nawiązanie do tytułu książki tego autora, H. Möller, op.cit.



140 Agnieszka Nitszke

partii z państwem. Prawo uczyniło z NSDAP organ władzy państwowej. Jednak 
Hans Kelsen nie to miał na myśli. W swojej koncepcji nie dopuszczał on możliwo-
ści pełnej etatyzacji partii i takiego zlania się struktur państwa i jednego ugrupo-
wania politycznego, aby nie można było nakreślić między nimi wyraźnej granicy. 
A do tego przecież doszło w Niemczech pod rządami Hitlera. Wódz partii miał być 
każdorazowo z racji pełnienia tego stanowiska szefem państwa. Również wiele 
innych stanowisk państwowych zostało w podobny sposób powiązanych z funk-
cjami partyjnymi. Partia została objęta ochroną równą tej, jaka przysługiwała 
państwu.

III Rzesza nie może być uważana za państwo partyjne, a co najwyżej za jego 
wypaczoną mutację, gdyż do realizacji idei Parteienstaat potrzebne są dwa ele-
menty – demokratyczny system i właśnie partie, a nie jedna, którą w dodatku nie 
do końca można uznawać za partię. NSDAP była, czy też stała się z czasem, 
organizacją, która dążyła do przejęcia władzy, a gdy już ją posiadła utrzymywała 
się przy niej z pominięciem równoprawnej rywalizacji20. Zatracony został, zresztą 
celowo, element demokratyczny systemu – pluralizm, bez którego system taki nie 
miał dalszej racji bytu. Instytucjonalizacja NSDAP pozbawiła ją charakteru partii. 
Na tym właśnie polega paradoks. Państwo opanowane przez jedną organizację 
partyjną, nie może być uznawane za państwo partyjne, gdyż nie spełnia jego ele-
mentarnych wymogów21.

Podsumowując okres międzywojenny w Niemczech w kontekście teoretycznych 
koncepcji państwa partyjnego Kelsena, można stwierdzić, że nie doszło tam do 
zrealizowania jego ideału. Nie uczyniła tego ani Republika Weimarska, ani tym 
bardziej III Rzesza.

Doświadczenia okresu Republiki Weimarskiej oraz konsekwencje jej upadku 
bez wątpienia miały ogromny wpływ na kształt zasadniczych rozwiązań zastoso-
wanych przy tworzeniu konstytucji bońskiej. Mając to na uwadze stworzono 
wysoce zracjonalizowany porządek konstytucyjny, obliczony na sprostanie teore-

20 Badacze zajmujący się teorią partii politycznych nie są zgodni, czy można wyróżnić kategorię 
systemu jednopartyjnego. Wydaje się, że sama defi nicja systemu wymaga istnienia więcej niż jednej 
partii, tak by możliwe było wchodzenie w interakcje między tymi podmiotami. Aczkolwiek są próby 
uzasadnienia istnienia systemu jednopartyjnego. Ciekawe rozwiązanie w tej materii proponuje 
Giovanni Sartori, który mówi o systemie państwowopartyjnym, gdzie partnerem dla partii staje się 
państwo, a właściwie jego aparat. Zob. K. Sobolewska-Myślik, op.cit., s. 105.

21 W takim przypadku H. Kelsen mówi o państwie monopartyjnym. Różne aspekty takiego 
państwa analizuje na przykładzie hitlerowskich Niemiec oraz ZSRR w pracy: H. Kelsen, Państwo 
monopartyjne, Warszawa 1938, passim.
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tycznym sytuacjom konfl iktowym oraz mający na celu zapobieganie kryzysom 
ustrojowym. Ustawa zasadnicza przewidziana była jako gwarant demokracji 
w Niemczech Zachodnich. Jednak wielu politologów i autorów tamtego okresu 
żywiło przekonanie, że „demokratyzacja państwa zależy od ukształtowania systemu 
politycznego – partii, grup interesów, opinii publicznej – nie zaś od formalnego 
porządku konstytucyjnego”22. Niemniej pewne rozwiązania wprowadzone do 
zustawy zasadniczej wydają się w kontekście niemieckiej historii bardzo ważne 
i ciekawe. Do tej kategorii należy ustanowienie niezmienności pewnych zasad 
konstytucji23. Dzieje upadku Republiki Weimarskiej pokazały, że przy pewnych 
szczególnych uwarunkowaniach politycznych parlament, pozornie dobrowolnie 
i legalnie, doprowadzić może do zmiany demokracji w dyktaturę. Zapis konstytu-
cyjny wprawdzie takiej sytuacji zapobiec nie może, ale może sprawić, że sytuacja 
taka nie nabierze nigdy pozorów legalności24.

Porównując system polityczny Republiki Weimarskiej z Republiką Federalną 
Niemiec, jedna różnica wysuwa się na plan pierwszy. Chodzi o ilość partii rele-
wantnych25. Wprawdzie do pierwszych wyborów do parlamentu związkowego 
w 1949 r. stanęło aż szesnaście partii politycznych, z czego jedenaście uzyskało 
mandaty. Do kolejnych wyborów w 1953 r. zgłoszono dwanaście list partyjnych, 
przy czym jedynie sześć ugrupowań uzyskało miejsca poselskie, a w 1957 r. w Bun-
destagu zasiedli przedstawiciele zaledwie czterech partii, co od tej pory miało stać 
się normą na długie lata. Na taki stan rzeczy wpływ miały dwa główne czynniki. 
Z jednej strony następowała naturalna koncentracja głosów na największych 
partiach, które w dużej mierze zatraciły swój klasowy charakter, a stały się partiami 
typu catch-all26, co dawało szansę na uzyskanie większości parlamentarnej niezbęd-

22 Na temat prac nad ustawą zasadniczą i niektórych jej nowelizacji pisze: M. Sobolewski, Uwagi 
wstępne do Konstytucji Niemieckiej Republiki Federalnej, [w:] Konstytucje Finlandii, Włoch, Niemieckiej 
Republiki Federalnej, Francji, red. A. Burda, M. Rybicki, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971, 
s. 201.

23 Zasady te zostały wymienione w art. 20 Konstytucji. Są to: zasada państwa socjalnego, zasada 
federalizmu, zasada demokracji oraz zasada państwa prawa. Więcej na ten temat zob.: K. von Beyme, 
Das politische System der Bundesrepublik Deutschland, Monachium 2010, s. 36–44 oraz B. Banaszak, 
Wstęp, [w:] Konstytucja Niemiec, tłum. B. Banaszak, A. Malicka, Warszawa 2008, s. 20–23.

24 Szerzej na temat prac nad ustawą zasadniczą zob.: K. von Beyme, op.cit., s. 31–36.
25 Partie relewantne z punktu widzenia systemu politycznego, to takie, które posiadają potencjał 

koalicyjny lub potencjał szantażu politycznego. Zob. K. Sobolewska-Myślik, op.cit., s. 109–110.
26 Partia typu catch-all to inaczej partia wyborcza. Pojęcie to odnosi się do modelu organizacyj-

nego partii politycznych. Autorem tej koncepcji jest Otto Kirchheimer, który na podstawie obserwacji 
zmian zachodzących w partiach politycznych w Europe Zachodniej w latach 60. XX w., doszedł do 
wniosku, że partie odeszły od modelu partii masowej i przybrały nowy model organizacyjny. Cha-
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nej do rządzenia. Drugim istotnym czynnikiem okazała się pięcioprocentowa 
klauzula zaporowa, zamykająca w sposób skuteczny drogę do parlamentu związ-
kowego ugrupowaniom o charakterze lokalnym, czy też jednosezonowym efeme-
rydom27. Do innej kategorii czynników powodujących zmniejszenie liczby partii 
zaliczyć należy orzeczenia Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (FTK), 
mającego uprawnienia do rozstrzygania o legalności działania partii politycznych 
i innych organizacji społecznych. Korzystając z tego prawa FTK zdelegalizował 
w 1952 r. skrajnie prawicową Socjalistyczną Partię Rzeszy (Sozialistische Reichspar-
tei – SRP)28, a w 1956 r. Komunistyczną Partię Niemiec (Kommunistische Partei 
Deutschlands – KPD)29.

W ustroju Republiki Federalnej niemal całkowicie zlikwidowano formy demo-
kracji bezpośredniej, zachowując instytucje referendum i  inicjatywy ludowej 
jedynie dla rozstrzygania o zmianach granic między krajami. Natomiast zasada 
suwerenności ludu została następująco ujęta w art. 20 Konstytucji: „władza pań-
stwowa pochodzi od narodu”. Tym samym wskazano na źródło władzy, a nie na jej 
faktycznego wykonawcę. Dzierżycielem władzy są wedle konstytucji organy pań-
stwa. Zasadę reprezentacji postanowiono powiązać z koncepcją wolnego mandatu, 
co z kolei zapisano w art. 38 Konstytucji. Zatem deputowani do Bundestagu nie są 
związani instrukcjami od swoich wyborców, lecz pozostają przedstawicielami 
interesów całego narodu.

W ustawie zasadniczej w art. 21. pojawia się rzecz do tej pory niespotykana 
w aktach prawnych tej rangi. Otóż pojawia się przepis mówiący, że „partie poli-
tyczne współdziałają w kształtowaniu woli politycznej narodu […]”. Punkt 2 tego 
artykułu mówi, że partie muszą zachować demokratyczną strukturę, a także sza-

rakteryzuje się on spadkiem znaczenia szeregowych członków i tradycyjnych form komunikacji partii 
ze społeczeństwem. Partie, fi nansowane z pieniędzy budżetowych, przestały zabiegać o pozyskiwanie 
nowych członków a ich uwaga skupiła się na zdobywaniu nowych wyborców. Kirchheimer zauważył, 
że partie dążąc do poszerzenia elektoratu zaczęły się do siebie upodabniać w sferze programowej. 
Zob. ibidem, s. 30–33.

27 Niemiecki system wyborczy jest dość skomplikowany – łączy w sobie elementy systemu pro-
porcjonalnego i większościowego, stąd określenie spersonalizowane wybory proporcjonalne. Szerszej 
na ten temat zob. D. Nohlen, Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, War-
szawa 2004, s. 316–345.

28 BverfGE 2, 1 – SRP – Verbot, http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv002001.html, odczyt z dn. 
10.03.2012.

29 BVerfGE 5, 85 – KPD – Verbot, http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv005085.html#Opinion, 
odczyt z dn. 10.03.2012.
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nować republikański ustrój i demokrację parlamentarną państwa, w przeciwnym 
razie zostaną zdelegalizowane.

Twórcy ustawy zasadniczej zatroszczyli się także o to, aby partie nie były w sta-
nie szantażować rządu swoimi partykularnymi interesami. Gwarantuje to instytu-
cja konstruktywnego wotum nieufności. W ten sposób zakończyły się, przynajmniej 
częściowo, dyskusje na temat dysfunkcjonalności partii, co miało oczywiście 
związek z przekonaniem, że to ich samowola i kłótnie doprowadziły Republikę 
Weimarską do katastrofy.

Wraz z art. 21 Konstytucji wprowadzono w Republice Federalnej zupełnie nową 
koncepcję – konstytucjonalizację prawną partii politycznych. Do tej pory w kon-
stytucjach znajdowała się co najwyżej wzmianka o partiach politycznych przy 
regulacji systemu wyborów najważniejszych państwowych organów. Jeszcze pod-
czas prac nad treścią ustawy zasadniczej pojawiały się głosy, aby nadać partiom 
status organów państwowych i de facto urzeczywistnić koncepcję Kelsena. Jednak 
całkiem jeszcze wówczas żywe wspomnienia doświadczeń dyktatury faszystowskiej 
i zastosowanej tam etatyzacji NSDAP spowodowały, że projekt takiego rozwiązania 
zaopiniowano negatywnie.

Tak więc podmioty polityczne, które jeszcze pół wieku wcześniej wzbudzały 
niechęć i podejrzliwość, nagle stały się jednymi z ważniejszych czynników życia 
społecznego, znajdującymi uzasadnienie dla swej predestynowanej roli w najwyż-
szym akcie prawnym kraju. Wprawdzie konstytucja ograniczyła się tylko do sfor-
mułowania ogólnych zasad, ale można z niej wyprowadzić uznanie wielopartyjno-
ści jako niezbędnego elementu ustroju. Zawiera zasadę swobody tworzenia oraz 
działania partii politycznych, choć przewiduje również granice tych swobód 
i tworzy możliwość delegalizacji partii, powierzając tę kompetencję Federalnemu 
Trybunałowi Konstytucyjnemu. Co ciekawe – konstytucjonalizacja przewidywała 
dalszą instytucjonalizację prawną partii, w postaci wydania ustawy o partiach 
politycznych, która precyzowałaby wszelkie kwestie30. Jednak zanim do tego doszło 

30 Przygotowaniem odpowiedniego projektu zajmowali się zupełnie niezależnie od siebie przed-
stawiciele nauk prawniczych na swoich zjazdach oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, utrzymu-
jące swoje projekty w tajemnicy. W połowie lat 50. XX w. minister spraw wewnętrznych powołał 
specjalną komisję ekspertów dla szczegółowego opracowania problematyki przyszłej ustawy o par-
tiach. Komisja pracowała dwa lata, po czym przedstawiła sprawozdanie z wynikami swoich obrad. 
Dokument ten podzielony został na dwie części. Pierwsza z nich była ogólnym wprowadzeniem 
teoretycznym do nauki o partiach politycznych i skupiała się na historii partii niemieckich, ich ów-
czesnym statusie, a także przedstawiała mechanizmy uczestnictwa partii w rządzeniu. Autorzy 
sprawozdania odnotowali także w tym dokumencie dotychczasowe rozwiązania prawnego uregulo-
wania pozycji partii w praktyce ustrojowej innych państw. Merytoryczne kwestie zawiera część druga, 
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przez Niemcy przetoczyła się fala dyskusji na temat roli i uprzywilejowania partii 
politycznych w stosunku do innych organizacji społecznych. W tym czasie partie 
same zadbały o swoje interesy. Stanowisko prawne i prawa partii politycznych 
przed 1967 r. regulowały ordynacje wyborcze, regulamin Bundestagu, praktyka 
parlamentarna, czy wreszcie orzecznictwo FTK31. Partie stały się quasi-organami 
państwa. Obowiązki partii zapisane w konstytucji sprowadzają się do konieczności 
uznania i poszanowania istniejącego ustroju, wymogu posiadania przez partię 
demokratycznej organizacji wewnętrznej, a także ujawniania źródeł swoich docho-
dów. Dwie ostatnie kwestie zostały bliżej nakreślone dopiero w ustawie o partiach 
politycznych.

Prace nad odpowiednią ustawą rozpoczęły się już w latach 50. XX w. Wiele uwagi 
poświęcono zagadnieniu równości partii i związanej z tym zasadzie wielopartyj-
ności i konkurencji. Chodziło o to, aby każdej legalnie działającej partii zagwaran-
tować możliwość skorzystania z prawa współrządzenia. Przy czym nie miano na 
myśli ręcznego sterowania układem partyjnym, ale zagwarantowanie równości 
szans, wynikającej z równości praw.

poświęcona zagadnieniom legislacyjnym projektowanej ustawy. Eksperci wyszli od opracowania 
defi nicji partii politycznej, jako sprawy kluczowej dla wszystkich następnych uregulowań. Komisja 
nie poddała się ponownie pojawiającym się sugestiom, aby uznać partie polityczne za organy pań-
stwowe. Ustalono, że partie polityczne są specyfi czną odmianą organizacji społecznych. Ale tylko one 
mogą współtworzyć wolę polityczną narodu, poprzez swój udział w wyborach i obsadzanie stanowisk 
w aparacie państwowym swoimi przedstawicielami oraz wszelkie pochodne tych działań. W oma-
wianym projekcie ograniczono wachlarz działań partii do form przewidzianych przez konstytucję, 
co miało w konsekwencji zapobiec stosowaniu pozaparlamentarnych form nacisku. W sprawozdaniu 
komisji ekspertów pojawił się zapis, że partia ma obowiązek podporządkować się ogólnemu intere-
sowi. Koncepcja ta stojąca w opozycji do charakteru partii, jako wyrazicielki interesów pewnej grupy, 
została pogodzona przez stwierdzenie, iż „wola partii jest jednostronnym wyrażeniem (Ausprägung) 
zawsze tylko poszukiwanej ogólnej woli państwowej”. Zob. Rechtliche Ordnung des Parteiwesens, 
Bericht der vom Bundesminister des Innern eingesetzten Parteirechtkomision, 1957, cyt. za: M. Sobo-
lewski, Zagadnienie instytucjonalizacji partii politycznych w literaturze naukowej NRF, „Państwo 
i Prawo” 1958, z 12, s. 997. Kolejnym elementem pozwalającym uznać daną organizację za partię 
polityczną jest posiadanie przez nią programu. Program taki musi zostać poddany do ogólnej wia-
domości, tak aby wyborcy mogli się łatwo zorientować jakie cele stawia sobie konkretna partia. Miało 
to związek z przekonaniem, że masowa demokracja odchodzi od głosowania na osoby reprezentantów 
na rzecz konkretnych rozwiązań programowych. Komisja uznała także doniosłość kryterium orga-
nizacji partii, wykluczając z tego grona struktury doraźne, powstające dla załatwienia jednostkowych 
zadań. 

31 W latach 50. i w pierwszej połowie lat 60. XX w., za sprawą wykładni prawa dokonanej przez 
FTK, uznano partie za głównego pośrednika między społeczeństwem a organami państwa oraz za 
jeden z najważniejszych czynników politycznej integracji społeczeństwa. 
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Najwięcej kontrowersji wywołały kwestie uprzywilejowania fi nansowego partii. 
Obowiązek ujawniania pochodzenia środków fi nansowych miał na celu stworzenie 
przejrzystego systemu informowania opinii publicznej o tym, jakie grupy i jacy 
sponsorzy stoją za partiami32. Ostatecznie 24 lipca 1967 r. przyjęto ustawę o par-
tiach politycznych, która szczegółowo uregulowała różne aspekty funkcjonowania 
i działalności partii w Niemczech33.

W praktyce politycznej RFN zrodziło się pytanie, czy partie należy traktować 
jako konstytucyjne organy władzy. Jednym z powodów zaistnienia wątpliwości były 
rozbieżne decyzje I i II Senatu FTK odnośnie podmiotowości partii. W jednym 
orzeczeniu ograniczono podmiotowość partii do prawa składania zażaleń konsty-
tucyjnych, a w drugim dopuszczono partie do sporów kompetencyjnych (Organ-
streit)34. Prawo wstępowania na drogę sporu kompetencyjnego przysługiwało 
w myśl ustawy zasadniczej jedynie organom państwowym, wyszczególnionym 
w tym akcie35. Ostatecznie Plenum FTK orzekło, że partie posiadają zróżnicowany 
charakter. Jeżeli partia współdziała w tworzeniu politycznej woli narodu, wykonuje 
wtedy funkcje konstytucyjnego organu władzy. W zakresie innej działalności 
partia wykonuje funkcję społeczną i jest wówczas ujmowana jako grupa społeczno-
-polityczna36. Partie polityczne posiadają osobowość prawną. Kwestię tę reguluje 
m.in. Ustawa o partiach politycznych37.

Pojęcie państwa partyjnego na przykładzie RFN jest uogólnieniem dla określe-
nia pewnego typu demokracji parlamentarnej, nie jest jednak pojęciem konstytu-
cyjnym. Swą opinię na temat charakteru podmiotowości partii FTK uzupełnił 

32 Jednak komisja uznała ten postulat za mało realny do spełnienia i w swoich wnioskach ogra-
niczyła się jedynie do zalecenia ujawniania źródeł, bez podawania nazwisk darczyńców. Komisja 
ekspertów negatywnie zaopiniowała propozycje fi nansowania partii ze środków publicznych, głównie 
dlatego, że trudno było określić zasady na jakich miałoby się to odbywać. Tymczasem po dziesięciu 
latach, a zatem w 1967 r., kiedy uchwalano ustawę takie kontrowersyjne zapisy się tam znalazły. K.-H. 
Naβmacher, Parteienfi nanzierung, http://www.bpb.de, odczyt z dn. 14.10.2009. Zob. K. von Beyme, 
op.cit., s. 159–176.

33 Ustawa wyłącza z grona partii zrzeszenia wyborców oraz tzw. partie ratuszowe, gdyż nie biorą 
one udziału w kształtowaniu woli politycznej narodu. Gesetz über die politischen Parteien, http://
bundesrecht.juris.de, odczyt z dn. 12.10.2009.

34 BverfGE 4, 27 – Klagebefügnis politischer Parteien, http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv004027.
html, odczyt z dn. 15.03.2012.

35 Zob. W.M. Góralski, Koncepcja „państwa partyjnego” w teorii i praktyce konstytucyjnej RFN, 
„Studia Nauk Politycznych” 1977, nr 1, s. 69.

36 BverfGE 4, 27 – Klagebefügnis politischer Parteien, http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv004027.
html, odczyt z dn. 15.03.2012.

37 M.W. Góralski, op.cit., s. 69.
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w jednym z późniejszych orzeczeń, stwierdzając, że „partie nie należą do najwyż-
szych organów państwowych”38.

Po okrzepnięciu demokracji niemieckiej i ustaniu ogólnospołecznej dyskusji na 
temat roli partii politycznych, zaczął się okres faktycznego realizowania założeń 
Parteienstaat w Niemczech. Cechą nowoczesnej demokracji jest zastąpienie jej 
typowego modelu liberalno-reprezentacyjnego wariantem partyjno-państwowym. 
Jego przejawem jest organizacja parlamentu. Poszczególne frakcje przyjęły zbliżony 
jednolity partyjny charakter. Bundestag od połowy lat 60. XX w. stał się de facto 
miejscem przekształcania woli partyjnych elit w wolę państwa. Procesy parlamen-
tarnego kształtowania decyzji politycznych przesuwały się stopniowo z plenarnych 
posiedzeń izby ku poszczególnym frakcjom, postrzeganym jako „partie w parla-
mencie”. W zasadzie parlament stał się organem, którego zarówno obsada perso-
nalna, jak i merytoryczne kierunki działalności są wyznaczane przez partie.

Sprzyjały temu inne rozwiązania systemowe Republiki Federalnej, głównie 
konstrukcja egzekutywy z silną pozycją kanclerza, który, jak pokazuje dotychcza-
sowa praktyka, jest zarazem szefem najsilniejszego ugrupowania tworzącego 
większość parlamentarną. W efekcie uzyskuje on realny wpływ na tok prac Bun-
destagu, a poprzez wysoką dyscyplinę partyjną podczas głosowań, jest w stanie 
nadać polityce państwa własną koncepcję działań. Jeśli dodamy do tego bardzo 
słabą pozycję prezydenta federalnego oraz model konstruktywnego wotum nieuf-
ności, jasnym staje się, że propozycje politycznych rozwiązań rządzącej partii nie 
napotykają zbyt silnych przeszkód aby stać się zrębami polityki państwa.

Kiedy po II wojnie światowej Niemcy oparły swój ustrój na solidnych podsta-
wach demokratycznych z kluczową rolą partii politycznych w ustroju, zaczęto się 
zastanawiać w nauce niemieckiej nad konsekwencjami takiego stanu rzeczy. 
Pojawiły się nowe nazwy dla określenia powstałego modelu ustrojowego. Jedni 
badacze mówili o demokracji partyjnej39, inni o państwie partyjnym. Mimo wie-
lości i różnorodności opracowań poświęconych różnym aspektom państwa par-
tyjnego trudno znaleźć w niemieckiej nauce i publicystyce politycznej odpowiedź, 
czym właściwie dzisiaj państwo takie jest i jakie są jego cechy. Większość prac 
poświęcona jest krytyce Parteienstaat40. Jednym z badaczy, którzy przyczynili się 
do rozwoju badań nad koncepcją państwa partyjnego w okresie powojennym był 

38 Ibidem.
39  Niem.: Parteiendemokratie. Takiego określenia używa m.in. G. Leibholz, Parteiendemokratie 

in der Bundesrepublik, Berlin 1958.
40 W jednym z niemieckich leksykonów poświęconych państwu i polityce, pod hasłem Parteien-

staat, można znaleźć informację, że „nie wypracowano do tej pory żadnego polityczno-socjologicz-
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Gerhard Leibholz, który pisał, że „przez pojęcie liberalno-demokratycznego pań-
stwa partyjnego rozumiemy państwo, w którym partie polityczne, tzn. większość 
z nich, to państwo opanowują”41. Może to mieć kontekst pozytywny, ale również 
negatywny.

Wielokrotnie o sprawach dotyczących państwa partyjnego wypowiadał się 
FTK42. Jeden z komentarzy Trybunału może uchodzić za defi nicję państwa partyj-
nego. A brzmi on następująco: „Demokratyczne państwo partyjne konstytuuje się 
przez permanentny proces tworzenia się poglądów i woli narodu. Wola ta przejawia 
się w wyborach do parlamentu, następnie wyrażona jest przez organizacje tworzące 
prawo i jednocześnie organizacje tworzenia woli narodu, które wolne od państwo-
woorganizacyjnej ingerencji tworzą proces demokratycznego powstawania decyzji. 
Tylko w wyborach i głosowaniach, w których naród jako konstytucyjny i kreatywny 
organ, wykonuje władzę państwową, łączy się wyrażanie woli narodu z tworzeniem 
się woli państwa”43.

Od ponad stu lat mamy do czynienia z ogólnym procesem wzajemnego przeni-
kania i powiązania społeczeństwa i państwa. Wynika to, a może jest to wynikiem, 
podwójnego charakteru partii politycznych. Z jednej strony są one organizacjami 
społecznymi, pretendującymi do wyrażania interesów poszczególnych grup spo-
łecznych44, z drugiej strony są natomiast politycznymi instytucjami systemu par-
lamentarnego, w ramach którego powinny reprezentować interesy całego społe-
czeństwa.

O podwójnym charakterze partii politycznych ciekawie pisze Zbigniew Jackie-
wicz45. Głos tego autora jest o tyle ciekawy, że kilkakrotnie w jego artykule poświę-

nego, analitycznego szkicu „państwa partyjnego”, Wörterbuch, Staat und Politik, red. D. Nohlen, 
Monachium 1991, s. 511–512.

41 G. Leibholz przez wiele lat był sędzią Federalnego Trybunału Konstytucyjnego; w swej pracy 
naukowej zajmował się zagadnieniami państwa prawnego oraz problemami współczesnej 
demokracji.

42 W związku z przedłużającymi się pracami nad ustawą o partiach politycznych FTK wziął na 
siebie ciężar zdefi niowania zarówno pojęcia partii politycznej, jak również określenia podstawowych 
zasad fi nansowania partii. Szerzej na ten temat zob. P. Czarny, Federalny Trybunał Konstytucyjny 
i ewolucja jego polityczno-ustrojowego znaczenia w Niemczech i w Europie (1951–2009), „Przegląd 
Sejmowy” 2009, nr 6, s. 114–115.

43 Cyt. za: W.M. Góralski, op.cit., s. 58.
44 Więcej na temat struktur organizacyjnych partii oraz struktury elektoratu zob. M. Witkowska, 

op.cit., rozdział II; R. Bieniada, System partyjny, [w:] System polityczny Republiki Federalnej Niemiec. 
Wybrane problemy, red. S. Sulowski, K.A. Wojtaszczyk, Warszawa 2005, s. 235–243; Partie polityczne 
w Niemczech, red. K.A. Wojtaszczyk, Warszawa 2004, passim.

45 Z. Jackiewicz, O defi nicji partii politycznych, „Państwo i Prawo” 1990, z. 5, s. 89.
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conym defi nicji partii politycznych jest podkreślone, iż jest to głos prawnika. 
Odrzuca on stanowisko traktujące partie jako organizacje nakierowane jedynie na 
zdobycie władzy. Proponuje w zamian defi nicję pozytywną partii politycznych, 
traktując je jako dobrowolne zrzeszenia, których celem działalności jest organizo-
wanie wypełniania roli suwerena przez obywateli. Trudno się nie zgodzić z tymi 
tezami, jednak oprócz wykładni przepisów prawnych pamiętać należy o praktyce 
politycznej. Jest subtelna różnica między zdobyciem władzy w sensie prawnym, 
a politologicznym. Trudno też oczekiwać od partyjnych działaczy, będących jed-
nocześnie funkcjonariuszami państwowymi, aby każdorazowo w swych działaniach 
brali pod uwagę wolę wyborców. Ta „dwoistość” partii sprawia, że muszą one 
balansować na pograniczu kompetencji organów państwowych i własnych ambicji, 
jednak nie powinny tej granicy przekraczać.

W krytyce państwa partyjnego najczęściej podnosi się dwa argumenty. Po 
pierwsze fakt, że partie stały się zbyt silne i zbyt zbiurokratyzowane, jak na potrzeby 
tego typu organizacji, a po drugie, że straciły kontakt ze społeczeństwem i stały się 
niespójnymi programowo partiami wyborczymi bez własnych poglądów, które 
dodatkowo stylizują się na „wszechmocne organizacje, działające na zasadzie 
autobusu miejskiego dla karierowiczów, którym jedzie się kilka przystanków, a gdy 
trasa się nie podoba, zmienia się linię”46 . Poza tym zmieniła się pozycja społeczna 
partii. Doszło do „etatyzacji” partii poprzez ich „upaństwowienie”. Oba te terminy 
wydają się mieć zabarwienie totalitarne. Jednak w tym wypadku rzecz dotyczy 
zmonopolizowania aparatu administracyjnego, w tym także administracji rządowej. 
Problem powiązania kariery zawodowej w administracji państwowej z przynależ-
nością partyjną wymyka się jednoznacznym ocenom. Urzędnicy administracji 
publicznej, którzy zawdzięczający swoją pozycję wsparciu partii, są często bardziej 
wyrobieni politycznie i potrafi ą w sposób demokratyczny, pluralistyczny i otwarty 
reagować na rozmaite inicjatywy wychodzące czy to od partii, czy też grup interesu. 
Bardzo proste i zarazem bardzo mądre zdanie w tej sprawie wypowiedział Th eodor 
Eschenburg: „Nie istnieje żadne chadeckie oświetlenie ulic, ani żadna socjaldemo-
kratyczna toaleta publiczna”47.

Wszystko to razem wpływa na negatywny obraz „demokracji partyjnej” w Niem-
czech. I nie jest to tylko zdanie badaczy czy publicystów, ale zdarzają się przypadki 
krytyki „wytworzonego” systemu przez polityków, a zatem benefi cjantów tego 

46  Wolne tłumaczenie (AN) zdania zawartego w: Politikwissenschaft . Eine Grundlegung. Band II, 
red. K. von Beyme, P. Schmoock, Stuttgart 1987, s. 120.

47 Ibidem, s. 138.
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systemu. Jednym z nich jest Hans Apel, którego życiorys polityczny dowodzi naj-
lepiej, że w swej krytyce nie opiera się na pogłoskach, czy obiegowych opiniach, 
lecz na własnym doświadczeniu. Przez ponad czterdzieści lat był zaangażowany 
w działalność SPD. Od 1965 do 1990 r. był deputowanym do Bundestagu. Z ramie-
nia tej partii zasiadał także w Parlamencie Europejskim. Przez szereg lat pełnił 
odpowiedzialne funkcje w administracji państwowej oraz we władzach parlamen-
tarnej frakcji socjaldemokracji. Poznał zatem wszystkie mechanizmy rządzące tym, 
co nazwane tutaj zostało „państwem partyjnym”, i nie tylko z perspektywy opcji 
rządzącej, ale także z ław opozycji. Jako ceniony polityk i ekspert własnej partii, 
H. Apel nie może być posądzony o tani populizm. Jego książka opisująca stosunki 
między państwem a partiami nosi tytuł Zdeformowana demokracja. Władztwo 
partii w Niemczech48. Nie jest on przeciwnikiem partii politycznych, ani ich szcze-
gólnej roli w państwie, zauważa jednak niebezpieczne tendencje rozwoju „państwa 
partyjnego’, które deformują demokrację. Przesłanką pozwalającą wysnuć taki 
wniosek jest upośledzony system konkurencji wyborczej, spowodowany zamroże-
niem systemu partyjnego na początku lat 50. ubiegłego wieku, i dopiero po zjed-
noczeniu Niemiec nieco odświeżony. Jeden z rozdziałów swej książki zatytułował 
H. Apel: „partie zgarniają łupy”. Ma na myśli obsadzanie przez partie wszystkich 
możliwych stanowisk publicznych i całkowite oderwanie od społecznych oczeki-
wań i potrzeb. Zauważa, że gdy partie raz zasmakowały w korzystaniu z publicznych 
funduszy, przestały mieć jakiekolwiek skrupuły pod tym względem, a nawet zaczęły 
zgłaszać kolejne roszczenia. Mimo wielu uwag krytycznych, autor pozostaje opty-
mistą, sądzi jedynie, że system wymaga pewnych korekt, które są do przeprowa-
dzenia przy konsensusie głównych partii politycznych. Optymizmu H. Apela nie 
podzielają niemieccy publicyści, dostrzegający coraz to nowe przejawy „opanowy-
wania” państwa przez partie. Dziennikarz „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Adam 
Konrad, pisze: „[…] Żaden kąt nie jest wolny od partyjnej ingerencji. Sfera ich 
wpływów sięga od prezydium parlamentu po karnawałowe komitety na prowincji.
[…] Partie posiadły władzę, a jednocześnie nauczyły się nie ponosić za nią odpo-
wiedzialności. Przekręcają wolę ogółu do swoich własnych interesów, które zamie-
niają na korzyści osobiste swoich członków”49. Ta krytyka nie dotyczy rozwiązań 
systemowych, co poczucia politycznej cnoty polityków. Zmęczenie upartyjnieniem 
państwa przejawia się także w pytaniu o przyszłość demokracji w Niemczech. 
Otfried Höff e, w książce zatytułowanej Ist die Demokratie zukunft sfähig? (Czy 

48 Niemiecki tytuł: Die deformierte Demokratie. Parteienherrschaft  in Deutschland.
49 A. Konrad, Die verlotterte Republik, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 3.09.1992, s. 8.
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demokracja jest przyszłościowa? – tłumaczenie A.N.), szuka alternatywy dla dzi-
siejszej demokracji, dostrzegając, że partie nie nadążają za zmianami społecznymi, 
często wynikającymi z globalizacji i nowych trendów kulturowych czy ekonomicz-
nych. Jako rozwiązania na przyszłość podaje „demokrację uczestniczącą”, gdzie rola 
partii byłaby znikoma, lub demokrację medialną, która ograniczyłaby funkcje 
partii, lecz nie pozbawiła ich racji bytu50.

Podsumowaniem negatywnych przejawów zasady Parteienstaat niechaj będzie 
wypowiedź byłego prezydenta federalnego Richarda von Weizsäckera, który 
zarzucił partiom, że „ rozwinęły się do rangi niepisanego szóstego organu konsty-
tucyjnego, który dodatkowo wywiera stale rosnący wpływ na pięć pozostałych 
organów, po części je opanowując”51.

W trakcie rozważań nad praktycznym zastosowaniem modelu państwa partyj-
nego rodzą się często wątpliwości, jak ocenić poszczególne rozwiązania. Coś, co 
czasem wydawać się może rzeczą korzystną z punktu widzenia dobra społecznego 
i stabilności ustrojowo-politycznej, zdaje się zagrażać mimowolnie zasadzie demo-
kracji.

Jedna z najbardziej kontrowersyjnych kwestii dotyczy znalezienia odpowiedzi 
na pytanie, czy w Republice Federalnej mamy do czynienia z wolnym mandatem 
parlamentarnym, czy może z mandatem imperatywnym. Jeżeli spojrzeć na tę 
kwestię z punktu widzenia prawa, znajdziemy jednoznaczną odpowiedź w ustawie 
zasadniczej. Artykuł 38 ust. 1 zd. 2 stanowi, że poseł jest przedstawicielem całego 
narodu oraz gwarantuje posłowi w wykonywaniu mandatu pełną niezależność 
i niezwiązanie jakimikolwiek nakazami. Ustawa zasadnicza odrzuca w sposób 
wyraźny koncepcję mandatu imperatywnego. Ochrona deputowanego ma charak-
ter zupełny, nie można więc czynić tutaj wyjątków dla partii politycznych. Zatem 
uchwały frakcji parlamentarnej oraz zalecenia innych organów partyjnych co do 
sposobu głosowania lub innych zachowań deputowanego nie posiadają mocy 
prawnie wiążącej. Poddanie się posła tym instrukcjom wynika jedynie z jego 
własnej woli i osądu, co chronione jest przez konstytucyjne wskazanie, iż „podlega 
on tylko swojemu sumieniu”52. Odmowa dostosowania się do ogólnych wytycznych 
organów partyjnych nie pociąga w sensie prawnym żadnych konsekwencji dla 
posła, ani nie wpływa na piastowanie przez niego mandatu. Tyle mówią przepisy, 
wskazując na wolny charakter mandatu. Ustawa zasadnicza nie jest jednak w stanie 

50 O. Höff e, Ist die Demokratie zukunft sfähig?, Monachium 2009, passim.
51 R. v. Weizsäcker, Richard von Weizsäcker im Gespräch, Frankfurt/M 1992, s. 139.
52 Art. 38 ust. 1 zd. 2 Ustawy Zasadniczej RFN.
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uchronić posła przed naciskami jego własnej partii. Partie i ich frakcje parlamen-
tarne dysponują bardzo prostym i skutecznym środkiem dyscyplinującym, jakim 
jest groźba niewystawienia krnąbrnego deputowanego na swoich listach w kolej-
nych wyborach. Ten argument przemawia szczególnie silnie do wyobraźni tych 
posłów, którzy traktują politykę jako zawód, a nie tylko powołanie.

W nauce niemieckiej pojawiają się pytania o sensowność utrzymywania fi kcji 
w postaci zapisu konstytucyjnoprawnego o wolnym mandacie. Argumentuje się, 
że zapis taki jest zjawiskiem dysfunkcjonalnym, a nawet sprzecznym z zasadą 
demokracji53.

Zwolennicy mandatu imperatywnego przedstawiają własną defi nicję demokracji 
i przesłanek jej realizacji we współczesnym państwie. Demokracja w ich ujęciu nie 
stanowi formy władzy powierzanej przez naród i przed tym narodem odpowiedzial-
nej, ale staje się samowładzą narodu realizowaną przez zapewnienie mu partycypa-
cji w podejmowaniu decyzji politycznych. W przypadku całości państwa, a zatem 
na szczeblu federalnym, demokracja w takiej postaci może urzeczywistnić się tylko 
za pośrednictwem partii, które utożsamiane powinny być ze środowiskami aktyw-
nych politycznie obywateli. W takim modelu deputowany pełni jedynie rolę pasa 
transmisyjnego decyzji podejmowanych przez rzesze członków partii i wyborców.

Jednak współcześnie instytucja wolnego mandatu jest podstawą funkcjonowania 
wszelkich zgromadzeń przedstawicielskich. Jednocześnie zgromadzenia te mogą 
obecnie działać sprawnie tylko w oparciu o frakcje partyjne i grupy międzyfrak-
cyjne. Przy rozstrzyganiu coraz bardziej złożonych zagadnień i nacisku na termi-
nowe podejmowanie decyzji zastosowanie dyscypliny grupowej wydaje się być 
nieuniknione. To natomiast odbywa się kosztem wolnego mandatu. Do rozstrzy-
gnięcia pozostaje, czy partyjne powiązania posłów stoją w sprzeczności z zasadą 
wolnego mandatu. Kwestię tę należy rozpatrywać w szerszym kontekście i mówiąc 
o instytucji wolnego mandatu mieć na uwadze obraz posła powiązanego z partią. 
Dyskusyjny jest przepływ zależności między pojedynczymi deputowanymi a kie-
rownictwem frakcji parlamentarnej realizującej ogólne wytyczne kierownictwa 
partii. Instytucja wolnego mandatu funkcjonuje jako gwarancja demokracji 
wewnątrzpartyjnej. Z zapisów prawnych wynika, że frakcja powinna orientować 
się na poglądy swoich członków, jednak w czasie postępującej oligarchizacji partii 
politycznych taki kierunek przepływu poglądów stoi pod znakiem zapytania. Idea 
imperatywnego mandatu odrodziła się w kontekście rozwoju demokracji. Nie 
posiada ona jednak tego samego charakteru co niegdyś. Obecnie chodzi o lepszą 

53 Orędownikiem takiego stanowiska był wspomniany wcześniej G. Leibholz.
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kontrolę nad elitami partyjnymi, które zdobyły znaczną autonomię i tym samym 
umocnienie partycypacji dołów partyjnych, na szczeblu, gdzie cele partii prze-
kształcane są w decyzje państwowe.

Związanie pojęcia imperatywnego mandatu z wewnątrzpartyjną demokracją, 
jakkolwiek istotne, nie wyczerpuje, ani nie daje odpowiedzi na wątpliwości przy 
ocenie znaczenia quasi-imperatywnego mandatu dla modelu „państwa partyjnego”. 
Zdyscyplinowanie posłów podczas debat i podejmowania decyzji w Bundestagu 
ma szczególnie duże znaczenie dla partii rządzących. Zapewnia to bezpieczeństwo 
i spokój prac rządu, który może liczyć na poparcie swego programu i ustaw nie-
zbędnych dla jego realizacji. Znacznie zmniejsza się ryzyko głosowania przeciwko 
projektom własnej frakcji, co niestety było zjawiskiem powszechnym w Republice 
Weimarskiej. Niebezpieczeństwo takiego stanu rzeczy polega na zautomatyzowaniu 
procesu podejmowania decyzji i sprowadzeniu roli deputowanych do maszyn do 
głosowania. Votum separatum wprawdzie nie jest niemożliwe, ale pociąga za sobą 
poważne konsekwencje. Jedną z nich jest wykluczenie posła z frakcji partyjnej, a to 
z kolei prowadzi do całkowitej marginalizacji jego pozycji i znacznie utrudnia 
wykonywanie funkcji mandatariusza. Samodzielnie może on tylko zgłaszać „krót-
kie pytania” pod adresem rządu54. Także dostęp posła niezrzeszonego do prac 
w komisjach parlamentarnych jest utrudniony, ponieważ o ich obsadzie decydują 
frakcje parlamentarne partii.

Wzrost znaczenia przynależności partyjnej dla funkcjonowania w polityce oraz 
stale rosnące uprawnienia frakcji parlamentarnych partii prowadzą do kolejnego 
zjawiska, charakteryzującego „państwo partyjne”. Zjawiskiem tym jest spadek roli 
Bundestagu i Bundesratu55. Parlament stał się organem, którego tak obsada perso-
nalna, jak również kierunki działalności są wyznaczane przez partie. Po części jest 
to efektem zwiększenia się ilości spraw podlegających rozstrzygnięciom parlamen-
tarnym. Postęp techniczny sprawił, że coraz częściej przedmiotem debat i głosowań 

54 Art. 105 Regulaminu Bundestagu.
55 Bundesrat, izba wyższa niemieckiego parlamentu, także jest zdominowany przez partie, choć 

powinien reprezentować przede wszystkim interesy krajów związkowych. Jednak biorąc pod uwagę, 
że członkowie Bundesratu są przedstawicielami egzekutyw krajowych, trudno wyobrazić sobie, by 
mogli działać poza partiami. Niestety prowadzi to często do osłabienia roli krajów, gdyż ze względu 
na dyscyplinę partyjną przy głosowaniach, decyduje interes partyjny a nie lokalny. Politycy działający 
na szczeblu landów, chcąc zrobić karierę na szczeblu centralnym, muszą wykonywać polecenia kie-
rownictwa partyjnego, gdyż w przeciwnym razie nie zostaną wystawieni na listach wyborczych. 
Szerzej na temat Bundesratu zob. P. Czarny, Bundesrat – między niemiecką tradycją a europejską 
przyszłością, Warszawa 2000, passim.
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są kwestie bardzo skomplikowane i wymagające specjalistycznej wiedzy, którą nie 
każdy poseł dysponuje. W takich razach jest on zmuszony zawierzyć partyjnym 
ekspertom i głosować w myśl ich zaleceń. Bez pośrednictwa partii doszłoby do 
paraliżu prac parlamentarnych. Jednak prawdziwym zagrożeniem dla suwerennych 
praw parlamentu jest przesunięcie całego procesu przeddecyzyjnego do komisji 
parlamentarnych silnie zdominowanych przez frakcje partyjne56. Wprawdzie 
komisje są regulaminowymi organami parlamentu, jednak powinny zachować 
wobec parlamentu, jako całości, rolę służebną. Tymczasem zdaje się, że role się 
odwróciły. Szerokie debaty parlamentarne poszły w zapomnienie. Transmisje 
telewizyjne z obrad Bundestagu przypominają zgromadzenie znudzonych urzęd-
ników, z braku innego zajęcia, przyciskających guziki do głosowania. A przecież 
konstytucyjnie rzecz biorąc, parlament składa się z posłów, wybieranych w pięcio-
przymiotnikowych wyborach, i będących przedstawicielami wszystkich wyborców. 
Dlaczego zatem partie zdominowały jego strukturę?

Niektóre aspekty tego zagadnienia tłumaczyć można faktycznym odejściem od 
mandatu wolnego i przesunięciem prac parlamentu do frakcji. Ale jak pisze Andrzej 
Zięba: „Z pewnością instytucja wolnego mandatu nie może być obecnie pojmowana 
w kategoriach wolności od wpływu partii”57. Jednak to tylko efekt poważniejszego 
procesu, jakim jest personalne powiązanie funkcji partyjnych z parlamentarnymi 
oraz rządowymi. Partie są najważniejszą klamrą spinającą rząd z większością 
parlamentarną. Parlament w takim układzie stał się narzędziem wykonywania 
władzy przez kierownictwa partii piastujących akurat władzę. Z tego głównie 
względu współczesna demokracja niemiecka otrzymała miano „państwa partyj-
nego”. Można pokusić się o stwierdzenie, że Bundestag dryfuje w stronę organu 
podporządkowanego rządowi federalnemu. Stwierdzenie to należy traktować 
oczywiście z dystansem, gdyż faktyczne dokonanie się takiej zmiany zmieniałoby 
radykalnie ustrój i stało w sprzeczności z ustawą zasadniczą. Realny spadek zna-
czenia Bundestagu jest kosztem funkcjonowania zasady „państwa partyjnego”. I jest 
to raczej zjawisko negatywne, choć usprawniające w niektórych obszarach działal-
ność państwa.

56 K.A. Wojtaszczyk, Bundestag i Bundesrat w Republice Federalnej Niemiec, Warszawa 1993, 
s. 12–16.

57 A. Zięba, Z zagadnień instytucjonalizacji partii w brytyjskim porządku konstytucyjnym, „Państwo 
i Prawo” 1995, z. 9, s. 71–72.
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Pojęcie „państwa partyjnego” przeszło długą drogę historycznych ocen. W cza-
sach Republiki Weimarskiej miało, poza wyjątkiem teoretycznej pracy Hansa 
Kelsena, jednoznacznie negatywne konotacje. W zmienionym krajobrazie politycz-
nym i ustrojowym po 1945 r. zaczęło nabierać pozytywnych cech. Osobą, która 
przyczyniła się w dużej mierze do tej zmiany, był G. Leibholz. Ale od pewnego czasu 
termin Parteienstaat ponownie bywa używany w Niemczech jako przekleństwo, 
obrazujące marazm polityczny. Jeden z powojennych politologów powiedział: „Nie 
ma dzisiaj łatwiejszej metody zdobycia poklasku [społecznego – A.N.], niż prze-
klinanie partii politycznych”58.

58 O.H. von der Gablenz, Politische Parteien als Ausdruck gesellschaft licher Kräft e, Berlin 1952, s. 5.
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Germany as a Party State – Idea and Praxis

PARTY STATE IS an idea which refers to close relations between the state institutions and 
parties. Th e theory of party state fi rst defi ned Hans Kelsen in the interwar period. He tried 
to fi nd solution to the weakness of democracy in the Weimar Republic, where parties 
instead of governing the state fought against each other. Th is situation led to the dictator-
ship of Adolf Hitler. Aft er the 2nd world war the Kelsen’s idea found possitive ground and 
became one of the constitutional rules. Th e German constitution provides new approach 
to the role of political parties in the political system, describing them as intermediaries 
between the politically organized society and the state institution. Th e article deals with 
the historical background as well as contemporary praxis of the party state in Germany. 
Th e Author shows the pros and cons of the German party state.
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CELEM ARTYKUŁU JEST ukazanie problematyki soft  power jako zasobu i szcze-
gólnego sposobu oddziaływania polityki zagranicznej Republik Federalnej Niemiec. 
W powszechnie przyjętej defi nicji soft  power1 to rodzaj siły przynależący do 
domeny politycznych wartości, kulturowych wzorców, idei i dyplomacji. W odróż-
nieniu od „miękkiej siły”, hard power, bazuje na sile militarnej, politycznej przemocy 
i presji ekonomicznej. Soft  power opiera się w tym tradycyjnym ujęciu bardziej na 
atrakcyjności przedstawianych wzorców i sile reputacji. Nie bez znaczenia jest i to, 
iż inna jest też grupa docelowa obydwu typów sił i inny jest czas jej aktywacji2.

Można przyjąć, że obecnie hard i soft  power przemieszały się i zespoliły w takim 
stopniu, iż są trudne do uchwycenia. Nie ma znaczenia czy współcześnie domina-
cja realizuje się poprzez jeden czy drugi rodzaj aplikowanej siły. Liczą się przede 
wszystkim zdolności do efektywnego użycia różnego rodzaju siły i umiejętność 
wykorzystywania ich jednocześnie (smart power). Dlatego obecnie żadne państwo 
nie może myśleć o osiągnięciu wpływów dopóki nie rozwinie swojego soft  power3. 

W ujęciu J.S. Nya armia jest samodzielnym rodzajem „twardej siły”, lecz warun-
kowo pewne jej części mogą być elementem składowym „miękkiej siły”. Nawet, 
jeżeli współczesny świat wyklucza wojnę, jako metodę osiągnięcia celów politycz-
nych, to armia jest niezbędnym elementem siły państwa4. W przypadku Niemiec 

1 J.S. Nye jr., Soft  Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Warszawa 2007, s. 35; idem, 
Future of Power, New York 2011; Y. Watenabe, D. McConnel, Soft  Power Superpower. Cultural and 
National Assets of Japan and the United States, New York 2008, s. 101 i n.

2 P. Kennedy, Mocarstwa świata: rozkwit, upadek: przemiany gospodarcze i konfl ikty zbrojne w latach 
1500–2000, Warszawa 1994, s. 7–13. 

3 J.S. Nye, Future…, s. 25–27.
4 R. Kagan, Potęga i raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata, Warszawa 2003. 
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armia stanowi element szczególny, którego nie należy przeceniać5. Republika 
Federalna nie ma możliwości realizacji swych zamierzeń w stylu realizowanym 
przez II czy III Rzeszę. Odrzucenie przez Niemcy polityki mocarstwowości i opar-
cie swoich działań na dialogu, wspieraniu praw człowieka, udzielaniu pomocy 
rozwojowej państwom potrzebującym, wyodrębniło zasady polityki zagranicznej 
sprowadzającej się do wykluczenia wojny. Zasady te decydują o zaangażowaniu się 
Niemiec na rzecz promocji systemu demokratycznego, co może być zrealizowane 
w powiązaniu z systemem ONZ i współdziałaniem z NATO6. Realizując ten wymiar 
polityczny Niemcy mocno zaangażowały się na terenie byłej Jugosławii, poprzez 
uczestnictwo w operacjach ONZ: UNPROFOR, latem 1995 r. w operacji lotniczej 
przeciwko Serbom bośniackim w dowodzonych przez NATO siłach pokojowych 
IFOR i SFOR. Od 2004 r. Niemcy zaangażowały się w unijnej operacji EUFOR. 
Pomimo braku udziału w wojnie w Iraku, to niemiecka obecność w Afganistanie 
była szczególnie widoczna ze swym kontyngentem liczącym około 5 tysięcy żoł-
nierzy. Dodać również trzeba, że niemieccy żołnierze są dziś obecni w większości 
kryzysowych miejsc: w Afryce czy na Bliskim Wschodzie7. Obecnie około 8000 
żołnierzy niemieckich stacjonuje poza terenem Niemiec. Zaangażowanie Niemiec 
w operacje wojskowe w formie, jakie oni prowadzą, nie stanowi zatem zasób hard 
power. Udział w misjach stanowi realizację polityki „bandery”, która pozycjonuje 
Niemcy i jej dyplomację w rozwiązywaniu konfl iktów jako negocjatora, a poprzez 
reprezentowanie UE dowodzi większego zaangażowania w okresie pokoju niż 
wojny. 

Siła ekonomiczna upatrywana jest jako poważna część hard power. Wydaje się 
jednak, że siła ekonomiczna jest bardziej skuteczna w wymiarze soft . W hard power 
ekonomia ma znaczenie raczej drugorzędne i wiąże się ze stosowaniem różnorod-
nych sankcji gospodarczych w celu wymuszenia korzystniejszej dla siebie polityki. 
Obecny trend związany z globalizacją wskazuje, że znacznie ważniejsze od sankcji 
jest tworzenie sieci powiązań i  tym samym wiązanie państw siecią interakcji 
handlowych, które skutecznie uzależniają podstawy gospodarcze przetrwania kraju. 
Tym samym ekonomię można zaliczyć w znacznej części do soft  power, tym bar-

5 R. Smith, Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie,Warszawa 2010, 
s. 47–63; R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, Współczesne konfl ikty zbrojne, Warszawa 2010, s. 35 i n.; 
B. Balcerowicz, Pokój i „nie-pokój” na progu XXI wieku, Warszawa 2002, s. 23–37.

6 J. Arquilla, D. Ronfeldt, Th e Emergence of Noopolitik: Toward an American Information Strategy, 
Santa Monica 1999, s. 42.

7 C. Masala, Möglichkeiten einer Neuorientierung deutscher Außen – und Sicherheitspolitik, „Aus 
Politik und Zeitgeschichte” 2008, nr 43. 
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dziej, że wykorzystywanie gospodarki jako zasobu hard power często nie przynosi 
pożądanych rezultatów. Nie bez znaczenia jest również i to, że sprawna gospodarka 
tworzy środki do wykorzystania przez państwo do dalszego wzrostu siły8. Niemcy 
w tej części siły sprawnie je wykorzystują, w tym olbrzymi prestiż towarów „Made 
in Germany” do budowania zasobów soft  power. Związane jest to ściśle z budowa-
niem wizerunku kraju i zależności między produktem a krajem pochodzenia. 
Szczególne znaczenie mają tu towary najbardziej prestiżowe – wytwory motory-
zacji i elektroniki. Patrząc na rozwój ekonomiczny, jako zasobu siły, to Niemcy są 
państwem handlowym. W 2009 r. niemieckie PKB w skali świata pozycjonowało 
ten kraj na piątym miejscu w świecie po USA, Chinach, Japonii i Indiach. Jedno-
cześnie w tymże roku Niemcy utraciły pozycję największego eksportera. Ta specy-
fi ka rozwoju powoduje, że tego typu państwo jest z natury głównie zainteresowane 
problemami regionalnymi, działaniem na rzecz promocji współzależności ekono-
micznej i wolnego rynku9. Ogromne znaczenie dla gospodarki niemieckiej mają 
przyjacielskie relacje ze środowiskiem międzynarodowym wyrażane ekonomizacją 
polityki zagranicznej. Ściśle jest to związane z globalizacją i wzrostem zależności 
Niemiec od handlu. Dlatego państwo, które jest zorientowane na eksport dąży do 
zwiększenia swojej odpowiedzialności międzynarodowej, uczestniczy w procesach 
decyzyjnych, starając się wspierać swój eksport poprzez działania informacyjne, 
zaangażowanie specjalistów czy działania promocyjne. 

Biorąc pod uwagę powyższe, wiele instytucji zajmuje się wsparciem niemieckiej 
gospodarki. W znacznej mierze są to ofi cjalne przedstawicielstwa dyplomatyczne, 
zagraniczne izby handlowe, towarzystwa ds. zagranicznej polityki gospodarczej 
i zajmujące się marketingiem i promocją. Duże znaczenie mają „German Centres”10 
w Delhi, Gurgaon, Dżakarcie, Meksyku, Pekinie, Szanghaju, Singapurze, Moskwie 
i Dubaju. Celem ich jest wspieranie niemieckich inwestycji i kontaktów handlo-
wych w centrach nowego wzrostu gospodarczego. 

Zakładając, że czynnik militarny i ekonomiczny w prezentowanym artykule nie 
jest kluczowy, ale zdecydowanie wzmacnia wizerunek Niemiec. Wobec tych ogra-
niczeń Niemcy w pewnym sensie są skazane na realizacj`e swej siły poprzez 
instrumenty Zivilmacht11. Ta forma współpracy i porozumienia jest niezwykle 

8 N. Ferguson, Potęga pieniądza. Finansowa historia świata, Warszawa 2010, s. 291–307.
9 A. Zięba, Niemcy – mocarstwo cywilne, [w:] Polityka zagraniczna. Aktorzy, potencjał, stetegie, red. 

T. Łoś-Nowak, Warszawa 2011, s. 133.
10 www.germancentre.de
11 H.-P., Schwarz, Die Zentralmach Europas. Deutschlands Rückkehr auf die Weltbühne, Berlin 

1994, s. 287.
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wygodna i jest ściśle związana z możliwościami współczesnych Niemiec. W sensie 
strategicznym Zivilmacht zakłada współpracę z USA, ale nie rywalizację. Celem 
Niemiec nie jest walka o prestiż, ale wpływanie na stosunki międzynarodowe 
poprzez kooperację, przestrzeganie norm12. Koncepcja Zivil macht13 zakłada świa-
domą rezygnację z metod klasycznej polityki siły, zaangażowanie na rzecz cywili-
zowanych stosunków między państwami, wspieranie i inicjowanie multilateralnych 
działań na arenie międzynarodowej, promocja praw człowieka, pokojowe rozwią-
zywanie konfl iktów. Model mocarstwa cywilnego zakłada, że interakcje między 
państwami, rządami i społecznościami tworzą skomplikowane zależności. Stabili-
zacja otoczenia następuje przede wszystkim poprzez tworzenie norm prawa mię-
dzynarodowego i unikanie rozwiązań siłowych. Ważna przy tym jest aprobata 
otoczenia i współpraca lub poparcie decydentów na rzecz wprowadzenia określo-
nych norm i wartości. Realizacja tego typu polityki wymaga odwołania się do 
klasycznego wymiaru soft  power, które opiera się na trzech zasobach: na kulturze, 
wartościach politycznych zgodnych w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym oraz 
na polityce zagranicznej, w tym dyplomacji publicznej. Kultura promuje wartości 
uniwersalne podzielane przez innych, co zwiększa prawdopodobieństwo osiągnię-
cia określonego celu. W tym wymiarze chodzi zarówno o kulturę masową, jak 
i elitarną.

Dyplomacja określana jest jako zewnętrzna działalność organów państwowych, 
których celem jest realizowanie polityki zagranicznej. Wiążą się z nią również 
metody wykorzystywane w polityce zagranicznej i w stosunkach międzynarodo-
wych14. Może być prowadzona zarówno przez rząd, jak i podmioty pozarządowe, 
odbiorcą zaś może być zarówno szeroka, jak również wyselekcjonowana grupa. 
Dyplomacja tradycyjna prowadzona jest zaś przez rządy państw, które są jej pod-
miotem i przedmiotem. Polityka zagraniczna może skutecznie wzmocnić, ale 
i osłabić tzw. miękkie środki oddziaływania politycznego. Obecna polityka zagra-
niczna Niemiec pod rządami Angeli Merkel (kanclerz od 2005 r.) charakteryzuje 
się większą rzeczowością i koncyliacyjnością. Zmiana stylu nie oznaczała bynaj-
mniej, że Niemcy re zygnują z bardziej aktywnej roli w polityce zagranicznej. O ile 
poprzedni kanclerz – Gerhard Schröder kreował bardzo ambitne plany, które  

12 G. Hellmann, Agenda 2020, „Internationale Politik” 2003, nr 9.
13 H.W. Maull, Zivilmacht Bundesrepublik Deutschland, Vierzehn Th esen für eine deutsche Aussen-

politik, „Europa Archiv” 1992, vol. 10, s. 269–278; K. Bachmann, P. Buras, Niemcy jako państwo cywilne. 
Studia nad niemiecką polityką zagraniczną,Wrocław 2006, s. 34.

14 J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2000, s. 29; N. Snow, Rethinking Public 
Diplomacy, [w:] Public Diplomacy, red. N. Snow, P.M. Taylor, Nowy Jork 2009, s. 6.
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bardzo trudno było wprowadzić w życie, o tyle pod rządami Merkel Niemcy dzia-
łały odwrotnie: wielkich projektów było mniej, ale za to nie mal każdy udało się 
zrealizować. Zasadnicza część aktywności międzynarodowej Niemiec realizują trzej 
aktorzy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Auswärtiges Amt – AA), Federalne 
Ministerstwo ds. Kształcenia i Badań Naukowych (Bundesministerium für Bildun-
gund Forschung – BMB) oraz Federalne Ministerstwo ds. Współpracy Gospodar-
czej i Rozwoju (Bundesministerium für Wirtschaft liche Zusammenarbeitund 
Entwicklung – BMZ)15. 

Wykres 1. Zasoby soft power Niemiec

ZASOBY WEWNĘTRZNE
Aktywne Pasywne

Polityka zagraniczna
Dyplomacja publiczna (naukowa, 
kulturalna itd.)

Kultura
Wartości

Placówki dyplomatyczne i instytucje 
państwowe, fundacje oraz inne organizacje Postrzeganie

Bezpośrednie Pośrednie
ZASOBY ZEWNĘTRZNE

Źródło: opracowanie własne.

Znacząco zwiększyły się budżety Auswärtiges Amt (z 2,2 mld w 2005 r. do prawie 
3 mld euro dziś). Jeszcze bardziej rozbudowano budżet Ministerstwa Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (BMZ) z 3,8 do 5,8 mld euro. Czołową rolę w rozbudowie 
niemieckiej soft  power odgrywają tzw. świadczenia rozwojowe: zwalczanie biedy 
na całym świe cie, promowanie ochrony środowiska, walka z epidemia mi czy 
sprawiedliwe kształtowanie procesów globalizacji. Współpraca rozwojowa jest 
realizowana głównie przez niemieckie organizacje współpracy rozwojowej. 
W zakresie pomocy rozwojowej i humanitarnej AA wydało w 2009 r. 123 mln euro 
na przezwyciężenie kryzysów w Somalii, Sudanie, Kongu, Afganistanie. Ważnym 
aspektem było stworzenie systemów rozbrajających miny oraz fi nansowanie 
pomocy humanitarnej ramach ONZ. W latach 2006–2011 niemieckie AA wydało 
prawie 500 mln euro na pomoc humanitarną, współpracując ściśle w tej sprawie 
z Ministerstwem ds. Współpracy Rozwojowej. Pracownicy niemieckich przedsta-

15 G. Hellmann, Deutsche Außenpolitik. Eine Einführung, Wiesbaden 2006, s. 219.
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wicielstw monitorują realizację zawarcia umów i projektów, koordynują koopera-
cję z organizacjami pozarządowymi. 

Skala zmian strukturalnych i sposobu fi nansowania świadczy o tym, że dyplo-
macja przestała być domeną Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa 
Obrony czy Ministerstwa Współpracy Gospodarczej. Świadczy o tym fakt, że 
niemal wszyst kie ministerstwa rządu federalnego znacząco rozbudowa ły liczbę 
swoich komórek organizacyjnych posiadających międzynarodowe zadania16. 
Patrząc na działalność ministerstw federalnych warto jednak uwzględnić, że soft  
power nie przynależy do rządu w taki sposób jak hard power. Dlatego z przyczyn 
również nie tylko logistycznych, ale i taktycznych, wdrażanie ich nie następuje tylko 
za pomocą instytucji ministerialnych, które korzystają z pośredników. Również 
w dużej mierze federalna funkcja państwa ułatwia realizację zadań w polityce 
zewnętrznej. Sytuacją idealną jest taka, aby dyplomacja publiczna nie była identy-
fi kowana z ośrodkami rządowymi, gdyż będzie wówczas utożsamiana z propa-
gandą. W przypadku Niemiec realizacja tego modelu działania jest wręcz idealna. 
W dyplomacji publicznej korzysta się z fundacji czy prywatnych przedsiębiorstw 
a jej istotą jest budowanie długotrwałych relacji. Ważne jest przy tym rozumienie 
potrzeb innych krajów, kultur i społeczeństw, przekazywanie im własnego punktu 
widzenia, eliminacji nieporozumień i niekorzystnych dla kraju interpretacji jego 
zachowań. W przypadku oddziaływania Republiki Federalnej służy temu nie tylko 
system federalny kraju i wypracowany model działania instytucji państwowych, 
ale i posługiwanie się instrumentami UE: zasadą subsydiarności. Oznacza to, że 
czynniki tradycyjnie zarezerwowane dla państw suwerennych schodzą na niższy 
poziom. Przeniesienie zasady subsydiarności na teren polityki zagranicznej stanowi 
rewolucję myśleniu o jej istocie, a także procesie decyzyjnym, w jakim dokonuje 
się jej wypracowanie17. Jednym słowem aktywność samych struktur ułatwia reali-
zację zadań z zakresu SP18. 

Jeżeli obszarem zainteresowań tradycyjnej dyplomacji są zachowania i polityka 
rządów, to obszar dyplomacji publicznej wykracza poza te sfery, często odnosząc 

16 C. Weller, Bundesministerien, [w:] Handbuch zur deutschen Außenpolitik, red. S. Schmidt, 
G. Hellmann, R. Wolff , Wiesbaden 2007, s. 301.

17 P. Wittig, Die Rolle und das Verstaendnis von Soft  power in der Deutschen Aussenpolitik, [w:] 
Aussenwissenschaft spolitik – Wissenschaft sauspolitik, „Arbeits – und Disskusionpapier”, Bonn 2007, 
s. 8. 

18 J. Nye, Soft  power…, s. 46.
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się do poglądów, zachowań, czy postaw obecnych w społeczeństwie19. Oczywiście 
oba obszary są współzależne, gdyż postawa rządu i jego poglądy będą wpływały na 
opinię publiczną20. Dyplomacja publiczna obejmuje również budowanie długo-
trwałych relacji, które tworzą sprzyjający grunt dla polityki rządu21. Dobra reputa-
cja zostanie utrzymana, jeżeli związek między realną polityką a polityką prowa-
dzoną w imię dyplomacji publicznej nie będzie zbyt duży. Soft  power powinna być 
nie tyle interpretowana jako zasób polityczny, ale również, jako proces w ramach 
którego wzmacnia się poszczególne elementy tworzące zasoby. Konfrontując ofi -
cjalną dyplomację Niemiec z wykorzystaniem mocno ograniczonych elementów 
hard power, to nie stanowi ona sprzeczności między wartościami a realną polityką. 

W stosunkach międzynarodowych dyplomacja publiczna spowodowała zmianę 
celów i środków w polityce zagranicznej. Zwracać zaczęto coraz większą uwagę na 
wizerunek państwa, który można kształtować przez jego atrakcyjność w takich 
obszarach, jak wartości czy kultura. Podstawowym wymiarem dyplomacji publicz-
nej jest codzienna komunikacja, która obejmuje wyjaśnianie kontekstów decyzji 
w polityce wewnętrznej i zagranicznej. Drugim wymiarem jest komunikacja 
strategiczna, a trzecim długotrwałe rozwijanie międzypaństwowych relacji poprzez 
stypendia wymiany, szkolenia, seminaria, konferencje i dostęp do kanałów medial-
nych. Nośnikami dyplomacji publicznej są osobistości z życia publicznego, które 
pełnią funkcje ambasadorów, przenosząc własną reputację na kraj, który reprezen-
tują. Mogą to być również wydarzenia, które podnoszą atrakcyjność państwa na 
arenie międzynarodowej.

Specyfi ka niemieckiego soft  power wynika z nastawionej pacyfi stycznie istoty 
państwa doświadczonego przez dwie wojny światowe, a przez to rozwijającego się 
znakomicie w  obszarach niezbyt konfl iktowych: wspieranie nauki, techniki, 
porządku prawnego, kooperacji polityki zagranicznej, dziedzictwa kulturowego 
w muzyce i literaturze, zdobyczy technicznych czy widowisk sportowych oraz siłą 
przyciągania nowoczesnej stolicy. Niemcy przy okazji mistrzostw świata w piłce 

19 Ch. Wolf, B. Rosen, Public Diplomacy. How to Th ink About and Improve It, http://www.rand. 
org/pubs/occasional_papers/2004/RAND_OP134.pdf, s. 16.

20 Ibidem.
21 J.S. Nye, Soft  Power…, s. 145–146; B. Ociepka, Dyplomacja publiczna jako forma komunikowania, 

[w:] Dyplomacja publiczna, red. B. Ociepka, Wrocław 2008, s. 12; B. Signitzer, T. Coombs, Public re-
lations and public diplomacy: Conceptual convergence,„Public Relations Review” 1992, nr 18, s. 138; 
B. Signitzer, T. Coombs, Public relations and public diplomacy: Conceptual convergence, „Public Rela-
tions Review” 1992, nr 18, s. 138, cyt. za: E. Gilboa, Dyplomacja w epoce informacji, [w:] Dyplomacja 
publiczna, op.cit., s. 40; zob. N. Snow, P.M. Taylor, op.cit., s. 6.
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nożnej stworzyły program „Świat z wizytą u przyjaciół”, podkreślający dorobek, 
otwartość Niemiec, przyjaźń i fachową obsługę. Zarówno pomoc rozwojowa, jak 
i humanitarna świadczona jest za pośrednictwem i przy wsparciu wielu organiza-
cji pozarządowych. Do najważniejszych z nich należy GIZ22; InWent (Internationale 
Weiterbildungund Enwicklung)23; ZfA – Zentralstelle für Auslandschulwesen24.

Działalność fundacji politycznych przynosi spore korzyści państwu poprzez 
wytworzenie lobbingu politycznego, sieci kontaktów polityków, ludzi gospodarki, 
kultury i mediów. Najbardziej aktywne wśród fundacji są: Fundacja im. Friedricha 
Eberta25 (SPD) oraz Konrada Adenauera26 (CDU), które działają obecnie w ok. 100 
krajach świata. Drugorzędną rolę odgrywają mniejsze: bliska FDP Fundacja im. 
Friedricha Naumanna dla Wolności27, czy Hanns Seidel Stift ung28 (CSU), obie 
mające po ok. 40 przedstawicielstw. Najmłodszymi i mającymi po kilka zagranicz-
nych przedstawicielstw są Fundacja Heindricha Bölla (Zieloni) i Fundacja Róży 
Luksemburg29 (Lewica). Specjalnością niemieckich fundacji politycznych są pro-
jekty społeczne, edukacyjne oraz promujące dialog. Działają wszę dzie tam, gdzie 
bezpośrednie niemieckie zaangażowanie rządowe jest mniej sensowne, politycznie 
ryzykowne, i nieprzynoszące określonych rezultatów. Oczywiście fi nansowane są 
one z pieniędzy publicznych, a ich powiązanie z politycznymi partiami sprawia, że 
należy traktować je jako specyfi czną, ale jednak formę uprawiania dyplomacji 
państwowej. Obok fundacji związanych z partiami politycznymi, działają fundacje 
użyteczności publicznej powiązane z niemieckimi fi rmami, jak np. Fundacja 
Roberta Boscha30, Fundacja BMW Herberta Quandta31, Fundacja Kruppa von 
Bohlen und Halbach32. Fundacje te, jako prywatne przedsięwzięcia, korzystały ze 
wsparcia publicznego. Realizując programy w ramach dyplomacji publicznej, 
otrzymują około 90% środków ze strony Ministerstwa ds. Rozwoju i Współpracy 
Gospodarczej, a jedynie 10% ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Listę 

22 www.giz.de: do stycznia 2011 r. to GTZ – Deutsche Gesellschaft fur Internationale 
Zusammenarbeit

23 www.kooperation-internationale.de
24 www.auslandschulwesen.de
25 www.feswar.org.de
26 www.kas.de
27 www.freiheit.org
28 www.hss.de
29 www.rls.de
30 www.bosch-stift ung.de
31 www.bmw-stift ung.de
32 www.krupp-stift ung.de
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narzędzi niemieckiej dyplomacji można rozszerzyć o niemieckie Kościoły, związki 
zawodowe, or ganizacje pozarządowe (np. założony w 1995 r. VENRO33, związek 
ponad 100 niemieckich pozarządowych organizacji zajmujących się pomocą roz-
wojową dla krajów Trzeciego Świata.

Osobną instytucją, działającą na różnych polach, jest Instytut Goethego34, który 
istnieje od 1951 r. i działa w 91 krajach na zlecenie AA. Kolosalne znaczenie ma 
Niemieckie Centrum Wymiany Akademickiej (DAAD)35, Alexander von Hum-
boldt-Stift ung36, Institut für Auslandbeziehungen (IfA)37. Te organizacje fi nanso-
wane w przeważającej większości ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
od początku lat 90. XX w. konsekwentnie zwiększają zakres swojej działalności 
kulturalnej i oświatowej. W ramach zagranicznej polityki naukowej istotne jest 
pozyskiwanie studentów zagranicznych poprzez oferowanie programów stypen-
dialnych. Jest to z pewnością długofalowa inwestycja polityczna. Stypendyści 
DAAD oraz licznych fundacji rozpowszechniają w swoich krajach niemiecką 
kulturę i dorobek naukowy. Nie bez znaczenia jest współpraca z zagranicznymi 
uczelniami (Deutsch-Französische Hochschule w Saarbrücken czy Uniwersytet 
Europejski we Frankfurcie nad Odrą)38, wprowadzenie międzynarodowych kie-
runków studiów. Ważne jest również prowadzenie międzynarodowych projektów 
badawczych na poziomie szkół wyższych czy w ośrodkach pozauniwersyteckich. 
Ciekawą formą działania jest fi nansowanie prowadzenia poza RFN studiów 
w języku niemieckim (Centrum Willy Brandta we Wrocławiu), wzmacnianie 
wydziałów naukowych w niemieckich placówkach dyplomatycznych, wspieranie 
powiązań i inicjatyw na rzecz współpracy z RFN39. 

Zagraniczna polityka kulturalna i naukowa jest w RFN coraz bardziej doceniana 
jako istotny instrument dyplomacji publicznej. Zagraniczna polityka kulturalna 
RFN ma na celu propagowanie znajomości języka niemieckiego za granicą oraz 
budowanie wizerunku Niemiec jako europejskiego centrum kultury. Działania 
obejmują m.in. organizowanie i dofi nansowanie kursów języka niemieckiego, 
promocję nauki języka niemieckiego w szkołach państwowych, przyznawanie 
stypendiów dla germanistów na studia i kursy językowe w RFN oraz tworzenie 

33 www.venro.de
34 www.goethe.de.
35 www.daad.de
36 www.humboldt-foundation.de
37 www.ifa.de
38 www.europa-uni.de
39 Auswaertige Kultur – und Bildungspolitikheute, AA, Berlin 2002, s. 28.
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instytutów niemcoznawczych i studiów europejskich za granicą. Niemcy aktywnie 
promują niemiecką kulturę, sztukę, muzykę, literaturę oraz kształcą osoby rozpo-
wszechniające niemiecką kulturę w danym kraju. Zagraniczna polityka naukowa 
ma natomiast wpływać na pozyskiwanie zagranicznych naukowców do pracy 
w RFN w celu wzmocnienia Niemiec jako czołowego europejskiego ośrodka roz-
woju nowoczesnych technologii. Jej celem jest również kształcenie i pozyskiwanie 
kadry dla niemieckich fi rm działających zagranicą. W tym celu niemieckie orga-
nizacje fundują studentom i naukowcom stypendia na uczelniach i w ośrodkach 
badawczych w RFN, fi nansują projekty badawcze, prowadzą działania na rzecz 
umiędzynarodowienia niemieckich uczelni oraz promują współpracę konkretnych 
kierunków między niemieckimi i zagranicznymi uczelniami wyższymi40. Rząd RFN 
dostrzega korzyści z prowadzenia działań soft  power, o czym świadczą zjawiska 
otwierania nowych przedstawicielstw ponadnarodowych organizacji. RFN rozsze-
rza ofertę programów współpracy rozwojowej i stara się zwiększać swój udział 
w programach UE, takich jak współpraca bliźniacza). Ponadto Niemcy stopniowo 
zwiększają nakłady na zagraniczną politykę kulturalną i naukową (z 0,43% środków 
budżetowych w 2006 r. do 0,46% w 2008 r.) oraz aktywnie je promują. W 2009 r. 
niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęło kampanię pod hasłem 
„Światy wiedzy łączy” – promującą politykę naukową RFN. W 2010 r. rozpoczęła 
się natomiast kampania promująca naukę języka niemieckiego zagranicą pod 
hasłem „Język niemiecki językiem pomysłów”41.

Środki publiczne na realizację soft  power są dyslokowane w dwóch wymiarach: 
publiczno-prywatny oraz centralno-lokalnym. Bez wątpienia wymiar poziomu 
odnosi się do współpracy i koordynacji działań między instytucjami i organiza-
cjami państwowymi różnych szczebli a przedsiębiorstwami i organizacjami pry-
watnymi. W Niemczech z uwagi na rozproszenie władzy, przekłada się to na 
intensyfi kację mechanizmu wykorzystania soft  power. Mogą pojawić się jednak 
problemy. Władze lokalne, mające do dyspozycji rozbudowany aparat administra-
cji są często skłonne do realizacji innych celów i strategii niż to ma miejsce na 
szczeblu centralnym. Będą one dążyć do promocji regionu, a nie kraju, co jest 
istotne wówczas, gdy istnieją wyraźnie silne regiony czy miasta, które są łatwiej 
rozpoznawalne niż państwo. Rząd i parlament związane są cyklem wyborczym – 

40 H.Wyligała, Soft  power w niemieckiej polityce zagranicznej, [w:] Polityka zagraniczna zjedno-
czonych Niemiec: kontynuacja czy zamina, red. I.P. Karolewski, Wrocław 2011, s. 75.

41 J. Gotkowska, Niemieckie sieci na wschodzie. Niemiecki soft  power w Europie wschodniej, Azji 
centralnej i na Kaukazie Południowym: polityka – administracja – kultura – nauka – społeczeństwo, 
Warszawa 2010, s. 48.
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władze podlegają cyklowi wyborczemu i mogą wykazywać ograniczone skłonno-
ści do angażowania się w projekty strategiczne, których efekty są trudne do oce-
nienia w  krótkim czasie. Kolejne trudności we współpracy sfery prywatnej 
i publicznej oraz fundacjami związane są z działalnością partii politycznych. 
Zdarza się, że inicjatywa rozpoczęcia programu wychodzi od fundacji bądź przed-
siębiorstw. Istnieje również brak poczucia wspólnego celu między instytucjami 
uczestniczącymi w programie, wymaga to sprawnej koordynacji działań między 
instytucjami. 

Wykres 2. Narzędzia soft power Niemiec 

Instrumenty centralne

Wymiar 
publiczny 

Rząd, ministerstwa federalne (AA, 
BMZ, BMA), agendy rządowe

Korporacje międzynarodowe

Wymiar
prywatnyWładze krajowe, państwowe 

szkoły wyższe, fundacje polityczne, 
instytucje wspierające współpracę 
rozwojową

Lokalne fi rmy, fundacje prywatne

Instrumenty lokalne

Źródło: opracowanie własne.

Budowanie sieci kontaktów i lobbing polityczny jest ważnym instrumentem 
wspierającym ofi cjalną politykę zagraniczną Niemiec. Skierowany jest do politycz-
nych decydentów oraz do młodych, obiecujących liderów politycznych, gospodar-
czych ze świata mediów i społeczeństwa obywatelskiego. Prowadzony jest przez 
niemieckie fundacje polityczne, które m.in. organizują konferencje i seminaria, 
wydają publikacje, organizują szkolenia i podróże studyjne, fundują stypendia. 
Działalność fundacji politycznych przynosi sporo korzyści RFN. Fundacje prowa-
dzą lobbing polityczny, przekazując elicie politycznej i przedstawicielom opinio-
twórczych zawodów (m.in. dziennikarzom i pracownikom naukowym) danego 
kraju niemiecki punkt widzenia w wielu kwestiach polityki międzynarodowej 
i gospodarczej. Fundacje tworzą sieci kontaktów wśród polityków, ludzi gospodarki, 
kultury i mediów. Ważnym elementem działań fundacji są programy skierowane 
do młodych ludzi działających w młodzieżówkach partii politycznych i innych 
organizacjach politycznych i społecznych. Oferowane są im stypendia, atrakcyjne 
szkolenia i seminaria. Takie działania oraz programy skierowane do byłych stypen-
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dystów i osób związanych z fundacjami politycznymi tworzą niezwykle trwałe sieci 
kontaktów, które są wykorzystywane po latach, kiedy wspierane osoby mają 
ugruntowaną pozycję w polityce, gospodarce, świecie mediów i kultury. Nie bez 
znaczenia jest i to, że przez swoją działalność fundacje uzyskują równie dogłębną 
wiedzę o polityce wewnętrznej i zagranicznej danego kraju przekazywaną w formie 
briefi ngów i analiz niemieckim decydentom.

W ramach tych programów realizowane są również cele zagranicznej polityki 
ekonomicznej RFN. Republika Federalna Niemiec podejmuje działania głównie 
w  kilku dziedzinach. W  pierwszej kolejności jest to doradztwo gospodarcze 
(makroekonomia, rozwój sektora fi nansowego, prywatnej przedsiębiorczości, 
energetyka, rolnictwo). Poprzez działalność ekonomicznych grup doradczych 
niemieckie ministerstwa oraz związki branżowe fi rm zyskują wiedzę o gospodarce 
obu krajów i bieżące informacje o konkretnych, najbardziej istotnych dla niemiec-
kiej gospodarki sektorach. Pomoc rozwojowa oznacza wsparcie dla rozwoju sektora 
bankowego przyjaznego dla małych i średnich przedsiębiorstw w państwach 
partnerskich. Większa dostępność kredytów w tych państwach jest korzystna dla 
spółek-córek niemieckich przedsiębiorstw i fi rm joint venture z niemieckim udzia-
łem. Ponadto, w ramach kredytowanych projektów innowacyjnych i inwestycyjnych 
często kupowane są maszyny, urządzenia i produkty pochodzące z RFN. W dalszej 
kolejności rozwija się również sektor rolniczy – Niemcy widzą wysoką dynamikę 
rozwoju rolnictwa szczególnie w Europie Wschodniej i związaną z tym możliwość 
wzrostu eksportu niemieckich technologii i produktów (m.in. maszyny rolnicze, 
urządzenia, chemia). Niemieckie programy mają na celu m.in. doradztwo na 
poziomie parlamentarnym i rządowym, wsparcie współpracy gospodarczej nie-
mieckich i lokalnych fi rm oraz szkolenia lokalnych specjalistów. Rynki państw 
WNP (przede wszystkim Rosji) postrzegane są jako niezwykle chłonne i perspek-
tywiczne z punktu widzenia niemieckich eksporterów technologii i produktów 
związanych z ochroną środowiska. Niemcy realizują na tym obszarze pilotażowe 
projekty z zastosowaniem niemieckich produktów i technologii. Finansują również 
kampanie organizacji pozarządowych oraz wspierają rządy państw partnerskich 
w wypracowywaniu krajowych programów i strategii. Niemniej wsparcia wymaga 
również transfer niemieckich/europejskich standardów w prawie gospodarczym, 
co zwiększa bezpieczeństwo prawne dla niemieckiego eksportu i inwestycji, które 
są istotne dla niemieckich fi rm – najaktywniejszych podmiotów w niemieckiej 
ekspansji gospodarczej. Niemcy doradzają m.in. poprzez dialog ekspercki i szko-
lenia sędziów, prokuratorów, prawników, naukowców w zakresie: tworzenia pod-
staw porządku gospodarczego sprzyjającego prywatnej inicjatywie gospodarczej, 
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wdrażania reform w prawie gospodarczym, wspierania efektywnego sądownictwa. 
RFN oferuje partnerom doradztwo i szkolenia oraz pomoc w wyposażeniu – doty-
czy to działań policji, straży granicznej, służby celnej. RFN jest najbardziej aktyw-
nym krajem UE w realizacji zadań z polityki zagranicznej poprzez soft  power. 
Mimo iż USA przeznacza większe środki na projekty typu soft  power w omawianych 
krajach, jednak specyfi czny model niemieckich działań – nie tylko przyznawanie 
grantów, ale również ścisła współpraca podmiotów niemieckich postrzegany jest, 
jako niezwykle korzystny zarówno dla RFN, jak i jej partnerów. 

Współcześnie nie można sobie wyobrazić stosunków międzynarodowych 
i strategicznego działania państwa bez użycia zasobów soft  power. Instytucje pań-
stwowe przy ocenie sytuacji mogą użyć zarówno zasoby z kategorii soft  albo hard 
power. Wpływ instytucji państwa na zasoby hard power jest zdecydowanie większy 
w porównaniu z wpływami na tworzenie i wykorzystanie zasobów soft . Zasoby te 
kształtowane są często przez wieki, ale decyduje o ich wykorzystaniu istniejący 
reżim polityczny. Dlatego współcześnie kreowanie narzędzi soft  power w polityce 
Niemiec leży w żywotnym interesie RFN. Pozwala przezwyciężyć negatywny 
wizerunek państwa ekspansywnego militarnie, ale i dostosować się do zmieniającej 
wizji stosunków międzynarodowych w erze globalnej. Soft  power jest również 
tańszy i można zaryzykować twierdzenie, że przy długotrwałym zastosowaniu jego 
zasoby stale się powiększają, powodując zwrot kosztów. Niemcy chętnie sięgają po 
te metody, a chcąc prowadzić aktywną i skuteczną politykę, łączą elementy potęgi, 
uprawiając to, co jest określane jako smart power. Biorąc pod uwagę przeszłość 
Niemiec przystawałoby określenie używane już w przeszłości – Realpolitik.
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Soft Power in German Foreign Policy

GERMAN POLICY AFTER Second World War took on another meaning and the state had to 
adopt other methods of development. Th e capabilities of German strongly increased aft er 
unifi cation. In a changing world has become increasingly important concept associated with 
Zivilmacht. Importance all the resources of Germany are not connected with the strength 
serviceable solutions of problems. Have taken on greater importance, any instrument related 
to the soft  power. Th ese instruments best part of the German concepts development. All 
instruments relating to the responsibility state institutions, public sector, which uses the 
political foundations, private foundations, commercial institutions, to achieve the objectives 
of German foreign policy by means of soft  methods of building, networking parties siding 
with German.
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NARASTANIE NIEPOROZUMIEŃ POMIĘDZY MOSKWĄ 
A BERLINEM

PO KILKULETNIM OKRESIE zaostrzenia zimnej wojny, w połowie lat 80. XX stu-
lecia nastąpił początek procesu odprężenia w stosunkach Wschód–Zachód, który 
z czasem doprowadzić miał do głębokiej transformacji na światowej arenie poli-
tycznej. W dniu 11 marca 1985 r. na czele Komunistycznej Partii Związku Radziec-
kiego, a tym samym u steru państwa, stanął młody, jak na standardy radzieckie, 
dynamiczny i otwarty na zmiany polityk – Michaił Gorbaczow. Jego nominacja 
zapoczątkowała stopniową liberalizację życia społecznego w ZSRR, której ziarno 
wiatr przemian miał przenieść także do innych państw bloku wschodniego. W Nie-
mieckiej Republice Demokratycznej, rządzonej przez dogmatyczną ekipę Ericha 
Honeckera, nie padło ono jednak na podatny grunt, choć początkowo nic nie 
zwiastowało poważniejszych rozdźwięków pomiędzy Moskwą a Berlinem.

Pierwsze spotkanie Gorbaczowa z Honeckerem 5 maja 1985 r. nie zapowiadało 
późniejszych kontrowersji, jakie w następnych latach miały ujawnić się pomiędzy 
obydwoma politykami. Na tym etapie wydawało się, że panuje między nimi zbież-
ność stanowisk w najważniejszych kwestiach politycznych1. Jednak hasła pierie-
strojki i głasnosti oraz następstwa, jakie wniosły one w procesy społeczne ZSRR, 
nie pozostały bez wpływu na państwa satelickie, w  tym NRD, zachęcając do 
ujawniania się myślenia opozycyjnego w państwie wschodnioniemieckim, choć na 

1 K. Baldus, Die Beziehungen der DDR unter Honecker zu Gorbatschow im Zuge der sowjetischen 
Reformen, Norderstedt 2005, s. 15.

ZSRR WOBEC PROBLEMU ZJEDNOCZENIA 
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większą skalę takie postawy pojawiły się dopiero w 1989 r.2 Charakterystycznym 
dla NRD zjawiskiem stał się natomiast długotrwały opór władz przed dopuszcze-
niem do wewnętrznych przemian oraz próby ignorowania radzieckich reform. Już 
na XI Zjeździe Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec (Sozialistische Einheitspar-
tei Deutschlands – SED) w kwietniu 1986 r. odczuwalna była duża rezerwa partii 
wschodnioniemieckiej wobec tendencji reformatorskich Moskwy3. Nic dziwnego, 
że Gorbaczow coraz bardziej dystansował się od elit politycznych NRD, które 
w jego przekonaniu traciły właściwy kontakt z własnym społeczeństwem4. Pierie-
strojka stawała się tym samym poważnym problemem dla władz wschodnionie-
mieckich i sporym obciążeniem w jej relacjach kierownictwem radzieckim. Kie-
rownictwo SED, które „okopało się” na dotychczasowych pozycjach wyrażających 
dogmatyczne pragnienie obrony istniejącego stanu rzeczy, mogło jedynie w mniej 
lub bardziej zawoalowany sposób krytykować ideologiczne przemiany w ZSRR, 
stanowiące dla władz NRD realne zagrożenie.

Działania Berlina wobec postępów pieriestrojki zaczęły stopniowo nabierać 
charakteru postawy obronnej. Władzom NRD od początku trudno było zaakcep-
tować fakt odchodzenia w przeszłość ery Breżniewa i twardej linii obozu socjali-
stycznego. Z czasem owa postawa zaczęła przejawiać się wypieraniem istnienia 
problemu ze świadomości decydentów SED i interpretowaniem reform w ZSRR 
jedynie jako sanacji systemu gospodarczego imperium5. Co więcej – władze 
wschodnioniemieckie starały się narzucać pogląd, że skoro NRD jest doskonale 
prosperującym gospodarczo państwem (jak na standardy bloku wschodniego), to 
– sięgając do wyłącznie ekonomicznego uzasadnienia radzieckich reform – nie 
mają one racji bytu w NRD. Stąd też elementem taktyki NRD stało się traktowanie 
pieriestrojki jako wyłącznie radzieckiego problemu. Rezultaty obrad Komitetu 
Centralnego KPZR w styczniu 1987 r., na którym Gorbaczow wygłosił referat na 
temat pieriestrojki i polityki kadrowej KPZR, spotkały się z wymownym milczeniem 

2 Zob. T. Jaskułowski, Pokojowa rewolucja w Niemieckiej Republice Demokratycznej w latach 
1989–1990. Geneza – przebieg – efekty, Wrocław 2007; J. Schöne, Die friedliche Revolution. Berlin 
1989/90. Der Weg zur deutschen Einheit, Berlin 2008; E. Neubert, Unsere Revolution. Die Geschichte 
der Jahre 1989–90, München–Zürich 2008. 

3 K. Baldus, op.cit., s. 12.
4 J. Kiwerska, Międzynarodowe uwarunkowania zjednoczenia Niemiec, [w:] Zjednoczenie Niemiec. 

Studia politologiczno-ekonomiczno-prawne, red. L. Janicki, B. Koszel, W. Wilczyński, Poznań 1996, 
s. 101. Interesującym obrazem relacji Gorbaczowa z Honeckerem jest zbiór dokumentów: Honecker. 
Gorbatschow. Vieraugengespräche, red. D. Küchenmeister, Berlin 1993.

5 W. Süß, Kein Vorbild für DDR? Die sowjetischen Reformbemühungen aus der Sicht der SED, 
„Deutschland Archiv” 1988, nr 9, s. 967–988.
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ze strony SED, które można było zinterpretować jako próbę obniżenia rangi tego 
wydarzenia. W odniesieniu do własnych problemów gospodarczych i społecznych 
eksponowano pogląd, że metodą na ich przezwyciężenie jest postęp techniczny 
i rozwój kluczowych technologii, zwłaszcza mikroelektroniki. Krytycznie oceniano 
próby podważania dotychczasowej interpretacji historii ZSRR, dokonywane także 
przez historyków radzieckich6.

Z czasem Berlin zaczął nabierać odwagi w formułowaniu negatywnych ocen 
pieriestrojki. Początkowo w NRD-owskiej prasie ograniczano się do ignorowania 
i umniejszania znaczenia przemian radzieckich, później zaczęto pozwalać sobie na 
otwartą polemikę7. Interesujący obraz stosunku władz wschodnioniemieckich do 
pieriestrojki daje lektura „Neues Deutschland” z lat 1988–1989. Na początku kwiet-
nia 1988 r. w dzienniku tym przedrukowany został obszerny list otwarty związanej 
z siłami antyreformatorskimi Niny Andriejewej, w którym autorka bardzo pozy-
tywnie wypowiadała się na temat historii i dotychczasowych osiągnięć społeczno-
-politycznych ZSRR8. Z kolei podczas VI Plenum Komitetu Centralnego SED, Kurt 
Hager, członek Biura Politycznego SED, z aprobatą przywoływał słowa Honeckera 
z wywiadu dla radzieckiej „Prawdy”, który opisując drogi poszukiwania rozwiązań 
problemów polityczno-społecznych we wspólnocie państw socjalistycznych twier-
dził, że „jest ważne, aby wzajemnie od siebie się uczyć a nie kopiować. […] Nikt nie 
jest w posiadaniu recepty, która obowiązuje wszystkich, takiej recepty nie ma”9. 
Słowa Honeckera wyraźnie sugerowały możliwość odrębnej drogi dla NRD.

Pod koniec 1988 r. Honecker sformułował znamienne słowa, które urosły niemal 
do rangi ofi cjalnej wschodnioniemieckiej interpretacji socjalizmu: „Kształtujemy 
rozwinięte społeczeństwo socjalistyczne tutaj, w tym kraju […]. Kształtujemy je 
w barwach NRD” – powiedział przywódca SED10. Zastosowanie formuły „socjalizm 
w barwach NRD” odczytano jako odcięcie się od eksperymentu Gorbaczowa. Ilse 
Spittmann przytaczając argumentację wschodnioniemieckich ideologów, wśród 
głównych założeń „socjalizmu w barwach NRD” wskazała takie elementy, jak 

6 W. Süß, Perestrojka oder Ausreise. Abwehrpolitik der SED und gesellschaft liche Frustration, 
„Deutschland Archiv” 1989, nr 3, s. 286–301.

7 S. Żerko, Zmierzch NRD. Ewolucja sytuacji wewnętrznej w latach 1989–1990, [w:] Zjednoczenie 
Niemiec…, s. 64–66.

8 „Ich kann meine Prinzipien nicht preisgeben”. Brief der Leningrader Dozentin Nina Andrejewa, 
„Neues Deutschland”, 2–3.04.1988.

9 Aus dem Bericht des Politbüros an die 6. Tagung des Zentralkomitees der SED, „Neues Deutsch-
land”, 10.06.1988.

10 Cyt. za: I. Spittmann, Sozialismus in den Farben der DDR, „Deutschland Archiv” 1989, nr 3, 
s. 241.
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wiodąca rola partii, jedność polityki i gospodarki i – na ostatnim miejscu – sojusz 
ze Związkiem Radzieckim. Poglądy o odrębnej drodze państwa wschodnionie-
mieckiego wspierano argumentem, że ze względu na położenie geografi czne przy 
linii oddzielającej bloki polityczne, NRD musi pozostać stabilna, gdyż „stoi na 
straży światowego socjalizmu i pokoju w Europie”11.

Wczesną wiosną 1989 r., mimo wyraźnych zmian politycznych w sąsiednich 
państwach bloku wschodniego, stosunek władz wschodnioniemieckich do ewen-
tualnych reform nie ulegał zmianie, a tym bardziej nadal konsekwentnie odrzucano 
możliwość zakwestionowania istniejącej dwupaństwowości niemieckiej. W doku-
mencie ministerstwa spraw zagranicznych NRD z marca 1989 r., zatytułowanym 
Grundpositionen im Verhältnis zur BRD, dobitnie akcentowano fakt istnienia dwóch 
odrębnych, suwerennych państw niemieckich o różnym porządku społecznym 
i różnych zobowiązaniach sojuszniczych: „Kwestia niemiecka już jest zamknięta. 
Nie ma czego jednoczyć. Socjalizm i kapitalizm nie mogą się zjednoczyć, podobnie 
jak ogień i woda. […] Istnienie obu państw niemieckich jest zasadniczym elemen-
tem europejskiego porządku powojennego, jego stabilności i europejskiej równo-
wagi. Napięcia w Europie nie wynikają z istnienia dwóch państw niemieckich, lecz 
z dążeń do zakwestionowania europejskiego porządku powojennego”12 – napisali 
autorzy dokumentu.

Sytuacja w NRD w latach u schyłku lat 80. XX w. znacząco różniła się zatem od 
tej w ZSRR, czy innych krajach bloku wschodniego będących pionierami przemian. 
„W Moskwie głasnost i pieriestrojka, w Polsce i na Węgrzech przełomowe reformy 
z pierwszymi częściowo wolnymi wyborami, względnie wprowadzeniem systemu 
wielopartyjnego, a w NRD zaostrzenie sytuacji gospodarczej, masowe ucieczki 
ludności” – konstatował szef zachodnioniemieckiego Urzędu Kanclerskiego Rudolf 
Seiters, nie dostrzegając w postawie władz NRD cienia skłonności do odejścia od 
dotychczasowego kursu13.

11 Ibidem, s. 244.
12 Konzeption des DDR-Außenministeriums über Grundpositionen im Verhältnis zur BRD, [w:] 

Countdown zur deutschen Einheit. Eine dokumentierte Geschichte der deutsch-deutschen Beziehungen 
1987–1990, red. D. Nakath, G.-R. Stephan, Berlin 1996, s. 170–174.

13 R. Seiters, Das Ende der DDR aus westlicher und ostlicher Sicht, [w:] Die zweite gesamtdeutsche 
Demokratie. Ereignisse und Entwicklungslinien. Bilanzierung und Perspektiven, red. P. März, München 
2002, s. 218.
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PRZEŁAMYWANIE ROZDŹWIĘKÓW MIĘDZY MOSKWĄ A BONN

Stosunek Gorbaczowa do drugiego państwa niemieckiego – RFN – przez pierw-
sze kilkanaście miesięcy jego urzędowania nacechowany był sporą dozą nieufności. 
Podczas wizyty w NRD w kwietniu 1986 r. podkreślał, że „rząd RFN bez przerwy 
zapewnia o umiłowaniu pokoju i dążeniu do współpracy z państwami socjalistycz-
nymi. Przekonuje, że z terytorium jego kraju nigdy nie rozpocznie się wojna. A o co 
pokazują fakty? Właśnie na terytorium RFN czają się wymierzone na wschód 
Pershingi i rakiety. […] To wszystko niepokoi tym bardziej, że klasa panująca 
w RFN wciąż mówi o ‘otwartej kwestii niemieckiej’ i nie zrezygnowała z rewanży-
stowskich marzeń”14.

Atmosfera we wzajemnych stosunkach zaczęła się jednak stopniowo poprawiać. 
Czołowi politycy zachodnioniemieccy zaczęli z coraz większym optymizmem 
oceniać perspektywy stosunków z ZSRR i obdarzać sekretarza generalnego coraz 
większym zaufaniem15. Hans-Dietrich Genscher na Światowym Forum Ekono-
micznym w Davos 1 lutego 1987 r. wygłosił przemówienie, w którym obszernie 
nawiązał do polityki pieriestrojki i ówczesnej sytuacji Związku Radzieckiego16. 
Zakończył znamiennymi słowami: „Kto chce Gorbaczowa trzymać za słowo, musi 
być gotów do współpracy. Kto odmawia współpracy, grzeszy przeciwko własnym 
interesom. Zachód nie ma powodu, aby małodusznie unikać współpracy. Nasza 
dewiza powinna brzmieć: Traktujmy Gorbaczowa poważnie, trzymajmy go za 
słowo!”17.

W dniach 24–27 października 1988 r. odbyła się spektakularna, szeroko komen-
towana wizyta Helmuta Kohla w Moskwie. W zachodnioniemieckiej delegacji 
oprócz niego, Genschera i innych polityków znaleźli się reprezentanci kręgów 
gospodarczych, naukowych i świata kultury. W rezultacie rozmów przedstawiciele 
poszczególnych przedsiębiorstw i innych podmiotów podpisali łącznie trzydzieści 
cztery umowy szczegółowe przewidujące powołanie zachodnioniemiecko-radziec-
kich spółek joint-ventures. Strona radziecka uzyskała również kredyty w wysokości 
3 mld DM18. Wizyta pozwoliła wyzwolić dobry klimat we wzajemnych stosunkach, 

14 Cyt. za: H. Hacke, Weltmacht wider Willen. Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, 
Stuttgart 1988, s. 403.

15 Ibidem, s. 405–413.
16 H.-D. Genscher, Wir wollen ein europaisches Deutschland. Reden und Dokumente aus bewegter 

Zeit, Berlin 1991, s. 135–148.
17 Ibidem, s. 148.
18 „Archiv der Gegenwart. Deutschland 1949 bis 1999”, Band 9, 27.10.1988, s. 8557–8562.
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nie znamionowała jednak zwrotu w kwestii niemieckiej. Oczekiwania kanclerza co 
do jakiegoś gestu ze strony gospodarzy, który pozwalałby spodziewać się przełomu 
w sprawie przywrócenia jedności niemieckiej, okazały się przedwczesne.

W dniach 12–15 czerwca 1989 r. w Bonn nastąpiła długo oczekiwana rewizyta 
Gorbaczowa, która miała miejsce wkrótce po wyjeździe prezydenta George’a Busha 
seniora. Nic dziwnego, że obie wizyty mogły być interpretowane w jakimś stopniu 
jako zmagania o „rząd dusz” zachodnioniemieckich. Moskwa jednak wciąż dyspo-
nowała potężnym atutem – możliwością rozgrywania karty zjednoczenia. Dlatego 
też strona zachodnioniemiecka wiązała spore oczekiwania z przyjazdem Gorba-
czowa, tym bardziej, że w krajach bloku wschodniego dostrzegalne były już kon-
kretne zmiany (otwarcie granicy węgiersko-austriackiej 2 maja 1989 r., wybory 
4 czerwca 1989 r. w Polsce po ustaleniach Okrągłego Stołu). W wyniku pierwszej 
rozmowy obie delegacje potwierdziły wolę rozbudowy wzajemnych relacji oraz 
odbywania regularnych spotkań na najwyższym szczeblu. Kohl zapowiedział 
dalsze wspieranie procesu reform w ZSRR i innych krajach bloku wschodniego, 
także NRD. Jednocześnie wysłał w kierunku euroatlantyckich sojuszników uspo-
kajający sygnał, że „zachodnie powiązania Republiki Federalnej są nieodwołalne”. 
Nawiązał także do problemu ewentualnego zjednoczenia Niemiec, podkreślając 
przekonanie, że „poczucie jedności Niemców na Wschodzie i Zachodzie jest nie-
złomne; trwający podział odczuwamy niczym otwartą ranę. […] Naród niemiecki 
oznajmia swoją wolę, aby poprzez wolne samostanowienie doprowadzić do jedno-
ści i wolności Niemiec”19.

Szczególnie spektakularnym rezultatem wizyty okazała się podpisana w drugim 
jej dniu (13 czerwca 1989 r.) wspólna deklaracja ZSRR–RFN. Strona zachodnio-
niemiecka wyraziła w niej pragnienie prowadzenia regularnego dialogu na szczy-
cie ze Związkiem Radzieckim, zachęcając jednocześnie do nawiązywania wzajem-
nych kontaktów na szczeblach rządowym, parlamentarnym, Kościołów, 
organizacji społecznych, miast, gmin i obywateli. Wiele miejsca poświęcono 
sprawom bezpieczeństwa międzynarodowego. Wśród szczegółowych celów w tej 
sferze deklaracja opowiadała się za 50-procentową redukcją strategicznej ofensyw-
nej broni nuklearnej USA i ZSRR, kontynuacją dialogu nuklearnego pomiędzy 
supermocarstwami, doprowadzeniem do stabilnej i bezpiecznej równowagi sił 
konwencjonalnych w Europie, ogólnoświatowym zakazem broni chemicznej oraz 
porozumieniem w sprawie traktatu o zakazie prób z bronią nuklearną, dalszą 
budową środków zaufania, większą przejrzystością potencjałów wojskowych, jak 

19 „Archiv der Gegenwart”, 12.06.1989, s. 33409.
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i tworzeniem efektywnych międzynarodowych mechanizmów reagowania kryzy-
sowego20.

Sama deklaracja, choć wzywała do przezwyciężenia podziału Europy, nie zawie-
rała jednak bezpośredniego nawiązania do problemu przywrócenia jedności 
Niemiec. Niemniej jednak tematem, jakiego nie można było uniknąć podczas 
wizyty, była sytuacja w NRD, w której już wyraźnie narastał kryzys polityczny. 
Gorbaczow czuł się w obowiązku usprawiedliwiać poczynania władz wschodnio-
niemieckich argumentując, że proces przemian w bloku socjalistycznym siłą rzeczy 
musi rodzić pewne napięcia w poszczególnych państwach. Helmut Kohl zgadzając 
się generalnie z taką tezą zapewniał, że w interesie Bonn nie leży destabilizacja 
NRD. Nie okazał jednak zrozumienia dla polityki Honeckera, obarczając przy-
wódcę NRD winą za ową destabilizację, wynikającą z braku gotowości do reform 
wewnętrznych21. Kohl krytycznie odniósł się do potencjalnych zdolności reforma-
torskich Honeckera. Uwagi kanclerza spotykały się z milczącą reakcją Gorbaczowa, 
który chciał uniknąć jawnej krytyki – bądź co bądź – sojusznika22. Wizytę radziec-
kiego gościa Kohl określił jako „sygnał nadziei dla naszych rodaków w NRD”23. 
Kanclerz przywołując swoje refl eksje związane z wizytą radzieckiej delegacji pisał, 
że Gorbaczow liczył przede wszystkim na udział RFN w zwalczaniu problemów 
gospodarczych ZSRR. Kanclerz rzeczywiście sygnalizował możliwość wsparcia 
radzieckich starań o zachodnią pomoc: „Po pierwsze, jesteśmy silnym partnerem 
gospodarczym, po drugie, nasz głos ma znaczenie w Europie i Ameryce” – pod-
kreślał atuty Republiki Federalnej, po czym jednak dodawał: „[…] i dlatego nie 
widzimy powodu, aby wyłączać z rozmów kwestię niemiecką”24.

Tymczasem wschodnioniemieckie czynniki polityczne z  zaniepokojeniem 
obserwowały intensyfi kację kontaktów RFN z ZSRR. W dokumencie oceniającym 
sytuację w państwie zachodnioniemieckim czytamy: „rząd RFN jest świadomy 
ogromnego znaczenia relacji z ZSRR dla stosunków z pozostałymi krajami socja-
listycznymi”25. Jednocześnie wciąż przypisywano RFN, a zwłaszcza chadekom, 

20 „Europa-Archiv” 1989, vol. 13, s. 382–385.
21 Dokumente zur Deutschlandpolitik. Deutsche Einheit. Sonderedition aus den Akten des Bunde-

skanzleramtes 1989/90, bearbeitet von H.J. Küsters, D. Hofman, München 1998, s. 282–285.
22 Helmut Kohl: „Ich wollte Deutschlands Einheit”, dargestellt von K. Diekmann und R.G. Reuth, 

Berlin 1996, s. 41.
23 Ibidem, s. 51.
24 Ibidem, s. 40.
25 Arbeitsmaterial des Büros von Willi Stoph, Vorsitzender des DDR-Ministerrates, „Zur Lage in der 

BRD” vom Juli 1989, [w:] Countdown zur deutschen Einheit. Eine dokumentierte Geschichte…, s. 196.
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nieufne nastawienie do ZSRR i dążenie do przeciwstawiania się „rzekomemu 
zagrożeniu radzieckiemu z pozycji siły”26.

Sytuacja SED w połowie 1989 r. nie rysowała się zatem w optymistycznych 
kolorach i nie zmieniła tego wizyta Honeckera w Związku Radzieckim z końcem 
czerwca 1989 r. Przywódca NRD miał powody do niepokoju w związku w wyda-
rzeniami w Polsce i na Węgrzech, świadczącymi o „wymykaniu się” tych państw 
z obozu socjalistycznego. Gorbaczow poinformował gościa o przebiegu rozmów 
z Kohlem oraz dyplomatycznie zapewniał o ogromnym znaczeniu NRD jako 
sojusznika ZSRR. Jak pisał radziecki ambasador w NRD, Wiaczesław Koczemasow, 
Honecker opuścił ZSRR uspokojony i zapewne nieświadomy, że były to jego ostat-
nie ofi cjalne odwiedziny Związku Radzieckiego jako przywódcy NRD i szefa SED27.

We wrześniu wróciły na pewien czas chłodniejsze tony w relacjach ZSRR–RFN. 
W Związku Radzieckim ponownie nasiliły się głosy przestrzegające przed naru-
szaniem terytorialno-politycznego status quo. Szczególną irytację Moskwy, której 
ujście nastąpiło podczas wrześniowego posiedzenia Biura Politycznego KPZR, 
wzbudził przebieg zjazdu CDU z 11 września 1989 r. w Bremie. Niektórzy delegaci 
– jak relacjonował radziecki ambasador w RFN Jurij Kwiciński – nawoływali 
wówczas do zjednoczenia Niemiec w granicach z 1937 r. przy pasywnej reakcji 
kanclerza Kohla. Także radziecki minister spraw zagranicznych Eduard Szeward-
nadze podczas swej wizyty w USA poruszył ten temat w rozmowie z sekretarzem 
stanu Jamesem Bakerem 21 września 1989 r.28 Zjazd CDU stał się poważną zadrą 
w stosunkach radziecko-zachodnioniemieckich. W dniu 26 września 1989 r. na 
forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ szef radzieckiej dyplomacji pełen oburzenia 
mówił o uaktywnieniu się sił rewanżystowskich w RFN, dążących do zmiany 
powojennego stanu rzeczy29. Wyraził wręcz obawy o odradzanie się „faszyzmu 
i rewanżyzmu” niemieckiego. Genscher odpowiedział uspokajająco na zarzuty szefa 
radzieckiej dyplomacji, że „nikt nie chce zawracać koła historii” i „nikt w Europie 
nie musi obawiać się Republiki Federalnej”30.

26 Ibidem, s. 192.
27 Na temat tej wizyty zob. W. Kotschemassow, Meine letzte Mission. Fakten. Erinnerungen. 

Überlegungen, Berlin 1994, s. 143–155.
28 P. Zelikow, C. Rice, Sternstunde der Diplomatie: Die deutsche Einheit und das Ende der Spaltung 

Europas, Berlin 1997, s. 116–117.
29 R.E. Kiessler, F. Elbe, Ein runder Tisch mit scharfen Ecken. Der diplomatische Weg zur deutschen 

Einheit, Baden-Baden 1993, s. 25–26; P. Zelikow, C. Rice, op.cit., s. 117.
30 Genscher weist Kritik Schewardnadses zurück, „Süddeutsche Zeitung”, 28.09.1989; zob. Genscher 

sieht Irritationen ausgeräumt, „Süddeutsche Zeitung”, 29.09.1989. 
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40-LECIE NRD – ŁABĘDZI ŚPIEW PAŃSTWA 
WSCHODNIONIEMIECKIEGO

Dnia 2 maja 1989 r. Węgry otworzyły granicę z Austrią. Wkrótce przez oba 
państwa zaczęła przetaczać się fala ucieczek mieszkańców NRD do RFN, które 
szczególnie nasiliły się w lipcu 1989 r. Budapeszt znalazł się w o tyle niezręcznej 
sytuacji, że dotychczasowe umowy z Berlinem wymagały odsyłania do NRD jej 
obywateli. Wahające się początkowo władze węgierskie, wkrótce ze względów 
humanitarnych i pod wpływem perswazji RFN, zaczęły się od nich uchylać31. 
Zachodnioniemieckie naciski na Budapeszt, poparte w sierpniu 1989 r. obietnicą 
kredytów w następstwie – jak podaje Hans-Hermann Hertle – tajnego spotkania 
premiera Miklósa Németha i szefa węgierskiej dyplomacji Gyuli Horna z Kohlem 
i Genscherem 25 sierpnia 1989 r., zaowocowały postanowieniem o pełnym otwar-
ciu granicy z Austrią dla obywateli NRD32, które nastąpiło 11 września 1989 r.33

Wschodnioniemieckie władze od początku były zaniepokojone swobodnym 
przepływem osób na granicy węgiersko-austriackiej, słusznie oceniając to jako 
zagrożenie dla ich pozycji. Otwarcie krytykowały Budapeszt, daremnie licząc na 
wsparcie ze strony Kremla. Zewnętrzna reakcja władz radzieckich sprowadzała się 
do milczącej akceptacji poczynań Węgrów34. Wschodnioniemieckie próby wywar-
cia wpływu na Budapeszt za pośrednictwem Moskwy jeszcze w ostatnich dniach 
sierpnia 1989 r. spotkały się z odpowiedzią, że sprawa ta nie dotyczy stosunków 
pomiędzy ZSRR a NRD35. Gorbaczow najwyraźniej nie zamierzał brać strony 
Berlina. W tych kwestiach jego polityczne credo sprowadzało się do stwierdzenia: 
„Popieramy NRD, ale nie kosztem naszych interesów w RFN i Europie”36.

31 Helmut Kohl: „Ich wollte…”, s. 66.
32 H.-H. Hertle, Chronik des Mauerfalls. Die dramatischen Ereignisse um den 9. November 1989, 

Berlin 2009, s. 69. Kohl miał obiecać Węgrom wówczas dodatkowe kredyty w wysokości 500 mln 
DM, zniesienie wiz do RFN i wsparcie w staraniach o wejście do Wspólnot Europejskich.

33 Tausende Deutsche aus der DDR strömen in die Freiheit, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 
12.09.1989; Mehr als 10 000 DDR-Bürger werden in der Bundesrepublik erwartet, „Süddeutsche Ze-
itung”, 12.09.1989.

34 P. Zelikow, C. Rice, op.cit., s. 110.
35 H.-H. Hertle, op.cit., s. 70.
36 Ibidem, s. 71. Norman Giolbas wyraził pogląd, że Honecker stawał się wręcz „obciążeniem” dla 

Gorbaczowa, „co można było także mierzyć faktem, że Honecker odmawiał gotowości do dialogu”: 
N. Giolbas, Gorbatschow und die deutsch-sowjetischen Beziehungen am Vorabend der Wiedervereini-
gung, Norderstedt 2009, s. 19. 
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Kreml najwyraźniej nie pragnął eskalacji napięcia. Co więcej, Philip Zelikow 
i Condoleezza Rice pisali, że w obliczu dynamicznego rozwoju sytuacji Szeward-
nadze starał się przekonać wschodnioniemieckiego ministra spraw zagranicznych 
Oskara Fischera do zmiany kursu oraz pewnych ustępstw prowadzących do libe-
ralizacji podróżowania i porozumienia z RFN w tej sprawie. Posługiwał się także 
argumentem ekonomicznym, wyrażając pogląd, że umożliwienie wyjazdu własnym 
obywatelom zmniejszy nacisk ciążący na wschodnioniemieckiej gospodarce37. 
Wspomniani autorzy w trafny sposób streścili dylematy Moskwy wczesną jesienią 
1989 r.: „Radzieckie kierownictwo było w kłopotliwej sytuacji. Z jednej strony 
musiało wspierać NRD, mimo że traktowało Honeckera jako obciążenie. Z drugiej 
strony należało nakłaniać RFN do powściągliwości, jednak tak, aby nie wystawić 
na szwank stosunków z Bonn”38.

W dniu 7 października 1989 r. Gorbaczow przybył do Berlina na uroczystości 
związane z 40-leciem NRD. Wizyta odbiła się szerokim echem nie tylko ze względu 
na ogromną popularność, jaka otaczała radzieckiego przywódcę, ale zapadła 
w pamięć także z powodu przesłania Gorbaczowa. Padły wówczas znamienne 
słowa, że polityka NRD powinna być „prowadzona w Berlinie a nie w Moskwie”39. 
Odebrano je jako wyraźny przekaz, że Związek Radziecki godzi się na poszerzenie 
zakresu suwerenności NRD i pozostawia jej swobodę decydowania, ale i przenosi 
na nią odpowiedzialność za jej decyzje. Honecker z kolei, nawiązując do wcześniej-
szych wystąpień, potwierdził odrębność drogi NRD w słowach: „Będziemy zmie-
niać naszą republikę we wspólnocie państw socjalistycznych poprzez politykę 
kontynuacji i odnowy także w przyszłości w barwach NRD”. Taktyka obronna SED 
w dużej mierze sprowadzała się do podkreślania gospodarczych osiągnięć państwa 
oraz prób przekonywania, że znajduje się ono w absolutnej czołówce światowej 
pod względem rozwoju przemysłowego40. Gorbaczow wypowiedzieć miał wtedy 
słynne zdanie, które mogło mieć posmak ostrzeżenia wobec władz NRD, opiesza-
łych na drodze reform politycznych i gospodarczych: „Kto przychodzi za późno, 
tego życie ukarze” (Kto opazdywajet, towo żizn nakazywajet; Wer zu spät kommt, 
den bestraft  das Leben)41. Po latach Gorbaczow krytycznie ocenił Honeckera 
w kontekście rozmów przeprowadzonych podczas wizyty. Lider wschodnionie-
miecki miał utrzymywać, że on „już przeprowadził pieriestrojkę w NRD”. Pisząc 

37 P. Zelikow, C. Rice, op.cit., s. 114.
38 Ibidem, s. 115.
39 J. Baker, Drei Jahre, die die Welt veränderten, Berlin 1996, s. 152.
40 Bei den Feiern zum 40. Jahrestag der Gründung der DDR, „Süddeutsche Zeitung”, 7–8.10.1989.
41 Helmut Kohl: „Ich wollte…”, s. 99.
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o reakcji Honeckera na ostrzeżenia przed opieszałością w reformach, Gorbaczow 
stwierdzał: „Wszyscy zrozumieli, co miałem na myśli, oprócz Honeckera. Już 
wówczas zatracił poczucie realizmu”42. Odnośnie problemu zjednoczenia Niemiec 
przywódca radziecki pozostawał jednak powściągliwy: „Gdy słyszymy nieraz 
nawoływania, że ZSRR powinien usunąć mur berliński, to można powątpiewać 
w ich pokojowe intencje. Także w RFN pojawiają się w ostatnim czasie głosy, które 
domagają się odtworzenia Niemiec w granicach z 1937 r. i wraca wówczas kwestia 
polskiego Śląska”43 – ostrzegał. Gorbaczow, pomimo krytycznego nastawienia do 
braku reformatorskiego zapału ze strony SED, czuł się jednak w obowiązku w miarę 
swoich możliwości chronić NRD przed spekulacjami na temat zjednoczenia, 
których autorami byli przede wszystkim politycy zachodnioniemieccy, ale i ame-
rykańscy44.

W obliczu coraz bardziej napiętej sytuacji na NRD-owskich szczytach władzy 
w pierwszej dekadzie października 1989 r., Kohl i Gorbaczow postanowili utrzy-
mywać intensywny kontakt telefoniczny45. Sekretarz generalny, relacjonując roz-
mowę z kanclerzem z 11 października 1989 r. odnosił wrażenie, że Kohl krytykując 
nieustępliwą i antyreformatorską postawę Honeckera, szukał w nim sojusznika. 
Radziecki przywódca nie dał się wpisać w tę rolę, choć świadom był krytycznego 
położenia NRD46. Tymczasem nasilała się presja na ustąpienie wschodnioniemiec-
kiego przywódcy, która w końcu została uwieńczona sukcesem. Honecker – ofi -
cjalnie z powodów zdrowotnych – na posiedzeniu KC SED 18 października 1989 r. 
zwrócił się z prośbą o zwolnienie go z funkcji sekretarza generalnego KC SED, 
przewodniczącego Rady Państwa NRD oraz przewodniczącego Narodowej Rady 
Obrony. KC przychylił się do wniosku. Następnie jednomyślnie postanowiono 
powołać na te stanowiska Egona Krenza47.

31 października 1989 r. nowy przywódca SED przybył z wizytą do Moskwy. 
Następnego dnia odbyło się ofi cjalne spotkanie z Gorbaczowem. Według sprawoz-
dania dla Biura Politycznego SED, wizyta przebiegała w przyjaznej atmosferze, 
a „obaj rozmówcy potwierdzili pełną zgodność poglądów w kwestiach dalszego 

42 M. Gorbatschow, Wie es war. Die deutsche Wiedervereinigung, Berlin 1999, s. 86.
43 Die SED wird Antworten fi nden, „Süddeutsche Zeitung”, 7–8.10.1989.
44 P. Zelikow, C. Rice, op.cit., s. 129.
45 Helmut Kohl: „Ich wollte…”, s. 104–105.
46 M. Gorbatschow, Erinnerungen, Berlin 1995, s. 711.
47 Stenogram z przebiegu posiedzenia KC SED: Das Ende der SED: die letzten Tage des Zentral-

komitees, red. H.-H. Hertle, G.R. Stephan, Berlin 1997, s. 103–135; zob. H. Bahrmann, Ch. Links, 
Chronik der Wende. Die DDR zwischen 7. Oktober und 18. Dezember 1989, Berlin 1994, s. 36.
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rozwoju socjalizmu, konieczności przekształceń i odnowy w zgodzie z konkretnymi 
warunkami w każdym socjalistycznym kraju”48. Krenz w trakcie konferencji pra-
sowej, zwracając się do Gorbaczowa przyznał: „Twoje słowa »Kto przychodzi za 
późno, tego ukarze życie« skłoniły nas do działania”49. Przywódca radziecki także 
komplementował swego rozmówcę: „Towarzysz Honecker czuł się jak zbawca 
ojczyzny. Jestem przekonany, że gdyby nie był on tak ślepy i nie opierał się na 
towarzyszu Mittagu, ale radziłby się towarzysza Stopha i ciebie, wówczas wydarze-
nia potoczyłyby się inaczej”50.

Kierownictwo SED nie było już jednak w stanie zapanować nad dynamiką 
wydarzeń. W dniu 4 listopada 1989 r. w Berlinie odbyła się potężna manifestacja, 
która według Krenza skupiła ok. 500 tys. osób51. Wpływ elit SED na wydarzenia 
w kraju zdawał się być coraz bardziej iluzoryczny. Już 7 listopada 1989 r. pod 
naporem wydarzeń ustąpił gabinet Willi Stopha, dzień później 1989 r. z kolei całe 
Biuro Polityczne SED52. Następcą Stopha wybrany został Hans Modrow, cieszący 
się opinią reformatora i zwolennika linii Gorbaczowa.

UPADEK MURU BERLIŃSKIEGO

Berlińskie wydarzenia z 9 listopada 1989 r. przeszły najśmielsze oczekiwania 
obserwatorów międzynarodowej sceny politycznej. Wieczorem tego dnia odbyła 
się słynna konferencja członka Biura Politycznego KC SED Güntera Schabowskiego 
z udziałem zagranicznych dziennikarzy, na której w niewyjaśnionych do końca 
okolicznościach poinformował on o otwarciu granic NRD. Po wahaniach dodał, 
że decyzja ta wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym, co uruchomiło 

48 Bericht für das SED-Politbüro über den Arbeitsbesuch von Egon Krenz, SED-Generalsekretär und 
DDR-Staatsratsvorsitzender, am 1. November 1989 in Moskau, [w:] „Im Kreml brennt noch Licht”: Die 
Spitzenkontakte zwischen SED/PDS und KPdSU 1989–1991, D. Nakath, G. Neugebauer, G.-R. Stephan, 
Berlin 1998, s. 60.

49 E. Krenz, Herbst ’89, Berlin 1999, s. 190.
50 Ibidem, s. 193.
51 E. Krenz, Wenn Mauern fallen. Die friedliche Revolution: Vorgeschichte – Ablauf – Auswirkungen, 

Wien 1990, s. 226. Igor Maksymiczew pisał z kolei wręcz o milionowej demonstracji: I.F. Maximyt-
schew, „Die Situation ist seit 1953 nie so ernst gewesen!” !” Wie die sowjetische Botschaft  Unter den 
Linden die Wende in der DDR miterlebte, Berliner Arbeitsheft e und Berichte zur Sozialwissenscha-
ft lichen Forschung, Nr. 93, Berlin 1994, s. 12. Erhard Cziomer podaje liczbę 700 tys. osób: E. Cziomer, 
Historia Niemiec współczesnych 1945–2005, Warszawa 2006, s. 283.

52 Ibidem, s. 283.
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niemożliwą do okiełznania lawinę ludzką zmierzającą do zachodniego Berlina53. 
Ambasador Jurij Kwiciński w reakcji na to wydarzenie przekazał Kohlowi prośbę 
Gorbaczowa, aby starał się tonować euforyczne nastroje ludności wschodnionie-
mieckiej, obawiając się, że dalsze rozpalanie emocji może doprowadzić do eskala-
cji napięcia i trudności z okiełznaniem społecznych emocji. Powtórzył argument, 
iż w aktualnym stanie rzeczy retoryka ogólnoniemiecka może jedynie zdestabili-
zować sytuację w NRD. Kohl, który przerwał wówczas wizytę w Polsce, wspominał, 
że przeciwnicy radzieckich reform zarówno w KGB, jak i Stasi pragnęli interwen-
cji oddziałów Armii Radzieckiej stacjonujących w NRD. Gorbaczow wówczas dał 
jednak po raz kolejny Berlinowi czytelny sygnał, że – w przeciwieństwie do 
wydarzeń z 1953 r. – nie będzie interwencji54.

Bezpośrednio po 9 listopada 1989 r. radzieccy reformatorzy oczekiwali raczej 
„rewitalizacji NRD, ale nie jej końca”, jak pisał Fred Oldenburg55, jednak zaistniałe 
okoliczności stały się dla RFN idealną okazją do przyspieszenia rozwiązania pro-
blemu jedności niemieckiej. Perspektywa zjednoczenia dla Gorbaczowa natomiast 
okazała się poważnym wyzwaniem. Pomimo wewnętrznych trudności Moskwa 
wciąż przecież dysponowała wystarczającymi środkami aby zablokować zjedno-
czenie, nie wykluczając nawet użycia siły. Nie były też bezzasadnymi obawy, że 
ZSRR zechce uzależnić unifi kację od „wyłuskania” Niemiec z NATO. Kreml bardzo 
długo w toku procesu zjednoczeniowego miał obstawać przy zachowaniu powo-
jennych praw czterech mocarstw wobec Niemiec. Mógł również długo grać kartą 
radzieckich wojsk w Niemczech56. Z powyższych względów zatem trudno odmówić 
racji Helmutowi Kohlowi, który uważał, że najważniejsze dla zjednoczenia Niemiec 
będzie stanowisko ZSRR i jednocześnie deprecjonował znaczenie NRD w tym 
procesie: „Pomimo wszelkich zapewnień SED o niezależności od władz radzieckich, 
klucz do zjednoczenia tak wcześniej jak i później leżał na Kremlu” – uważał kanc-
lerz57. Punktem wyjścia do negocjacji z ZSRR było przekonanie, że czynnikiem, 

53 H. Bahrmann, Ch. Links, op.cit., s. 91–92. Berlińskie wydarzenia z 9 listopada 1989 r. bardzo 
wnikliwie, godzinę po godzinie, opisał H.-H. Hertle, op.cit., s. 117–187. 

54 H. Kohl, Erinnerungen 1982–1990, München 2005, s. 969.
55 F. Oldenburg, Die Rekonstruktion sowjetischer Deutschlandpolitik 1988–1991, [w:] Die DDR – 

Analysen eines aufgegebenen Staates, red. H. Timmermann, Dokumente und Schrift en der Europäi-
schen Akademie Otzenhausen, Bd. 92, Berlin 2001, s. 756.

56 A. Rödder, Deutschland einig Vaterland. Die Geschichte der Wiedervereinigung, München 2009, 
s. 154–155.

57 Helmut Kohl: „Ich wollte…, s. 39.
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który ułatwi uzyskanie przychylności Kremla i pozwoli Gorbaczowowi na użytek 
wewnętrzny uzasadnić swą zgodę na zjednoczenie, będzie pomoc gospodarcza58.

Wydarzenia późną jesienią 1989 r. nabierały dynamiki. Gorbaczow wyznał, że 
„kwestia niemiecka, której rozwiązanie Genscher, Kohl a także ja, uznawaliśmy za 
możliwe dopiero w XXI w., stanęła na porządku dziennym. Historia biegła w nie-
bywale szybkim tempie”59. Reakcje Moskwy na coraz śmielsze zachodnioniemiec-
kie nawoływania do jedności mogły sprawiać wrażenie, że w jej ocenie Bonn 
próbuje narzucić swoją wizję i tempo zjednoczenia. Gorbaczow forsował pogląd, 
że w sprawie przywrócenia jedności nie należy się spieszyć i podejmować pochop-
nych kroków. Podobne stanowisko prezentowały zresztą czołowe zachodnioeuro-
pejskie państwa – Wielka Brytania i Francja60. Najwyraźniej nie były one – podob-
nie jak i  ZSRR – w  owym czasie jeszcze gotowe zaakceptować perspektywy 
szybkiego zjednoczenia, wyrażając obawy o pojawienie się nieprzewidzianych 
perturbacji w Europie w przypadku wymknięcia się tego procesu spod kontroli61. 
Skutkiem takiej percepcji było m.in. popieranie NRD w wypowiedziach czołowych 
polityków tych państw. Reakcje takie nie mogły zresztą dziwić po ogłoszeniu przez 
zachodnioniemieckiego kanclerza bez konsultacji z zachodnimi sojusznikami 
słynnego Dziesięciopunktowego programu przezwyciężenia podziału Niemiec 
i Europy, znanego jako plan Kohla62.

W dniu 30 stycznia 1990 r. premier NRD Hans Modrow odbył podróż do 
Moskwy. Gospodarze wyrazili poparcie dla jego koncepcji konfederacyjnej dwóch 
państw niemieckich, która zyskała sobie miano projektu „wspólnoty traktatowej”. 
Gorbaczow wówczas stwierdził, że zasadniczo ZSRR nigdy nie był przeciwny 

58 H.-J. Küsters, Die verträgliche Gestaltung der deutschen Einheit, [w:] Die Ära Kohl im Gespräch. 
Eine Zwischenbilanz, red. G. Buchstab, H.-O. Kleinmann, H.J. Küsters, Köln–Weimar–Wien 2010, 
s. 539.

59 M. Gorbatschow, Wie es war…, s. 83.
60 A. Rödder, op.cit., s. 167–157.
61 Dobitnym świadectwem takich obaw jest zapis rozmowy Gorbaczowa z François Mitterrandem 

podczas wizyty francuskiego prezydenta w ZSRR 6 grudnia 1989 r.: Gespräch Gorbačevs mit dem 
französischen Staatspräsidenten Mitterrand am 6. Dezember 1989, [w:] Michail Gorbatschow und die 
deutsche Frage. Sowjetische Dokumente 1986–1991, red. A. Galkin, A. Tschernjajew, München 2011, 
s. 266–271.

62 Zehn-Punkte-Programm zur Überwindung der Teilung Deutschlands und Europas, „Bulletin. 
Presse – und Informationsamt der Bundesregierung”, 29.11.1989, nr 134, s. 1141–1148. Zob. Z. Mazur, 
Plan Kohla, „Przegląd Zachodni” 1990, nr 3.
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zjednoczeniu Niemiec63. Jego wypowiedzi zinterpretowano jako zgodę na unifi ka-
cję, pod warunkiem rozważnego podejścia do tego procesu.

Kohl w swoich wspomnieniach napisał, że zwrotnym momentem w toku wyda-
rzeń na rzecz zjednoczenia były informacje, jakie dotarły do niego 30 stycznia 
1990 r., właśnie po spotkaniu Gorbaczowa z Modrowem. Najważniejsze przesłanie, 
jakie z nich wypływało, dotyczyło braku radzieckiego sprzeciwu wobec ewentual-
nego zjednoczenia obu państw niemieckich64. Niemniej sensacyjny był fakt, że to 
szef rządu wschodnioniemieckiego otwarcie w prasie przytaczał powyższe słowa 
Gorbaczowa. Wkrótce Modrow potwierdził, że sprawa zjednoczenia wraca do 
porządku dziennego oraz że w kwestii jego własnej koncepcji konfederacyjnej pod 
hasłem „dla Niemiec, jednej ojczyzny” (Für Deutschland, einig Vaterland), znanej 
też jako sygnalizowany wcześniej plan wspólnoty traktatowej, między nim a Gor-
baczowem panował konsens. Przewidywała ona stopniowe zbliżenie NRD i RFN, 
odnowę gospodarczo-społeczną państwa wschodnioniemieckiego, przejście przez 
konfederację do federacji oraz neutralność Niemiec. Koncepcja, którą Modrow 
przywiózł do Moskwy, miała zatem polegać na stopniowym, wieloletnim docho-
dzeniu do jedności65. Gorbaczow po latach wspominał, że miał świadomość słabej 
pozycji Modrowa, lecz starał się go moralnie wspierać66. Kohl tymczasem zaniepo-
koił się, że propozycja neutralności w zamian za zgodę na zjednoczenie, pociągająca 
za sobą konieczność opuszczenia NATO przez RFN, może paść na podatny grunt 
wśród opinii publicznej państw niemieckich. „Byłem najgłębiej przekonany, że 
neutralizacja dla nas jak i dla całej Europy byłaby fatalnym błędem, w rezultacie 
tak samo zła jak izolacja Niemiec przez traktat wersalski” – twierdził kanclerz67.

63 H. Bahrmann, Ch. Links, Chronik der Wende 2. Stationen der Einheit. Die letzten Monate der 
DDR, Berlin 1995, s. 89. Zapis rozmowy Gorbaczowa z Modrowem zob. Gespräch Gorbačevs mit dem 
Ministerpräsidenten der DDR, Modrow, am 30. Januar 1990, [w:] Michail Gorbatschow und die deutsche 
Frage…, s. 292–304. 

64 Helmut Kohl: „Ich wollte…, s. 253.
65 Koncepcję Modrowa zob. Ministerpräsident Hans Modrow: Für Deutschland, einig Vaterland, 

Konzepzion für den Weg zu einem Einheitlichen Deutschland, vom 1. Februar 1990, [w:]  Dokumente 
der Wiedervereinigung Deutschlands. Quellentexte zum Prozeß der Wiedervereinigung von der Ausre-
isewelle aus der DDR über Ungarn, die CSSR und Polen im Spätsommer 1989 bis zum Beitritt der DDR 
zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland im Oktober 1990, red. I. von 
Münch, Stuttgart 1991, s. 79.

66 M. Gorbatschow, Wie es war…, s. 99–100.
67 Helmut Kohl: „Ich wollte…, s. 254.
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W dniach 10–11 lutego 1990 r. nastąpiła wizyta Kohla i Genschera w Moskwie68. 
Potwierdziła ona wcześniejsze spekulacje dotyczące radzieckiej zgody na zjedno-
czenie. Kreml nie chciał jednak zaaprobować przynależności Niemiec do NATO69. 
Trzy dni później (13 lutego 1990 r.), na konferencji KBWE w Ottawie na temat 
„wolnych przestworzy”, uzgodniona została formuła „2+4” (dwa państwa niemiec-
kie i cztery mocarstwa odpowiedzialne za Niemcy), według której miały przebiegać 
negocjacje w sprawie zewnętrznych aspektów zjednoczenia, włącznie z kwestiami 
bezpieczeństwa państw sąsiednich70. Postanowienia ottawskie stanowiły spory 
sukces dyplomacji zachodnioniemieckiej, która uniknęła zarówno scenariusza, 
w którym warunkiem jedności byłby traktat pokojowy kończący formalnie drugą 
wojnę światową (z uwagi na dużą liczbę uczestników proces ten z pewnością 
bardzo by się przeciągnął w czasie), jak i uzgodnień na temat zjednoczenia wyłącz-
nie w gronie czterech mocarstw, tak jak chcieli początkowo Brytyjczycy i Francuzi. 
Było to poważne zwycięstwo Bonn. Następnie jednak w ramach agendy negocja-
cyjnej musiała stanąć kwestia warunków przywrócenia jedności. Największy 
problem pojawić się musiał na tle stosunku Niemiec do istniejących sojuszy 
militarnych. Dla Helmuta Kohla kwestią bezdyskusyjną była przynależność całych 
Niemiec do NATO71.

Dla Moskwy na tym etapie rozwoju sytuacji taka opcja była nie do przyjęcia. 
Michaił Gorbaczow, piastujący od 15 marca 1990 r. funkcję Prezydenta ZSRR, 
w liście z 30 marca 1990 r., skierowanym do premiera Tadeusza Mazowieckiego, 
pisał: „Tak jak wszyscy Europejczycy, zainteresowani jesteśmy zachowaniem stra-
tegicznej równowagi militarnej na kontynencie i niedopuszczalnością naruszenia 
bilansu militarno-strategicznego w Europie. Członkostwo Niemiec w NATO byłoby 
z tym sprzeczne”72. Strona zachodnia musiała wobec takiego stanowiska podjąć 
starania, aby przezwyciężyć niechęć supermocarstwa poprzez nadanie Paktowi 

68 Zapis rozmów Kohla z Gorbaczowem podczas wizyty zob. Gespräch Gorbačevs mit Bundeskan-
zler Kohl am 10. Februar 1990 oraz Zweites Gespräch Gorbačevs mit Bundeskanzler Kohl am 10. Februar 
1990, [w:] Michail Gorbatschow und die deutsche Frage…, s. 317–336.

69 Helmut Kohl: „Ich wollte…, s. 269.
70 Äuβere Aspekte der Herstellung der deutschen Einheit. Kommuniqué der Auβenminister der 

Bundesrepublik Deutschland, der Deutschen Demokratischen Republik, Frankreichs, des Vereinigten 
Königreichs Groβbritannies und Nordirland, der Sowjetunion und der USA, „Bulletin. Presse – und 
Informationsamt der Bundesregierung”, 20.02.1990, nr 27, s. 215.

71 H. Teltschik, 329 dni. Zjednoczenie Niemiec w zapiskach doradcy kanclerza, Warszawa 1992, 
s. 53.

72 List prezydenta Michaiła Gorbaczowa do premiera Tadeusza Mazowieckiego w: M. Tomala, 
Zjednoczenie Niemiec. Reakcje Polaków, Warszawa 2000, s. 80.
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Północnoatlantyckiego wymiaru raczej instytucji stabilizującej Europę niż sojuszu 
wojskowego oraz zdzieranie z niego odium wrogiej struktury, jakie zakorzeniło się 
w dotychczasowej percepcji radzieckiej. Jeszcze 18 lutego 1990 r. James Baker miał 
zadeklarować gotowość nierozmieszczania wojsk Paktu na obszarze wschodniej 
części Niemiec po zjednoczeniu, co niewątpliwie zmierzało do osłabienia radziec-
kiego oporu wobec niemieckiej akcesji do NATO73. Elementem taktyki rozmięk-
czającej nieustępliwość Moskwy były również stale czynione widoki na współpracę 
gospodarczą74. Polityka małych kroków zdawała egzamin, bowiem opór radziecki 
zwolna zaczął maleć. Moskwa wysunęła wiosną nieco kontrowersyjną propozycję 
zachowania przez pewien czas przez Niemcy swych zobowiązań zarówno wobec 
NATO, jak i Organizacji Układu Warszawskiego, co traktować można było jako 
propozycję członkostwa w obydwóch sojuszach75. Kohl jednak był optymistą co do 
perspektyw członkostwa w NATO, gdyż ZSRR w swoim sprzeciwie pozostawał 
osamotniony76.

PROBLEM CZŁONKOSTWA NIEMIEC W NATO – 
PRZEŁAMANIE OPORU ZSRR

Na początku lata 1990 r. wydawało się, że dyplomatyczna batalia o członkostwo 
Niemiec w NATO nie będzie łatwa. Jeszcze 3 maja 1990 r., dwa dni przed bońską 
rundą „2+4”, na posiedzeniu Biura Politycznego KPZR, jego uczestnicy zobowiązali 
Szewardnadzego do niewyrażania zgody na obecność zjednoczonych Niemiec 
w Pakcie Północnoatlantyckim77. Zachodnie naciski na zmianę stanowiska radziec-
kiego jednak nie ustawały. Podczas wizyty w Moskwie w maju 1990 r. James Baker 
ponownie ostrzegał, że Niemcy neutralne – czyli pozostawione same sobie – będą 
zmuszone na własną rękę budować swą politykę bezpieczeństwa, co może je nawet 
skłonić do utworzenia sił nuklearnych. Zapewniał jednocześnie, że USA nie będą 

73 J. Kiwerska, op.cit., s. 119. 
74 H. Kohl, Erinnerungen 1990–1994, München 2007, s. 101, 129.
75 J. Kiwerska, op.cit., s. 119; zob. też argumentację Gorbaczowa w rozmowie z Bushem z 31 maja 

1991 r.: H. Kohl, Erinnerungen 1990–1994, s. 133. 
76 Ibidem, s. 106.
77 F. Oldenburg, Die Rekonstruktion sowjetischer Deutschlandpolitik 1988–1991, [w:] Die DDR – 

Analysen eines aufgegebenen Staates, red. H. Timmermann, Dokumente und Schrift en der Europäi-
schen Akademie Otzenhausen, Band 92, Berlin 2001, s. 768.
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wywierały nacisku na zjednoczone Niemcy, aby wstąpiły do NATO i musi to być 
ich suwerenna decyzja78.

Na przełomie maja i czerwca 1990 r. radziecki szef państwa złożył wizytę w Sta-
nach Zjednoczonych spotykając się z prezydentem Bushem. Obaj politycy ustalili 
katalog założeń, które miały ułatwić radziecką akceptację dla zjednoczenia Niemiec. 
Wśród nich znalazły się takie punkty, jak redukcja niemieckich i innych sił kon-
wencjonalnych w Europie w ramach toczących się rokowań wiedeńskich, negocja-
cje na temat redukcji broni nuklearnej, ustalenia przejściowe dotyczące pobytu 
wojsk radzieckich we wschodnich Niemczech po zjednoczeniu, rezygnacja przez 
Niemcy z broni ABC, niestacjonowanie sił NATO we wschodnich Niemczech, 
gwarancje nienaruszalności granic, umocnienie KBWE m.in. poprzez utworzenie 
stałego sekretariatu i rozszerzenie zadań KBWE czy też kwestie fi nansowe związane 
z przejściowym stacjonowaniem wojsk radzieckich we wschodnich Niemczech 
i budową mieszkań dla powracających żołnierzy w ZSRR79. Ponadto radziecki 
prezydent zgodził się na zaproponowaną przez Busha treść deklaracji końcowej, 
której fragment brzmiał: „USA jednoznacznie opowiadają się za członkostwem 
zjednoczonych Niemiec w NATO, jednak jeśli zdecydują one inaczej, nie będziemy 
wnosić zastrzeżeń, lecz zaakceptujemy ich wybór”80.

Podczas berlińskich rozmów w ramach „2+4” z 22 czerwca 1990 r. Szewardnadze 
zaproponował 5-letni okres przejściowy po zjednoczeniu, w którym obowiązywa-
łyby jeszcze prawa czterech mocarstw wobec Niemiec. Plan ten jednak został przez 
zachodnich uczestników odrzucony w imię pełnej suwerenności Niemiec81. Z kolei 
premier NRD Lothar de Maiziere podkreślił, że sojusz musi przenieść współpracę 
z akcentów wojskowych na polityczne. Dodawał, że na obszarze NRD po zjedno-
czeniu nie powinny stacjonować formacje NATO, lecz jedynie siły zbrojne NRD, 
związane „z  technicznych względów” z  Układem Warszawskim82. Poglądy te 
potwierdzały, że stanowisko NRD jest bliskie koncepcjom radzieckim.

Ostateczna dyplomatyczna rozgrywka miała nastąpić w połowie lipca, na którą 
zaplanowano wizytę zachodnioniemieckiej delegacji w ZSRR. Elementem strategii 
łagodzenia radzieckiego oporu była m.in. londyńska deklaracja NATO z 6 lipca 
1990 r., w której znalazły się zapisy, że Układ Warszawski nie jest przeciwnikiem 
Paktu Północnoatlantyckiego. Wystosowano również zaproszenie do ZSRR i innych 

78 M. Gorbatschow, Wie es war…, s. 128–130.
79 H. Bahrmann, Ch. Links, Chronik der Wende. Die DDR…, s. 240.
80 M. Gorbatschow, Wie es war…, s.138–139.
81 M. Tomala, op.cit., s. 201.
82 H. Kohl, Erinnerungen 1990–1994…, s. 145–149.
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państw kruszącego się bloku wschodniego, do stworzenia biura łącznikowego 
Układu Warszawskiego przy NATO w Brukseli83. Deklaracja zbudowała w ten 
sposób doskonały grunt pod wizytę w ZSRR trzech najważniejszych w tej sytuacji 
polityków zachodnioniemieckich – Kohla, Genschera i ministra fi nansów Th eo 
Waigla.

Wizyta odbyła się w dniach 14–16 lipca 1990 r. Okazała się przełomem i usunęła 
ostatnią poważną przeszkodę w rozmowach na temat zewnętrznych aspektów 
zjednoczenia. W ostatnim jej dniu trójka wymienionych polityków odbyła roz-
mowy z Gorbaczowem w krymskim Archyz pod Stawropolem. Delegacja zachod-
nioniemiecka postawiła sprawę jasno, stwierdzając że celem RFN jest pełna, bez 
ograniczeń, suwerenność zjednoczonych Niemiec, natomiast rokowania „2+4” 
muszą zakończyć się zawarciem układu, który ją zagwarantuje oraz zapewni 
możliwość swobodnego wyboru w zakresie zobowiązań sojuszniczych a konkret-
nie przynależności do NATO. Z kolei Gorbaczow i Szewardnadze wyrazili żądanie, 
aby siły NATO nie zostały rozciągnięte na obszar NRD także po wycofaniu wojsk 
radzieckich, domagając się ponadto rezygnacji przez Niemcy z broni ABC. Prezy-
dent ZSRR ostatecznie ustąpił w sprawie członkostwa Niemiec w NATO (domagał 
się jedynie, aby w końcowym dokumencie nie padła nazwa Paktu, lecz jedynie zapis 
o swobodzie wyboru sojuszników przez Niemcy), pod warunkiem nierozmiesz-
czania broni nuklearnej ani pozaniemieckich jednostek NATO we wschodnich 
Niemczech oraz ograniczeniu armii niemieckiej do 370 tys. żołnierzy (Gorbaczow 
początkowo domagał się maksymalnego pułapu w wysokości 350 tys.). Ostatecznie 
wizyta okazała się ogromnym sukcesem dyplomacji niemieckiej. Za cenę wsparcia 
gospodarki radzieckiej, Niemcy uzyskali w zasadzie wszystko, co chcieli osiągnąć. 
ZSRR wycofał się z koncepcji podwójnej przynależności sojuszniczej RFN na rzecz 
pełnego członkostwa w NATO, zgodził się na natychmiastowe przywrócenie 
suwerenności Niemiec po zjednoczeniu, odchodząc od zamysłu okresu przejścio-
wego. Kolejne radzieckie ustępstwo polegało na zobowiązaniu się do wycofania 
własnych wojsk z ziem niemieckich w ciągu 3–4 lat oraz zawarcia układu z RFN 
w tej sprawie, bez uzyskania analogicznego zobowiązania w odniesieniu do wojsk 
zachodnich, jak początkowo żądała Moskwa. Gorbaczow nie upierał się także przy 
trwałym wyłączeniu wschodnich Niemiec spod obszaru działania NATO – status 
taki miał obowiązywać jedynie w okresie pobytu wojsk radzieckich. Uzgodniono 

83 Erklärung der NATO-Gipfelkonferenz in London vom 6.7.1990, „Bulletin. Presse – und Infor-
mationsamt der Bundesregierung”, 10.07.1990, nr 90, s. 777; H. Kohl, Erinnerungen 1990–1994…, 
s. 157–158.
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ponadto, że niezintegrowane z NATO oddziały Bundeswehry natychmiast po 
zjednoczeniu będą mogły zostać rozmieszczone we wschodnich Niemczech84. 
Delegacja zachodnioniemiecka opuściła ZSRR w znakomitym nastroju. Doradca 
kanclerza Horst Teltschik mówił wręcz o „cudzie na Kaukazie” (Wunder am Kau-
kasus)85.

Gorbaczow, niejako usprawiedliwiając swoje ustąpienie w kwestii przynależno-
ści całych Niemiec do NATO stwierdzał, że problem ten miał raczej znaczenie 
psychologiczno-ideologiczne niż polityczno-militarne: „Nie uważałem, aby z włą-
czenia całych Niemiec do NATO w warunkach odwrotu od zimnej wojny, wynikało 
realne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa, takie zagrożenie już w rzeczywisto-
ści nie istniało”86 – wspominał. W innym miejscu tak uzasadniał zgodę na nie-
miecką unifi kację: „Znaczenie zjednoczenia Niemiec z punktu widzenia interesów 
Związku Radzieckiego trudno przecenić. Przede wszystkim uwolniło nas ono od 
ciężaru, jaki związany był z koniecznością utrzymywania ogromnego ugrupowania 
militarnego w NRD, które niosło ze sobą ogromne koszty”87.

* * *

Dnia 12 września 1990 r. kilkumiesięczne negocjacje „2+4” znalazły swój fi nał. 
Przedstawiciele sześciu państw uczestniczących spotkali się w Moskwie i złożyli 
podpisy pod Traktatem o  ostatecznej regulacji w  stosunku do Niemiec. Już 
w pierwszym artykule odniesiono się do kwestii terytorialnych, zaznaczając że 
zjednoczone Niemcy obejmują obszar RFN, NRD oraz całego Berlina, zaś ich 
zewnętrznymi granicami będą dotychczasowe granice RFN i NRD. Z punktu 

84 Na temat wizyty, przebiegu rozmów i końcowych efektów zob. H. Kohl, Erinnerungen 1990–
1994, s. 164–185; Helmut Kohl: „Ich wollte…, s. 421–444; H.-J. Küsters, Die vertragliche Gestaltung der 
deutschen Einheit, [w:] Die Ära Kohl im Gespräch, s. 541. Rezultaty rozmów z delegacją radziecką, 
jakie obwieścił Kohl na konferencji prasowej po kaukaskim spotkaniu zob. także: E. Kuhn, Gorbat-
schow und die deutsche Einheit. Aussagen der wichtigsten russischen und deutschen Beteiligten, Bonn 
1993, s. 158. Manfred Görtemaker sformułował pogląd, że kwestię zjednoczenia udało się rozwiązać 
jednak nie tylko dzięki kredytom, ale przede wszystkim politycznym ustępstwom, mianowicie faktem, 
iż radziecka akceptacja przynależności Niemiec do NATO okupiona została niemiecką zgodą na 
redukcję sił zbrojnych do 370 tys. żołnierzy. Zob. M. Görtemaker, Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland. Von der Gründung bis zur Gegenwart, München 1999, s. 763. Trudno to jednak uznać 
za porównywalne z radzieckim ustępstwo.

85 G. Müchler, K. Hofmann, Helmut Kohl. Kanzler der deutschen Einheit, Bonn 1992, s. 197.
86 M. Gorbatschow, Wie es war…, s. 136.
87 Ibidem, s. 173.
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widzenia Polski szczególnie istotny był drugi ustęp artykułu, mówił bowiem 
o potwierdzeniu istniejącej granicy polsko-niemieckiej w wiążącym prawnie 
traktacie (który miał być podpisany niezwłocznie po zjednoczeniu). Niemcy 
wyrzekały się wszelkich roszczeń terytorialnych. W dalszej części traktatu Niemcy 
wyrzekały się produkcji, posiadania i dysponowania bronią atomową, biologiczną 
i chemiczną, jak również potwierdzały wcześniejsze zobowiązania, wynikające 
z rozmów o redukcji sił konwencjonalnych w Europie, do zmniejszenia swych sił 
zbrojnych do stanu 370 tys. żołnierzy (art. 3). Z punktu widzenia radzieckiej per-
spektywy istotne były artykuły czwarty i piąty, w którym rządy obu państw nie-
mieckich oraz Związku Radzieckiego zapowiadały ustalenie w traktatowej formie 
warunków pobytu wojsk radzieckich we wschodnich Niemczech oraz ich wycofa-
nia do końca 1994 r., jak również innych kwestii związanych z obecnością obcych 
wojsk na obszarze Niemiec. Kolejny – szósty – artykuł otwierał zjednoczonym 
Niemcom de facto wrota do NATO, przewidując prawo przynależności do sojuszy 
z wszystkimi wynikającymi z tego prawami i zobowiązaniami. W siódmym artykule 
cztery mocarstwa zrzekały się wynikających jeszcze z powojennych ustaleń swoich 
praw i odpowiedzialności za Niemcy, pojawił się też zapis o pełnej suwerenności 
Niemiec. Ostatnie trzy artykuły odnosiły się do ustaleń związanych z ratyfi kacją 
i wejściem w życie traktatu88.

Kolejne trzy tygodnie upłynęły w oczekiwaniu na dzień zjednoczenia, który miał 
nastąpić 3 października. W tym krótkim okresie należało jeszcze dopełnić kilku 
formalności prawnomiędzynarodowych. 24 września 1990 r. podpisany został 
protokół o wyłączeniu wschodnioniemieckiej Armii Ludowej ze zintegrowanych 
sił zbrojnych Układu Warszawskiego, sygnowany w imieniu Układu Warszawskiego 
przez generała Piotra Łuszewa i ze strony rządu NRD przez ministra obrony 
Rainera Eppelmanna89. Dnia 1 października 1990 r. przedstawiciele czterech 
mocarstw ogłosili w Nowym Jorku deklarację o zrzeczeniu się swoich praw i odpo-
wiedzialności za Niemcy z momentem zjednoczenia90. W dniu 3 października 

88 Vertrag über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland, „Bulletin. Presse – und In-
formationsamt der Bundesregierung”, 14.09.1990, nr 109, s. 1153–1156.

89 Protokoll vom 24. September 1990 über die Herausholung der Truppen der Nationalen Volksarmee 
der Deutschen Demokratischen Republik aus den Vereinigten Streitkraft en der Teilnehmerstaaten des 
Warschauer Vertrages, [w:] Materialien zu Deutschlandfragen. Politiker und Wissenschaft ler nehmen 
Stellung. 1989–91, bearbeitet von H.V. Böttcher, Bonn 1991.

90 Erklärung der Vier Mächte über die Aussetzung ihrer Vorbehaltsrechte über Berlin und Deutsch-
land als Ganzes in New York vom 1.10.1990, „Bulletin. Presse – und Informationsamt der Bundesre-
gierung”, 10.10.1990, nr 121, s. 1266.
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1990 r. nastąpił długo oczekiwany moment. Po ponad czterech dekadach rozbicia 
państwowości niemieckiej nastąpiła symboliczna reunifi kacja, mimo że proces 
ratyfi kacji traktatu moskiewskiego zakończony został dopiero w marcu 1991 r. Data 
ta miała odtąd być świętowana jako Dzień Jedności Niemieckiej. Trudno nie 
zgodzić się z założeniem, że klucz do zjednoczenia Niemiec leżał na Kremlu 
i dyplomacji zachodnioniemieckiej udało się w niezwykle zręczny sposób go 
znaleźć i otworzyć bramy ku jedności państwa.
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Th e Soviet Union’s Attitude Towards the Problem of the Unifi cation 
of Germany in 1989–1990

THE AIM OF the article is the presentation of the Soviet Union’s infl uence on the process 
of the unifi cation of Germany in 1989–1990. Th e author presents the relations between the 
Soviet Union and both of German states aft er the beginning of Mikhail Gorbachev’s 
leadership in the USSR. Th e Soviet’s relations with the GDR initially seemed to be harmo-
nious, but then the East German’s authorities did not approve Russian’s Perestroika and 
both leaders – Gorbachev and Honecker – were on a diff erent wavelength. Th e policy of 
the Soviet Union and West Germany evolved diff erently. Th e relationship between them 
developed towards mutual understanding and cooperation. Helmut Kohl’s government 
understood that the key for the German Unifi cation was in Moscow. Th e author describes 
West German’s eff orts to gain Gorbachev’s approval for the unifi cation of Germany and the 
evolution of the Soviet attitude towards it in 1989–1990.
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PROBLEMATYKA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Socjaldemokratycznej Partii 
Niemiec, jednego z najstarszych i najbardziej wpływowych ugrupowań reformi-
stycznych i lewicowych Europie, partii masowej, a jednocześnie partii intelektual-
nej elity, zasługuje na uwagę przede wszystkim dlatego, że bezpieczeństwo 
zewnętrzne i polityka zagraniczna były i są dla niemieckich socjaldemokratów 
kluczowym obszarem formułowania celów politycznych w sferze, „w której rodziły 
się wszystkie katastrofy Europy” – konfrontacja, konfl ikty, wojny1. Studia nad 
polityką bezpieczeństwa współczesnych Niemiec, w odróżnieniu od polityki 
zagranicznej RFN, nie są problemem zbyt często eksploatowanym w rodzimych 
badaniach politologicznych, choć niemieckie wybory w tym obszarze odcisnęły 
piętno na polityce europejskiej i globalnej minionego ćwierćwiecza, ćwierćwiecza, 
w którym SPD na przemian zdobywała i traciła władzę. Niezmiennie jednak nie-
miecka lewica starała się wykazać własną kompetencję w obszarze będącym 
tematem artykułu. Przedstawiana analiza ujmuje najistotniejsze fazy socjaldemo-
kratycznej polityki bezpieczeństwa w latach 1990–2011, zachodzące na tle global-
nych tendencji i procesów oraz wewnątrzniemieckich implikacji. Zamiarem autora 
jest uchwycenie zmian, jakie przeszła niemiecka polityka bezpieczeństwa po 
zjednoczeniu (stąd 1990 r., jako dolna cezura w tytule artykułu), a zwłaszcza jej 
transformacji pod rządami gabinetów kierowanych przez socjaldemokratycznego 
kanclerza Gerharda Schrödera.

1 K. Kaiser, Die d eutsch-amerikanischen Beziehungen in Europa nach dem Kalten Krieg, „Europa 
Archiv.” 1992, nr 1, s. 17.
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CELE I KIERUNKI NIEMIECKIEGO BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczeństwo narodowe jest wyjątkowo złożonym kompleksem politycznych 
celów, które każda partia pretendująca do zdobycia władzy musi sformułować 
i nakreślić wizję ich realizacji. Bezpieczeństwo oznacza stan, w którym zaspokojone 
są takie potrzeby, jak istnienie, przetrwanie, integralność, tożsamość, niezależność, 
pokój, posiadanie i pewność rozwoju. Defi nicja Daniela Lernera utożsamia bez-
pieczeństwo (security) z pewnością przetrwania (safety) i wiąże je z brakiem 
zagrożenia i tworzeniem ochrony przed nim2. Bezpieczeństwo rozumiane jest 
przede wszystkim jako zapewnienie istnienia własnej państwowości, nieskrępowa-
nego rozwoju tożsamości narodowej, kultury, języka, rozwoju gospodarki, nauki 
i innych dziedzin życia3.

Politykę bezpieczeństwa państwa określają, oprócz wspomnianych już uwarun-
kowań wewnętrznych, uwarunkowania międzynarodowe o charakterze struktu-
ralnym i instytucjonalnym. Elementy strukturalne determinują bezpieczeństwo 
państwa ze względu na układ sił, bądź czynnik stabilności lub niestabilności jego 
najbliższego otoczenia oraz jego zdolności do kreowania postaw militarnych. 
Z kolei elementy instytucjonalne systemu międzynarodowego mogą nie tylko 
ograniczać zachowanie się państw, ale stwarzać im nowe możliwości reagowania 
na zagrożenia z zewnątrz lub kreować większe możliwości realizowania swoich 
interesów, niż byłoby to możliwe na drodze indywidualnych i suwerennych działań 
– zauważa w swojej analizie uwarunkowań niemieckiej polityki zagranicznej Sta-
nisław Sulowski4.

Polityka bezpieczeństwa w tradycyjnym nurcie niemieckiej politologii wiąże się 
z takimi zagadnieniami, jak konfl ikty, kryzysy, zagrożenia i wywodzi się z polityki 
porządkowej (Ordnungspolitik), która oznacza z kolei stabilizację i równowagę jako 
elementy porządku międzynarodowego. Niemiecki Słownik Polityki Bezpieczeństwa 
wyjaśnia termin „polityka bezpieczeństwa” w dwojakim sensie – ogólnym i jako 
kategorię w stosunkach międzynarodowych. Autor skłania się ku drugiemu ujęciu, 
w którym politykę bezpieczeństwa określa się jako „dążenie do zachowania pokoju 
i stabilizacji w łonie wspólnoty międzynarodowej; w pierwszym rzędzie zabezpie-

2 J.W. Gould, W.L. Kolb, A Dictionary of the Social Science, London 1964, s. 629. 
3 M. Dobrosielski, Źródła i geneza Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, „Sprawy 

Międzynarodowe” 1975, nr 1, s. 7. Por. defi nicję bezpieczeństwa R. Löwenthala. R. Löwenthal, Freiheit 
der Eigenentwicklung, [w:] Aussenpolitische Perspektiven des Westdeutschen Staates, Bd. 1, München–
–Wien 1971, s. 11.

4 S. Sulowski, Uwarunkowania i główne kierunki polityki zagranicznej RFN, Warszawa 2002, s. 77.
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czenie nienaruszalności granic, zagwarantowanie praw człowieka i wyrzeczenie się 
użycia siły przy użyciu środków politycznych, militarnych i prawnych5.

Analizując powojenną socjaldemokratyczną koncepcję bezpieczeństwa, można 
dojść do wniosku, że jej cechą szczególną było równorzędne znaczenie przypisy-
wane czynnikom politycznym6. W powojennej przestrzeni historycznej podejście 
do zagadnień bezpieczeństwa stało się istotnym elementem sporów ideologicznych 
pomiędzy uczestnikami stosunków międzynarodowych należącymi do przeciw-
stawnych bloków militarnych. Przez długi czas w krajach byłego bloku wchodniego, 
w tym również w Polsce, uważano, że zachodnie strategie bezpieczeństwa opierają 
się wyłącznie na dwóch założeniach:

1. wojnę i pokój traktuje się jako stany globalne i następujące po sobie;
2.  w stosunkach z innymi państwami przewiduje się tylko albo pełny sojusz, 

albo wrogość, nie dopuszcza się zaś całej gamy stanów pośrednich7.
Niemiecka polityka bezpieczeństwa (Sicherheitspolitik) koncentruje się przede 

wszystkim na zagrożeniu zewnętrznym. Zagrożenia były przy tym formułowane 
jako konkretne wyzwania dla polityki bezpieczeństwa, która powinna przynosić 
rozwiązania dla tych niebezpieczeństw i im przeciwdziałać. Taka interpretacja 
bezpieczeństwa wynikała z dominującego w niemieckiej politologii nurtu postrze-
gania zjawisk związanych z  bezpieczeństwem zbiorowym i  indywidualnym 
w kategoriach zagrożeń, którym należy przeciwdziałać8.

DETERMINANTY NIEMIECKIEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

Od chwili powstania RFN politykę zagraniczną tego państwa określały dwa 
założenia podstawowe: integracja z krajami Europy Zachodniej i ponowne zjed-
noczenie Niemiec. Odpowiednio do tego punktami ciężkości zachodnioniemieckiej 
polityki zagranicznej były:

5 Ch.-E. Meier, R. Roßmanith, H.-V. Schäfer, Wörterbuch zur Sicherheitspolitik. Deutschland in 
Veränderten internationalen Umfeld, Frankfurt 2004, s. 349.

6 W 2009 r. ukazała się obszerna analiza polityki bezpieczeństwa SPD w okresie powojennym. 
Zob. M. Chyliński, Polityka bezpieczeństwa Socjaldemokratycznej Partii Niemiec 1949–2002, Poznań 
2009. 

7 Por. P. Dobrowolski, Zachodnioniemiecka myśl polityczna a pokojowe współistnienie i odprężenie, 
Warszawa–Kraków 1980, s. 9.

8 F.-X. Kaufmann, Sicherheit als soziologisches und soziopolitisches Problem, Stuttgart 1970, 
s. 165–168.
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1.  zjednoczenie Niemiec;
2.  integracja europejska;
3.  gwarancje bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych.
Jak zauważył Friedrich Meinecke, „każde państwo w każdej chwili posiada 

pewną idealną linię zewnętrznych relacji, idealną rację stanu”9. Racja Stanu RFN 
uwzględniała: wstąpienie do NATO, uczestnictwo w stworzeniu wspólnoty euro-
pejskiej, polityka odprężenia i wreszcie zjednoczenie. Przez cały ten okres RFN 
znajdowała się w orbicie silnych wpływów polityki amerykańskiej, a nieśmiałe 
próby emancypacji zapoczątkowane w schyłkowym okresie rządów Helmuta 
Schmidta, podjęte następnie przez ruch Zielonych i lewicowe skrzydło SPD, współ-
tworzyły niemiecką tożsamość lat 80. i 90. XX w.10

Po zjednoczeniu i dezaktualizacji pierwszego postulatu architekturę niemiec-
kiej polityki bezpieczeństwa tworzą: Unia Europejska, stosunki transatlantyckie, 
stosunki sąsiedzkie (zwłaszcza z Francją, Czechami i Polską, partnerskie relacje 
z Rosją. Ważną zasadą międzynarodowej aktywności Niemiec stał się multilate-
ralizm. Do 1990 r. terytorium RFN stanowiło pod tym względem dość wąski 
i rozciągnięty z południa na północ, wzdłuż granicy z Czechosłowacją i NRD, 
pas ziemi. Odległość między wschodnimi i zachodnimi granicami państwa 
wynosiła między 225 km a 480 km. Obszar do obrony podzielony został równo-
leżnikowo na dziewięć stref, za których utrzymanie i obronę odpowiedzialne 
zostały korpusy armijne (po jednym dla każdej strefy). Do zadań obrony zachod-
niej części Niemiec musiano dostosować obowiązującą w NATO strategię zma-
sowanego odwetu (massive retaliation), którą z czasem zastąpiono koncepcją 
elastycznego reagowania (fl exible response), by w latach 60. XX w. przekształcić 
ją w strategię „wysuniętych rubieży”. Była ona wojskowym wyrazem politycznej 
koncepcji odstraszania11. 

9 F. Meinecke, Die Idee der Staatsration in der neuren Geschichte, München 1960, s. 2.
10 Zob. R. Löwenthal, Freiheit der Eigenentwicklung, Aussenpolitische Perspektiven. Bd. 1: Das Ende 

des Provisoriums, s. 11–15.
11 Na temat militarnych strategii sojuszniczych NATO, a zwłaszcza stosunku socjaldemokracji 

do doktryny odstraszania, szczegółowo pisze Th omas Enders, porównując postawy Franza Josefa 
Straußa i Helmuta Schmidta, T. Anders, Franz Josef Strauß und Helmut Schmidt und die Doktrin der 
Abschreckung, Koblenz 1984, s. 37–53.
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PODZIAŁY WEWNĘTRZNE W SPD PO EPOCE 
HELMUTA SCHMIDTA 

Schyłek ery najwybitniejszego obok Willego Brandta, teoretyka i lidera powo-
jennej socjaldemokracji, kanclerza federalnego Helmuta Schmidta, przypadł na 
okres, gdy polityczny konsens w dziedzinie polityki bezpieczeństwa i obronnej 
ostatecznie się załamał. Ewolucja socjaldemokratycznej optyki w tych kwestiach 
zbiegła się w czasie z utratą odpowiedzialności rządowej SPD. Jednocześnie w par-
tii następowała generacyjna zmiana i odejście przywódców, którzy nadawali ton 
socjaldemokratycznej polityce w tym obszarze od początku lat 60. XX w.12 Prag-
matycy od lat związani z aparatem partyjnym i państwowym, tacy jak H. Schmidt, 
H. Apel, G. Leber, H.J. Wischnewsky, w sporach o przyszłość stali się mniej słyszalni 
niż idealiści rekrutujący się z lewego skrzydła partii – Heidemarie Wieczorek-Zeul, 
Herman Scheer, Katrin Fuchs, Andreas von Bülow. Na przełomie lat 80. i 90. XX w. 
wewnątrzpartyjne dyskusje, stanowiska i programy przesuwały socjaldemokratów 
na pozycje bez mała pacyfi styczne, czego dowodzą partyjne dokumenty pocho-
dzące z tamtego okresu. W uchwałach zjazdu podjętych w maju 1991 r. w Bremie, 
czytamy, że wprawdzie „Niemcy będą potrzebować w dającej się przewidzieć 
przyszłości sił zbrojnych, jednak celem socjaldemokratów jest, by stały się one 
niepotrzebne”13. Śledząc partyjne programy z tego okresu dochodzimy do wniosku, 
że dla niemieckich socjaldemokratów przynależność do NATO nie miała tak 
kluczowego znaczenia, jak dla polityków CDU i CSU, czy liberałów z FDP. W latach 
80. XX w. jeden z czołowych działaczy SPD premier Saary Oskar Lafontaine, żądał 
wystąpienia RFN ze struktur sojuszu północnoatlantyckiego. Działalność NATO 
przewidziana była jako tymczasowa, aktualna jedynie na drodze do „ogólnoeuro-
pejskiego pokoju” – argumentował Lafontaine. Ponieważ Europa stan ten już 
osiągnęła, „nie ma powodu utrzymywania tych zbędnych struktur”. Socjaldemo-
kratyczne deklaracje z  tego okresu były interpretowane w kategoriach braku 
odpowiedzialności polityków SPD i całkowitej niedojrzałości lewicowej ekipy do 
rządzenia państwem. Charakterystyczne dla takich postaw były skrajne poglądy 
Katrin Fuchs, ekspertki w sprawach wojskowych i wpływowej reprezentantki 
partyjnej lewicy, publicznie zarzucającej konserwatywnej ekipie kanclerza Kohla 

12 Zob. T. Enders, Die SPD und die äussere Sicherheit. Zum Wandel der sicherheitspolitischen 
Konzeption der Partei in der Zeit der Regirungsverantwortung (1966–1982), Melle 1987.

13 Protokoll vom Parteitag Bremen 28. bis 30 Mai 1991, s. 650.
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„ambicje uprawiania polityki siły”14, a także wypowiedzi deputowanej do Bunde-
stagu Wieczorek-Zeul, że Niemcy staną się mocarstwem militarnym, „tymczasem 
my [socjaldemokraci, przyp. M.C.] chcemy, aby pozostały one cywilnym mocar-
stwem handlowym i gospodarczym, które wojny pragnie unikać, a nie w niej 
przewodzić”15. W czasie, gdy chadecki rząd federalny był konfrontowany z global-
nymi wyzwaniami w dziedzinie bezpieczeństwa – kryzysem w Zatoce Perskiej, 
wojną w byłej Jugosławii i konfl iktem w Somalii, socjaldemokratyczne koła opo-
zycyjne toczyły dyskusje, czy Niemcy są gotowi na przyjęcie roli regionalnego 
mocarstwa i czy Europa jest na to gotowa. W pierwszej połowie lat 90. XX w. sami 
socjaldemokraci przyznawali, że rozwój sytuacji międzynarodowej, tj. upadek 
ZSRR, szybkie zjednoczenie, był dla nich zaskoczeniem, a Eckhard Fuhr nazwał tę 
sytuację „odsłoniętą fl anką”16. O braku realizmu socjaldemokratycznych pozycji 
w dziedzinie bezpieczeństwa w tym okresie może świadczyć także to, że politycy 
tej partii zdawali się kompletnie ignorować fakt, że swoje bezpieczeństwo Niemcy 
zawdzięczali głównie sile i potędze swojego głównego sojusznika – USA. 

W takiej atmosferze pragmatycznie nastawione skrzydło SPD bezskutecznie 
poszukiwało własnych kompetencji w sprawach polityki zagranicznej i bezpieczeń-
stwa oraz kwalifi kacji umożliwiających objęcie władzy. Nadzieje realistów na 
poparcie niemieckiego udziału w misjach pokojowych ONZ rozwiały się, gdy nowy 
przewodniczący partii Rudolf Scharping oświadczył w  swoim artykule pod 
wymownym tytułem Wojny licencjonowane? Bez Niemców!, iż „świat musi zaak-
ceptować fakt, że Niemcy będą uczestniczyć wyłącznie w uzgadnianych kolektyw-
nie akcjach i wyłącznie pod auspicjami ONZ17. Jednocześnie przewodniczący SPD 
nie pozostawił wątpliwości, co do tego, że partia obierze bardziej realistyczny 
kierunek w obszarze polityki bezpieczeństwa, oświadczając w wywiadzie dla 
miesięcznika „Vorwärts”, że „militarne zabezpieczenie pokoju jest ostatnim środ-
kiem, który państwo będące członkiem Narodów Zjednoczonych może używać. 
Karta Narodów Zjednoczonych daje jasne wytyczne w tej sprawie, wytyczne te to 
świadomość odpowiedzialności i pryncypialny pacyfi zm”18. 

14 K. Fuchs, Vorbereitung auf das „Schlachtfeld des Zukunft ”, Wie sich die Regierung in Bonn den 
Part der „Bundeswehr innerhalb von UN, NATO, KSZE und WEV vorstelt”, „Frankfurter Rundschau”, 
27.03.1993.   

15 H. Wieczorek-Zeul, Unsere Aufgabe: Kriegsvermeidung statt Kriegsführung, „Vorwärts” 1993, 
nr 11.

16 Zob. E. Fuhr, Eine Neue Melodie, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 20.11.1993, s. 9.
17 R. Scharping, Lizenzkriege? Ohne Deutsche!., „Die Zeit”, 3.09.1993. 
18 Zob. wywiad z R. Scharpingiem „Vorwärts” 1993, s. 10. 
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PRZEOBRAŻENIA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 
W DEKADZIE LAT 90. XX W.

Zjednoczenie Niemiec, do którego doszło 3 października 1990 r. i które dokonało 
się jako przystąpienie NRD do RFN na podstawie artykułu 23 Ustawy Zasadniczej 
i uchwały Izby Ludowej NRD o przystąpieniu do Republiki Federalnej, usankcjo-
nowane zostało traktatem o przywróceniu jedności Niemiec z 12 września 1990 r., 
zwanym Traktatem 2+4. Układ ten faktycznie regulował ostatecznie sytuację poli-
tyczną ukształtowaną w Europie po drugiej wojnie światowej. RFN stawała się 
państwem w pełni suwerennym, a cztery mocarstwa traciły nad nią kontrolę. Akt 
ten postawił przed niemiecką polityką zagraniczną i polityką bezpieczeństwa nie-
znane dotychczas wyzwania. Niemcy stały się nie tylko potęgą ekonomiczną, ale 
także najważniejszym partnerem strategicznym w dziedzinie politycznej, militarnej, 
gospodarczej i rozwoju w skali kontynentalnej i globalnej. Przestawały być „teryto-
rium frontowym”, a nowe ramy geopolityczne stwarzały szersze możliwości współ-
pracy z partnerami na wschodzie i zachodzie kontynentu. Jednocześnie Niemcy 
w nowych granicach stały się państwem o znacznie niższej liczbie stacjonujących 
wojsk (własnych i obcych) i mniejszym nasyceniu bronią, w tym bronią masowego 
rażenia. Zjednoczeniu towarzyszyła dezintegracja dwubiegunowego ładu między-
narodowego, co dla w dalszej perspektywie miało oznaczać, że takim państwom jak 
Niemcy zabraknie wspólnego mianownika dla interesów euroatlantyckich, które 
przez pół wieku skupiały się na prewencji faktycznych i domniemanych zagrożeń 
płynących ze Wschodu. Cele i interesy Niemiec w dziedzinie polityki bezpieczeń-
stwa zostały zaprezentowane w kwietniu 1994 r. w zwyczajowym w niemieckiej 
polityce dokumencie przygotowywanym przez Federalne Ministerstwo Obrony, tak 
zwanej Białej Księdze (Weissbuch). Autorzy nowej koncepcji strategicznej wytycza-
jąc kierunki niemieckiej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz rozwoju sił zbrojnych, 
wzięli przede wszystkim pod uwagę uwarunkowania geopolityczne, w jakich zna-
lazły się Niemcy po odzyskaniu pełnej suwerenności państwowej i opuszczeniu 
wschodniej części kraju przez 340-tysięczny kontyngent armii radzieckiej. Biała 
Księga wskazywała pięć głównych obszarów określających „narodowe interesy 
Niemiec”: 

–  zachowanie wolności, dobrobytu, bezpieczeństwa obywateli oraz integralno-
ści państwa niemieckiego;

– pogłębienie integracji w ramach Unii Europejskiej; 
–  budowanie stałych stosunków transatlantyckich opartych na równoprawnych 
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interesach i respektujących rolę USA jako mocarstwa determinującego mię-
dzynarodowy ład;

–  podejmowanie wysiłków na rzecz włączania na zasadach partnerskich państw 
sąsiadujących z Niemcami na wschodzie do europejskich struktur19. 

Zjednoczone Niemcy uznały, że dla zrelatywizowania układu sił i własnej pozycji 
w Europie, należy pogłębić proces integracji europejskiej, aby to „nieprzyjemne 
uczucie” niemieckiej dominacji w unii politycznej nie budziło więcej zastrzeżeń 
i negatywnych konotacji. Temu służyć miała proeuropejska, nastawiona na szybkie 
poszerzenie politycznych i gospodarczych granic Unii orientacja niemieckiej poli-
tyki zagranicznej. Przejście od Wspólnoty do Unii (Traktat z Maastricht), w którym 
Niemcy odegrały tak ważną rolę, miało ostatecznie rozwiać te obawy. Timothy 
Garton Ash trafnie podsumował ten okres budowania nowej niemieckiej tożsamo-
ści pisząc, że Niemcy najpierw zrezygnowały z suwerenności (EWG, Wspólnota 
Europejska, Unia Zachodnioeuropejska) po to, aby ją odzyskać, a gdy ją odzyskały 
(zjednoczenie), to okazało się, że chcą z niej znów zrezygnować (Unia Europejska)20. 
Dieter S. Lutz, neoliberalny politolog niemiecki powiedział, że po zjednoczeniu 
odpowiedzialność Niemców za pokój jest dla ich polityki zagranicznej imperaty-
wem, który musiał znaleźć i znalazł swój wyraz w niemieckiej konstytucji21.

Otwarte deklarowanie przez niemieckich polityków, że „rola Niemiec zmieniła 
się i bardziej liczy się ich zdanie, rady i pomoc”22, początkowo przyjmowane było 
w Europie i na świecie z dużą otwartością, a wręcz życzliwością. Zwłaszcza doty-
czyło to wschodnio-, środkowo- i południowoeuropejskich sąsiadów RFN, wobec 
których starała się ona występować w charakterze „mecenasa” i „pomostu”. Egzy-
stująca przez dziesięciolecia na peryferiach globalnej polityki RFN, angażowała się 
w rozwiązywanie regionalnych konfl iktów w Europie, zgłaszając aspiracje do sta-
łego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Większa inicjatywa i niezależność 
rządu niemieckiego w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa wynikała 
jednak nie tylko z osłabienia, czy wręcz zniknięcia zagrożeń ze strony ZSRR, lecz 
przede wszystkim z minimalizacji ryzyka wybuchu konfl iktu z użyciem broni 

19 Bundesministerium der Verteidigung (Hrsg.), Weißbuch zur Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland und zur Lage und Zukunft  der Bundeswehr, Bonn 1994, s. 28–29.

20 T.G. Ash, In Namen Europa. Deutschland und der geteilte Kontinent, München–Wien 1993, 
s. 402.

21 D.S. Lutz, Endzeit: Alptraum oder Wirklichkeit?, „Hamburger Informationen zur Friedensfor-
schung und Sicherheitspolitik” 1993, s. 9.

22 Zob. Deutschlands Rolle in Europa und der Welt. SPD Regierungsprogramm, http://regierung-
sprogramm.spd.de/servlet/PB/menu/1076211-ePRJ-spd-asp-global, odczyt z dn. 18.02.2009.
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jądrowej na terytorium europejskim. O ile jednak w skali europejskiej w latach 90. 
Berlin wykazywał się międzynarodową kompetencją, o tyle w skali globalnej, żadna 
z sił politycznych RFN nie była koncepcyjnie i politycznie przygotowana do zbu-
dowania nowej strategii w polityce bezpieczeństwa. Uwidoczniło się to zwłaszcza 
po wybuchu pierwszego konfl iktu w Zatoce Perskiej, gdy okazało się, że prosta 
kontynuacja kierunków – europejskiego i atlantyckiego, bez sprecyzowania roli 
instrumentów militarnych w stosunkach międzynarodowych i próby wykorzysty-
wania instytucji, takich jak ONZ czy OBWE do realizowania interesów narodo-
wych, w tym również interesów bezpieczeństwa, już nie wystarczały. Teoretyczne 
modele polityki bezpieczeństwa tworzone przy udziale niemieckiej lewicy wciąż 
nie udzielały odpowiedzi na pytanie o to, jaka powinna być reakcja społeczności 
międzynarodowej wobec aktu agresji, jakiej dopuścił się Irak atakując Kuwejt, co 
dało asumpt do interwencji wojsk sprzymierzonych w rejonie Zatoki Perskiej 
(1990–1991). Postawa SPD cechowała się wówczas brakiem solidarności wobec 
decyzji USA i jego sojuszników, którzy przygotowywali się do interwencji wobec 
irackiego agresora23. Rozczarowały także decyzje zjazdu SPD w Wiesbaden (16–19 
listopada 1993 r.), które w obszarze polityki bezpieczeństwa dotyczyły przede 
wszystkim zagadnień czysto wojskowych i technicznych aspektów polityki obron-
nej24, tymczasem oczekiwania wobec niemieckiej lewicy wiązały się z kwestią 
bardziej realistycznej oceny sytuacji międzynarodowej i niemieckiej polityki 
zagranicznej. Niektóre uchwały zjazdowe, jak na przykład dokument pod nazwą 
„Zapewnić pokój”, cechowała antymilitarna i pacyfi styczna retoryka („bezpieczeń-
stwo powstaje tylko i wyłącznie drogą politycznej, ekonomicznej, społecznej 
i ekologicznej współpracy)25, miały dowodzić postępującej ze strony socjaldemo-
kratów „utraty kontaktu z  rzeczywistością”. Sojusz północnoatlantycki, który 
według części socjaldemokratów wraz z końcem konfl iktu Wschód–Zachód 
utracił swój obronny charakter, powinien skupić się na uczestnictwie w dialogu 
politycznym26. 

23 M. Inacker, Unter ausschluss der Öff entlichkeit? Die Deutschen in der Golfallianz, Bonn–Berlin 
1991, s. 7.

24 Zob. M. Inacker, Zwischen Real- und Oppositionspolitik. Die außen- und sicherheitspolitische 
Diskussion in der SPD am Scheideweg, St. Augustin 1994, s. 39.

25 Perspektiven einer neuen Aussen-und Sicherheits-politik, „Beschlussübersicht” Nr. 15 zum Par-
teitag Wiesbaden, 16–19 November 1993, Presseservice der SPD, s. 11.

26 Ibidem, s. 12.
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NIEMIECKIE I GLOBALNE BEZPIECZEŃSTWO PO PRZEJĘCIU 
WŁADZY PRZEZ KOALICJĘ SPD/ZIELONI

Zmiana orientacji niemieckiej opinii publicznej, wynikiem której była wygrana 
socjaldemokratów w wyborach 1998 r., przez wielu obserwatorów utożsamiana była 
ze zmianą pokoleniową, a nie programową. Znużeni rządami „kanclerza zjednoczenia” 
niemieccy wyborcy dali wyraz oczekiwaniom, że nowa ekipa wniesie świeży impuls 
nie tylko do spraw wewnętrznych, ale także do polityki międzynarodowej. Wynik 
niemieckich wyborów zbiegł się w czasie z zaostrzeniem sytuacji międzynarodowej, 
głównie za sprawą narastających konfl iktów na tle etnicznym w Europie oraz przy-
bierającego na sile konfl iktu na Bliskim Wschodzie i wojny z terroryzmem w Iraku 
i Afganistanie. Niepewność i poczucie zagrożenia sprawiły, że partnerzy polityczni 
i wojskowi zjednoczonych Niemiec zaczęli formułować śmiałe wnioski dotyczące 
udziału Bundeswery, jako potencjalnego„silnego rozjemcy” w rodzących się i już 
trwających konfl iktach. Próbując sprostać tym oczekiwaniom liderzy niemieckiej 
lewicy starali się uczynić politykę zagraniczną i bezpieczeństwa jądrem, wokół którego 
skupi się aktywność międzynarodowa czerwono-zielonej koalicji. W umowie koali-
cyjnej SPD/Sojuszu 90/Zieloni zawarto więc priorytety polityki zagranicznej i bez-
pieczeństwa na czele ze zwiększeniem funkcjonalności Wspólnej Polityki Zagranicz-
nej i Bezpieczeństwa, wzmocnieniem Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, 
rozszerzeniem europejskiej polityki prewencji konfl iktów oraz stworzeniem cywil-
nego systemu reagowania na kryzysy. Oczywiście w umowie uwzględniono deklara-
cję o wypełnianiu obowiązków wynikających z członkostwa w NATO oraz pogłębia-
nie partnerstwa transatlantyckiego. Przejęcie władzy w Berlinie oznaczało dla gabinetu 
Schrödera/Fischera konieczność jasnego określenia swoich stanowisk wobec „cha-
deckiego dziedzictwa” w polityce bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim bliskiej 
współpracy i pełnego zaangażowania w wojskowy dialog ze Stanami Zjednoczonymi, 
walki z terroryzmem, proliferacją broni masowego rażenia, podkreślanie roli NATO 
oraz UE w rozwiązywaniu konfl iktów międzynarodowych. Pod wodzą Schrödera 
niemiecka lewica z jednej strony akcentowała asertywne podejście do sojuszniczych 
zobowiązań, a z drugiej nowy pragmatyzm „niemieckich interesów”, jednocześnie 
aspirując do roli lidera europejskiej integracji. Niemcy, co dało się odczuć w trakcie 
kampanii 1998 r., zaczęły prezentować także wszelkie cechy „dojrzałego narodu”, który 
nie ma „poczucia wyższości nad innymi, ale nie ma też poczucia niższości wobec 
jakiegokolwiek narodu”27. Nowy niemiecki rząd, a zwłaszcza jego dyplomacja 

27 „Bulletin des Presse und Informationsamtes” 1998, nr 74.
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musiały ponadto umiejętnie balansować między Paryżem, który na ogół popierał 
inicjatywy Berlina i Waszyngtonem, przyzwyczajonym do chadeckiej „stałości” 
i z coraz większym niepokojem obserwującym inicjatywy gabinetu socjaldemo-
kratów i Zielonych. Jak słusznie zauważa Patrycja Sokołowska kanclerz Schröder, 
oprócz zapewniania o kontynuacji dotychczasowych kierunków polityki zagra-
nicznej jako pierwszy niemiecki polityk odważył się otwarcie mówić o „świado-
mych i własnych interesach” Niemiec, które uznawał za naturalny cel polityki 
zagranicznej państwa określonych przez rację stanu28. Nie można mieć wątpliwości, 
że właśnie w tym okresie RFN z biernego uczestnika stosunków międzynarodo-
wych, stawała się pełnoprawnym i świadomym własnej roli partnerem takich 
państw europejskich, jak Francja i Wielka Brytania, a w wymiarze globalnym Stany 
Zjednoczone i Rosja, przeznaczającym na cele związane z obroną 14 miliardów 
dolarów USA rocznie, co dawało im drugą po Stanach Zjednoczonych, lecz przed 
Wielką Brytanią, Francją i Japonią pozycję.

Przywoływane często słowa Schrödera wypowiedziane w 2002 r., że „o egzysten-
cjalnych kwestiach narodu niemieckiego decydować się będzie w Berlinie”, powtó-
rzyła w 2009 r. na forum niemieckiego Bundestagu kanclerz Angela Merkel, udo-
wadniając, że w kwestiach fundamentalnych w Berlinie panuje daleko idący 
konsens. Wśród obserwatorów niemieckiej sceny nikt nie miał wątpliwości, że 
wywodzącym się ze zgoła odmiennych opcji politykom chodziło o stosunki z USA, 
a umieszczając tę kwestię w bieżącej agendzie, dali jasno do zrozumienia, że nowe 
stosunki transatlantyckie muszą polegać na pełnym partnerstwie, a to może być 
realizowane nie tylko bilateralnie, lecz w szczególności w ramach pogłębiania 
relacji sojuszniczych w NATO oraz szerszego zaangażowania międzynarodowego 
i militarnego. RFN. Wśród niemieckich socjaldemokratów, usiłujących znaleźć 
sensowną przeciwwagę dla hegemonistytcznych aspiracji Ameryki, upowszech-
niało się przekonanie, że taką przeciwwagą może stać się rozbudowa Europejskiej 
Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony oraz Wspólna Polityka Zagraniczna i Bez-
pieczeństwa Unii Europejskiej, którą socjaldemokraci określali wprost jako prze-
słankę dla równoprawnych stosunków transatlantyckich29. Kolejnym elementem 
tworzącym socjaldemokratyczną politykę atlantycką i  europejską miało być 
zacieśnienie współpracy Europy z Rosją oraz wypracowywanie wspólnego stano-

28 P. Sokołowska, Przeobrażenia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Niemiec na przełomie XX 
i XXI wieku, [w:] Od podziału do jedności. Powojenne Niemcy 1945–1949–1989–2009, red. R. Gelles, 
„Niemcoznawstwo” 2008, nr 17. 

29 Program rządowy SPD, http://www. regierungsprogramm.spd.de/servlet/PB/menu, s. 2, odczyt 
z dn. 18.02.2009.
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wiska Unii Europejskiej w międzynarodowych organizacjach, takich jak OBWE 
i ONZ. Pod hasłem „Więcej odpowiedzialności dla Europy” SPD opowiadała się 
za wzmocnieniem roli Europy w Sojuszu Północnoatlantyckim i silniejszą rolą UE 
w NATO. Działania te wzmocnią sojusz jako taki – argumentowali socjaldemo-
kraci30.

Problematyka bezpieczeństwa i obrony zdominowała obrady zjazdu partii 
socjaldemokratycznej w listopadzie 2001 r. w Norymberdze. Kanclerz federalny 
Gerhard Schröder uzyskał na zjeździe rekordowy wynik – 88,6 proc. poparcia 
delegatów dla swojej kandydatury na stanowisko przewodniczącego SPD. „Mam 
zamiar wspólnie z partią Zielonych kontynuować wdrażanie programu „Agenda 
2000”. Zieloni stoją przed wyborem – nostalgia i wyparcie ze sceny politycznej czy 
współpraca z nami” – przestrzegał Schröder31. 

Ważnym impulsem do kształtowania nowego porządku w skali globalnej stały 
się zamachy terrorystyczne w Ameryce. Niemcy nie zmierzały pozostać obojętne 
wobec nowych zagrożeń i mieć swój wkład w ich prewencję, tyle że na zasadzie 
partnerstwa, a nie posłuszeństwa wobec Waszyngtonu32. Uzasadnionym było 
pytanie o formę, jaką przybiorą stosunki między Europą a Ameryką, czy mówiąc 
wprost: gdzie jest miejsce Niemiec – u boku Stanów Zjednoczonych, czy w konku-
rencji z tradycyjnymi sojusznikami? O ile zaangażowanie niemieckich oddziałów 
w Europie było bezdyskusyjne, o tyle postawa szefa SPD i kanclerza federalnego 
G. Schrödera, który na kilka tygodni przed rozpoczęciem działań Zatoce Perskiej 
przez siły międzynarodowe, oświadczył, że Niemcy „w tej wojnie nie wezmą 
udziału”, nie pozostawiła sojusznikom żadnych złudzeń. Antyamerykański ton, 
będący jednym z czynników, dzięki którym jesienią 2002 r. Schröder ponownie 
wygrał wybory do Bundestagu, a SPD zdołała utrzymać się przy władzy, wciąż 
dominował w środowisku niemieckiej lewicy. Sprzeciw wobec niepopularnej wojny 
w Iraku, którą popierały partie chadeckie, był prostym zabiegiem socjotechnicznym 
wykorzystującym antywojenne nastroje Niemców. Taka postawa nie spotkała się 
jednak ze zrozumieniem opinii międzynarodowej, która wyraziła rozczarowanie 
izolacjonistyczną postawą rządu, na którego czele stał socjaldemokratyczny kanc-
lerz, co więcej nie kryła oburzenia, że zamiast racjonalnych argumentów, które 
wyjaśniałyby odmowę Niemiec uczestnictwa w koalicji antyirackiej, klasa poli-

30 Ibidem.
31 Erneuerung. Verantwortung. Zusammenhalt. Die Politik der Mitte in Deutschland, Ordentlicher 

Parteitag 19 bis 22 November 2001. Nürnberg, http://www/spd.de.servlet.PB/menu/1588262/index.
html.

32 K. Gelles, Stosunki amerykańsko-niemieckie 1945–2005, „Niemcoznawstwo” 2006, nr 14, s. 53.
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tyczna tego kraju wykazuje daleko posuniętą polityczną ułomność i koniunktura-
lizm. Analizując źródła niechęci rządu Gerharda Schrödera i kancelrza osobiście 
do wspierania militarnej polityki Ameryki, wskazać należy, że zaczątki socjalde-
mokratycznej niechęci wobec Pax Americana pojawiły się jeszcze w latach 60. i 70. 
ubiegłego stulecia, kiedy SPD lansowała takie hasła, jak „europejski rdzeń”, czy 
„Eurogrupa”, a Walter Scheel przewidywał, że Europejczycy przejmą w przyszłości 
większą odpowiedzialność wewnątrz NATO. Forsowana przez SPD idea europej-
skiej wspólnoty bezpieczeństwa i obrony musiała jednak ustąpić twardej polityce 
realnej, a rozwój sytuacji międzynarodowej postawił socjaldemokratów wobec 
alternatywy: czy są gotowi użyć swoich wojsk do operacji militarnych poza grani-
cami Niemiec, czy też niemiecka armia, dobrze wyszkolona i uzbrojona, a przede 
wszystkim zdolna do szybkiego przemieszczania się na lądzie i w powietrzu, kiedy 
inni będą walczyć, pozostanie w koszarach? Te postawy dowodziły, że w Berlinie 
zasadniczym zmianom uwarunkowań międzynarodowych wciąż nie towarzyszyła 
wystarczająco głęboka redefi nicja celów polityki bezpieczeństwa i brak rozstrzy-
gnięć, co do militarnych środków realizacji niemieckiej polityki zagranicznej. 
Trwająca do połowy lat 90. XX w. bezpłodna debata nad udziałem niemieckiej 
Bundeswery w operacjach wojskowych out of area, była dziedzictwem „miękkiej” 
polityki Republiki Bońskiej. Inwazja na Irak okazała się być prawdziwą próba dla 
amerykańsko-europejskiego, w tym także amerykańsko-niemieckiego aliansu. 
Podzielić należy stanowisko wyrażone przez Wernera Weidenfelda, który wskazuje, 
że odmowna decyzja była dowodem na rozluźniane się więzi łączącej Europę 
Zachodnią z USA33. Mimo że Schröder ofi cjalnie opowiadał się za utrzymaniem 
partnerstwa atlantyckiego, to jednak zaznaczał, że Niemcy są „świadomym pań-
stwem” i nie zgodzą się na udział w operacji w Iraku ani na prowadzenie dyploma-
cji „książeczki czekowej”, tak jak miało to miejsce w trakcie pierwszej wojny 
w Zatoce. W pełnym napięcia okresie poprzedzającym amerykańską interwencję 
w Iraku kanclerz G. Schröder wygłosił przemówienie w Bundestagu, w którym 
wprawdzie wielokrotnie odnosił się do sojuszniczej wierności i przyjaźni nie-
miecko-amerykańskiej, ale jednocześnie krytykował Biały Dom, mówiąc że „siła 
prawa musi zastąpić prawo silniejszego”. Podtrzymał też stanowisko, że możliwe 
jest „pokojowe rozbrojenie” Iraku. Podobnie zresztą jak inni niemieccy i francuscy 
politycy niechętni operacji irackiej Schröder nie odpowiedział na pytanie: jak to 
zrobić? 

33 W. Weidenfeld, Stosunki niemiecko-amerykańskie, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2003, t. III, 
nr 6 (16), s. 89–92.
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Paradoksem jest więc, że to właśnie rządzący w Berlinie socjaldemokraci byli 
pierwszym po 1945 r. rządem, który wysłał armię niemiecką poza terytorium 
NATO. Decyzja z 2003 r. o udziale niemieckich jednostek w kontyngencie Między-
narodowych Sił Wspierających Bezpieczeństwo i objęcie prowincji Hindukusz 
w Afganistanie, była bodaj najważniejszym rozstrzygnięciem, jakie podjęli socjal-
demokraci w obszarze polityki bezpieczeństwa w okresie trwania swoich rządów 
w Berlinie w latach 1998–2005. Rozstrzygnięciem, jak miało się okazać, o daleko-
siężnych skutkach. 4 września 2009 r. niemieckie oddziały zbombardowały dwie 
uprowadzone przez talibów cysterny z paliwem, w wyniku czego zginęło kilkuna-
stu afgańskich bojowników oraz sto przypadkowych ofi ar cywilnych. Polityczne 
„trzęsienie ziemi”, jakie nastąpiło w Berlinie po tym incydencie – dymisje mini-
strów, wysokich rangą wojskowych, powołanie komisji śledczej w Bundestagu 
sprawiło, że część środowisk politycznych, m.in. lewe skrzydło SPD, wezwało rząd 
do jak najszybszego wycofania niemieckich żołnierzy z Afganistanu, a pacyfi styczne 
nastroje wśród niemieckiej lewicy znów stały się aktualne. 

REDEFINICJA NIEMIECKICH INTERESÓW BEZPIECZEŃSTWA 
W POCZĄTKACH XXI WIEKU

Poważne poszerzenie spektrum międzynarodowych zagrożeń, które przestały 
obejmować wyłącznie niebezpieczeństwa militarne spowodowało, że wśród nie-
mieckich liderów zaczęło narastać przekonanie o wyczerpywaniu się formuły 
strategicznego partnerstwa Niemiec i Stanów Zjednoczonych oraz militarnej 
omnipotencji NATO. Stąd w Berlinie pojawiły się pomysły na reformę Sojuszu, 
która miała być procesem przekształcania go w organizację polityczną, „wspólnotę 
wartości”, poszerzaniem jego aktywności na przykład o aspekty bezpieczeństwa 
energetycznego. Koncepcyjną alternatywą dla dotychczasowego kształtu stosunków 
z  Ameryką stała się idea Wspólnej Polityki Zagranicznej i  Bezpieczeństwa 
(WPZiB)34, mająca w zamyśle jej twórców służyć zwiększeniu odpowiedzialności 
„Europy za Europę”, a więc przejęcia przez Unię Europejską zadań obronnych na 
kontynencie. Semantyczna konstrukcja „więcej Europy w NATO” w sferze bezpie-
czeństwa mająca oznaczać wzmocnienie środków militarnych i zdolności do 

34 Szerzej na temat idei Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa i roli RFN w jej kształ-
towaniu w: M. Chyliński, Polityka bezpieczeństwa Socjaldemokratycznej Partii Niemiec 1949–2002, 
Poznań 2009, s. 242–248.
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samodzielnego działania państw Eurgrupy, wywoływała oczywiste pytania o zakres 
obecności Ameryki i czy europejska retoryka oznacza w istocie marginalizowanie 
roli USA35. Podjęta przez gabinet Schrödera, pod pretekstem lepszego wykorzysta-
nia potencjału Sojuszu, zawoalowana próba kontroli działań USA w NATO, miała 
być wstępem do dłuższego procesu opierania niemieckiego bezpieczeństwa na 
dwóch komplementarnych fi larach: amerykańskim i europejskim. W tym drugim 
aspekcie, jako niezwykle ważne dla niemieckiej racji stanu, były relacje z Rosją i to 
nie tylko stosunki bilateralne, ale także działania podejmowane w imieniu Wspól-
noty, w czasie niemieckiej prezydencji w Radzie UE. Począwszy od drugiej połowy 
lat 90. rządy koalicyjne konsekwentnie realizowały założenie hasłowo określane 
jako: „Zmiana poprzez powiązanie”. Celem niemieckiej polityki miała być więc jak 
najbliższa współpraca z Rosją, zarówno w dziedzinie gospodarczej, jak i politycznej, 
a efektem długofalowym – stabilizacja polityczna i gospodarcza na ogromnym 
euroazjatyckim terytorium byłego ZSRR. Budowa nowych, opartych o zasadę 
partnerstwa stosunków z Rosją stała się zresztą jednym z priorytetów niemieckiej 
polityki zagranicznej po zjednoczeniu. Socjaldemokraci przypisują sobie w tym 
obszarze rolę szczególną, wszak politykę ocieplenia stosunków z państwami Europy 
Środkowo-Wschodniej oraz byłym ZSRR, zapoczątkował Willy Brandt. Kulmina-
cją partnerskich relacji Berlin–Moskwa były rządy koalicji SPD-Zieloni/Związek 
90. Schröder uznał, że po stronie rosyjskiej znalazł właściwego partnera w osobie 
Władimira Putina, a efektem zbliżenia politycznego i gospodarczego zainicjowa-
nego przez tych polityków, stała się budowa Gazociągu Północnego z Rosji do 
Niemiec. Poza tym rząd G. Schrödera postawił sobie jako jeden z ważniejszych 
celów – związanie Rosji z Grupą G-8 i poprzez to pozyskanie przychylnego stano-
wiska Moskwy wobec zachodnich planów wojny z terroryzmem, zapewnienia 
bezpieczeństwa żeglugi, gwarancji dostaw surowców i źródeł energii. Problemy 
wewnętrzne, przede wszystkim stagnacja ekonomiczna, doprowadziły do spadku 
notowań rządów SPD i Zielonych. Na osobisty wniosek kanclerza Bundestag nie 
udzielił jego gabinetowi wotum zaufania, co zaowocowało skróceniem kadencji 
parlamentu i kolejnymi wyborami. Pomimo dobrego wyniku wyborczego SPD, 
Schröder ostatecznie nie zdecydował się wziąć udziału w rządzie Wielkiej Koalicji 
CDU/CSU–SPD, choć jego partia w ludowo-chrześcijańskim gabinecie Angeli 
Merkel otrzymała aż osiem ministerstw, w tym między innymi stanowisko ministra 
spraw zagranicznych, fi nansów i sprawiedliwości. W październiku 2009 r. CDU/

35 I. Wróbel, Rząd Gerharda Schrödera wobec Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 2507, „Niemcoznawstwo” 2003, nr 12. 
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CSU i FDP utworzyły nowy gabinet, a SPD, która otrzymała 23% głosów pozostała 
w opozycji. Mimo porażki socjaldemokraci nie ograniczyli swojej aktywności 
w sprawach międzynarodowych. Jesienią 2010 r. przedstawili w Bundestagu swoje 
stanowisko wobec mającego się odbyć w listopadzie tegoż roku w Lizbonie szczytu 
NATO, na którym państwa członkowskie miały zdefi niować nową koncepcję 
strategiczną paktu. Socjaldemokraci zażądali, aby nowa strategia uwzględniała 
budowę świata wolnego od broni jądrowej, co powinno rozpocząć się od wycofanie 
taktycznej broni nuklearnej z terytorium RFN i całej Europy. SPD optowała także 
za bliską współpracą w tym zakresie z Rosją36. Po rezygnacji w marcu 2011 r. 
(w wyniku plagiatowego skandalu) ministra obrony Karla-Th eodora zu Gutten-
berga, jego następca Th omas de Maizière zastał wiele niedokończonych zadań 
w obszarze obronności i polityki bezpieczeństwa, przede wszystkim reformę 
strukturalną narodowej armii, którą jego poprzednik pospiesznie rozpoczął. 
Wyzwaniem, z jakim próbowali się zmierzyć także socjaldemokraci było i jest 
przekształcenie Bundeswery, od zarania armii poborowej, w armię w pełni zawo-
dową, przy konieczności ograniczenia wydatków budżetowych na obronę o ponad 
osiem miliardów euro. De Maizière – zdaniem socjaldemokratów – powinien 
ponadto odpowiedzieć w imieniu rządu federalnego na pytania stawiane przez 
zagranicznych partnerów i sojuszników Niemiec, które Guttennberg ignorował, 
a więc z jakimi scenariuszami zagrożeń musi i może liczyć się jeszcze niemiecka 
armia? Jakie konsekwencje dla militarnych zdolności NATO i globalnych obowiąz-
ków sojuszu, będą miały strukturalne przeobrażenia Bundeswery? Czy wciąż 
rosnący, tak zwany „poziom ambicji” NATO, będzie wykonalny przy mniejszych 
przychodach indywidualnych obywateli RFN?37 SPD zarzuca chadeckiemu rządowi, 
że Republika Federalna czerpie korzyści z sił bezpieczeństwa swoich partnerów, 
a działania i interwencje wymagające użycia sił zbrojnych, na przykład w Libii, 
niemiecki rząd ceduje na inne państwa. Zdaniem socjaldemokratów niemieckie 
siły zbrojne znajdują się obecnie w stanie, który w żaden sposób nie odpowiada 
tzw. stanowi „wyrównania obciążeń” społeczności międzynarodowej. Sprzeciw SPD 
budzi także plan zaoszczędzenia w armii 8,3 mld euro do 2015 r. Okrojony budżet 
– argumentują socjaldemokraci – pozwoli sfi nansować utrzymanie zaledwie 158 

36 SPD fordert Abzug der Atomwaff en aus Europa, Antrag zum neuen Strategischen Konzept der 
NATO, http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_dok/0,,54216,00.html, odczyt z dn. 4.04.2012.

37 Zob.wystąpienie zastępcy przewodniczącego frakcji parlementarnej SPD, Gernota Erlera 
„Strategisches Konzept der NATO”, 11.11.2010, http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_dok/0,,54216,00.
html,, tamże Rede der stellvertretenden Sprecherin der Arbeitsgruppe Außenpolitik, Uta Zapf MdB, 
in der Debatte „Strategisches Konzept der NATO”, odczyt z dn. 21.12.2011.
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tys. żołnierzy, a to będzie oznaczać, że biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców 
Niemcy będą mieli proporcjonalnie najmniejszą armię w Europie! Czy państwo 
dysponujące tak słabą armią będzie w stanie dotrzymać zobowiązań wobec ONZ, 
NATO i UE, czy będzie w stanie realizować swoje cele w polityce zagranicznej 
i polityce bezpieczeństwa – krytykują chadecko-liberalne plany socjaldemokraci. 

PODSUMOWANIE

W artykule wskazaliśmy krytyczne momenty w procesie zmian niemieckiej 
polityki bezpieczeństwa w minionym ćwierćwieczu – upadek dwubiegunowego 
systemu światowego bezpieczeństwa, konsekwencje zjednoczenia Niemiec, osła-
bienie partnerstwa atlantyckiego i przesunięcie przez Berlin punktu ciężkości 
w kierunku struktur europejskich. Przedstawione zostały najważniejsze decyzje 
w niemieckiej polityce zagranicznej, takie jak niemiecka odmowa wsparcia koali-
cji antyirackiej w 2002 r. i wysłanie niemieckiej armii na misje zagraniczne (do 
Kosowa i Afganistanu) oraz ich wpływ na ewolucję polityki bezpieczeństwa RFN. 
Zwłaszcza wciąż głośny na świecie, a wspomniany w tym tekście przypadek pod-
jętej ad hoc decyzji o zbombardowania przez Bundeswehrę afgańskiego konwoju, 
obnażył wszystkie defi cyty niemieckiej strategii bezpieczeństwa, przede wszystkim 
sprzeczności pomiędzy ambicjami odgrywania większej roli w polityce międzyna-
rodowej a sceptycyzmem niemieckie go społeczeństwa wobec misji zagranicznych. 
Inne niedostatki tej strategii, to brak jasnego określenia politycznego iunctim 
między polityką bezpieczeństwa a interesami niemieckiej gospodarki, brak poli-
tycznego przywództwa i  instytucji odpowiedzialnych za kreowanie poli tyki 
w obszarze bezpieczeństwa, wreszcie niedoskonałości instrumentów (zarów no 
wojskowych, jak i cywilnych) oraz możliwości ich wykorzy stania, jak również 
bierność i reaktywność niemieckiej polityki sojuszniczej38. Diagnozę tę jedynie 
potwierdzają incydenty, takie jak niefortunna wypowiedź Prezydenta Niemiec 
Horsta Koehlera, sugerująca, że zaangażowanie niemieckich sił w Afganistanie 
uzasadniać należy niemieckimi interesami ekonomicznymi, w następstwie której 
polityk ustąpił ze stanowiska i pokazują, że Niemcy wciąż nie mogą poradzić sobie 
z syndromem „późnego przybysza” do klubu najważniejszych podmiotów global-
nych stosunków. Niewątpliwie o przyszłości niemieckiej, także socjaldemokratycz-

38 J. Gotkowska, W połowie drogi do pełnoletniości – niemiecka polityka bezpieczeństwa, „Biuletyn 
Niemiecki”, 10.03.2010, nr 4, s. 3.
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nej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, zadecyduje to, jak ułożą się stosunki 
między Europą i Ameryką, a dylemat euroazjatyzm (uwzględniający partnerstwo 
z Rosją), czy neoatlantyckość, nie będzie postrzegany jako dramatyczna alternatywa 
będąca wyłącznym udziałem Niemiec, lecz także takich instytucji, jak NATO i Unia 
Europejska. 
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Between the European and Atlantic Policy. Security policy Dilemmas 
of the German Social Democratic Party in the Years 1990–2011

EXTERNAL SECURITY AND foreign policy for the German Social Democrats are the key 
areas of politics. Author’s main purpose was to describe the changes in German policy on 
external security against global processes of international politics. Th e article indicates the 
most important decisions in German foreign policy, such as the refusal to support the war 
in Iraq in 2002 and sent the German army for foreign missions to Kosovo and Afghanistan. 
Th e author also tries to map out the future of German foreign and security policy, includ-
ing the traditional dilemmas – relations with America and the domination of Germany in 
Europe.
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1. WPROWADZENIE

NA POTRZEBY NINIEJSZEGO studium przyjmuje się, że lobby propolskie w Niem-
czech to jednostki i/lub grupy osób nazwane przyjaciółmi Polski, które swoją 
aktywność opierają na strategii komunikacyjnej mającej budować i utrzymywać 
pozytywny wizerunek Polski w RFN. W kontekście lobbingu funkcjonuje pojęcie 
public aff airs oznaczające wyspecjalizowaną formę lobbingu polegającą na trwałym 
utrzymywaniu kontaktów przez daną organizację z administracją samorządową 
i rządową. Celem public aff airs jest przede wszystkim tworzenie i utrzymywanie 
korzystnego dla danej organizacji wizerunku, który będzie sprzyjał rozwojowi jej 
działalności. Mówiąc o lobby propolskim mam na myśli działalność różnych grup, 
organizacji czy jednostek ukierunkowaną właśnie na tworzenie i utrzymywanie 
korzystnego dla danej organizacji wizerunku nie tylko wśród decydentów poli-
tycznych, ale także medialnych, czyli w przestrzeni opinii publicznej, który będzie 
sprzyjał rozwojowi jej działalności i tym samym, gdy celem tych organizacji jest 
utrzymywanie przyjaznych stosunków z  Polską, budowaniu i  utrzymywaniu 
korzystnego dla niej wizerunku. Innymi słowy chodzi o jednostki, grupy, organi-
zacje, które zaliczylibyśmy do przyjaciół Polski i które na terenie RFN dbają o jej 
pozytywny wizerunek, a więc na przykład politycy, parlamentarzyści, członkowie 
rządu i administracji państwowej, naukowcy czy publicyści.

Encyklopedycznie lobbing czy lobby ma nieco inne znaczenie. W języku angiel-
skim oznacza również salę recepcyjną w hotelu lub parlamencie, stąd etymologicz-
nie lobbing to ‘aktywność odbywająca się w lobby’. Z czasem określenie to zaczęło 
oznaczać kontaktowanie się z aktorami czy decydentami politycznymi. Lobbing 
zapoczątkowano w lobby angielskiej Izby Gmin czy amerykańskiego Kongresu. 

PRZYJACIELE POLSKI – LOBBY PROPOLSKIE 
WE WSPÓŁCZESNYCH NIEMCZECH

Piotr Zariczny
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Powszechnie nazywa się tak wywieranie wpływu przez zawodowych rzeczników 
interesów (lobbystów) na władze publiczne. W socjologii pod pojęciem lobbing 
rozumie się oddziaływanie na decyzje podejmowane przez organy władzy publicz-
nej oparte na strategii komunikacyjnej uwzględniającej wiele czynników, między 
innymi analizę procesu decyzyjnego, politykę danego organu, własne cele strate-
giczne czy bieżący monitoring wydarzeń1.

Niniejszy artykuł będzie poświęcony rekonstrukcji historycznej grup oraz osób 
tworzących we współczesnych Niemczech (głównie w ostatnich 10 latach) tzw. 
propolskie lobby. Ci komunikatorzy w relacjach polsko-niemieckich (politycy, 
dziennikarze, naukowcy, zwykli obywatele), tworzący ważną część dyskursu o Pol-
sce w RFN, wywodzą się w większości z ruchów społecznych i pozarządowych 
sprzed 1989 r., które jako forma uspołeczniania kontaktów międzynarodowych 
w warunkach zimnej wojny stanowiły i nadal stanowią istotny fundament w nor-
malizacji i integracji w stosunkach politycznych i społecznych na linii Berlin–War-
szawa. Nie będę się natomiast szczegółowo zajmował środowiskami Polsce nie-
przychylnymi, negatywnie nastawionymi czy krytycznymi wobec niej, na przykład 
Związkiem Wypędzonych, czy niektórymi politykami, jak Erika Steinbach.

Próby podejmowania dialogu pozarządowego i powstałe w ten sposób przesłanki 
uspołecznienia stosunków polsko-niemieckich, mimo ograniczeń zimnowojennych 
i różnic ideologicznych, stworzyły fundament intelektualny do rozpoczętego po 
1990 r. procesu zbliżenia, normalizacji i ostatecznie postępującej integracji między 
oboma krajami i społeczeństwami. W III RP, jak i w zjednoczonych Niemczech, do 
władzy doszła grupa aktorów politycznych i medialnych, którzy aktywnie uczest-
niczyli w nieofi cjalnych czy pozarządowych kontaktach polsko-wschodnioniemiec-
kich i polsko-zachodnioniemieckich przed 1989 r. na czele z Tadeuszem Mazo-
wieckim, Bronisławem Gieremkiem, Kazimierzem Wóycickim po stronie polskiej 
czy Marcusem Meckelem, Wolfgangiem Th iersem i Wolfgangiem Templinem po 
niemieckiej, by wymienić tylko najbardziej znane nazwiska. Dzięki temu łatwiej 
pokierowano procesem zmniejszania dystansu między społeczeństwami obu 
krajów w kolejnych latach2.

1 Por. K. Jasiecki, M. Molęda-Zdziech, U. Kurczewska, Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania 
wpływu, Kraków 2006; M.M. Wiszowaty, Regulacja prawna lobbingu na świecie. Historia, elementy, 
stan obecny, Warszawa 2008.

2 Por. W.D. Eberwein, Wspólnota wartości i interesów. Rozważania z zakresu teorii integracji, [w:] 
Stosunki polsko-niemieckie 1949–2005. Wspólnota wartości i interesów, red. B. Kerski, W.-D. Erberwein, 
Olsztyn 2005, s. 15–45; B. Kerski, Społeczny wymiar polityki międzynarodowej. Rola inicjatyw poza-
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Na wstępie można więc postawić pytanie o to, czy jakiekolwiek inne państwo 
europejskie zabiega do takiego stopnia o dobre relacje z Polską jak Niemcy po 
1990 r.?3 Czy nasi tradycyjni historycznie rzecz biorąc, lecz dziś bardziej odlegli 
i rzadziej tak przyjaźni sojusznicy, jak Francja, USA czy Wielka Brytania opierają 
się na zwykłej poprawności politycznej w kontaktach z Warszawą? Z jednej strony 
warto zastanowić się, czy nie uznać dziś RFN za sojusznika, partnera strategicznego 
Polski na arenie międzynarodowej (to zadanie dla polityków). Z drugiej – należa-
łoby ustalić, kto dba o kształtowanie tych dobrych relacji z Warszawą w Berlinie, 
kim/czym jest tak zwane lobby propolskie w RFN? (To z kolei zadanie dla naukow-
ców). W dyskursie medialnym na temat stosunków polsko-niemieckich od kilku 
lat obok tematów realnych dość często pojawiają się urojone oraz potencjalnie 
problematyczne. Zjawisko to wiąże się z wieloma czynnikami. Jednym z nich są 
źródła i inspiracje dziennikarzy. Media rzadko wracają do niewątpliwych zasług 
Niemiec wobec Polski w postaci pomocy dla III RP na jej drodze do integracji ze 
strukturami politycznymi świata zachodniego, czyli NATO i Unii Europejskiej. 
Zasługi te wynikają ze stałego zaangażowania i promocji Polski oraz polskiej 
kandydatury do tych instytucji, by wspomnieć tu choćby spotkanie na szczycie 
w Krzyżowej czy ostatnie godziny negocjacji przedakcesyjnych w Kopenhadze. Od 
wstąpienia Polski do UE w 2004 r. opinie publiczne po obu stronach granicy mają 
prawo zajmować kwestie związane z przyszłością tej współpracy. Zetknięcie się 
dominującego w Berlinie pragmatyzmu4 z polskim idealizmem spowodowało 
trudności, na których skupiła się uwaga mediów. Zbyt rzadko wspominają one 
o innym wymiarze tych stosunków, bardziej lokalnym i mniej skandalizującym, za 

rządowych w stosunkach polsko-niemieckich przed 1990 rokiem, [w:] Stosunki polsko-niemieckie 
1949–2005. Wspólnota wartości i interesów, Olsztyn 2005, s. 111–160.

3 Zob. P. Beniuszys, Potencjalny numer jeden, liberte.pl/kraj/1755-potencjalny-numer-jeden.html, 
odczyt z dn. 15.09.2011.

4 Pragmatyczne podejście RFN jako państwa, którego największym atutem jest gospodarka, w tym 
rozwój technologiczny i siła eksportowa, do Rosji jako świetnego partnera handlowego, należy zaak-
ceptować. Rosja jest pierwszym krajem, który ma istotny wpływ na kształtowanie się relacji między 
Berlinem a Warszawą. W imię ideałów czy walki o demokrację na przykład w Gruzji lub w innych 
częściach byłego ZSRR niemiecka opinia publiczna i jej uczestnicy nie są skłonni pozbawić swojej 
gospodarki ważnego impulsu rozwojowego i zaryzykować kryzysu ekonomicznego na dużą skalę. Taki 
stosunek RFN do Rosji uczy, tak jak generalnie historia powszechna, że po pierwsze, im większy poziom 
powiązań handlowych, tym mniejsze prawdopodobieństwo konfl iktu zbrojnego, a po drugie, uwzględ-
nienie oczekiwań Rosji znaczy też rozstanie się z nadzieją o otwartych drzwiach do NATO dla wszystkich 
tych krajów. Niemcy przyjmują do wiadomości własne i jednocześnie całego Zachodu ograniczenia 
w zakresie możliwości wywierania politycznego wpływu na Rosję. Te ograniczenia trzeba będzie coraz 
bardziej akceptować, gdyż z każdą kolejną dekadą środki fi nansowe Zachodu będą coraz mniejsze. 
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to konkretniejszym dla zwyczajnych relacji między obywatelami, choćby na pogra-
niczu. Szereg przedsięwzięć pokazuje trwający nadal bardzo duży dyplomatyczny 
i instytucjonalny wysiłek Niemiec na rzecz dalszej poprawy stosunków z Polską. 
Kto stoi za tymi działaniami?

Niemieckie i polskie gminy, miasta i powiaty zawarły z jednostkami terytorial-
nymi w RFN najwięcej partnerstw, jeśli nie liczyć ich odpowiedników w relacjach 
niemiecko-francuskich5. W samym tylko 2009 r. zrealizowano ponad 900 projektów 
współpracy na poziomie szkół wyższych, w Niemczech już od wielu lat studiuje 
duża liczba polskich studentów (około 12 tys.). W ramach Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży w wielu programach uczestniczyły ponad 2 mln młodych 
ludzi. Warszawa jest od początku XXI wieku pierwszym celem ofi cjalnych wizyt 
zagranicznych każdej nowo wybranej głowy państwa niemieckiego. Wszystkie te 
przykładowo nazwane działania są wyrazem chęci ugruntowania bliskich relacji 
z Polską.

Warto więc opisać te kręgi niemieckich elit, które z wysiłkiem, dobrą wolą i sym-
patią lobbują na rzecz Polski i budowania z nią jak najlepszych relacji. Nie chodzi 
tu o kompleksowe uchwycenie wszelkich działań i zabiegów, ale przede wszystkim 
o wyrywkowe, ale konkretne nazwanie spektakularnych przykładów pozytywnego 
zaangażowania. Polska ma w Niemczech wpływowych przyjaciół. Powróćmy więc 
do postawionego wyżej pytania: Kim są? Choć wielu polityków ogłosiło powstanie 
europejskiej opinii publicznej, a wielu naukowców głosi jej upadek, to nadal brakuje 
odpowiedzi na temat polsko-niemieckiej opinii publicznej. Czy są to nazwiska 
i hasła z pierwszych stron gazet, jak Steff en Möller, Lukas Podolski, Dariusz Michal-
czewski, Erika Steinbach, Gazociąg Północny, gastarbeiterzy i polscy złodzieje 
niemieckich aut? W towarzystwie polsko-niemieckim zapewne doszłoby do kłótni, 
jakiej narodowości jest Podolski, po co komu rurociąg na dnie Bałtyku i kim jest 
właściwie Erika Steinach, na koniec zaś opowiedzianoby dowcip o Polakach, którzy 
kradną Niemcom samochody. Oczywiście w takich dyskusjach obie strony posługują 
się stereotypowymi argumentami i konfrontują swoje wyobrażenia z nieznanymi 
faktami. Jednak w obu krajach trudno sobie wyobrazić, żeby z innymi sąsiadami 
można było znaleźć tyle wspólnych tematów. Może właśnie to świadczy o tym, że 
polsko-niemiecka opinia publiczna już istnieje. Składa się ona z wielu dyskursów, 
kształtowanych przez różne środowiska i grupy interesów, a ocena tych struktur 
komunikacycjnych zależy nie tylko od generowanych przez nie przekazów, ale 

5 Od wielu lat znana jest koncepcja budowy tych relacji na wzór pojednania niemiecko-
-francuskiego.
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właśnie od środowisk je inspirujących. Struktury komunikacyjne wciąż się rozwijają 
i doskonalą, choćby dlatego, że Polacy i Niemcy powoli i coraz częściej są siebie 
zwyczajnie ciekawi, w ostatnich kilku latach wzrasta także ciekawość Polski wśród 
Niemców, którzy nie mają żadnego tła polskiego i kontaktów z Polską sprzed 1989 r. 
Media wyczuwają ten stan rzeczy i dlatego relacje z Polski coraz częściej trafi ają na 
pierwsze strony gazet, a korespondencje z Niemiec nie zawsze oznaczają kolejną 
odsłonę kłótni o Erikę Steinbach. Wspólna opinia publiczna nie jest jednak równo-
znaczna ze wspólnotą poglądów. Nie ona jest zresztą celem, lecz świadomość wie-
lości poglądów i argumentów, które się za nimi kryją.

Wspólna opinia publiczna potrzebuje komunikatorów – ludzi, którzy są w stanie 
wytłumaczyć stanowiska i poglądy sąsiadów. Od kilku lat w Polsce symbolem 
współczesnego Niemca jest aktor i komik Steff en Möller, który także w Niemczech 
zyskał popularność i awansował nawet do roli multiplikatora wiedzy powszechnej 
o Polsce. Taka postać jak Möller kojarzy się pozytywnie zarówno Polakom, jak 
i Niemcom. W Niemczech jest on raczej komentatorem politycznym, cenionym za 
wiedzę, ponieważ niemieckiej publiczności brakuje osoby, która by mieszkała 
i pracowała w Polsce długie lata i była w stanie wyjaśnić Niemcom, kim są Polacy, 
jaką mają historię, kulturę i mentalność. Tematem, który obecnie najbardziej 
skupia uwagę Niemców na Polsce, są z pewnością Mistrzostwa Europy w Piłce 
Nożnej. EURO 2012 jest szansą na lepsze poznanie się Polaków i Niemców, nawią-
zanie zwykłych kontaktów na trybunie stadionu, bez rozmów o wielkiej polityce. 
Zwykli ludzie, czy to w Polsce, czy w Niemczech, bardzo mało wiedzą o sobie 
nawzajem, przy czym brak wiedzy bardziej dotyczy Niemców. Przeciętny miesz-
kaniec RFN myśli stereotypowo i nadal uważa, że Polska to szara, nieuporządko-
wana postkomunistyczna rzeczywistość z kulejącą gospodarką. Oprócz ofi cjalnej 
polsko-niemieckiej opinii publicznej istnieje regionalna. Ludzie chcą wiedzieć, czy 
będą wybudowane drogi, czy powstaną nowe połączenia między miejscowościami. 
Równie gorącym tematem jest rynek pracy i ubezpieczenia zdrowotne6. Na pogra-
niczu polsko-niemieckim powstaje coraz więcej projektów medialnych. Media 
regionalne nastawione są przede wszystkim na polsko-niemieckie sprawy. Domi-
nują w nich praktyczne informacje o codziennym życiu w obu krajach (podatki, 
ubezpieczenia, biurokracja itp.). Stereotypy produkują dziennikarze i politycy, 
którzy nie obserwują na co dzień komentowanych przez siebie spraw, pracujący 
w stołecznych miastach i nieznający rzeczywistego obrazu wzajemnych stosunków. 

6 Por. A. Stach, Polska ma w Niemczech wpływowych przyjaciół. Kim są? ABC A. Stacha, www.
dw-world.de/dw/article/0,,5832321,00.html, odczyt z dn. 23.11.2011. 
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W Niemczech główne dzienniki i telewizja informują z równą intensywnością 
o wydarzeniach krajowych i zagranicznych. Mimo iż Niemcy utrzymują wielu 
korespondentów w Polsce, nie wszyscy oni komentują sprawy istotne, łatwiej im 
poruszać szablonowe tematy. Jeszcze kilka lat temu FAZ, pisząc o Polsce, zamiesz-
czała zdjęcie wiejskiej kobiety w chuście ciągnącej za sobą pług. Natomiast polscy 
dziennikarze uciekają w stereotypy i są wrażliwi na tematy historyczne, związane 
zwłaszcza z wypędzonymi i Eriką Steinbach.

2. LOBBYŚCI Z ORGANIZACJI POLITYCZNYCH W RFN

Jak wspomniano, już od wielu lat zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, działają 
grupy polskich i niemieckich publicystów, historyków czy organizacji współpracy, 
które zajmują się budowaniem wzajemnych dobrych relacji, niezależnie od poja-
wiających się od czasu do czasu skrajnych opinii i ataków ze strony przedstawicieli 
niektórych partii i środowisk (jak Steinbach czy Kaczyńscy) pod adresem tych 
grup. Ataki te wywołują zachwyt mediów i irytację opinii publicznej, a skutkują 
zacieśnieniem ich dalszej współpracy na rzecz zbliżenia i porozumienia między 
oboma krajami i społeczeństwami. W Niemczech proces ten aktywnie wspierają 
przyjazne Polsce osoby z różnych partii i organizacji politycznych. Między innymi 
dzięki ich zaangażowaniu możliwe było istotne poparcie przez RFN polskich 
aspiracji do Unii Europejskiej i rozwój kontaktów polsko-niemieckich.

Pisząc o grupach poparcia dla Polski w RFN, należy przede wszystkim wymienić 
aktualnie rządzące elity polityczne. Wybrana w 2009 r. nowa koalicja rządząca 
w RFN wydaje się gwarantować ciągłość polsko-niemieckiego dialogu i porozu-
mienia. W polityce zagranicznej, którą w RFN przejęli liberałowie, dominują przede 
wszystkim pragmatycy i tak zwani postgenscheryści. Dla stosunków bilateralnych 
są to dobre sygnały. Nowy minister spraw zagranicznych RFN Guidon Westerwelle 
nawiązuje w swoich działaniach do tradycji dwóch liberałów – Hansa-Dietricha 
Genschera7 i Waltera Scheela8. W polityce zagranicznej ceni on szczególnie dwóch 

7 Hans-Dietrich Genscher urodził się 21 marca 1927 r. w Reideburgu, dziś Halle w Saksonii-
-Anhalt. Był prawnikiem, politykiem i dyplomatą oraz wieloletnim liderem FDP. W latach 1969–1974 
minister spraw wewnętrznych oraz wicekanclerz, a w latach 1974–1992 minister spraw zagranicznych 
RFN, więcej na jego temat zob. www.hdg.de/lemo/html/…/GenscherHansDietrich/index.html, odczyt 
z dn. 24.11.2011.

8 Walter Scheel urodził się 08 lipca 1919 r. w Solingen. Był politykiem FDP, w latach 1961–1966 
ministrem współpracy gospodarczej, a w 1969–1974 ministrem spraw zagranicznych i zastępcą 
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polityków – chadeka Konrada Adenauera i socjaldemokratę Willy’ego Brandta, 
symbolizujących dwa kierunki niemieckiej polityki zagranicznej: intensyfi kację 
stosunków transatlantyckich i politykę otwarcia na Wschód. W najważniejszych 
tematach nie należy wobec tego oczekiwać radykalnych zmian, a raczej przewidy-
wać ciągłość polityki zagranicznej RFN. Liberałowie jako jedyna partia wspomniała 
w swoim ostatnim programie wyborczym o konieczności rozwoju dobrych sto-
sunków z Polską, co pozwala zakładać, że mają oni pewne wyczucie polskiej 
tematyki. Tym bardziej, że wykazał się nim również główny doradca Guidona 
Westerwellego w sprawach polityki zagranicznej, Werner Hoyer9. Polityk FDP od 
lat interesuje się Polską i śledzi z ramienia swojej partii wydarzeninia na linii 
Berlin–Warszawa. Hoyer znany jest również z przychylnego Polsce stanowiska 
w sprawach historycznych oraz z opinii, iż rządowa placówka upamiętniająca los 
wypędzonych nie powinna być przedmiotem sporu między Polakami a Niemcami. 
W zasadniczych kwestiach istnieje w Niemczech polityczna wola kontynuacji 
procesu polsko-niemieckiego pojednania. Przy tym nie tyle dyskutuje się koniecz-
ność kontynuowania dialogu, ile zastanawia się nad wrażliwością i wyczuciem 
niemieckich deputowanych w momentach kryzysowych. Kolejnym politykiem ze 
środowiska niemieckich liberałów jest pochodząca ze wschodnioniemieckiego 
Halle Cornelia Pieper10. Już w 2002 r. jako sekretarz generalny FDP w wywiadach 
podkreślała, że istnieje potrzeba szybkiego rozszerzenia Unii Europejskiej między 
innymi o Polskę w interesie bezpieczeństwa i pokoju. Mówiąca płynnie po polsku 
Cornelia Pieper kontynuuje obecnie politykę zbliżenia i współpracy między Niem-
cami a Polską jako koordynator do spraw współpracy niemiecko-polskiej przy 
rządzie federalnym i minister stanu w MSZ. Jest zwolennikiem niewyolbrzymiania 
znaczenia debaty wokół Centrum przeciwko Wypędzeniom czy fundacji Ucieczka, 
Wypędzenie, Pojednanie i przeniesienia dyskusji na bardziej konstruktywną 
płaszczyznę.

kanclerza, w 1974–1979 prezydentem RFN, więcej na jego temat zob. www.hdg.de/lemo/html/bio-
grafi en/ScheelWalter/index.html, odczyt z dn. 24.11.2011. 

9 Werner Hoyer urodził się 17 listopada 1951 r. w Wuppertalu; jest politykiem z ramienia FDP, 
w latach 1994–1998 był sekretarzem stanu w MSZ, natomiast w latach 2002–2009 wiceprzewodni-
czącym FDP. Od października 2009 r. ponownie jest sekretarzem stanu w MSZ RFN. Więcej na jego 
temat zob. www.bundestag.de/bundestag/abgeordnete17/biografi en/H/hoyer_werner.html, odczyt 
z dn. 24.11.2011.

10 Cornelia Pieper urodziła się 4 lutego 1959 r. w Halle; jest politykiem FDP, od 2005 r. wiceprze-
wodniczącą FDP, a od 2009 r. wiceministrem spraw zagranicznych do spraw kontaktów kulturalnych 
z zagranicą, więcej na jej temat zob. www.warschau.diplo.de/Vertretung/warschau/pl/…/Pieper__
CV.html, odczyt z dn. 24.11.2011.
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Drugą historycznie rzecz biorąc najaktywniejszą grupą polityczną działającą na 
rzecz wzajemnego zbliżenia i porozumienia na fundamencie uznania powojennych 
realiów, w tym przede wszystkim nienaruszalności granic i integralności teryto-
rialnej państw europejskich, są socjaldemokraci. Działają oni aktywnie, piastując 
wysokie stanowiska, jak na przykład ostatni minister spraw zagranicznych NRD 
po 1989 r. i były przewodniczący Niemiecko-Polskiej Grupy Parlamentarnej 
w Bundestagu (1994–2009) oraz były poseł z ramienia SPD Markus Meckel11, który 
sympatię i poparcie dla Polski ofi cjalnie demonstrował jeszcze w czasie istnienia 
NRD. Już od wielu lat propolskie lobby w zachodnioniemieckiej SPD reprezentuje 
między innymi znająca język polski, polską historię i kulturę była rektor Uniwer-
sytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą prof. Gesine Schwan12. 
Jako była koordynator do spraw współpracy niemiecko-polskiej przy rządzie 
federalnym wielokrotnie krytykowała radykalne żądania przedstawicieli organi-
zacji niemieckich wypędzonych. Opowiadała się też za obiektywnym uwzględnie-
niem polskich głosów w sporze na temat fundacji poświęconej wypędzeniom 
i wysiedleniom Niemców po II wojnie światowej.

Niemieccy Zieloni od wielu lat nie tylko w zakresie ekologii, równouprawnienia 
kobiet i mężczyzn oraz oddolnych inicjatyw obywatelskich współpracują z polskimi 
partnerami. Już na początku lat 80. XX w. kontakty z polską opozycją polityczną 
nawiązali między innymi Elisabeth Weber i Helmut Liepelt13. Na długo przed 
rozpoczęciem ofi cjalnych pertraktacji w kwestii wypłat odszkodowań dla polskich 
ofi ar pracy niewolniczej i przymusowej w III Rzeszy w sprawy te zaangażował się 
Günter Saathof14 z Sojuszu 90/Zielonych.

11 Kosenkwecją fi aska partii SPD w ostatnich wyborach do Bundestagu jest porażka wyborcza 
Markusa Meckela. Polityk socjaldemokracji i ekspert SPD do spraw Polski przegrał w swoim okręgu 
wyborczym Uckemark (Mecklemburgia – Pomorze Przednie) i jest jednym z 75 deputowanych swojej 
partii, którzy nie dostali się do parlamentu. Meckel był enerdowskim opozycjonistą i ostatnim mini-
strem spraw zagranicznych w rządzie NRD. Jako przewodniczący niemiecko-polskiej grupy parla-
mentarnej w Bundestagu od lat angażował się na rzecz bilateralnego dialogu z Polską. Więcej na jego 
temat w: http://webarchiv.bundestag.de/archive/2010/0427/bundestag/abgeordnete/bio/M/mecke-
ma0.html, odczyt z dn. 22.11.2011.

12 Gesine Schwan urodziła się 22 maja 1943 r. w Berlinie, jest politologiem i politykiem. Członkini 
SPD, bardziej znana jako kandydatka do urzędu prezydenta w 2004 r. i pełnomocnik rządu do spraw 
stosunków z Polską, więcej na jej temat zob. www.gesine-schwan.de/, odczyt z dn. 24.11.2011.

13 Więcej na ten temat na stronie: http://webarchiv.bundestag.de/cgi/show.php?fi leToLo-
ad=213&id=1041, odczyt z dn. 24.11.2011.

14 Zob. www.stift ung-evz.de/eng/about-us/staff /directors/guenter-saathoff /, odczyt z dn. 22.11.2011.
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Natomiast z większym dystansem na sprawy polskie przez wiele lat patrzyli 
politycy z CDU/CSU, jak na przykład Helmut Kohl, który z jednej strony popierał 
polskie dążenia wolnościowe przed 1989 r., z drugiej zaś długo czekał z ostatecz-
nym, uznaniem granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Pragmatyzm i chęć respekto-
wania realiów polityki europejskiej sprawiły jednak, że aktywnie wspierał on 
przyjęcie Polski do NATO i UE. Wiele uznania pod adresem Polski i Polaków 
kierowali inni politycy CDU, jak były Prezydent RFN Richard von Weizsäcker15 
czy były minister obrony Volker Rühe16. Od wielu lat na płaszczyźnie zbliżenia 
niemiecko-polskiego działają wieloletni członek zarządu CDU Elmar Brok17 
i Friedbert Pfl üger18. Do najbardziej znanych propolskich polityków chadeckich 
należy też była przewodnicząca niemieckiego Bundestagu i prezes Niemieckiego 
Towarzystwa do spraw Europy Wschodniej prof. Rita Süssmuth19. Można więc 
powiedzieć, że wśród elit intelektualnych RFN istniała i istnieje niewielka grupa 
ludzi Polsce życzliwych. Widać to właśnie najbardziej w polityce. Nie tylko poko-
lenie okresu zimnowojenego, ale też młodzi ludzie, widoczni nie tylko w polityce, 
ale także w gospodarce, to Europejczycy z ducha, chętnie eksponujący swoje polskie 
doświadczenia czy znajomość polskiego. Jak już wspomniano, im ściślejsze kon-
takty gospodarcze między państwami, tym mniejsze prawdopodobieństwo kon-
fl iktów.

15 Baron Richard Karl von Weizsäcker urodził się 15 kwietnia 1920 r. w Stuttgarcie, jest politykiem 
CDU. W latach 1981–1984 był burmistrzem Berlina Zachodniego, a od 1984 r. do 30 czerwca 1994 r. 
szóstym Prezydentem RFN, więcej na jego temat zob. www.hdg.de/lemo/html/…/WeizsaeckerRi-
chardV/index.html, odczyt z dn. 24.11.2011.

16 Volker Rühe urodził się 25 września 1942 r. w Hamburgu, jest politykiem CDU. W latach 
1989–1992 był sekretarzem generalnym CDU, a 1992–1998 ministrem obrony, zob. http://webarchiv.
bundestag.de/-archive/2007/0206/mdb/mdb15/bio/R/ruehevo0.html, odczyt z dn. 24.11.2011.

17 Elmar Brok urodził się 14 maja 1946 r. w Verl. Jest politykiem CDU, dziennikarzem, a od 1980 r. 
nieprzerwanie posłem do Parlamentu Europejskiego, zob. www.europarl.europa.eu/members/expert/ 
groupAndCountry/view.do?partNumber=1&group=1533&country=DE&language=PL&id=1263, 
odczyt z dn. 24.11.2011.

18 Friedbert Pfl üger urodził się 06 marca 1955 r. w Hanowerze, jest byłym politykiem CDU, dziś 
dyrektorem European Centre for Energy and Resource Security w King’s College London, więcej zob. 
http://webarchiv.bundestag.de/archive/2007/0206/mdb/mdb15/bio/P/pfl uefr0.html, odczyt z dn. 
24.11.2011.

19 Rita Süssmuth urodziła się 17 lutego 1937 r. w Wuppertalu, jest politykiem CDU, w latach 
1985–1988 była ministrem do spraw rodziny, osób starszych, kobiet i młodzieży Niemiec, w latach 
1988–1998 przewodniczącą Bundestagu, więcej na jej temat zob. http://webarchiv.bundestag.de/ar-
chive/2007/0206/mdb/mdb14/bio/S/ suessri0.html, odczyt z dn. 24.11.2011.
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3. LOBBYŚCI Z POLSKO-NIEMIECKICH ORGANIZACJI 
WSPÓŁPRACY I INNYCH INSTYTUCJI PUBLICZNYCH 

ORAZ PRYWATNYCH

Największa liczba osób zaangażowanych w zbliżenie z Polską, biorąca pod uwagę 
jej interesy i wrażliwości historyczne, należy do licznych organizacji niemiecko-
-polskich. O kilku z nich już wspominano. Największą jest działający już od kil-
kudziesięciu lat Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich (Deutsch-
-Polnische Gesellschaft . Bundesverband). Jego obecną szefową jest Angelica 
Schwall-Düren20. Związek ten wydaje dwujęzyczny kwartalnik „Dialog”, dostępny 
w abonamencie i docierający do kilkutysięcznego środowiska opiniotwórczego 
i decydentów w RFN i III RP. Organizuje także konferencje i dyskusje w obu krajach 
dotyczące wzajemnych stosunków i opiekuje się publikacjami na tematy polsko-
-niemieckie. W skład organizacji wchodzą 52 Towarzystwa Niemiecko-Polskie 
skupiające ponad 3000 aktywnych członków na terenie całych Niemiec. Natomiast 
w stosunkach handlowych i na płaszczyźnie gospodarczej w RFN działa wiele 
niemiecko-polskich stowarzyszeń i organizacji. Jednym z nich jest założony jeszcze 
w Berlinie Zachodnim przez Henryka Kulczyka Stowarzyszenie Polskich Handlow-
ców i Przemysłowców w Berlinie „Berpol”. Organizuje ono spotkania, konferencje 
i giełdy gospodarcze dla przedstawicieli polskiej i niemieckiej gospodarki.

W popularyzacji polskiej literatury i kultury w RFN przed 1989 r. największe 
zasługi miał założony i prowadzony wiele lat przez najwybitniejszego niemieckiego 
tłumacza i propagatora literatury polskiej Karla Dedeciusa21 Niemiecki Instytut 
Polski (Deutsches Polen-Institut, DPI) z Darmstadt. Kierowany obecnie przez 

20 Angelica Schwall-Düren urodziła się 16 lipca 1948 r. w Off enburgu, jest politykiem, członkiem 
SPD i Bundestagu w latach 1994–2010, przewodniczącą zarządu Federalnego Związku Towarzystw 
Niemiecko-Polskich, więcej na jej temat zob.: www.bundestag.de/bundestag/abgeordnete17/
biografi en/S/ schwall_dueren_angelica.html, odczyt z dn. 22.11.2011.

21 Karl Dedecius urodził się 20 maja 1921 r. w  Łodzi; niemiecki tłumacz i  popularyzator 
literatury polskiej i rosyjskiej. Zajmuje się także eseistyką i teorią przekładu. W 1980 r. założył 
w Darmstadt Niemiecki Instytut Kultury Polskiej, który popularyzuje polską twórczość w Niemczech 
oraz wspiera kontaktami między oboma narodami. Wydawał kilkadziesiąt antologii i tomów indy-
widualnych pisarzy. Jest edytorem 50-tomowej serii Biblioteka Polska. Łącznie tłumaczył ponad 300 
poetów i prozaików, w tym Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza, Wisławę Szymborską, Stanisława 
Różewicza, Stanisława Jerzego Leca, Zbigniewa Herberta, Karola Wojtyłę. Więcej na jego temat zob. 
www.deutsche-und-polen.de/…jsp/key=karl_dedecius.html, odczyt z dn. 20.11.2011.
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Dietera Bingena22 instytut wprowadził na rynek niemiecki setki istotnych pozycji 
książkowych zarówno pisarzy krajowych, jak i emigracyjnych.

Przeciwdziałaniem propagowaniu wzajemnych stereotypów, które ciągle jeszcze 
pojawiają się w mediach niemieckich i polskich, zajmuje się założony w 1993 r. 
Niemiecko-Polski Klub Dziennikarzy „Pod Stereo-Typami” (Deutsch-Polnischer 
Journalistenclub). Organizuje on liczne konferencje i sympozja, seminaria i podróże 
studyjne do Polski oraz wydaje biuletyn „Transodra”. Jego wieloletnia współprze-
wodnicząca ze strony niemieckiej Ruth Henning podkreśla zawsze praktyczną 
pomoc dla dziennikarzy z obu krajów w przekazywaniu kontaktów i adresów. 
W zwalczaniu antypolskich stereotypów udział mają także działacze berlińskiego 
satyrycznego Klubu Polskich Nieudaczników oraz autorzy książek na temat współ-
czesnej Polski, w tym popularnych, jak na przykład przywoływany już celebryta, 
satyryk i aktor Steff en Möller. Jego książka Viva Polonia przez wiele miesięcy była 
w Niemczech bestsellerem.

Krzewieniem naukowo ugruntowanej wiedzy na temat Polski zajmuje się także 
wiele instytucji i fundacji, między innymi fi nansowana z budżetu państwa Fede-
ralna Centrala Kształcenia Politycznego (Bundeszentrale für politische Bildung, 
BpB). Zadanie to realizuje przez wydawanie licznych publikacji książkowych, 
broszur i za pomocą mediów elektronicznych. Niedawno jej nakładem ukazała się 
praca zbiorowa Länderbericht. Polen23, obszerne kompendium poświęcone współ-
czesnej Polsce24. Centrala organizuje też i wspiera fi nansowo seminaria w Niem-
czech i Polsce, między innymi we współpracy z Centrum im. Willy’ego Brandta25 
we Wrocławiu, poświęcone wzajemnym stosunkom obecnie i w przeszłości.

22 Dieter Bingen urodził się w 1952 r. w Kolonii, od marca 1999 r. jest dyrektorem Niemieckiego 
Instytutu Kultury Polskiej w Darmstadt, więcej zob. w: www.deutsches-polen-institut.de/Institut/
Mitarbeiter/ index.php?we_objectID=36, odczyt z dn. 20.01.2011.

23 Länderbericht Polen: Geschichte – Politik – Wirtschaft  – Gesellschaft  – Kultur, red. D. Bingen, 
K. Ruchniewicz, Bonn 2009.

24 Zob. www.bpb.de. W cyklicznych seriach ukazują się wydawane przez BpB raporty o krajach 
lub regionach, które odgrywają ważną rolę na świecie i/lub są najbliższymi sąsiadami Niemiec, jak 
Chiny, Rosja, Holandia, Francja czy Wielka Brytania. Po 20 latach ukazał się nowy raport o Polsce, 
najobszerniejsza ze wszystkich publikacji. Jej wydawcami są prof. Dieter Bingen, dyrektor Niemiec-
kiego Instytutu Polskiego w Darmstadzie, oraz prof. Krzysztof Ruchniewicz, dyrektor Centrum im. 
Willy’ego Brandta we Wrocławiu. Publikacja ta ma pomóc Niemcom zrozumieć specyfi kę polskiego 
życia politycznego szczególnie w ostatnich dwóch dekadach. Pierwszy nakład 10 tys. egzemplarzy 
rozszedł się bardzo szybko. Autorzy publikacji skierowali ten raport przede wszystkim do nauczycieli 
i dziennikarzy, czyli multiplikatorów i komunikatorów, którzy chcieliby szybko zdobyć wiedzę na 
temat polskich realiów i polskiej historii.

25 Zob. www.wbz.uni.wroc.pl/.
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Bardziej popularnym niż popularnonaukowym pomysłem na szerzenie wiedzy 
o Polsce w RFN jest berliński kwartalnik „PolenPlus”. Przedsięwzięcie to jest 
pomysłem prywatnym, fi nansowanym z reklam i wspieranym przez Fundację 
Współpracy Polsko-Niemieckiej. Antje Ritter26, redaktor naczelny „PolenPlus”, 
należy do tej generacji młodych Niemców, którzy poznali Polskę po 1989 r., tam 
studiowali, uczyli się języka i po powrocie do RFN zauważyli defi cyt lub wręcz brak 
informacji i wiedzy o Polsce poza tą dostępną tylko wąskiemu gronu osób. Wyda-
wany w Berlinie kwartalnik o Polsce pojawił się na niemieckim rynku prasowym 
w chwili, kiedy coraz więcej Niemców szukało najprostszej i grafi cznie ciekawie 
przekazanej wiedzy o życiu codziennym dynamicznie rozwijającego się za wschod-
nią granicą kraju. Rozwój czasopisma pokazuje, że „PolenPlus” inspiruje do 
budzenia zainteresowania Polską nie tylko ludzi zrzeszonych w polsko-niemieckich 
towarzystwach. Kwartalnik wzmógł w krótkim czasie apetyt na Polskę także wśród 
tych Niemców, którzy jej nie znają i dotychczas jej nie odwiedzili, a zdają sobie 
sprawę z jej bliskości i atrakcyjności turystycznej. „PolenPlus” pisał więc o polskiej 
gospodarce i stereotypie „polnische Wirtschaft ”, o polskim savoire-vivre, sztuce, 
mężczyznach w polskiej polityce, wielkich Polakach, polskiej modzie, trendach 
i języku. Czasopismo fascynuje przede wszystkim świeżym spojrzeniem na Polskę, 
przedstawia jej zupełnie inny wizerunek i rzuca na nią nowe światło. W każdym 
numerze czytelnikom oferuje się lekcję języka polskiego, przepisy na polskie dania, 
informacje o jakimś aspekcie życia codziennego (na przykład o ubezpieczeniach 
zdrowotnych czy ścieżkach rowerowych) oraz fragment polskiej literatury. Zasięg 
pisma jest ograniczony przede wszystkim do Berlina i Brandenburgii. „PolenPlus” 
otrzymało prestiżową Nagrodę Uniwersytetu Viadrina z Frankfurtu nad Odrą 
przyznawaną za nowatorskie przedsięwzięcia na rzecz zbliżenia Niemców i Pola-
ków oraz pogłębienia integracji europejskiej. Jej laureatami byli dotychczas na 
przykład Karl Dedecius, Adam Michnik, Henryk Bereska, Adam Krzemiński 
i Grupa Kopernika27.

Właśnie w popularyzacji Polski i polskiej literatury duży udział mają uznani 
niemieccy wydawcy, coraz częściej bardzo zainteresowani drukowaniem nie tylko 
polskiej klasyki. Uznana ofi cyna wydawnicza Suhrkamp opublikowała Dojczland 
i Jadąc do Babadag Andrzeja Stasiuka oraz Antologię polskiej poezji XX wieku 

26 Więcej na ten temat zob. A. Berlińska, Siłaczka z enerdówka i jej magazyn o Polsce, „Rzeczpo-
spolita”, 01.02.2008, także na stronie: www.rp.pl/artykul/88823.html, odczyt z dn. 24.11.2011.

27 Por. B Cöllen, PolenPlus – sukces berlińskiego czasopisma o Polsce dla Niemców, www.dw-world.
de/dw/article/0,,3823728,00.html, odczyt z dn. 23.11.2011. 
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opracowaną przez Karla Dedeciusa, nestora tłumaczy literatury polskiej w Niem-
czech. Jednak obok tak znanych nazwisk polskich autorów na niemieckim rynku 
wydawniczym, jak Stasiuk, Szczypiorski czy Szymborska, pojawiają się twórcy 
młodego pokolenia, jak Michał Łoziński i  jego powieść Reisefi eber wydana 
w monachijskiej Deutsche Verlagsanstalt czy Bartłomiej Rychter i jego Kurs do 
Genewy (DTV) oraz Paweł Jaszczuk i Foresta Umbra (DTV). Polskie tytuły są 
eksponowane w monachijskim wydawnictwie Deutscher Taschenbuch Verlag 
(DTV). Ofi cyna ta, która wcześniej prawa autorskie odkupywała od innych wydaw-
nictw, od kilku lat kupuje je bezpośrednio w Polsce i obecnie jest liderem wśród 
niemieckich wydawnictw zabiegających o licencje na polskie. DTV specjalizuje się 
w polskiej literaturze popularnej przede wszystkim pióra Andrzeja Sapkowskiego 
i Marka Krajewskiego, znakomitych autorów powieści fantasy i kryminalnych. 
Oprócz literatury popularnej zaprezentowała też Miasto utrapienia Jerzego Pilcha 
czy Annę In w grobowcach świata Olgi Tokarczuk. Wzrost zainteresowania nie-
mieckich wydawnictw literaturą polską i wschodnioeuropejską wynika po części 
z przesytu niemieckiej publiczności dobrze już znaną literaturą anglosaską oraz 
z ciekawości wciąż jeszcze zagadkowych sąsiadów z krajów Europy Środkowo-
-Wschodniej. Polska literatura ma stałe miejsce w programach wydawniczych także 
mniej znanych ofi cyn, jak Weissbooks z Frankfurtu nad Menem, które drukują 
mniej znanych autorów, na przykład Krzysztofa Vargę czy Mirosława Nahacza, 
jednego z najzdolniejszych pisarzy polskich młodego pokolenia28.

Warto odnotować, że co roku w Niemczech wydawanych jest około 50 tytułów 
literatury polskiej. W 2000 r. było to ponad 80 pozycji, ponieważ Polska była 
gościem honorowym Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie nad 
Menem. To wydarzenie częściowo zmieniło odbiór literatury polskiej w RFN. Obok 
wymienionych autorów wydano także Witolda Gombrowicza (6 tytułów, Fischer-
-Verlag) oraz po dwa i/lub trzy tytuły Brunona Schulza, Hanny Krall, Stanisława 
Lema, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i Jana Pawła II (DTV, Edelrecord). Przy-
były także nowe nazwiska. W ofi cynie Suhrkamp pojawiła się książka historyka 
Andrzeja Chwalby Polska a Wschód o napiętych stosunkach Polski w szczególno-
ści z Rosją. Recenzenci pisali o niej, że w świetle kontrowersji wokół niemiecko-
-rosyjskiego gazociągu Nord Stream pozwoli zrozumieć irytacje Polaków. Na 
uwagę zasługują też powieść Henryka Sienkiewicza z 1908 r. Wiry, Castrop Pawła 
Huellego czy Podróże z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego. Ponadto wydano 

28 Więcej na ten temat zob. B. Cöllen, Polskie tytuły w niemieckich wydawnictwach, www.dw-world.
de/dw/article/0,,3727912,00.html, odczyt z dn. 23.11.2011. 



225Przyjaciele Polski – lobby propolskie we współczesnych Niemczech 

mocno później krytykowaną książkę Złoty Pelikan Stefana Chwina, mimo że 
pierwsze wydanie Hannemanna tego autora odniosło swego czasu sukces. Także 
książka Hanny Krall Wyjątkowo długa linia życia i zbiór opowiadań Zbigniewa 
Kruszyńskiego Na lądach i na morzach zostały gorzej ocenione. Jednak taka zróż-
nicowana ocena literackich nowości świadczy o normalności w odbiorze literatury 
polskiej. Sukces komercyjny w Niemczech odniosła książka Marty Kijowskiej 
Literarischer Krakau, zbiór szkiców o literacko-intelektualnie-artystycznym Kra-
kowie na przełomie wieków XIX i XX. Co prawda Olaf Kühl29, wybitny współcze-
sny tłumacz literatury polskiej na niemiecki, tegoroczny laureat nagrody imienia 
Karla Dedeciusa30, wyraża się dość sceptycznie zarówno o  zainteresowaniu 
wydawnictw niemieckich polskimi tytułami (tłumacze nie mogą żyć wyłącznie 
z ich zleceń), jak i zainteresowaniu niemieckiego czytelnika polską literaturą. Wiele 
wydawnictw fi nansuje jednak druk polskich autorów ze środków uzyskanych ze 
sprzedaży bestsellerów. Z jednej strony obserwujemy więc fascynację zakochanych 
w polskiej literaturze klasycznej ekspertów, a z drugiej, mówi się coraz częściej 
o rosnącym zainteresowaniu Polską i jej literaturą popularną. Wśród dziennikarzy 
niemieckich, nawet nieznających polskiego, jest coraz więcej specjalistów od 
sąsiada zza Odry, głównie dzięki łatwiejszym kontaktom i sprzyjającemu klimatowi 
polityczno-gospodarczemu, owocują również spotkania i podróże dziennikarskie 
do Polski.

Pisząc o polskiej literaturze w RFN i jej wydawcach oraz popularyzatorach, 
trudno nie wspomnieć o istniejącym już ponad 25 lat Deutsches Polen-Institut 
w Darmstadzie, zwanym też instytutem Karla Dedeciusa, jego założyciela, wielkiego 
tłumacza i promotora literatury polskiej w Niemczech. Wydana z jego inicjatywy 
nakładem Instytutu w ofi cynie Suhrkamp 50-tomowa seria „Biblioteki Polskiej” 

29 Olaf Kühl urodził się w 1955 r. w Sanderbusch niedaleko Wilhelmshaven; w ostatnich 20 latach 
dokonał przekładów wielu ważnych polskich autorów od Bolesława Prusa i Wacława Berenta, przez 
Witolda Gombrowicza, Adama Zagajewskiego i Andrzeja Stasiuka aż do Doroty Masłowskiej; 
w 2005 r. otrzymał za swoją działalność prestiżową nagrodę im. Karla Dececiusa, więcej w: www.
bosch-stift ung.de/content/language1/html/34452.asp, odczyt z dn. 23.11.2011.

30 Z wybitnych tłumaczy literatury polskiej warto wspomnieć o zmarłym w 2005 r. Henryku 
Beresce, tłumaczu literatury polskiej z bardzo bogatym dorobkiem (ponad 100 tytułów) mieszkają-
cym w Berlinie Wschodnim. Za dorobek translatorski i budowanie porozumienia między Polakami 
i Niemcami w trudnych warunkach konfl iktu Henryk Bereska został pierwszym laureatem nagrody 
krakowskiego Instytutu Książki, więcej na jego temat por. A. Klich, M. Smolorz, Henryk Bereska, 
tragarz słów, „Gazeta Wyborcza”, 23.09.2005.
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i 7-tomowa Panorama literatury polskiej XX wieku pomogły literaturze polskiej 
zaistnieć na niemieckim rynku wydawniczym31.

Istotnym elementem składającym się na propolskie lobby w RFN są fundacje 
niemieckie i polsko-niemieckie, w większości fi nansowane przez niemieckich 
podatników lub prywatnych sponsorów. Obok znanych niemieckich fundacji 
politycznych mających przedstawicielstwa w Polsce, jak Fundacja Konrada Ade-
nauera, Fryderyka Eberta czy Heinricha Bölla, w Polsce działają fi lie Niemieckiej 
Centrali Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst, 
DAAD), Instytutu Goethego (Goethe Institut), Niemieckiego Instytutu Historycz-
nego (Deutsches Historisches Institut, DHI) oraz najbardziej uznana Fundacja 
Współpracy Polsko-Niemieckiej (Stift ung für Deutsch-Polnische Zusammenar-
beit), a także szereg mniejszych inicjatyw, jak Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne 
w Europie Środkowej i Wschodniej (Gemeinschaft  für studentischen Austausch 
in Mitel – und Osteuropa, GFPS). Stosunkowo najnowszą inicjatywą w tym 
zakresie jest Niemiecko-Polska Fundacja na rzecz Nauki (Deutsch-Polnische 
Wissenschaft sstift ung, DPWS), o której stworzenie zabiegali w 2005 r. prezydent 
Aleksander Kwaśniewski i kanclerz Gerhard Schröder. Polsko-niemiecka współ-
praca naukowa sięga lat 70. i 80. ubiegłego wieku i rozwinęła się w bardzo wielu 
dziedzinach. Ponieważ nauki ścisłe zdominowały w tym obszarze kooperacji nauki 
społeczne, postanowiono, że Fundacja na Rzecz Nauki będzie wspierać przede 
wszystkim dyscypliny humanistyczne, społeczne i ekonomiczne. Fundacja ma do 
dyspozycji 55 mln euro i z odsetek od nich będzie mogła wypełniać swoje cele 
statutowe.

Mniejszy budżet ma ukazujące się od 1987 r. dwujęzyczne czasopismo „Dialog”, 
które swoją działalnością przyczynia się do lepszego zrozumienia polskiego sąsiada 
w Niemczech i Niemców w Polsce. Kiedy ponad 20 lat temu wydano jego pierwszy 
numer, Europa była podzielona politycznie, a nazwisko jednego z jego założycieli 
mogło pojawić się ofi cjalnie w stopce redakcyjnej dopiero po 1989 r. Publicysta 
polskiego tygodnika „Polityka” Adam Krzemiński32 był obok niemieckiego histo-
ryka Güntera Filtera w czasach zimnowojennych inspiratorem ożywienia prze-
pływu informacji między towarzystwami niemiecko-polskimi. Ponieważ w pierw-

31 Por. Polska literatura po niemiecką strzechą w 2005 roku, www.dw-world.de/dw/article/0,,269 
3064,00.html, odczyt z dn. 23.11.2011. 

32 Adam Krzemiński urodził się 27 stycznia 1945 r. w Radecznicy, jest polskim dziennikarzem, 
publicystą i specjalistą od spraw niemieckich, więcej na jego temat w: www.literaturfestival.com/
participants/ authors/…/adam-krzeminski-1, odczyt z dn. 23.11.2011.
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szej dekadzie istnienia magazynu przepływ informacji z Polski do Niemiec był 
bardzo niewielki, „Dialog” stał się forum, na którym prominentni autorzy z Niemiec 
i z Polski toczyli przyciągające uwagę dyskusje na tematy polityczne, gospodarcze, 
społeczne i kulturalne, naświetlali ważne wydarzenia historyczne i relacje nie-
miecko-polskie. Redakcja czasopisma mieściła się najpierw w Hamburgu. W dwóch 
językach, niemieckim i polskim, „Dialog” ukazuje się dopiero od 1993 r. W połowie 
lat 90. redakcja magazynu nawiązała współpracę z „Przeglądem Politycznym” 
w Gdańsku. Do dzisiaj jest on partnerem w kwestiach merytorycznych i pomaga 
w dystrybucji czasopisma w Polsce. Redaktorem naczelnym „Dialogu” jest obecnie 
Basil Kerski33. Z magazynu, którego redakcja przeniosła się do Berlina, udało mu 
się stworzyć de facto instytucję niemiecko-polską. Basil Kerski wydaje nie tylko 
kwartalnik, ale także książki, rocznik historyczny, organizuje konferencje, jest do 
dyspozycji polskich i niemieckich dziennikarzy. Najsilniejszą stroną „Dialogu” jest 
to, że około 5000 prenumeratorów w Polsce i w Niemczech w dużym stopniu go 
fi nansuje. „Dialog” to projekt medialny z największym stażem w dziedzinie print 
mediów i relacji polsko-niemieckich. Wszak informacje o Polsce w Niemczech są 
teraz wszechobecne. Media drukowane ogólnokrajowe i specjalistyczne wykazują 
relatywnie duże zainteresowanie sąsiadem zza Odry. „Dialog” jest więc jedną 
z wielu płaszczyzn spotkań ludzi, którzy chcą się dowiedzieć czegoś o Polsce, jako 
jeden z nielicznych zwraca jednak uwagę na zjawiska nowe, nieobecne w codzien-
nym przekazie medialnym. Stanowi także forum dla polskich i  niemieckich 
autorów, którzy czują odpowiedzialność za kształtowanie dobrego sąsiedztwa. 
Informowanie Niemców o tym, że Polska nie tylko zbliżyła się do nich, ale też 
przeszła trudną drogę normalizacji stosunków z innymi sąsiadami, jest w ostatnich 
latach równie ważne jak wcześniej informacje o  zbliżeniu między Polakami 
a Niemcami. „Dialog” jest dzisiaj nie tylko polsko-niemieckim magazynem, ale też 
środkowoeuropejską instytucją pozarządową, której mimo nie najlepszych warun-
ków fi nansowych udało się nie tylko przetrwać, ale i rozwinąć34.

33 Por. R. Daszczyński, K. Włodkowska, Kerski – Polak z wyboru, ale obcy, „Gazeta Wyborcza”, 
21.03.2011, s. 18–19.

34 Por. B. Cöllen, Urodziny niemiecko-polskiego czasopisma, www.dw-world.de/dw/artic-
le/0,,2692925,00.html, odczyt z dn. 23.11.2011. 
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4. EKSKURS HISTORYCZNY: LOBBYŚCI Z CZASÓW ZIMNEJ 
WOJNY – ORGANIZATORZY POLENHILFE

Obecny redaktor naczelny magazynu „Dialog” jest także dyrektorem Europej-
skiego Centrum Solidarności w Gdańsku, które w 2010 r. odznaczyło Medalem 
Wdzięczności 325 obcokrajowców (w tym 20 pośmiertnie) z okazji 30. rocznicy 
powstania NSZZ „Solidarność”. Najwięcej odznaczonych osób pochodziło z Fran-
cji (135) i z Niemiec (46). Oczywiście jest to tylko niewielka część ludzi o dużej 
wyobraźni i wielkiej odwadze, którzy nie wahali się wesprzeć „Solidarności” 
i zorganizować po ogłoszeniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego w PRL pomocy 
dla Polaków i polskiego podziemia (w Niemczech mówiono wtedy o Polenhilfe)35. 
Osoby te należą lub należały do wielu środowisk (naukowców, lekarzy, związkow-
ców, publicystów, polityków), kierowały się też różnymi motywacjami. Zarówno 
prof. Hans Henning Hahn, znany w Polsce wykładowca historii wschodnioeuro-
pejskiej na Uniwersytecie Carla von Ossietzky’ego w  Oldenburgu, jak i  inni 
wyróżnieni, zgodnie stwierdzili, że historia zmieniła sytuację w obu krajach tak 
zasadniczo, że trudno dziś znaleźć kogoś, kto jeszcze interesuje się tamtymi wyda-
rzeniami, tym bardziej zaskakujące i wartościowe jest dla nich to wyróżnienie. 
Większość z nich połączyła fascynacja „Solidarnością”, która zapowiadała koniec 
realnego socjalizmu.

Lekarz Reinhard Gnauck był prezesem Międzynarodowego Towarzystwa 
Obrony Praw Człowieka (Internationale Gesellschaft  für Menschenrechte, IGFM) 
we Frankfurcie nad Menem. IGFM poparło „Solidarność”, rozdając 3 października 
1980 r. przed kościołem św. Katarzyny pierwsze ulotki, w których wzywano Nie-
miecką Federację Związków Zawodowych, rząd i wszystkich obywateli do wyra-
żenia poparcia dla „Solidarności” oraz wpłacania darowizn na jej rzecz. Organi-
zacja publikowała obszerne informacje na jej temat i  organizowała pomoc 
materialną oraz transporty lekarstw do Polski. Zaowocowało to przyjaźniami na 

35 W grupie 46 Niemców wyróżnionych Medalem Wdzięczności znaleźli się między innymi: 
Norbert Blüm, Sigrid i Rudolf Böhlerowie, Brigitte Bokelman, Marga Datene, Bernard Durst, Christel 
i Albert Fritschowie, Reinhard Gnauck, Fritz Götz, prof. Hans Henning Hahn, Maria i August Wil-
helmowie, Monika Held, Helga Hirsch, Ruth Henning, Georg Hüssler, Roland Jahn, Willi Koschutjak, 
Nina Kozłowska, Peter Kriedte, Walter Lorang, Monika i Walter Mattowie, Konrad Mayr, Ludwig 
Melhorn, Adelheid Mirwa, Peter Platzer, Klaus Rehn, Florian Schwinn, Christian Semmler, Wolfgang 
Stock, Lew Kopelew, ks. Paul Montag, Günter Särchen, Wolfgang Templin, Joachim Trenkner, Judith 
Ullrich, Claus Ullrich, Margot Unbescheid, Reinhold Vetter, Jürgen Wahl, Elisabeth Weber, Wiltrud 
Wessel, Karin Wolff , Jörn Ziegler.
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całe życie. Jörn Ziegler, student działający wówczas w IGFM, wspominał potem, 
że żywe i realne poczucie wspólnoty z Polakami dawało mu siłę taką, jaką czerpie 
się z kolektywnej wiary chrześcijańskiej i silnego związku z Kościołem katolickim. 
„Solidarność” i polskie doświadczenia z lat 1980–1982 nauczyły go, jak wizjoner-
ska i autentyczna moc tkwi w wierze w normalność i konieczność czynienia dobra. 
Oprócz licznych wspomnień i doświadczeń z tamtych czasów pozostało mu do 
dziś wielu przyjaciół z Polski. Inny przykład to historia pozostających pod wra-
żeniem nowej polityki wschodniej Willy’ego Brandta Moniki i Waltera Mattów, 
którzy organizowali transporty do Polski. W grudniu 1981 r. po ogłoszeniu stanu 
wojennego powołali oni do życia inicjatywę obywatelską „Przyjaźń z Polską”, a na 
początku 1982 r. wysłali pierwszy z 40 transport do Warszawy. Przemycali między 
innymi urządzenia dla Radia Solidarność. Walter Matt, wówczas inspektor policji, 
był jednym z kilku członków „grupy przemytników”, której przewodził dzienni-
karz Florian Schwinn z Frankfurtu nad Menem. Do grupy należał też Willi Kot-
schutjak, inżynier z fabryki Volvo. To on, znając doskonale układ ciężarówek, 
ukrywał w specjalnych skrytkach nadajniki radiowe, anteny, farby i maszyny 
drukarskie. Celnicy nigdy nie znaleźli tych schowków w transportach z lekami 
i sprzętem medycznym. Dzięki sprzętowi z Niemiec wrocławskie podziemie 
nadawało własny program radiowy. Także Ruth Henning, dzisiejszy współwy-
dawca „Transodry”, oraz Christian Semler, redaktor berlińskiej TAZ, publicyści 
o lewicowych przekonaniach już w 1980 r. przyłączyli się do ruchu wspierającego 
„Solidarność”, pisali o nim w prasie, broszurach i książkach, a 13 grudnia 1981 r. 
zorganizowali pierwszą demonstrację prosolidarnościową w Kolonii. Potem 
organizowali też różne spotkania poświęcone „Solidarności”, koncerty, wieczory 
fi lmowe, często jeździli do Polski. Brali między innymi udział w marszu głodowym 
w Łodzi oraz wspierali solidarnościowe podziemie sprzętem poligrafi cznym. 
Elisabeth Weber z partii Zielonych jako działaczkę ruchu pacyfi stycznego i anty-
atomowego interesowało znalezienie w Polsce po narodzinach „Solidarności” 
politycznych sprzymierzeńców. Była oczarowana rozmowami z Jackiem Kuroniem, 
który uświadomił jej, że udział w kształtowaniu państwa i prawa oraz demokracji 
trzeba sobie wywalczyć36.

Wolfgang Templin należał do najbardziej niekonwencjonalnych postaci ener-
dowskiej opozycji. Początkowo marksista i członek SED, w ciągu kilku lat zrewi-
dował swój stosunek do komunizmu. Na krótko przed zakończeniem studiów 

36 Por. B. Cöllen, Medal Wdzięczności – Solidarność dziękuje 46 Niemcom, www.dw-world.de/ dw/
article/0,,5954571,00.html, odczyt z dn. 23.11.2011. 



230 Piotr Zariczny

sprowokował w gronie znajomych swoją dekonspirację jako tajnego współpracow-
nika. W połowie lat 70. udało mu się wyjechać na roczne studia doktoranckie do 
Polski, gdzie po raz pierwszy zetknął się między innymi z Komitetem Obrony 
Robotników. Ze względu na działalność polityczną nie mógł kontynuować pracy 
naukowej. W 1983 r., gdy wystąpił z SED, otrzymał zakaz pracy w zawodzie fi lozofa 
i bibliotekarza. Przez dłuższy czas musiał zarabiać na życie, pracując między innymi 
jako sprzątacz i leśnik. Templin wspomina dziś, że dość wcześnie rozpoznał, iż 
Polska była najsłabszym ogniwem bloku wschodniego i że jeżeli gdzieś ten blok się 
skruszy, to właśnie w PRL. Wówczas nie sądził, że „Solidarność” stanie się ruchem 
stulecia, ale jej metody działania i wartości stały się dla niego wzorem37.

Także nieżyjący już Ludwig Mehlhorn należał do niewielkiej grupy zapaleńców 
w NRD, którzy połknęli opozycyjnego bakcyla, wspierali polską opozycję i czerpali 
z jej doświadczeń oraz chcieli przekazywać obywatelom NRD autentyczne infor-
macje z Polski przeciwstawiane tym ofi cjalnym38. Kiedy w PRL powstała „Solidar-
ność”, opozycja enerdowska dopiero się mobilizowała i była bardzo nieliczna. 
Niektóre osoby z tych środowisk, jak Templin i Mehlhorn, dobrze znały Polskę 
i dzisiaj wspominają „cud »Solidarności«”. Otwarcie granicy dla ruchu bezwizo-
wego między PRL a NRD w styczniu 1972 r. miało największe znaczenie dla prób 
zbliżenia środowisk opozycyjnych obu krajów. Polska jako jeden z najbardziej 
liberalnych krajów komunistycznych była bardzo atrakcyjna dla młodych obywa-
teli NRD. Narodziny „Solidarności” w Polsce przypadły w NRD na fazę powstawa-
nia zalążków demokratycznej opozycji, a jej zryw w 1980 r. zaskoczył tę niewielką 
grupkę, która była w fazie przygotowań do pracy politycznej i w przeciwieństwie 
do Polaków nie miała tradycji ruchu oporu. Jedyny opór, jaki obywatele NRD 
stawili władzy komunistycznej, jako pierwsi w bloku wschodnim, został krwawo 
stłumiony w czerwcu 1953 r. Pamięć o tym traumatycznym doświadczeniu była 
w kręgach enerdowskiej opozycji żywa aż do przełomu z 1989 r. Ludwig Mehlhorn 
utrzymywał bliskie kontakty z Klubami Inteligencji Katolickiej w Polsce. Nawiązał 
je w czasie kilku pobytów w Polsce, dokąd jeździł w ramach Akcji Znaku Pokuty. 
Wolfgang Templin i Ludwig Mehlhorn znali język polski, dlatego w kręgach opo-
zycji enerdowskiej mieli za zadanie zbieranie i upowszechnianie informacji o tym, 
co się w tym kraju działo. W odpowiedzi na legalizację „Solidarności” ograniczono 

37 Por. B. Dudek, Enerdowski opozycjonista Wolfgang Templin: „Solidarność” ruchem stulecia, www.
dw-world.de/dw/article/0,,5890553,00.html, odczyt z dn. 23.11.2011.

38 Por. R. Romaniec, Ludwig Mehlhorn: „Były obawy, że w Polsce poleje się krew”, www.dw-world.
de/ dw/article/0,,5865410,00.html, odczyt z dn. 23.11.2011. 
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możliwość podróży obywateli NRD do Polski, Stasi inwigilowała środowiska 
opozycyjne, a SED prowadziła agresywną propagandę antypolską. Ale mimo to 
udało się przerzucać materiały do Polski i docierać do informacji z polskich 
kręgów opozycyjnych. Teraz wiadomo, że pośrednikami byli ludzie z Berlina 
Zachodniego. Zmieniał się także stosunek do „Solidarności” – początkowy podziw 
dla odwagi Polaków ustąpił miejsca strachowi, a pod wpływem propagandy 
zaszczucia nawet złości. Także wśród ludzi sympatyzujących z „Solidarnością” 
pojawił się strach przed konsekwencjami udzielania pomocy. Zastanawiano się, 
czy do Polski wkroczą wojska Układu Warszawskiego jak w 1968 r. w czasie 
Praskiej Wiosny w Czechosłowacji. Bano się, że ktoś z rodziny będzie musiał 
w mundurze wmaszerować do Polski. Tylko mała grupa opozycjonistów bezwa-
runkowo akceptowała ruch solidarnościowy i próbowała wytłumaczyć innym, na 
czym polega fenomen wydarzeń w Polsce, którego większość nie rozumiała. 
Zakwestionowanie systemu politycznego i możliwość zaistnienia w NRD plura-
listycznego politycznie, otwartego społeczeństwa ówczesnej opozycji enerdowskiej 
wydawało się utopią. Podczas gdy w Polsce już dawno utracono wiarę w „socjalizm 
z  ludzką twarzą”, w NRD opozycja jeszcze wierzyła, że reforma systemu jest 
możliwa. Z tego powodu, poza nielicznymi wyjątkami, opozycje w obu krajach 
nie utrzymywały bliskich kontaktów. Krąg wokół Wolfganga Templina i Ludwiga 
Mehlhorna, którzy w 1985 r. współtworzyli Inicjatywę Prawa Człowieka i Pokój, 
utrzymywał w latach 1980–1981 i późniejszych częste kontakty z grupami Wol-
ność i Pokoj i ruchem ekologicznym w Polsce. Polska opozycja i ruch solidarno-
ściowy nie mogły być przykładem do naśladowania dla opozycji enerdowskiej 
chociażby ze względu na brutalne represje (łącznie z przymusowym wydaleniem 
z kraju i pozbawieniem obywatelstwa jak w przypadku Wolfa Biermanna), z któ-
rymi musiał się liczyć każdy, kto był wrogo nastawiony do NRD i sympatyzował 
z „Solidarnością”. W niewielkim stopniu i krok po kroku przejmowano jednak 
metody działania i wartości39. Działaniom środowiska opozycyjnego reszta spo-
łeczeństwa przyglądała się ze strachem. Dopiero w 1989 r. w NRD doszło do 
masowego zrywu społecznego przeciwko systemowi.

W kontekście fascynacji Polską i Polakami oraz ich specyfi cznymi rozwiązaniami 
w drodze uniezależniania się od narzuconych im reguł można jeszcze wymienić 

39 Por. monografi a mojego autorstwa Oppositionelle Intellektuelle in der DDR und in der Volksre-
publik Polen. Ihre gegenseitige Perzeption und Kontakte, Toruń 2004 oraz artykuł Próby podejmowania 
dialogu między chrześcijańskimi grupami sprzeciwu a opozycjonistami z NRD i PRL do 1990 roku, [w:]  
Polityka, religia, edukacja. Studia z dziejów XX i XXI wieku dedykowane prof. Ryszardowi Michalskie-
mu, red. Z. Karpus, K. Kącka, P. Tomaszewski, Toruń 2010.



232 Piotr Zariczny

Konrada Weissa40. Konrad Weiss twierdził, że to Polacy uświadomili Niemcom 
z NRD, że podział Niemiec wcale nie jest gwarancją bezpieczeństwa Europy. Śro-
dowisko katolików wiedziało o  tym, zabiegając o pojednanie z Polską, Rosją 
i Izraelem w ramach Akcji Znaku Pokuty założonej w NRD w 1958 r. przez luteran 
z inicjatywy Lothara Kreyssinga. Grupa młodych Niemców i Polaków sympatyzu-
jących z ideą paneuropejską, między innymi ks. Władysław Korniłowicz związany 
z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach oraz ks. Oscar von Soden, 
skupiła wokół siebe Krąg Oscara von Soden, do którego należał między innymi 
Georg Ettinger, pierwszy enerdowski minister spraw zagranicznych i sygnatariusz 
układu granicznego NRD–PRL, który później spędził 10 lat w więzieniu. Ci ludzie 
utorowali Akcji drogę do Polski dzięki kontaktom ze środowiskami inteligencji 
katolickiej. W latach 60. w jej prace bardzo zaangażował się Günter Särchen. To on 
podjął się odnowienia dawnych kontaktów i nawiązywał nowe. Przez niego grupa 
młodych katolików z NRD otrzymała zaproszenie do Polski w 1965 r. od Stanisława 
Stommy, Tadeusza Mazowieckiego i Karola Wojtyły. Poznali wówczas między 
innymi Mieczysława Pszona i środowisko „Tygodnika Powszechnego”. Więzi te 
pielęgnowano przez całe lata 70. do początku 80. XX w., kiedy to obywatelom NRD 
zabroniono wyjazdów do PRL. Nawet wtedy jednak utrzymywano kontakty listowe 
i wysyłano paczki żywnościowe w czasie stanu wojennego41. Właśnie ci ludzie 
utorowali drogę do szybkiej normalizacji w relacjach polsko-niemieckich po 1989 r. 
i dziś nadal należą do największych orędowników przyjaźni polsko-niemieckiej. 
Bez tamtych kontaktów dużo trudniej byłoby nawiązywać nowe w nowej rzeczy-
wistości pozimnowojennej.

Mimo wielu napięć w stosunkach polsko-niemieckich, na przykład z okresu 
2005–2007, współpraca historyków po obydwu stronach granicy była i nadal jest 
wzorowa i bardzo intensywna. We wspólnie wydawanych deklaracjach opowiadają 
się oni między innymi za kontynuowaniem prac nad wspólnym podręcznikiem do 
historii dla polskich i niemieckich uczniów. Towarzystwa historyczne organizują 
wspólne konferencje naukowe42. Niezliczona jest ilość polsko-niemieckich projek-

40 Konrad Weiß, urodzony 17 lutego 1942 r. w miejscowości Lauban na Śląsku, niemiecki reżyser 
fi lmowy, publicysta, dysydent z NRD, współzałożyciel grupy Sojusz 90 oraz były członek Bundestagu 
z ramienia frakcji Sojusz 90/Zieloni, por. www.hdg.de/lemo/html/biografi en/WeissKonrad/index.
html, odczyt z dn. 24.11.2011.

41 Por. B. Coellen, Pojednanie i zjednoczenie: rozmowa z Konradem Weissem, www.dw-world.de/
dw/-article/0,,4864967,00.html, odczyt z dn. 19.11.2011. 

42 Por. R. Romaniec, O wzajemnym postrzeganiu, www.dw-world.de/dw/article/0,,2693290,00.
html, odczyt z dn. 19.11.2011. 



233Przyjaciele Polski – lobby propolskie we współczesnych Niemczech 

tów naukowych, w prawie każdym niemieckim ośrodku akademickim można 
znaleźć naukowców interesujących się Polską i Polakami, którzy swoje badania 
prowadzą najczęściej we współpracy z polskimi naukowcami. Organizatorzy 
pierwszej konferencji poświęconej niemieckim badaniom dotyczącym Polski byli 
zaskoczeni rozmiarem zainteresowania młodych badaczy w Niemczech polskimi 
tematami. Badacze ci mają różne biografi e, wspólna jest znajomość języka polskiego 
i zainteresowanie Polską. Przyjechali oni z Polski do Niemiec z rodzicami, urodzili 
się w Niemczech w małżeństwach mieszanych, rozmawiali w domu po polsku i po 
niemiecku, albo tylko po niemiecku. Wielu z nich nie ma jednak żadnych polskich 
wątków w życiorysie i zaczęło się interesować Polską podczas studiów, często przez 
przypadek, jak Peter-Oliver Loew, wicedyrektor DPI, który przy każdej okazji 
podkreśla, że to autentyczne zainteresowanie Polską w Niemczech jest zjawiskiem 
wprawdzie relatywnie rzadkim, ale wyjątkowo ciekawym. Młodzi naukowcy 
odkrywają wspólne problemy, jak migracje z miast i ich rozwój, i badają je w spo-
sób porównawczy. Co prawda w RFN przeraża niski stan wiedzy o Polsce, także 
wśród młodzieży studiującej, mimo to dużo się zmienia i coraz więcej Niemców 
młodego pokolenia, szczególnie we wschodnich krajach związkowych, patrzy na 
Polskę z coraz większą ciekawością. Do propolskiego lobby w Niemczech należą 
także dziesiątki tysięcy obywateli RFN zarówno zrzeszonych, jak i niezrzeszonych 
w instytucjach, najczęściej bezimiennych. Ich nazwiska nie trafi ają jak w przypadku 
wyżej wymienionych na pierwsze strony gazet, jednak niezależnie od tego i nieza-
leżnie od ich korzeni (najczęściej są to emigranci z Polski) równie intensywnie i bez 
często zarzucanej elitom politycznej poprawności i patosu angażują się na rzecz 
wzajemnego zrozumienia i zbliżenia. Sam fakt życia wśród Niemców przyczynia 
się do kształtowania innego wizerunku Polski i Polaków niż ten wyniesiony tylko 
i wyłącznie z mediów. Mieszkając obok Niemców, obserwując ich zachowanie czy 
pracę, automatycznie rewidują uprzedzenia. Powoduje to zanikanie obaw przed 
podróżą do Polski wśród niemieckich sąsiadów. Ludzie ci opowiadają o Polsce, 
o swoich rodzinach i przyjaciołach i o tym, jak złożona jest polska rzeczywistość 
i mentalność, o pozytywnych przemianach, przyczyniają się do lepszego poznania 
Polski. Warto wspomnieć, że w RFN mieszka obecnie na stałe około 2 mln osób 
pochodzenia polskiego43.

43 Zob. A. Stach, Pożyteczni… przyjaciele, www.dw-world.de/dw/article/0,,5832321,00.html, odczyt 
z dn. 23.11.2011. Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift . 
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Podsumowując, warto jednak przywołać fakt, że na pierwszy rzut duża liczba 
inicjatyw wspierających dialog polsko-niemiecki i tym samym wpływających 
pozytywnie na kształtowanie się w RFN wizerunku Polski i Polaków jest w porów-
naniu z podobnymi działaniami na linii Berlin–Paryż, Berlin–Londyn czy Berlin–
–Rzym stosunkowo niewielka. W zestawieniu z Pragą czy Moskwą jest to jednak 
dość dynamiczny i intensywny dialog.
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Friends of Poland: Pro-Polish Lobby in Modern Germany

ON ONE HAND, we shall think it over whether to regard today‘s Germany as our ally, as 
a strategic partner of Poland in the international arena. It is a task for politicians and their 
partners. On the other hand, it is worth considering who in Berlin cares about development 
of relations with Warsaw and who and what is this so-called Polish lobby in Germany? Th is, 
in turn, is a task for scientists. Polish lobby in Germany consists of individuals and groups, 
which generally might be called friends of Poland, and whose activity is based on com-
munication strategy, which is supposed to build and maintain positive image of Poland 
there. Th ese “communicators” that participate in Polish-German relations (politicians, 
journalists, scientists, citizens), forming an important part of the discourse about Poland 
in contemporary Germany, derive mostly from social movements and NGOs established 
before 1989. Th is phenomenon is associated with many factors. One of these are inspira-
tions of the mentioned people. Media, because of their situation, hardly ever remind 
undoubted merits of Germany while helping Poland on its way to political integration with 
the Western world. Th is merits are a result of constant promotion of Poland as good can-
didate for these institutions. Since Polish accession to the EU in 2004, public opinion on 
both sides of the border have the right to take position regarding future of this cooperation. 
Contact of pragmatism dominating in Berlin with idealism originating in Warsaw caused 
diffi  culties, which have focused attention of media. It’s a shame that the media rarely men-
tion another dimension of Polish–German relations, which is more local and less scandal-
ous. However, several projects show a continued, large diplomatic and institutional eff ort 
of Germany to further improve relations with Poland. Th e question is then how we can 
now fi nd and name groups of people or interest groups who are behind this successful 
eff ort?
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1. WSTĘP

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO ARTYKUŁU są procesy kształtowania się lokalnych 
systemów partyjnych na poziomie miast po 1989 r. w Polsce i w byłej Niemieckiej 
Republice Demokratycznej. Celem pracy jest wskazanie najważniejszych zjawisk 
w rozwoju lokalnych scen politycznych w perspektywie porównawczej oraz wska-
zanie cech charakterystycznych dla obu systemów. Uwaga autora skupiać się będzie 
na wyborach samorządowych, stanowiących przełomowe momenty w rozwoju 
ugrupowań i organów przedstawicielskich. Przedstawione zostaną również sche-
maty budowania koalicji i wpływ ram instytucjonalno-ustrojowych dla samorządu 
terytorialnego na kształt lokalnych struktur politycznych.

Na wstępie warto też wyjaśnić skąd zainteresowanie autora taką formą badania 
porównawczego. Jedną z najważniejszych reform po 1989 r. było powstanie samo-
rządu terytorialnego w miejsce lokalnych organów władzy komunistycznej. W byłej 
NRD procesy transformacyjne przebiegały w odmienny sposób niż w innych 
krajach bloku wschodniego. Zjednoczenie Niemiec i koniec państwa wschodnio-
niemieckiego oznaczało konieczność włączenia i przystosowania jego struktur do 
funkcjonowania w ukształtowanym i sprawnie działającym organizmie RFN. 
W Polsce zmiany te miały charakter ewolucyjny – stworzono nowy system w opar-
ciu o wzorce zachodnie (także niemieckie) i tradycje sięgające II RP1. 

1 C. Off e, Der Tunnel am Ende der Lichts. Erkundungen der politischen Transformation im Neuen 
Osten, Frankfurt–New York 1994, s. 22–23, 103, 231–232, 255–263; J. Holzer, Przemiany polityczne 
w Polsce i NRD w 1989 roku oraz ich tempo i specyfi ka w latach późniejszych, [w:] Przemiany w Polsce 
i NRD po 1989 roku, red. J. Holzer, J. Fiszer, Warszawa 1996, s. 13–15; A. Sakson, Wstęp, [w:] Trans-
formacja w Polsce i w Niemczech Wschodnich. Próba bilansu, red. A. Sakson, Poznań 2009, s. 8–10. 
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Jako przykład do analizy wybrane zostały dwa miasta: Toruń i Rostock. Wyka-
zują one cechy, które czynią je podobnymi do siebie, a przez to stanowią dobre pole 
do badania porównawczego. Do cech tych można zaliczyć wielkość obu miast (ok. 
200 000 mieszkańców) oraz pozycję drugiej stolicy regionu: landu/województwa. 
Zaznaczyć trzeba, że status stołeczny Rostocku nie jest ofi cjalnie uznany i nie są 
w mieście zlokalizowane żadne władze landu Meklemburgia-Pomorze Przednie. 
Pełni ono jednak funkcję najważniejszego ośrodka gospodarczego. Toruń posiada 
status ofi cjalnej stolicy województwa Kujawsko-Pomorskiego i jest siedzibą sejmiku 
województwa oraz urzędu marszałkowskiego. Oba miasta łączy też przeszłość 
hanzeatycka, co zaobserwować można w licznych podobieństwach architektonicz-
nych oraz w poszukiwaniu tożsamości i odwoływaniu się do tej tradycji. Toruń 
i Rostock to także istotne ośrodki akademickie.

Cezurą początkową dla pracy jest rok 1990, w którym odbyły się pierwsze 
wybory w obu krajach, a końcową rok 2009 dla Rostocku i 2010 dla Torunia, 
których to latach odbyły się ostatnie wybory samorządowe.

2. LOKALNA SCENA POLITYCZNA W ROSTOCKU

Samorząd terytorialny w NRD utworzony został jeszcze przed zjednoczeniem 
Niemiec za sprawą Konstytucji komunalnej z dnia 17 maja 1990 roku2. Podstawową 
jednostką systemu stała się gmina [Gemeinde]. Ustawa zachowała też, obecne 
w czasach NRD powiaty [Kreis]. W związku przygotowaniem do włączenia obszaru 
NRD w federalny ustrój RFN, utworzono Ustawą o wprowadzeniu krajów związ-
kowych z dnia 22 lipca 1990 roku3 pięć nowych krajów związkowych [Land], oraz 
Berlin jako osobny land. Struktury regionalne nie są tym samym uważane za 
samorząd terytorialny4.

Dominującą rolę w systemie samorządowym scedowano na organ przedstawi-
cielski – zgromadzenie deputowanych [Verordnetenversammlung]. Funkcje 
wykonawcze pełnić miał wybierany przez zgromadzenie burmistrz [Bürgermeister] 
lub w dużych miastach nadburmistrz [Oberbürgermeister]. Kadencję ustalono na 
xztery lata. W miastach powyżej 100 000 mieszkańców powołać można było ciało 

2 Kommunalverfassung, GBl. DDR I 1990, s. 255. 
3 Ländereinführungsgesetz, GBl. DDR I 1990, s. 955. 
4 K. Vogelgesang, U. Lübking, H. Jahn, Kommunale Selbstverwaltung. Rechtsgrundlagen-Organi-

sation-Aufgaben, Berlin 1991, s. 207, 211–213.
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kolegialne zarządzające miastem pod wodzą nadburmistrza. Zasady te potwierdził 
Układ zjednoczeniowy z dnia 31 sierpnia 1990 r.5 Zdecydowano wtedy, że przepisy 
uchwalone przez wschodnioniemiecką Izbę Ludową [Volkskammer] zostaną 
w mocy jako prawo przejściowe, do momentu uregulowania tej kwestii na poziomie 
landów6. W landzie Meklemburgia-Pomorze Przednie nowa Konstytucja komu-
nalna weszła w życie w dniu 7 maja 1994 r.7. Utrzymała ona uchwalone wcześniej 
zasady, znosząc jednak możliwość tworzenia kolegialnych zarządów w miastach. 
Od tej pory rządzić miał jedynie burmistrz i jego zastępcy. Wydłużono też kaden-
cję organu przedstawicielskiego do 5 lat, a wykonawczego do 7 lub 9, co miało być 
sprecyzowane w statucie danej jednostki (w Rostocku jest to 7 lat). W 1999 r. na 
podstawie poprawki do Konstytucji komunalnej wprowadzone zostały bezpośred-
nie wybory burmistrzów, co stanowi przybliżanie się do południowoniemieckiego 
systemu samorządowego8.

Pierwsze demokratyczne wybory do rostockiego organu przedstawicielskiego 
odbyły się w maju 1990 r. Zwyciężyła w nich SPD [Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands], która zawiązała szeroką koalicję z CDU [Christlich Demokratische 
Union], Bündnis ’90 i BFD/FDP [Bund der Freien Demokraten/Freie Demokrati-
sche Partei]. Warto dodać, że stało się to pomimo silnej pozycji CDU, która wygrała 
jesienne wybory do parlamentu krajowego [Landtag] i do Bundestagu, zarówno 
w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, jak i całych Niemczech9. Koalicyjne partie 
wprowadziły swoich przedstawicieli do kolegialnego gremium, które zostało 
utworzone w mieście i nazwane senatem [Senat]. Rostockie zgromadzenie depu-

5 Einigungsvertrag, BGBl. II 1990, s. 885.
6 H. Wollmann, Transformation der ostdeutschen Kommunalstrukturen: Rezeption, Eigenentwic-

klung, Innovation, [w:] Transformation der politisch-administrativen Strukturen in Ostdeutschland, 
red. H. Wollmann i in., Opladen 1997, s. 265.

7 Kommunalverfassung KV MV, GVOBl. MV, s. 249 i n.
8 W. Erbguth, Landes- und Kommunalverfassung, [w:] Mecklenburg-Vorpommern im Wandel. 

Bilanz und Ausblick, red. N. Werz, J. Schmidt, München 1998, s. 78–84; H.J. Hennecke, Die Entwicklung 
der Rahmenbedingungen für die kommunale Demokratie in Mecklenburg-Vorpommern seit 1990, [w:]  
Kommunale Direktwahlen in Mecklenburg-Vorpommern, N. Werz u.a., Rostock 2001, s. 24–27, 30. 

9 Zjednoczone Niemcy. Bilans przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych (1990–2002), 
red. P. Kalka, J. Kiwierska, Poznań 2004, s. 189–191; Strona internetowa landowego pełnomocika ds. 
wyborów [Landeswahlleiter], [dalej: Landeswahlleiter], http://sisonline.statistik.m-v.de/sachgebiete/
B760101K/stand/5/Ergebnisse_der_Landtagswahl_je_Kreis, odczyt z dn. 10.03.2012; Strona interne-
towa federalnego pełnomocnika ds. wyborów [Bundeswahlleiter], [dalej: Bundeswahlleiter], http://www.
bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/fruehere_bundestagswahlen/btw1990.html, odczyt z dn.  
10.03.2012.
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towanych otrzymało nazwę Bürgerschaft , w nawiązaniu do tradycji hanzeatyckich10. 
Nadburmistrzem został przedstawiciel socjaldemokratów Manfred Klaus Kilimann. 
Ustąpić on musiał w 1993 r., po ataku prawicowych ekstremistów na wieżowiec 
z przebywającymi w nim azylantami i emigrantami (wydarzenia z Lichtenhagen). 
Wcześniej koalicję opuściły Bündnis ‘90 i FDP, ze względu na spory wokół restryk-
cyjnych planów oszczędnościowych. Następcą Kilimanna został Dieter Schröder, 
także z SPD11.

Po wyborach w 1994 r. zniknęły ze sceny mniejsze ugrupowania, a pozostały na 
niej jedynie duże partie w skutek wprowadzenia 5% progu wyborczego. W wybo-
rach lokalnych w Rostocku zwyciężyła PDS [Partei des Demokratischen Soziali-
smus], mimo dominacji CDU w wyborach do Bundestagu i Landtagu, które odbyły 
się kilka miesięcy później12. Koalicję zawiązały jednak SPD, CDU i Bündnis ‘90. 
W 1995 r. ze względów zdrowotnych ustąpił nadburmistrz Schröder. Jego miejsce 
zajął Arno Pöker z SPD. Warto dodać, że po wejściu w życie nowej Konstytucji 
komunalnej Meklemburgii-Pomorza Przedniego zniesiony został senat. Na czele 
administracji miejskiej pozostał nadburmistrz z podległymi sobie senatorami, 
odpowiedzialnymi za poszczególne jej obszary13. 

Kadencja 1999–2004 to kadencja rozłamów – powstały nowe, małe frakcje, jak 
Rostocker Bund po rozłamie w PDS, czy UCD [Unabhängige Christliche Demo-
kraten] po wyjściu dwójki deputowanych z frakcji CDU. Wybory wygrała ponow-
nie PDS, mimo triumfów SPD wyborach landowych i  parlamentarnych rok 
wcześniej14. W trzeciej kadencji koalicja zawiązała się między SPD i PDS. Wcześniej 
doszło do podobnego związku we władzach landowych, co było pierwszą taką 
sytuacją w historii15. W 2002 r. ponownie, tym razem w bezpośrednich wyborach, 
nadburmistrzem został Arno Pöker16.

10 Stadtarchiv der Hansestadt Rostock 274, Anträge BS, 219/96, Protokoll der 1. Tagung der 
Stadtverordnetenversammlung/Bürgerschaft  der Hansestadt Rostock am 31.05.1990, s. 8–9, Beschluß 
3/1/1990, Beschluß 4/1/1990 i Beschluß 5/1/1990.

11 Wahlperiode 1990 bis 1994, red. Bürgerschaft  der Hansestadt Rostock, Rostock 1994, s. 5, 16.
12 K.E. Zienta, Meklemburgia-Pomorze Przednie, [w:] Kraje związkowe Republiki Federalnej Nie-

miec, część I, Warszawa 1998, s. 217; Landeswahlleiter, op.cit.; Bundeswahlleiter, op.cit.
13 Wahlperiode 1994 bis 1999, red. Bürgerschaft  der Hansestadt Rostock, Rostock 1999, s. 3, 6–7.
14 M. Witkowska, Partie polityczne w krajach związkowych Republiki Federalnej Niemiec, Warszawa 

2003, 194–197; Landeswahlleiter, op.cit.; Bundeswahlleiter, op.cit.
15 G. Heinrich, Die PDS in Mecklenburg-Vorpommern, [w:] Parteien und Politik in Mecklenburg-

-Vorpommern, red. N. Werz, H.J. Hennecke, München 2000, s. 132–138.
16 Wahlperiode 1999–2004, red. Bürgerschaft  der Hansestadt Rostock, Rostock 2004, s. 3–7, 9; 

C. Krüger, Kleine Fraktionen – große Wirkungen – geringe Chancen? Kleinfraktionen in der Rostocker 
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Rok 2004 to początek nowej ery dla rostockiej polityki. Zniesiony został 5% prób 
wyborczy, co spowodowało, że do zgromadzenia dostały się mniejsze ugrupowania. 
Zwycięstwo ponownie odniosła PDS, przed CDU. Nieco słabszy wynik osiągnęła 
SPD, mimo wygranych w wyborach do Bundestagu i Landtagu w 2002 r.17 W 2004 r. 
ustąpił Arno Pöker, w obliczu nasilającej się krytyki jego rządów. Na początku 
2005 r. nadburmistrzem został kandydat niezależny Roland Methling. Od tego 
momentu nie zawiązuje się koalicja, a pozycje senatorów zajmują przedstawiciele 
CDU, SPD i Bündnis ’9018. 

Tendencję tę potwierdziły ostatnie wybory komunalne z 2009 r., w których 
ponownie zwyciężyła PDS przed SPD i CDU. Warto dodać, że w wyborach do 
Bundestagu z 2009 r., PDS także dostała najwięcej głosów w mieście, dystansując 
CDU, która wygrała zarówno w skali landu, jak też całych Niemiec19. W rostockiej 
Bürgerschaft  reprezentację uzyskało także kilka mniejszych grup, w tym popierające 
nadburmistrza Methlinga ugrupowanie FÜR Rostock – pro OB20.

Tabela 1. Liczba mandatów deputowanych w zgromadzeniu deputowanych 
[Bürgerschaft] Rostocku

Nazwa partii 1990 1994 1999 2004 2009
SPD 37 16 16 11 10
CDU 30 11 16 13 13 9
PDS/Die Linke 30 20 18 16 13 13
Bündnis ‘90 13 6 3 6 5
Grüne 4 – – –
Bund der Freien Demokraten/FDP 6 – – 3 4
Unabhängige Christliche Demokraten (UCD) – – – 3 – –
Unabhängiger Frauenverband (UFV) 1 – – – –
Volkssolidarität 3 – – – –

Bürgerschaft  im Verlauf der Wahlperiode 1999–2004, [w:] Bürgerschaft  und Kommunalpolitik, op.cit., 
s. 19–21. 

17 K. Bachmann, P. Buras, S. Płóciennik, Republika bez gorsetu. Niemcy po wyborach 18 września 
2005 roku, Wrocław 2005, s. 25.

18 S. Schoon, Die Wahlen zu den Kreistagen und Bürgerschaft en/Stadtvertretungen der Kreisfreien 
Städte in Mecklenburg-Vorpommern am 13. Juli 2004, [w:] Bürgerschaft  und Kommunalpolitik…,  
s. 9–10. 

19 Landeswahlleiter, op.cit.; Bundeswahlleiter, op.cit.
20 J. Saalfeld, Die Wahl zur Rostocker Bürgerschaft  2009 – Experimentaldemokratie und ihre Ursa-

chen, [w:] Die Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern, red. S. Schoon, A. Lehmann, Rostock 
2009, s. 25.
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Nazwa partii 1990 1994 1999 2004 2009
Bürgerrat Markgrafenheide 1 – – – –
Bürgerinititive Toitenwinkel 1 – – – –
Demokratische Baurenpartei Deutschlands (DBD) 1 – – – –
Deutsche Soziale Union (DSU) 1 – – – –
Deutsche Biertrinkerunion (DBU) 1 – – – –
Demokratischer Frauenbund (DFD) 1 – – – –
Aktiv für Rostock – – – 1 –
Graue – – – 1 1
Rostocker Bund – – – 2 3 3
Sozialistische Alternative (SAV) – – – 1 1
Benno Freitag (kandydat niezależny) – – – 1 –
NPD – – – – 2
FÜR Rostock – pro OB – – – – 4
AUFBRUCH 09 – – – – 1
Suma 130 53 53 53 53
Frekwencja wyborcza 68,2% 56,7% 38,5% 35,7% 43,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników wyborów publikowanych przez Urząd Miasta 
Rostocku [Hansestadt Rostock, Amt für Statistik und Wahlen].

Tabela 1 pokazuje rozkład sił i liczbę mandatów w zgromadzeniu od 1990 r. 
Widać doskonale dominującą rolę największych partii i reakcje systemu na wpro-
wadzenie (w 1994 r.) i zniesienie progu wyborczego (w 2004 r.).

W Rostocku system ukształtował się właściwie już po pierwszych wyborach 
samorządowych. Dominującą rolę odgrywają w nim trzy partie CDU, SPD i PDS/
Die Linke. Istotnym aktorem jest też Bündnis ’90. Zdolność i elastyczność koali-
cyjna SPD powoduje, że to właśnie ta partia wykazuje najwyższy poziom relewan-
cji na scenie politycznej. Dowodem na to jest fakt, że trzech na czterech nadbur-
mistrzów pochodziło z SPD i to, że partia ma zawsze swojego przedstawiciela 
wśród senatorów. Poza tym w wyborach do Landtagu i Bundestagu socjaldemokraci 
uzyskują w Rostocku regularnie najlepsze wyniki, nawet jeśli przegrywają je w skali 
landu lub ogólnoniemieckiej21. Mimo silnej pozycji i dużej frakcji w izolacji przez 
długi czas pozostawała PDS, która nie posiadała zdolności koalicyjnej. Działacze 
tej partii wielokrotnie wyrażali chęć współpracy z innymi ugrupowaniami, jednak 
propozycje te były konsekwentnie odrzucane. Przełom nastąpił w 1999 r., kiedy to 
po licznych wcześniejszych kłótniach z CDU politycy SPD zdecydowali się zawrzeć 

21 Landeswahlleiter, op.cit.
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koalicję właśnie z sukcesorką komunistycznej SED [Sozialistische Einheitspartei 
Deutschlands].

Do specyfi ki systemu samorządowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego należy 
niepokrywanie się kadencji zgromadzenia deputowanych z kadencją nadburmistrza 
i senatorów. Wobec tego zmiana koalicji i układu sił w zgromadzeniu nie musi mieć 
wpływu na zmiany senatorów. Taka sytuacja miała miejsce w 1999 r., kiedy zawarto 
nową koalicję, a jej kandydaci mogli być zaprzysiężeni dopiero dwa lata później, po 
zakończeniu kadencji przez urzędujących senatorów. Tabela 2 pokazuje indeks 
partycypacji rządowej, który obrazuje udział partii w senatach, a co za tym idzie 
częstotliwość, z jaką partie sprawowały władzę w mieście. Po 1994 r. mowa oczywi-
ście o organie nadburmistrza z podległymi mu senatorami. Słowo „senat” użyto 
w tabeli dla bardziej przejrzystego przedstawienia danych. Można zaobserwować 
dominację SPD, wysoką partycypację ze strony CDU, której zabrakło tylko w jed-
nym senacie i Bündnis ’90 obecnego w czterech senatach.

Tabela 2. Indeks partycypacji rządowej na rostockiej scenie politycznej

Partia
I 

„senat”
1990

II 
„senat”

1993

III 
„senat”

1994

IV 
„senat”

1997

V 
„senat”

2001

VI 
„senat”

2004

VII 
„senat”

2008
Suma Indeks 

partycypacji

SPD x x x x x x x 7 1,00
CDU x x x x x – x 6 0,85
PDS/Linke – – – – x x – 2 0,28
B’ 90 x – x x – – x 4 0,57
FDP x – – – – – – 1 0,14

Źródło: obliczenia własne na podstawie prezentowanych danych.

By lepiej zrozumieć omawiane procesy i ruchy na rostockiej scenie politycznej 
stworzony został wykres 1 przedstawiający rozwój najważniejszych rostockich 
ugrupowań, na podstawie przynależności frakcyjnej deputowanych. Jak widać 
scena ta ma pięć źródeł: partia sukcesorka partii komunistycznej – PDS, partie 
reżimowe CDU i LDPD [Liberal-Demoraktische Partei Deutschlands]/FDP, które 
zjednoczyły się i zostały zdominowane przez swoje zachodnioniemickie odpowied-
niczki, partia zachodnioniemiecka tworzącą struktury w nowych landach od 
podstaw – SPD i powstały z ruchów obywatelskich Bündnis ’90, który zjednoczył 
się z Die Grüne22. Pozostałe mniejsze frakcje są albo rezultatem rozłamów, albo 

22 Zob. Parteien und Politik in Mecklenburg-Vorpommern, op.cit.
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lokalnymi inicjatywami. Wyjątkiem są NPD, SAV i  Graue mające struktury 
w całych Niemczech, ale niereprezentowane w Bundestagu. 

W rozwoju rostockiego systemu partyjnego można mówić o dwóch przełomo-
wych momentach. Były one związane ze zmianami prawnoustrojowymi, a kon-
kretnie z wprowadzeniem bezpośrednich wyborów nadburmistrza w 1999 r.23 
i zniesieniem 5% progu wyborczego w wyborach po 2004 r.24

Co prawda pierwsze bezpośrednie wybory nadburmistrza nie zmieniły niczego 
w krajobrazie politycznym Rostocku, ponieważ wybrany został dotychczasowy 
nadburmistrz Arno Pöker, ale już w 2005 r. doszło do znaczącej zmiany. Wybór 
niezależnego nadburmistrza Rolanda Methlinga zaburzył w znaczący sposób 
ukształtowany porządek. Methling nie posiada silnego zaplecza w Bürgerschaft , co 
powoduje, że musi szukać doraźnych większości przy konkretnych propozycjach 
i projektach. Sens straciły też koalicje, które dotychczas rządziły miastem, ponieważ 
zawieranie ich jest bezcelowe dla ugrupowań nieposiadających nadburmistrza. 
W 2009 r. miejsce w zgromadzeniu zdobył blok popierający Methlinga, ale 4 depu-
towanych to za mało, by stanowić silne zaplecze polityczne.

Zniesienie 5% progu wyborczego w wyborach do władz lokalnych zmieniło 
układ sił w zgromadzeniu, ale nie zachwiało ukształtowanego już systemu cztero-
partyjnego. Umożliwiło to jednak wejście na scenę pojedynczym mniejszym 
ugrupowaniom, utrzymanie się Rostocker Bund oraz powrót FPD. Wadą zniesienia 
progu wyborczego jest bez wątpienia rosnące rozdrobnienie polityczne Bürger-
schaft . Utrata kilku nawet pojedynczych mandatów na rzecz mniejszych ugrupowań 
sprawia, że brakuje ich potem większym partiom do zbudowania większości. Jeśli 
chodzi o mniejsze ugrupowania to mimo że są one aktywne, bądź tworzą frakcje 
łączone, nie czyni to ich istotnymi aktorami na lokalnej scenie politycznej25.

23 H.J. Hennecke, Die Entwicklung der Rahmenbedingungen für die kommunale Demokratie in 
Mecklenburg-Vorpommern seit 1990, [w:] Kommunale Direktwahlen…, s. 24–27, 30.

24 S. Klüsener, Die Bürgerschaft swahl vom 13. Juni 2004 in der Hansestadt Rostock, [w:] Bürger-
schaft  und Kommunalpolitik…, s. 44–45.

25 C. Krüger, op.cit., s. 22–26.
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3. LOKALNA SCENA POLITYCZNA W TORUNIU

Samorząd terytorialny w Polsce przywrócony został Ustawą o samorządzie 
terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r.26 Początkowo został on wprowadzony tylko 
na poziomie gmin. Po reformach z 1998 r. utworzono powiaty, miasta na prawach 
powiatów i duże, regionalne województwa na bazie Ustaw o samorządzie powia-
towym27 i wojewódzkim28. Ważną zmianę stanowiła Ustawa o bezpośrednim 
wyborze wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z 2002 r.29, która wprowadziła 
ich elekcję w głosowaniu powszechnym oraz zniosła kolegialny organ w postaci 
zarządu gminy lub miasta.

Do 2002 r. dominującą rolę w gminie pełnił organ uchwałodawczy w postaci 
rady gminy lub miasta, który wybierany był na czteroletnią kadencję. Funkcje 
wykonawcze pełnił kolektywny organ w postaci zarządu gminy lub miasta, z wój-
tem/burmistrzem/prezydentem na czele, wybierany przez radę, która miała moż-
liwość odwołania go. Od 2002 r. organem wykonawczym jest wybierany w wybo-
rach bezpośrednich wójt/burmistrz/prezydent, który odwołany może być jedynie 
poprzez referendum lokalne. W  przeciwieństwie do systemu niemieckiego 
kadencje organów wykonawczych i uchwałodawczych pokrywają się30. 

Pierwsze demokratyczne wybory do rady miasta odbyły się w 1990 r. Dominu-
jącą rolę odegrał w nich powstały na bazie działaczy Solidarności Komitet Obywa-
telski, który uzyskał miażdżącą przewagę w radzie i zarządzie miasta. Podobnie 
stało się w wielu samorządach Polsce 31. Pierwszym prezydentem miasta został Jerzy 
Wieczorek, z nominacji KO32.

Po wyborach z 1994 r., na fali sukcesu w wyborach ogólnopolskich z 1993 r., 
w siłę urósł Sojusz Lewicy Demokratycznej33. Mimo wygranej w Toruniu nie 

26 Dz.U. 1990, nr 16, poz. 94.
27 Dz.U. 2001 nr 142, poz. 1592.
28 Dz.U. 2001 nr 142, poz. 1590.
29 Dz.U. 2002, nr 113, poz. 984.
30 H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2009, s. 228–234; 

B. Słobodzian, Współczesny system samorządu terytorialnego w Polsce, Toruń 2006, s. 157–166.
31 J. Raciborski, Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989–2005, 

Warszawa 1997, s. 120–121. 
32 Archiwum Państwowe w Toruniu, Akta komisji wyborczych do rad miejskich i gminnych 

z terenu województwa toruńskiego dot. wyborów przeprowadzonych w dniu 27.05.1990. Miasto 
Toruń, sygn. 3, 0040, 286/7, Obwieszczenie o wynikach wyborów do Rady Miejskiej w Toruniu z dnia 
28.05.1990, s. 1 i n.

33 D. Sieklucki, Partie lewicy i centrolewicy w polskim systemie partyjnym. Aktywność SLD, PSL 
i UP na polskiej scenie politycznej, Kraków 2006, s. 30–31. 
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zdołał stworzyć koalicji, w której mógłby rządzić miastem. Utworzyły ją ugrupo-
wania powstałe na bazie KO: Teraz Toruń/Unia Wolności, Przymierze Rodzin „Dla 
Torunia” i Forum Samorządowe Prawicy „Toruń 2000”34. W 1996 r. po nieuzyska-
niu absolutorium przez zarząd miasta Wieczorek ustąpił z funkcji prezydenta. Jego 
miejsce zajął Zdzisław Bociek z Unii Wolności35. 

Efektem zjednoczenia prawicy była Akcja Wyborcza Solidarność, która wygrała 
wybory parlamentarne w 1997 r., a rok później powtórzyła ten sukces w wybo-
rach samorządowych36. Właśnie to ugrupowanie zdominowało radę w kadencji 
1998–2002. Wtedy też była ona najbardziej homogeniczna – tworzyły ją tylko 
trzy kluby radnych. Prezydentem został Wojciech Grochowski z AWS, który 
stanął na czele zarządu koalicji AWS–UW. W wyborach tych wprowadzono 5% 
próg wyborczy37.

Do przełomu doszło w 2002 r. wraz w wprowadzeniem bezpośrednich wyborów 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W Toruniu minimalnie zwyciężył 
niezależny kandydat Michał Zaleski, stojąc na czele lokalnej inicjatywy Czas na 
Gospodarza. Od tej pory dotychczasowe koalicje zawiązywane w radzie przestały 
mieć rację bytu, ponieważ to prezydent musiał zbudować sobie zaplecze. Zaleski 
i jego ugrupowanie weszło w nieformalną koalicję z podmiotami, które zdobyły 
najwięcej mandatów – prawicowym Porozumieniem Toruńskim i SLD–UP, do 
którego wcześniej należał38. Mimo zwycięstwa SLD w koalicji z Unią Pracy w wybo-
rach do Sejmu w 2001 r., nie udało się Sojuszowi wygrać wyborów w Toruniu. 

34 Obwieszczenie o wynikach wyborów do Rady Miejskiej w Toruniu, Załącznik nr 7 do Obwiesz-
czenia Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Toruniu, 21.06.1994.

35 Archiwum Urzędu Miejskiego w Toruniu, Sesje Rady Miasta Torunia – protokoły, sesje XXXVI-
-XXXVII (maj 1996), sygn. 768/85, Protokół XXXVII/96 z obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej Torunia 
z dnia 30.05.1996, s. 221–237; Uchwała RMT nr 340/96 z dnia 27.06.1996; Uchwała RMT nr 356/96 
z dnia 05.09.1996.

36 J.J. Wiatr i in., Demokracja polska 1989–2003, Warszawa 2003, s. 114–115. 
37 Wyniki głosowania i wyborów na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, Dokument 

elektroniczny, pozyskany w biurze wojewódzkiego komisarza wyborczego w Toruniu, w posiadaniu 
autora.

38 Państwowa Komisja Wyborcza [dalej: PKW], Wybory do rady miasta na prawach powiatu: 
wyniki głosowania i wyniki wyborów, Miasto Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, http://wybo 
ry2002.pkw.gov.pl/grada/gw1/w04/m0463/index.html, odczyt z dn. 03.05.2011; PKW, Wybory wójta, 
burmistrza i prezydenta miasta: wyniki głosowania i wyniki wyborów w II turze, Miasto Toruń, woje-
wództwo kujawsko-pomorskie, http://wybory2002.pkw.gov.pl/wojt/t2/gw1/w04/m0463.html, odczyt 
z dn. 3.05.2011.
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Pozycję partii osłabił samodzielny start Michała Zaleskiego, dotychczas czołowego 
polityka Sojuszu na lokalnej scenie39. 

W 2006 r. ponownie wygrał Zaleski i zdecydował się na koalicję z Platformą 
Obywatelską, która uzyskała najwięcej mandatów w radzie40. Stało się tak mimo 
porażki partii w wyborach parlamentarnych z 2005 r. i przejścia do opozycji na 
szczeblu centralnym41.

W 2010 r. także wygrał urzędujący prezydent. Tym razem sformowana została 
koalicja Czas Gospodarzy–SLD–Prawo i Sprawiedliwość, przez co do opozycji 
przeszła PO, mimo zwycięstwa w wyborach42.

Rozwój toruńskiej sceny politycznej pokazuje tabela 3. Można podzielić go na 
dwa okresy: przed 2002 r. i po 2002 r. W pierwszym z nich zarówno w radzie 
miasta, jak i w zarządzie dominowały postsolidarnościowe siły centro-prawicowe. 
W tabeli widać także rezultat wprowadzenia 5% klauzuli zaporowej w 1998 r. 
W drugim okresie ster władzy przejął prezydent Zaleski i jego blok Czas Gospo-
darzy, który mimo że w żadnej kadencji nie miał najsilniejszego klubu radnych, 
dyktuje warunki pozostałym partnerom. Przykład toruński pokazuje zatem, że po 
reformie z 2002 r. to prezydent, w przypadku gdy nie jest związany ze zwycięską 
partią, staje się głównym rozgrywającym i to on decyduje o faktycznym rozkładzie 
sił i wpływów w radzie miejskiej. 

Dojście do władzy Zaleskiego spowodowało jeszcze jedną ważną zmianę – z izo-
lacji wyszedł SLD. Ugrupowanie to mimo że miało bardzo silny klub w radzie, a na 
szczeblu centralnym i w wielu samorządach sprawowało władzę, było marginali-
zowane przez rządzące w Toruniu koalicje centro-prawicowe i niedopuszczane do 
udziału w zarządzie. Jak dotąd SLD, dzięki spójności i stabilności struktur, jako 
jedyny był obecny we wszystkich kadencjach rady. Szczyt osiągnął w 1998 r., kiedy 
to miał najsilniejszy klub, a potem siła tej partii regularnie spadała. Jeśli chodzi 
o siły centro-prawicowe to warto zauważyć, że mimo zmian nazw ugrupowań 

39 Ł. Tomczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej, [w:] Polskie partie i ugrupowania parlamentarne, 
red. K. Kowalczyk, J. Sielski, Toruń 2005, s. 53.

40 PKW, Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Miasta Torunia, http://wybory2006.pkw.
gov.pl/kbw/wynikiRadaMiasta.html?jdn=046301, odczyt z dn. 3.05.2011; PKW, Wybory Prezydenta 
Miasta, http://wybory2006.pkw.gov.pl/kbw/geoPowiat.html?id=046301&, odczyt z dn. 03.05.2011.

41 R. Markowski, Wybory 2005 – chaos czy rekonstrukcja systemu partyjnego?, [w:] Wybory 2005. 
Partie i ich programy, red. I. Słodkowska, M. Dołbakowska, Warszawa 2006, s. 15–23.

42 PKW, Rada Miasta Torunia – wyniki wyborów, http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/040000 
/046301.html#tabs-4, odczyt z dn. 3.05.2011; PKW, Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd, 
http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/040000/046301.html#tabs-6, odczyt z dn. 3.05.2011.
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tworzyli je ci sami ludzie i te same środowiska. W większości były one lokalnymi 
reprezentacjami partii ogólnopolskich, mimo że tworzyły też komitety o lokalnych 
nazwach. Stanowi to przykład typowej dla państw postkomunistycznych niestabil-
ności ugrupowań partyjnych. Tendencja ta została zakończona dopiero w 2006 r.43

Tabela 3. Liczba mandatów radnych w Radzie Miasta Torunia

Nazwa partii 1990 1994 1998 2002 2006 2010

Komitet Obywatelski 39 – – – – –
TAD/SLD/SLD–UP/LiD 3 16 21 8 4 3
Społeczny Ruch Samorządowy „Demokra-
cja” z Solidarnością 5 – – – – –

Komitety osiedlowe 2 – – – – –
Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnic-
two Pracy 1 – – – – –

Teraz Toruń/Unia Wolności – 14 6 – – –
Przymierze Rodzin „Dla Torunia” – 10 – – – –
Toruńskie Międzyosiedlowe Porozumienie 
Samorządowe – 4 – – – –

Forum Samorządowe Prawicy „Toruń 2000” – 3 – – – –
Polska Partia Socjalistyczna – 2 – – – –
Niezależni, Samorządni, Bezpartyjni – 1 – – – –
AWS – – 23 – – –
Porozumienie Toruńskie – – – 9 – –
Obywatele Torunia – – – 6 – –
Czas na Gospodarza/Czas Gospodarzy – – – 4 6 7
Obywatelski Komitet Wyborczy – – – 1 – –
Platforma Obywatelska – – – – 9 10
Prawo i Sprawiedliwość – – – – 6 5
Suma Mandatów 50 50 50 28 25 25
Frekwencja 39,1% 26,9% 38,8% 30,0% 40,0% 40,1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej.

Wykres 2 pozwala na prześledzenie skomplikowanego procesu tworzenia się 
toruńskiego systemu partyjnego. Stworzony on został na podstawie przynależności 
radnych do klubów i ich zmian. Widać dzięki niemu, że system ma dwa źródła: 

43 Z. Enyedi, Party politics in post-communist transition, [w:] Handbook of Party Politics, red. 
R.S. Katz, W. Crotty, London–Th ousand Oaks–New Delhi 2006, s. 229–230.



249Kształtowanie się miejskich scen politycznych w Polsce…
W

yk
re

s 
2.

 R
oz

w
ój

 to
ru

ńs
ki

ej
 s

ce
ny

 p
ol

it
yc

zn
ej

Źr
ód

ło
: o

pr
ac

ow
an

ie
 w

ła
sn

e 
na

 p
od

st
aw

ie
 p

rz
yn

al
eż

no
śc

i k
lu

bo
w

yc
h 

ra
dn

yc
h.

PZ
P

R

N
SZ

Z
So

lid
ar

n
o

ść
K

o
m

it
et

O
b

yw
at

el
sk

i

To
ru

ń
 2

00
0

D
la

To
ru

n
ia

Te
ra

z
To

ru
ń

 U
W

U
n

ia
W

o
ln

o
śc

i
A

W
S

O
b

yw
at

el
e

To
ru

n
ia

O
K

W
Po

ro
zu

m
ie

n
ie

To
ru

ń
sk

ie

SR
S

D
em

o
kr

ac
ja

C
h

D
SP

K
o

m
.

O
si

ed
l.

TA
D

SL
D

SL
D

–U
P

Le
w

ic
a 

i D
em

o
kr

ac
i

P
P

S
Sk

ar
p

a
TM

P
S

SL
D

C
za

s
G

o
sp

o
d

ar
zy

P
O

Pi
S



250 Adam Jarosz

postsolidarnościowe i postkomunistyczne. Czas Gospodarzy prezydenta Zaleskiego 
skupił ludzi różnych środowisk i z rodowodem z obu źródeł. Mimo że sam Zaleski 
traktowany może być jak „rozłamowiec” z SLD, to udało mu się wprowadzić nową 
jakość na toruńską scenę polityczną, ponieważ jego ugrupowanie zyskało dużą 
niezależność i zdolność koalicyjną. 

Potwierdza to fakt, że wchodziło już ono w koalicje z wszystkimi możliwymi 
siłami. Obecny system, który ukształtował się w 2006 r. jest systemem czteropar-
tyjnym, przy czym trzy partie są lokalnymi komitetami partii ogólnopolskich, 
a jedno ugrupowanie, niebędące partią jest inicjatywą lokalną. Charakterystyczny 
jest brak ważnych graczy w skali kraju w postaci PSL-u, która to partia bardziej 
skupia się na wyborcach z obszarów wiejskich i mniejszych miast oraz Samoobrony, 
która mimo uzyskania wyniku ponad 7% głosów w wyborach z 2002 r. nie uzyskała 
reprezentacji w radzie, ze względu ordynację wyborczą i porażkę z innymi kandy-
datami w poszczególnych okręgach.

Tabela 4 obrazuje indeks partycypacji rządowej toruńskich ugrupowań. Na 
potrzeby tego przedstawienia autor użył słowa „zarząd” dla struktury zarządzającej 
miastem od 2002 r. składającej się z prezydenta i jego zastępców, by przedstawienie 
miało bardziej przejrzystą formę. Pokazuje ono, w którym okresie jakie ugrupo-
wania rządziły miastem i kiedy traciły na znaczeniu lub kompletnie znikały, oraz 
to jak częste zmiany szyldów partyjnych wpłynęły na ich niską relewancję w dłuż-
szym okresie. Symptomatyczna jest jedna obserwacja: SLD – jedyna partia będąca 
w radzie pod niezmienionym szyldem od pierwszej kadencji, nigdy jeszcze nie 
miała przedstawiciela w strukturach zarządzających miastem. Partia ta uczestniczy 
jednak w koalicji od 2010 r. i jej przedstawiciel pełni prestiżową funkcję przewod-
niczącego rady miejskiej.

Tabela 4. Indeks partycypacji rządowej na toruńskiej scenie politycznej

Ugrupowanie
I 

zarząd
1990

II 
zarząd
1994

III 
zarząd
1996

IV 
zarząd
1998

V 
„zarząd”

2002

VI 
„zarząd”

2007

VII 
„zarząd”

2010
Suma

Indeks 
partycypacji

KO x – – – – – – 1 0,14
Kom. Dziel. x – – – – – – 1 0,14
Teraz Toruń/
UW

– x x x – – – 3 0,42

Dla Torunia – x x – – – – 2 0,28
Toruń 2000 – x – – – – – 1 0,14
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Ugrupowanie
I 

zarząd
1990

II 
zarząd
1994

III 
zarząd
1996

IV 
zarząd
1998

V 
„zarząd”

2002

VI 
„zarząd”

2007

VII 
„zarząd”

2010
Suma

Indeks 
partycypacji

TMPS – x – – – – – 1 0,14
AWS – – – x – – – 1 0,14
CG – – – – x x x 3 0,42
PO – – – – – x – 1 0,14
PiS – – – – – – x 1 0,14
SLD – – – – – – – 0 0,00

Źródło: obliczenia własne na podstawie prezentowanych danych.

W toruńskiej radzie miasta system kształtuje się w sposób ewolucyjny. Ostatnie 
wybory z 2010 r. pozwalają wysnuć wniosek, iż wytworzyły się struktury na tyle 
stabilne, że system jest ugruntowany, jednak czy na trwałe pokażą kolejne wybory 
w 2014 r.

4. ANALIZA PORÓWNAWCZA OBU SYSTEMÓW PARTYJNYCH

W obu miastach Rostocku i Toruniu pierwsze demokratyczne wybory samorzą-
dowe odbyły się w tym samym momencie – w maju 1990 r. Od tego czasu rozwijają 
się w nich sceny polityczne mające charakterystyczne dla siebie cechy. Lokalne 
systemy partyjne, które wykrystalizowały się po upadku systemu komunistycznego 
mają swoje korzenie w czasach sprzed przełomu, ponieważ ugrupowania opozy-
cyjne, ale też reżimowe stały się podstawą i bazą do kształtowania się nowych 
podmiotów po zmianie systemu.

W obu przypadkach doszło do wyklarowania się systemu wielopartyjnego. 
Najważniejsze role w obu systemach odgrywają lokalne komitety partii ogólnokra-
jowych, przy obecności inicjatyw lokalnych, które nie uzyskują jednak znaczącej 
relewancji. Wyjątek stanowi ugrupowanie Czas Gospodarzy Michała Zaleskiego. 
Stosując do opisania systemu partyjnego w obu miastach kryteria Giovanniego 
Sartoriego, opierające się na relewancji, zdolnościach koalicyjnych i możliwości 
szantażu politycznego danego podmiotu w systemie, przyjąć trzeba, że w Rostocku 
mamy do czynienia z  systemem czteropartyjnym, który od 2004 r. ewoluuje 
i w  2009 r. staje się systemem siedmiopartyjnym. Można go zatem zakwalifi kować 
do systemu ekstremalnego pluralizmu, ze względu na dużą polaryzację. W Toruniu, 
w pierwszej kadencji rady miejskiej, można mówić o systemie wielopartyjnym 
z jedną partią predominującą, w której rolę wszedł Komitet Obywatelski. W drugiej 
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kadencji powstał system pięciopartyjny, w trzeciej dwu-i-półpartyjny (jeśli przyjąć 
koalicję AWS-u za jedną siłę), a od 2002 r. kształtuje się system czteropartyjny. Oba 
systemy (Rostock do 2009 r.) są zatem systemami ograniczonego (ze względu na 
ilość, klasę) i umiarkowanego (ze względu na pozycje ideologiczne, typ) pluralizmu. 
W lokalnych systemach nie występuje aż tak silne spolaryzowanie sceny politycz-
nej, jak ma to miejsce w systemach ogólnokrajowych, ponieważ sprawy pragma-
tyczne mają większe znaczenie niż kwestie ideologiczne, co nie oznacza, że te 
drugie są kompletnie nieistotne. Stąd też większość ugrupowań zajmuje pozycje 
dośrodkowe, a ich dystans ideologiczny nie jest w tych uwarunkowaniach aż tak 
odległy. W obu przypadkach można mówić, że w systemach tych występuje rów-
nowaga między partiami, będąca jednym z kryteriów typologii Alana Siaroff a44. 
Według typologii Jeana Blondela systemy występujące na scenach lokalnych obu 
miast zakwalifi kować można do systemów wielopartyjnych bez partii dominującej. 
Natomiast według kryteriów zaproponowanych przez Gordona Smitha, biorących 
pod uwagę wielkość głównych partii i stanowisko zajmowane wobec istotnych 
społecznie kwestii oba przypadki można przyporządkować do systemu rozprosze-
nia, w którym działa znaczna liczba partii, ale żadna nie uzyskuje przez dłuższy 
czas wyraźnej przewagi, a kilka uzyskuje podobne poparcie w wyborach45. Biorąc 
po uwagę mechanizmy lokalnych systemów partyjnych Rostocku i  Torunia 
oraz typologię Alana Ware odwołującą się do nich, można zakwalifi kować je do 
zrównoważonych systemów wielopartyjnych kooperacyjno-rywalizacyjnych. 
Mamy do czynienia z różnymi koalicjami ugrupowań walczących ze sobą w wybo-
rach, a po nich zawiązującymi koalicje i podejmującymi współpracę. Największe 
z nich nigdy nie przekraczają też 45% wszystkich mandatów46. Tendencje te 
potwierdzają wyliczone dla obu systemów indeksy efektywnej liczby partii i frak-
cjonalizacji47 zaprezentowane w tabeli 5.

44 G. Sartori, Parties and Party Systems. A Framework for Analysis, Essex 2005, s. 107–113; S.B. 
Wolinetz, Party systems and party system types, [w:] Handbook of Party Politics…, s. 55–58. 

45 G. Smith, Politics in Western Europe: a Comparative Analysis, London 1972, s. 92–95; K. Sobo-
lewska-Myślik, Partie i systemy partyjne na świecie, Warszawa 2006, s. 108–109. 

46 A. Ware, Political Parties and Party Systems, Oxford 1996, s. 160, 167–168; B. Michalak, Partie 
protestu w Europie Zachodniej, Toruń 2008, s. 53–55.

47 Wartość frakcjonalizacji wynosi F=0 dla systemu jednopartyjnego i F=1 dla systemu, w którym 
każdy radny należy do innego ugrupowania. 
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Tabela 5.  Wartość indeksów efektywnej liczby partii oraz frakcjonalizacji 
w badanych miastach w latach 1990–2010

Miasto 1990 1994 1999 (R) 
1998 (T)

2004 (R)
2002 (T)

2009 (R)
2006 (T)

- (R)
2010 (T)

Indeks efektywnej liczby partii
Rostock 5,06 3,58 3,43 5,79 7,28 –
Toruń 1,60 4,29 2,48 4,07 3,69 3,41

Indeks frakcjonalizacji
Rostock 0,80 0,64 0,72 0,70 0,86 –
Toruń 0,37 0,76 0,59 0,75 0,72 0,70

Źródło: obliczenia własne na podstawie liczby mandatów w radach miejskich uzyskanych przez 
poszczególne komitety.

W obu systemach w pierwszych latach po przemianach doszło do izolacji partii-
-sukcesorki rządzącej wcześniej partii komunistycznej. W przypadku Torunia 
stanowiło to główną oś podziału socjopolitycznego w radzie miejskiej, ponieważ 
SLD w kadencjach 1994–2002 miał duży klub, mający prawie połowę mandatów, 
a przez to stanowiący istotną siłę. Do przełamania tego podziału doszło w 2002 r., 
po dojściu do władzy Michała Zaleskiego. W przypadku Rostocku PDS miała dużą 
i znaczącą frakcję w zgromadzeniu, jednak nie był to aż tak duży procent wszyst-
kich mandatów, jak w przypadku SLD. Do przełamania doszło jednak wcześniej 
niż i PDS została dopuszczona do władzy już w 1998 r., po nawiązaniu współpracy 
z SPD. Podział ten był odbiciem podziału postkomunistycznego, który ukształtował 
się w polskiej polityce na wszystkich szczeblach, a w zjednoczonych Niemczech 
tylko w nowych landach, co stanowi o specyfi ce wschodnioniemieckiego systemu 
partyjnego i różnicuje go od systemu w landach zachodnich. PDS jawiła się także 
jako partia protestu, jednak jej relewancja była od początku na tyle duża, że szybko 
stała się integralną częścią systemu48.

Rostocki system różni się od toruńskiego także pozycją sił z rodowodem opo-
zycyjnym. Bündnis ’90 uzyskał we wszystkich wyborach reprezentację w Bürger-
schaft , jednak nigdy nie miał kluczowej pozycji. Na scenie rostockiej pojawił się 
także trzeci aktor, którego nie było w Polsce – partie zachodnioniemieckie. Jak już 

48 K. Sobolewska-Myślik, op.cit., s. 116–117; M. Grabowska, Podział postkomunistyczny. Społeczne 
podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2004, s. 255–260.
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wspomniano struktury SPD zostały utworzone od podstaw, a partie CDU i LDPD/
FDP są partiami, które przed 1989 r. były członkami Frontu Narodowego. Po 
przełomie zostały zreformowane przy udziale partii zachodnioniemieckich, z któ-
rymi się zjednoczyły. Na toruńskiej scenie siły mające rodowód w Solidarności do 
2002 r. odgrywały dominującą rolę i pozostały w koalicji przez cały ten okres, 
w przeciwieństwie do sceny ogólnokrajowej.

Partie we wschodnich Niemczech od początku wykazywały wyższy poziom 
instytucjonalizacji niż partie w Polsce. Rozpatrując kryteria instytucjonalizacji 
zaproponowane przez włoskiego politologa Antonio Panebianco należy stwierdzić, 
że partie w byłej NRD miały lepiej rozwinięte struktury lokalne, w rolę instytucji 
sponsorujących je z zewnątrz (także materialnie) weszły ich zachodnie odpowied-
niczki, a udział w kampaniach, szczególnie tych pierwszych aktywnie brali popu-
larni liderzy z Niemiec Zachodnich z Helmutem Kohlem na czele. Warto jednak 
dodać, że poza PDS, która wykorzystała struktury SED, wschodnioniemieckie 
partie nie mają dużej bazy członkowskiej i są partiami elit, a liczby członków są 
znacznie niższe niż ich odpowiedniczek na zachodzie Niemiec49. Polskie partie, 
szczególnie prawicowe, miały co prawda swoich silnych i rozpoznawalnych liderów 
lokalnych, co pokazuje przykład toruński, jednak przez długie lata nie mogły 
wypracować sobie stałych struktur i szyldów, pod którymi miałyby występować. 
W przypadku SLD, który wykorzystał struktury byłej PZPR i innych organizacji 
poreżimowych łatwiej było utrzymać stabilność ugrupowania, czego dowodem jest 
obecność we wszystkich toruńskich radach po 1990 r.50

W obu systemach nastąpiła reforma dotycząca wyboru organu wykonawczego. 
Wpłynęła ona znacząco na układ sił i zachowanie partii, szczególnie w sytuacjach, 
gdy prezydentem lub nadburmistrzem została osoba z innego bloku niż najsilniej-
szy w lokalnym parlamencie. Wraz z wprowadzeniem bezpośrednich wyborów 
organu wykonawczego doszło do wzmocnienia jego pozycji ustrojowej. Możliwa 
jest teraz sytuacja, że prezydent lub nadburmistrz jest w stanie rządzić, będąc 
w konfl ikcie z organem przedstawicielskim, który nie ma możliwości odwołania 
go lub procedura jest mocno utrudniona (w Polsce brak takiej możliwości prawnej, 
a odwołanie możliwe jest tylko w drodze referendum, w Niemczech potrzebna jest 

49 K. Schmidt, Systemwandel und Wandel politischer Einstellungen in den neuen Bundesländern, 
[w:] Osteuropa im Umbrach. Perspektiven für die Neuen Bundesländer, Martin Benkenstein, red. H.J. 
Richter, J. Rüland, J. Schröder, Wiesbaden 1995, s. 145–149.

50 W. Kostka, Instytucjonalizacja partii politycznych w społecznościach miejskich, Toruń 2008, 
s. 267–268.
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większość kwalifi kowana). Sytuacja, w której prezydent lub nadburmistrz jest 
z innego ugrupowania niż większość w radzie lub zgromadzeniu, zmusza do szu-
kania kompromisów przy konkretnych projektach51. 

Do 1999 r. w landzie Meklemburgia-Pomorze Przednie i do 2002 r. w Polsce 
wygląd zarządu lub skład senatorów miasta odzwierciedlał układ sił w organie 
przedstawicielskim. Zmiana trybu wyłaniania organu wykonawczego nie ograni-
czyła możliwości politycznych form uczestnictwa, ale otworzyła nowe obszary, 
przedtem dla partii nieosiągalne52. W przypadku niemieckim działanie systemu 
komplikuje także fakt, że kadencje zgromadzenia deputowanych, nadburmistrza 
i senatorów nie pokrywają się, w związku z czym zmiany w organach przedstawi-
cielskich lub nadburmistrza nie muszą powodować zmian w organach zarządza-
jących. Nie wpłynęło to jednak w znaczący sposób na rywalizację między partiami. 
Można zatem mówić tylko o ograniczonej zmianie systemu partyjnego, objawia-
jącej się głównie innymi przesłankami formowania się koalicji. Przykład Rostocku 
najdobitniej pokazuje, że zmiana trybu wyboru prezydenta lub nadburmistrza 
największy wpływ na system partyjny wywiera w momencie pojawienia się osoby 
niezależnej od funkcjonujących w nim partii. Kiedy wybrany zostanie kandydat 
którejś z partii funkcjonuje on w niezmienionej formie, z tą różnicą, że to partia 
prezydenta lub nadburmistrza staje się głównym rozgrywającym w negocjacjach 
koalicyjnych, a nie ta, która ma najwięcej mandatów53.

Warto wspomnieć też o tym, że w obu systemach mandaty przyznawane są 
w okręgach wielomandatowych, według różnych ordynacji wyborczych. W obu 
przypadkach są to ordynacje proporcjonalne (w Polsce d’Honta i przejściowo Saint 
Lague’a, w Niemczech, Meklemburgii-Pomorzu Przednim Hare-Niemayera). Stąd 
też w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wynik list, a potem dopiero kan-
dydatów54.

51 L. Habuda, Wójt, burmistrz, prezydent. Połączenie menedżera i politycznego lidera, [w:] Wizje 
dobrego państwa. Polska jako „dobre państwo”. Koncepcje i kontrowersje, red. A. Lisowska, A.W. Ja-
błoński, Toruń 2009, s. 193–200, 205. 

52 A. Janus, Bezpośrednie wybory i referendalny tryb odwoływania wójtów, burmistrzów i prezyden-
tów miast, [w:] Wizje dobrego państwa…, s. 215–216.

53 B. Michalak, op.cit., s. 63–64.
54 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych [Innenministerium] Landu Meklemburgia-Pomorze 

Przednie publikuje także każdorazowo broszury informujące o zasadach wyborów: Kommunalwahlen 
1999 im Mecklenburg-Vorpommern, red. Innenministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 
Schwerin 1999; Kommunalwahlen im Mecklenburg-Vorpommern, red. ibidem, Schwerin 2003; P. Sar-
necki, System wyborczy do organów stanowiących samorządu terytorialnego, [w:] XX lat samorządu 
terytorialnego w Polsce. Doświadczenia–problemy–perspektywy, red. J. Kowalik, A. Bednarz, Toruń 
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W obu systemach występuje też zjawisko bardzo niskiej frekwencji wyborczej 
w wyborach lokalnych, co pokazuje, że mimo odmienności systemów partyjnych, 
różnic w ustroju samorządowym i kulturowych, partycypacja i aktywizacja spo-
łeczna stanowi poważny problem. Można zatem postawić tezę, że sytuacja trans-
formacji ustrojowej wpływa w obu krajach negatywnie na uczestnictwo społeczeń-
stwa w procesach wyborczych.

5. PODSUMOWANIE

Podsumowując należy stwierdzić, że w obu przypadkach procesy demokratyza-
cji zaistniały na poziomie lokalnym. Mimo tego że obie sceny tworzyły się 
w odmienny sposób, w obu przypadkach udało się wytworzyć funkcjonujące 
struktury demokratyczne, stanowiące niezależne systemy. Na obu lokalnych sce-
nach politycznych dominującą rolę odgrywają lokalne komitety partii ogólnokra-
jowych, przy udziale lokalnych, niezależnych inicjatyw. Podmioty te w polskim 
trybie kształtowania się systemów miały znacznie lepsze warunki do rozwoju 
i uzyskania znaczącej relewancji w systemie. Są one stałym elementem lokalnego 
życia politycznego i stanowią szerokie pole do osobnych badań.

Do szczególnych cech charakterystycznych polityki lokalnej należy obecność 
inicjatyw lokalnych i orientację aktorów na sprawy lokalne. W miastach w więk-
szym stopniu obserwuje się zjawisko upartyjnienia lokalnej polityki. Od sceny 
ogólnokrajowej poziom lokalny odróżnia się tym, że możliwe są koalicje, uważane 
za niedopuszczalne w skali ogólnokrajowej, czego przykładem są analizowane 
przypadki Torunia i Rostocku55. Spowodowane jest to większym pragmatyzmem 
elit lokalnych, które nie muszą stale dbać o wizerunek partii, jak ma to miejsce na 
szczeblu centralnym. Poza tym konfl ikty polityczne na scenie lokalnej nie są aż tak 
spektakularne i medialne jak w skali ogólnokrajowej56.

2011, s. 50–59; zob. W. Sokół, Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej 
i Wschodniej, Lublin 2007, s. 53–58. 

55 N. Werz, Bürgerschaft  und Kommunalpolitik in der Hansestadt Rostock, [w:] Bürgerschaft  und 
Kommunalpolitik in der Hansestadt Rostock. Rostocker Bürger auf dem Weg zur Demokratie. (Neue 
Demokratie 8), red. Hansestadt Rostock, Rostock 2004, s. 4.

56 B. Żabka, Znaczenie polskich partii w lokalnych systemach politycznych, [w:] XX lat samorządu 
terytorialnego…, s. 122. 



257Kształtowanie się miejskich scen politycznych w Polsce…

Bez względu na sposób ich kształtowania stanowią one reprezentację dla spo-
łeczności lokalnej i dają podstawę do decydowania przez społeczność o losach 
miast – będącą kwintesencją samorządności. Wytworzenie sprawnych struktur 
decyzyjnych i zarządzających miastami wpłynęło także na ich modernizację 
i dynamiczny rozwój, co potwierdzają oba analizowane przypadki. Także te kwestie 
stanowią podstawę dla dalszych badań. Problemem pozostaje partycypacja spo-
łeczna czego dowodem jest niska frekwencja wyborcza.
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Formation of Municipal Political Scenes in Poland and Former GDR 
in Comparative Perspective

THE AIM OF the article is to analyze the development of municipal political scenes in 
Poland and the former GDR aft er 1989. Two cities Toruń and Rostock have been chosen 
for a comparative study.

In both cases system transformation led to re-establishment of local government struc-
tures. Th e result of this process is formation of local political systems. In Rostock the scene 
has been formed aft er the fi rst elections in 1990. Th e most signifi cant actors are local 
committees of the main German parties. Small factions and local initiatives play secondary 
role. In Toruń the scene develops evolutionary. Especially on the right side there are many 
fl uctuations and signs’ changes. Local committees of main Polish parties play the dominant 
role. Th ere are symptoms of the system stabilization aft er the elections in 2006. Th e most 
important actor though is the independent mayor and his local initiative.
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ROSZCZENIA POWIERNICTWA PRUSKIEGO, działalność Związku Wypędzonych, 
ocena Eriki Steinbach, rozliczenia z przeszłością, spór o granicę na Odrze i Nysie, 
obawy o hegemonię Niemców w Europie, a może coś zupełnie innego? Czy tematy, 
które pojawiały się w kampaniach wyborczych w latach 2007 i 2009, powróciły do 
niej w 2011 r.? Czy politycy rywalizujący o miejsca w Sejmie i Senacie odwoływali 
się do kategorii niemieckiej? A jeśli tak, to w jaki sposób?

W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania wykorzystamy analizę depesz Polskiej 
Agencji Prasowej (PAP) oraz Informacyjnej Agencji Radiowej (IAR). Materiały te 
stanowią jedno ze źródeł informacji dla wielu redakcji prasowych, radiowych 
i telewizyjnych, a także portali internetowych. Są zatem podstawą wielu przekazów 
medialnych – zarówno w czystej pierwotnej formie, jak i poddane opracowaniu 
redakcyjnemu. Z tego powodu uznać je można za szczególnie ważne i interesujące 
pole analityczne. 

W badaniu pod uwagę zostały wzięte przekazy z okresu 5 sierpnia – 7 paździer-
nika 2011 r. Datę otwarcia badania wyznaczył dzień, w którym w Dzienniku Ustaw 
ukazało się postanowienie prezydenta w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu 
i Senatu na 9 października. Datę zamykającą badanie stanowi dzień bezpośrednio 
poprzedzający ciszę wyborczą przed głosowaniem.

W pierwszym kroku procesu badawczego spośród wszystkich przekazów opu-
blikowanych przez obie agencje we wskazanym okresie wybrane zostały te, które 
odnosiły się do kampanii wyborczej. Następnie wyselekcjonowane zostały z nich 
materiały, w których w różnych kontekstach pojawiała się kwestia niemiecka, to 
znaczy mowa była o Niemczech jako kraju lub Niemcach jako narodzie, przywo-
ływane były konkretne osoby uczestniczące w niemieckim życiu społeczno-poli-
tycznym lub miejsca wpisujące się w  geografi czną przestrzeń RFN albo też 
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odwoływano się do rozmaitych wymiarów stosunków polsko-niemieckich. 
Wybrany w ten sposób zestaw depesz agencyjnych został poddany analizie, mają-
cej na celu próbę rekonstrukcji obszarów, w których rywalizacja wyborcza obej-
mowała problematykę niemiecką. 

Analizowane przekazy dotyczyły zarówno wydarzeń typowo kampanijnych – 
inicjowanych w ramach rywalizacji wyborczej – jak również zdarzeń będących 
efektem bieżącej działalności podmiotów politycznych realizujących swoje statu-
towe zadania. I choć w tym drugim przypadku inicjatywy te nie miały charakteru 
agitacji wyborczej, trudno je oddzielić od kontekstu toczącej się kampanii. Tworzyły 
one bowiem wizerunek poszczególnych formacji politycznych czy kandydatów 
ubiegających się o miejsca w parlamencie lub miały na ten wizerunek mniejszy lub 
większy wpływ. 

„NIEPRZYPADKOWA” ANGELA MERKEL

Najbardziej wyrazistym wydarzeniem, które wprowadziło tematykę niemiecką 
do polskiej kampanii parlamentarnej w 2011 r., była wypowiedź prezesa Prawa 
i Sprawiedliwości na temat szefowej rządu w Berlinie. W opublikowanej i promo-
wanej na krótko przed wyborami książce pod tytułem Polska naszych marzeń 
Jarosław Kaczyński napisał, że nie sądzi, „żeby kanclerstwo Angeli Merkel było 
wynikiem czystego zbiegu okoliczności”1. Zasygnalizowanego w tym miejscu 
przeświadczenia nie rozwijał – jak sam przyznawał – pozostawiając poszukiwanie 
objaśnień politologom i historykom. Dopytywany później o tę kwestię w jednym 
z wywiadów prasowych odpowiedział jedynie krótko: „Ona wie, co ja chcę przez 
to powiedzieć. Tyle wystarczy”2. Z kolei w jednym z programów telewizyjnych 
prezes Prawa i Sprawiedliwości – pytany o zdanie z książki – tłumaczył, że wybór 
Angeli Merkel był wynikiem „połączenia się dwóch części Niemiec, pojawiły się 
napięcia i potrzebna była osoba ze wschodniej części Niemiec”3. 

Nieostrość przynajmniej części z tych wypowiedzi, wprowadzająca możliwość 
różnorodnej ich interpretacji, sprzyjała otwarciu szerokiej dyskusji politycznej 
wokół słów Jarosława Kaczyńskiego. Głos w tej debacie zabrał między innymi 

1 Cyt. za: depesza PAP, Kaczyński: jeśli wygra PiS, pójdę na konsultacje do prezydenta (opis), 
2011–10–07.

2 Cyt. za: ibidem.
3 Depesza IAR, Byli ministrowie – Kaczyński, 6.10.2011.
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prezydent Bronisław Komorowski, który wypowiedź lidera PiS uznał za błąd 
i nieodpowiedzialne postępowanie przynoszące Polsce straty w opinii międzyna-
rodowej, a wreszcie – wymagające przeprosin4. 

Politycy rządzącej koalicji – ale też i będącej w opozycji lewicy – mówili o braku 
odpowiedzialności, straszeniu sąsiadem, powrocie do XIX-wiecznej koncepcji 
narodu skłóconego z innymi narodami oraz o osłabianiu autorytetu państwa 
polskiego na arenie międzynarodowej. Przypominali, że nie da się rozwiązać 
żadnego istotnego problemu w Unii Europejskiej bez rozmowy z Niemcami. 
Politycy koalicji wskazywali również, że rząd kończącej się kadencji wiele osiągnął 
w zakresie budowania pozytywnych relacji pomiędzy Warszawą a Berlinem – nie 
tylko na poziomie instytucjonalnym5.

Pytany o fragment książki Jarosława Kaczyńskiego premier i lider Platformy 
Obywatelskiej Donald Tusk oceniał, że stanowi ona kolejny dowód uprawiania 
przez szefa PiS polityki na drodze niedopowiedzeń, insynuacji, aluzji i konfl iktów. 
Przekonywał, że zamiast otwierania nowych pól sporów, Polsce potrzeba szukania 
poważnych sojuszników. I odnotowywał: „Czyni się zarzut mojemu rządowi z tego 
tytułu, że uzyskaliśmy bardzo dobry poziom relacji z Niemcami i potrafi my wygry-
wać wiele interesów dzięki bardzo dobrej współpracy – i osobistej mojej z panią 
kanclerz, ale także nadzwyczajnie dobrych relacji polsko-niemieckich w wielu 
kwestiach. Przynosi to efekty. Jarosław Kaczyński nie ukrywa, że chce to zepsuć”6. 

Także minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oceniał, że wypowiedź 
lidera opozycji szkodzi zarówno stosunkom polsko-niemieckim, jak i wyobrażeniu 
o przewidywalności Polski. Przekonywał, że postawa prezesa PiS „pokazuje jakąś 
obsesję na punkcie Niemiec”7. Stwierdzał, że w zachowaniu polityków Prawa 
i Sprawiedliwości „kryje się głęboki kompleks, że to zawsze Niemiec nas wykorzy-
sta”8. Sikorski apelował jednocześnie, „aby Prawo i Sprawiedliwość przestało szczuć 
Polaków na naszego największego partnera handlowego, na naszego traktatowego 
sojusznika i na kraj, z którym mamy historyczne zaszłości, ale który dzisiaj jest 

4 Por. depesza IAR, Prezydent – TVN 24 – ‘Kropka nad i’, 5.10.2011.
5 Por. depesza IAR, Kaczyński o Merkel – zamieszanie, 5.10.2011; depesza IAR, SLD – J. Kaczyński 

o A. Merkel, 5.10.2011.
6 Depesza PAP, Tusk: rządy Kaczyńskiego będą konfl iktem wszystkich ze wszystkimi (cytat), 

4.10.2011.
7 Depesza PAP, Sikorski: Kaczyński nie wierzy, że będzie znowu premierem (opis), 4.10.2011.
8 Ibidem.
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największym płatnikiem netto do budżetu Unii Europejskiej, z którego to budżetu 
my jesteśmy największym benefi cjentem”9. 

Na słowa lidera PiS zareagowało też pięciu byłych ministrów spraw zagranicz-
nych. Władysław Bartoszewski, Włodzimierz Cimoszewicz, Andrzej Olechowski, 
Dariusz Rosati oraz Adam Daniel Rotfeld wystosowali wspólny list, za pomocą 
którego – jak sami przyznawali – chcieli wysłać sygnał zarówno do Polaków, jak 
i do Niemców. Solidaryzowali się z Angelą Merkel i oceniali, że wypowiedź Jaro-
sława Kaczyńskiego jest szkodliwa, ponieważ insynuuje podejrzane przyczyny 
wyboru przywódcy Niemiec – kraju będącego ważnym partnerem Polski w Unii 
Europejskiej. Autorzy listu podkreślali, że od lat klimat stosunków polsko-niemiec-
kich się ociepla. Zwracali uwagę na wkład zachodnich sąsiadów w odzyskiwanie 
miejsca Polski w strukturach europejskich, a także pisali: „Są też między Polską 
a Niemcami różnice, a nawet spory. Jednak w dialogu z każdym partnerem zagra-
nicznym, zwłaszcza tak bliskim, nie ma miejsca na język insynuacyjnych niedo-
mówień. O polską politykę zagraniczną wszyscy mamy prawo się spierać i często 
to robimy. Jednak wszyscy uczestnicy tej debaty muszą przestrzegać podstawowych 
reguł: dbania o polską rację stanu oraz szacunku dla partnerów zagranicznych. 
Żałujemy, że przywódca partii opozycyjnej narusza te reguły w imię iluzorycznych 
korzyści w kampanii wyborczej”10. 

Urzędujący wówczas minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski nie 
podpisał tego oświadczenia, ale zapewniał, że z uwagą przygląda się tej inicjatywie 
i rozumie stanowisko zaprezentowane przez byłych szefów dyplomacji. Odczytywał 
je jako dowód na to, że sprawa jest istotna. Wśród sygnatariuszy listu solidarności 
z Angelą Merkel nie było również szefowej MSZ w rządzie Jarosława Kaczyńskiego 
– Anny Fotygi. Choć w jej przypadku powód był zgoła odmienny. Wyraźnie kry-
tykowała inicjatywę swoich poprzedników i stwierdzała, że jej nie rozumie. Prze-
konywała, że „prezes Kaczyński nie powiedział niczego nadzwyczajnego”11. 
Poświęconą tej kwestii dyskusję uznawała za niestosowną, ponieważ – jak mówiła 
– „najpierw niemieckie media wypaczają, nadinterpretowują wypowiedź, a potem 
piłeczkę podejmują polscy politycy i zwracają się przeciwko jednemu z ważnych 
graczy własnej sceny politycznej”12. Lidera PiS bronił również inny jego współpra-
cownik – były wiceminister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, starając 

  9 Depesza IAR, Sikorski – Kaczyński – Niemcy, 5.10.2011.
10 Cyt. za: depesza PAP, Wspólny list b. szefów MSZ ws. wypowiedzi Kaczyńskiego o Merkel (doku-

mentacja), 6.10.2011.
11 Depesza PAP, Byli szefowie MSZ: solidaryzujemy się z kanclerz Merkel (opis3), 6.10.2011.
12 Ibidem.



263O przyszłości – z przeszłością w tle

się łagodzić ton wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Przekonywał, że w kampanii 
wyborczej politycy często używają dosadnego języka, co nie wyklucza wcale ich 
późniejszej współpracy. Jak mówił – „nie takie wyrażenia ten świat widział, a potem 
takie sprawy są wyjaśniane, kiedy dochodzi do poważnych, międzypaństwowych 
interesów”13. Przypominał też, że w czasie rywalizacji wyborczej w swoim kraju 
niemiecka kanclerz podejmowała inicjatywy, które nie są po myśli polskich władz 
– na przykład brała udział w spotkaniu niemieckich ziomkostw. Waszczykowski 
zapewniał jednak, że po wygranych przez PiS wyborach współpraca między Polską 
a Niemcami będzie całkowicie normalna. Również sam Jarosław Kaczyński zapew-
niał, że jeśli po wyborach zostanie premierem, będzie mógł spotkać się z Angelą 
Merkel14.

Dyskusja toczyła się nie tylko w Polsce, albowiem wypowiedź Jarosława Kaczyń-
skiego odnotowała również niemiecka dyplomacja. Szef MSZ w Berlinie Guido 
Westerwelle rozmawiał o tej sprawie telefonicznie ze swoim odpowiednikiem 
w Warszawie. Przebiegu rozmowy nie relacjonowano, ale minister Westerwelle 
wcześniej już mówił niemieckim dziennikarzom, że słowa lidera największej 
partii opozycyjnej w Polsce nie reprezentują opinii większości Polaków, a ocena 
wyrażona przez prezesa PiS jest odosobniona. Jednocześnie Guido Westerwelle 
podkreślał, że nie chce w żaden sposób angażować się w debatę wyborczą na pol-
skiej scenie politycznej. Podkreślał, że ma ogromne zaufanie do Polaków i do 
polsko-niemieckiej przyjaźni15.

Odnoszące się do szefowej rządu w Berlinie słowa lidera PiS szeroko komento-
wały również niemieckie media. „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ) pisał na 
przykład, że Jarosław Kaczyński znów sięgnął w kampanii wyborczej po niemiecką 
kartę, a w roli „złego Niemca” obsadził kanclerz Angelę Merkel. FAZ oceniał jednak, 
że to nie ona była faktycznym celem ataku. Według gazety był nim Donald Tusk, 
„który z przyjaznych relacji z niemiecką kanclerz uczynił swój znak fi rmowy”16. 
W dzienniku można było też przeczytać, że kiedy Jarosław Kaczyński chce wygrać 
wybory, chętnie wykorzystuje do tego Niemcy. Przypomniana w tym kontekście 
została kampania poprzedzająca wybory w 2005 r., w której pojawił się temat 
„dziadka z Wehrmachtu” wyraźnie osłabiający pozycję lidera Platformy Obywa-
telskiej. Niemiecka gazeta stwierdzała, że tak jak ten wątek pomógł wcześniej 

13 Depesza IAR, Kaczyński o Merkel – zamieszanie, 5.10.2011.
14 Por. ibidem.
15 Por. depesza IAR, Sikorski – Kaczyński – Westerwelle, 5.10.2011.
16 Depesza PAP, „FAZ”: Kaczyński gra niemiecką kartą, Merkel w roli „złego Niemca”, 5.10.2011.
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politykom PiS, tak w tym przypadku pomóc miałoby stwierdzenie, iż za Angelą 
Merkel rzekomo stoi STASI. Choć autor artykułu zastrzegał, że w swoich wypo-
wiedziach na temat szefowej rządu w Berlinie lider Prawa i Sprawiedliwości nigdy 
nie wspominał wprost o wschodnioniemieckich służbach.

W korespondencji z Warszawy dziennikarz „Die Welt” pisał, że Jarosław Kaczyń-
ski wyciągając z rękawa niemiecką kartę, na kilka dni przed wyborami rozgrzał 
polską kampanię wyborczą. W podobnym tonie sprawę opisywał „Süddeutsche 
Zeitung”, według którego lider PiS przestał prezentować się jako roztropny polityk 
i na fi niszu kampanii „wystrzelił całą salwę do sąsiadów w Niemczech”17. Gazeta 
oceniała, że uderzając w antyniemieckie tony, były premier chciał zmobilizować 
ostatnie rezerwy wyborców swojego ugrupowania. „Süddeutsche Zeitung” pisała 
również, że lider PiS – wbrew temu, co piszą o nim niemieckie media – nie jest 
ograniczonym nacjonalistą, ale jest „uwięziony w swoim wyobrażeniu o Polakach 
jako narodzie bohaterów i ofi ar”18. Według gazety, jego zwycięstwo w wyborach 
oznaczałoby całą serię problemów między Polską a Niemcami, które – jak się 
mogło wydawać – zostały już dawno rozwiązane. 

Krótka wzmianka na temat wypowiedzi prezesa Prawa i Sprawiedliwości poja-
wiła się również w największej niemieckiej gazecie – „Bild”. Ten bulwarowy tytuł 
nazywał zarzuty byłego premiera „idiotyzmem”. Z kolei komentator dziennika „Der 
Tagesspiegel” oceniał, że w czasie kampanii wyborczej w Polsce nie ma koniunktury 
dla stonowanych wypowiedzi19. 

Początkowo prezes Prawa i Sprawiedliwości odmawiał komentarzy na temat 
swojej wypowiedzi. Wyrażał zdziwienie, że sprawa jest – jak stwierdził – „tak 
straszliwie interesująca”20 dla polskich dziennikarzy. Później mówił, że został 
zaatakowany przez niemiecką prasę i ubolewał, że „zewnętrzne czynniki”21 odgry-
wają znaczącą rolę w polskiej kampanii wyborczej. Podkreślał, że nigdy nie suge-
rował jakoby Angela Merkel była związana ze STASI. Przypisywanie mu takiej 
sugestii określał jako absurd i przejaw złej woli. Zapowiadał wynajęcie i opłacenie 
ze środków partii kancelarii prawnej, która miała reagować na niedopuszczalne 
– według PiS – interpretacje wypowiedzi na temat niemieckiej kanclerz22. Lider 
Prawa i Sprawiedliwości podnosił jednocześnie postulat ponadpartyjnej współ-

17 Depesza IAR, „Sueddeutsche Zeitung”: antyniemiecki fi nisz kampanii Kaczyńskiego, 6.10.2011.
18 Depesza IAR, Niemcy – Kaczyński – prasa, 6.10.2011.
19 Por. Depesza IAR, Kaczyński o Merkel – zamieszanie, 5.10.2011.
20 Depesza IAR, Kaczyński – Merkel – dziennikarz, 4.10.2011.
21 Depesza PAP, Kaczyński podpisał deklarację „Polska jest jedna” (opis2), 7.10.2011.
22 Por. Depesza IAR, Kaczyński – Merkel – prawnicy, 6.10.2011.
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pracy, solidarności i obrony polskich polityków przed atakami zagranicznych 
mediów. Przekonywał, że sam stanąłby w obronie nawet przeciwników politycz-
nych. Zapewniał: „Jeśli Donald Tusk znajdzie się po […] wyborach w opozycji, albo 
będzie miał jakieś stanowisko w Unii Europejskiej i będzie go atakowała prasa 
niemiecka, rosyjska, wszystko jedno jaka, fi ńska, to my go będziemy bronić, ja go 
będę bronił, sądzę, że to jest jedyna metoda, którą należy stosować w tego rodzaju 
wypadkach”23.

„MIĘKKIE PODPORZĄDKOWANIE”

W tle dyskusji o Angeli Merkel pojawiał się jeszcze jeden wątek związany 
z budzącą kontrowersję książką Jarosława Kaczyńskiego. W przekazach medialnych 
cytowany był również fragment tej publikacji, w którym lider PiS oceniał, że kanc-
lerz Niemiec chce „może miękkiego, ale podporządkowania”24 Polski Niemcom. 

I ten wątek komentowały niemieckie media. Według nich były polski premier 
pisał w swojej książce o tęsknocie Niemców za dawnymi terenami wschodnimi, 
które po wojnie stały się zachodnią Polską. Portale dziennika „Die Welt”, tygodni-
ków „Stern” i „Focus” oraz telewizji n-tv informowały, że Kaczyński zarzuca Merkel 
„imperializm” albo „mocarstwowe ambicje”. Relacjonowały to w następujący 
sposób: „Przywódca polskiej opozycji Jarosław Kaczyński zarzucił Angeli Merkel, 
że chce uczynić wielkie mocarstwo. […] oskarżył Merkel, że chce podporządkować 
Polskę. Ostrzegł też, że Niemcy dążą do przyłączenia niegdyś niemieckiej zachod-
niej części Polski”25.

Sam Jarosław Kaczyński dopytywany, co oznacza użyty przez niego termin 
„miękkie podporządkowanie”, wskazywał na problemy wynikające z budowy 
Gazociągu Północnego. Politycy PiS zwracali w kampanii wyborczej uwagę, że ta 
stworzona na dnie Bałtyku inwestycja, która połączyła sieć gazową Rosji z siecią 
niemiecką, prowadzi do blokady polskich portów, rozumianej jako ograniczenie 
dostępu statków o największym zanurzeniu. Jarosław Kaczyński przekonywał, że 
w tej sprawie niezbędna jest zdecydowana reakcja. Jak mówił – „tu trzeba konku-
rować z Niemcami, a  jeżeli się z nimi konkuruje, to też trzeba umieć z nimi 

23 Depesza PAP, Kaczyński: jeśli wygra PiS…
24 Cyt. za: Depesza PAP, Kaczyński dla PAP: jeśli zostanę premierem, Steinbach będzie persona non 

grata (wywiad), 4.10.2011.
25 Depesza PAP, „FAZ”: Kaczyński gra niemiecką kartą, Merkel w roli „złego Niemca” (aktl. 2), 

5.10.2011.
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poważnie rozmawiać”26. Jednocześnie lider Prawa i Sprawiedliwości zapowiadał 
podjęcie kroków prawnych: „Jeśli obejmiemy rząd, jasno powiemy: kochani, nie 
zgadzamy się na takie rzeczy, nie zgadzamy się na ten sposób traktowania. Proszę 
nas nie poklepywać po plecach, bo nam na tym nie zależy. Chcemy bronić swoich 
interesów. Wy chcecie, żeby Rostock był największym portem na Bałtyku, my 
chcemy, żeby największym portem był Szczecin i zrobimy wszystko, żeby był”27. 
Inny polityk PiS Joachim Brudziński precyzował, że jeśli Niemcy nie zgodzą się na 
wkopanie rurociągu głębiej, jego partia skieruje sprawę „na drogę sądową przed 
sądami niemieckimi, a jeśli będzie taka potrzeba, to również przed Europejskim 
Trybunałem Sprawiedliwości”28. Podstawą prawną miała być konwencja o swobo-
dzie żeglugi i dostępności do portów. Odnosząc się do tych postulatów, szef MSZ 
Radosław Sikorski oceniał, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, Jarosław 
Kaczyński jako premier będzie dążył do konfl iktu zarówno z Niemcami, jak 
i z Rosją29. 

STOSUNKI POLSKO-NIEMIECKIE

Z przekazów z okresu kampanii wyborczej dają się zrekonstruować dwie zasad-
nicze wizje pożądanych relacji pomiędzy Warszawą a Berlinem, nakreślone – choć 
nie kompleksowo – przez główne podmioty biorące udział w rywalizacji wyborczej. 
Niemcy stają się tu swoistym papierkiem lakmusowym stylu uprawiania polityki 
zagranicznej w ogóle.

Politycy obozu rządzącego podkreślali w  swoich wystąpieniach, opiniach 
i komentarzach – ich zdaniem – bardzo pozytywny obraz relacji z zachodnim 
sąsiadem. Ówczesny Marszałek Sejmu RP i jeden z liderów PO Grzegorz Schetyna 
mówił na przykład o budowaniu „nowych, pozbawionych uprzedzeń relacji pomię-
dzy narodami polskim i niemieckim”30. Przekonywał, że jako ważny element 
europejskiej rzeczywistości Polska i Niemcy mogą wspólnie kształtować przyszłość, 
której podstawą jest tolerancja i zrozumienie. 

26 Depesza PAP, Kaczyński: upadek stoczni to wina rządu Tuska (aktl.2), 17.09.2011.
27 Depesza PAP, Kaczyński dla PAP: jeśli zostanę premierem…
28 Depesza PAP, Szczecin/PiS uruchomiło portal o Gazociągu Północnym, 4.10.2011.
29 Por. Depesza IAR, ‘Gazeta Wyborcza’ – Sikorski – Polska jak twarz Adamka, 30.09.2011.
30 Depesza PAP, 20-lecie Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, 

4.09.2011.
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Okazję do oceny współpracy z zachodnim sąsiadem przyniosły zbiegające się 
z kampanią wyborczą obchody dwudziestolecia Trójkąta Weimarskiego. W ich 
trakcie szef MSZ Radosław Sikorski oceniał, że współpraca Francji, Niemiec 
i Polski jest wciąż potrzebna, między innymi w kontekście dalszych procesów 
integracyjnych. Przekonywał, że wspólny głos tych trzech państw ma dużą wagę 
w Unii Europejskiej, szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Z kolei 
rządowy Pełnomocnik do spraw Dialogu Międzynarodowego Władysław Barto-
szewski dopowiadał, że Trójkąt Weimarski stał się skuteczną platformą współdzia-
łania w wymiarze politycznym, społecznym i kulturalnym. Wzywał jednocześnie 
do nakreślenia nowych perspektyw tej współpracy. W tym kontekście minister 
obrony Tomasz Siemoniak mówił, że „Francja, Niemcy i Polska chcą wspólnie 
poszukiwać sposobów na wzmocnienie UE i NATO”31. Zwracał też uwagę na 
współdziałanie wojskowe tych trzech państw, którego przejawem i efektem ma być 
powstająca Weimarska Grupa Bojowa. Informował, że ma ona osiągnąć zdolność 
bojową w 2013 r. Swoją drogą – w tamtym czasie Polska, wraz z Niemcami, Francją, 
Włochami i Hiszpanią, zabiegała na forum unijnym o wzmocnienie obronności 
europejskiej. Wyrazem tego było podpisanie przez te kraje wspólnego listu, w któ-
rym pojawił się postulat uczynienia z obronności jednej z ważnych dziedzin 
integracji europejskiej32.

Politycy PiS często sięgali po przykład Niemiec dla zobrazowania swojej wizji 
budowania pozycji Polski w świecie. W jednym z wywiadów Jarosław Kaczyński 
podkreślał na przykład, że polski premier nie powinien obawiać się ani kanclerza 
Niemiec, ani premiera Rosji. W innym miejscu przekonywał, że stosunki z każdym 
państwem, nawet bardzo silnym i znaczącym – jak Niemcy – trzeba utrzymywać 
stojąc, a nie w żadnej innej postawie. W ten sposób zgłaszał postulat obrony pol-
skich interesów w relacjach międzynarodowych33.

Jarosław Kaczyński oceniał, że polityka rządu Donalda Tuska w stosunku do 
zachodniego sąsiada sprowadzała się do wywieszania białej fl agi i doprowadziła 
do pomijania narodowych interesów. W tym kontekście prezes PiS wyliczał utwo-
rzenie Gazociągu Północnego, zablokowanie portu w Świnoujściu oraz brak nie-

31 Depesza PAP, Uczestnicy konferencji: Trójkąt Weimarski wciąż ważny dla Europy (opis), 
13.09.2011.

32 Por. Depesza IAR, Trójkąt Weimarski – Siemoniak – konferencja, 13.09.2011; depesza IAR, 
Trójkąt Weimarski – rocznica – Bartoszewski, 13.09.2011; Depesza IAR, Trójkąt Weimarski – rocznica 
– Sikorski, 13.09.2011; Depesza PAP, Sikorski: list pięciu krajów ws. wzmocnienia polityki obronnej UE, 
2.09.2011.

33 Por. Depesza IAR, TVP2 – Kaczyński – Lis, 3.10.2011.
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mieckiego poparcia dla powstania we Wrocławiu Europejskiego Instytutu Techno-
logicznego. Jarosław Kaczyński wskazywał również, że skutkiem polityki polskiego 
rządu są ograniczenia w nauczaniu języka polskiego w Niemczech i  sprawy 
związane z „Widocznym Znakiem”, czyli miejscem upamiętniającym w Berlinie 
niemieckich przesiedlonych34. Lider Prawa i Sprawiedliwości krytykował również 
rząd za brak korzystnych rozwiązań w negocjacjach dotyczących pakietu klima-
tycznego oraz emisji dwutlenku węgla. Przekonywał, że to efekt tego, iż „Donald 
Tusk nie znalazł odwagi, żeby się przeciwstawić, głównie Niemcom”35. W podob-
nym duchu wypowiadał się rzecznik PiS Adam Hofman, zarzucając liderowi PO 
uległość wobec zachodniego sąsiada. Mówił, że „Donald Tusk, gdy pojawi się 
jakikolwiek zły artykuł w gazecie w Berlinie, albo jakikolwiek zły artykuł w gazecie 
w Paryżu pierzchnie, dlatego, że zagrozi to jego wizerunkowi”36. Polityk PiS pod-
kreślał jednocześnie, że tylko lider jego ugrupowania daje gwarancję prowadzenia 
twardej i skutecznej polityki wobec Niemiec, na przykład w sprawie podziału 
środków w budżecie Unii Europejskiej. O Jarosławie Kaczyńskim mówił, że nawet 
gdy „w Berlinie, czy w Paryżu nie spodoba się to, że Polska walczy o pieniądze, on 
nie pierzchnie, bo on nie jest od białej fl agi”37. 

Odpowiadając na zarzuty formułowane przez lidera PiS, Donald Tusk przeko-
nywał, że szczególnie istotne w prowadzeniu polityki zagranicznej jest osiąganie 
konsensusu. Prezentował się jako specjalista „od tego, żeby układać się z sąsiadami 
i w Unii Europejskiej na zasadzie kompromisu”38. Ustawiał się w wyraźnej opozy-
cji do Jarosława Kaczyńskiego, którego przedstawiał jako polityka – jego zdaniem 
– bez powodu atakującego kanclerz Angelę Merkel. Dlatego Tusk uznawał go „za 
polityka od wojenki, który z kompromisu robi kapitulację i który przez politykę 
zagraniczną rozumie, że wsiada na konika i macha szabelką i wszystkich prowo-
kuje”39. Lider PO przekonywał też, że konfl iktowanie się z innymi krajami może 
doprowadzić tylko do porażki. Wyjaśniając swoje stanowisko, mówił: „sto razy 
lepiej dla Polski jest żyć w zgodzie i z Rosjanami, i z Niemcami […] Wierzę w to, 
inaczej niż moi oponenci, że można żyć w zgodzie z tymi wielkimi sąsiadami wcale 
nie na kolanach […] można żyć w zgodzie bez żadnej białej fl agi”40. 

34 Depesza IAR, PiS – Kaczyński – Niemcy, 5.10.2011.
35 Depesza PAP, Kaczyński przeciwny prywatyzacji Orlenu, Lotosu, PZU i KGHM (opis), 27.09.2011.
36 Depesza PAP, PiS: PO manipuluje; głosowaliśmy za wzrostem unijnego budżetu (opis), 20.09.2011.
37 Ibidem.
38 Depesza PAP, Tusk: nie pozwolę, żeby Polska brnęła w idiotyczne wojny (opis), 6.10.2011.
39 Ibidem.
40 Depesza PAP, Premier za głęboką korektą prawa zamówień publicznych (opis), 22.09.2011.
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Politycy PO budowali swój wizerunek poprzez pokazywanie konkretnych 
przykładów kontaktów z niemieckimi politykami. Gdy sprawujący wówczas funk-
cję przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek przekonywał, że 
politykę międzynarodową należy prowadzić odpowiedzialnie, w duchu porozu-
mienia i współpracy, przywoływał swoje spotkanie z kanclerz Merkel. Jak podkre-
ślał – przy tej okazji „mówiła o naszej ojczyźnie dobrze, wyrażała się bardzo 
pozytywnie”41, co – zdaniem Buzka – stanowić powinno powód do dumy wszyst-
kich Polaków. W innym miejscu Donald Tusk zapowiadał swoją rozmowę telefo-
niczną z szefową niemieckiego rządu. Chodziło o dyplomatyczne konsultacje na 
temat przygotowywanego w Warszawie szczytu Partnerstwa Wschodniego. Później 
relacjonował, że w rozmowie tej uzyskał zrozumienie dla polskiej koncepcji zbli-
żającego się szczytu.

Uczestniczyli w nim liderzy europejskich instytucji – Komisji Europejskiej, 
Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej, a także przywódcy unijnych 
krajów, wśród których była Angela Merkel. Zapowiadając warszawskie obrady, 
minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podkreślał „wyjątkową odpowie-
dzialność” Niemiec, Francji i Polski wobec krajów Partnerstwa. Mówił, że dla 
państw Trójkąta Weimarskiego kwestia sąsiedztwa z krajami za wschodnią granicą 
UE ma zasadnicze znaczenie. Zorganizowany w Warszawie w czasie kampanii 
wyborczej szczyt Partnerstwa Wschodniego, wpisujący się w agendę polskiego 
przewodnictwa w Unii Europejskiej, stał się więc impulsem do rozmowy o polityce 
zagranicznej42.

Na czas kampanii wyborczej w Polsce przypadła również dwudniowa wizyta 
robocza prezydenta Christiana Wulff a w Krakowie. Przy tej okazji współpracow-
nicy Bronisława Komorowskiego, który podejmował gościa z Berlina, podkreślali, 
że obaj politycy spotykali się kilka razy w poprzednich miesiącach43.

Jeszcze jedną okazję do rozmowy o współpracy między Polską a Niemcami 
przyniosła wizyta przewodniczącej Bundesratu, która gościła w Warszawie na 
zaproszenie marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza. Podkreślał on przy tej 
okazji, że w dużej mierze jesteśmy uzależnieni od gospodarki niemieckiej, dlatego 
też – jego zdaniem – z polskiego punktu widzenia ważne jest, co dzieje się na rynku 
u naszych zachodnich sąsiadów. Z kolei Hannelore Kraft  – jak relacjonowały 
agencje prasowe – podkreślała pozytywny rozwój stosunków dwustronnych. 

41 Depesza PAP, Tusk: Polska potrzebuje silnego przywództwa i politycznej jedności (opis), 6.10.2011.
42 Por. Depesza PAP, Sikorski: na szczyt PW zaproszony szef MSZ Białorusi (opis), 23.09.2011.
43 Por. Depesza IAR, (08.09) Prezydent Niemiec w Polsce, 7.09.2011.
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Przekonywała, że „Polska i Niemcy są obecnie gospodarczymi lokomotywami 
w Europie”44, wyrażając jednocześnie nadzieję, iż współpraca między tymi krajami 
będzie kontynuowana również po wyborach parlamentarnych w Polsce45. 

W relacjach dotyczących innych formacji politycznych wyłaniają się jedynie 
szczątkowe informacje odnoszące się do wizji polityki zagranicznej. Z zapisów pro-
gramowych SLD, przytaczanych w przekazach agencyjnych, wynikało, że Sojusz 
postuluje rozwijanie stosunków pomiędzy Polską, Niemcami a Rosją – na wzór 
Trójkąta Weimarskiego46. Z kolei Ruch Palikota zapowiadał, że doprowadzi do bliższej 
współpracy Polski i Niemiec, przy jednoczesnym rozluźnieniu stosunków ze Stanami 
Zjednoczonymi. W czasie politycznych dyskusji można było wręcz usłyszeć, że 
polska polityka zagraniczna ma być „proniemiecka i antyamerykańska”47. 

Brak mowy o wizycie Ryszarda Kalisza w Berlinie na zaproszenie Socjaldemo-
kratycznej Partii Niemiec. Więcej informacji za przedrukiem depeszy PAP http://
wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,10381037,Niemcy__Ryszard_Kalisz_
zabiegal_o_glosy_Polonii_w.html.

NIEMCY W EUROPIE

Niemcy były w polskiej kampanii wyborczej widziane nie tylko jako sąsiad, ale 
jako jeden z podmiotów na europejskim rynku, ważny członek UE. Eurodeputowany 
do Parlamentu Europejskiego z ramienia SLD Wojciech Olejniczak zwracał na 
przykład uwagę, że Niemcy są największym płatnikiem do unijnego budżetu i zależy 
o nich to, ile środków trafi  do Polski na wsparcie infrastruktury, rozwój i naukę. Jak 
mówił – właśnie „dlatego warto utrzymywać dobre relacje z Niemcami”48.

Wątek niemiecki pojawiał się również w odniesieniu do polityki rolnej w Unii 
Europejskiej. Przedstawiciele PiS twierdzili bowiem, że polscy rolnicy są dyskry-
minowani we wspólnocie, ponieważ otrzymują dużo mniejsze dopłaty bezpośred-
nie niż niemieccy czy francuscy farmerzy. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości 
Janusz Wojciechowski wyliczał na przykład, że „rolnik niemiecki dostaje o 150 euro 

44 Depesza PAP, Szefowa Bundesratu z wizytą w Polsce, 16.09.2011.
45 Por. Depesza IAR, Borusewicz – przewodnicząca Bundesratu spotkanie, 16.09.2011.
46 Por. Depesza PAP, Program SLD: postulaty socjalne i liberalizacja prawa aborcyjnego (dokumen-

tacja), 3.10.2011.
47 Depesza IAR, Ruch Palikota – polityka zagraniczna – stanowisko, 3.10.2011.
48 Depesza PAP, Kalisz, Balicki, Olejniczak: warto głosować na lewicę, 6.10.2011.
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więcej na hektar niż polski”49. Liderzy PiS zgłaszali więc postulat wyrównania 
dopłat, które otrzymują Polacy, do poziomu obowiązującego farmerów z krajów 
starej wspólnoty. W liście wysłanym do przewodniczącego Komisji Europejskiej 
Jose Manuela Barroso Jarosław Kaczyński przekonywał, że „wyrównanie dopłat 
bezpośrednich leży w interesie Unii Europejskiej”50 i zapowiadał, że jeśli jego 
partia dojdzie do władzy, to „rząd będzie z całą konsekwencją dążył do tego, żeby 
polscy rolnicy mieli takie same dopłaty jak ich koledzy z zachodnich granic i połu-
dniowych”51.

Niektórzy politycy PiS przyznawali, że kluczem do osiągnięcia sukcesu w tej 
sprawie mogą być rozmowy z kanclerz Angelą Merkel52. Eurodeputowany Ryszard 
Legutko na przykład apelował do przedstawicieli PO o „wykorzystanie dobrych 
stosunków z władzami Niemiec”53. Jak mówił, w kwestiach leżących w żywotnym 
interesie Polski, przydatny mógłby się okazać „polityczny sojusz z partiami nie-
mieckimi”54. Choć jednocześnie pojawiały się głosy, że współpraca polityków 
Platformy Obywatelskiej z niemiecką chadecją nie przynosi żadnych rezultatów. 
Jarosław Kaczyński zwracał się do premiera, za pośrednictwem dziennikarzy: 
„niech najpierw pan Tusk, który tak przyjaźni się z panią Merkel, pokaże, że coś 
może […] Bo na razie to nie może nic”55.

W kontekście europejskim Niemcy były również przywoływane jako zwolennik 
utworzenia „faktycznego rządu gospodarczego” dla krajów unii walutowej. Za jego 
powołaniem opowiedzieli się na jednym ze spotkań, przypadających na czas pol-
skiej kampanii wyborczej, kanclerz Angela Merkel i Prezydent Francji Nicolas 
Sarkozy. Proponowany przez nich rząd gospodarczy miałby być kierowany przez 
przewodniczącego Rady Europejskiej, składałby się z głów państw i szefów rządów 
wszystkich krajów eurolandu, obradowałby dwa razy do roku lub częściej, gdyby 
było to potrzebne56.

49 Depesza PAP, Politycy PiS: jesteśmy jedyną partią, która reprezentuje interesy polskich rolników, 
1.10.2011.

50 Depesza PAP, PSL: Kaczyński w liście do Barroso popełnił ewidentne błędy (aktl.), 16.09.2011.
51 Ibidem.
52 Por. Depesza PAP, Kaczyński: polska wieś to polskie złoto (opis), 4.10.2011.
53 Depesza PAP, Legutko: to Tusk powinien zatroszczyć się o przyjazd Camerona na szczyt PW, 

22.09.2011.
54 Ibidem.
55 Ibidem. 
56 Por. Depesza PAP, Tusk: jesteśmy nieusatysfakcjonowani wynikiem rozmów Merkel-Sarkozy 

(krótka 5), 19.08.2011.
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Stanowisko przedstawicieli rządu polskiego – sprawującego wówczas przewod-
nictwo w Unii Europejskiej – było w tej sprawie niejednoznaczne. Z jednej strony 
oceniali oni, że francusko-niemiecka propozycja nie budzi obaw. Przekonywali, że 
rozwiązanie zaproponowane przez duet Merkel–Sarkozy nie doprowadzi do 
podziału wspólnoty na Europę dwóch prędkości. Z drugiej jednak strony pojawiały 
się opinie polityków obozu władzy – z premierem na czele – że ustalenia na linii 
Berlin – Paryż nie prowadzą do wzmocnienia zarządzania strefą euro57.

Jarosław Kaczyński komentował, że propozycje przywódców Francji i Niemiec, 
dotyczące powołania „rządu gospodarczego” strefy euro świadczą o tym, że Unią 
Europejską kierują de facto tylko te dwa państwa. Uznawał, że sytuacja ta jest 
niebezpieczna dla Polski i zarzucał sprawującym wówczas władzę, że nie podejmują 
kroków, które mogłyby jej zapobiec58 

Zapowiedzi przywódców Francji i Niemiec budziły też niepokój liderów Komi-
tetu Wyborczego Prawicy (Prawica Rzeczypospolitej oraz Unia Polityki Realnej). 
Jak mówił jeden z nich – Marek Jurek – deklaracja Berlina i Paryża prowadzi do 
całkowitej zmiany zasad funkcjonowania unii walutowej, co „w praktyce oznacza, 
że za parę lat gospodarka polska może być kierowana z zagranicy. […] tam mogą 
być kontrolowane nasze podatki, nasze wydatki budżetowe, nasza polityka proro-
dzinna”59.

W kontekście gospodarczym pojawiały się Niemcy także w dyskusjach na temat 
wydobycia gazu łupkowego. Politycy PiS apelowali do rządu, aby przekonał przed-
stawicieli współpracującej z Platformą Obywatelską Europejskiej Partii Ludowej 
(EPP), między innymi kanclerz Angelę Merkel, do poparcia takiego wydobycia. 
Była to odpowiedź na pojawiające się informacje o możliwych inicjatywach zmie-
rzających do wstrzymania poszukiwań gazu z łupków oraz o raporcie autorstwa 
niemieckich ekspertów, przestrzegającego przed eksploatacją złóż tego surowca. 
Odnosząc się do tych doniesień, rzecznik PiS Adam Hofman stwierdzał: „Donald 
Tusk w spotach mówi o […] świetnych kontaktach z kanclerz Merkel. Mówimy: 
sprawdzam. Niech te kontakty przełoży na to, co dla Polski ważne – poparcie 
kanclerz Merkel i EPP dla wydobycia gazu łupkowego”60. Politycy Platformy Oby-
watelskiej odpowiadali, że inicjatywa PiS została przygotowana na użytek kampa-
nii wyborczej. Przekonywali, że szukanie wsparcia u szefowej rządu w Berlinie 

57 Por. Depesza IAR, (opis2) Sejm – Tusk – gospodarka, 19.08.2011.
58 Depesza IAR, PiS – Grabarczyk – konferencja, 17.08.2011.
59 Depesza PAP, Komitet Wyborczy Prawicy chce, by premier zwołał konferencję ws. euro, 23.08.2011.
60 Depesza PAP, Kaczyński: niech Tusk przekona EPP ws. gazu łupkowego (opis3), 30.09.2011.
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można by przyrównać do sytuacji, w której premier polskiego rządu byłby proszony 
o wstawienie się za niemieckimi elektrowniami atomowymi. Premier Tusk zapew-
niał, że nie ma żadnego zagrożenia i politycznej akcji, która mogłaby doprowadzić 
do zablokowania wydobycia gazu łupkowego. I tłumaczył, że „w Polsce mamy 
problem nie tak, jakby chciał (Jarosław) Kaczyński – z Niemcami, Rosjanami czy 
Francuzami, jeśli chodzi o gaz łupkowy. Mamy problem dużo poważniejszy – jak 
wydobywać gaz na terenach, które nie są pustynią, tylko mozaiką prywatnej wła-
sności, pól, wiosek, obszarów miejskich”61. Również lider opozycyjnego ugrupowa-
nia Polska Jest Najważniejsza Paweł Kowal komentował, że postulat zgłaszany przez 
polityków PiS jest błędem, ponieważ stwarza wrażenie zwracania się do innych 
państw Unii Europejskiej, mających konkurencyjne interesy na rynku energii, 
o pewien rodzaj wsparcia. Jak mówił – „to oznacza, że będziemy pytali w Berlinie, 
czy możemy kopać w Lublinie czy w Zamościu”62. 

SPOGLĄDAJĄC NA ŚLĄSK

Innym akcentem kampanii wpisującym się w kontekst niemiecki była wizyta 
prezesa PiS na Śląsku, a dokładniej jego wystąpienie na konferencji „I Forum Marki 
Polskiej” w Katowicach. W ramach wykładu zatytułowanego „Nowoczesny patrio-
tyzm gospodarczy w budowaniu polskiej niezależności” były premier oceniał, że 
europejski przemysł „zaczyna się koncentrować w jednej części Europy”63. Wska-
zywał przy tym na Niemcy i okolice. Namawiał jednocześnie do wykorzystywania 
śląskiego potencjału w rozwoju przemysłu. Stwierdził, że „Śląsk to nasza marka 
narodowa, musimy ją odbudować i uczynić polskim atutem. Ślązak, polski Ślązak, 
zasługuje na więcej”64 – mówił. 

Po tym wystąpieniu przedstawiciele opolskiej mniejszości niemieckiej zarzucili 
Jarosławowi Kaczyńskiemu atak na prawa konstytucyjne mniejszości oraz brak 
tolerancji. Liderzy niemieckich związków i stowarzyszeń uznali, że jego słowa mogą 
naruszać prawa obywateli Polski. W liście przesłanym do Jarosława Kaczyńskiego 
napisali: „Interpretując tę wypowiedź możemy dojść do wniosku, iż niemiecki 
Ślązak nie zasługuje na więcej”65. Dopytywali więc, jaki stosunek do Śląska i Śląza-

61 Depesza PAP, Olechowski poparł Tuska (opis), 1.10.2011.
62 Depesza PAP, Kaczyński: niech Tusk przekona EPP…
63 Depesza PAP, Kaczyński: Śląsk to zasób pozytywnych tradycji i marka (opis), 24.09.2011.
64 Depesza PAP, Mniejszość niemiecka do prezesa PiS w sprawie „polskich Ślązaków”, 30.09.2011.
65 Ibidem.
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ków ma prezes Prawa i Sprawiedliwości? Podkreślali, że zamieszkiwany przez nich 
region przez wiele wieków charakteryzował się wielokulturowością, wielojęzycz-
nością i wielonarodowością, a do tego wydał wielkich twórców nauki i kultury 
ważnych zarówno dla spuścizny kulturowej Polski, jak i Niemiec. Autorzy listu 
stawiali też pytanie, czy jego adresat dostrzega w Polsce miejsce dla kultury i języka 
obywateli innych narodowości, którzy mieszkają w Polsce66. 

W komentarzach wygłaszanych w czasie kampanii wyborczej Donald Tusk 
wracał do dyskusji, która przetoczyła się kilka miesięcy wcześniej, a dotyczyła 
wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego określających śląskość jako „zakamufl owaną 
opcję niemiecką”. Odwiedzając Śląsk, lider PO mówił: „Tu na Śląsku, szczególnie 
dobrze wiemy, że Polacy nie mogą się dać podzielić na przykład na opcje jawne czy 
ukryte”67. Sam Jarosław Kaczyński, odnosząc się do przywoływanej wypowiedzi, 
przekonywał, że doszło wówczas do nieporozumienia i że wcale nie nazywał Ślą-
zaków zakamufl owaną opcją niemiecką68.

Marginalny, ale jednak odnotowany w przekazach agencji prasowych, był wątek 
aktywności mniejszości niemieckiej, która brała udział w kampanii wyborczej. Jej 
kandydaci opowiadali się między innymi za przyspieszeniem prac nad tworzeniem 
szkół dwujęzycznych, w których język niemiecki miałby być nauczany co najmniej 
kilka godzin tygodniowo. Opolscy Niemcy postulowali również współpracę 
i wymianę doświadczeń pomiędzy szpitalami w ich regionie z placówkami medycz-
nymi w RFN69. 

POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

W kampanii wyborczej 2011 pojawiły się również odniesienia do kwestii nie-
mieckiej w kontekście historycznym. W jednym z wywiadów opublikowanych przez 
Polską Agencję Prasową Jarosław Kaczyński opowiadał się za tym, by przewodni-
cząca Związku Wypędzonych Erika Steinbach została objęta sankcjami prawnymi. 
Jarosław Kaczyński wskazywał tu na instytucję persona non grata – i przekonywał, 
że „osoba, która się tak zachowuje, nie powinna być wpuszczana do Polski”70.

66 Depesza IAR, Opole – mniejszość niemiecka – Kaczyński, 30.09.2011.
67 Depesza PAP, Tusk: Polska potrzebuje silnego przywództwa i politycznej jedności (opis), 6.10.2011.
68 Por. Depesza IAR, Kaczyński w Sosnowcu – NFZ, 23.09.2011.
69 Por. Depesza IAR, Suma – wybory, 21.09.2011; depesza PAP, Opolscy Niemcy o polityce zdro-

wotnej i społecznej, 28.09.2011.
70 Depesza PAP, Kaczyński dla PAP: jeśli zostanę premierem…
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Szef największej partii opozycji zapowiadał, że jeśli jego ugrupowanie utworzy 
po wyborach nowy rząd, będzie prowadziło aktywną politykę historyczną. Miałaby 
ona polegać na przypominaniu, że nie było polskich obozów koncentracyjnych 
i podkreślaniu, że obozy te były niemieckie, nazistowskie. Prezes PiS przekonywał, 
że „musi powstać Muzeum Ziem Zachodnich, Muzeum Zbrodni Niemieckich 
w Polsce – najlepiej w Poznaniu”71. Z kolei dolnośląscy posłowie Prawa i Sprawie-
dliwości przekonywali, że Wrocław powinien stać się gospodarzem proponowanego 
przez nich Muzeum Ziem Zachodnich. Miałoby ono prezentować fenomen budowy 
przez Polaków kultury i cywilizacji materialnej po zniszczeniach drugiej wojny 
światowej. Politycy PiS argumentowali, że placówka taka jest niezbędna, ponieważ 
w niemieckojęzycznych mediach pojawiają się materiały o  tym, iż niemiecki 
dorobek na zachodnich ziemiach Polski jest niszczony, „dawne ziemie niemieckie” 
są źle zarządzane, a do tego na Polaków jest zrzucana odpowiedzialność za wypę-
dzenia niemieckich mieszkańców Wrocławia. Zgodnie z intencją autorów projektu 
– muzeum miałoby być zbudowane, żebyśmy „nie przyjmowali narracji niemieckiej 
o tym, jak w latach 40. i 50. Polacy zamieszkali na tej ziemi”72.

Jednym z wydarzeń wpisujących się w agendę wydarzeń kampanii wyborczej 
2011 była 72. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Analiza poświęconych 
temu wydarzeniu przekazów agencyjnych pozwala dojść do wniosku, że nie zostało 
ono wykorzystane do podnoszenia kwestii niemieckiej jako obszaru sporów 
politycznych. Prezydent Bronisław Komorowski wziął udział w uroczystych obcho-
dach zorganizowanych w Katowicach i Węgierskiej Górce, premier Donald Tusk 
był natomiast na Westerplatte. Tam także – choć kilka godzin później – pojawił się 
również lider PiS Jarosław Kaczyński. W ich wystąpieniach – z oczywistych powo-
dów – można było usłyszeć odniesienia do Niemiec, były to jednak odniesienia 
o charakterze historycznym. W relacjach z uroczystości niemal w ogóle nie poja-
wiały się odwołania wprost do bieżących stosunków polsko-niemieckich. Z punktu 
widzenia naszych badań warta odnotowania wydaje się jedna wypowiedź B. Komo-
rowskiego, który mówił w Katowicach o tych, którzy przed laty mieli odwagę 
z determinacją walczyć o polski Śląsk. Wpisywało się to wyraźnie w toczące się 
w kampanii wyborczej dyskusje na temat tożsamości śląskiej. Sam prezydent 
wskazał w swoim wystąpieniu, że współcześnie „niektórzy podają w wątpliwość 

71 Ibidem.
72 Depesza PAP, PiS zaapelowało o uchwalenie ustawy o Muzeum Ziem Zachodnich (opis), 

29.08.2011.
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patriotyzm polski Ślązaków albo niektórzy gdzieś tracą swoją świadomość pomię-
dzy Oberschlesien a Górnym Śląskiem”73. 

Prezydent nie angażował się co prawda w kampanię wyborczą, trudno jednak 
założyć, że jego działalność nie miała żadnego wpływu na odbiór społeczny śro-
dowiska politycznego, z którego się wywodził. Odnotować w tym miejscu należy 
więc, że w  okresie poprzedzającym wybory parlamentarne agencje prasowe 
donosiły o aktywności Bronisława Komorowskiego w obszarze relacji polsko-
-niemieckich. W tamtym czasie złożył on bowiem krótką wizytę w Berlinie, gdzie 
wraz z prezydentem Christianem Wulff em zainaugurował wystawę poświęconą 
1000-letniej historii ich krajów. Jak mówił – ekspozycja ta przypomina o tym, że 
polskiej państwowości od początku towarzyszą Niemcy. Podkreślał również, że 
„niezależnie od bogactwa przykładów kulturowego pokrewieństwa, przyglądając 
się wspólnej historii Polski i Niemiec nie wolno przeoczyć etapu naznaczonego 
gwałtem i nienawiścią, ale równie ważna jest umiejętność dostrzegania sieci wza-
jemnych powiązań”74. I wreszcie przekonywał, że Polska i Niemcy, które – jak ujął 
to jeszcze w przededniu wizyty – mają relacje „trudne, ciekawe, bardzo pożyteczne, 
ale też niesłychanie bolesne”75 – są „predestynowane do tego, by mając na uwadze 
skomplikowane relacje nie dopuścić do nowych podziałów w Europie”76. 

NIEMCY JAKO PUNKT ODNIESIENIA

Niemcy w polskiej kampanii wyborczej pojawiały się nie tylko jako bohater 
rozbudowanych narracji czy złożonych debat; stawały się także tematem wzmianek. 
Bywało bowiem tak, że przywoływano je tylko po to, by na ich tle ukazać sytuację 
Polski czy Polaków. I tak na przykład – Donald Tusk, omawiając sytuację gospodar-
czą w  kraju, przytaczał dane opublikowane przez tygodnik „Th e Economist”. 
Wynikało z nich, że pod względem tempa wzrostu PKB – w przeliczeniu na miesz-
kańca – Polska zajmuje piąte miejsce wśród 28. najbogatszych państw świata. Pre-
mier podkreślał, że miejsce za Polską zajmują między innymi Niemcy77. Politycy 
SLD, zgłaszając sprzeciw wobec wysokich stawek VAT, wskazywali, że Polacy płacą 

73 Depesza PAP, Prezydent Komorowski w Katowicach w rocznicę wybuchu II wojny (opis), 
1.09.2011.

74 Depesza PAP, Komorowski i Wulff  otworzyli wystawę o 1000-leciu sąsiedztwa (opis), 21.09.2011.
75 Depesza PAP, Prezydent dla PAP o kampanii, nowym rządzie i konstytucji (wywiad), 20.09.2011.
76 Depesza PAP, Komorowski i Wulff  otworzyli…
77 Por. Depesza PAP, Premier: nic nie wskazuje na możliwość recesji w Polsce (opis), 19.08.2011.
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23% tego podatku, podczas gdy Niemcy 19%. Podkreślali jednocześnie, że średnia 
płaca w Niemczech to 2,9 tys. euro, a w Polsce 3,6 tys. złotych78. Przedstawiciele 
Polskiej Partii Pracy mówili z kolei, że w Niemczech za średnią pensję obywatel 
może kupić 4 metry kwadratowe mieszkania, podczas gdy w Polsce jedynie 0,8 
metra kwadratowego79. Odniesienia do zachodniego sąsiada pojawiły się również 
w dyskusji na temat sportu. Politycy PiS zwracali uwagę, że koszty budowy stadio-
nów piłkarskich w Polsce są wyższe niż w Niemczech. Choć – jak wyliczał Jarosław 
Kaczyński – Niemcy to dużo bogatszy od naszego kraj, w którym „płace są trzy razy 
wyższe niż w Polsce”80. W dyskusjach na temat przygotowywanych w Polsce piłkar-
skich mistrzostw Europy kandydaci Prawa i Sprawiedliwości przywoływali też 
niemieckie rozwiązania dotyczące transportu kolejowego. Proponowali wykorzy-
stanie ich w Polsce na czas rozgrywek. Wyjaśniali, że chodzi o „zintegrowany bilet 
kolejowy kibica: jedną ofertę na wszystkie przejazdy za przyzwoitą cenę”81. I jeszcze 
jeden przykład: politycy ugrupowania Polska Jest Najważniejsza – porównując 
polską politykę prorodzinną z tą prowadzoną w innych europejskich krajach – 
wskazywali między innymi na doświadczenia niemieckie. Lider partii Paweł Kowal 
przekonywał, że „można, tak jak na Węgrzech, Ukrainie, w Rosji, Niemczech 
i Francji, wygospodarować z budżetu pieniądze dla polskich rodzin”82. 

WNIOSKI KOŃCOWE

Przeprowadzone analizy materiałów zgromadzonych i wyselekcjonowanych 
w procesie badawczym pozwalają stwierdzić, że w dyskusjach skoncentrowanych 
wokół problematyki niemieckiej głos zabierali przede wszystkim przedstawiciele 
dwóch głównych obozów politycznych rywalizujących w kampanii wyborczej – 
Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Zasadnicza linia podziałów, 
rysująca się pomiędzy nimi w tym obszarze, dotyczy wizji pożądanych stosunków 
politycznych pomiędzy Polską a Berlinem. Reprezentanci PO w swoich wypowie-
dziach szczególny nacisk kładli na współpracę, dialog i porozumienie w relacjach 

78 Depesza PAP, Napieralski: SLD przeciwny wysokiemu podatkowi VAT, 23.08.2011.
79 Por. Depesza PAP, Ziętek na konwencji PPP: kończy się czas ultraliberalnych hochsztaplerów, 

18.09.2011.
80 Depesza PAP, Kaczyński: zmiany w polityce przełożą się na zmiany w sporcie (opis3), 3.10.2011.
81 Depesza PAP, PiS: kibiców na Euro 2012 powinny zawieźć pociągi, 13.09.2011. 
82 Depesza PAP, PJN: 400 zł na każde dziecko w rodzinie, 1.10.2011.
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międzynarodowych, podczas gdy politycy PiS postulowali uprawianie twardej 
dyplomacji i zarzucali rządzącym uległość wobec Berlina. 

Charakterystyczne i warte podkreślenia jest również to, że w stosunku do 
poprzednich kampanii wyborczych 2011 r. przyniósł zauważalną zmianę w agen-
dzie politycznej. Podobnie jak wcześniej, i tym razem w toczonych dyskusjach 
pojawiały się odwołania do przeszłości oraz kwestie historyczne, ale stosunkowo 
dużo miejsca w debatach wyborczych poświęcano także współczesnym proble-
mom w stosunkach polsko-niemieckich, omawianym chociażby w kontekście 
gospodarczym. 

Przypomnieć i podkreślić raz jeszcze w tym miejscu należy, że przeprowadzona 
analiza odnosi się tylko do fragmentu rzeczywistości. Zbadane zostały wszak 
przekazy dwóch agencji informacyjnych, które – jak zauważyliśmy na wstępie – są 
ważnym, ale rzecz jasna nie jedynym źródłem pozyskiwania wiadomości przez 
redakcje rozmaitych mediów. Przeanalizowane materiały z pewnością nie oddają 
w pełni przebiegu całej kampanii i nie wyczerpują listy pojawiających się w niej 
wątków – również w zakresie interesującej nas kategorii niemieckiej. Celem badań 
nie było jednak odtworzenie całości wizerunków czy wyobrażeń na temat stano-
wisk poszczególnych podmiotów politycznych uczestniczących w  kampanii 
wyborczej. Tym celem była próba nakreślenia obszarów odniesień do Niemiec, 
wskazanie kontekstów debaty publicznej i zrekonstruowanie głównych wektorów 
konfl iktów, w których obecna była kwestia niemiecka. 

Fakt, iż zaprezentowane w tym miejscu wyniki nie wyczerpują z pewnością 
tematu, można oczywiście uznać za niedoskonałość przeprowadzonych badań. 
Można też jednak odczytać go jako zachętę do podjęcia kolejnych poszukiwań 
i twórczego namysłu nad przedmiotem analizy. Interesujące wydaje się chociażby 
wnikliwe skonfrontowanie przekazów z kampanii 2011 r. z wynikami podobnych 
badań przeprowadzonych przy okazji innych rozgrywek wyborczych83. Należy się 
spodziewać, że interesujące wyniki przyniosłoby też kontynuowanie badań z wyko-
rzystaniem – innych niż depesze agencji informacyjnych – materiałów, takich jak 
na przykład przekazy prasowe, komunikaty sztabów wyborczych, strony interne-
towe partii politycznych czy promocyjne materiały fi lmowe poszczególnych kan-
dydatów. 

83 Zob. M. Zaborski, Resentymenty, stereotypy, klisze. Niemcy w polskiej kampanii wyborczej 2009 
roku, [w:] Spotkania polsko-niemieckie, red. D. Kawa, Toruń 2011, s. 279–296; M. Zaborski, Suweren-
ność Polski wobec Niemiec w zjednoczonej Europie. Perspektywa kampanii wyborczej 2007, [w:] Suwe-
renność państwa i jej granice, red. S. Sowiński, J. Węgrzecki, Warszawa 2010, s. 149–170.
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About the Future – with the Past in the Background. 
Germany in the Polish Parliamentary Election Campaign in 2011

THE AUTHOR ANALYZES the parliamentary campaign in Poland in 2011 and investigates 
politicians’ opinions about Germany and German people. He poses a question of the 
contexts in which this theme emerged. He attempts to defi ne whether the candidates were 
referring more frequently to past events and history or to plans for the future. Th e research 
conducted by the author revealed that in comparison to the previous campaigns year 2011 
brought a noticeable change in political agenda. Similarly to the earlier pre-election seasons’ 
discussions about Germany there was hints about the past and historical issues however 
there was a relatively substantial amount of narrative dedicated to present problems in 
Polish-German relations especially in the context of the economy.



vol.  35/2012 ISSN  1505-2192

CZERWCOWE WYBORY W POLSCE oraz „upadek” muru berlińskiego od ponad 
dwudziestu lat są uznawane za wydarzenia symbolicznie kończące epokę zimno-
wojenną. W wymiarze sąsiedzkim – między Polską a Niemcami – zapoczątkowały 
one zmiany, konieczne przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, wymogła je 
transformacja ustrojowa w obu państwach – w Polsce całkowita, dokonująca się 
na wszystkich poziomach funkcjonowania państwa, w Niemczech tzw. transfor-
macja przez zjednoczenie, obejmująca landy byłej Niemieckiej Republiki Demo-
kratycznej wchłonięte przez Republikę Federalną Niemiec. Po drugie, wraz 
z zakończeniem zimnowojennej rywalizacji Wschód–Zachód pojawiły się nowe 
standardy i regulacje stosunków międzynarodowych, oddziałujące także na relacje 
dwustronne. Formalnie podstawy do wprowadzenia zmian w stosunkach polsko-
-niemieckich dał zawarty w Bonn 17 czerwca 1991 r. przez premiera Jana Krzysz-
tofa Bieleckiego w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oraz kanclerza Helmuta Kohla 
w imieniu Republiki Federalnej Niemiec tzw. traktat dobrosąsiedzki1. Był on 
uzupełnieniem podpisanego niecały rok wcześniej przez przedstawicieli obu 
państw traktatu potwierdzającego istniejące granice2.

1 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie 
i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 r., „Dziennik Ustaw” 1992, nr 14, poz. 56; Vertrag zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen über gute Nachbarschaft  und freundschaft liche 
Zusammenarbeit vom 17. Juni 1991, „Bundesgesetzblatt”, 21.12.1991, Teil II, Nr. 33, s. 1315–1325.

2 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej 
między nimi granicy z 14 listopada 1990 r., „Dziennik Ustaw” 1992, nr 14, poz. 54; Vertrag zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen über die Bestätigung der zwischen ihnen be-
stehenden Grenze, „Bundesgesetzblatt”, 21.12.1991, Teil II, Nr. 33, s. 1329–1330.

TRAKTAT O DOBRYM SĄSIEDZTWIE  
DWADZIEŚCIA LAT PÓŹNIEJ. POLITYCZNY 

I SYMBOLICZNY WYMIAR OBCHODÓW

Katarzyna Kącka
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Dwadzieścia lat po podpisaniu Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Repu-
bliką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy przyszedł 
czas podsumowania jego efektów i stawiania prognoz. Obecnie trudno zaprzeczyć, 
że Republika Federalna Niemiec jest zarówno pod względem politycznym, jak 
i gospodarczym najważniejszym sąsiadem Polski. Z tego m.in. powodu na Niemcy 
stale są skierowane oczy polityków, ludzi mediów, politologów, ale także zwykłych 
obywateli. Należy podkreślić, że istnieją znaczne dysproporcje we wzajemnym 
zainteresowaniu Polaków i Niemców swymi sprawami. W Polsce jest ono niepo-
równywanie wyższe niż w Niemczech, gdzie z dużo większą uwagą obserwuje się 
zachodniego sąsiada, czyli Francję. Natomiast nad Wisłą wszelkie niuanse relacji 
polsko-niemieckich są trwałym elementem politycznych sporów, doniesień medial-
nych i rozpraw naukowych. Rocznica podpisania traktatu wzmocniła to nastawie-
nie. Rok 2011 został ofi cjalnie „Rokiem obchodów 20-lecia polsko-niemieckiego 
Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie”. Obie strony, niemiecka i polska, zorganizowały 
wiele okolicznościowych uroczystości i imprez na szczeblu państwowym i lokal-
nym – dając tym samym przykład zastosowania sposobów „miękkiego oddziały-
wania” w swych relacjach. Efekty takiej aktywności są dostrzegalne na kilku 
płaszczyznach: politycznej, gospodarczej, społecznej, najbardziej wyraziście 
w warstwie wizerunkowej. Korzystają na tym państwa, ale także partie polityczne, 
pojedynczy politycy oraz rozmaite organizacje i instytucje, które mają okazję się 
pokazać i medialnie „zaistnieć”.

Celem artykułu jest przedstawienie i ocena obchodów rocznicowych potrakto-
wanych jako swoiste podsumowanie stosunków polsko-niemieckich regulowanych 
traktatem dobrosąsiedzkim. Jakie kwestie podejmowano w ofi cjalnych wystąpie-
niach, a jakich unikano? Czy to wydarzenie w jakiś sposób wpłynęło na wizerunki 
obu państw? Szukając odpowiedzi na te pytania poddano analizie: ofi cjalne 
dokumenty państwowe: uchwały, deklaracje, wspólne oświadczenia stron; ponadto 
przemówienia przedstawicieli władz obu państw, wystąpienia i oświadczenia osób 
reprezentujących placówki dyplomatyczne; dodatkowo wypowiedzi polityków 
najważniejszych opcji politycznych oraz tzw. autorytetów w zakresie stosunków 
polsko-niemieckich publikowane w prasie i na stronach internetowych (z wyłą-
czeniem prywatnych blogów oraz portali społecznościowych). Pominięto natomiast 
lokalne obchody rocznicowe, komentarze i artykuły medialne (poza wypowie-
dziami polityków), a także opinie znawców tematyki prezentowane w formie 
publikacji naukowych. Obchody rocznicowe trwały przez cały 2011 r.; najważniej-
sze z punktu widzenia podjętego tematu imprezy na szczeblu państwowym odbyły 
się w czerwcu.
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Prawie rok wcześniej, 14 listopada 2010 r. minęło dwadzieścia lat od zawarcia 
przez Polskę i Niemcy innego ważnego układu – traktatu granicznego. Na szczeblu 
ofi cjalnym wydarzenie to uczcili m.in. ministrowie spraw zagranicznych Polski 
Radosław Sikorski i Niemiec Guido Westerwelle podczas spotkania 3 listopada 
w nadgranicznych Słubicach i Frankfurcie nad Odrą – miejscu symbolicznym 
zarówno dla Polski, jak i dla Niemiec. Było to dawniej jedno miasto, podzielone 
rzeką na dwie części (Słubice to przedwojenna frankfurcka dzielnica Dammvor-
stadt), które decyzją przedstawicieli wielkich mocarstw po zakończeniu drugiej 
wojny światowej znalazło się w różnych państwach. Od kilku lat jest to także 
miejsce zetknięcia się kultur i rozwijania współpracy polskich i niemieckich śro-
dowisk naukowych. W ramach obchodów rocznicowych politycy spotkali się 
z młodzieżą studiującą w Collegium Polonicum oraz na Uniwersytecie Europejskim 
Viadrina. Jak zwykle przy tego typu okazjach, dyskusję zdominowały kwestie 
historyczne (trwale obecne w stosunkach polsko-niemieckich), choć podejmowano 
także aktualne tematy (m.in. potrzebę budowy kolejowego połączenia Berlin–
–Szczecin i autostrady Berlin–Wrocław). Politycy wspomnieli o najważniejszych 
momentach wspólnej historii, podkreślając, że często była ona „straszna i brutalna”. 
Guido Westerrwelle mówił także o roli „Solidarności”, którą uznał za fundament 
wspólnej Europy, natomiast Radosław Sikorski stwierdził, że po dwudziestu latach 
dobrych kontaktów sąsiedzkich zmieniła się istotnie pozycja geopolityczna Polski: 
„Już nie musimy mówić o geopolitycznym pechu Polski z racji położenia między 
Rosją a Niemcami. Dziś to nasz atut”3.

W podobnej atmosferze przebiegały obchody dwudziestej rocznicy podpisania 
traktatu dobrosąsiedzkiego w 2011 r.; jak wspomniano, kumulacja imprez nastąpiła 
w czerwcu (traktat został podpisany 17 czerwca 1991 r.). Na ofi cjalnych uroczy-
stościach, w których uczestniczyli politycy najwyższej rangi z obu stron kurtuazyj-
nym gestom towarzyszyły deklaracje wzajemnej przyjaźni i dalszej współpracy. 
Specjalnie na dwudziestolecie traktatu została przygotowana Uchwała Bundestagu 
z 10 czerwca 2011 r. Deutschland und Polen – Verantwortung aus der Geschichte, 
Zkukunft  in Europa („Polska i Niemcy – odpowiedzialność wypływająca z historii 
i przyszłość w Europie”), dotycząca przyszłości stosunków polsko-niemieckich 
i wyznaczającą cele współpracy. Poparły ją wszystkie ugrupowania zasiadające 
w niemieckim Bundestagu poza przedstawicielami lewicowej Die Linke, która 
w wyborach 2009 r. uzyskała blisko dwunastoprocentowe poparcie; posłowie tej 

3 Cyt. za: M. Sałwacka, Sikorski i Westerwelle w Słubicach, „Gazeta Wyborcza. Zielona Góra”, 
4.11.2010.
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frakcji nie uczestniczyli również w pracach przygotowawczych nad dokumentem. 
W uchwale Bundestag opowiedział się za rozwojem polsko-niemieckich stosunków 
politycznych, gospodarczych, w zakresie ochrony środowiska, nauki, kultury oraz 
wymiany społecznej. Wśród priorytetów na najbliższe lata wymieniono w niej 
reaktywację współpracy polsko-niemiecko-francuskiej w ramach Trójkąta Weimar-
skiego. Jednak poza ogólnymi deklaracjami nie padły właściwie żadne konkretne 
propozycje4. 

W uchwale Bundestagu znalazł się wszakże passus szczególnie oczekiwany przez 
stronę polską – zwłaszcza przez Polaków mieszkających w Niemczech. Należy 
przypomnieć, że od wielu lat nie udaje się uregulować ich prawnego statusu jako 
mniejszości narodowej w RFN. Strona niemiecka konsekwentnie od lat negatywnie 
ustosunkowuje się do tego postulatu. Powołując się na postanowienia traktatu 
z 1991 r. niemiecka Polonia systematycznie wskazuje na znaczną dysproporcję jej 
uprawnień w stosunku do przywilejów niemieckiej mniejszości w Polsce. W 2010 r. 
Konwent Organizacji Polskich w Niemczech5 zainicjował cykl spotkań i rozmów 
przy „okrągłym stole” z udziałem przedstawicieli rządów obu krajów, organizacji 
polskich w Niemczech oraz mniejszości niemieckiej w Polsce, mający na celu 
prawne unormowanie sytuacji Polaków w Niemczech. Do ważniejszych postulatów 
strony polskiej należała też rehabilitacja członków przedwojennej niemieckiej 
Polonii prześladowanych i zamordowanych przez nazistowskie Niemcy6. Ofi arą 
niemieckich represji padło wówczas blisko dwa tysiące członków Związku Polaków 
w Niemczech. W marcu 2011 r., czyli na kilka miesięcy przed rocznicą podpisania 
traktatu dobrosąsiedzkiego, przedstawiciele środowisk polonijnych w Niemczech 
otrzymali od wiceszefa niemieckiego MSW Christopha Bergnera zapewnienie, że 
Niemcy zgadzają się na spełnienie tego żądania7. Obietnicę potwierdził w maju 

4 Antrag der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen: Deutschland und Polen 
– Verantwortung aus der Geschichte, Zukunft  in Europa, Drucksache 17/6145, 9.06.2011, http://dipbt.
bundestag.de/dip21/btd/17/061/1706145.pdf, odczyt z dn. 10.04.2012.

5 Konwent Organizacji Polskich w Niemczech – zrzeszenie kilkudziesięciu stowarzyszeń i orga-
nizacji polonijnych w Niemczech wchodzących w skład: Kongresu Polonii Niemieckiej, Polskiej Rady 
w Niemczech – Zrzeszenia Federalnego, Stowarzyszenia „Chrześcijańskie Centrum Krzewienia 
Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech” oraz Związku Polaków w Niemczech. W 1998 r. 
zrzeszenie zostało uznane przez władze Rzeczypospolitej Polskiej za reprezentanta Polonii i Polaków 
w Niemczech.

6 Więcej uprawnień dla niemieckiej Polonii – 3 runda rozmów przy „okrągłym stole” 1 marca 
w Berlinie. Reminiscencje Zjazdu Konwentu w Berlinie, www.konwent.de/index.php?start=39, odczyt 
z dn. 10.04.2012.

7 Ibidem.



284 Katarzyna Kącka

chadecki poseł Ruprecht Polenz: „w uchwale poruszona zostanie sprawa rehabili-
tacji członków przedwojennej mniejszości polskiej, represjonowanych przez 
nazistów”8. Zgodnie z zapowiedziami, niemieccy posłowie dokonali rehabilitacji 
działaczy przedwojennej mniejszości polskiej: „Bundestag chce oddać hołd tym 
ofi arom i zrehabilitować je”9. 

Było to niewątpliwie jedno z ważniejszych wydarzeń roku obchodów, przynaj-
mniej w wymiarze symbolicznym. Pośrednio wymusiło także intensyfi kację roz-
mów nad rozwiązaniem kwestii statusu Polaków mieszkających w Niemczech – 
choć niestety nie doprowadziły one do konkretnych rozwiązań. Dwa dni po 
przegłosowaniu wspomnianej uchwały Bundestagu uczestnicy polsko-niemieckich 
rozmów przy „okrągłym stole” wydali specjalne oświadczenie, w którym wyrazili 
zadowolenie z podjętych przez stronę niemiecką zobowiązań oraz rehabilitacji 
przedwojennej Polonii: „[uchwała] stanowi uhonorowanie całości stosunków 
polsko-niemieckich oraz wyraża życzenie, by uczcić pamięć i dokonać rehabilitacji 
członków byłej mniejszości polskiej w Niemczech i ich organizacji, w szczególno-
ści Związku Polaków w Niemczech (Rodło), prześladowanych i mordowanych 
przez nazistów”10. Sformułowali także kilkadziesiąt projektów dotyczących ułatwie-
nia funkcjonowania Polaków w Niemczech i Niemców w Polsce oraz wyrównania 
statusu obu grup. Zobowiązali się też do kontynuowania negocjacji po zakończeniu 
obchodów rocznicowych, w formie corocznych spotkań przy „okrągłym stole”11. 
Rezultaty prac „okrągłego stołu” wywołały w Polsce skrajne reakcje. Z jednej strony 
sygnatariusz postanowień wiceminister spraw wewnętrznych i  administracji 
Tomasz Siemoniak uznał je za przełom, podkreślając, że strona niemiecka zgodziła 
się fi nansować liczne polonijne instytucje i projekty. Z drugiej strony przedstawi-
ciele opozycji z Jarosławem Kaczyńskim na czele przekonywali, że wyniki rozmów 
właściwie utrzymują niedopuszczalną asymetrię, zwrócili również uwagę, że nie 
podano konkretnego terminu, w którym uda się ją zlikwidować. Stanowczo też 
domagali się uznania mieszkających w Niemczech Polaków za mniejszość12. Posło-

8 Bundestag wesprze niemiecką Polonię uchwałą, www.portalpoint.info/pl,wiadomosci,11,2901.
html, odczyt z dn. 10.04.2012.

9 „Der Deutsche Bundestag will diese Opfer ehren und rehabilitieren”, cyt. za: Antrag der Fraktio-
nen CDU/CSU, FDP…

10 Wspólne Oświadczenie Okrągłego Stołu w sprawie wspierania niemieckiej mniejszości w Polsce 
i obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków w Niemczech, zgodnie z niemiecko-polskim 
Traktatem o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, Warszawa, 12.06.2011 r., http://www.war-
schau.diplo.de/contentblob/3194968/Daten/1376730/RunderTisch_dl.pdf, odczyt z dn. 10.04.2012.

11 Ibidem.
12 A. Trzmiel, Jak walczyć o polską mniejszość, „Rzeczpospolita”, 16.06.2011.
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wie Prawa i Sprawiedliwości oraz przedstawiciele Grupy Europejskich Konserwa-
tystów i Reformatorów13 zorganizowali w Sejmie specjalną konferencję, na której 
przedstawili swoje stanowisko. Wzięli w nim udział także m.in. prof. Klaus Ziemer, 
od lat zajmujący się sprawami Polaków w Niemczech berliński adwokat Stefan 
Hambura oraz dziennikarz Piotr Cywiński14.

W obchody rocznicowe włączyły się także głowy obu państw. Z jednodniową 
wizytą udał się 17 czerwca 2011 r. do Berlina Prezydent RP Bronisław Komorowski. 
Generalizując – zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, zgodnie z zasadami ustro-
jowymi, prezydenci odgrywają głównie rolę reprezentacyjną. Taki też charakter – 
prawie wyłącznie symboliczny – miało spotkanie polskiego prezydenta z prezy-
dentem Niemiec Christianem Wulff em. Obaj wzięli udział w będących częścią 
obchodów rocznicy podpisania traktatu dobrosąsiedzkiego imprezach z okazji 
dwudziestolecia działalności organizacji pod nazwą Polsko-Niemiecka Współpraca 
Młodzieży. Zajmuje się ona przede wszystkim inicjowaniem kontaktów polskiej 
i niemieckiej młodzieży szkolnej oraz tzw. wymian – uczniów, studentów i innych 
grup młodych ludzi z obu krajów. Na spotkaniu z jej przedstawicielami prezydenci 
wyróżnili tytułem „Dobry sąsiad” dziesięć osób i sześć instytucji, w szczególny 
sposób zaangażowanych w tę działalność. Bronisław Komorowski w swoim wystą-
pieniu podkreślał, że młodzież jest doskonałym partnerem do rozmów o trudnej 
polsko-niemieckiej przeszłości; istotny jest przy tym język przekazu, jakim się 
wówczas posługujemy – powinien być prosty i zrozumiały. Ponadto polski prezy-
dent pośmiertne odznaczył byłego wschodnioniemieckiego dysydenta i obrońcę 
praw człowieka Ludwiga Mehlhorna Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi 
Rzeczypospolitej Polskiej, jednym z najważniejszych polskich odznaczeń przyzna-
wanych cudzoziemcom oraz Polakom mieszkającym poza granicami kraju, którzy 
wnieśli istotny wkład we współpracę Polski z innymi państwami. Podobnie – jako 
symboliczny gest – można odczytywać złożenie przez obu prezydentów kwiatów 
pod berlińskim pomnikiem „Solidarności”, odsłoniętym dwa lata wcześniej w cen-
trum stolicy Niemiec, przed Reichstagiem. Najważniejszym momentem wizyty 
Bronisława Komorowskiego w Berlinie było przemówienie, jakie wygłosił na 

13 Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (European Conservatives and Reformists, ECR) – 
grupa w Parlamencie Europejskim, powołana po wyborach w 2009 r. W jej skład wchodzą partie 
konserwatywne. Obecnie jest piątą co do wielkości parlamentarną frakcją.

14 W Sejmie o stosunkach polsko-niemieckich w 20. rocznicę podpisania Traktatu o dobrym sąsiedz-
twie i przyjaznej współpracy, http://mypis.pl/aktualnosci/1828-w-sejmie-o-stosunkach-polsko-
niemieckich-w-20-rocznice-podpisania-traktatu-o-dobrym-sasiedztwie-i-przyjaznej-wspolpracy, 
odczyt z dn. 10.04.2012.
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Uniwersytecie Humboldtów w ramach Przemówień Berlińskich (Berliner Rede), 
cyklu corocznych wystąpień niemieckich prezydentów, zapoczątkowanego 
w 1997 r. przez Romana Herzoga mową pt. Aufb ruch ins 21. Jahrhundert. Christian 
Wulff  niejako odstąpił ten przywilej polskiemu gościowi. Jego gest spotkał się 
z niepochlebnymi komentarzami, zwłaszcza ze strony mediów niemieckich15. 
Bronisław Komorowski był trzecim zagranicznym gościem, którego spotkało to 
wyróżnienie, przed nim wystąpił w 1998 r. Prezydent Finlandii Martti Ahtisaari 
oraz w 1999 r. sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Kofi  
Annan16. Prezydent podkreślił, że polsko-niemieckie pojednanie otworzyło drogę 
do zjednoczonej Europy, podpisanie traktatu dobrosąsiedzkiego doprowadziło 
bowiem do „pełnej normalizacji i zbliżenia w stosunkach dwustronnych ważnych 
dla procesu integracji europejskiej krajów”17. Wyraził także Niemcom wdzięczność 
za wsparcie Polski na drodze do Unii Europejskiej i NATO. Pamiętał również, że 
17 czerwca, czyli dzień jego wizyty, jest rocznicą innego ważnego dla Niemców 
wydarzenia – mianowicie wybuchu powstania robotniczego przeciwko władzy 
Niemieckiej Republiki Demokratycznej w 1953 r. Tego dnia na ulice siedmiuset 
miejscowości wyszły demonstracje, które zostały krwawo stłumione przy pomocy 
wojsk radzieckich18. Kilkanaście dni wcześniej Prezydent Niemiec, komentując 
zapowiedzianą wizytę głowy polskiego państwa, uznał za „szczególny zaszczyt, że 
polski prezydent w tym tak ważnym dniu, w którym przypominamy o powstaniu 
robotników w NRD w 1953, wygłosi Przemówienie Berlińskie pod znakiem euro-
pejskiego porozumienia”19.

W obchodach rocznicowych uczestniczyły też polskie i niemieckie placówki 
dyplomatyczne. Ambasador Niemiec w Polsce wydał z tej okazji specjalne oświad-
czenie, w którym stwierdził: „Polsko-niemiecki Traktat z roku 1991 zapisał się 
w historii, wyznaczając przyszłość. Co roku tysiące młodych ludzi uczestniczy 

15 S. Weiland, Wulff s Verzicht auf Berliner Rede. Der sprachlose Präsident, „Spigel ONLINE”, 
17.06.2011, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/wulff s-verzicht-auf-berliner-rede-der-
sprachlose-praesident-a-768935.html, odczyt z dn. 10.04.2012.

16 Wizyta Prezydenta RP w Berlinie, 17.06.2010 r., http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-
-zagraniczne/art,91,wizyta-prezydenta-rp-w-berlinie.html, odczyt z dn. 10.04.2012.

17 Cyt. za: Komorowski: To dzięki Polsce i Niemcom Europa się zjednoczyła, http://wiadomosci.
gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,9805737,Komorowski__To_dzieki_Polsce_i_Niemcom_Europa_sie.
html, odczyt z dn. 10.04.2012.

18 E. Cziomer, Zarys historii Niemiec powojennych 1945–1995, Warszawa–Kraków 1997, 
s. 144–145.

19 Depesza Polskiej Agencji Prasowej (dalej: Dep. PAP), Komorowski wygłosi „Przemówienie 
Berlińskie”, 1.06.2011.
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w programach oferowanych przez organizację Polsko-Niemiecka Współpraca 
Młodzieży (PNWM). Tysiące obywateli korzysta z  projektów realizowanych 
w ramach współpracy transgranicznej. Traktat był sygnałem dla budowania bli-
skiego sąsiedztwa. Jest on nadal istotną podstawą przyjaźni łączącej nasze kraje”20. 
Na stronach internetowych ambasady zamieszczono szczegółową relację z najważ-
niejszych ofi cjalnych wydarzeń obchodów oraz treść najistotniejszych dokumentów 
rocznicowych, łącznie z traktatem sprzed dwudziestu lat21.

W perspektywie polsko-niemiecko-francuskiej współpracy w ramach Trójkąta 
Weimarskiego dobre ułożenie stosunków między poszczególnymi jego członkami 
jest niezwykle ważne i wpływa na rezultaty podejmowanych działań. Z okazji 
dwudziestolecia podpisania traktatu dobrosąsiedzkiego, 17 czerwca 2011 r. w pol-
skiej ambasadzie w Paryżu odbyła się uroczystość, w której wzięli udział ambasa-
dorzy Polski Krzysztof Orłowski i RFN Reinhard Schäfers. W swoim wystąpieniu 
Krzysztof Orłowski podkreślił, że „Po raz pierwszy od czasów rozbiorów traktat 
dawał szansę nie tylko na trwałe pokojowe współżycie narodów polskiego i nie-
mieckiego, ale i na wspólne działanie na rzecz całej Europy”. Dyplomata dodał, że 
na zbliżającym się spotkaniu obu rządów zostanie przyjęty plan współpracy, 
podobny do tego, jaki RFN podpisała z Francją22.

Wcześniej – 31 maja 2011 r. – w obchody rocznicowe włączyli się także przed-
stawiciele władzy ustawodawczej obu państw. W Pałacu na Wodzie w warszawskich 
Łazienkach odbyło się wspólne posiedzenie prezydiów Sejmu RP i Bundestagu pod 
przewodnictwem marszałka Grzegorza Schetyny oraz przewodniczącego Norberta 
Lammerta. Jego głównym celem było co prawda omówienie spraw związanych ze 
zbliżającą się polską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej, ale parlamentarzyści 
podsumowali także dwadzieścia lat obowiązywania traktatu dobrosąsiedzkiego23.

Ukoronowaniem obchodów rocznicowych było spotkanie na szczeblu rządo-
wym. Kanclerz Niemiec przybyła do Polski 21 czerwca 2011 r. wraz z przedstawi-
cielami najważniejszych ministerstw swojego rządu, m.in. szefami: resortu spraw 
zagranicznych Guido Westerwellem, gospodarki Philippem Röslerem, fi nansów 
Wolfgangiem Schäublem, sprawiedliwości Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, 
obrony Th omasem Maizière, infrastruktury Peterem Ramsauerem, rolnictwa Ilse 

20 20. rocznica polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, http://
www.warschau.diplo.de/Vertretung/warschau/pl/03/D-PL/Traktat.html, odczyt z dn. 10.04.2012.

21 Ibidem.
22 20lecie Traktatu polsko-niemieckiego, http://www.paris.polemb.net/?document=504, odczyt 

z dn. 10.04.2012.
23 Dep. PAP, Polacy i Niemcy w Łazienkach, 31.05.2011.
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Aigner, nauki Annette Schavan, zdrowia Danielem Bahrem, pracy Ursulą von der 
Leyen oraz kultury Berndem Neumannem24. Zorganizowanemu z tej okazji wspól-
nemu posiedzeniu gabinetów przewodniczyli Angela Merkel i Donald Tusk. Zajęto 
się na nim przede wszystkim sprawami istotnymi dla bieżących kontaktów polsko-
-niemieckich. Obecność szefów prawie wszystkich resortów niemieckiego rządu 
była także dobrą okazją do bilateralnych dyskusji na szczeblu poszczególnych 
ministerstw. Efektem tych obrad było podpisanie Wspólnej Deklaracji Rządów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec z okazji 20. rocznicy 
podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec 
o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy: sąsiedzi i partnerzy. 

Deklaracja składa się z pięciu części i prezentuje najważniejsze kierunki współ-
pracy obu krajów. Część pierwsza – zgodnie z charakterem dokumentu rocznico-
wego – jest swoistą pochwałą ostatnich dwudziestu lat stosunków polsko-niemiec-
kich opartych na „zasadach przyjaźni, wspólnych wartości i interesów”, a także 
oświadczeniem gotowości do „pogłębiania współpracy we wszystkich dziedzinach, 
zwłaszcza w tych, w których możliwości nie zostały jeszcze w pełni wykorzystane”. 
W dalszych częściach wyrażono chęć pogłębiania sąsiedzkiego dialogu na temat 
przeszłości oraz kontynuacji procesu pojednania. Podkreślono znaczenie w tym 
procesie współpracy młodzieżowej, akademickiej i naukowej25. Obie strony, polska 
i niemiecka doceniły sukcesy na tym polu. W tej działalności przedstawiciele obu 
rządów – zwłaszcza Niemcy – widzą największą szansę rozwoju stosunków polsko-
-niemieckich. Polityka kulturalna i naukowa jako narzędzia soft  power są w Niem-
czech coraz częściej wykorzystywane do budowy wizerunku państwa. Służą pro-
mowaniu niemieckiej muzyki, literatury, sztuki, ale przede wszystkim 
pozyskiwaniu młodych naukowców do pracy zarówno w RFN, jak i w niemieckich 
fi rmach mających siedziby za granicą. Wykształcona na niemieckich stypendiach 
młoda inteligencja jest z jednej strony doskonałym przekaźnikiem informacji 
o Niemcach i o Niemczech, z drugiej zaś świetnym źródłem wiedzy Niemców na 
temat innych państw26. W nawiązaniu do ustaleń polsko-niemieckiego „okrągłego 
stołu” autorzy Wspólnej deklaracji zobowiązali się do podjęcia „konkretnych 

24 P. Wroński, Niemcy w Warszawie, „Gazeta Wyborcza”, 22–23.06.2011.
25 Wspólna Deklaracja Rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec z okazji 

20. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec o do-
brym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy: sąsiedzi i partnerzy, http://www.warschau.diplo.de/con-
tentblob/3198178/Daten/1391448/GemeinsameErklaerung_dl.pdf, odczyt z dn. 10.04.2012.

26 Por. H. Wyligała, Soft  Power w niemieckiej polityce zagranicznej, [w:] Polityka zagraniczna 
zjednoczonych Niemiec: kontynuacja czy zmiana?, red. I.P. Karolewski, Wrocław 2011, s. 75 i n.
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działań strukturalnych i fi nansowych w celu realizacji uzgodnionych w traktacie 
równych praw obu grup [niemieckiej Polonii oraz mniejszości niemieckiej w Pol-
sce – K.K.]”. Napomknięto też jedynie o dzielącej obie strony kwestii zwrotu dóbr 
kultury i archiwaliów, zobowiązując się do prowadzenia rozmów na ten temat; ta 
nierozwiązana od kilkudziesięciu lat sprawa mocno blokuje polsko-niemieckie 
porozumienie27. W Niemczech znajduje się wiele dzieł sztuki wywiezionych pod-
czas wojny z terenów polskich oraz – jak się podejrzewa – około dwudziestu 
milionów książek28. W Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie natomiast archiwizo-
wane są zbiory pochodzące z Berlińskiej Biblioteki Pruskiej, tzw. Berlinki, która 
w czasie wojny trafi ła do klasztoru w śląskim Krzeszowie, a na której zwrocie 
stronie niemieckiej szczególnie zależy29. W kolejnych częściach Wspólnej deklara-
cji strony zapowiedziały szerokie współdziałanie instytucjonalne – dwustronne na 
szczeblu państwowym i lokalnym, a ponadto w ramach instytucji międzynarodo-
wych, w których uczestniczą zarówno Polska, jak i Niemcy, czyli Unii Europejskiej, 
ONZ, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, NATO, Trójkąta 
Weimarskiego30. 

Komentując międzyrządowe spotkanie i rolę, jaką odegrał traktat dobrosąsiedzki, 
premier Donald Tusk ocenił że „przełamał on fatum” w relacjach polsko-niemiec-
kich. Podkreślił też osobistą rolę kanclerz Angeli Merkel w procesie normalizacji 
tych stosunków, stwierdzając, że wiele spraw właśnie dzięki jej interwencji „udało 
się ruszyć”. Wspomniał o przyjaźni, która ich łączy od chwili, gdy w 2005 r. razem 
uklękli przed pomnikiem Powstania Warszawskiego, oraz o częściowo „wspólnych 
korzeniach” – ich matki bowiem pochodzą z Sopotu31. Wskazywanie na prywatne 
więzi obojga polityków oraz umiejętność wychodzenia poza sztywne ramy proto-
kołu dyplomatycznego odgrywają istotną rolę w kształtowaniu ich wizerunków, 
ale przede wszystkim służą także utrwalaniu obrazu „przyjaźni” w stosunkach 
polsko-niemieckich.

Z praktycznego punktu widzenia dużo ważniejszym dokumentem był uzupeł-
niający deklarację Program współpracy przyjęty przez Rządy Rzeczypospolitej 
Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec z okazji 20. rocznicy podpisania Traktatu 
między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedz-
twie i przyjaznej współpracy. Zgodnie z intencją autorów Programu jego założenia 

27 Wspólna Deklaracja Rządów…
28 P. Jendroszyk, M. Szymaniak, Nie oddają łupu Hitlera, „Rzeczpospolita”, 20.10.2008.
29 P. Szarzyński, Boje o Berlinkę: kruki w klatce, „Polityka” 2006, nr 17–18.
30 Wspólna Deklaracja Rządów…
31 Dziadek z Wehrmachtu, mama z Zoppot, „Gazeta Wyborcza”, 22.06.2011.
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mają ujmować stosunki polsko-niemieckie we właściwe ramy, precyzować wspólne 
priorytety oraz określać zasady współdziałania w polityce europejskiej. Program 
składa się z ponad dziewięćdziesięciu projektów obejmujących jedenaście obszarów 
działania: dialog polityczny; współpracę regionalną i transgraniczną; transport 
i infrastrukturę; bezpieczeństwo publiczne; społeczeństwo obywatelskie i sprawy 
społeczne; kulturę; edukację, naukę, badania i rozwój; gospodarkę i energetykę; 
ochronę środowiska; współpracę na płaszczyźnie europejskiej; bezpieczeństwo, 
obronę i pomoc humanitarną32. W rzeczywistości jednak ten obszerny dokument 
nie przynosi wielu nowych propozycji, a przede wszystkim konkretnych rozwiązań. 
Większość wymienionych w nim projektów, jak choćby rozwijanie wymiany 
młodzieży33, od dawna jest już sprawnie realizowana i nie potrzebuje dodatkowych 
umocowań w umowach międzyrządowych. Podobnie spóźniony był plan przygo-
towania i realizacji wspólnej wystawy „Obok. Polska–Niemcy. 1000 lat historii 
w sztuce”, która „pozwoli zobrazować wielowiekowe, bliskie więzi kulturowe obu 
krajów i będzie stanowić ważny krok w procesie pojednania naszych narodów”34. 
W czerwcu 2011 r., kiedy zatwierdzano Program współpracy, wystawa praktycznie 
była już przygotowana, a jej otwarcie zaplanowane równo trzy miesiące później na 
21 września tego roku w Martin-Gropius-Bau w Berlinie. Z kolei zapowiedzi 
skrócenia czasu przejazdu na trasie Wrocław–Berlin oraz modernizacja linii 
kolejowej ze Szczecina do Berlina35 są zawsze przyjmowane entuzjastycznie – choć 
należy podkreślić, że i te prace rozpoczęto niezależnie od zapisu w omawianym 
dokumencie. 

Obchody rocznicowe z natury rzeczy nie sprzyjają roztrząsaniu problemów, 
wciąż obecnych w relacjach polsko-niemieckich. Raczej trudno sobie wyobrazić, 
że mówią o nich prezydenci w czasie ofi cjalnych spotkań. Bardziej uzasadnione 
byłoby podjęcie takich tematów w rozmowach międzyresortowych lub międzyrzą-
dowych, ale pominięto je również na wspólnym posiedzeniu obu rządów 
w czerwcu. Jednak intensyfi kacja kontaktów polsko-niemieckich w 2011 r. wielo-
krotnie dała okazję do przedyskutowania także i spraw trudnych. Wydaje się 
wszakże, że zarówno polscy, jak i niemieccy politycy nie wykorzystali szansy ure-

32 Program współpracy przyjęty przez Rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec 
z okazji 20. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec 
o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, http://www.warschau.diplo.de/contentblob/3198180/
Daten/1391450/Projektliste_dl.pdf, odczyt z dn. 10.04.2012.

33 Ibidem, pkt 5.4, s. 7.
34 Ibidem, pkt 6.1, s. 10.
35 Ibidem, pkt 2.1., s. 2.
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gulowania przynajmniej części problemów, z którymi oba państwa borykają się od 
przynajmniej dwudziestu lat. Z pewnością należy do nich sprawa wspominanych 
już tzw. dóbr historycznych, która przede wszystkim wymaga regulacji prawnych. 
Z coraz większym niepokojem niemiecka Polonia obserwuje zbyt swobodną 
interpretację przepisów przez niemieckie Jugenamty i dyskryminowanie przez nie 
polskich rodziców. Zawarte w Programie współpracy propozycje dotyczące bez-
pieczeństwa energetycznego nie podają sposobów złagodzenia negatywnych dla 
gazoportu w Świnoujściu skutków zbyt płytkiego ułożenia rury gazociągu Nord 
Stream; sprawą tą ostatecznie zajęły się właściwe sądy. Należy jednak dodać, że 
mimo braku ofi cjalnych zapisów, podczas spotkania z Donaldem Tuskiem w War-
szawie Angela Merkel zapewniła, że „zakopią Gazociąg Północny także na własnych 
wodach terytorialnych w zamulonym północnym torze wodnym, jeśli port w Świ-
noujściu będzie się rozbudowywał”36. Nie rozważono, jak pogodzić interesy Polski 
i Niemiec wobec nowych możliwości inwestowania w energetykę, jakie pojawiły 
się nad Wisłą. Strona niemiecka systematycznie zniechęca polskie władze do 
korzystania z nich, bo przyniesie jej to konkretne straty. Właściwie jedyną trudną 
kwestią, którą udało się rozwiązać, była rehabilitacja przedwojennej Polonii 
w Niemczech. Postanowienia w tej sprawie przyjęte w specjalnej uchwale Bunde-
stagu zostały w całości przeniesione na karty programu37. Należy jednak podkreślić, 
że mimo powagi użytych słów, dla stosunków polsko-niemieckich zapis ten ma 
wymiar tylko symboliczny. Nie poruszono natomiast jak najbardziej aktualnego 
problemu – postulowanej od lat przez stronę polską konieczności prawnego 
uznania Polaków za mniejszość narodową w Niemczech.

Ministrowie spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski i Niemiec Guido 
Westerwelle w oryginalny sposób włączyli się w obchody rocznicowe – wspólnie 
przygotowali artykuł do „Gazety Wyborczej”, jednego z najbardziej poczytnych 
w Polsce dzienników. Numer z ich artykułem ukazał się w dniu, w którym odby-
wało się prezydium obu rządów38. Tekst autorstwa obu ministrów ma charakter 
typowo okazjonalny. Sikorski i Westerwelle ukazali w nim najważniejsze sukcesy 
stosunków polsko-niemieckich, w tym czternastokrotny wzrost obrotów handlo-
wych między oboma krajami. Przedstawili także priorytety przyszłej współpracy, 
a mianowicie: współdziałanie w negocjacjach budżetowych w Unii Europejskiej, 

36 Dziadek z Wehrmachtu…
37 Program współpracy…, pkt 5.5, s. 27.
38 R. Sikorski, G. Westerwelle, 20 lat polsko-niemieckiego traktatu sąsiedzkiego. Polska i Niemcy 

czyli solidne gospodarki, „Gazeta Wyborcza”, 21.06.2011.
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budowę „prawdziwie europejskiej polityki bezpieczeństwa energetycznego”, dbałość 
o bezpieczeństwo zewnętrznych granic unijnych, współpracę w obszarze wschod-
niej polityki UE. Podkreślając osobowy wymiar sąsiedztwa – „Stosunki polsko-
-niemieckie to są przede wszystkim ludzie. To są przyjaźnie, wymiana młodzieży, 
to duże zainteresowanie językiem niemieckim w Polsce, to liczne mieszane rodziny, 
to wielu młodych Europejczyków osadzonych w obu kulturach” – zaapelowali do 
Polaków i Niemców o wykorzystanie „szansy budowania nowych relacji, wyzbytych 
z kompleksów i opartych na zaufaniu”39. 

Minister spraw zagranicznych RFN Guido Westerwelle wypowiedział się także 
na temat relacji polsko-niemieckich w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”. Polityk 
stwierdził na początku, że „Rozwój niemiecko-polskich stosunków w ciągu ostat-
nich dwudziestu lat jest wielką i godną uwagi historią sukcesu. Traktat […] pod-
łożył podwaliny pod bezprecedensowe zbliżenie naszych obydwu krajów”40. Na 
zadane przez dziennikarza pytania odpowiedział pisemnie. Redaktor Jerzy Hasz-
czyński poprosił o opinię ministra w trzech najbardziej w jego opinii palących 
kwestiach: w jaki sposób strona niemiecka ustosunkowuje się do problemów 
gazoportu w Świnoujściu spowodowanych budową gazociągu Nord Stream; czy 
Niemcy są gotowi na wypłatę odszkodowań w związku z rehabilitacją przedstawi-
cieli dawnej mniejszości polskiej zamordowanych w Trzeciej Rzeszy; na czym 
polega problem z uznaniem niemieckiej Polonii za mniejszość oraz czy powoły-
wanie w polskich województwach pełnomocników do spraw mniejszości narodo-
wych i etnicznych nie oznacza chęci angażowania się strony niemieckiej w polską 
debatę nad sprawą mniejszości śląskiej41. Odpowiedzi Guido Westerwellego były 
stanowcze i jednoznaczne. Wyjaśnił, że zagrożenia dla toru wodnego w Świnoujściu 
będą wyeliminowane – inwestor zobowiązał się do głębszego wkopania rury – 
i obecnie nie dostrzega żadnych przeszkód. Następnie zadeklarował, że Niemcy nie 
zamierzają utrudniać realizacji polskich interesów gospodarczych, lecz są odpo-
wiedzialni za „europejskie interesy dotyczące zaopatrzenia w energię i […] środo-
wisko naturalne Bałtyku, które w każdym razie należy chronić”. Co do ewentualnych 
odszkodowań oświadczył, że nie ma o nich mowy, zwłaszcza że nie sugerowały ich 
także „zainteresowane grupy”, którym jedynie „chodziło o godną pamięć i uznanie”. 
Mówiąc o miejscu Polonii w Niemczech stwierdził, że przyznanie jej statusu 

39 Ibidem.
40 Kryzys przyspiesza integrację. Wywiad J. Haszczyńskiego z G. Westerwellem ministrem spraw 

zagranicznych RFN, „Rzeczpospolita”, 21.06.2011.
41 Ibidem.
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mniejszości współcześnie nie odpowiada realiom społecznym, a przede wszystkim 
„możliwościom niemieckiego systemu prawnego”. Zaapelował przy tym, żeby nie 
umniejszać sukcesu kompromisu osiągniętego przy „okrągłym stole”. Odnośnie do 
roli przyszłych pełnomocników przyznał, że forma, jaką przyjmie ta instytucja „leży 
oczywiście w kompetencjach wewnątrzpaństwowych”, zaznaczył jednak, że obie 
strony postulowały by niemiecka mniejszość w Polsce oraz obywatele polskiego 
pochodzenia w Niemczech mieli wyznaczoną na poziomie lokalnym osobę „do 
kontaktów”. Minister jasno przedstawił stanowisko swego państwa wobec tzw. 
trudnych spraw w stosunkach polsko-niemieckich. Stanowczość i precyzja jego 
słów świadczą, że strona niemiecka nie przewiduje ustępstw, a ewentualne nego-
cjacje w tym zakresie mogą być długotrwałe, skomplikowane i niedające gwarancji 
pozytywnego zakończenia. Na końcowe pytanie o główne przesłanie wspólnego 
posiedzenia rządów Polski i Niemiec w Warszawie polityk odpowiedział: „Dziś nie 
chcemy patrzeć jedynie wstecz, na to, co już osiągnęliśmy, lecz nakreślić wspólną 
wizję naszej przyszłości w XXI w. Jeszcze nigdy nasze stosunki nie były tak dobre, 
jak obecnie. Musimy wykorzystać historyczną szansę, jaką dziś mamy będąc 
partnerami”42. 

Dokładnie dwadzieścia lat po podpisaniu traktatu o dobrym sąsiedztwie dwa 
najważniejsze i najczęściej czytane dzienniki w Polsce opublikowały wypowiedzi 
dwóch polityków związanych w pewnym sensie z tym wydarzeniem. W „Rzeczpo-
spolitej” ukazał się artykuł Jana Krzysztofa Bieleckiego, który w 1991 r. sprawował 
urząd premiera i jednocześnie obok Krzysztofa Skubiszewskiego, Helmuta Kohla 
i Hansa-Dietricha Genschera był sygnatariuszem traktatu43, w „Gazecie Wyborczej” 
natomiast obszerny wywiad z profesorem Władysławem Bartoszewskim44 – znawcą, 
a przede wszystkim jednym z kreatorów stosunków polsko-niemieckich w XX 
i XXI w., ministrem w kancelarii premiera i pełnomocnikiem rządu do spraw 
dialogu międzynarodowego45. Były to poza komentarzami prasowymi – jedyne 
akcenty rocznicowe w wymienionych gazetach.

Jan Krzysztof Bielecki wspominał, że podstawą podpisanego dwadzieścia lat 
wcześniej traktatu była odważna teza szefa polskiej dyplomacji Krzysztofa Skubi-

42 Ibidem.
43 J.K. Bielecki, Droga do Europy wiodła przez Niemcy, „Rzeczpospolita”, 17.06.2011.
44 Obchody rocznicowe zbiegły się z opublikowaniem i promocją książki Władysława Bartoszew-

skiego Kropla drąży skałę? Co mówiłem do Niemców i o Niemcach przez ponad pół wieku, wstęp T.G. 
Ash, oprac. M. Barcz, Warszawa 2011.

45 Więcej przepraszania nie potrzebuję. Wywiad B.T. Wielińskiego z prof. W. Bartoszewskim, 
„Gazeta Wyborcza”, 17.06.2011.
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szewskiego o polsko-niemieckiej wspólnocie interesów. Innym powodem podjęcia 
takiej decyzji była „bolesna historia” dzieląca oba kraje, którą jego rząd chciał 
zakończyć – nikt w tamtym czasie nie miał już bowiem wątpliwości, że „polska 
droga do Europy wiedzie przez Niemcy”. Wpisując się w ton rocznicowych podsu-
mowań były premier oceniał: „Z perspektywy czasu widać, że traktat spełnił 
pokładane w nim przez obie strony nadzieje. Niemcy potraktowały swoje zobo-
wiązania poważnie, stając się aktywnym adwokatem polskiego członkostwa w Unii 
Europejskiej, a Polska dzięki reformom gospodarczym stała się jednym z motorów 
Wspólnoty”46. 

Profesor Władysław Bartoszewski natomiast przestrzegał przed „nadużywaniem 
wielkich słów” w dyskusji nad relacjami Polski i Niemiec gdyż „w stosunkach 
polsko-niemieckich namiętności nie są potrzebne”. W trakcie obchodów roczni-
cowych padło ich oczywiście wiele. Swoje ostrzeżenie polityk odnosił do współ-
czesnych czasów, jak podkreślił, Polacy i Niemcy mają budować „trwały związek, 
który przetrwa lata, wytrzyma kryzysy”. Wymieniając sprawy, w których istotnie 
różnią się stanowiska rządów obu państw – m.in. ochronę środowiska, walkę 
z ociepleniem klimatu, współpracę na poziomie samorządów – za największy 
problem uznał niewielką wiedzę Niemców na temat wschodniego sąsiada: „W każ-
dym traktacie można zapisać wszystko, współpracę między rządami najłatwiej 
zadekretować. Ale by społeczeństwa się zrozumiały, trzeba czasu, jedno pokolenie 
nie wystarczy”. Winą za ten stan rzeczy obarczył także Polaków. W 1991 r. w sto-
sunkach polsko-niemieckich panowała bardzo dobra koniunktura: „A myśmy go 
[traktat – K.K.] odfajkowali i trochę o nim zapomnieli. A trzeba było kuć żelazo, 
póki gorące”. Mimo to patrząc na współczesne relacje Władysław Bartoszewski 
zapewnił: „Stosunki polsko-niemieckie nigdy nie były lepsze niż teraz. A mówi to 
panu człowiek, który za kilka miesięcy będzie obchodził 90. urodziny i sporo 
pamięta. Byłem licealistą, gdy w 1938 r. Hitler podpisywał dzielący Czechosłowację 
układ monachijski. Miałem 18 lat, gdy zostałem więźniem Auschwitz”47.

Wartość umów międzynarodowych ocenia się nie w dniu ich podpisania – choć 
wydaje się, że wtedy toczy się nad nimi najbardziej burzliwa dyskusja, ale po 
dłuższym okresie ich obowiązywania. Po dwudziestu latach mało kto wyraża 
wątpliwość, że Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną 
Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 r. był 
zbędny lub odegrał niewłaściwą rolę. Oczywiście możemy mieć pretensje do jego 

46 J.K. Bielecki, op.cit.
47 Więcej przepraszania…
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autorów, że nie uwzględnili w nim kilku ważnych zagadnień, na przykład nadal 
dzielącej oba państwa kwestii majątków Niemców deportowanych po wojnie. 
Jednak załatwienie wielu zadawnionych problemów szybko i jednoznacznie w tam-
tym (i chyba w każdym) czasie było niemożliwe, a odwlekanie podpisania traktatu 
z pewnością nie odpowiadało polskiej racji stanu. Zaangażowanie obu stron 
w obchody rocznicowe dobitnie wskazuje, że wydarzenie to zarówno w Polsce, jak 
i w Niemczech odegrało istotną rolę w kształtowaniu wzajemnych relacji. Niewąt-
pliwie można mieć zastrzeżenia do formuły obchodów lub ich politycznych 
efektów – które zresztą będzie można ocenić dopiero po dłuższym czasie. W ciągu 
całego rocznicowego roku po wielokroć padały słowa: współpraca, pojednanie, 
przyjaźń, ale niosły za sobą niewiele konkretnych pomysłów i działań. Ale taką 
właśnie w pewnym sensie politycy obu państw przyjęli formułę. Wielokrotnie 
przypominano różne zaszłości historyczne. Nie rozwiązano wielu palących pro-
blemów. Jednak przynajmniej kilka spraw udało się jeśli nie całkowicie załatwić, to 
przynajmniej wydobyć na światło dzienne. 
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Treaty on Good Neighbourhood Twenty Years Later. Th e Political and 
Symbolic Dimension of Anniversary Celebrations

THE END OF the 1980s and the beginning of the 1990s brought signifi cant changes in the 
political system, both in Poland and in Germany (transformation by unifi cation). In the 
neighbourly dimension, they marked the beginning of the reorganization of mutual rela-
tions between Poland and Germany. Th e so-called treaty on good neighbourhood, con-
cluded on 17 June 1991, constituted the formal basis for the introduction of changes in 
Polish-German relations. Twenty years later, it is time for summary and refl ection. At 
present, it can hardly be denied that the Federal Republic of Germany is the most important 
neighbour of Poland, both politically and economically. Th e anniversary of the Treaty on 
Good Neighbourhood provoked discussion on the last twenty years of neighbourly rela-
tions, it was also an opportunity to make some predictions. Both countries initiated celebra-
tions to commemorate this event. Th e year 2011 was offi  cially recognized as „the year of 
celebrations of the 20th anniversary of the Polish-German treaty on good neighbourhood”. 
On this occasion, numerous celebrations and events were organized nationally and locally 
by both sides. Th e article is aimed at presenting how the anniversary of the Treaty of Good 
Neighbourhood was celebrated, what problems were addressed in offi  cial speeches and 
what problems were avoided, and how the anniversary celebrations aff ected the image-
related issues in both countries aft er 20 years of mutual relations regulated by the treaty. 
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INSPIRACJĄ DO POWSTANIA niniejszego tekstu stały się warszawskie incydenty 
z 11 listopada 2011 r. z udziałem niemieckich aktywistów ultralewicowych, którzy 
przybyli do Polski, by wziąć udział w blokadzie Marszu Niepodległości, organizo-
wanego przez ugrupowania konserwatywne i narodowe. Autor nie stawia sobie za 
zadanie przedstawienia chronologicznego przebiegu wspomnianych zajść. Celem 
tekstu jest przybliżenie czytelnikowi społeczno-politycznego rodowodu niemiec-
kiej skrajnej lewicy oraz ogólny przegląd głosów, padających w publicznej dyskusji 
następującej po obchodach Święta Niepodległości, przy czym głównym obszarem 
zainteresowania będą opinie pochodzące ze środowisk uznawanych za skrajne, 
zarówno po prawej, jak i lewej stronie sceny politycznej. Głosy te dotyczyły nie-
mieckiego aspektu zajść w Warszawie. 

11 listopada 2011 r. na ulicach Warszawy uwidocznili się ekstremiści z Niemiec. 
Za sprawą doniesień medialnych oraz szerokiej debaty pojawiły się informacje, że 
byli to lewacy znad Szprewy. Wydaje się, że dla polskiej opinii publicznej sam fakt 
istnienia współcześnie prądów skrajnie lewicowych w Niemczech jest znacznie 
mniej znany niż działalność tamtejszej ekstremy prawicowej. Niemiecka radykalna 
lewica nie może być kojarzona wyłącznie z partią Die Linke (Lewica), będącą swego 
rodzaju pogrobowcem twórców i budowniczych realnego socjalizmu w państwie 
wschodnioniemieckim, wywodzących się z niesławnej Niemieckiej Socjalistycznej 
Partii Jedności (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED), czy też z histo-
ryczną już Frakcją Armii Czerwonej (Rote Armee Fraktion, RAF), lewacką organi-
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zacją terrorystyczną działającą w RFN szczególnie aktywnie w latach 70. i 80. 
XX w.1 

Niemieckie służby specjalne obserwują również dzisiaj znaczną liczbę organi-
zacji lewicowych, które uznają za ekstremistyczne. Unaoczniają to publikowane 
corocznie raporty o stanie bezpieczeństwa państwa. Jako przykładem można 
posłużyć się choćby dokumentem przygotowywanym przez Federalny Urząd 
Ochrony Konstytucji (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV). Najbardziej aktualny 
raport federalny, przedstawiający sytuację w 2010 r. wymienia co najmniej osiem 
ruchów i organizacji, którym niemiecki kontrwywiad przypisuje charakter skrajnie 
lewicowy2. Członkowie wszystkich tych ugrupowań zdaniem autorów raportu 
„prowadzą swą działalność polityczną na podstawie zasad rewolucyjno-marksi-
stowskich lub anarchistycznych. Dążą oni do zastąpienia aktualnego porządku 
państwowego i politycznego systemem socjalistycznym, ewentualnie komunistycz-
nym, bądź do utworzenia pozbawionego przymusu społeczeństwa anarchistycz-
nego”3. Niektórzy spośród nich używają przemocy w celach politycznych bądź 
uznają ją za element walki politycznej. Służby specjalne wskazują, że w ostatnich 

1 RAF wpisywała się wówczas w ogólnoeuropejski trend walki rewolucyjnej przeciw ugruntowa-
nym demokracjom Zachodu: „Nie można zapominać o tym, że bunty społeczne w Europie Zachodniej 
w drugiej połowie lat 60. stworzyły lewicowy terroryzm z niemiecką Frakcją Czerwonej Armii (RAF) 
i włoskimi Czerwonymi Brygadami na czele. Zresztą organizacjom separatystycznym spod znaku 
ETA czy IRA też towarzyszyła lewicowa ideologia”. Zob. K. Izak, Zagrożenie terroryzmem i ekstremi-
zmem w Europie na podstawie wybranych przykładów. Teraźniejszość, prognoza ewolucji, kierunki 
rozwoju, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”  2011, nr 5, s. 124.

2 BfV w swoim raporcie za 2010 r. wymienia partie, organizacje oraz ruchy/subkultury odwołujące 
się do idei lewicowych i anarchistycznych. Wśród wskazanych przez kontrwywiad organizacji są 
między innymi: autonomiczni (Autonome), klasyczni anarchiści (traditionelle Anarchisten), trockiści, 
(Trotzkisten), Lewica Interwencjonistyczna (Interventionistiche Linke, IL), wspomniana partia Die 
Linke (Lewica) wraz z powiązanymi z nią grupami, takimi jak Forum Marksistowskie (Marxistisches 
Forum, MF) czy Lewica Antykapitalistyczna (Antikapitalistische Linke, AKL), Marksistowsko-Leni-
nowska Partia Niemiec (Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands, MLPD). Zob. Verfassungs-
schutzbericht 2010, Bundesamt für Verfassungsschutz, Berlin 2011, s. 135, 149, 154, 163, 165, 176, 178.

3 Zob. ibidem, s. 126. 
Również w polskich opracowaniach dotyczących ekstremizmu niemieckiego zwraca się uwagę na 

wzrost brutalności niemieckich lewaków. Cytowany już Krzysztof Izak pisze: „Zdaniem szefa Fede-
ralnego Urzędu Ochrony Konstytucji (Bundesamt für Verfassungsschutz – BfV), Heinza Fromma, 
Niemcom co prawda nie grozi nowa fala lewicowego ekstremizmu, ale w przyszłości nie można tego 
wykluczyć). Niemiecka służba ostrzegła, że nastąpił znaczny i niebezpieczny wzrost przestępczości 
lewackiej, szczególnie skierowanej wobec konkretnych osób”. Zob. K. Izak, op.cit., s. 132.
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latach wzbiera agresja środowisk lewackich, które dokonując ataków na „wrogie 
elementy” podejmują coraz większe ryzyko4.

Patrick Moreau i Jürgen Lang defi niują skrajaną lewicę jako prąd wrogi porząd-
kowi konstytucyjnemu typowemu dla demokracji zachodnich, w optyce którego 
zasada równości ma absolutny prymat we wszystkich aspektach życia5. Ci sami 
autorzy przedstawiają również systematykę niemieckiego środowiska ekstremistów 
lewicowych w połowie lat 90. Wymieniają oni poprzedniczkę Die Linke Partię 
Demokratycznego Socjalizmu (Partei des Demokratischen Sozialismus, PDS) z jej 
grupami ekstremistycznymi, organizacje pozostające w orbicie jej wpływów, 
kooperujące organizacje o charakterze rewolucyjno-marksistowskim, krytyczne 
wobec PDS grupy rewolucyjno-marksistowskie, anarchistów i Autonome6. 

Na marginesie warto zauważyć, że w Raporcie z działalności Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego w 2010 roku – polskim odpowiedniku przytaczanego niemiec-
kiego dokumentu, nie podaje się nazwy żadnej ekstremistycznej organizacji lewi-
cowej, a jedynie wzmiankuje o tym, że pozostają one w zainteresowaniu Agencji7.

Klasycznymi polami aktywności ekstremistów lewicowych w Niemczech od lat 
pozostają działalności: antywojenna/antymilitarystyczna, antyglobalistyczna, 
antyrepresyjna/antypaństwowa, antyatomowa, antyrasistowska i oczywiście anty-
faszystowska8. Ze względu na charakter niniejszego opracowania szczególną rolę 
odgrywa ostatnia spośród wymienionych. Lewicowa działalność antyfaszystowska 
ma w Niemczech długą tradycją. Są one – jak się wydaje – nieporównywalne 

4 Zob. Verfassungsschutzbericht 2010, op.cit., s. 126. 
5 Patrick Moreau i Jürgen Lang odwołując się do Jamesa Jolla w nastepujący sposób defi niują 

ekstremizm lewicowy: „Wrogość do demokratycznego porządku konstytucyjnego bazuje na bardzo 
zróżnicowanych przekonaniach. W odróżnieniu od ekstremizmu prawicowego, który neguje leżący 
u podstaw praw człowieka fundamentalną zasadę równości wszystkich ludzi, skrajna lewica rozdyma 
>zasadę równości na wszystkie obszary życia<, tak że zasada wolności akcentowana jest przesadnie 
(komunizm) lub wiedzie na manowce, ponieważ uznaje >każdą formę państwowości za represywną< 
(anarchizm). Zob. P. Moreau, J. Lang, Linksextremismus. Eine unterschätzte Gefahr, Bonn 1996, 
s. 18–19.

6 Zob. ibidem, s. 116, 245, 276, 312 i 327. Harald Bergsdorf i Rudolf van Hüllen charakteryzują 
następczynię PSD Die Linke jako partię gromadzącą oprócz polityków lewicowych, wyznających 
zasady demokracji również grupy o charakterze antydemokratycznym: „Die Linkspartei ewoluuje 
coraz bardziej do postaci zbiorowiska rozmaitych prądów ekstremizmu lewicowego w Niemczech”. 
Zob. H. Bergsdorf, R. van Hüllen, Linksextrem – Deutschalnds unterschätzte Gefahr?, Padeborn 2011, 
s. 13.

7 Zob. Raport z działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2010 r., red. Agencja Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego, Warszawa 2011, s. 27.

8 Zob. Verfassungsschutzbericht 2002, Bundesamt für Verfassungsschutz, Berlin 2003, s. 151–160; 
Verfassungsschutzbericht 2010, op.cit., s. 182–200. 
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z doświadczeniami lewicy polskiej, która co prawda w okresie międzywojennym 
prowadziła walkę ideologiczną z prawicą narodową, a w ramach sporu dochodziło 
do działań terrorystycznych, jak choćby mord na Gabrielu Narutowiczu, „prezy-
dencie mniejszości narodowych”. Polscy lewicowcy nie musieli jednak zmierzyć się 
z „upaństwowionym” faszyzmem, kreującym państwo totalitarne. 

W powojennym niemieckim ruchu antyfaszystowskim wyróżnić można kilka 
nurtów, które wyodrębnia się zarówno w oparciu o kryteria chronologiczne, jak 
i o czynniki ściśle merytoryczne. Kamieniem milowym w historii organizacji 
antyfaszystowskich stało się pojawienie się w latach 60. XX w. Nowej Lewicy9. Jej 
istnienie związane było z buntem młodzieży, zwłaszcza studenckiej, w drugiej 
połowie lat 60. Ogarnął on Europę Zachodnią i Amerykę Północną, nosząc cha-
rakter antyautorytarny, antywojenny, a w Niemczech Zachodnich, gdzie młodzi 
domagali się rozliczenia okresu nazizmu, wyraźnie antyfaszystowski10. 

Zaznaczyć też należy, że Nowa Lewica, powszechnie nazywana opozycją poza-
parlamentarną (außerparlamentarische Opposition, APO11), nie była jednorodna, 
zaliczyć można byłoby do niej różne organizacje, takie jak „okręt fl agowy” ruchu 

9 W Niemczech Zachodnich SPD odeszła od twardego kursu marksistowskiego już u schyłku lat 
50. Opisuje to Justyna Bokajło: „Przełomem w społeczno-ekonomicznych koncepcjach SPD okazał 
się zjazd w Bad Godesberg w listopadzie 1959 r. Wówczas to SPD, jako pierwsza europejska partia 
socjaldemokratyczna, zrezygnowała z retoryki marksistowskiej. Określiła się jako partia narodu – 
Volkspartei, porzucając tym samym dogmat partii klasy robotniczej…”. Zob. J. Bokajło, Kryzys socjal-
demokracji niemieckiej, [w:] Niemcoznawstwo 16. Sprawy niemieckie i polsko-niemieckie w XX i XXI 
wieku, red. R. Gelles, Wrocław 2008, s. 112. Bardzo szybko doszło też do spięć pomiędzy Starą i Nową 
Lewicą. Przykład takiego zdarzenia opisuje w monografi i poświ`econej RAF Willi Winkler. SDS 
(Sozialistischer Deutscher Studntenbund, SDS) zorganizował w Berlinie Zachodnim studencki kongres 
przeciw zbrojeniom atomowym. W jego trakcie zmierzyły się ze sobą dwie postacie lewicy, dziś można 
by określić je mianem ikon – Helmut Schmidt, ówczesny ekspert ds. obronności w SPD, późniejszy 
kanclerz federalny, oraz dziennikarka Ulrike Meinhof, późniejsza terrorystka. Rozmowa była dla 
Schmidta bardzo trudna. Kiedy wraz z Meinhof inny publicysta, Erich Kuby, wezwał go do nawiązania 
dialogu z Berlinem Wschodnim, przyszły kanclerz nazwał go kolaborantem i opuścił zgromadzenie. 
Zob. W. Winkler, Die Geschichte der RAF, Hamburg 2008, s. 31–32.

10 Katalizatorem buntów studenckich była wizyta, jaką w Berlinie Zachodnim złożył w 1967 r. 
Mohammad Reza Pahlawi, szachinszach Iranu. Jego pobytowi towarzyszyły masowe protesty osób 
uznających monarchę za despotę, ale wznoszono też hasło przeciwko archaicznym strukturom 
akademickim w RFN i Berlinie Zachodnim. W czasie rozpraszania demonstrantów został zastrzelony 
przez policjanta (który notabene okazał się również tajnym współpracownikiem Stasi) student Benno 
Ohnesorg. Zob. W. Czapliński, A. Galos, W. Korta, Historia Niemiec, Wrocław 2010, s. 766.

11 Rudi Dutschke, zapytany w grudniu 1967 roku w ramach audycji „Zu Protokoll” o to czy APO 
jest tylko pozaparlamentarna, czy może antyparlamentarna, stwierdził, że aktualny parlament jest 
bezużyteczny, gdyż nie wyraża opinii i oczekiwań ludu. Istnieje podział pomiędzy ludem, a jego re-
prezentantami”. W dalszej części wywiadu Dutschke wspomina o tworzeniu alternatywnej kultury 
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– Socjalistyczny Niemiecki Związek Studentów (Sozialistischer Deutscher Studn-
tenbund, SDS), rzesze sympatyków czy grupy zwolenników zbrojnego oporu, 
z którego ostatecznie wyłonili się lewicowi terroryści z członkami najbardziej 
rozpoznawalnej RAF na czele12. 

Stopniowo jednak w ruchu dochodziło do podziałów, których podstawą były 
różnice ideologiczne, swoisty konfl ikt płci, czy też regionalna samodzielność. 
Czasami podziały te wiązały się ze wzajemną wrogością poszczególnych grup13. 
SDS przestał działać jako organizacja federalna w marcu 1970 r., ale poszczególne 
oddziały lokalne funkcjonowały jeszcze przez jakiś czas. 

Th omas Schulze i Almut Gross w monografi i Die Autonomen zaznaczają jednak, 
że postępujące rozluźnienie wewnętrznej więzi ruchu studenckiego nie spowodo-
wało jego politycznego czy ideowego końca. Przeważnie w dużych miastach 

politycznej. Zob. R. Dutschke, Das Problem der Revolution in Deutschland. Reden, Streitgespräche und 
Interviews, München 2008, CD 1.

12 Biograf kanclerza Schmidta w następujący sposób opisuje najbrutalniejszych lewicowców: 
„Krwawe ślady terrorystów sięgają aż do schyłku lat 60., kiedy to po śmierci Benno Ohnesorga 
i zamachu na Rudiego Dutschke oddziela się od głównego nurtu grupa radykałów. Studenci, tacy jak 
Andreas Baader czy Gudrun Ensslinn postanawiają na przełomie lat 1967 i 1968 kontynuować swoją 
intelektualną walkę z późnokapitalistycznym społeczeństwem z bronią w ręku. Chcą poprzez złamanie 
wyłączności państwa na użycie przemocy przeprowadzić społeczeństwo do kolejnego etapu rewolucji 
socjalistycznej – likwidacji państwa”. Zob. M. Rupps, Helmut Schmidt. Mensch-Staatsmann-Moralist, 
Freiburg 2008, s. 247.

13 Podstawą podziału był na przykład stosunek do inwazji wojsk Układu Warszawskiego na 
Czechosłowację latem 1968 r., który poparli dogmatyczni komuniści, co było nie do zaakceptowania 
przez grupy niedogmatyczne. Grupa kobieca w łonie SDS, SDS-Frauen, odczuwała brak realizacji 
swoich celów w ramach całego związku. Jak opisują to wywodzący się z Nowej Lewicy Th omas 
Schulze i Almut Gross: „Na przełomie roku 1969 i 1970 SDS, APO i ruch studencki niemalże zniknęły 
lub też podzieliły się na różne nowolewicowe prądy. Antyautorytarni z SDS, którzy nie odnaleźli się 
ani w DKP i w grupach komunistycznych (K-Gruppen), ani nie szukali poprzez Młodych Socjalistów 
(Arbeitsgemeinschaft  der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in der SPD, Jusos) i inne partie drogi 
do instytucji, tworzą od 1970 r. grupy niedogmatyczne, grupy dzielnicowe, anarchistyczne (Anarchos), 
spontaniczne (Spontis), jak również grupy, które w swej pracy politycznej w zakładach pracy wzorują 
się na włoskich walkach w zakładach pracy (np. we Fiacie)”. Zob. T. Schulze, A. Gross, Die Autonomen. 
Ursprünge, Entwicklung und Profi l der autonomen Bewegung, Hamburg 1997, s. 23. O wzajemny 
zwalczaniu się rozchodzących się prądów Nowej Lewicy wspomina C. Wolfschlag. Zob.: Wolfschlag, 
op.cit., s. 65. Ciekawy opis rozkładu APO znaleźć można w biografi i R. Dutschke, w której autorka 
cytuje list skierowany do dawnego lidera ruchu: „APO podzieliło się na około 12 frakcji. Ty jesteś 
w Londynie, Krahl nie żyje, Meinhof, Mahler, Kinzelmann wyemigrowali do Jordanii. Semler/Neitzke/
Horlemann odgrywają Mini-Stalinów, każda grupa uważa swoje idee za jedynie słuszne. Co robić?”. 
Zob. G. Dutschke, Rudi Dutschke. Wir hatten ein barbarisches, schönes Leben. Eine Biographie, Köln 
1996, s. 236.
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wyłoniły się środowiska alternatywne, dysponujące zapleczem kulturalnym i tech-
nicznym, które to kultywowały idee Nowej Lewicy14. 

Claus Wolfschlag widzi w rozłamie grup pokolenia ’68 początek agresywnego 
antyfaszyzmu, przy czym wyróżnia w nim wewnętrzny podział na: a) antyfaszyzm 
radykalny; b) antyfaszyzm autonomiczny. Pierwszy spośród nich był typowy dla 
środowisk komunistycznych, takich jak: DKP, K-Gruppen czy marksistowsko 
zorientowane prądy Nowej Lewicy. Ideowo antyfaszyzm radykalny był kontynuacją 
antyfaszyzmu ortodoksyjnego Starej Lewicy, sięgał jednak po nowe metody. Drugi 
zasilały osoby wywodzące się z szeregów niedogmatycznych ruchów antyautory-
tarnych15. Obecnie antyfaszyzm automatycznie kojarzony jest z Autonome16, którzy 
wymieniani są systematycznie we wszystkich dorocznych raportach BfV. W pod-
ręcznym leksykonie niemieckich organów ochrony konstytucji określa się ich jako 
ruch niebazujący na jednej spójnej koncepcji ideologicznej, który za swe główne 
cele przyjmuje odrzucenie obowiązujących norm społecznych i tworzenie enklaw, 
gdzie jego członkowie mogą prowadzić swobodne, niepodlegające państwowym 
ograniczeniom życie. Agresywny opór w stosunku do instytucji państwowych jest 
charakterystyczny dla ruchu. Również antyfaszyzm należy do podstawowych 
wspólnych dla całego nurtu wartości. Walkę z faszystami i rasistami, rozumianą 
również jako fi zyczną agresję, środowiska autonomiczne „biorą we własne ręce”17. 
Autonome nie akceptują zorganizowanych struktur jednak w latach 90. XX w. 
istniała organizacja o wschodnioniemieckim rodowodzie skupiająca antyfaszy-
stów znad Szprewy, był to Związek Antyfaszystów/Federacja (Bund der Antifaschi-
sten/Dachverband e.V.). BfV szacował liczbę Autonome w 2010 r. na około 6200 
osób, co stanowi znaczną większość spośród 6800 agresywnych ekstremistów 
lewicowych18.

14 Zob. T. Schulze, A. Gross, op.cit., s. 24. 
15 Zob. C.-M. Wolfschlag, Das „antifaschistische Milieu“. Vom „schwarzen Block“ zur Lichterkette 

– Die politischen Repressionen gegen „Rechtsextremismus“ in der Bundesrepublik Deutschland, Graz–
–Stuttgart 2002, s. 63.

16 Harald Bergsdorfer i Rudolf van Hüllen tak scharakteryzowali antyfaszystowską postawę 
niemieckich lewaków: „»Antyfaszyzm« to klasyka pośród pól aktywności Autonome. Tam, gdzie 
spotyka się skrót Antifa jako element nazwy grupy, można być przekonanym, że ma się do czynienie 
z agresywnymi autonomistami”. Zob. H. Bergsdorfer, R. van Hüllen, Linksextrem – Deutschlands 
unterschätzte Gefahr?, Padebron 2011, s. 60.

17 Glossar der Verfassungsschutzbehörden, red. Bundesamt für Verfassungsschutz, w archiwum 
autora, s. 4 i 9.

18 Zob. Verfassungsschutzbericht 2010, op.cit., s. 135.
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Warto zauważyć, że ruch ten nie wyłonił się bezpośrednio z rozpadającego się 
na przełomie szóstej i siódmej dekady APO. Kształtował się on ewolucyjnie czer-
piąc z doświadczenia poprzedników. Wśród ogniw, które pojawiają się w łańcuchu 
niemieckich i europejskich organizacji skrajnej lewicy przed niemieckimi grupami 
autonomicznymi wymienić można: okupujących pustostany, Sponties i autono-
micznych przeciwników elektrowni atomowych. Pierwsi zajmowali pustostany, 
tworząc w ten sposób autonomiczne strefy, proces ten rozpoczął się Getyndze, 
Hamburgu i Frankfurcie nad Menem, gdzie też przybrał zdecydowanie na sile. 
Wielu dzikich lokatorów pojawiło się też w Berlinie Zachodnim19. Przeciwnicy 
energii atomowej wdzierali się na budowy instalacji atomowych. Grupą najbardziej 
zbliżoną do dzisiejszych Autonome byli Spontis. Wywodzili się oni z niedogmatycz-
nego skrzydła SDS, po jego rozwiązaniu optowali za tworzeniem niezależnych, 
alternatywnych środowisk wielkomiejskich. W 1978 r. w Berlinie odbył się – jako 
ogólnoniemieckie forum – Tu-nix-Kongreß, który zakończył się rozruchami 
z udziałem 5000 demonstrantów, był jednak również końcem Spontis. Część spo-
śród nich włączała się w ofi cjalne życie polityczne, inni – wierni ideałom Nowej 
Lewicy – dali początek Autonome20. Można wymieniać dalsze spotkania ruchów 
nowolewicowych. Moreau i Lang wymieniają ogólnoniemieckie spotkanie grup 
autonomicznych w Hanowerze w lutym 1983 r., w ramach którego 250 aktywistów 
dyskutowało o sposobach działania środowiska w RFN21, gdzie zdecydowano się 
podejmować liczne małe akcje wywrotowe. Autonome konsultowali się również 
w latach późniejszych w innych kwestiach.

Ruch ten, podobnie jak jego poprzednicy, charakteryzować mają między innymi 
następujące cechy: wzywanie do „oświecenia” przy jednoczesnym braku tolerancji 
w stosunku to reprezentantów innych poglądów, rozmyta i teoretycznie niedojrzała 

19 W historii Berlina Zachodniego zjawisko to opisywane jest następująco: „Ruch okupujących 
puste domy dzikich lokatorów rozwijał się stopniowo i w 1982 r. osiągnął szczyt swoich możliwości, 
skupiając około 4 tysięcy ludzi, głównie młodych, z których 70% według danych administracji we-
wnętrznej przybyło do Berlina Zachodniego dopiero pod koniec lat 70.” Zob. W. Rott, Wyspa. Dzieje 
Berlina Zachodniego 1948–1990, Warszawa 2011, s. 269. 22 września 1981 r., w czasie jednej z akcji 
wysiedleniowych i towarzyszącym im zamieszkom, zginął pod kołami autobusu Klaus-Jürgen Rattay, 
który stał się swoistym męczennikiem ruchu. Heinz Rudolf Kuntze poświęcił zmarłemu piosenkę 
Regen in Berlin. Zob. ibidem, s. 282. 

20 Zob. T. Schulze, A. Gross, op.cit., s. 24–29. Moreau i Lang podają, że w kongresie TUNIX [w ich 
monografi i występuje taka pisownia nazwy spotkania – M.W. ] wzięło udział około 6000 uczestników. 
W jego ramach dyskutowano nad likwidacją Modell Deutschland, czyli RFN jako państwa, i zastąpie-
nie go społeczeństwem anarchistycznym. Wznoszone w trakcie kongresu hasła miały zdecydowanie 
bojowy charakter. Zob. P. Moreau, J. Lang, op.cit., s. 367.

21 Zob. ibidem, s. 366–367.
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dyskusja na temat alternatywnego modelu społeczeństwa oraz traktowanie prote-
stu jako predyspozycji, stylu życia, nie zaś jako wyniku analizy22. 

Niemieccy badacze po dokonaniu przeglądu autonomicznego piśmiennictwa 
z początku lat 80. XX w. wymieniają następujące cechy wspólne dla całego ruchu: 
nastawienie od niesprecyzowanego anarchistycznego po rewolucyjne, odrzucenie 
wszelkiej zwierzchności, odrzucenie wszelkich instytucji państwowych i władzy 
państwa, odrzucenie państwa jako formy cywilizacyjno-politycznej, odrzucenie 
systemu kapitalistycznego w gospodarce, odrzucenie tworzenia instytucji hierar-
chicznych mających polityczne zadania, odrzucenie decyzji z zewnątrz w zakresie 
polityki, gospodarki i kultury, odrzucenie działalności politycznej ze względu na 
niereformowalność systemu, odrzucenie przymusowej homogeniczności ruchu 
i optowanie za całkowicie wolnym, zdecentralizowanym i pozbawionym przymusu 
życiu społecznym23. W ruchu trwała dyskusja ideologiczna, do której najważniej-
szych przejawów należy dokument Doitsch-Stunde przygotowany przez grupę 
L.U.P.U.S., z okazji zjednoczenia Niemiec. Głównym tematem tekstu jest niemiecki 
antyfaszyzm w obliczu rodzącej się „IV Rzeszy”. W tym zakresie autorzy stwierdzają 
jedność środowisk nowolewicowych: „W sprawie antyfaszyzmu, różnice pomiędzy 
KB, Antifą, K-Gruppen, antyimperialistami i Autonome kurczą się do niezauważal-
nych rozmiarów. Najwyraźniej jesteśmy mniej lub więcej jednej myśli w sprawie 
walki przeciw »nieprzerwanej tradycji niemieckiego faszyzmu«, przeciw narasta-
jącemu nacjonalizmowi i wrogości wobec obcokrajowców, przeciw przybierają-
cemu na sile rasizmowi. Cała ta ciągłość owocuje wspólnym wezwaniem do 
zatrzymania powstania »IV Rzeszy«”24.

I tak antyfaszyzm pozostaje jednym z głównych fi larów Nowej Lewicy i domi-
nuje postrzeganie przez nią rzeczywistości społeczno-politycznej25. Obserwatorzy 

22 Zob. C.-M. Wolfschlag, op.cit., s. 64–65.
23 Zob. T. Schulze, A. Gross, op.cit., s. 56.
24 Zob. Autonome L.U.P.U.S. Gruppe R/M, Doitsch-Stunde, w archiwum autora.
25 Antyfaszyzm ruchów autonomicznych scharakteryzowano między innymi tak: „Począwszy od 

1991 r. walka z »faszyzmem« znajduje się centrum działań Autonome z użyciem przemocy na całym 
terytorium Niemiec. Ich »antyfaszyzm« bazuje na uproszczonej interpretacji historii. Faszyzm miałby 
być zjawiskiem typowym dla systemu kapitalistycznego. RFN powstała zaś jako kontynuatorka 
państwa nazistowskiego”. Zob. P. Moreau, J. Lang, op.cit., s. 372.  Co ciekawe, Rudi Dutschke w swym 
liście do prezydenta federalnego Heinemanna dotyczącym roli niemieckiej lewicy napisał: „Za decy-
dujące uznaję to, że te zdecydowanie różniące się opcje [Stara i Nowa Lewica – M.W.] w komplikującej 
się sytuacji rozwiną humanistyczne więzy solidarności przeciwko głośnym tendencjom starych 
i nowych form obecności faszyzmu, i nie uczynią tego dopiero wtedy, gdy będzie za późno”. Zob. G. 
Dutschke, op.cit., s. 241.
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o poglądach prawicowych uznają, że Autonome klasyfi kują zjawiska i zachowania 
polityczne jako faszystowskie z dużą swobodą, nie korzystając z jakiejkolwiek 
usystematyzowanej metodologii26. W środowisku tym jedną z najbardziej spekta-
kularnych form zwalczania skrajnej prawicy jest blokowanie lub zakłócanie imprez 
przygotowywanych przez organizacje uznane za wrogie. W ramach tych akcji 
wykorzystywany jest Schwarzer Block (Czarny Blok), który nie jest permanentnie 
istniejącą grupą bojową, a tworzoną ad hoc formacją, występującą agresywnie 
w obronie idei ruchu27.

Wizerunek niemieckich antyfaszystów na ulicach Warszawy 11 listopada 2011 r. 
odpowiadał typowemu, znanemu zza Odry, obrazowi członków ruchów autono-
micznych28. Również przyjętą taktykę działania uznać można za „eksport” zza 
zachodniej granicy. O tym, że aktywiści Antify liczyli się ze starciami świadczyć 
może fakt zabrania ze sobą z Niemiec sanitariuszy. 

Niemcy zjawili się w polskiej stolicy na wezwania lewicowej Koalicji Porozu-
mienie 11 Listopada29, która planowała stworzenie kontrwydarzenia w stosunku 
do organizowanego między innymi przez Młodzież Wszechpolską i Obóz Naro-

26 W publikacjach autorów kojarzonych z niemiecką prawicą, jak i w opracowaniach kontrwy-
wiadu spotkać można często określenie vermeintliche Nazis (rzekomi faszyści, naziści), co wskazuje 
na brak dyscypliny wśród Autonome w defi niowaniu „elementów faszystowskich”. Zob. Glossar der 
Verfassungsschutzbehörden, red. Bundesamt für Verfassungsschutz, w archiwum autora, s. 4.

27 Cytowany już leksykon służb specjalnych określa Schwarzer Block jako grupy zamaskowanych 
jednolicie wyposażonych aktywistów skrajnej lewicy, których publiczne pojawienie się „gwarantuje” 
agresywne zachowanie. Zob. Glossar der Verfassungsschutzbehörden, op.cit., s. 23. Jan Schwarzmeier 
podkreślił, że przyjęcie specyfi cznego typu ubiorów daje członkom tego zdecentralizowanego ruchu 
poczucie pewnej jedności oraz jest sygnałem siły i jedności, wysyłanym na zewnątrz grupy. Zakry-
wanie twarzy przez Autonome ma zapewnić im swoistą przewagę psychologiczną nad przeciwnikami. 
Oni widzą, pozostając jednocześnie „niewidzialnymi”, nierozpoznawalnymi, czyli bezkarnymi 
uczestnikami rozruchów. Zob. J. Schwarzmeier, Die Autonomen zwischen Subkultur und sozialer 
Bewegung, Göttingen 2001, s. 30–31. W strojach członków tej formacji dominuje kolor czarny, stąd 
jej nazwa.

28 Przyznaje to zresztą prasa związana ze skrajną lewicą, pisząca o tym, że 11 listopada na ulicach 
Warszawy pojawił się Schwarzer Block. Zob. G. Lesser, Wasserwerfer am Unabhänigkeitstag, http://
www.taz.de-Krawalle-in-Polen-/!81792/, odczyt z dn. 21.12.2011. Zob. nowy ekran, Lewackie bojówki 
z Niemiec na Święcie Niepodległości Polski, http://vod.gazetapolska.pl/680-nie-bedzie-niemiec-plul-
-nam-w-twarz, odczyt z dn. 06.01.2011.

29 Warszawski antyfaszysta Darek udzielając wywiadu „Antifaschistisches Infoblatt” wśród 
partnerów wchodzących w skład koalicji wskazał organizacje lewicowe, anarchistyczne, feministyczne, 
środowisk LBGT, Kampanię Przeciw Homofobii, anarcho-syndykalistyczne związki zawodowe, inne 
organizacje pozarządowe, organizacje żydowskie, „Krytykę Polityczną” i inne. Głównym inicjatorem 
blokad w stolicy ma być Warszawska Akcja Antyfaszystowska. Zob. Darek, Wir sind eine Bewegung, 
„Antifaschistisches Infoblatt” 2011, nr 93.
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dowo-Radykalny Marszu Niepodległości, planując jego zablokowanie pod hasłem 
„Faszyzm nie przejdzie”. Na stronach internetowych Koalicji znaleźć można 
materiał w wielu językach informujący o planowanym marszu, który pod przy-
krywką haseł patriotycznych jest wydarzeniem o charakterze neofaszystowskim, 
antysemickim i rasistowskim. Informacja ta została zamieszczona również w języku 
niemieckim30. Jan Pospieszalski, znany z prawicowych poglądów publicysta, poka-
zał w swym programie „Bliżej” materiał reporterski z Berlina, w którym zaprezen-
tował plakaty werbujące niemieckich antyfaszystów do udziału w blokowaniu 
warszawskiego przemarszu. Materiały te były kolportowane w lokalach tworzących 
kulturalną infrastrukturę Autonome31.

Przybywający do Polski autobusami niemieccy antyfaszyści, byli obserwowani 
przez Policję i ABW. 11 listopada zrobiło się o nich głośno po raz pierwszy za 
sprawą scysji pomiędzy nimi a rekonstruktorami uczestniczącymi w paradzie 
historycznej po centralnych uroczystościach na Placu Marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Relacje uczestników wydarzeń są jednak skrajnie odmienne. Środowisko 
anarchistyczne podaje, że awanturę wywołała grupa prawicowców i starszy członek 
napoleońskiej grupy rekonstrukcyjnej, który krzycząc „Szkopy won!” miał zaata-
kować karabinem niemiecką antyfaszystkę32. Inaczej sprawę przedstawił Jacek 
Nieszczerzewicz, według którego polscy rekonstruktorzy byli najpierw lżeni przez 
niemieckich antyfaszystów, a następnie on sam został przez nich opluty, co było 
początkiem przepychanki33. Wersję Nieszczerzewicza potwierdził w programie 
„Bliżej” Sławomir Stepulak, który pospieszył zaatakowanemu rekonstruktorowi na 
ratunek. Podał on, że w momencie zjawienia się policjantów, Niemiec oskarżył 
rekonstruktorów o atak. Obecny w studio TVP Arkadiusz Czartoryski z grupy 
„Księstwo Warszawskie” wyraził oburzenie z powodu sprofanowania munduru 
polskiego w dniu Święta Niepodległości, co uznał za wyjątkową prowokację. 
Kolejny z zabierających głos rekonstruktorów stwierdził, że akcja Antify jest 
precedensem na skalę europejską; podkreślił też szczególny wymiar tego, że 

30 Zob. Koalition „Verständigung des 11. November”, Wir blockierten – wir blockieren – wier 
werden blockieren, http://11listopada.org/strona/den-faschistenaufmarsch-am-11-november-bloc-
kieren, odczyt z dn. 06.01.2011.

31 Zob. http://www.tvp.pl/publicystyka/polityka/jan-pospieszalski-blizej/wideo/17112011/ 
5639265, odczyt z dn. 06.01.2011.

32 Zob. Yak, Konferencja prasowa z udziałem niemieckich antyfaszystów, http://cia.media.pl/
warszawa_konferencja_prasowa_z_udzialem_niemieckich_antyfaszystow, odczyt z dn. 29.12.2011.

33 Zob. Rekonstruktor: Na Nowym Świecie splunął na mnie Niemiec, www.fornda.pl/news/czytaj/
tytul/rektonsruktor:_na_nowym_swiecie_splunal_na_mnie_niemiec_16826, odczyt z dn. 31.12.2011.
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prowadzili ją bojówkarze niemieccy34. Na łamach „Tageszeitung” – gazety znanej 
w Polsce głównie za sprawą nazwania swego czasu braci Kaczyńskich „kartofl ami”, 
a będącej swoistym organem prasowym Autonome – Gabrielle Lesser potwierdza 
wersję rekonstruktorów, pisząc, że: „[L]edwie jeden z nich [członek Autonome – 
M.W. ] splunął na mundur napoleoński, w który przebrany był jeden z Polaków 
i  doszło do rękoczynów, wkroczyła policja, która zatrzymała niemalże cały 
Schwarzer Block35”. Tekst ten miał dowodzić, że Niemcy nie bili się na Placu 
Konstytucji, ale autorka, zapewne nieświadomie, wyświadczyła przysługę polskim 
rekonstruk torom. 

Niemieccy antyfaszyści mieli dokonywać też innych aktów przemocy na ulicach 
Warszawy. Jako przykład podawany jest ich atak na kontrowersyjnego Rafała 
Gołucha, który został zaatakowany pod lokalem „Krytyki Politycznej”36. Na stronie 
„Porozumienia 11 listopada” umieszczono natomiast fi lm pokazujący atak nacjo-
nalistów na grupę aktywistów lewackich, przy czym z materiału video nie wynika, 
jakiej narodowości byli atakowani37. Polscy anarchiści uznają natomiast, że to 
rekonstruktorzy planowali antylewicowe i antyniemieckie prowokacje, nawołując 
do atakowania czy zaczepiania Niemców na ulicach Warszawy 11 listopada38. 

Jednak najbardziej spektakularnym momentem udziału Autonome w wydarze-
niach z 11 listopada wydaje się ich ucieczka do lokalu „Nowy Wspaniały Świat” 
prowadzonego przez „Krytykę Polityczną”. W kawiarni Niemcy mieli schronić się 

34 Zob. http://www.tvp.pl/publicystyka/polityka/jan-pospieszalski-blizej/wideo/17112011 
/5639265, odczyt z dn. 06.01.2011. 

35 Zob. G. Lesser, Wasserwerfer am Unabhänigkeitstag, http://www.taz.de-Krawalle-in-Po-
len-/!81792/, odczyt z dn. 21.12.2011.

36 Zob. „Gazeta Polska VOD”, Tylko u nas – wstrząsająca rozmowa z pobitym przez Niemców, 
http://vod.gazetapolska.pl/689-tylko-u-nas-wstrzasajaca-rozmowa-z-pobitym-przez-niemcow, od-
czyt z dn. 06.01.2012. Sama „Krytyka Polityczna” tekstem Jana Kapeli demaskuje Rafała Gołucha jako 
aktywistę nacjonalistycznego i antysemickiego, prowadzącego portal „Ostatnia kohorta”. W obronie 
Gołucha staje autor bloga „Karzeł reakcji” stwierdzając, że nie jest to postać bez zarzutu, jednak trudno 
podejrzewać ją o brak instynktu samozachowawczego i atak na Schwarzer Block. Zob. Jaś Kapela, miły, 
młody człowiek, http://www.krytykapolityczna.pl/JasKapela/Milymlodyczlowiek/menuid-244.html, 
odczyt z dn. 10.01.2012, i Karzeł Reakcji, Krytyka Polityczna – festiwal hipokryzji, http://karzelreakcji.
nowyekran.pl/post/37940,krytyka-polityczna-festiwal-hipokryzji, odczyt z dn. 10.01.2012.

37 Zob. Jedenasty Listopada, tzw. Marsz Niepodległości – cała prawda, http://11listopada.org/
wiadomosc/tzw-marsz-niepodleg-o-ci-ca-prawda, odczyt z dn. 1.01.2011. 

38 Uznają oni, że wpis na portalu facebook Rozbrój sobie Niemca – gra rekonstrukcyjna był nawo-
ływaniem do agresji skierowanej przeciw Niemcom. Zob. lepszy cwaniak, Rekonstruktorzy szykowali 
się do prowokowania i atakowania antyfaszystów, czyli „Rozbrój sobie Niemca”, http://cia.media.pl/
rekonstruktorzy_szykowali_sie_do_prowokowania_i_atakowania_antyfaszystow_czyli_rozbroj_so-
bie_niemca_gra_rekonstrukcyjna, odczyt z dn. 6.01.2012.
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przed przygotowującymi się do interwencji pododdziałami policji, których akcja 
miała być odpowiedzią na burdy wywoływane przez niemieckich antyfaszystów. 
Ostatecznie członkowie Schwarzer Block zostali wyprowadzeni z lokalu i zatrzy-
mani39. Jeszcze większe emocje wzbudziła informacja podana przez mł. insp. Macieja 
Karczyńskiego, rzecznika prasowego Komendy Stołecznej Policji, że w „Nowym 
Wspaniałym Świecie” funkcjonariusze odnaleźli między innymi kastety i pałki, które 
mieli pozostawić w kawiarni zatrzymani Niemcy. Wokół tych dwóch faktów rozgo-
rzała debata na temat roli środowiska „Krytyki Politycznej” w zajściach tego dnia 
i – szerzej – o sojuszu polskiej lewicy z lewicowymi chuliganami z Niemiec. Prawi-
cowi publicyści i politycy piętnowali „Krytykę Polityczną”, charakteryzując ją jako 
benefi cjenta korzystającego z preferencyjnych warunków najmu lokalu, a jednocze-
śnie współuczestnika lewicowych, antynarodowych akcji w stolicy40. Sama redakcja 
odcięła się od chuligańskich działań lewicowych aktywistów, którzy znaleźli się 
w kawiarni „Nowy Wspaniały Świat”. Jej wiceprezes Michał Sutkowski zaprzeczył 
jakoby pismo zapraszało agresywnych antyfaszystów z Niemiec, czy udostępniało 
im swój lokal jako bazę na 11 listopada41. Uczynił to również teatrolog Maciej 
Nowak, który oświadczył, że „Krytyka” nie była powiązana z aktami przemocy42. 
W sukurs redakcji przyszło samo Porozumienie 11 listopada, które w swym ofi cjal-

39 W ciągu 48 godzin wszyscy aresztowani obcokrajowcy, w tym 92 Niemców, zostali zwolnienie 
z aresztu. Zob. Infoseite-Polen, In foseite-Polen, Alle Ausländer wieder auf freiem Fuss, http://www.
infoseite-polen.de/newslog/?p=5844, odczyt z dn. 29.12.2011.

40 Zob. „Rzeczpospolita”, Kastety walczące o lepsze jutro, http://www.rp.pl/artykul/761629-Kastety-
-walczace--o-lepsze-jutro.html, odczyt z dn. 15.01.2011. Marek Pyza pisze w „Uważam Rze” następujące 
słowa: „»Krytyka Polityczna« wypiera się jakichkolwiek związków z dziesiątkami zadymiarzy, którzy 
przyjechali zza naszej zachodniej granicy, by wybić – dosłownie – Polakom z głów patriotyzm (w lewej 
propagandzie – faszyzm). Grozi nawet pozwami za podawanie innej wersji, tyle że fakty mówią same za 
siebie. To do klubu Nowy Wspaniały Świat uciekli przed policją zamaskowani Niemcy i to tam policja 
znalazła później kastety, pałki i pojemniki z gazem. Jeśli nie Kazimiera Szczuka czy Jacek Żakowski za-
prosili dziarską młodzież znad Renu, zrobili to ich koalicjanci.” Autor poświęca też wiele uwagi państwo-
wemu wsparciu jakie uzyskuje „Krytyka Polityczna”. Zob. M. Pyza, Nowa wspaniała dotacja, „Uważam 
Rze”, 21.11.2011, s. 19. Portal „Fronda.pl” donosi o postulatach śródmiejskich radnych PiS, dotyczących 
usunięcia z lokalu przy ulicy Nowy Świat redakcji „Krytyki Politycznej”. Autor stwierdza też: „Nie ma 
jednak wątpliwości, co do faktu, że to właśnie na zaproszenie Krytyki Politycznej i związanego z nią 
Porozumienia 11 listopada bojówkarze z Niemiec przyjechali pacyfi kować obchody Święta Niepodle-
głości”. Zob. Redakcja, Czarne chmury nad Nowym Wspaniałym Światem, http://www.fronda.pl/news/
czytaj/tytul/czarne_chmury_nad_nowym_wspanialym_swiatem__16877, odczyt z dn. 29.12.2011. 

41 Zob. nowyekran, Z szefem Krytyki Politycznej o 11.11.11, http://www.youtube.com/watch?v=zb-
BHmvkcZ8g, odczyt z dn. 16.01.2012.

42 Zob. M. Nowak, Zbójcy, http://www.krytykapolityczna.pl/MaciejNowak/Zbojcy/menuid-350.
html, odczyt z dn. 10.01.2012. 
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nym oświadczeniu stwierdziło, że „narasta fala ataków skrajnej prawicy na naszą 
koalicjantkę »Krytykę Polityczną«”. Organizacja oświadczyła też – potwierdzając 
słowa Sutkowskiego – że redakcja nie zapraszała do Polski niemieckich antyfaszy-
stów, którzy zjawili się w Warszawie w ramach spontanicznej akcji, solidaryzując się 
z polskimi środowiskami o podobnym profi lu społeczno-politycznym43. Bloger 
kryjący się pod pseudonimem „Karzeł Reakcji”, uznał te deklaracje za „festiwal 
hipokryzji”, zestawiając różne wypowiedzi publicystów lewicowych44.

Zajścia na Nowym Świecie zyskały szybko kontekst wewnątrzpolityczny, głów-
nie za sprawą Jarosława Kaczyńskiego, mówiącego: „W środku Warszawy, w Dniu 
Niepodległości, Niemcy bili Polaków tylko dlatego, że nosili jakieś oznaki naro-
dowe. Polacy we własnym kraju, w dniu własnego święta nie mogli chodzić 
w mundurach historycznych”. Prezes PiS zaznaczył, że winę za tę sytuację ponosi 
rząd Donalda Tuska45. Takie oceny J. Kaczyńskiego wywołały krytyczne komenta-
rze ze strony polityków innych opcji. Aleksander Kwaśniewski ocenił część dzia-
łalności politycznej PiS jako zorientowaną na bazowanie na antyniemieckich 
resentymentach46. Anarchiści natomiast wskazali, że pobyt niemieckich antyfaszy-
stów dał asumpt do agresywnej kampanii propagandowej konserwatywnej 
i  narodowej prawicy, maskującej fi asko Marszu Niepodległości. Przy okazji 
działacze tych partii i ruchów mieli nie zauważać obecności w Warszawie przed-

43 Tekst oświadczenia głosi: „Informujemy po raz kolejny, że antyfaszyści i antyfaszystki z Niemiec 
zdecydowali o swoim przybyciu do Warszawy gdyż od lat wspierają protesty przeciwko rosnącej fali 
nastrojów skrajnie prawicowych w Europie. Takie zgromadzenia nacjonalistów i neofaszystów jak to 
w Warszawie czy Dreźnie odbijają się szerokim echem w całej Europie i społeczności na nie uwraż-
liwione wspierają się nawzajem w protestach. Antyfaszyści z Niemiec, Czech, Białorusi, a przede 
wszystkim z całej Polski, wyszli z własną, solidarną inicjatywą przybycia na protest do Warszawy 
reagując na apel Porozumienia 11 listopada. Nie potrzebowali i nie mieli żadnego kontaktu z Krytyką 
Polityczną, aby móc zjawić się w Warszawie”. Zob. Porozumienie 11 listopada, Porozumienie 11 listo-
pada: Antyfaszyści z Niemiec nie mieli kontaktu z Krytyką Polityczną, http://www.krytykapolityczna.
pl/Aktualnosci/Porozumienie11listopadaAntyfaszyscizNiemiecniemielikontaktuzKrytykaPolitycz
na/menuid-48.html, odczyt z dn. 30.11.2011.

44 Zob. Karzeł Reakcji, Krytyka Polityczna – festiwal hipokryzji, http://karzelreakcji.pl/po-
st/37940,krytyka-polityczna-festiwal-hipokryzji, odczyt z dn. 10.01.2012.

45 Już we wcześniejszych latach Jarosław Kaczyński wiązał rządy PO lub ich możliwość z osłabie-
niem pozycji Polski wobec Niemiec. Zob. M. Wiliński, Stosunki polsko-niemieckie w latach 2000–2007. 
Rola czynnika społecznego a poczucie bezpieczeństwa, [w:] Edukacja dla Bezpieczeństwa. Bezpieczeń-
stwo Regionalne. Wyzwania edukacyjne, red. D. Czajkowska-Ziobrowska, A. Zduniak, Poznań 2008, 
s. 557.

46 Zob. A. Kwaśniewski; M. Olejnik, „Kropka nad i”, 19.12.2011, http://www.tvn24.pl/16123,3,krop-
ka_nad_i.html, odczyt z dn. 19.01.2012.



310 Mateusz Wiliński

stawicieli europejskiej ultraprawicy z Serbii, Słowacji, Ukrainy czy Węgier47. 
Niektórzy działacze prawicy stawiali tezę odwrotną, że to lewicowa kontrakcja 
była fi askiem, postulując przy tym rozwiązania naprawdę radykalne, tak jak to 
uczynił kierujący Unią Polityki Realnej (UPR) Bartosz Jóźwiak48. Piotr Semka na 
łamach „Uważam Rze” kreślił ostrożniej tezy związane z narodowością lewicowych 
aktywistów, wskazując na tworzenie się w Polsce nowej formuły lewicy, która była 
testowana właśnie 11 listopada. Nazwał ją neobolszewizmem, podejmującym 
próbę kreowania nowej rzeczywistości polityczno-społecznej nad Wisłą i charak-
teryzującym się nietolerancją49.

Obecność niemieckich antyfaszystów w Warszawie 11 listopada i ich udział 
w zamieszkach może budzić zrozumiałe oburzenie polskiego społeczeństwa. Jego 
tłem jest historia, nie wydaje się jednak, żeby należało użyć tego faktu do dezawu-
owania tych emocji. Liderzy Porozumienia 11 listopada powinni sobie zdawać 
sprawę z tego, że obecność niemieckich aktywistów takie wywoła. 

Warto zauważyć, że mimo intensywnej, ale raczej krótkiej debaty o Marszu, 
a szczególnie o udziale niemieckich aktywistów lewicowych w kontrimprezach, nie 
doszło do kolejnej polsko-niemieckiej wojny medialnej, jakie wybuchały często 
w momentach szczególnego napięcia pomiędzy Warszawą a Berlinem. Być może 
stało się tak dlatego, że lewacy nie odpowiadają klasycznemu stereotypowi Niemca 

47 „[B]igoci, prawiczki i inne zaprzyjaźnione z nimi kłamczuszki” mieli sięgnąć po propagandowy 
atak na niemiecką antifę, by zamaskować porażkę Marszu Niepodległości. Yak stwierdza: „Na szczęście 
w Warszawie byli Niemcy! To uratowało sytuację. Bo Serbowie, Słowacy, Węgrzy i Ukraińcy mogą 
sobie być. Mogą sobie gloryfi kować UPA, w końcu neofaszyści różnych nacji pogrzebali topór wo-
jenny…” Zob. Yak, Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, http://cia.media.pl/nie_bedzie_niemiec_
plul_nam_w_twarz, odczyt z dn. 2.01.2012.

48 Prezes UPR pisze na stronie internetowej: „Marsz ośmieszył medialną fi kcję pokazującą polskie 
społeczeństwo, jako politpoprawną, lewacką, masę ślepo idącą za dyrektywami socjalistów. Ogromna 
fala patriotów przyćmiła nieudaczne i agresywne grupki nielicznego lewactwa. Lewactwa, na którego 
określenie nie znajduję słów w języku cywilizowanym, bo jakże określić osobników ściągających do 
własnego kraju barbarzyńskie bojówki niemieckich chuliganów po to, aby ci zbezcześcili tak ważne 
Narodowe Święto, jakim jest Dzień Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz aby atakowały 
polskich patriotów i kombatantów (to się nie mieści w głowie i kiedyś bardzo słusznie, jako najpo-
dlejsza zdrada, było karane karą najwyższą)”. Zob. B. Jóźwiak, Chwała polskim patriotom! Marsz 
Niepodległości był tryumfem Polski, http://bartosz.jozwiak.upr.org.pl/?p=1136, odczyt z dn. 2.01.2012.

49 W tekście Neobolszewizm. Tresura świadomości przeczytać można: „Zobaczyliśmy środowisko 
lewicowych elit, które postanowiło wykorzystać swoją pozycję w establishmencie i mediach, aby 
przeprowadzić test siły kreowania rzeczywistości” oraz „Kolejna cecha neobolszewików to oskarżanie 
wszystkich dookoła o ekstremizm przy kreowaniu siebie na wzór umiaru i racjonalności.” Zob. 
P. Semka, Neobolszewizm. Tresura świadomości, „Uważam Rze” 2011, nr 42, s. 14 i 16.
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(przede wszystkim nazisty, a obecnie częstokroć członka rządu czy partii, działacza 
ziomkostw), który był nośnikiem niechęci w przekazach medialnych50.

Poprzestanie w ocenie obecności niemieckich Autonome jedynie na kryteriach 
narodowościowych byłoby nieuzasadnione. W tej konstelacji odgrywają one nie-
bagatelną rolę, nie mogą jednak pozostać głównymi narzędziami analizy zaistnia-
łej sytuacji. Polskich, niemieckich i innych uczestników blokady Marszu Niepod-
ległości nie połączyły bowiem więzy etniczne, a ideologiczne. Niemiecka powojenna 
skrajna lewica ma znacznie bogatszą historię i „doświadczenie bojowe” niż jej 
polscy partnerzy. Być może radykalna część środowisk lewicowych rzeczywiście 
stara się absorbować te doświadczenia i implikować je jako metody osiągania 
politycznych celów w Polsce. Skoncentrowanie na niemieckości części lewaków 
może owocować przeprowadzeniem wycinkowej analizy, nieoddającej skompliko-
wanej natury procesów, których projekcją były lewicowe akcje z 11 listopada. 

Nie sposób pominąć też agresji części środowisk, które uznały się za uczestników 
Marszu Niepodległości. Radykalizacja ultraprawicy i prawicowo zorientowanych 
grup chuligańskich nie jest problemem, który można pominąć w publicznej i aka-
demickiej debacie. 

11 listopada 2011 r. Warszawa po raz kolejny w ciągu ostatnich lat stała się 
widownią brutalnych działań ugrupowań skrajnych, które post factum w zaciętej 
debacie atakowały się, oskarżając wzajemnie o doprowadzenie do zamieszek 
i stanowienie zagrożenia dla pomyślności kraju. Wydaje się, że można spodziewać 
się kontynuacji, a być może również radykalizacji konfl iktu pomiędzy biegunami 
polskiej sceny politycznej. Należy również przyjąć, że w sporze tym jego uczestnicy 
korzystać będą z doświadczeń zagranicznych aktywistów, którzy okresowo mogą 
być w nim obecni. Dla lepszego zrozumienia tych zjawisk przyjrzenie się fenome-
nowi niemieckiej skrajnej lewicy wydaje się być nader cennym doświadczeniem.

50 Tematami wywołującymi szczególne zaognienie w stosunkach polsko-niemieckich były między 
innymi: kwestia powołania Centrum przeciw Wypędzeniom/Widocznego znaku, sprawa reform Unii 
Europejskiej i budowa gazociągu północnego. Często w mediach relacjonujących wydarzenia na linii 
Berlin–Warszawa nie tylko komentowano zdecydowanie, wręcz ostro, ale w komentarzach tych 
sięgano po słownictwo typowo wojskowe. Zob. J. Chyra, Mediale Wahrnehmung der deutsch-polnischen 
Nachbarschaft . Eine exemplarische Analyse der deutschen und polnischen Presse in der Kaczynskis-Ära, 
[w:] Niemcoznawstwo 16. Sprawy niemieckie i polsko-niemieckie w XX i XXI wieku, red. R. Gelles, 
Wrocław 2008, s. 205, 208. Krzysztof Ruchniewicz wskazał, że od czasu II wojny światowej „nastąpiło 
utożsamienie Niemców z nazistami”. Ten wynikający z okupacyjnej traumy stereotyp podtrzymywały 
między innymi działania władz PRL. Zob. K. Ruchniewicz, Jak świat światem nie będzie Niemiec 
Polakowi bratem? Polsko-niemieckie stereotypy, „Zeszyty Niemcoznawcze PISM” 2008, nr 2, 
s. 87–88.
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German Far-left Activists in Warsaw on 11th November 2011

ON NOVEMBER 11TH, German far-left  activists, known as Autonome, emerged on the streets 
of Warsaw. Th eir participation in disturbances, and even their mere presence in the streets 
of the Polish capital city that day drew public attention and sparked a debate about the 
nature of the left  wing, anti-fascism and the alleged or real fascism of the part of the Polish 
right wing. It also contributed to the recovery of the Polish-German resentment for a time. 
Th is paper presents, in the fi rst place, post-war evolution of the anti-fascist movement in 
Germany, leading to the emergence of Autonome. It also presents general public debate, 
arisen aft er the presence of the left ies from-upon-the-Spree in Warsaw, taking into account 
especially voices of environments considered as extreme left ist or rightist.
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rewolucji francuskiej, tłum. Norbert Ra-
domski, Rebis, Poznań 2012, ss. 637.

Jak długi może być przypis? Przykład Fu-
kuyamy dowodzi, że może on mieć nawet 
ponad sześćset stron. I to tylko w pierw-
szym tomie. Jego najnowsza książki jest 
bowiem niczym innym jak właśnie przypi-
sem do słynnej tezy o końcu historii. Za-
bieg ten wydawał się konieczny ponieważ 
wokół wspomnianej koncepcji narosło wie-
le kontrowersji. Stąd też chęć Francisa Fu-
kuyamy by w jednym, dwutomowym opra-
cowaniu, objaśnić czym dla niego jest hi-
storia i co się w niej dokładnie skończyło, 
a co, być może, dopiero się zaczyna. Do rąk 
polskiego czytelnika trafi a właśnie pierw-
sza część tej pracy,  w USA trwają zaś prace 
nad wydaniem drugiej.  

Na wstępie zaznaczyć jednak należy, że 
polski tytuł jest nieco mylący, angielska 
wersja Th e Origins of Political Order, From 
Prehuman Times to the French Revolution 

zdaje się zaś lepiej oddawać istotę rzeczy. 
Praca Fukuyamy nie jest bowiem książką 
historyczną sensu stricto. Pomimo swoich 
pokaźnych rozmiarów nie może ona być, 
oczywiście, traktowana jako studium całej 
historii ładu politycznego. Jest to raczej po-
zycja z zakresu fi lozofi i polityki, która ce-
lem jest ukazanie tez autora popartych wy-
branymi przykładami historycznymi (inte-
resującymi z punktu widzenia współczesnej 
amerykańskiej politologii i  polityki). Stąd 
też odejście od eurocentryzmu i niezwy-
kle obszerne rozdziały w całości poświę-
cone rozwojowi myśli i praktyki politycz-
nej w Chinach, państwach muzułmańskich 
oraz Indiach. Wadą tych poglądowych lek-
cji jest jednak to, że autorowi czasami zda-
rza się pisać rzeczy oczywiste. Czytelnik po-
winien jednak pamiętać, że amerykańskie 
nauki społeczne od jakiegoś czasu odzna-
czają się zastraszającym wręcz poziomem 
historycznej ignorancji, co tworzy poważ-
ną lukę w wykształceniu nowych pokoleń 
ich adeptów. Zwłaszcza więc wyjaśnienia 
Fukuyamy, w których dowodzi on, iż histo-
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rię należy znać, gdyż nie wszędzie i nie za-
wsze „kończy się” ona łatwo i szybko, mają 
dużą wartość propedeutyczną.

 W warstwie metodologicznej Fukuy-
ama krytykuje jednak zarówno abstrakcyj-
ność modeli politologicznych zaczerpnię-
tych z ekonomii, jak i relatywizm tych od-
wołujących się tylko do antropologii i hi-
storii. Ekonomia zdaje się bowiem, zda-
niem autora, nie widzieć różnic pomię-
dzy kulturami politycznymi; historia i an-
tropologia dostrzegają zaś głównie różni-
ce i nie zezwalają na porównania.  Tym-
czasem cel jaki stawia sobie Fukuyama to 
„wskrzesić coś z utraconej tradycji XIX-
-wiecznej socjologii porównawczej” (s. 40). 
W owym wskrzeszaniu badacz pozostaje 
heglistą, wszak heglistą wątpiącym w ist-
nienie w pełni spójnej teorii wyjaśniającej 
wszystkie czynniki, które są konieczne  do 
powstawania konkretnych instytucji poli-
tycznych. Tym samym Fukuyama odrzuca 
możliwość prostych predykcji w naukach 
politycznych. Skupia się za to na konstru-
owaniu teorii pośrednich, tłumaczących 
z jednej strony źródła współczesnej poli-
tyki,  a z drugiej wyjaśniających jakie cele 
sobie owa polityka sobie stawia. Fukuy-
ama dostrzega też nadal kluczową cezurę, 
którą z grubsza można utożsamić z przej-
ściem od z wolna kumulującej się politycz-
nej tradycji do  moderny. Przejście to zda-
niem amerykańskiego autora zasadza zaś 
się na konsensusie co do tego, iż efektyw-
na polityka wymaga równoczesnej i jedna-
kowej troski o 1) państwo, 2) rządy prawa 
i 3) odpowiedzialność polityczną władzy. 

Na wstępie Fukuyama wychodzi od kon-
kretnej wizji natury ludzkiej i w oparciu 
o zdobycze nowoczesnej biologii  krytyku-
je Hobbesowską wizję pełnego indywidu-
alizmu w stanie przedpolitycznym. Arysto-
telejska koncepcja zoon politicon jest zda-
niem badacza bliższa prawdy, gdyż ludzie 
wykazują skłonność do życia w grupach 
jako cały gatunek w całej swojej biologicz-
nej historii. Idąc tropem platońsko-heglow-
skim, Fukuyama dostrzega jednak konfl ikt 
pomiędzy agnatycznymi więzami krwi, 
a interesami szerzej pojętego ciała politycz-
nego. Konfl ikt ten  w ujęciu badacza tworzy 
centralny problem towarzyszący powstawa-
niu państw. Dawne Chiny, które jako pierw-
sze musiały się z tym zagadnieniem zmie-
rzyć,  przed tym co autor określa jako „ty-
ranią kuzynów” (s. 67)  broniły się poprzez 
profesjonalizację kasty urzędniczej. Islam-
skie państwa Abbasydów, Otomanów i egip-
skich Mameluków tworzyły zaś  „hierarchię 
niewolników” (s. 222), którzy w oderwaniu 
od sieci plemiennych zależności zarządzali 
państwem bezpośrednio w imieniu władcy. 

Ucieczka od tyranii kuzynów przy bra-
ku rządów prawa oraz politycznej odpowie-
dzialności władzy  prowadzi jednak do de-
spotycznej tyranii władcy. Przy czym budu-
jąc teorię powstania rządów prawa, amery-
kański badacz odchodzi chyba najmocniej 
od  klasycznego heglizmu i w swoich wnio-
skach zdaje się zbliżać do poglądów neo-
tomistów, czy też fi lozofi i Erica Voegelina. 
Stwierdza on mianowicie, że dla powsta-
nia rządów prawa kluczowa jest rola reli-
gii, szczególnie zaś ich rozwojowi sprzy-
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jały działania średniowiecznego, zachod-
niego Kościoła chrześcijańskiego. Instytu-
cja ta temperowała zarówno samowolę mo-
narchów (spór o inwestyturę), jak plemien-
ne skłonności ich poddanych (zakaz mał-
żeństw pomiędzy kuzynami, poligamii, le-
wiratu i nepotyzmu wśród księży).  Fukuy-
ama stwierdza więc, iż „choć w Indiach, na 
Bliskim Wschodzie i w Bizancjum istnia-
ły porównywalne, niezależne instytucje re-
ligijne, żadna z nich nie zdołała zinstytu-
cjonalizować niezależnego ładu prawnego 
w takim stopniu jak Kościół katolicki. Bez 
sporu o inwestyturę oraz jego następstw 
rządy prawa nigdy nie zakorzeniłyby się 
na zachodzie tak głęboko” (s. 493).

Z kolei opisując drogę do odpowiedzial-
ności politycznej władzy Fukuyma chyba 
najbardziej zbliża się do wizji Marksow-
skiej, w czym przypomina takich badaczy, 
jak Barrington Moore lub  Adam Przewor-
ski.  Jest to skądinąd najsłabsza i obfi tująca 
w liczne ogólniki część jego wywodu. Zda-
niem Fukuyamy poziom w jakim miesz-
kańcy państwa kontrolują swoją władzę za-
leży głównie od historycznego wyniku in-
terakcji pomiędzy arystokracją, ziemiań-
stwem i stanem trzecim oraz „wewnętrznej 
spójności” (s. 374) każdej z tych grup. Po 
przeprowadzeniu bardzo zgubnych uogól-
nień dotyczących rozmaitych historycz-
nych grup społecznych amerykański ba-
dacz określa cztery ścieżki rozwoju – abso-
lutyzm i słaby absolutyzm, charakteryzują-
ce się dominacją monarchii nad wszystkimi 
stanami (np. Rosja i francuski ancien régi-
me), niewydolną oligarchię (zdaniem Fu-

kuyamy klasycznymi przykładami są Pol-
ska i Węgry) charakteryzującą się faktycz-
ną dominacją arystokracji i „rządy odpo-
wiedzialne”, w efekcie prowadzące do za-
chodniej demokracji. Te ostatnie w swej no-
wożytnej formie wyłoniły się początkowo 
w Anglii – jako efekt z rewolucji sprowo-
kowanej przez warstwy drobnego ziemiań-
stwa oraz w Skandynawii – na mocy swo-
istego paktu chłopstwa z królem  przeciw 
arystokracji.

Model odpowiedzialnej władzy w pań-
stwie prawa raz historycznie wykształcony, 
zdaniem Fukuyamy  rozprzestrzenia się zaś 
dość szybko w rytmie kolejnych huntingto-
nowskich fali demokratyzacji. W tym miej-
scu pojawia się też kluczowy argument Fu-
kuyamy, który broni jego zapożyczonej  od 
Aleksandra Kojève (s. 466) tezy o końcu hi-
storii. Historia aż do ukonstytuowania się 
trójnogu państwa, prawa i odpowiedzial-
ności politycznej miała bowiem być błęd-
nym kołem, w którym samowola władzy 
niszczy owoce innowacyjności. W efekcie, 
zgodnie z logiką malthusowską, zwiększe-
nie się populacji prowadzi jedynie do wojen 
lub głodu na nowo populację zmniejszają-
cych. W tym sensie historia dla Fukuyamy 
jest niemal statyczna, nowe formy politycz-
ne powstają w niej bardzo powoli, cykliczne 
upadki i rozkwity kultur powtarzają się zaś 
do znudzenia. Koniec historii  jest zaś nie 
końcem rozwoju, lecz czynnikiem nadają-
cym mu większy dynamizm, przerwaniem 
błędnego koła. Tu jednak amerykański ba-
dacz popada w klasyczny heglowski błąd, 
dostrzegając historyczność rozmaitych idei 
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politycznych przyjmuje bowiem ahisto-
ryczność idei własnej. Trzy fale demokra-
tyzacyjne mogą bowiem poprzedzać potęż-
ne antynowoczesne tsunami. Na przykład 
wiadomo, że odszedłszy już zupełnie dale-
ko o tego co Fukuyama sam określa jako 
stan natury tzw. rozwinięte społeczeństwa 
stają wobec problemu wręcz odwrotnego 
do paradoksu malthusowskiego. Ich stabil-
ność gospodarcza i polityczna są zagrożo-
ne, ponieważ ich obywatele zostali tak sku-
tecznie wyzwoleni od tyranii familiaryzmu, 
że nie mają już wystarczających bodźców 
by rodzić i wychowywać przyszłe pokole-
nia. To zaś tylko jeden z wielu paradoksów 
ponowoczesności, które mogą  wektorowy 
postęp łatwo zamienić w kolejny, większy 
cykl. Należy mieć nadzieję, iż amerykański 
politolog w drugiej części swojej pracy, po-
święconej czasom bardziej współczesnym, 
nawiąże do tych kwestii.

 Co do jakości wydania, które trafi ło 
w tym roku na polski rynek, to książka zo-
stała dość sprawnie przełożona, choć tłu-
maczowi nie udało się uniknąć pewnych 
nieścisłości. Tłumacząc angielskie „legiti-
macy” używa on na przykład dość dowol-
nie pojęć „prawomocności” (np. s. 60) lub 
„legitymizacji” (np. s. 253). Z kolei „elegant 
theory” tłumaczone jest dosłownie jako 
„elegancka teoria” (s. 30), co wypacza ory-
ginalne „elegant”, w tym, konkretnym kon-
tekście bliższe pojęciu „spójności”. Pomi-
mo tych usterek tłumaczenie spełnia jed-
nak podstawowe wymogi przekładu nauko-
wego, co nie jest łatwe, zważywszy, że książ-
ka Fukuyamy jest pozycją niezwykle eru-

dycyjną. Jego rozważania nigdy nie są snu-
te w próżni, odwołuje się do najświeższych 
badań i publikacji z zakresu politologii, hi-
storii, antropologii  oraz biologii ewolucyj-
nej. Nawet sama bibliografi a będzie więc 
dla wielu czytelników bardzo ciekawą lek-
turą. Wydawcy przezornie opatrzyli też pu-
blikację rozbudowanym indeksem rzeczo-
wym oraz osobowym, co ułatwia później-
szą nawigację w gąszczu odwołań i cytatów. 
Albowiem nawet ktoś, kto z Francisem Fu-
kuyamą, po ukończonej lekturze, w sposób 
fundamentalny się nie zgodzi, będzie praw-
dopodobnie do tej książki często powracał.

  Michał Kuź

Dalton, Russell J., David M. Farrell, 
Ian McAllister, Political Parties and 
Democratic Linkage: How Parties Or-
ganize Democracy, Oxford University 
Press, New York 2011, ss. 238.

Jednym z najpopularniejszych powiedzeń 
przywoływanych w obronie partii poli-
tycznych jako instytucji życia polityczne-
go jest słynne zdanie E.E. Schattschneide-
ra z 1942 r. „trudno sobie wyobrazić współ-
czesną demokrację bez partii politycznych” 
(modern democracy is unthinkable save in 
terms of political parties). Russel Dalton, 
David Farrel i Ian McAllister, znani badacze 
demokracji i partii politycznych, a ostatnio 
autorzy książki Political Parties and Demo-
cratic Linkage: How Parties Organize Demo-
cracy, sparafrazowali z kolei słynne zdanie 
autorstwa Marka Twaina dowodząc, iż po-



319Recenzje

głoski o śmierci partii politycznych są moc-
no przesadzone. A owa śmierć (a przynaj-
mniej obumieranie) była przez wiele lat 
głoszona przez krytyków partii. Mówiono 
o zmierzchu idei partii politycznej, o wy-
czerpaniu się jej formuły, o bardzo niskim 
zaufaniu społecznym, o malejącej liczbie 
członków, spadającej frekwencji wyborczej, 
o pojawieniu się aktorów politycznych kwe-
stionujących pozycję partii i wielu innych 
oznakach kryzysu czy też zmierzchu partii. 
Okazuje się jednak – i to stanowi główny 
argument recenzowanej książki – że mimo 
tych negatywnych aspektów partie poli-
tyczne jako kluczowy element demokra-
cji reprezentatywnej mają się całkiem nie-
źle, i co więcej, także i dziś demokracja bez 
ich udziału byłaby niemożliwa. Jak zdaniem 
Daltona, Farrella i McAllistera można wy-
tłumaczyć ten fenomen?

Na pierwszy rzut oka tak stanowcza 
obrona partii politycznych może wydawać 
się karkołomna. Jednakże, zdaniem auto-
rów, należy zdecydowanie odróżnić nega-
tywne czynniki, które mogłyby świadczyć 
o kryzysie partii (to co nazywają obrazem) 
od zasadniczo pozytywnych i niezbędnych 
funkcji partii zapewniających efektywne 
funkcjonowanie demokracji. Partie poli-
tyczne nadal są głównymi aktorami życia 
politycznego, dominują w procesie rekru-
tacji i socjalizacji elit politycznych, odgry-
wają kluczową rolę w mobilizacji wybor-
ców, w formułowaniu ram współzawod-
nictwa politycznego (w tym treści kampa-
nii wyborczych) i niezmiennie w najwyż-
szym stopniu wpływają na rządzenie. Przy-

znają, że rzeczywiście frekwencja wyborcza 
spada, ale jednocześnie ci wyborcy, którzy 
biorą udział w wyborach czynią to dlatego, 
że zostali zmobilizowani przez partie. Dla-
tego też Dalton, Farrell i McAllister uwa-
żają, że krytyka partii oparta na tezie o ich 
zmierzchu czy też kryzysie jest zbyt selek-
tywna, opiera się raczej na symptomach 
ogólnych zmian społecznych niż na ocenie 
efektywności partii oraz za punkt wyjścia 
obiera wyidealizowany obraz partii maso-
wej. Na poparcie tej tezy autorzy przywołu-
ją szereg argumentów, w tym wyniki badań 
społecznych typowe dla większości demo-
kracji, w których bardzo niski poziom uf-
ności w stosunku do partii jest diametral-
nie różny od uznania pozytywnych funkcji, 
które partie sprawują w demokracji. Innymi 
słowy, mimo iż związek pomiędzy partiami 
a ich członkami czy też wyborcami znacz-
nie osłabł, nie spowodowało to równoległe-
go spadku znaczenia partii dla efektywne-
go funkcjonowania demokracji.

Po drugie, autorzy wskazują, że z uwagi 
na powyższe argumenty nie tyle powinno 
się mówić o kryzysie czy też zmierzchu par-
tii, lecz o ich niespotykanych zdolnościach 
adaptacyjnych. Mimo wielu niesprzyjają-
cych okoliczności (część z nich wymienio-
no powyżej), mimo wyzwania rzuconego 
przez aktorów niebędących partiami (jak 
np. ruchy społeczne), partiom politycznym 
udało się przetrwać i utrzymać swoją pozy-
cję jako jednego z najważniejszych elemen-
tów demokracji. Udało się to m.in. dzięki 
ich zasadniczemu wpływowi na kształto-
wanie swojego otoczenia instytucjonal-
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nego (w tym poprzez korzystne dla siebie 
kształtowanie systemu wyborczego), a tak-
że przez umiejętność zmian organizacyj-
nych (np. kiedy w sytuacji malejącej licz-
by członków partie rozwinęły alternatyw-
ne sposoby prowadzenia działalności poli-
tycznej, a szczególnie prowadzenia kampa-
nii wyborczych). Ponadto, partie polityczne 
były w stanie zaadaptować się do zmierzchu 
tradycyjnych podziałów socjopolitycznych, 
czy to przez rozwijanie nowej agendy przez 
ustabilizowane partie, czy też przez tworze-
nie nowych partii. W ten sposób, jak piszą 
autorzy, partie nadal zapewniają skuteczną 
reprezentację interesów wyborców.

Oprócz dyskusji ze zwolennikami tezy 
o zmierzchu czy też kryzysie partii, auto-
rzy książki otwierają jeszcze dwa fronty po-
lemiczne. Po pierwsze, są dosyć krytyczni 
wobec modelu partii kartelowych Richarda 
S. Katza i Petera Maira. Wskazują w pierw-
szym rzędzie, że skupianie się głównie na 
organizacyjnych aspektach funkcjonowa-
nia partii nie dostarcza wiedzy na temat 
tego jak dobrze albo jak źle partie wykonują 
swoje podstawowe funkcje. W dalszej kolej-
ności twierdzą, że zmiana relacji pomiędzy 
partiami i państwem (czyli zrastanie się obu 
jednostek) nie jest korzystna tylko dla par-
tii kartelowych (jak to twierdzą Katz i Mair), 
ale dla wszystkich partii politycznych, chro-
niąc „gatunek” partii i broniąc ich statusu 
jako podstawowej i fundamentalnej instytu-
cji demokracji. Ponadto, ta zmiana ich zda-
niem nie jest aż tak drastyczna jak to przed-
stawiają Katz i Mair, ponieważ partie zawsze 
były de facto tożsame z państwem.

Po drugie, wracają do omówienia zasad-
ności stosowania w analizie naukowej po-
działu lewica–prawica. Aczkolwiek autorzy 
przyznają, że jest on dość dużym uprosz-
czeniem rzeczywistości politycznej, poka-
zują że mimo to stanowi on podstawę me-
chanizmów reprezentacji politycznej, ko-
munikacji z wyborcami oraz współzawod-
nictwa politycznego. Nie oznacza to oczy-
wiście, że znaczenie terminów lewica i pra-
wica będzie stałe, niezależne od konkretne-
go państwa. Mimo to ogromna większość 
wyborców, niezależnie od różnic konteksto-
wych pomiędzy poszczególnymi państwa-
mi, potrafi  zarówno umiejscowić siebie na 
skali lewica–prawica, a także prawidłowo 
wskazać pozycję poszczególnych partii po-
litycznych na tej samej skali. W ten sposób 
podział lewica–prawica tworzy podstawo-
wy mechanizm wyborów politycznych. 

Wydaje się, że autorzy omówili przy tym 
w zasadzie najważniejsze problemy związa-
ne z udziałem partii politycznych w demo-
kracji oraz z ich stosunkiem do i z wybor-
cami. Książka jest podzielona na trzy części: 
„Parties and Election Campaigns”, „Electo-
ral Choice” i „Parties and Government”, któ-
re następnie dzielą się dziewięć rozdziałów. 
Autorzy oparli badanie na modelu rządów 
partii i temu podporządkowali swoje roz-
ważania. Tworzą a następnie weryfi kują za-
sadność modelu, który pokazuje w jaki spo-
sób partie polityczne łączą (provide a linka-
ge) obywateli, rząd oraz decyzje przez niego 
podejmowane. W swojej analizie opierają 
się na jednej z najbardziej kompleksowych 
baz danych opracowanych w ostatnich la-
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tach, tzn. na Comparative Study of Electoral 
Systems (CSES). Zawiera ona dane dla 50 
demokracji na świecie, opracowane na pod-
stawie jednolitego, powyborczego badania 
ankietowego, spełniającego wysokie stan-
dardy metodologiczne. Drugi moduł CSES 
zawiera dane uzyskane dla 36 krajów w la-
tach 2001–2005, włączając w to także pań-
stwa Europy Środkowo-Wschodniej, w tym 
Polskę. Dane dla Polski w zbiorze CSES po-
chodzą z 2001 r. Dzięki dostępowi do tak 
bogatej bazy danych, autorom udało się sta-
tystycznie zweryfi kować zasadność formu-
łowanych przez siebie hipotez. Korzystają 
również z innych danych, jak np. World Va-
lues Survey czy też OECD.

W analizie autorów przykład naszego 
kraju przywoływany jest kilkakrotnie. Pol-
ska Partia Przyjaciół Piwa, jak chyba żad-
na inna polska partia, jest powszechnie roz-
poznawana w literaturze przedmiotu (w re-
cenzowanej książce jest to jeden z dwóch 
przykładów tzw. joke parties). Spośród 
wszystkich państw zawartych w CSES, Pol-
ska jest przykładem bardzo silnego wpływu 
religii oraz nikłego wpływu kwestii ekono-
micznych na kształtowanie się treści i zna-
czeń lewica–prawica. Ponadto, polskie wy-
bory parlamentarne z 1997 r. to jeden z 
trzech przywoływanych przez nich przy-
kładów tzw. deviating elections, w których 
inne czynniki niż bliskość programowa we-
dle skali lewica–prawica spowodowały wy-
bór partii, które nie były wyborcom najbliż-
sze programowo. 

Przyjęcie argumentów powoływanych 
przez autorów zależeć będzie zapewne od 

tego czy zgodzimy się, że partie politycz-
ne dobrze wykonują swoje funkcje, oraz od 
tego czy na pewno można oddzielić ich ob-
raz od funkcji. Ponadto, zauważając zdol-
ności adaptacyjne partii, oraz ich umiejęt-
ności manipulowania swoim otoczeniem 
instytucjonalnym, autorzy poczytują to na 
korzyść partii, choć pozostawiają bez od-
powiedzi pytanie czy będzie to korzystne 
także dla obywateli. Dla przykładu, zda-
niem autorów jednym z zagrożeń dla par-
tii jako gatunku jest wzrost zainteresowania 
demokracją bezpośrednią, która do pewne-
go stopnia ogranicza ich rolę, co przecież 
chyba nie znaczy, że ogranicza także możli-
wość wywierania wpływu na życie politycz-
ne przez obywateli. Oczywiście, są to pewne 
dodatkowe pytania, które autorzy mogli po-
ruszyć w swojej książce, aczkolwiek mimo 
to ich analiza jest i tak wystarczająco złożo-
na i kompleksowa.

Książka Daltona, Farrella i McAllistera 
jest zatem podstawą dla konstatacji, że par-
tie polityczne to fundamentalny, i jak dotąd 
niezastąpiony, warunek dla funkcjonowa-
nia demokracji. Partie rzeczywiście znacz-
nie się zmieniły, co nie oznacza, że stały się 
słabsze. Wręcz przeciwnie, pokazały swoją 
siłę i witalność poprzez niesłychaną umie-
jętność reagowania na zagrożenia, a w kon-
sekwencji zdolność do adaptacji i zmiany. 
Jednocześnie okazało się, że nie ma dla nich 
realnej alternatywy. Potwierdzili zatem, że 
współczesna demokracja nie jest możliwa 
bez partii politycznych. Dla wszystkich ba-
daczy demokracji oraz partii polityczny ch, 
niezależnie czy zgadzają się argumentami 
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Daltona, Farrella i McAllistera, ich książ-
ka zdecydowanie powinna stanowić lektu-
rę obowiązkową.

  Wojciech Gagatek

Andrzej Konrad Piasecki, Wybory 
w Polsce 1989–2011, wyd. ARCANA, 
Kraków 2012, ss. 376.

Najnowsza książka Andrzeja K. Piaseckiego 
jest kontynuacją zainteresowań autora pro-
blematyką funkcjonowania systemu demo-
kratycznego w Polsce, szczególnie kwestia-
mi samorządności oraz wyborów i referen-
dum, którym poświęcił szereg wydanych 
wcześniej książek. Autora można zaliczyć 
do grona wytrawnych znawców tej proble-
matyki, a nie od rzeczy będzie dodać, że po-
znał ją także od strony praktycznej (m.in. 
jako samorządowiec, a ostatnio także pro-
motor akcji „Stop Jedynkom”). 

Książka to obszerne opracowanie do-
tyczące ponad dwudziestu wyborów – do 
Sejmu i Senatu, prezydenckich, samorzą-
dowych i do europarlamentu, które odby-
ły się w Polsce w latach 1989–2011. Obej-
muje cztery rozdziały przedstawione w po-
rządku chronologicznym, zatytułowane ko-
lejno: „Transformacja 1989–1993”, „Stabi-
lizacja 1994–2000”, „Modernizacja 2001–
2005”, „Dominacja 2006–2011”, a w ich ra-
mach omówienie i analizę poszczególnych 
wyborów mających miejsce w wyróżnio-
nych okresach. Wybory te zostały przed-
stawione w sposób wieloaspektowy, z za-
sygnalizowaniem różnych problemów wy-

stępujących w konkretnych przypadkach, 
a celem autora, zadeklarowanym na wstę-
pie, było za każdym razem przedstawienie 
kontekstu społeczno-politycznego, w któ-
rym wybory odbywały się, ich uwarunko-
wań prawno-instytucjonalnych, przebiegu 
kampanii wyborczych oraz wyników wraz 
z ich interpretacją. Cele te zostały w pełni 
zrealizowane, a książka stanowi całościo-
we, a przy tym syntetyczne źródło wiedzy, 
o którym Antoni Dudek napisał, że jest to 
„podstawowe w polskiej literaturze polito-
logicznej kompendium wiedzy o wszyst-
kich ogólnopolskich wyborach poczynając 
od 1989 r.” (fragment recenzji wydawni-
czej). W tym miejscu trzeba dodać, że czy-
niąc wybory osią przewodnią opracowania, 
autor przedstawił podstawowe procesy po-
lityczne zachodzące w tym tak bardzo zna-
czącym dla Polski okresie, co jest szczegól-
nie ważne w odniesieniu do ostatnich lat, 
słabo jeszcze opracowanych.

Ze względu na wielość informacji i ana-
liz zawartych w książce niemożliwe jest ich 
omówienie w tym miejscu. Dążąc do jedy-
nie bardzo skrótowego zasygnalizowania 
różnych zagadnień poruszanych w książ-
ce A.K. Piaseckiego można zwrócić uwagę 
na następujące: charakterystyka poszcze-
gólnych polityków, kontekst i skutki kolej-
nych nowelizacji prawa wyborczego (łącz-
nie z Kodeksem Wyborczym), cechy kampa-
nii wyborczych oraz używanych w nich ar-
gumentów – pozytywnych, negatywnych, 
„chwytów marketingowych”, „haków” itd., 
przedstawienie zawieranych układów i so-
juszy oraz procesów ich rozpadu, kształto-
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wanie się koalicji rządzących i rządów, cha-
rakterystyka środowisk popierających po-
szczególne partie i polityków oraz mają-
ce miejsce przepływy elektoratów, wyni-
ki sondaży wyborczych, sposoby działania 
mediów i szereg innych. 

W podsumowaniach, którymi koń-
czą się wszystkie rozdziały zawiera się 
m.in. pokazanie omawianej problematy-
ki w aspekcie dynamicznym – sądzę, że 
tytułem przykładu warto zacytować kil-
ka zdań z jednej z takich syntez, odnoszą-
cej się do kadencji parlamentu zakończo-
nej w 2005 r. (określonej mianem „Moder-
nizacji”). Odnośnie zmian w zakresie spo-
sobu prowadzenia kampanii wyborczej 
autor stwierdził: „W latach 2001–2005 już 
wszystkie krajowe komitety wyborcze po-
siadały własne strony www, kładły w kam-
panii nacisk na interaktywność i marke-
ting bezpośredni. W  większym stopniu 
niż w latach poprzednich oferowano wy-
borcom wielkoformatowe plakaty, książki 
kandydatów, piosenki komitetów, udział 
celebrytów, urzędujących funkcjonariu-
szy państwa (ministrów, premiera, prezy-
denta). Perswazja była spersonifi kowania 
i zunifi kowana, oparta na multimedialnym 
przekazie. Pogłębił się proces mediatyza-
cji polityki, nadal jednak pojawiały się za-
rzuty co do stronniczości mediów (zwłasz-
cza publicznych)”. Jeśli chodzi o przeobra-
żenia polityczne, to dotyczą ich m.in. na-
stępujące zdania: „W 2005 r. po raz pierw-
szy od 1989 r. wybory parlamentarne wy-
grały dwa ugrupowania, a ich liderzy byli 
głównymi kandydatami do urzędu prezy-

denta. Oznaczało to bezpowrotne odejście 
od podziałów historycznych reprezentowa-
nych przez obozy postkomuny i postsoli-
darności. Pojawiła się natomiast tendencja 
do różnicowania wyborców wokół nowego 
kryterium sporu o przeszłość i przyszłość, 
jakim był stosunek do III RP (zwłaszcza 
jej korzeni okrągłostołowych) oraz pro-
jekt budowy IV RP” (s. 220–221). 

Recenzja nie byłaby pełna gdyby nie za-
wierała także informacji o pewnych nie-
dociągnięciach czy też kwestiach mogą-
cych budzić kontrowersje, i choć nie jest 
ich w tym przypadku zbyt wiele, zwrócę 
uwagę na niektóre z nich. Sądzę, że przy-
dałaby się pełniejsza analiza przyczyn rela-
tywnie sporej absencji wyborczej 4 czerw-
ca 1989 r., a także wspomnienie, że „zdję-
cie z Wałęsą” pełniło funkcję legitymizującą 
nieznanych w większości wyborcom kandy-
datów Komitetu Obywatelskiego. Ponadto, 
być może przy Waldemarze Frydrychu i na-
zwie jego komitetu (s. 233) powinna poja-
wić się nazwa Pomarańczowej Alternatywy, 
a przy kandydaturze Andrzeja Dudy na pre-
zydenta Krakowa (s. 309) stwierdzenie, że 
może najistotniejszym celem startu w tych 
wyborach było utrwalenie wśród wyborców 
nazwiska kandydata na użytek nadchodzą-
cych wyborów parlamentarnych (co zresztą 
w pełni udało się). Prócz tego, nie było Gru-
py Roboczej „Solidarności” (s. 13), ale Gru-
pa Robocza Komisji Krajowej NSZZ „So-
lidarność”. Trudno też zgodzić się z oce-
ną działania Lecha Kaczyńskiego zawar-
tą w sformułowaniu „brawurowy wylot do 
Tbilisi” (s. 279). 
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Jeśli chodzi o usterki formalne, wyni-
kające głównie z niedoskonałości prac re-
dakcyjnych – m.in. nie wiadomo, czy jed-
na z istniejących partii politycznych nazy-
wa się Socjaldemokracja Polski (s. 207) czy 
Socjaldemokracja Polska (s. 219) oraz, czy 
wybory w 2005 r. odbyły się 8. (jak napisano 
w tytule wykresu na s. 214) czy 9. paździer-
nika (s. 213 i n). Prócz tego, warto zwrócić 
uwagę m.in. na powtarzające się używanie 
skrótu Prawa i Sprawiedliwości z czasowni-
kami w rodzaju męskim (PiS znowelizował, 
przeforsował, zapewniał, zapowiadał, uznał 
itd.), podczas, gdy bardziej prawidłowe wy-
daje się używanie skrótu w takim rodzaju, 
jak pełnej nazwy, co zresztą niekiedy po-
jawia się w książce – np. „rządzące PiS” na 
s. 226. W tekście obecne są także błędy lite-
rowe, np. „Religii” (chodzi o Zbigniewa Re-
ligę – s. 210) czy „Jarosław Kaczyńskiego” – 
s. 255. Mapka zamieszczona na s. 227 jest 
nieczytelna, w bibliografi i nie odnotowano, 
że A.K. Piasecki jest redaktorem, a nie au-
torem książki Model przywództwa, a w In-
deksie osób brak A. Leppera ze s. 330. Uste-
rek tego typu jest zresztą więcej, co skłania 
do stwierdzenia, że od redaktorów znane-
go wydawnictwa należałoby oczekiwać nie-
co więcej uwagi. 

Najkrócej oceniając książkę Andrze-
ja K. Piaseckiego można powiedzieć, że 
z jednej strony jest wartościowa ze wzglę-
du na zawarte w niej informacje, a dru-
giej po prostu interesująca i dobrze napi-
sana. Autor starał się nadać jej taką for-
mę, żeby dotrzeć do możliwie szerokiego 
grona osób interesujących się problematy-
ką polityczną współczesnej Polski, czemu 
służy zarówno przystępny język, przywoła-
nie wielu jednostkowych faktów o charak-
terze „ciekawostek” oraz obecność fotogra-
fi i, wykresów i tabel, jak również rezygna-
cja z przypisów (choć w bibliografi i zna-
lazła się zupełnie spora ilość opracowań), 
co jednak w moim przekonaniu nie było 
zabiegiem koniecznym. Natomiast synte-
tyczne podsumowania rozdziałów pozwa-
lają nawet „leniwym” czytelnikom wyrobić 
sobie opinię na temat przemian, które na-
stąpiły w omawianym okresie. 

Podsumowując – książka Andrzeja 
K. Pia   seckiego jest pozycją niezwykle przy-
datną zarówno jako element podręcznej bi-
blioteki osób zajmujących się badaniem sys-
temu politycznego III RP (mimo wspomnia-
nej rezygnacji z przypisów), jak też jako lek-
tura dla wszystkich zainteresowanych tym 
okresem, i na pewno warta polecenia. 

  Krzysztof Łabędź
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Marek Chyliski – adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego, 
dziennikarz specjalizujący się w problematyce międzynarodowej i menedżer 
mediów – twórca i prezes Instytutu Dziennikarstwa Polskapresse. Przewodniczący 
Sądu Dyscyplinarnego Izby Wydawców Prasy w Warszawie, przedstawiciel Izby 
Wydawców Prasy Radzie World Association of Newspapers (WAN). Współautor, 
wraz ze szwajcarskim medioznawcą Stephanem Russ-Mohlem, podręcznika 
Dziennikarstwo, I wyd. Warszawa 2007, II wyd. 2008.

Anna Frydrych – od czerwca 2008 r. asystent w Centrum Studiów Wyborczych 
UMK. Absolwentka dwóch kierunków na Wydziale Prawa i Administracji UMK. 
Swoją uwagę koncentruje na istocie zasady bezpośredniości wyborów oraz syste-
mach wyborczych w znaczeniu wąskim, zwłaszcza systemach wyborczych stoso-
wanych na Węgrzech.

Rafał Glajcar – doktor, adiunkt w Zakładzie Systemów Politycznych Polski 
i Państw Europy Środkowej i Wschodniej Instytutu Nauk Politycznych i Dzienni-
karstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego zainteresowania naukowe 
koncentrują się wokół problematyki systemów politycznych i ich transformacji, 
a także zagadnień związanych z systemami wyborczymi.

Liana Hurska-Kowalczyk – doktor, adiunkt w Instytucie Politologii i Europe-
istyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Absolwentka Narodowego Uniwersytetu 
Lwowskiego im. Iwana Franki. Studia doktoranckie ukończyła na Wydziale Polito-
logii UMCS w Lublinie w ramach Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich 
Uniwersytetów. Zajmuje się systemami politycznymi w  Europie Środkowo-
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-Wschodniej. Autorka pracy Opozycja polityczna na Ukrainie (1991–2006) (Toruń 
2011).

Adam Jarosz – doktorant z zakresu nauk o polityce na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Naukowo interesuje się samorządami lokalnymi, obszarami 
przygranicznymi oraz pozycją ustrojową prezydenta w systemie politycznym III RP.

Katarzyna Kcka – adiunkt w Katedrze Historii Stosunków Międzynarodowych 
Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu. Zajmuje się głównie powojennymi stosunkami polsko-niemiec-
kimi, polską polityką zagraniczną, historią dyplomacji oraz teorią stosunków 
międzynarodowych.

Michał M. Kosman –  politolog, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. W 2004 r. uzyskał doktorat w poznańskim Instytucie Zachodnim 
im. Zygmunta Wojciechowskiego. Autor kilkudziesięciu artykułów i  recenzji 
naukowych. Swoje zainteresowania badawcze wiąże z problematyką współczesnych 
Niemiec oraz procesami integracji europejskiej. Od 1997 r. jest pracownikiem 
Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Krzysztof Kowalczyk – doktor, adiunkt w Instytucie Politologii i Europeistyki 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się systemem politycznym RP, najnowszą 
historią Polski. Autor i współautor 3 monografi i, 16 prac pod redakcją i około 70 
artykułów naukowych. Przewodniczący Sekcji Badań Wyborczych Polskiego 
Towarzystwa Nauk Politycznych, prezes szczecińskiego oddziału PTNP.

Robert Ło – dr nauk historycznych, dr habilitowany w zakresie nauk o polityce, 
kierownik Katedry Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu 
Łódzkiego, autor około 50 artykułów naukowych, 6 monografi i, 7 publikacji zbio-
rowych. Zainteresowania naukowe koncentrują sie na problematyce teorii polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym polityce niemieckiej. Na kierunku politologia, 
kierownik specjalności „bezpieczeństwo” i studiów podyplomowych „bezpieczeń-
stwa narodowego” na UŁ. 

Radosław Marzcki – adiunkt w Instytucie Politologii UP im. KEN w Krako-
wie. Naukowo zajmuje się zjawiskiem konfl iktu i konsensu w polityce oraz językiem 
polityki (autor książki Styl uprawiania polityki. Kształtowanie i utrwalanie podzia-
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łów we współczesnej polityce), jak również rolą młodzieży w ramach procesów 
politycznych (współredaktor pracy Kim jesteśmy? Studenci Instytutu Politologii UP 
w świetle badań ankietowych).

Agnieszka Nitszke – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. 
Pracownik naukowy w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodo-
wych UJ. W pracy naukowej zajmuje się partiami politycznymi w Europie oraz 
różnymi aspektami procesów integracyjnych w Europie i na świecie.

Wojciech Peszyski – adiunkt na Wydziale Politologii i Studiów Międzynaro-
dowych UMK. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajduje się szeroko pojęta 
tematyka wyborcza. Autor monografi i Pierwsze wybory do Parlamentu Europej-
skiego w Polsce, współredaktor trzech książek, autor kilkudziesięciu artykułów 
naukowych. Współorganizator siedmiu konferencji naukowych, aktywny działacz 
toruńskiego PTNP. Hobby to sport żużlowy (kibic Unibaxu Toruń).

Robert Radek – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk politycznych, 
adiunkt w Zakładzie Systemów Politycznych Państw Wysokorozwiniętych Instytutu 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Czło-
nek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Przedstawiciel młodszych pracow-
ników w Radzie Naukowej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwer-
sytetu Śląskiego a  także Koordynator Programu ‘Lifelong Learning Program 
– Erasmus’. Współredaktor naukowy ogólnopolskiego czasopisma politologicznego 
„Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”. Interesuje się problemami lokalizmu 
i regionalizmu w jednoczącej się Europie, a zwłaszcza współpracą transgraniczną, 
a także kwestiami systemów politycznych, w tym szczególnie systemem politycz-
nym Rzeczypospolitej Polskiej. Autor dwóch monografi i i wielu artykułów nauko-
wych oraz uczestnik licznych krajowych konferencji naukowych. Odbył staże 
zagraniczne w ramach programu LLP/Erasmus na Uniwersytecie Mateja Bela 
w Bańskiej Bystrzycy (2008), Uniwersytecie w Stuttgarcie (2009) oraz Uniwersyte-
cie Masaryka w Brnie (2010).

Agnieszka Turska-Kawa – adiunkt w Zakładzie Komunikacji Społecznej 
w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Jej 
zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim wokół psychologii 
politycznej, psychologicznych aspektów komunikowania masowego, marketingu 
politycznego. Jest członkiem zarządu katowickiego oddziału PTNP, członkiem 
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zarządu Sekcji Badań Wyborczych przy PTNP, członkiem PTKS. Laureatka kon-
kursu „Doktorat 2010” organizowanego przez PTKS.

Mateusz Wiliski – historyk i germanista, specjalizuje się w historii stosunków 
międzynarodowych, zwłaszcza polsko-niemieckich, oraz w problematyce polityki 
historycznej i tożsamości historycznej dzisiejszych Niemców. Adiunkt na Wydziale 
Interdyscyplinarnym Akademii Polonijnej w Częstochowie.

Marcin Zaborski – politolog, adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunika-
cji Społecznej SWPS w Warszawie, dziennikarz Polskiego Radia. Autor książki 
Współczesne pomniki i miejsca pamięci w polskiej i niemieckiej kulturze politycznej 
(Toruń 2011).

Piotr Zariczny – historyk i germanista, zajmuje się historią wzajemnych oddzia-
ływań w stosunkach polsko-niemieckich po 1945 r. Był stypendystą Fundacji im. 
Konrada Adenauera, Deutsches-Poleninstitut i wielokrotnie DAAD. Obecnie 
pracuje jako adiunkt w Katedrze Historii Stosunków Międzynarodowych Wydziału 
Politologii i  Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Od wielu lat jest także korespondentem naukowym Instytutu Federal-
nego z Oldenburga i współpracuje przy redakcji roczników tej niemieckiej placówki 
badawczej. Od 2009 r. pełni także funkcję koordynatora WPiSM ds. niemiecko-
-polsko-rosyjskiego projektu naukowego TRIALOG (kooperacja UMK, Viadrina 
i Kantiana).
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