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Szanowni Czytelnicy!
Oddajemy do rąk Państwa pierwszy numer pisma „Społeczeństwo i Polityka”. Na rynku edukacyjnym brakuje obecnie periodyka metodycznego dla
nauczycieli przedmiotów społecznych. Stąd też kolejna inicjatywa Wyższej
Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, która organizuje również
– w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu – Olimpiadę Wiedzy o Unii Europejskiej. Dzięki życzliwości J.M. Rektora WSH prof.
dr. hab. Adama Koseskiego pismo będzie dystrybuowane nieodpłatnie. Pragniemy, aby „Społeczeństwo i Polityka” zachowywało szeroką formułę. Aczkolwiek jego adresatem są przede wszystkim nauczyciele wiedzy o społeczeństwie i przedmiotów pokrewnych, to mamy nadzieję, że sięgną doń również
studenci oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Współautorami pomysłu powołania nowego tytułu byli absolwenci Podyplomowego Studium Wiedzy o Społeczeństwie i Przedsiębiorczości
WSH, których kilka roczników już opuściło mury Uczelni. Pragniemy zatem
zaprosić do współpracy wszystkich zainteresowanych, którzy pragną podzielić
się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Nadsyłane materiały mogą mieć charakter merytoryczny (artykuły problemowe, komunikaty)
bądź metodyczny (scenariusze lekcji, rozkłady materiału, sprawozdania z lekcji, plany wynikowe). Będą one kwalifikowane do druku przez Radę Programową.
Cele, jakie stawiają przed sobą Rada Programowa i Redakcja są nadzwyczaj ambitne. Z jednej strony pragniemy służyć pomocą dydaktyczną nauczycielom, z drugiej zaś chcemy włączyć się w nurt szeroko rozumianej edukacji
obywatelskiej społeczeństwa polskiego, której bazę stanowią nowoczesna
szkoła oraz światły pedagog. Nie przypadkiem więc myślą przewodnią niniejszego numeru jest kultura polityczna jako ważny subiektywny czynnik społecznych podstaw rozwoju systemów politycznych.
Nadmienić wypada, że zakres przedmiotowy kultury politycznej obejmuje
wartości, motywy, wzorce, cele, postawy i zachowania różnych podmiotów życia politycznego. Kultura polityczna wypełnia w rozwoju społeczeństw rozliczne funkcje – poznawczą, identyfikacyjną i integracyjną. Poznawcza funkcja
kultury politycznej wynika z jej roli jako płaszczyzny prowadzącej do orientacji w sferze polityki, do zainteresowania nią, jej uwarunkowaniami, istotą i następstwami. Funkcja identyfikacyjna umożliwia utożsamianie się i wtapianie
w określoną wspólnotę kulturowo-polityczną, czego przejawem jest podobny
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sposób odnoszenia się i wartościowania zjawisk politycznych. Funkcja integracyjna wynika natomiast z faktu, że skupia uczestników życia politycznego wokół norm dotyczących relacji w systemie politycznym, określonych wzorców
działania w polityce oraz celów i motywów tego uczestnictwa.
Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk
Przewodniczący Rady Programowej
Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej
Dr Wojciech Jakubowski
Redaktor Naczelny

„Społeczeństwo i Polityka. Pismo Edukacyjne”
Wydział Nauk Politycznych
Wyższej Szkoły Humanistycznej
im. Aleksandra Gieysztora
ul. Spacerowa 7
06-100 Pułtusk
tel. (023) 691-90-66
Sekretarz Redakcji: mgr Piotr Załęski
e-mail: spoleczenstwoipolityka@wp.pl
Administrator: mgr inż. Henryka Belusiak
e-mail: politologia@wsh.edu.pl
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Łukasz Zamęcki

Kontrowersje
wokół kultury politycznej

1. Między „kulturą” a „polityką”
Kultura polityczna, mimo że jest jednym z najważniejszych terminów używanych w naukach społecznych, jest rozumiana wieloznacznie. Na jej rozumieniu potocznym zaważył przymiotnik „kulturalny”, używany na określenie
człowieka ocenianego pozytywnie, obytego w towarzystwie. Kultura polityczna mylona jest tu z etyczno-moralną kwantyfikacją zachowań polityków. Także wśród naukowych podejść do kultury politycznej, zauważalna jest znaczna
rozbieżność poglądów co do jego istoty, a zawiłości interpretacyjne wynikają
m.in. stąd, że same części składowe tego terminu, to jest „kultura” i „polityka”
nie są definiowane jednoznacznie.
Kulturę inaczej rozumie archeolog, inaczej historyk a w jeszcze inny sposób socjolog. Zauważmy, że A. Kroeber i C. Kluckholn wyliczyli ponad sto
pięćdziesiąt definicji kultury, dzieląc je na kilka typów1. Najszersze spojrzenia
na kulturę charakteryzują ją jako przeciwieństwo natury. W zależności od badacza w skład kultury zalicza się jedynie wzory zachowań i myślenia, odrzucając przedmioty materialne, innym razem do definiensu kultury zaliczane są zarówno wytwory materialne, jak i niematerialne. Antonina Kłoskowska, opierając się m.in. na koncepcji Kroebera i Kluckholna, wyróżniła sześć sposobów
definiowania kultury2.
• Perspektywa opisowo-enumeratywna sprowadza się do wyliczenia
części składowych kultury, w dużym stopniu intuicyjnego, nie opartego na wyraźnym kryterium. Do zakresu kultury zalicza się zatem rozmaite dziedziny
świata ludzkiego i działalności ludzkiej. Przykładem takiej definicji może być
1

M. Filipiak, Socjologia kultury, Lublin 1996, s. 15.
Z. Cackowski, Kultura. Spór o pojęcie, [w:] J. Ładyka (red.), Elementy wiedzy o kulturze,
Warszawa 1987, s. 111–114.
2

Nr 1/2004 Społeczeństwo i Polityka

11

Łukasz Zamęcki

pogląd E.B. Tylora: „Kultura, czyli cywilizacja jest to złożona całość, która
obejmuje wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawa, obyczaje oraz inne
zdolności i nawyki nabyte przez ludzi jako członków społeczeństwa”3.
• Perspektywa historyczna akcentuje mechanizm przekazywania dziedzictwa kulturowego, czyli doświadczeń przeszłych pokoleń pokoleniom przyszłym. S. Czarnowski pisze, że kultura jest wynikiem pracy niezliczonych pokoleń. Przyrównuje ją do rafy, gdzie każdy poszczególny polip koralowy przyczynia się do jej budowy, ale cała rafa nie jest jego dziełem. „Kultura jest całokształtem zobiektywizowanych elementów dorobku społecznego, wspólnych
szeregowi grup i z racji swej obiektywności ustalonych i zdolnych rozszerzać
się przestrzennie”4. Jak sam podkreśla, definicja ta nie wyczerpuje treści pojęcia „kultura”, wystarcza jednak do odróżnienia faktów nas interesujących od
innych. W takim rozumieniu kultura jest dorobkiem działalności pokoleń,
owocem wysiłku niezliczonych grup. Nie może więc należeć do kultury coś, co
przypisane jest tylko jednej osobie. Musi być powszechnie znane. Jednocześnie wartość, która zanika wraz z jej twórcą, także nie staje się elementem kultury. Element musi być zobiektywizowany, wspólny szerszej grupie ludzi. Kultura rozwija się nieustannie. Dorobek ludzkości kumuluje się i katalizuje dalsze zmiany – coś, co mamy obecnie zawdzięczamy temu, co było, zaś to, co będzie, może zaistnieć dzięki temu, co jest teraz.
• Perspektywa normatywna pojmuje kulturę jako zespół norm obowiązujących wszystkich członków wspólnoty ludzkiej. Elementami konstytutywnymi tak rozumianej kultury są wzory, modele i zasady wartościowania. A.L.
Kroeber i T. Parsons zauważyli, że kultura to „przekazane i wytworzone treści
i wzory wartości, idei i innych symbolicznie znaczących systemów, będące
czynnikami kształtującymi ludzkie zachowania oraz wytwory stanowiące produkt zachowania”5.
• Perspektywa psychologiczna akcentuje psychiczne mechanizmy kształtowania postaw, internalizację norm i wartości. Najlepszym przykładem ujęcia
psychologicznego może być definicja polskiego socjologa S. Ossowskiego:
„Kultura jest (…) pewnym zespołem dyspozycji psychicznych przekazywanych
w łonie danej zbiorowości przez kontakt społeczny i uzależnionych od całego
systemu stosunków międzyludzkich”6.
• Perspektywa strukturalistyczna traktuje kulturę jako zespół elementów powiązanych wewnętrznymi relacjami. Strukturalistyczne rozumienie kultury zakłada, że jest ona pewną, w miarę zintegrowaną jednością, różniącą się
od innych całości kulturowych. Kulturę konstytuuje niejako przeciwieństwo
wobec innych kultur. To, co jest relatywnie spójne, łączy się w całość i odróż3

M. Filipiak, op.cit., s. 15.
S. Czarnowski, Kultura, Warszawa 1958, s. 12.
5 M. Filipiak, op.cit., s. 18.
6 S. Ossowski, Z zagadnień psychologii społecznej, [w:] Dzieła, t. 3, Warszawa 1967, s. 163.
4
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nia się jednocześnie od innej całości jest kulturą. Takie podejście zakłada, że
kultur może być wiele i mogą się różnić na wielu poziomach uogólnienia. Pozwala to na stopniowe przechodzenie od cech najbardziej uniwersalnych do
partykularyzmów. Dany element może być częścią kultury polskiej, ale na wyższym poziomie ogólności może stanowić dorobek kultury europejskiej.
• Perspektywa genetyczna kładzie nacisk na moment wydzielenia się kultury z natury oraz wyłanianie się kultur wyższych z niższych. Podejście to zwraca uwagę na opozycję „kultury” i „natury”. Stąd też zwolennicy genetycznego
rozumienia kultury badają moment przejścia od stanu natury do stanu kultury.
Polityka również nie jest terminem rozumianym jednoznacznie. Najczęściej definiuje się politykę jako „ogół działań związanych z dążeniem do zdobycia i utrzymania władzy państwowej, jej wykonywaniem oraz z wytyczaniem
kierunku rozwoju państwa w różnych dziedzinach”7. Bliska jest ona definicji
polityki stworzonej przez Maxa Webera.
Tadeusz Bodio, przeprowadzając analizę źródłosłowu i tradycji ujmowania polityki stwierdza, że „nie ma uniwersalnej definicji polityki, tak jak jest
ona zjawiskiem złożonym i wieloaspektowym. Wszelkie próby klasyfikacji istniejących definicji polityki prowadzą do wniosku, że a) należy je wiązać z koncepcjami polityki; b) koncepcji tych jest wiele i dają się one uporządkować
w cztery podstawowe grupy; c) podstawą klasyfikacji są kluczowe dla politologii pojęcia jak: państwo, koercja, konsens i konflikt”8. Wśród wyróżnionych
podejść do polityki T. Bodio wymienia koncepcje: klasyczną, koercyjną, konsensualną, konfliktową oraz koncepcję polityki bez ideologii.
• Klasyczna koncepcja polityki sięgająca tradycji greckiej, określa politykę jako sztukę zarządzania państwem (wspólnotą). „Polityka” odnosiła się
do kierowania sprawami miasta (polis), które pozostawały poza tradycyjnymi
i religijnymi unormowaniami.
• Koercyjna koncepcja polityki jest określana jako polityka państwa prawa. Tadeusz Klementewicz pisze – „polityka to prawomocne stosowanie środków publicznej regulacji, także przymusu nie tylko wobec ciała człowieka, ale
też dóbr materialnych będących jego własnością”9. Podejście to akcentuje
możliwość stosowania przez państwo instrumentów regulacji stosunków międzyludzkich, łącznie z zastosowaniem środków przymusu fizycznego, które są
jednak ściśle przez prawo określane, kontrolowane, wykorzystywane przez
prawomocną władzę i służą utrzymaniu ładu demokratycznego. Nie może być
tu mowy o polityce przemocy i uznaniowości stosowanej przez państwa autorytarne czy totalitarne.
• Konsensualna koncepcja polityki definiuje politykę jako sztukę dochodzenia do kompromisu i egzekwowania przyjętych ustaleń. Jak podkreśla
7

Encyklopedia PWN, Warszawa 1999.
T. Bodio, Polityka [w:] K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Wiedza o społeczeństwie.
Zarys wykładu, Warszawa 2000, s. 134–135.
8
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T. Bodio, jej celem jest minimalizacja ostrych konfliktów między uczestnikami
życia politycznego.
• Konfliktowa koncepcja polityki podejmowana przez marksizm czy decyzjonizm Schmitta, zwraca uwagę na takie pojęcia jak: sprzeczność, walka,
konfrontacja, agresja. Polityka staje się umiejętnością rozstrzygania konfliktów przez walkę. Clausewitz definiował wojnę jako kontynuację polityki za pomocą innych środków. Dla marksizmu charakterystyczne jest ujmowanie polityki jako sfery walki klas o zdobycie, utrzymanie bądź wywieranie wpływu na
władzę.
• Koncepcję polityki bez ideologii, której ojczyzną są Stany Zjednoczone Ameryki, T. Bodio określa jako „sztukę bycia wybranym”. Celem polityka
jest zdobycie poparcia wyborców. Bycie wybranym staje się celem samym
w sobie, nie zaś środkiem do realizacji politycznych zadań. Polityk staje się
produktem, który należy sprzedać wykorzystując techniki promocji.
Rozumiejąc kulturę polityczną jako część kultury globalnej a dotyczącą sfery polityki, możemy spróbować – wykorzystując definicję kultury Jana Szczepańskiego – ustalić rozumienie kultury politycznej jako: ogół wytworów działalności ludzkiej, materialnych i niematerialnych wartości oraz uznawanych sposobów postępowania, dotyczących sfery zdobywania i utrzymywania władzy, zobiektywizowanych, przyjętych w dowolnych zbiorowościach, przekazywanych innym zbiorowościom oraz następnym pokoleniom. Encyklopedia popularna PWN podaje definicję zbliżoną: kultura
polityczna to „określone historycznie ukształtowane elementy ogólnej kultury
społeczeństwa, dotyczące wartości uznawanych i pożądanych przez daną zbiorowość, odnoszące się do polityki, a przede wszystkim do władzy państw; najważniejsze składniki k.p. to świadomość historyczna, postawy i zachowania
polityczne, reguły gry politycznej, zasady pedagogiki politycznej (socjalizacja
polityczna)”10. Kultura polityczna zatem to te elementy kultury, które dotyczą procesów politycznych (zdobywania, utrzymywania i wpływu na
władzę).

2. Naukowe rozumienie kultury politycznej
Jedną z pierwszych osób, która posłużyła się terminem kultury politycznej
w pracy naukowej był polski uczony – Józef Siemieński. W roku 1916 wygłosił
on odczyt na Uniwersytecie Warszawskim zatytułowany „Konstytucja 3 Maja
1791 roku, jako wyraz polskiej kultury politycznej”. Dopiero w 16 lat później
podjął się Siemieński próby nakreślenia znaczenia pojęcia stwierdzając, że
9

T. Klementewicz, Polityka i jej poznawanie, [w:] S. Filipowicz (red.), Homo politicus. Wstęp
do nauki o polityce, Warszawa 1993, s. 17–18.
10 Encyklopedia PWN, Warszawa 1999.
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„kultury politycznej narodu wyrazem najwyższym – żeby nie powiedzieć ostatecznym – i najbardziej charakterystycznym jest forma rządów, jaką wytworzył
lub (…) znosi z poddaniem”11. Siemieński nie pokusił się jednak o pełniejszą
próbę stworzenia definicji pojęcia, a tym bardziej nie przeprowadził badań
empirycznych zjawiska kultury politycznej.
Momentem rozkwitu badań na kulturą polityczną stały się lata sześćdziesiąte i późniejsze XX wieku. Ważnym impulsem było opublikowanie w 1956
roku klasycznej już pracy Gabriela Almonda „Comparative Political System”. Nakreślona w niej definicja kultury politycznej stała się punktem odniesienia dla późniejszych studiów, a zaproponowane przez autora nowe metody analizy systemu politycznego zwróciły uwagę badaczy na zachowania
i działania grup społecznych12. Dotąd bowiem główny nacisk kładziono na
funkcjonowanie podsystemu instytucjonalnego. Między innymi za sprawą pracy Almonda zaczęto opisywać społeczne „otoczenie” systemów politycznych
i w nim szukać odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania całej skomplikowanej struktury instytucji politycznych. Stwierdzono, że trwałość reżimu
politycznego i poparcie dla niego wynika z kultury politycznej obywateli. Almond posłużył się kategorią kultury politycznej do ściśle określonych celów
badawczych, dlatego też jego definicja kultury politycznej obejmuje względnie
wąską treść, jednakże uważana jest dzięki temu za najlepszą jeżeli chodzi
o wykorzystanie w praktyce badawczej.
Gabriel Almond określił kulturę polityczną jako „całokształt indywidualnych postaw i orientacji politycznych uczestników danego systemu, leżących u podstaw działań politycznych i nadających im znaczenie”13.
Kultura polityczna zdaniem Almonda to „wewnętrzne” przekonania (orientacje) obywateli względem systemu politycznego oraz uzewnętrznione, zamanifestowane przekonania (zachowania, działania).
Koncepcja Almonda krytykowana była za nadmierne zawężenie terminu
jedynie do sfery psychologicznej, choć w skład kultury politycznej wchodzi także element behawioralny. Jak podkreśla Jan Garlicki, „kultura polityczna
sprowadzana była przez Almonda do kategorii orientacji politycznej uczestników systemu tylko w początkowej fazie jego studiów poświęconych temu problemowi”14. Almond rozszerzył zatem pojęcie o przekonania zamanifestowane.

11

J. Garlicki, Kultura polityczna młodzieży studenckiej, Warszawa 1991, s. 11.
System polityczny będziemy definiowali zgodnie z powszechnym podejściem instytucjonalnym jako ogół organów państwowych i partii politycznych oraz organizacji i grup społecznych,
formalnych i nieformalnych, uczestniczących w działaniach politycznych w ramach danego państwa a także ogół generalnych zasad i norm regulujących wzajemne stosunki między nimi.
13 G.A. Almond, G.B. Powell, Comparative Politics: A Development Approach, Boston 1966,
[w:] W. Derczyńsk i J. Szacki (oprac.), Elementy teorii socjologicznych, Warszawa 1975, s. 577.
14 J. Garlicki, op.cit., s. 13.
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Wyróżniamy dwa nurty definiowania kultury politycznej. Pierwszy
z nich, zwany „wąskim”, oscyluje wokół pojęcia kultury politycznej w rozumieniu Almonda. W tym ujęciu zwraca się przede wszystkim uwagę na stosunek
osób uczestniczących w systemie politycznym do polityki.
❒ Władysław Markiewicz zauważa, że „kultura polityczna to te, historycznie kształtowane, elementy w globalnie pojętej kulturze, które dotyczą
wartości uznawanych i pożądanych przez daną zbiorowość, odnoszących się
przede wszystkim – chociaż nie wyłącznie – do systemu władzy państwowej.
Należą do nich zatem także te kryteria, według których społeczeństwo zwykło
oceniać politykę państwa i solidaryzować się z kierunkami działania władzy
oraz jej organów lub im się przeciwstawiać”.
❒ Czesław Mojsiewicz przez kulturę polityczną rozumie „znajomość
przez społeczeństwo norm, zasad, praw rządzących rozwojem społecznym
i polityką, pozwalających na ocenę postępowego lub wstecznego charakteru
polityki i sił tworzących i realizujących określoną politykę”15. Jego zdaniem
kultura polityczna przejawia się w sposobie zachowania, stopniu udziału w życiu politycznym kraju oraz w formach realizacji interesu narodowego bądź
klasowego w danym okresie historycznym.
❒ Jerzy J. Wiatr do kultury politycznej zalicza: wiedzę o polityce, ocenę
zjawisk politycznych, emocjonalną stronę postaw politycznych, uznane w danym społeczeństwie wzory zachowań politycznych.
❒ Bronisław Gołębiowski z kolei, mówiąc o kulturze politycznej, ma na
myśli „sprzężenie określonego systemu wartości politycznych, wiedzy o polityce, wyuczonych wzorów zachowań i wypróbowanych systemów działań jednostek i grup w danym systemie społecznym”16.
❒ Jan Garlicki, niejako reasumując wąskie definicje zjawiska, w jego
skład zalicza17:
➘ zainteresowanie polityką, wiedzę o niej i znajomość faktów politycznych;
➘ uznawane i pożądane wartości dotyczące systemu politycznego i mechanizmów funkcjonowania jego instytucji;
➘ ocenę zjawisk politycznych i sądy wartościujące na temat instytucji politycznych;
➘ uznawane wzory zachowania w sferze polityki i wypróbowane typy działań politycznych.
15 W. Markiewicz, Kultura polityczna jako przedmiot badań naukowych, „Kultura i Społeczeństwo” 1976, nr 4, s. 28.
16 J. Garlicki, op.cit., s. 23.
17 Ibidem, s. 26.
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❒ Teodor Filipiak stwierdził, że „przez kulturę polityczną rozumiemy
takie normy, zasady, wartości i wzory działalności ludzkiej, które służą
do osiągnięcia określonych celów przez klasy, grupy społeczne i jednostki a odnoszą się do struktury i mechanizmu funkcjonowania władzy
państwowej”19. Wśród elementów kultury politycznej wyróżnił:
➘ doktryny i idee polityczno-prawne;

Kontrowersje wokół kultury politycznej

W drugim nurcie definiowania, tzw. „szerszym”, kultura polityczna jest
rozumiana jako ta część kultury globalnej, która dotyczy sfery zdobywania i utrzymywania władzy. S. Beer i A. Ulam stwierdzili, że „niektóre
aspekty ogólnej kultury społeczeństwa dotyczą szczególnie tego jak rząd powinien być kierowany i co winien usiłować robić”18. W szerokim rozumieniu kultury politycznej sfera przekonań indywidualnych poszerzana jest o czynniki
normatywne, system instytucjonalny i prawny. Włącza się zatem takie elementy jak: zasady funkcjonowania systemu politycznego, sposoby grania ról politycznych, metody sprawowania władzy, zasady funkcjonowania opinii publicznej, styl rządzenia.

➘ oddziaływanie kierownictwa politycznego na poglądy grup, jednostek
i klas społecznych;
➘ zachowanie się obywateli według zasad współżycia społecznego w państwie;
➘ maksymalne rozwijanie aktywności ludzi i samodzielnokrytycznego myślenia w sprawach społeczno-ustrojowych.
❒ Józef Kądzielski uważa, że kultura polityczna „to ogół postaw, poglądów, zachowań politycznych społeczeństwa wraz z kształtującymi je i wyrażającymi ideami, wartościami i wzorcami działalności oraz instytucjami, organizacjami i przepisami (ustawy, rozporządzenia, itp.) stwarzającymi w granicach
danego państwa, polityczne ramy dla ich praktycznej realizacji.”20 Mamy tutaj
do czynienia z elementami wąsko pojmowanej kultury politycznej, bliskiej definicji Almonda, to jest z przekonaniami wewnętrznymi i zamanifestowanymi
(odpowiednio: poglądy i zachowania) oraz rozszerzeniem na sferę normatywną (instytucje i organizacje polityczne).
Spór wokół rozumienia pojęcia „kultura polityczna” toczy się zatem wokół
liczby elementów, które należy objąć tym terminem. „Wąskie” ujęcie krytykowane jest za nadmierny redukcjonizm i sprowadzanie kwestii jedynie do psychologicznych aspektów zjawisk politycznych. Szerokiemu nurtowi zarzuca się
natomiast wchłonięcie zbyt dużej liczy elementów, brak przejrzystości metodologicznej i częściowe pokrywanie się treści z pojęciem polityki. Polscy znaw18

Ibidem, s. 14.
E. Zieliński, Nauka o państwie i polityce, Warszawa 1999, s. 252.
20 Ibidem.
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cy problematyki skłaniają się raczej ku „szerszemu” ujmowaniu kultury politycznej. Odchodzą od metodologii indywidualistycznej, rozszerzając rozumienie kultury politycznej o sferę subiektywną. Jak zauważa trafnie Jan Garlicki,
„istotność tzw. komponentu behawioralnego (czyli zachowań, działań) w badaniu „kultury politycznej” jest uznawana przez wszystkich socjologów i politologów w Polsce”21.

3. Kultura polityczna a socjalizacja polityczna
Kształtowanie się kultury politycznej odbywa się w procesie socjalizacji. Jak
zauważa Almond, „socjalizacja polityczna jest procesem wprowadzania w kulturę polityczną. Jej efektem jest zespół postaw, sądów poznawczych, standardów wartości i uczuć wobec systemu politycznego, różnych ról w systemie politycznym i ludzi pełniących te role. Obejmuje także wiedzę i wartości wpływające na uczucia wobec procesów input i systemu jako całości oraz jego autorytarnej części. Socjalizacja wytwarza więc podstawowe postawy wobec systemu
politycznego, różnych jego ról i polityki publicznej”22. Na ukształtowanie się
konkretnych orientacji wpływ mają: środowisko pracy, rodzina, grupa koleżeńska i religijna. Wiedza na temat polityki oraz zjawisk politycznych powstaje
w wyniku bezpośredniego obcowania z instytucjami systemu politycznego. Na
proces kształtowania się kultury politycznej oddziałują także środki masowego komunikowania oraz wiedza naukowa zdobyta w wyniku samodzielnej
działalności jednostki. Takie elementy kultury politycznej, jak wartości krystalizują się pod wpływem doktryn politycznych, programów ruchów politycznych, tradycji historycznych oraz systemów religijnych. Grażyna Bokszczańska
zauważa, że kultura polityczna jest substancją niezwykle oporną na zmiany23.
Tym bardziej utrudnione jest trwanie systemu politycznego, który nie ma poparcia w postawach i zachowaniach społeczeństwa. Nie jest jednak kultura polityczna zjawiskiem niezmiennym, wiecznie trwałym. Kształtuje się ona w wyniku procesu historycznego, rozwoju społecznego i interakcji społecznych.

4. Badania nad kulturą polityczną
Badanie systemu politycznego z wykorzystaniem kategorii kultury politycznej umożliwia analizę społecznego uczestnictwa w polityce, poglądów i form
uczestnictwa. Za pomocą modelu stworzonego przez Almonda i Verbę możemy ocenić „przystosowalność” systemu politycznego do postaw jego obywateli. Jeśli społeczeństwo posiada wiedzę o systemie politycznym i żywi negatyw21

J. Garlicki, op.cit., s. 18.
G. Bokszczańska, Znaczenie kultury politycznej dla funkcjonowania systemu politycznego,
„Edukacja Polityczna”, vol. 8, 1986, s. 16–17.
23 Ibidem.
22

18

Społeczeństwo i Polityka Nr 1/2004

Kontrowersje wokół kultury politycznej

ne emocje do tego systemu oraz jednocześnie negatywnie ocenia jego działalność, możemy określić system polityczny jako mało stabilny. Stabilność systemu politycznego zależy bowiem od kultury politycznej społeczeństwa. Jeżeli
nie istnieją w społeczeństwie postawy, poglądy, wzory zachowań – jednym słowem wszystko to co zaliczamy do kultury politycznej – adekwatne do istniejącego systemu (reżimu) politycznego, będzie on układem relatywnie mało stabilnym. Odstępstwa od norm zachowania przyjętych przez społeczeństwo,
spotykają się z dezaprobatą. Zauważmy, że nie tylko instytucje polityczne
kształtują kulturę polityczną, ale również kultura polityczna społeczeństwa
określa sposób ułożenia i funkcjonowania instytucji politycznych. W. Bluum
stwierdził, że „kultura polityczna charakteryzująca się liberalno-demokratycznymi procedurami i wiarą w świętość prywatnej własności nie stworzy żądań
wywłaszczenia kapitału przez państwo”24. Zauważamy więc, jak kultura polityczna kształtuje model politycznego urządzenia państwa.
Almond wraz ze współpracownikami wyróżnili trzy podstawowe elementy
składowe kultury politycznej zwane komponentami. Są to:
• orientacje poznawcze (wiedza o polityce);
• orientacje afektywne (uczucia żywione wobec systemu politycznego);
• orientacje oceniające (opinie o obiektach polityki).
Almond wyróżnił cztery rodzaje obiektów wobec, których przyjmuje się
określoną postawę. Te grupy obiektów to:
• system jako całość;
• obiekty inicjujące działania polityczne (zalicza się do nich głównie partie
polityczne, elity, grupy interesów, media);
• obiekty wynikowe działań politycznych (administracja, biurokracja, rząd,
urzędy);
• jednostki.
Na tej podstawie można naszkicować pole postaw wobec polityki.
System jako całość Obiekty inicjujące Obiekty wynikowe Jednostka (postrzegana przez
pryzmat własnej osoby)
Wiedza
Uczucia
Oceny
Źródło: J. Garlicki, A. Noga-Bogomilski, Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym,
Warszawa 2004.

Wielu socjologów i politologów – bazując na rozmaitych kryteriach – starało się stworzyć spójną klasyfikację typów kultur politycznych.

24

Ibidem, s. 15.
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Bronisław Gołębiowski przyjął kryterium kulturowych wzorów zachowań. Wyróżnił pięć typów kultury politycznej:
• kulturę polityczną aktywizmu, właściwą dla osób silnie zaangażowanych w politykę;
• kulturę polityczną prezentyzmu, charakteryzującą się angażowaniem
tylko w sytuacjach gdy jest to opłacalne, nawet kosztem zasad;
• kulturę polityczną outsideryzmu, właściwą dla osób unikających, dystansujących się, jedynie obserwujących politykę;
• kulturę polityczną pasywizmu, realizującą wzory życia poza polityką
i bez styku z polityką, nie wynikającą z odmowy styczności z polityką, ale braku kontaktów z areną polityczną;
• kulturę polityczną dewiacji, polegającą na realizacji spatologizowanych wzorów zachowań politycznych.
Najbardziej znaną typologię oparta o kryterium postaw podmiotów
wobec obiektów politycznych stworzyli Gabriel Almond i Sydneya Verba. Wyróżnili oni trzy „czyste” typy kultur politycznych:
• zaściankową (inaczej – parafiańska, tradycyjna);
• podporządkowania (poddańcza);
• uczestnictwa (partycypacyjna).
Kulturę zaściankową charakteryzuje brak wiedzy oraz zainteresowania
życiem publicznym. Nie występują również wyspecjalizowane role polityczne.
Działalność polityczna jest domeną zamkniętych elit, które – obok funkcji politycznych – pełnią także role ekonomiczne i religijne. Kulturę tę uznaje się za
charakterystyczną dla społeczności plemiennych.
Obywatele w kulturze poddańczej są świadomi systemu władzy, przejawiają jednak skłonności do bezrefleksyjnego podporządkowania się dyspozycjom politycznym ośrodka władzy. Dominują postawy bierne. Byłby to wzór
kultury politycznej najbardziej typowy dla państwa autorytarnego.
Kultura polityczna uczestnictwa charakteryzuje się znaczną aktywnością członków społeczeństwa do zdobywania wiedzy o systemie politycznym.
Osoby przejawiające ten typ kultury uczestniczą w życiu publicznym na różnych szczeblach organizacyjnych. Występują wyraziste postawy wobec obiektów politycznych.
Almond i Verba opisali także koncepcję tzw. kultury obywatelskiej (civic
culture) jako mieszanki cech kultury uczestnictwa i podporządkowania. W tym
typie kultury politycznej obywatele w pewnym zakresie uczestniczą w systemie
rządów, charakteryzują się znacznym stopniem świadomego, biernego przyzwolenia na sprawowanie władzy w ich imieniu przez demokratycznie wybrane elity. Ten typ kultury – bazujący na zaufaniu do elit i umiarkowanej partycypacji obywateli – uznali za najkorzystniejszy dla demokracji.
Trzy powyższe typy kultur są typami „czystami” w rozumieniu Weberowskim. W rzeczywistości kultura polityczna nie występuje w postaci tak wysuSpołeczeństwo i Polityka Nr 1/2004
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blimowanej. Kultury polityczne są mieszaniną powyższych typów, mniej lub
bardziej zbliżając się do modelu idealnego. Kultury polityczne są najczęściej
złożone z postaw charakterystycznych dla zaściankowości i podporządkowania, podporządkowania i uczestnictwa lub zaściankowości i uczestnictwa.
W jednym kraju mogą występować elementy równocześnie kilku typów kultur. Istnieją jednk pewne typy kultur, które są charakterystyczne dla określonego reżimu politycznego państwa. Almond i Verba stwierdzają, że dla państwa demokratycznego najbardziej charakterystyczna jest kultura uczestnictwa lub obywatelska. W państwie autorytarnym mamy najczęściej do czynienia z typem kultury podporządkowania, a w tradycyjnych strukturach politycznych wspólnoty plemiennej i wodzowskiej – właściwym typem kultury jest
zaściankowa.
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W toku analizy historycznej dziejów najnowszych można wyróżnić trzy zasadnicze typy kultury politycznej: mieszczańską, totalitarną i autorytarną oraz
kulturę polityczną w społeczeństwie obywatelskim.

1. Mieszczańska kultura polityczna
Pod względem swej genezy i sensu wykształciła się w „społeczeństwie mieszczańskim” i jest w określonym znaczeniu jego skutkiem. Ten typ kultury
charakteryzuje się akceptacją podstawowych praw wolnościowych i swobód
demokratycznych (poszerzonych współcześnie o pojęcie „praw człowieka”)
oraz uznaniem wolnej gry sił politycznych, jak również znacznym zróżnicowaniem ekonomicznym i politycznym społeczeństwa. Stąd też sama „fenomenologia” mieszczańskiej kultury politycznej oraz – w szerszym tego słowa znaczeniu – świadomości społecznej, nie jest wystarczająca do wyjaśnienia jej
cech i wzorów.
Jest to kultura polityczna formalnie wolna i tej właściwości nadawano
w przeszłości silną wymowę społeczno-polityczną, co nie pozwalało często
w pełni docenić „demokratyzmu” tej kultury, który przyczynił się w znacznym
stopniu do „uczłowieczenia” stosunków politycznych, ekonomicznych oraz
duchowych stosunków międzyludzkich. Na ten objaw rozszczepionej stopniowo świadomości mieszczańskiej kultury globalnej i politycznej trafnie wskazuje Adorno, dostrzegając w jej obrębie możliwości realnej autonomii własnego
życia (publicznego), do której nie dopuszczają urządzenia społeczeństwa mieszczańskiego, spychające świadomość i kulturę na pozycje ideologii. „Urzeczywistnienie tej kultury duchowej miało odpowiadać w ogóle mieszczańskiemu
społeczeństwu ludzi wolnych i równych. Zarazem jednak odżegnała się ona od
celów, od realnych funkcji, jak tego radykalnie domagała się np. kantowska
etyka celowości (bez celu): im bardziej oświecone jednostki, tym bardziej
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oświecona całość. Odnoszenie tej wewnętrznej kultury do praktyki wobec niej
zewnętrznej wydawało się wszakże – co stanowiło sprzeczność – degradowaniem jej do czegoś heteronomicznego, czyniło z niej środek osiągania korzyści
pośród brutalnego bellum omnium contra omnes. Niewątpliwie w idei kultury
duchowej (i politycznej) nieuchronnie zawiera się idea jakiegoś stanu ludzkości bez statusów i nadmiernego uprzywilejowania, i jeśli tylko pozwoli sobie
ona coś z tego odebrać oraz wikła się w praktykę partykularnych celów honorowych jako praca społecznie użyteczna, popełnia gwałt na sobie samej.
[W społeczeństwie mieszczańskim] jednostka nie otrzymuje niczego w zakresie form i struktur od społeczeństwa wirtualnie pozbawionego jakości wskutek
wszechdominacji zasady wymiany; podczas gdy z drugiej strony – przemoc całości nad indywiduum osiągnęła takie rozmiary, że indywiduum musi powtarzać w sobie to zdeformowanie”1.
Postępująca atomizacja jednostek i grup ludzkich – związana ściśle ze społeczeństwem mieszczańskim – pociągała za sobą łamanie proklamowanych systemów wartości etycznych i politycznych, które wnosiły pierwotnie formy demokratyzmu. Wartości i cechy, które wiązano z rozwojem kultury ogólnej i politycznej, i które przyczyniały się do wyższego poziomu wykształcenia społeczeństwa, pozwalały także awansującej klasie politycznej i gospodarczej podjąć ważne zadania w administracji i ekonomice. Z drugiej jednak strony, ujawniły się charakterystyczne ograniczenia nie pozwalające w pełni uczestniczyć
ludziom ani w systemie politycznym, ani też w kulturze politycznej. W wyniku
tego postępował proces kreowania profesjonalnych grup oraz ludzi władzy,
którzy sami uważali siebie za wybrane elity, co w szerokim tego słowa znaczeniu depersonalizowało stosunki społeczne, jak i relacje w dziedzinie międzyludzkiej. Z tego punktu widzenia można w typie kultury mieszczańskiej wyróżnić dwie jej odmiany: liberalno-postępową i autokratyczno-konserwatywną.

2. Totalitarna i autorytarna kultura polityczna
Ten typ kultury politycznej uformował się w XIX, a zwłaszcza XX wieku
i znalazł swoje miejsce w ustrojach faszystowskich i militarystycznych. W przeciwieństwie do kultury typu pierwszego, nastąpiła radykalna zmiana jeśli idzie
o zakres praw podmiotowych obywateli oraz funkcje państwa, które zrywając
z klasyczną demokracją parlamentarną, stało się wyłączną domeną niewielkiej
grupy politycznej oraz policji lub jednego wodza, a w istocie rzeczy było jedyną realną siłą polityczną ingerującą w życie ekonomiczne i polityczne. Było to
przyczyną postępującego procesu etatyzacji niemal wszystkich dziedzin życia
społecznego i indywidualnego. U podstaw tak pojętej kultury politycznej leżały bez wątpienia określone koncepcje nacjonalizmu, występujące w okresie
1

T.W. Adorno, Teoria kształcenia połowicznego, s. 296 i 302–303.
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późniejszym w postaci szowinizmu, które odnajdujemy bez trudu w ówczesnych doktrynach politycznych i prawnych. Według Józefa Życińskiego okoliczności powyższe sprzyjały w XIX wieku „powstawaniu klimatu tryumfalizmu, który rzutował na ujmowanie problemów filozofii”2. Odpowiednie oceny powyższej sytuacji przedstawił także w swoim czasie T. Mann, wedle którego „niemieckie pojmowanie wolności [...] było prawem do bycia Niemcem, tylko Niemcem i niczym ponadto; było sobiepańskim protestem przeciw wszystkiemu, co mogłoby narodowy ów egoizm ograniczyć, oswoić i pchnąć na służbę człowieczeństwa. Obawiając się na zewnątrz, czego wyrazem był m.in.
sprzeciw wobec świata, Europy i cywilizacji, wewnątrz godzono się z niewolniczością, niedojrzałością oraz tępym służalstwem. Tę dysproporcję między
«hołdowaniem wolności» a wewnętrznym poddaństwem, podniósł narodowy
socjalizm do rzędu snu o podboju świata”3.
Z totalitarnej i autorytarnej kultury politycznej zostały wyeliminowane demokratyczne swobody obywatelskie i fundamentalne prawa wolnościowe,
obowiązywała natomiast zasada totalnego upolitycznienia życia społecznego,
zarówno w wymiarze „kultury obywatelskiej”, jak i władzy. W odmianie autorytarnej kultury politycznej posługiwano się często ideologią służącą, z jednej
strony, do uzasadnienia działań i decyzji politycznych władzy, z drugiej zaś, do
wymuszania koniecznego dla systemu politycznego posłuszeństwa jednostek
i całych grup społecznych. W reżimie autokratycznym wzory i wartości kultury
politycznej były przyporządkowane sądom ideologicznym i dlatego „same
w sobie” nie mogły stanowić instrumentów realizacji ogólniejszych celów społecznych.
Polityczny reżim stalinowskiego typu komunizmu wytworzył także wyraźne
posłuszeństwo uprzywilejowanej i niewielkiej „klasie panującej”. Chociaż w tej
koncepcji kultury politycznej utrzymywały się formalne wolności, to jednak nie
malało bezwzględne posłuszeństwo wobec wodza, związane z panowaniem
ekonomicznym, a w pewnym stopniu i warunkach powiązane także z wyznawaniem, nieraz szczególnie wartościowych, idei socjalistycznych. Te ujemne wzory autorytarnej kultury politycznej, jak również w pewnej części obecny model
wychowawczy człowieka i obywatela, sięga swymi korzeniami do powyższego
typu „wypaczonej” kultury politycznej, w której obowiązywał stan zależności
i hierarchii jako zgodny ze swoistymi prawami natury socjalizmu i komunizmu.
Natomiast w kulturze politycznej typu faszystowskiego wszystkich bez wyjątku
obowiązywała zasada totalnego kultu wodza, eliminacja negatywnych dla władzy praw wolnościowych, co jednak nie wykluczało istnienia swoiście niezbędnej totalnej władzy, nakazującej z góry polityczną i ekonomiczną aktywność,
a zwłaszcza mobilizację wszystkich obywateli do udziału w życiu publicznym
2
3
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3. Kultura polityczna w społeczeństwie obywatelskim
Trzeci typ kultury politycznej obejmuje zespół wzorów, wartości i postaw
o standardach demokratycznych i humanistycznych, i jest biegunowo przeciwstawny typowi kultury totalitarnej i autorytarnej. Problematyka tej kultury jest
bardzo ważna dla całego „społeczeństwa obywatelskiego”, jak i dla rozwoju jego ustroju politycznego, gdyż może ona eliminować pewne zjawiska i wzory
ujemne, które występują na gruncie ideałów demokratycznych i są niesłusznie
uważane tylko za nieuniknione „koszty” umasowienia zdobyczy kultury i cywilizacji.
Do istotnych wzorów i wartości tego typu kultury zaliczane są, jako niezbędnie konieczne, zarówno negatywne, jak i pozytywne prawa wolnościowe oraz
swobody demokratyczne obywateli. W sensie negatywnym jest to wolność wywodząca się z tradycji liberalnej, od władzy państwowej i zinstytucjonalizowanego aparatu; natomiast w znaczeniu pozytywnym — jest to możliwość rozwoju demokratycznych praw i swobód obywatelskich każdego człowieka, zgodnie
z jego zdolnościami i zainteresowaniami, a także aktywny udział w życiu politycznym i gospodarczym, będącym ze swej istoty autonomicznym obszarem życia publicznego; i ta właściwość odróżnia społeczeństwo obywatelskie od faszystowskiego czy półfaszystowskiego, którego charakterystyczną cechą było
totalne upolitycznienie i ślepe posłuszeństwo wobec władzy oraz podejmowanych przez nią decyzji.
Taka polityzacja życia społecznego wypierała z natury rzeczy rzeczywistą
(nie fikcyjną) politykę. Demokratyczny i humanistyczny typ kultury politycznej w demokratycznych instytucjach (jak np. samorządy, parlament), pozwala
zarówno na ujawnianie się zróżnicowanych interesów, jak i reprezentację różnych poglądów politycznych, dzięki czemu instytucje te oraz inne formy demokratyczne pełnią niezwykle doniosłą funkcję kontroli i oceny działalności
agend rządowych i w ogóle władzy wykonawczej. Kultura polityczna, wyrastająca na podstawie pluralizmu i wolnej gry sił politycznych, przyczynia się
w mniejszym lub większym stopniu do tego, że ludzie są świadomi charakteru
istniejących stosunków gospodarczych i politycznych, że ta świadomość towarzyszy ich działalności oraz pełni ważką rolę w zrozumieniu systemu norm,
wartości i celów politycznych, jak i sankcji oraz ograniczeń społecznych (socjalnych) czy wolnościowych. W tym typie kultury wolności obywatelskie,
a także wzory i wartości typowe dla zachowań w „społeczeństwie obywatelskim, muszą iść w parze z istniejącymi już i oczekiwanymi w przyszłości osiągnięciami oraz reformami socjalnymi — w przeciwnym bowiem przypadku bęNr 1/2004 Społeczeństwo i Polityka
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wedle wzorów i zasad narzuconych przez wodza narodu. W istocie rzeczy taką
działalność obywateli można określić jako „bierność polityczną”, spowodowaną zlikwidowaniem zasad i form liberalno-demokratycznych.
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dzie utrzymywać się nadal formalna koncepcja wolności i kultura polityczna
tylko o wartościach czysto normatywnych, oderwanych od dostępu do dóbr
społecznych i materialnych i z tego względu mających też znikome znaczenie
„instrumentalne”. Demokratyczny typ kultury politycznej, poprzez swoje
szczytne zasady i wartości, będzie w sposób wymierny zmieniał naturę brutalnej polityki oraz polityków, będzie też skierowany przeciw złym gustom i wzorom, co przyczyni się do zdobywania tożsamości i osobowości jednostek i grup
ludzkich, które mogą prawidłowo tworzyć (pokonując piętrzące się przeszkody przed tego rodzaju działaniem), a następnie umacniać legalność istniejącego porządku państwowego.

4. Typy kultury politycznej a rzeczywistość społeczna
Zarysowana powyżej typologia kultur politycznych ukazuje zmieniające się
historycznie rodzaje tych kultur, umożliwia też bardziej poprawną analizę
komparatystyczną funkcjonowania systemów ustrojowych, w których wartości
i standardy kultury politycznej oraz poszczególne subkultury odgrywają ważną
rolę, sprzyjając temu, że życie publiczne wzbogaca się o cechy normalizacji
w sferze demokracji i gospodarki.
Warto jednak pamiętać, że wyróżnione typy kultury politycznej niewiele
nam mówią o samej rzeczywistości społecznej, pomagają jednak w znacznej
mierze tę rzeczywistość opisywać, a także badać. Wyróżnienie typów kultury
politycznej i poszczególnych „subkultur politycznych” jest uzasadnione także
ze względu na poszukiwanie i odnajdywanie zasad porządkujących, dzięki
którym chaos w pojęciach i kategoriach zostaje poddany prawom systematyzacji i logicznego myślenia, uwalniając tym samym typologię od zjawisk i zasad
drugorzędnych, utrzymujących się nieraz siłą przyzwyczajenia bądź inercji.
Zupełnie odrębną sprawą jest to, czy wybierze się ten, bądź inny typ kultury
politycznej, o tym decydują bowiem względy praktyczno-polityczne. Ale mogą
też ujawniać się tutaj bezpośrednio, a nierzadko pośrednio w postaci „ukrytej”, oceny, przekonania pozaracjonalne, wyrażające osobiste zaangażowanie
się w „dobry” i „skuteczny” typ autorytarnej kultury politycznej. „Entuzjazm
— wedle J. Życińskiego – jaki w pewnych kręgach towarzyszył (i towarzyszy
także obecnie – T.F.) naszemu stuleciu, trudno jeszcze wytłumaczyć inaczej jak
tylko pozaracjonalną ekspresją tęsknoty za sugestywną i prostą unifikacją,
w której jednej wszechtłumaczącej zasadzie podporządkowana byłaby cała
rzeczywistość ludzkich tęsknot do prawdy, piękna czy harmonii moralnej”4.
Jeśli więc wyeliminujemy przy wyborze tego czy innego typu kultury politycznej elementy racjonalne, i wzory humanistyczne, to często irracjonalizm
powraca w postaci zakamuflowanej i sprawia, że totalitarny i faszystowski typ
4
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kultury politycznej, opartej na przemocy i terrorze, jawi się jako element pełnego, demokratycznego porządku wprowadzonego w życie publiczne w celu
„wyzwolenia ludzkości”. I chociaż taki program wprowadza się z pozycji pewności i skuteczności, to jednak obliczony jest on na ludzi naiwnych i ich sposób widzenia rzeczywistości społecznej. Uzupełnijmy powyższe omówienie
tym, że dokonywanie wyborów w konkretnohistorycznych warunkach jest zagadnieniem prostym. Decydują tu w istocie względy praktycznej polityki i realnych układów sił politycznych; w najmniejszym natomiast stopniu o zastosowaniu w praktyce takiego czy innego typu kultury politycznej decyduje sam jej
badacz. Nie oznacza to jednak, że zastosowanie kryteriów obiektywizmu jest
równoznaczne z „akademicką neutralnością”, wedle której tworzone przez ludzi nauki koncepcje pozostają obok lub poza rzeczywistymi konfliktami politycznymi i społecznymi.
W państwie o charakterze demokratycznym nie może istnieć i funkcjonować jedynie taka kultura polityczna, której wartości oraz wzory wyrażają tylko
interesy władzy lub partii politycznych, a więc interesy wyłącznie grupowe,
z pominięciem szeroko rozumianej kultury obywatelskiej. Jeśliby ograniczyć
się wyłącznie do powyższego ujęcia, to można by stosunkowo łatwo pominąć
globalną czy też narodową kulturę społeczeństwa, mającą swoisty system wzorów i wartości, jak i sposoby zachowań danej zbiorowości, nazywane „charakterem narodowym”.

5. Problem „zaangażowania” kultury politycznej
Czy słuszna jest głoszona nieraz teza o tzw. zaangażowaniu kultury politycznej, w której obywatele są czynnie zainteresowani w tym, aby urzeczywistniać
demokratyczne wzory i wartości przyczyniające się do wykształcenia demokratycznego modelu państwa, a odrzucać typ kultury autorytarnej i totalitarnej?
Innymi słowy: jak pogodzić dodatnio pojmowaną kulturę polityczną z postulatami realizowanej polityki, która nie jest wolna od wpływów partyjnych i orientacji ideologicznych, a często zabarwiona jest zespołem technik – świadomie
lub nieświadomie – fałszywych, bardzo trudnych do kontrolowania i weryfikowania, technik nie dążących do tego, aby stać na gruncie faktów? Ten rodzaj
polityki, nie liczący się z zasadami etycznymi i moralnymi, polityki polegającej
na całkowitym i jawnym odrzuceniu problematyki etyczno-moralnej z działań
politycznych ludzi sprawujących władzę, obrazowo opisał Machiavelli. Nie
można mu jednak przypisać zanegowania w ogóle systemu zasad i wartości innych niż te, którymi kieruje się władza, ale w swych radach politycznych dawanych panującemu Machiavelli zaleca, aby nie brał on ich pod uwagę.
Czy można zatem powiedzieć, że polityka zrywająca z zasadami etyczno-moralnymi staje się niewiarygodna w stosunku do obywateli, jak i wobec samego panującego, że ulega ona w rezultacie „odpolitycznieniu”, zrywając po prostu
Nr 1/2004 Społeczeństwo i Polityka
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z ludzkimi wartościami i stając się dzięki temu swoistym „monstrum” zła. W polityce opartej na fałszu, cynizmie i kłamstwie nie ma miejsca dla kultury politycznej opartej na demokratycznych i humanistycznych zasadach. Tylko pozornie
stwierdzenie to jest oczywiste, w istocie rzeczy jednak nawet najbardziej totalitarna bądź faszystowska kultura polityczna nie odrzucała – wedle swych własnych koncepcji i założeń – całego „humanistycznego” (cudzysłów jest niebędny ze względu na różne treści, jakie wkłada się w ten termin) bogactwa problematyki człowieka. To przecież zwolennicy totalitarnej kultury politycznej głosili
konieczność „wyzwolenia” i „ocalenia” człowieka, chociaż terminy te rozumiano bardzo osobliwie. W imię tych wartości prowadzono też zaciętą i krwawą
walkę, nie ograniczoną bynajmniej do wszelkich fetyszów, ale walkę podbudowaną wiarą w prawdziwość totalitarnych wzorów kultury politycznej. Znikał jak
gdyby fałsz z tej dziedziny, a dobrem naczelnym w skali wartości tej kultury stawała się problematyka prawdy, gdyż ludzie bądź grupy rządzące, realizujące te
wartości, posługując się często przemocą i aktami terroru, odwoływały się do tego, iż realizują cele prawdziwe. W przeciwnym bowiem przypadku rządzący musieliby się sami postawić poza nawiasem demokratycznego systemu wartości,
uznać kłamstwo propagandowe, wykluczyć się z tradycji kultury europejskiej,
czyli innymi słowy: ludzie ci – zarówno w sferze zainteresowań teoretycznych,
jak i z powodu charakteru działań praktycznych – przestaliby być elementem
„konstruktywnym” i „postępowym”, a staliby się zbrodniarzami przeciwko ludzkości. Za te zbrodnie osądził ich właśnie Trybunał Norymberski.
Szczególnie doniosły dla naszych rozważań jest wniosek, że w każdym cywilizowanym społeczeństwie konieczna jest demokratyczna i humanistyczna
kultura polityczna, będąca podstawą instytucji państwowych, kultura uznająca
wartości i kategorie obywateli. Demokratyczna i humanistyczna kultura polityczna, nawet wtedy, gdy jest w systemie totalitarnym w pewnych warunkach
prześladowana lub zakazana, pozostaje jednak ciągle – potencjalnie, jak i realnie – najwyższą wartością, regulującą życie instytucji państwowych, elit politycznych, stosunki władzy i obywateli, jak i zachowania polityczne przeciętnych ludzi. „To szkodliwy i zbrodniczy w swych skutkach pozór – pisał T. Kroński – jakoby istniała jakakolwiek dziedzina, jakakolwiek prawda, nie odniesiona i nie apelująca bezpośrednio do człowieka, do jednostki ludzkiej, jakoby
np. polityka i prawda polityczna, czyli racja stanu, miała za swój przedmiot
i podmiot nie człowieka, ale jakąś jedność wyższego rzędu, naród, rasę czy też
państwo”5. Trzeba też wskazać, iż wzory i wartości demokratyczno-liberalnej
kultury politycznej mogą zostać w pełni zniszczone (a więc nie tylko zakazane) dopiero wówczas, gdy np. ustrój faszystowski bądź totalitaryzm w odmianie stalinowskiej przyjęłyby w pełni „czyste” formy i potrafiłyby doprowadzić
5 T. Kroński, Faszyzm a tradycja europejska, w: Rozważania wokół Hegla, Warszawa 1960,
s. 275–346.
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do całkowitej bierności obywateli, uznając za „antynarodowe” bądź „antyustrojowe” wszelkie inne niż głoszone przez siebie wartości i normy postępowania ludzi. Ale wtedy w ustrojach tych musiałyby zostać wyeliminowane całkowicie wszelkie demokratyczne systemy wartości moralnych i politycznych, musiałby powstać całkiem nowy ustrój, musiałyby być stworzone w pełni nowe instytucje państwowe i społeczne, wyeliminowane wszelkie tradycje itp., co gwarantowałoby takiemu systemowi całkowicie monopolistyczną pozycję – czego
w istocie rzeczy ustrój ten osiągnąć nie może, a w procesie osiągania, takiej
„czystej” postaci, skazałby siebie na nieuleczalną „chorobę polityczną, która
wskutek wielu jego niepowodzeń oraz uszczęśliwiania obywateli na własny
użytek per force prowadzi nieuchronnie do jego upadku.
Autorytarna bądź ciasno pojęta pozytywna filozofia – wedle Feuerbacha –
oraz płasko pragmatyczna nauka o kulturze politycznej, jeśli tylko przyjmują
konsekwentnie postawę należną swemu przedmiotowi, eliminują w ogóle rozważania teoretyczno-filozoficzne, czyli – innymi słowy – przyjmują „postawę
wiary, posłuszeństwa, rezygnacji z rozumu, gdyż w stosunku do «istoty osobowej» (także do różnych form zachowań politycznych ludzi- T.F.) – żądza wiedzy jest ciekawością, spekulacją, pychą, zuchwałością i arogancją. Ale dla tego albo-albo tak zwana filozofia pozytywna ma za mało charakteru. Jest nazbyt racjonalistyczna, aby mogła być wierząca – i nazbyt wierząca – aby mogła
być racjonalistyczna [...] filozofia pozytywistyczna jest kłamstwem, z którego
pomocą nasza epoka próbuje wydobyć się z utrapień sprzeczności, rozdzierających ją od podstaw”6.

6. Cele i funkcje kultury politycznej
Cele i funkcje kultury politycznej w życiu społeczeństwa i poszczególnej
jednostki są wprawdzie bardzo różnorodne. Niemniej jednak tam, gdzie kultura ta przestaje zaspokajać system i mechanizmy władzy państwowej swymi
wzorami i regułami lub nie „obdarza” stosunków władza-obywatele, jak i samego człowieka, światem własnych wzorów, wartości oraz relacji – przestaje
po prostu istnieć.
Stosunek wszystkich podmiotów politycznych, a więc tak obywateli, jak i ludzi sprawujących władzę, do demokratycznych wzorów kultury politycznej musi być z konieczności jednoznaczny, to znaczy w równej mierze muszą one wiązać uczestników życia publicznego, co z istoty rzeczy eliminuje ambiwalentny
stosunek do innych ludzi, który niekiedy wychodzi na jaw. Akcentowanie –
w naszych rozważaniach – demokratycznych i postępowych wzorów i idei kultury politycznej wiąże się bezpośrednio z tym, że panowanie kierowniczych elit
6 L. Feuerbach, Przyczynek do krytyki filozofii politycznej, w: Wybór pism, t. 1, Warszawa 1988,
s. 293–295.
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gospodarczych i politycznych nie może być zagrożeniem dla demokracji i jej
charakteru, ani też sprowadzać budowy nowego ustroju do środków czysto
technicznych. Zwłaszcza kultura polityczna ma stanowić skuteczną barierę, aby
cele realizowane przez rządzących nie mijały się zdecydowanie z rzeczywistymi
możliwościami, które uwarunkowane są historycznie i współcześnie układem
postępowych sił społecznych, aby nie można było łatwo oderwać rządzących od
realizacji interesów i swobód obywateli i by – wreszcie – te wspólne związki nie
miały charakteru tylko werbalnego czy też psychologiczno-uczuciowego. Trzeba zdać sobie jednak sprawę z tego, że punktem wyjścia kultury politycznej jest
żywy człowiek. I to jest pierwszy element indywidualnej koncepcji kultury politycznej w rozumieniu zasad i wzorów humanistycznych.
Ludzie kierujący się w życiu publicznym demokratycznymi i humanistycznymi wzorami kultury politycznej muszą nieraz oburzać się na panującą rzeczywistość społeczną i wymuszać na niej lepsze formy organizacyjne, ustrojowe i prawne, to jest takie, jakie są optymalnie możliwe. Stąd też w zachowaniach obywateli, jak i w sprawowaniu władzy nie można powoływać się na
„pełnomocnictwa” pochodzące od siły wyższej, sankcjonującej od dawna istniejące stosunki; natomiast postępowe i demokratyczne wzory kultury politycznej kształtują obraz społeczeństwa obywatelskiego, nakazują mieć przed
oczyma nie tyle właściwości i cechy przeszłe, lecz przyszłe – lepsze i bardziej
odpowiadające wymogom współczesności.
Wzory i wartości demokratycznej kultury politycznej zawierają silny aspekt
poznawczy, który staje się zarazem swoistym narzędziem w wytyczaniu przyszłości, w przebudowie społecznej i politycznej. W wartościach i wzorach kultury zawarta jest też pewna mądrość jednostkowa i społeczna, czyli to, co poszczególni ludzie, jak i grupy społeczne, mogą poddać procesowi wartościowania (i przemyślenia), mogą sobie te wartości komunikować we wzajemnych
stosunkach, mogą je też oznajmiać w stosunkach władza-obywatele. I taka kultura może być porównywalna np. z autorytarną kulturą polityczną, ale nie da
się jej niczym innym zastąpić, gdyż ustroje polityczne giną, jeśli eliminują demokratyczny typ kultury politycznej.
Zgodnie z regułami demokratycznej kultury politycznej obywatele nie mogą znajdować się w takiej sytuacji, aby nie byli włączani do racjonalnego procesu rządzenia państwem, czy też w ogóle pracy społecznej. W przeciwnym
razie kultura polityczna pozostawałaby w stanie nierozwiniętym, a jednostki
ludzkie i grupy społeczne znajdowałyby się jednocześnie w układach autorytarnych, rodzących bunt i sprzeciw wobec panujących stosunków politycznych.
Takie rozumienie wzorów kulturowych i zachowań politycznych ludzi daje się
odczytać z prac Maxa Horkheimera, który zwraca uwagę na to, że wraz z „krytyką poszczególnych autorytetów, które trzeba obalić, propaganda przywódcy
(lub preferowanie tylko dominujących wzorów kultury politycznej klasy panującej – T.F), nie łączy bynajmniej tendencji do nieograniczonego panowania
Społeczeństwo i Polityka Nr 1/2004
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rozumu. Jeśli irarcjonalne więzi zespalały masy w starym systemie, to teraz
miejsce tych mas nie zajmuje społeczeństwo mogące się faktycznie bronić na
podstawie interesu ogółu [...]. Im bardziej w związku z rozszerzeniem wolności obalone zostały, lub przynajmniej zaatakowane, uznane autorytety (i dominująca kultura polityczna – T.F.) tym silniej odczuwano potrzebę otoczenia nowej władzy chwałą autorytetu poprzez powrót do ukrytych sił, których ze
względu na ich wiek nie naruszało obecne niezadowolenie”7.
Polityczne subkultury jednostek, grup czy większych zbiorowości nie pokrywają się bowiem z dominującą kulturą polityczną w danym porządku społecznym. Człowiek wraz ze swa kulturą globalną i polityczną nie przestanie istnieć
w sensie swego bytu bądź w znaczeniu tendencji historycznej (do czego dąży
i co chce osiągnąć), ale w warunkach prawidłowego procesu rozwoju nie będzie uważał za dobre dla siebie i pożądane wartości i wzory, które jednocześnie nie byłyby dobre dla globalnej kultury politycznej społeczeństwa. Nie wynika jednak z tego wcale, że duża część jednostek, posiadających wysoką indywidualną kulturę polityczną, musi przyjmować oceny i wzory zachowań pokrywające się w całości lub w olbrzymiej części z ogólnym interesem społecznym
czy dominującą aktualnie kulturą polityczną.
„Zgodnie z założeniami kultury obywatelskiej (civic culture) argumentowano, że model racjonalnego aktywisty jako demokratycznego obywatela stanowi
jeden ze składników tej kultury, ale bynajmniej nie jedyny. W rzeczywistości
ten model racjonalnego uczestnika-obywatela sam w sobie nie mógłby – wedle
logicznego wynikania – zapewnić stabilnego demokratycznego rządu. Taka stabilna demokracja byłaby możliwa, czyli zdolna do istnienia tylko wówczas, gdyby składała się w pewnym sensie z jej własnego przeciwieństwa pasywności –
czyli z zaufania, poważania dla władzy i kompetencji [...]. Tragiczny upadek demokracji włoskiej, a zwłaszcza załamanie się demokracji niemieckiej, przyjmujących obłędne uczestnictwo destruktywne, jak również niestabilność III Republiki Francuskiej, stanowiły wyjątkowo wielkie i gorzkie historyczne doświadczenie i daninę zarazem, które wpłynęły na tę złożoną teorię wzajemnych
związków pomiędzy kulturą polityczną i stabilnością demokracji”8.
Wąsko praktycystyczne rozumienie czynnego udziału obywateli w życiu
społeczno-politycznym, a więc to, co Almond nazywa „obłędnym uczestnictwem destruktywnym”, lub przeciwieństwem zasadnej „pasywności” zarówno
samych ludzi, jak i odpowiednich instytucji władzy i administracji – pozwala jedynie na aktywizowanie człowieka jako swoistego egzemplarza biologicznego
w takim systemie demokracji, w którym winien on jest tylko poparcie dla
wszechpotężnej i zawsze „dobrze rządzącej” władzy, co można byłoby stosownie określić jako „darwinizm polityczno-społeczny”.
7

M. Horkheimer, Społeczna funkcja filozofii, w: Wybór pism. Warszawa 1987, s. 151–152.
G.A. Almond, The Intellectual History of the Civic Culture Concepty w: The Civic Culture
Revisited. An Analitic Study, Boston-Toronto 1980, s. 16.
8
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Takie jednak uczestnictwo ludzi we władzy oraz ich uczestnictwo w kulturze politycznej (w tym sensie, iż sami ludzie tworzą nowe wzory i wartości) nie
pozwala na ujęcie człowieka jako podmiotu w realnie istniejącym społeczeństwie, a zwłaszcza w stosunkach międzyludzkich, które podlegają jego krytycznej ocenie od strony istnienia (lub braku) demokratycznych więzi społecznych
między ludźmi oraz krytyce danych stosunków społecznych i politycznych (jak
i warunków życiowych), które tworzą ludzie. Te z kolei kształtują człowieka takim jakim jest i powinien być, przyjmując za kryterium jego zachowań społeczno-politycznych demokratyczne i humanistyczne wzory kultury politycznej.
Tego typu normalne i prawidłowe uczestnictwo ludzi w szeroko rozumianym
porządku społecznym i w systemie polityczno-kulturowym, a więc odstąpienie
od uczestnictwa w swej istocie destruktywnego, które na pierwszy rzut oka może wydawać się demokratyczne, a w rzeczywistości jest tylko „grą pozorów” —
sprzyja w konsekwencji temu, że jednostki oraz większe zbiorowości społeczne przestają być bezradne wobec wszelkich problemów publicznych, gdyż
odwołują się do rzeczywiście demokratycznych (a nie fikcyjnych) zasad i idei,
a ich działania zmieniają rzeczywistość społeczną w kierunku postępu i demokracji i nie ma wówczas potrzeby uciekania się do dowolnie wybranych postaci jakiegokolwiek idealizmu i subiektywizmu.
Nic też dziwnego, że teoretycy badający kulturę polityczną, uznając ją za
centralny problem w systemie ustrojowym, nie ograniczają się do ukazywania
całokształtu procesu społecznego tylko z pozycji wyodrębnionego wyżej
przedmiotu badań, lecz prowadzą dalej swe rozważania na rzecz wykazania
słuszności tego stanowiska. Należy więc zdawać sobie sprawę z tego, że „pojęcie (concept) «kultury politycznej» i metoda jej badania obecnie zostały na
trwale i w niekwestionowany sposób osadzone i ustabilizowane w dziedzinie
nauki”9. Taka koncepcja może mieć miejsce w niniejszych analizach i nie zostałaby uznana za błąd non sequitur, a więc jako nie wynikająca z przyjętych
przesłanek badania kultury politycznej. Dlatego też uznajemy tezy, które
określa się jako „zrównoważoną różnorodność” (balanced disparities) kultury
politycznej, a więc „rodzaj umiarkowanej partycypacji politycznej, która zezwala przywódcom politycznym i funkcjonariuszom rządowym na wybór i swobodę działania; na taki rodzaj uczestnictwa politycznego, który nie jest ani
w pełni pragmatyczny, ani też po prostu w całości zaangażowany (po stronie
oficjalnej polityki – T.F.); a także nie stanowi jakiejś formy opowiedzenia się
za daną stroną (partisanship), która chociaż jest dynamiczna, ograniczona jest
w istocie do przesady klamrą norm (overarching norms) zapewniających jednostkom wspólną obywatelską jedność”10.

9

K.L. Shell, Political Culture in the USA, Boston 1969, s. 9–10.
G.A. Almond, op.cit., s. 17.
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społeczeństwa polskiego
XIX wieku

Temat dotyczący kultury politycznej społeczeństwa polskiego doby rozbiorów, aż do pojawienia się masowych ruchów politycznych, tylko z pozoru może wydać się prosty i znajomy. Tym bardziej, iż w tym okresie w polskim społeczeństwie wygasła struktura stanowa, zastąpiona nową strukturą społeczną,
już z awangardową rolą nie szlachty, ale inteligencji. Z kolei poprzez upowszechnienie świadomości narodowej Polacy nabrali praktycznie w swym
ogóle cech narodu.
Utożsamianie kultury politycznej społeczeństwa z prądami kulturowymi
klasycyzmu, romantyzmu i pozytywizmu jest nieuprawnione. Kultura wysoka,
owszem często spod strzech czerpała, ale już niekoniecznie pod owymi strzechami gościła. Z kolei periodyzacja dziejów dokonana po marksistowsku także nie daje efektu – wszak uwłaszczenie chłopów jako przełom między feudalizmem a kapitalizmem jest wydarzeniem ważnym, ale nie jedynym znaczącym
i determinującym. Wydaje się jednak, iż dla jasności opisu należy dokonać periodyzacji okresu z uwagi na zmiany w kulturze politycznej całego społeczeństwa. Przy czym nie będzie to podział chronologiczny, ale chronologiczno-problemowy.

1. Odradzająca się Polska szlachecka
Lelewelowskie określenie odradzającej się Polski zrobiło dość zawrotną
karierę. Rzeczywiście w kontekście tego, że to samo pokolenie, które przeżyło upadek insurekcji kościuszkowskiej, współdziałało w tworzeniu Księstwa
Warszawskiego i doczekało się odrodzenia nazwy Polski w okresie Kongresówki, termin ów może być zasadny. Jednak skoro to samo pokolenie, to
i podobne prądy umysłowe, i podobne postrzeganie życia społeczno-politycznego. A zatem Polska odradzająca się była Polską szlachecką. Sprzyjało temu
także królowanie oświeceniowej kultury klasycystycznej.
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Osobliwością społeczno–polityczną Rzeczypospolitej szlacheckiej był rekordowy w Europie odsetek szlachty wynoszący, jak się często pisze, blisko
10%. Jednak jeśli weźmie się pod uwagę tylko etnicznych Polaków, wedle
źródeł, odsetek ów wzrasta do 25%. Oczywiście zaborcy, likwidując polską
państwowość, owego odsetka od razu drastycznie zmienić nie mogli i nie
zmienili. Społeczeństwo polskie (tu bez konotacji etnicznej a tylko z tą wskazującą na dawną przynależność państwową), poza ową szlachtą, zawierało
pod koniec XVIII wieku 16% mieszczaństwa i 75% chłopstwa. Mieszczaństwo było zaś często etnicznie obce – dominowali w nim Żydzi. W wielonarodowościowej Rzeczypospolitej Polak był zatem albo chłopem, albo szlachcicem. Tak też zostać musiało i tuż po rozbiorach. Polacy dzielili się na dwa
światy społeczno-kulturowe: „panów”, posiadających polską świadomość narodową i „chamów”, mających wedle tych pierwszych, nie posiadać świadomości społecznej, może nie tyle narodowej, co politycznej. Tożsamość ludowa była co najwyżej tożsamością etniczną i państwową. Tożsamość narodowa występowała wówczas tylko u szlachty.
Szlachta nie chciała słyszeć o równości wobec prawa dla chłopów czy też
prawach politycznych nie tylko ze względów gospodarczych, czy – marksowsko mówiąc – klasowych. Dalej żywe były poglądy, iż chłopstwo jest gorsze
genetycznie, gdyż nie wywodzi się od Sarmatów czy Lechitów. Przodkiem
chłopów miał być nie Jafet, ale Cham. Jeszcze w połowie XIX wieku pisano, stawiając chłopom za wzór świętego Izydora, iż „wiedział Izydor dobrze,
że go Pan Bóg nie do pałasza i pióra, ale do pługa, cepów, siekiery stworzył;
nie uczynił go wojakiem ani pisarzem, ale rolnikiem; że wola boska, nie aby
inni jemu, ale aby on innym usługiwał; nie aby on innym, ale inni jemu rozkazywali; i kontent z powołania swego, nie szemrał, nie narzekał przy najcięższej pracy, ale szczerze i wiernie panu swemu służył, nie jako ludziom,
ale jako Bogu służąc”1. Rację mają polscy psychiatrzy nazywając szlachtę typem histerycznym bądź skirtotymicznym, zaś kmieciów – psychastenicznym.
Jednak w tym kontekście warta przytoczenia jest opinia A. Świętochowskiego: „Chociaż szlachta polska była kastą szczelnie zamkniętą, jako wyłączna
twórczyni kultury narodu, wywarła wpływ na inne jego warstwy, a nawet na
masę ludową, która przyjęła od niej formy życia, obyczaje, pojęcia i upodobania. Gdy chłop polski podniesie się wyżej ze swego nędznego padołu, natychmiast stara się upodobnić do pana dworskiego” 2. Pozorna to zatem
sprzeczność kulturowa – owe typy doskonale się uzupełniają, posiadając nawet wspólne cechy, z niedojrzałością psychiczną, emocjonalną na czele.

1

Słowa ks. Karola Antoniewicza napisane w 1849 roku za: E. Lewandowski, Charakter narodowy Polaków i innych, Londyn–Warszawa 1995, s. 107.
2 A. Świętochowski, Genealogia teraźniejszości, Warszawa 1936, s. 204–205.
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Koresponduje z powyższym złośliwe streszczenie „Pana Tadeusza” pióra
C.K. Norwida: „...ulubiony i słynny poemat narodowy polski, w którym jedyną
poważną i serio figurą jest kto? Żyd [Jankiel]. Zresztą: awanturniki, facecjoniści, gawędziarze, pasibrzuchy, którzy jedzą, piją, grzyby zbierają i czekają aż
Francuzi przyjdą zrobić im ojczyznę”3. Stare obyczaje, mówiąc językiem Sędziego, pozostały. Rzeczywiście zatem Ojczyzny „można się tam napić, nadyszeć”, ale ojczyzny szlacheckiej. Miało się okazać, że mimo zajazdu ostatniego
– nie po raz ostatni. Szlachta zatem cały czas chciała się bawić, bo zabawa a nie
praca była dlań antonimem próżnowania.
Szlachta pragnęła po utracie niepodległości Polski odrodzonej, ale właśnie
szlacheckiej, takiej jak dawnej. Zdawano sobie jednak w większości sprawę, że
w kwestiach społecznych konstytucja majowa, uważana przez większość za zamach stanu, który skradł szlachcie wolność – musi być pewnym minimum. Mimo podwalin pod rozwój przemysłu, mimo zwiększania się faktycznego znaczenia mieszczaństwa, mimo tworzącej się inteligencji – szlachta zachowywała
pozycję kierowniczą. Dalej była narodem politycznym.
Postępowanie wobec Niemców i obu zaborców niemieckojęzycznych przyczyniło się do wzrostu negatywnych postaw żywiołu germańskiego. Nawet lud
wiedział, iż „nie będzie Niemiec Polakowi bratem” a ludowa pieśń: „Ach, ty
Szwabie, kartoflarzu, gonisz panny po cmentarzu, Pana Boga nie znasz, kopytem się żegnasz” należy do łagodnych4. Z kolei znaczący ucisk chłopów szczególnie w dobrach, które dostały się w ręce faworytów carskich skutkował nawrotem oraz wytwarzaniem negatywnych obrazów Rosjan. Związane z kultem
prawosławnym „chodzenie pod słońce” owocowało przekonaniem o jeszcze
większej obcości. Co prawda skóra Rosjan barwę miała podobną, ale wierzono, iż mają oni czarne podniebienia. Dopełniały tę inność jeszcze pieśni ludowe w stylu: „Przeor w Tyśmienicy ślubu by mi nie dał, bo Moskal, niewiara,
czartu duszę sprzedał. Na naszym kościele Boże słońce świeci, mówią, że Moskale jedzą żywcem dzieci”5.
Bogata szlachta i magnateria w momencie utraty niepodległości zabiegały
o pozyskanie obcych władców. Zresztą postawa taka często działała w obie
strony. „Państw magnackich” nie tolerowano, ale faworami chętnie obsypywano. Małżeństwo Antoniego Radziwiłła ze stryjeczna siostrą Fryderyka Wilhelma II, czy pozycja Adama Czartoryskiego na dworze Romanowów, są tego wydatnymi przykładami. Szlachta średnia i drobna postawy lojalistyczne reprezentowała tylko wobec urzędników Pawła I i Aleksandra I. Wobec jednak
zmieniającej się sceny polityki europejskiej zaczęła nabierać orientacji profrancuskiej. Powstanie z 1806 roku w Wielkopolsce na pewno przyspieszyło
3

C. Norwid, Pisma wybrane, Warszawa 1968, t. 5, s. 520
J.S. Bystroń, Niemcy w tradycji popularnej, w: J.S. Bystroń, Tematy, które mi odradzano,
Warszawa 1980, s. 335–354.
5 J.S. Bystroń, Wierzenia o obcych, w: J.S. Bystroń, op.cit., s. 314–334.
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zajęcie przez Francuzów Warszawy. Uczestniczyło w nim, poza szlachtą, także
mieszczaństwo i chłopi.
Konstytucja Księstwa Warszawskiego z 22 lipca 1807 roku gwarantowała
uprzywilejowaną pozycję szlachty. Torowała także drogę do zniesienia poddaństwa chłopów, zapewniała im wolność osobistą oraz równość wobec prawa,
ale wyłączne prawo do ziemi zostawiała szlachcie. Konieczność pozostawienia
panu – w razie odejścia ze wsi przez chłopa – całego inwentarza i tylko roczna
gwarancja nieusuwalności chłopów oznaczała albo całkowitą ruinę, albo możliwość późniejszego rugowania. Kajdany zdjęto zatem chłopstwu „razem z butami”. Bezrolni w niektórych departamentach Księstwa stanowić poczęli nawet 60% ludności.
Uprzywilejowanie nie dotyczyło jednak tylko stosunków cywilnych, ale
i politycznych. Niższa izba legislatywy zorganizowana była w taki sposób, aby
3/5 jej członków wybierała na sejmikach szlachta osiadła. Zwraca jednak uwagę, iż pozostałe 2/5 miejsc na zgromadzeniach gminnych wybierali obdarowani prawami wyborczymi zamożni mieszczanie, księża, inteligencja, zasłużeni
żołnierze i chłopi-czynszownicy, których jednak było bardzo mało. Szacunek
dla armii i administracji, w których i mieszczanin mógł zdobyć pozycję nie
zdołał w tak krótkim czasie doprowadzić do zmian stanowych, a poniekąd
wkomponował się w stary układ.
Oktrojowana przez Aleksandra I Konstytucja Królestwa Polskiego z 27 listopada 1815 roku spowodowała, że polska ordynacja wyborcza należała
wówczas do jednej z najbardziej liberalnych w Europie. Prawa wyborcze
przyznano znacznej liczbie mieszkańców, przy relatywnie niewysokim cenzusie majątkowym. Wyłącznie polska administracja, język polski jako urzędowy, nietykalność osobista, poszanowanie własności, swoboda poruszania się
oraz wolność druku dawały znaczące nadzieje na odbudowę państwowości.
Jednak żadne zmiany na korzyść chłopów w stosunku do okresu napoleońskiego nie zaszły, również ze względu na postawę szlachty ziemiańskiej.
Obie konstytucje, petryfikując w powyższy sposób prawa wyborcze, pozwoliły na odrodzenie polityczne. Jednak próby wykorzystania powyższych praw
w pełni skończyły się niepowodzeniem. Działalność tajnych związków młodzieży, paramasonerii i Towarzystwa Patriotycznego Łukasińskiego należy
zauważyć, stwierdzając jednocześnie ograniczony zasięg podobnych działań.
Daleko większe znaczenia mogła mieć inicjatywa „kaliszan” Niemojowskich,
dokonywana na początku w oparciu o metody legalne. Znakomita większość
elity była jednak lojalna w stosunku do Romanowów i działała po prostu dla
dobra Królestwa, by wymienić choćby K. Druckiego-Lubeckiego.
Wyjątkowa, jak na czasy i społeczeństwo polskie, była z kolei regulacja
czynnego prawa wyborczego w Rzeczypospolitej Krakowskiej. Przyznawano je
osobom legitymującym się odpowiednim cenzusem majątkowym, zawodowym
lub wykształceniem. Wyborów dokonywano w zgromadzeniach gminnych,
Społeczeństwo i Polityka Nr 1/2004
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w których uczestniczyć mogli też zamożni chłopi oraz – w sposób pośredni –
nawet chłopi nieposiadający. Zwraca też uwaga szczególna rola elity inteligencji, a więc profesury Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Poza nawiasem życia politycznego dalej funkcjonowali Żydzi, stanowiący
w okresie Księstwa blisko 1/3 jego ludności miejskiej. Otóż po pierwsze przyczyną izolacji miała być „przykra woń Żydów”. Szlachta potrafiła przekonania
takie wykorzystywać w urokliwy dla siebie sposób, tworząc maksymy łączące
niechęć do narodu z niechęcią do pracy – „porzuć smrodliwe rzemiosło Żydom smrodliwym”. Po drugie, i ważniejsze, kierowano w ich stronę zarzut czarów. Posądzenia o kradzież hostii czy zabijanie dzieci dla uzyskania chrześcijańskiej krwi łączą się właśnie z uznawaniem Żydów za czarowników. Tajemniczość ich kultu i niedostępność ich ksiąg religijnych zdawały się takie poglądy
usprawiedliwiać6.
W Królestwie za sprawą S. Potockiego zaczęto tworzyć szkolnictwo elementarne. Podobne, tyle że obowiązkowe powstało także w zaborze pruskim.
Już w drugiej połowie lat 20. w Kongresówce pracę oświatową spowolniono,
a nawet spowodowano na obszarach wiejskich jej regres. Polskie uczelnie Wilna czy Warszawy jednak dalej działały, stając się kuźnią talentów. W Prusach
zaś powszechne szkolnictwo było uważane za najlepsze narzędzie do ujednolicenia językowego mieszkańców monarchii.
Przez większość elit Kongresówki powstanie listopadowe zostało przyjęte
niechętnie. Wobec braku gotowości do kompromisu ze strony Mikołaja I walkę kontynuowano, nie wierząc w jej ostateczny sukces i nie podejmując działań, które mogłyby do powstania przekonać rzesze Polaków. Stąd okres ściśle
insurekcyjny w wystąpieniu lat 1830–1831 jest krótki, po nim można i trzeba
mówić o wojnie polsko–rosyjskiej. Przy czym detronizacja Mikołaja I wyznacza tu tylko granicę formalną. Rozszerzenie bazy politycznej Rządu Narodowego o J. Lelewela i dwóch „kaliszan”, fakt że w armii polskiej ¾ żołnierza
stanowili chłopi nie spowodowały projekcji jakichkolwiek zmian społecznych.
Nawet wobec stojących u bram Warszawy w lutym 1831 roku wojsk Dybicza,
a jeszcze przed zwycięstwem wawerskim i igańskim, sejm nie zdecydował się
na oczynszowanie chłopów w dobrach narodowych, nie mówiąc już o inicjatywach J. Szanieckiego. Zatem chłopskie dezercje, organizowanie napadów
na dwory i wystąpienia przeciw administracji powstańczej dziwić nie powinny. Postępowanie J. Krukowieckiego wobec uczestników warszawskich zajść
z 15 sierpnia 1831 roku, a nawet rozwiązanie Towarzystwa Patriotycznego,
wkomponowują się w niechęć do zmian społecznych i przekonanie o konieczności jak najszybszego zakończenia działań zbrojnych. Klęska w tej wojnie
dała jednak asumpt do przekonania, że szlachecka Polska nie ma szans powstania.
Ibidem.
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2. Konspiracja i walka
Już w 1800 roku sekretarz T. Kościuszki wydał w Paryżu anonimową broszurę: Czy Polacy mogą się wybić na niepodległość? Odpowiedziano w niej pozytywnie na postawione pytanie, a za sposób uznano samodzielną walkę zbrojną. Nacisk germanizacyjny w Prusach i Austrii do powstania jednak nie doprowadził. W okresie ponapoleońskim konspiracja na dobre rozpoczęła się na
ziemiach wcielonych do imperium Romanowów, by wymienić choćby Filomatów. Za broń chwyciła konspirująca młodzież z Kongresówki, bo tak chyba
określić można sprzysiężenie podporucznika P. Wysockiego. Spiskowcy oczywiście programu społeczno-politycznego nie mieli, a drobna broszura J. Żukowskiego sytuacji tu nie zmienia. Poza nieliczną garstką inteligencji nie mieli też szerszych wpłwów społecznych. Poparcie ludu Warszawy jednak dostali,
czego nie można powiedzieć o wyższych dowódcach wojskowych.
Powstanie i następująca po nim wojna przyniosły masowe represje i kroki
w stronę zupełnej likwidacji odrębności Królestwa. Na jego obszarze zachowano jeszcze resztki autonomii, choćby w postaci polskiego jako języka urzędowego. Jednak władze carskie w sposób szczególny zmieniły politykę wobec terenów dawnej Rzeczypospolitej włączonych do Imperium. Zaprzestano
współpracy z polską szlachtą i rozpoczęto depolonizację tych obszarów. Masowo konfiskowano majątki a ludzi przesiedlano. Układ pomiędzy zaborcami
z 1833 roku z Münchengrätz sprzyjał represjom na terenach włączonych do
Prus i Austrii. Na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego niemiecki stał się
jedynym językiem urzędowym. Zaczęto również wykupywać masowo ziemię
od Polaków.
Tak też kończyły się i pozostałe zrywy. Wystąpienia 1846 roku trudno nazwać nawet powstaniem, a już na pewno nie ogólnonarodowym. W ich zaś wyniku „republika pod Wawelem” przestała istnieć. Wystąpienia Wiosny Ludów
tylko o tyle nie spowodowały masowych represji, że wkomponowywały się raczej w liberalny ruch w państwach niemieckich, niż stanowiły autentyczne powstanie. Kierownictwo z L. Mierosławskim na czele wciąż miało nadzieję na
wojnę z Rosją, wobec czego spoglądało na poszczególne wystąpienia zbrojne
niechętnie. Wydarzenia z 1863 roku, mimo dużo lepszej organizacji, przepełniły tylko szalę goryczy, powodując likwidację resztek autonomii i masową rusyfikację.
Na okres polistopadowy istotny wpływ opiniotwórczy miała Wielka Emigracja. Obozy przez nią tworzone nadawały ton polskiemu życiu politycznemu, z definicji jednak związanemu z elitami. Rzadko zastanawiano się jednak
nad tragizmem losów tych ludzi, którzy musieli żyć poza Ojczyzną. Taka bowiem często była „najniższa” cena trudu spiskowego. Wyższą było zesłanie na
Syberię. Większość z zesłańców szła, a nie – w myśl opisu mickiewiczowskiego
– jechała w kibitce, kilka tysięcy kilometrów. I jeśli przeżyła, walki już na ogół
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nie pragnęła. Oczywiście powstania Polaków na Syberii były, niektórym
ucieczki się powiodły (np. M. Jatowtowi), jednak znakomita większość pragnęła jak najszybciej – dzięki carskiej służbie – wrócić do kraju. Wówczas rzadko chciała mieć coś wspólnego z konspiracją.
Ugrupowania niepodległościowe Wielkiej Emigracji odbudowy dawnej
Polski szlacheckiej nie traktowały już jako aksjomatu. Jednak nawet, gdy widziano konieczność stworzenia Polski „ludu” a’la Towarzystwo Demokratyczne Polskie czy Gromady Ludu Polskiego, nie umiano z owym ludem nawiązać
współpracy. Napięcie społeczne na wsi nie zostało zatem należycie wykorzystane. Chłopu trudno było przyjąć za pewnik obietnice emisariuszy, skoro czuł
nad sobą realizm sytuacji diametralnie przeciwnej. Trudno być przekonanym,
że takie zapewnienia w ogóle doń dochodziły. Działalność zatem księdza P.
Ściegiennego i jego „List ojca św. Grzegorza papieża” były wyjątkowe. Później
do wykorzystania kwestii społecznej nie zachęcały na pewno wydarzenia 1846
roku w Galicji, kiedy to odpowiedzią na powstanie krakowskie i lewacką frazeologię emisariuszy E. Dembowskiego stała się rabacja, ponad tysiąc ofiar we
dworach i medal cesarski dla J. Szeli. Nadanie chłopom ziemi przez podziemny rząd było i spóźnione, i sekowane przez ziemiaństwo.
Udział w akcjach spiskowo–niepodległościowych odwracał uwagę od spraw
gospodarczych. Patriotyzm nie kojarzył się z pracowitością i przedsiębiorczością, ale z gotowością do poświęceń. To wówczas można było zauważyć
nadmierną pobudliwość emocjonalną, labilność, zmienność i wybuchowość
w działaniu. Z konspiracji polskiej „bije” niecierpliwość, lekkomyślność, myślenie życzeniowe, ale i zwykła klikowość oraz skłonność do prywaty, niekarności i warcholstwa. Wszelkie akcje spiskowe potwierdzały, że Polak nie pragnie wyraźnych ustaleń, że „woli puszczać wodze fantazji”. Można wskazać na
słomiany ogień uczuć, słomiany zapał Polaków. Tak więc hart i poświęcenie
ustępuje prędzej czy później bałaganowi i bierności.
Trzeba zdać sobie sprawę, że znakomita większość społeczeństwa była bierna. Dość powiedzieć, że największe sprzysiężenie polistopadowe, stworzone
z inicjatywy S. Konarskiego, objęło 3 tysiące osób. Konspiracja w zasadzie nie
dotykała chłopów i robotników. Wśród zatrzymanych w Galicji konspiratorów
ponad 1/3 stanowiła inteligencja, zaś na terenie Kongresówki – ponad połowę.
Nadreprezentacja tej warstwy była zatem solidna. To samo powiedzieć można
o młodzieży.
Sytuacja w Kongresówce zmieniła się pod koniec lat 50. XIX wieku. Za
symboliczny początek wybuchu narodowego uznać można przemówienie
L. Mierosławskiego w 28 rocznicę nocy listopadowej, odrzucające hasła pracy organicznej i wzywające młode pokolenie do walki zbrojnej o niepodległość. Rozpoczęła się era warszawskich demonstracji. Najpierw w takąż zamienił się w czerwcu 1860 roku pogrzeb generałowej Sowińskiej, a te z lutego i kwietnia 1861 roku przyniosły pierwszych zabitych. Pewnym novum by-
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ło przyłączanie się do wystąpień ludności żydowskiej, stanowiącej już prawie
połowę ludności miejskiej Kongresówki. Wobec padających ofiar, patriotyczne wystąpienia przeniesiono do kościołów. Władze jednak i tu interweniowały, powodując, w ramach represji, zamykanie świątyń katolickich, ewangelickich i żydowskich. Zarówno „czerwoni”, jak i „biali” poczęli dążyć do powstania – różnica sprowadzała się, poza programem, do dystansu czasowego realizacji owych dążeń. W takie działania wpisał się też A. Zamoyski, proponując w 1862 roku przywrócenie konstytucji z 1815 roku i objęcie nią ziem
litewsko–ruskich jako warunek udzielenia poparcia dla rządu Kongresówki.
Odpowiedź na zapowiedzianą na styczeń 1863 roku brankę jest powszechnie
znana. W okresie powstania styczniowego, równolegle do aparatu państwa,
działała tajna administracja powstańcza, kierując faktycznie poczynaniami
społeczeństwa, nawet dysponując pocztą i pobierając podatki. Zbyt małe siły
wojskowe, masowy terror i odstąpienie chłopów od udziału w powstaniu nie
dały jednak możliwości odniesienia, i tak mało realnego, zwycięstwa.
Owe akcje spiskowo-niepodległościowe mogły rozwijać się sójnie z romantyczną wizją rzeczywistości. Prąd ów zaczął funkcjonować, gdy młodzież szlachecka i inteligencka odrzuciła stare klasycystyczne ideały, gdy zaczęła czuć
się powołaną do odciśnięcia piętna na życiu narodowym. Sprzyjała temu
i wczesna, XIX-wieczna wizja historii Polski, która bynajmniej racjonalna nie
była. Zaczęło się od kręgu Uniwersytetu Wileńskiego. Mickiewiczowskie
„Ballady i romanse” oraz „Oda do młodości” mogły stać się pewnym manifestem. Nie racjonalizm i nie kultura elit miała być tym, co Polakom potrzebne.
Jednak trudno mówić o masowym charakterze romantyzmu, zważywszy choćby na poziom analfabetyzmu, który jeszcze na początku lat 60. XIX wieku sięgał na terenie Kongresówki 80% społeczeństwa, a w Galicji ów wskaźnik przekraczał. Kultura ludowa rozwijała się jednak nurtem odrębnym. Głównym jej
źródłem była własna tradycja. Obce, w tym romantyczne, impulsy gościły
w niej o tyle, o ile się z niej wywodziły, by dać przykład pieśni i utworu mickiewiczowskiego „Lilie”, choć do rangi narodowego symbolu został podniesiony
T. Kościuszko, a pieśni o nim i jego kosynierach utrzymywały się jeszcze w drugiej połowie XIX wieku.
Romantycy marzyli o postępie dokonującym się w sposób gwałtowny – poprzez cuda, cierpienia, katastrofy i rewolucje – a nie drogą systematycznej pracy. Mierzyli „siły na zamiary”, byli „rozumni szałem”, prezentowali postawy
bezkompromisowe. Romantyzm dla swego modelu pozyskiwał praktycznie
każdego Polaka, mającego dostęp do literatury. Wytworzył zatem „poczucie
spójni narodowej i gotowości do ofiar dla niej (...) Każdy przyjmował niepodległość kraju jako cel najwyższy swoich marzeń i gotów był dla tego celu do
wszelkich ofiar”7.
7
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Polityka stała się dla nich życiową koniecznością. W języku romantyków
nastąpiła rehabilitacja terminologii oddającej stan nastrojów. Dzięki temu język ów był funkcjonalny wobec zadań umasowienia polityki, pielgrzymowania
w lud. Lud bowiem bardziej „odczuwał” niż „rozumował”. Posłannictwem romantyków miało być zatem przebudzenie, wyzwolenie potencjału psychologii
narodowej. Z wspominaną gwałtownością wiązała się tu niechęć do półśrodkowości, wynikająca z romantycznej negacji polityki bez moralności. W rezultacie przedkładali oni wartości moralne nad reguły skuteczności politycznej.
Ojczyzna bowiem nie miała ceny8.
„Romantyzm polityczny był formułą istnienia Polski w czasach zaborów,
generował istnienie swoistych wspólnotowych alternatyw państwa: narodu rozumianego jako grupa identyfikacji politycznej i kulturowej, Kościoła Rzymskokatolickiego jako quasi–państwowej formy życia zbiorowego i wreszcie rodziny jako ośrodka edukacji politycznej społeczeństwa i przekaźnika patriotyzmu. W formule tej oczywiście trudno znaleźć miejsce na politykę jako sztukę
zarządzania sprawami państwowymi, jeśli – to na politykę interpretowaną
w kategoriach opisujących mechanizmy funkcjonowania państwa par excellence podziemnego. Byłaby to polityka niezbędnej organizacji, ale nade wszystko
konspiracji i improwizacji zachowań wymagających heroizmu i poświęcenia”9.
Romantycy w stosunku do zaborców byli wyznawcami konfliktowej koncepcji polityki. Obligatoryjne nieposłuszeństwo stało się zatem cnotą polityczną. Stąd już niedaleko do określenia liberum conspiro. Koresponduje ów stan
rzeczy z przekonaniem, że wierność wobec ethosu romantycznego nawet klęskę czyni zwycięstwem. Liczą się tu cele ostateczne – prawda zatem i tak zwycięży. Nie będzie więc dziwić, że zdaniem romantyków „patryjota to człowiek
miłujący ojczyznę, gorliwy w sprawach dobra swego kraju, poświęcający ojczyźnie siebie i swoje talenty, człowiek namiętności gwałtowanych i gorących. (...)
dla romantycznego patryjoty język politycznego realizmu graniczył ze zdradą.
Niepatryjotą jest także bezpolitykowiec. Zaniechanie polityki jest bowiem zdradą. Obowiązkiem patryjoty była politykomanja – namiętne i obsesyjne zaangażowanie w politykę narodu pozbawionego państwa”10.
Z kolei mesjanizm romantyków odwoływał się do świata mistyki politycznej, przeciwstawiając się jednocześnie tradycyjnie pojmowanemu autorytetowi państwa i władzy. Jego celem była wręcz chrystianizacja świata politycznego. Tworząc Polskę metafizyczną, owego Chrystusa narodów, przeciwstawiali
się poglądom, że naród bez państwa nie ma racji bytu. Upadek państwowości
nie był upadkiem Polski. Niosło to jednak za sobą przekucie „polityki przekonań” w „politykę wiary”11.
8

T. Bodio, Między romantyzmem i pragmatyzmem. Psychopolityczne aspekty transformacji
w Polsce, Warszawa 2001, s. 28–30.
9 Ibidem, s. 31.
10 Ibidem, s. 32–33.
11 Ibidem, s. 34–36.
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Kontrast ideałów z praktyką rodził na ogół postawy ewazyjne bądź tyrtejskie. Postawa ewazyjna przejawiała się w ucieczce od realnej polityki w świat
mistyki. Romantyk zatem wybierał świat doznań subiektywnych. To jednak
musiało rodzić alienację polityczną. Postawa tyrtejska zawierała przekonanie
o możliwości przezwyciężenia różnic dzielących świat ideałów od realiów politycznych. To ta postawa powodowała walkę przy założeniu bezwzględnej determinacji12.

3. Bezstanowy naród polski
Jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku nastąpiły znaczące zmiany w strukturze społeczeństwa polskiego. Dyferencjacja wśród chłopstwa przejawiała się
tym, że znaczniejsza jego część była bezrolna bądź małorolna. Z kolei bogate
chłopstwo – w sensie majątkowym – zaczęło przypominać szlachtę zagrodową.
Szlachta bezrolna cały czas przenikała do miast, zasilając na ogół nową warstwę
inteligencji. Szlachta posesjonacka często była szlachtą nową, wyróżniającą się
już nie tyle pochodzeniem, ale majątkiem. Wyróżniana zatem jeszcze jako stan
społeczny powoli przestawała nim być. Mieszczaństwo, tak jak i pozostałe opisywane stany, również się różnicowało. Wskutek rozwoju przemysłu można było mówić o tworzeniu się klasy robotników, których aktywność ograniczała się
z początku do demolowania środków produkcji, czego dobrym przykładem
mogą być wydarzenia z łódzkiej fabryki Geyera z 1861 roku. Dopiero koniec
wieku przyniósł znaczący rozwój przemysłu – szczególnie na Śląsku oraz
w większych miastach tak zaboru pruskiego, jak i Kongresówki – do tego stopnia, że w kontekście przemysłu włókienniczego pisano o walce Moskwy z Łodzią. Wytworzyła się też burżuazja, rozumiana tu jako bogate mieszczaństwo,
posiadające kapitał ekonomiczny. Podkreślić należy, że rzadko charakteryzowało jej przedstawicieli polskie pochodzenie narodowe, co zilustrować można
również przykładem Łodzi, w której skład narodowościowy burżuazji wyglądał
następująco: Żydzi – 55%, Niemcy – 40%, zaś Polacy – tylko 2%.
Potencjał tożsamości narodowej szlachty zaczął słabnąć wyraźnie już po
powstaniu listopadowym. Widać to choćby po osadnikach niemieckich, którzy
przestali się polonizować. Szlachta, uderzona przez zaborców w majątkowe
podstawy swej roli przywódczej, straciła możliwość jej pełnienia. Warstwą
przywódczą stała się inteligencja, szczęśliwie już nie ekskluzywna, a wręcz
przeciwnie – rozszerzająca kulturę narodową na inne stany społeczne. Trzeba
pamiętać, że poza Rosją taka warstwa czy klasa społeczna nie istniała w Europie, tak w sensie potocznym, jak i socjologicznym.
Likwidacji społeczeństwa stanowego sprzyjał też rozwój gospodarki. I nie
chodzi tu tylko o dość szybką industrializację, skądinąd ograniczoną terytorial12
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nie, ale także o opłacalność masowej produkcji rolnej. Uprawy buraka cukrowego, czyniąc z polskich ziemian ludzi najbogatszych na całym starym kontynencie, nie sprzyjały solidarności stanowej. Zubożała szlachta przestała być ratowana przez tę bogatszą i zmieniała położenie w strukturze społecznej – albo
proletaryzując się, albo degradując do chłopstwa. Korespondują z tym efekty
wprowadzonej przez Rosję w 1836 roku weryfikacji tytułów szlacheckich.
Zakończeniu stanowego społeczeństwa sprzyjało też podwojenie liczby
ludności na ziemiach polskich w pierwszej połowie XIX wieku. Charakterystyczne było szybsze zwiększanie się ludności miejskiej oraz rozwój większych
miast. Stały się one centrami gospodarczymi, polepszyły się w nich także warunki bytowania. To one stały się miejscem życia inteligencji.
Likwidację społeczeństwa stanowego wyznaczać będzie również uwłaszczenie chłopów. Rozpoczęło się ono – pod wpływem zwycięstw napoleońskich –
w Prusach jeszcze w 1808 roku, kiedy to chłopi z domen królewskich otrzymali własność ziemi, z obowiązkiem wykupu za pańszczyznę. W końcu, po różnych perturbacjach, w 1823 roku Prusy ogłosiły ustawę regulacyjną dla Wielkopolski. Regulacji miano dokonywać na mocy umowy między stronami z pośrednictwem pruskich urzędników. Odszkodowanie dziedzic mógł otrzymać
w rencie naturalnej, pieniężnej, bądź w dopuszczonym na okres 24 lat odrobku. Czysto symboliczne znaczenie, z uwagi na wielkość państwa, miała likwidacja pańszczyzny i przenoszenie na czynsze chłopów w Rzeczypospolitej Krakowskiej, które odbyło się jednak w latach 1816–1844. Wiosna Ludów przyniosła zaś pełne uwłaszczenie z indemnizacją tak w państwie Hohenzollernów,
jak i Habsburgów. W marcu 1861 roku wydano dość zachowawczy dekret
uwłaszczenia chłopów na obszarach dawnej Polski wcielonych do Imperium
Romanowów. W maju 1861 roku dla obszarów Kongresówki, z inicjatywy
A. Wielopolskiego, wydany został dekret o wykupie, na mocy którego pańszczyzna miała ustać, zaś w czerwcu 1862 roku przeprowadzono oczynszowanie chłopstwa. Na faktyczne uwłaszczenie trzeba było poczekać dłużej – bo aż
do powstania. Najpierw podjęły temat „czerwone” władze powstania, zaś
w marcu 1864 roku carat, publikując dekret uwłaszczeniowy, wytrącił powstańcom z rąk ważny argument. Arystokratyczny świat Z. Krasińskiego zginął, ale nie pod naporem rewolucji plebejskiej.
Romantyzm po klęsce powstania styczniowego zaczął ustępować miejsca
pozytywizmowi. Nowy prąd skierował swój atak przeciwko romantyzmowi,
zarówno w literaturze, jak i w polityce. Uznano za nieodpowiedni kult powstań i idei nieprzerwalności walki o niepodległość. Propagowano hasło
„pracy u podstaw”, mającej na celu podniesienie kulturalne i ekonomiczne
społeczeństwa.
Pozytywistyczne pojęcie pracy organicznej pojawiło się jeszcze w pierwszej
połowie XIX wieku. Program tych poczynań był, jak się wydawało współczesnym im konspiratorom, dość skromny i obejmował stopniową likwidację pań-
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szczyzny, uprzemysłowienie kraju, rozwój stowarzyszeń i różnych form samorządu. Organicznicy, których wizytówką stała się działalność K. Marcinkowskiego w Wielkopolsce, przeciwstawiali się przy tym konspiracji niepodległościowej, kwestionując skuteczność czynu zbrojnego i uważając za najważniejsze podniesienie poziomu gospodarczego, kulturalnego i świadomości narodowej całego społeczeństwa. Towarzystwa rolnicze, wiejskie czytelnie miały
stać się sposobem działania organiczników, kontynuowanym także przez powstałą w czerwcu 1848 roku na fali liberalnego ustawodawstwa Wiosny Ludów
Ligę Polską, skupiającą w szczytowym okresie 40 tysięcy członków. Z początku działania takie ograniczone były tylko do ziem zaboru pruskiego.
Na terenach Kongresówki przed powstaniem styczniowym nawet ruchy
o założeniach pracy organicznej, jak np. „millenerzy” E. Jurgensa, pod wpływem wydarzeń owe założenia chowały do szuflady, chwytając za broń. Wobec
określanego jako pragmatyk A. Wielopolskiego trudno było także być pragmatycznym. Choć jego działania przyniosły efekty w postaci dekretów z czerwca
1862 roku przywracających odrębny rząd Królestwa, nota bene z samym margrabią na czele, wprowadzających nową ustawę szkolną z faktyczną restytucją
Uniwersytetu w Warszawie, oczynszowanie wsi oraz nadających prawa Żydom.
Karierę praca organiczna zrobiła na terenie Kongresówki dopiero po klęsce powstania styczniowego. Rusyfikacja administracji i szkolnictwa stała się
faktem. Już w 1869 roku w gimnazjach rosyjski stał się definitywnie językiem
wykładowym dla wszystkich przedmiotów poza religią. W 1885 roku w szkołach podstawowych tylko polski i religia nie musiały być wykładane po rosyjsku. Z polityką Petersburga współgrała polityka Berlina. W 1867 roku Wielkopolska została wcielona do Związku Północnoniemieckiego i w ten sposób
zlikwidowano jej odrębność. Praktyki rusyfikacyjne i wzmożone od 1871 roku
akcje germanizacyjne, najpierw w postaci Kulturkampfu, budziły jednak
w większym stopniu świadomość narodową i powodowały zasadność pracy
u podstaw. Etnologiczna prawda stanowiąca, że wynaradawianie następuje
w zasadzie tylko w sytuacji braku przymusu, zdawała zatem egzamin.
Diametralnie różna sytuacja w zaborze austriackim również sprzyjała wyrugowaniem idei romantycznych z polityki. Autonomizacja Galicji stawała się
faktem, umożliwiając swobodny rozwój polskości. Źródeł autonomii galicyjskiej szukać należy jeszcze w okresie Wiosny Ludów, kiedy to pod adresem do
cesarza złożyło swe podpisy 12 tysięcy mieszkańców prowincji. Po wyborach
do parlamentu wiedeńskiego z czerwca 1848 roku, w którym znalazło się aż
100 posłów z Galicji, w tym 31 chłopów, rząd austriacki poszedł na ustępstwa
wobec Polaków. Nazwisko A. Gołuchowskiego dość długo, choć nie bez przerw,
związano z funkcją namiestnika. Miasta odzyskały samorząd, zaczęła się polonizacja szkolnictwa, włącznie z uniwersytetami. Urządzenia autonomiczne
rozbudowywano. Wówczas elity polskie potrafiły pójść na kompromis z władzami Przedlitawii, a polityka ugody przyniosła Polakom korzyści. Nowa gruSpołeczeństwo i Polityka Nr 1/2004

13

Kultura polityczna społeczeństwa polskiego XIX wieku

pa konserwatywna Stańczyków przyczyniła się zaś do powstrzymania fali patriotycznych demonstracji, przypinając im łatę liberum conspiro. Mimo wadliwości samorządu w monarchii Habsburgów, mimo nieracjonalności w podziale zadań między nim a organami państwa, to właśnie organy owego samorządu były w rękach Polaków.
Ordynacja wyborcza do sejmu galicyjskiego była skonstruowana wedle zasady pluralności. Wybory odbywały się w czterech kuriach wyborczych, przy czym
system powodował wyraźną nadreprezentację ziemiaństwa. Jednak trybuna
sejmowa mogła służyć i chłopom, za wyjątkiem lat 1877–89, gdy „zadbano”
o ich wyrugowanie z sejmu. Do 1873 roku tak wyłoniony skład sejmu krajowego wybierał swą część deputowanych do austriackiej Izby Poselskiej. Po tym roku i na szczeblu centralnym wprowadzono wybory bezpośrednie przy zachowaniu kurialnego systemu wyborczego. Był to już olbrzymi krok ku powszechności
wyborczej, na którą – przy zachowaniu cenzusu płci – czekać trzeba było na
szczeblu centralnym do 1896 roku. Z kolei wybory do niemieckiego Reichstagu
były w zasadzie demokratyczne. Zasada powszechności była ograniczona formalnie cenzusem płci, zaś zasada równości – już nieformalnie – przez zabiegi
geografii wyborczej. Co ciekawe, w zaborze pruskim „koszula nie była bliższa
ciału” dla Polaków. Bowiem w wyborach do pruskiego Landtagu stosowano
system kurialny, zasadę pośredniości i dodatkowo jawności głosowania, gdyż
głosy oddawane były do protokołu. W tym kontekście nie dziwi absencja wyborcza w wyborach do Landtagu równa zazwyczaj frekwencji w wyborach do
Reichstagu (po 75%). Opisywane prawo wyborcze i jego demokratyzacja sprzyjały powstawaniu nowoczesnych ruchów politycznych.
Pozytywiści mogli z pozoru zacierać ręce. Pracy było ciągle dużo, ale zamierzone efekty przychodziły. Analfabetyzm malał. Polskość się rozwijała. Wydawało się, że świadomość narodowa zmniejsza połacie występowania „tutejszych”. Czy jednak obraz społeczeństwa mógł być tak optymistyczny. Znamienna jest opinia W. Witosa odnośnie świadomości politycznej polskich chłopów tego okresu. Tak więc, „chłop nie zapomniał ani na chwilę, że polska
szlachta trzymała go w niewoli pańszczyźnianej przez setki lat, a dopiero cesarz zniósł pańszczyznę i obdarzył go prawami i wolnością. Był też przekonany, że gdyby Polska nie upadła, to by i pańszczyzna pozostała na zawsze”13. Posiadana i umacniana u chłopów świadomość narodowa nie współgrała zatem
wówczas z potrzebą niepodległości, istnienia państwa polskiego. Chłop uwłaszczony myślał na ogół w kategoriach osobistego egoizmu, bądź co najwyżej
interesu własnej klasy. Oddajmy głos znów A. Świętochowskiemu: „Na potrzeby narodu (chłop) pozostał skąpym lub zupełnie obojętnym. Ciemnota
umysłowa i polityczna nie pozwoliła mu rozwinąć w sobie zdolności państwowo-twórczej. Bardziej jeszcze niż rozumowo jest nierozwinięty uczuciowo. Nie
W. Witos, Moje wspomnienia, Warszawa 1978, s. 87–88.
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wzrusza się pod wpływem najsilniejszych podniet, nie oburza się i nie zachwyca, nie ma wstydu i ambicji, nie używa nawet odpowiednich tym nastrojom wyrazów”14. Czy jednak inne warstwy zasługują na oceny dużo bardziej pochlebne. Zapewne chcielibyśmy, by tak było. Ale takich zamiarów żadną siłą nie
zrealizujemy.
Mimo zwycięstwa pozytywizmu, mimo likwidacji stanowości trafna i na koniec wieku XIX wydawała się diagnoza C.K. Norwida: „jesteśmy żadnym społeczeństwem. Jesteśmy wielkim sztandarem narodowym (...) Polska jest ostatnie na globie społeczeństwo, a pierwszy na planecie naród (...) Polak jest
olbrzym, a człowiek w Polaku jest karzeł”15. Ojczyzna zatem wielkim obowiązkiem była. Tyle że nie zbiorowym. „Znikczemniały nawet na pozór Polak, gdyby trąbka do boju zagrała, potrafi umrzeć – pójdzie na śmierć. On tylko żyć nie
potrafi”16.

14

A. Świętochowski, Historia chłopów polskich w zarysie, Lwów–Poznań 1928, t. 2, s. 489–490.
C. Norwid, op.cit., t. 5, s. 437.
16 S. Szczepanowski za: E. Lewandowski, op.cit., s. 172.
15
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Kultura polityczna
społeczeństwa polskiego
w XX wieku

Zjawisko kultury politycznej, występujące we współczesnym świecie, niejednokrotnie bywa błędnie rozumiane. Termin ów nie tyczy tylko polityków
i ich osobistej kultury: jednostki zachowującej się dwornie, dyplomatycznie czy
też grzecznie. To raczej określenia dla osoby politycznej, które wchodzą w zakres szerszego terminu, jakim właśnie jest kultura polityczna. Najogólniej
można ją interpretować jako „odnosząca się do polityki warstwa kultury rozumianej jako ogół materialnych i niematerialnych wytworów społeczeństwa,
zdolnych rozprzestrzeniać się w przestrzeni i czasie”1. Najbardziej znana definicja G.A. Almonda i G.B. Powella określa zjawisko jako „ogół wzorców indywidualnych postaw i orientacji wobec polityki, występujących wśród członków
systemu politycznego”2. Mamy do czynienia ze sferą subiektywną, która leży
u podstaw działań politycznych jednostki. Owym poczynaniom nadaje się trzy
znaczenia: orientację poznawczą – prawdziwą bądź fałszywą o obiektach i ideach politycznych; orientację afektywną – poczucie więzi, zaangażowania oraz
orientację wartościującą – możliwość oceniania, czyli wydawania sądów i opinii o obiektach politycznych3. W tym rozumieniu, nazywanym analityczno-opisowym, należy rozumieć kulturę polityczną jako wyraz i poziom zaangażowania politycznego, który wpływa na system polityczny.
Polityka należy do tych dziedzin życia, które zaliczamy do wytworów kultury społeczeństwa. Tak rozumiane zjawisko wzbogaca termin kultury politycz1 Tak definiują kulturę polityczną S. Czarnowski i J. Szczepański, za: A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Leksykon politologii, Wrocław 1997, s. 185.
2 Zob. ibidem, s. 186 i K.A. Wojtaszczyk i W. Jakubowski (red.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2003, s. 40.
3 Żródło: S. Wiśniewski, Kultura polityczna. Analiza pojęcia i definicja, „Zeszyty Naukowe
Politechniki Krakowskiej. Nauki Ekonomiczne”, zeszyt 19/1988, s. 36. Autor posługując się definicją Almonda i Powella stworzył własne rozumienie terminu: „manifestowany przez zachowania i rezultaty tych zachowań wzajemny stosunek obywateli do siebie”, s. 42.
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nej o nową jakość i elementy. Należą do nich instytucje polityczne oraz system
socjalizacji politycznej. Jak wynika z powyższego, kultura polityczna może być
postrzegana w różnych płaszczyznach: poprzez styl zachowania politycznego;
rodzaj świadomości, postawy i orientacje polityczne; część kultury globalnej;
relacje obywatel-instytucje polityczne; obyczaje i normy regulujące zachowania polityczne4. Najogólniej mówiąc kultura polityczna to „postawy, orientacje
i zachowania ludzi związane z procesem rządzenia w ramach danego systemu
politycznego”5. Przytoczona definicja wydaje się najbardziej pojemna i oddająca sens terminu.
XX wiek na terenie Polski był jednym z najciekawszych i najbardziej płodnych okresów dla rozwoju kultury politycznej. Zdarzenia historyczne, takie
jak: powstawanie masowych partii politycznych, budzenie się świadomości politycznej, walka o niepodległe państwo czy też funkcjonowanie w zmienionych
warunkach politycznych po roku 1945 roku, kształtowały świadomość uczestnictwa w polityce wśród mieszkańców naszego kraju. Doświadczenia wyniesione z ostatnich stu lat również wpłynęły zasadniczo, o czym nie można zapominać, na obraz i jakość dzisiejszej kultury politycznej.

1. Droga do niepodległości. Rozwój kultury politycznej
Nie powinno budzić wątpliwości, że najbardziej istotnym i ważnym dla
kształtowania się postaw i zachowań politycznych wśród społeczeństwa polskiego pod koniec XIX wieku był fakt, że państwo polskie nie istniało. Ten
stan wzmacniał poczucie odrębności i wrogości wobec narzuconego systemu,
gdyż większość nigdy nie pogodziła się z utratą niepodległości. Wśród społeczeństwa pojawiła się ambiwalentna postawa wobec tego co państwowe – jako
narzucone i nienaturalne. Po nieudanych próbach zrywów narodowych (powstań listopadowego i styczniowego) wytworzył się szczególny czas odmiennej
formy walki z przymusowym systemem. Na porządku dziennym pojawiały się
działania, które za cel stawiały sobie szkodzenie zaborcom, sabotowanie zarządzeń czy kompromitowanie instytucji. Zrodził się pewien zwyczaj traktowania wszystkiego, co państwowe jako niegodziwe. W ten sposób wyrażano
nie pogodzenie się z utratą niezależności. Wówczas rodziła się świadomość narodowa, a wyobrażenie o niepodległym, własnym państwie funkcjonowało
w sferze idealnej, niemal zmistyfikowanej6. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na zjawisko mitu w procesie kształtowania świadomości narodowej, która
wpływa na kulturę polityczną społeczeństwa. Wspomniany mit państwa był zauważalny we wszystkich poczynaniach społeczno-politycznych. Stanisław Wy4

K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), op.cit., s. 41.
Ibidem.
6 Szerzej zob. W. Markiewicz, Kultura polityczna społeczeństwa polskiego, [w:] Kultura polityczna społeczeństwa polskiego, Kraków 1979, s. 10–11.
5
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spiański poruszył go w Weselu – mit wolności i odbudowy kraju, Stefan Żeromski obrazował mit „szklanych domów” jako wizję państwa demokratycznego7.
Wspomniane bez wątpienia wpłynęły na kształtowanie się kultury politycznej
społeczeństwa polskiego.
Istotnym elementem, odmiennym od okresu Polski przedrozbiorowej był
fakt, że w sferze publicznej głos poczęły zabierać również inne grupy społeczne, a nie tylko szlachta. Postawy polityczne poczęły być zauważalne wśród
chłopstwa oraz wyłonionej warstwy robotniczej. Możliwości zmiany w kulturze
politycznej, czy też jej rozwoju przez zaangażowanie większej ilości podmiotów, zależne są od kilku czynników. Pierwszy z nich to ekonomiczny: wyrażany w stosunkach ekonomicznych poprzez bogacenie się określonych grup społecznych. Drugi to ideologiczny: związany z systemem oświatowym czy siłą religii w danym państwie. Trzecim czynnikiem jest polityczny, powiązany z ideologią państwa, władzą państwową i przeobrażeniami ustroju8. Jak wynika z powyższego, kluczowym elementem dla budzenia się świadomości narodowej
i aktywizacji społecznej u schyłku XIX wieku, był czynnik ostatni. Brak własnej niepodległości i działania państw zaborczych doprowadziły do aktywizacji na rzecz wyzwolenia i budowy niezależnego bytu narodowego. Ale istotne
okazały się również przeobrażenia ekonomiczne, które zaktywizowały dotychczas bierne klasy, nie posiadające świadomości uczestnictwa politycznego. Do
tych nowych grup należało chłopstwo, które zostało uwłaszczone we wszystkich trzech zaborach, i proletariat.
U podstaw rozwoju uczestniczącej kultury politycznej legło eksponowanie
elementu narodowego, nie państwowego. Wyrażało się to poprzez zaznaczanie swojej odmienności i nie przystosowanie do narzuconego reżimu politycznego. Przykładem może być rozwój i aktywizacja postaw politycznych czy społecznikowskich. Owa spójność i solidarność zewnętrzna w walce o niepodległe
państwo, była tłem dla sporu wewnętrznego – ideologicznego, co było związane z rozwojem masowych partii politycznych. Walka pomiędzy ugrupowaniami politycznymi wpływała na osłabianie postawy obywatelskiej. Jednak nie
ulega wątpliwości, że właśnie kształtowanie myśli politycznej, wyrażonej organizacyjnie w partiach politycznych, wpłynęło zasadniczo na rozwój kultury politycznej w naszym kraju.
Ważnym elementem dla rozwoju świadomości narodowej okazał się polski
pozytywizm. Rozwój idei najłatwiej zauważyć w zaborze rosyjskim. Jego twórcy, potępiający przeszłość szlachecką, widzieli sens w działaniu praktycznym.
Istotą stawało się oświecenie mas ludowych, wciągnięcie ich do życia społecznego, rozbudowa instytucji pomocy społecznej, emancypacja kobiet i asymilacja Żydów. Wszystkie wspomniane poczynania miały doprowadzić do stworzeO zjawisku mitów w polityce pisał: T. Biernat, Mit polityczny, PWN, Warszawa 1989.
M. Sobolewski, Tradycje polskiej kultury politycznej, [w:] Kultura..., s. 20.

Nr 1/2004 Społeczeństwo i Polityka

49

Daniel Przastek
50

nia nowego, „cywilizowanego” społeczeństwa. Owa praca nad wzbogacaniem
i edukowaniem społecznym, łączyła się z całkowitą rezygnacją z walki zbrojnej
o niepodległość. Jednak należy pamiętać, że ówczesna sytuacja polityczna i represje po powstaniu styczniowym uniemożliwiły sen o rychłej i wymarzonej
wolności.
Zainicjowaną pracę pozytywistów i idee pracy organicznej, zapisane na
kartach dzieł Elizy Orzeszkowej czy Bolesława Prusa, przejęło następne pokolenie, które już odmiennie rozumiało jakość tychże haseł. Widziało w nich raczej konieczność uświadomienia narodowego, a także polityczno-społecznego.
Rolę tę przejęli pierwsi socjaliści i rodzący się ruch narodowy.
Myśl socjalistyczna zaczęła przenikać na teren zaboru za sprawą młodzieży
studiującej w Rosji. Tam zapoznawano się z myślą narodnicką oraz tłumaczeniami dzieł Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Celem młodych, rozentuzjazmowanych i rozbudzonych ideowców, była chęć przekazania owych poglądów
polskim robotnikom oraz nauczenie zorganizowanych działań. Do czołówki socjalistów, funkcjonujących na terenie zaboru rosyjskiego, należy zaliczyć Ludwika Waryńskiego, który w latach siedemdziesiątych XIX wieku rozpoczął
pracę w zakładach Lilpopa. Wówczas zawiązywano pierwsze kółka robotnicze,
organizowano zebrania podczas których czytano i analizowano idee marksizmu. Zorganizowano Kasy Oporu, w których gromadzono fundusze na rzecz
ewentualnego strajku. Tak rysowały się początki ruchu socjalistycznego,
w którym doszło do istotnego sporu ideowego: jedni (z Waryńskim) twierdzili,
że hasło niepodległości winno zniknąć, gdy trwa walka pracy z kapitałem.
Odmienny pogląd prezentował Bolesław Limanowski, który głosił jedność patriotyzmu i socjalizmu. W 1892 roku odbył się w Paryżu zjazd polskich socjalistów, którzy zapowiedzieli powołanie do życia Polskiej Partii Socjalistycznej.
Program zakładał powstanie samodzielnej rzeczypospolitej demokratycznej, co
spójne było z założeniami Limanowskiego. Idee programowe dotarły na teren
polski. Tu rozpoczął się proces formowania Polskiej Partii Socjalistycznej, jednym z jej przywódców został Józef Piłsudski, wówczas młody działacz wileński.
W opozycji do kształtującej się partii funkcjonowali działacze (Róża Luksemburg, Julian Marchlewski) czerpiący z myśli Waryńskiego. Nie pogodzeni z postanowieniami paryskimi i uważający, że sprawa socjalizmu została utopiona w ruchu ogólnonarodowym – w 1893 roku stworzyli Socjaldemokrację
Królestwa Polskiego, która w 1900 roku przyjęła nazwę Socjaldemokracji
Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL).
Owe dwa ugrupowania lewicy (funkcjonowała jeszcze na terenie Galicji
Partia Socjaldemokratyczna Galicji i Śląska Cieszyńskiego, jako ugrupowanie
legalne i biorące udział w wyborach do Rady Państwa; wśród działaczy: Ignacy Daszyński, Zygmunt Marek, Jędrzej Moraczewski) wpływały w sposób zasadniczy na rozwój świadomości wśród klasy robotniczej. Dały zaczyn nowym,
specyficznym i masowym walkom politycznym: terrorowi, wystąpieniom parSpołeczeństwo i Polityka Nr 1/2004
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tyzanckim – szczególnie obecnym w latach rewolucji 1905–1907. Wykształciły
odmienne formy propagandy politycznej, znanej z lat późniejszych – prowadzenia kampanii wyborczych. Istotnym stały się wiece i manifestacje, podczas
których przekazywano prawdę o represjach i szykanach zaborcy. Warto zwrócić uwagę na rozwój form wizualnych. Pojawiły się sztandary i plakaty. Wraz
z ekspansją socjalistycznych partii politycznych nastał rozwój klasy robotniczej. Poczęła ona wyodrębniać się spośród innych grup i warstw społecznych.
Równocześnie z rozwojem samodzielnych i masowych wystąpień robotników,
pojawiły się w tym środowisku, nowe cechy myślenia politycznego. Na pierwszy plan wysuwano specyficzną, niezależną od konotacji ideowych, zasadę solidarności walki z caratem9. To jeden z najważniejszych elementów kształtowania się świadomego społeczeństwa.
Również na terenie zaboru rosyjskiego ukształtował się ruch narodowy.
Wyrósł on z podobnych pobudek co działanie socjalistów. Niewystarczające
idee pozytywistyczne i chęć pracy z ludem, który widziano wśród mieszkańców
wsi, połączone z myślą narodnicką należy łączyć z powstaniem polskiej myśli
narodowej. Zaczynem organizacyjnym było zawiązanie na emigracji, w Szwajcarii, w 1887 roku Ligi Polskiej. Jako główne zadanie postawiono sobie odzyskanie przez Polskę niepodległości w granicach przedrozbiorowych. Miało to
zostać dokonane wraz z oświatą ludu i rozwojem dobrobytu klas wydziedziczonych. Za sprawą tych haseł, na terenie zaboru założono organizację młodzieżową Związek Młodzieży Polskiej (potocznie nazywane „Zety” i „Pety”). Celem było rozwijanie własnej świadomości w duchu narodowym i polskim. Zdobyte doświadczenia młodzi przekazywali innym, prowadząc działalność oświatową wśród ludu, dzieci i dorosłych. W 1893 roku powołano w Warszawie Ligę Narodową, która zamierzała kierować ówczesną polityką narodową i zaprzestała uznawać zwierzchnictwo Ligi Polskiej. Jako wyraz aspiracji i działań,
w setną rocznicę powstania kościuszkowskiego, zorganizowano w Warszawie
masową manifestację zwaną kilińszczyzną. Wśród młodych, tworzących zręby
polskiego nacjonalizmu – nazywanego obozem narodowym, wszechpolskim
czy też endeckim królował – kult rodzimości, tradycji i niechęć do obcych.
Pierwszoplanową postacią ruchu był Roman Dmowski, który zalecał trzeźwe
myślenie i realizm. Naczelnym zadaniem była praca nad wzmocnieniem ideowym, pogłębianie świadomości oraz budowanie jedności narodu.
Odmiennie sytuacja rysowała się w zaborze austriackim. W 1867 roku ostatecznie ukształtowała się koncepcja urządzenia państwa Habsburgów. Powstała dualistyczna monarchia cesarsko-królewska Austrii i Węgier. Galicja znalazła się w części austriackiej. Rok później rozpoczęła się walka o zakres auto9 A. Żarnowska, O kulturze politycznej klasy robotniczej w Królestwie Polskim na przełomie
XIX/XX wieku, [w:] J.A. Gierowski (red.), Dzieje kultury politycznej w Polsce, Warszawa 1977,
s. 205–215.
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nomii na tym terenie, zakończona w połowie lat siedemdziesiątych. Urzędy
i administracja znalazły się w polskich rękach, a językiem urzędowym stał się
polski. Instytucjami autonomicznymi były: Sejm Krajowy, jak i jego organ wykonawczy Wydział Krajowy, posiadający zwierzchnictwo nad wydziałami powiatowymi. Istotnym elementem dla rozwoju uczestniczącej kultury politycznej, były wybory zarówno do Sejmu Krajowego, jak i do Rady Państwa. Jednak obowiązujący system kurialny deformował wynik wyborczy i nie odpowiadał zasadniczo faktycznemu układowi społecznemu. Również sami ziemianie
wpływali na przebieg głosowania. Dochodziło do licznych przekupstw. Przed
wyborami możni urządzali przyjęcia, chcąc uzyskać pożądany wynik wyborczy.
Stąd zrodził się termin „kiełbasa wyborcza”. Konsekwencją było, że w latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych z kurii czwartej (wiejskiej), wybierano
często właśnie przedstawicieli posiadaczy. Nie budzi więc większych wątpliwości fakt, że rozwój ruchu ludowego miał miejsce właśnie na terenie Galicji. Jego zasadniczym celem stała się walka o uświadomienie społeczne grup najbardziej upośledzonych.
Duży stopień autonomii i możliwość quasi–legalnego działania, pozwoliły
na wykształcenie czysto klasowego, masowego ruchu społecznego. Rozwój
świadomości chłopskiej był procesem złożonym i ciągłym. Początków można
dopatrywać się w tworzeniu różnego rodzaju instytucji społecznych: zreformowanej gminy, kas pożyczkowych czy kółek rolniczych10. Istotnym elementem,
wpływającym na rozpoczęcie działań edukacyjnych, była sytuacja na wsi galicyjskiej. Powszechnie panująca nędza, ciągłe konflikty z dworem oraz pamięć
o rabacji z 1846 roku, uświadomiły inteligencji konieczność pracy wśród ludu.
Za prekursora owych poczynań uważa się ks. Stanisława Stojałowskiego, który
w latach siedemdziesiątych XIX wieku począł wydawać pisma „Wieniec”
i „Pszczółka”. Na ich łamach informowano o metodach gospodarowania,
kształcenia oraz wspólnego organizowania i oszczędzania. Stało się to zaczynem wielkiego ruchu ludowego. Poprzez pracę z ludem i dla ludu chłopi rozszerzali horyzonty. Zauważali, że świat to nie tylko własna zagroda, karczma
i kościół. Stawali się podmiotami życia politycznego, czego wyraz dawali podczas wyborów, gdy poczęli zgłaszać i głosować na własnych reprezentantów.
Na terenie Galicji pracę prowadzili również Bolesław i Maria Wysłouchowie,
wokół których skupili się pierwsi działacze ludowi pochodzenia chłopskiego:
Jakub Bojko, Jan Stapiński i Karol Lewakowski. Z ich inicjatywy w 1895 roku
powstało w Rzeszowie Stronnictwo Ludowe, które w 1903 roku przyjęło nazwę Polskiego Stronnictwa Ludowego. Młodzi główny nacisk położyli na
uświadomienie narodowe chłopów. Działanie posiadało wymiar i charakter
10 Za wzór stawiano Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie, które kształtowało samoświadomość i przynależność narodową, za: H. Brodowska, Kierunki rozwoju świadomości społecznej
i narodowej chłopów polskich w procesie kształtowania się nowoczesnego narodu, [w:] J.A. Gierowski (red.), op.cit., s. 176.
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antyfeudalny oraz narodowowyzwoleńczy. Kształtowano poglądy i postawy
będące wyrazem tęsknoty za niepodległością. Ukazywano rolę i znaczenie
chłopa: przywoływano pamięć Tadeusza Kościuszki, kosynierów i wydarzeń
roku 1794 z pamiętnym hasłem Żywią i Bronią jako wzoru postawy mieszkańca wsi11. Można nazwać tę pracę walką o wykształcenie honoru chłopskiego.
Mimo licznych wewnętrznych sporów, rodzący się ruch ludowy wykształcił elitę polityczną chłopów, która odegrała istotną rolę w dwudziestoleciu międzywojennym. Co bardziej istotne i ważne, dokonano pracy nad „uobywatelnieniem” chłopów, którzy stali się – w większości – świadomym podmiotem działań politycznych.
Równie istotne, na terenie Galicji, były relacje w miastach. Nie należy zapominać, że ziemie pod zaborem austriackim nazywano duchową stolicą Polski. Tu tworzyli Jan Matejko, Józef Chełmoński, Juliusz i Wojciech Kossak czy
Stanisław Wyspiański. Możliwe to było dzięki szerokiej autonomii. W tych warunkach wytworzyły się postawy ugodowe. Owym ugrupowaniem, reprezentującym myśl współpracy i pogodzenia się ze stanem faktycznym, była grupa nazywana stańczykami. Zaczerpnęli swoją nazwę od zbioru listów (Teka Stańczyka) opublikowanych po powstaniu styczniowym, potępiających wszelkie zrywy
zbrojne. Wśród współtworzących znaleźli się: Paweł Popiel, Stanisław Koźmian, Józef Szujski, Michał Bobrzyński. Reprezentowali poglądy zachowawczo-konserwatywne. Uważali, że władzę winny sprawować klasy historyczne,
gdyż w przeciwnym razie, gdy lud będzie kierowany przez demagogów i wichrzycieli, społeczeństwu grozi chaos i anarchia. Stańczycy byli ugrupowaniem
rządzącym i dominującym na scenie politycznej Galicji. Jednak na przełomie
wieków, w owym sztywnym gorsecie układów społecznych, rozpoczął się proces zmian. Jak pisał Tadeusz Boy-Żeleński, gdy wychodziła gazeta konserwatywna „Czas”, nie zauważano zwad i sporów, gdy pojawił się pierwszy numer
„Nowej Reformy”, pisma liberalnego – nastał okres kłótni i niezgody. Należy
to połączyć z aktywizacją polityczną mieszczaństwa, co zasadniczo wpłynęło
na ożywienie kampanii wyborczych. Mieszkańcy miast walczyli o złamanie
monopolu szlachty, opowiadali się za demokratyzacją stosunków oraz za
wprowadzeniem szerokich mas do życia politycznego12. Nie ulega wątpliwości,
że Galicja wniosła istotny wkład w rozwój zachowań politycznych charakterystycznych dla modelu uczestnictwa. Wytworzyła świadomych bohaterów życia
społecznego, którzy odegrali niebagatelną rolę w okresie niepodległej Polski.
Aleksander Świętochowski, prekursor na polskim gruncie naukowym terminu „kultura polityczna”, zauważał, że tym co charakteryzowało przełom
11 Warto zwrócić uwagę, że również Stanisław Wyspiański w Weselu przeciwstawiał postawy
chłopskie. Ukazywał wzór chłopa spod Racławic wobec postawy z czasów rabacji chłopskich
z połowy XIX wieku.
12 Szerzej o kulturze politycznej na terenie Galicji zob. J. Buszko, Kultura polityczna Galicji,
[w:] J.A. Gierowski (red.), op.cit., s. 159–170.
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wieków w działaniu politycznym była praca u podstaw. Zasadniczym celem
i zadaniem stało się podnoszenie intelektualne klas niżej położonych. Funkcjonował szczególny rodzaj paternalizmu, postawy opiekuńczej wobec niedojrzałego partnera, który sam nie był w stanie dokonać wyboru13.
Wytworzenie masowych partii politycznych z odpowiedzialnymi i świadomymi przywódcami i uczestnikami, rozbudzanie świadomości narodowej oraz
społecznej, doprowadziło do zbudowania aktywnego społeczeństwa znającego
swoje prawa i zadania. Działanie polityczne nie było ograniczone i zarezerwowane dla kręgu szlachty, jak miało to miejsce w okresie I Rzeczypospolitej.
Znaczącymi elementami funkcjonowania w sferze polityki poczęła być klasa
robotnicza i chłopstwo. Droga wyznaczona na przełomie XIX i XX wieku
miała swoje konsekwencje. W niepodległość polskie społeczeństwo wkroczyło
z jasno obranymi wizjami co do kształtu i organizacji państwa. Jednak idee zasadniczo rozmywały się z realizacjami w wolnym i niezależnym państwie.

2. Niepodległość
W roku 1918 Polska odzyskała upragnioną niepodległość. Mnogość i różnorodność poglądów politycznych, wykształconych jeszcze w Polsce rozbiorowej, była zauważalna w schyłkowych dniach wojny. Na wyzwalanych terenach
(bądź jeszcze okupowanych) powstawały lokalne komitety polityczne, uzurpujące sobie prawo legalnej władzy na danym terytorium. W Warszawie funkcjonowała od 12 września 1917 roku, z nadania zaborcy, Rada Regencyjna. W jej
skład wchodziło trzech Polaków: Zdzisław Lubomirski, Józef Ostrowski i Aleksander Kakowski. W Krakowie urzędowała Polska Komisja Likwidacyjna, na
Śląsku Cieszyńskim Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, w Wielkopolsce
z Komitetu Międzypartyjnego wytworzył się Tymczasowy Komisariat Naczelnej Rady Ludowej. Na terenie Tarnobrzegu zawiązała się rewolucyjna Republika Tarnobrzeska. Natomiast w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy
Republiki Polskiej. W dniu 7 listopada 1918 roku wydał on Manifest, wzywający do obalenia innych władz funkcjonujących na terenie Polski. Uzurpował
sobie prawo jedynego i uprawomocnionego do działania ciała wykonawczego
reprezentującego cały naród polski. Wśród istotnych postanowień, gdzie szeroko zakrojono plan reform i zmian społecznych, warto zwrócić uwagę na założenia przyszłych wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Miały być one wolne,
powszechne (także bez cenzusu płci), równe, bezpośrednie, proporcjonalne
i przeprowadzone w tajnym głosowaniu. Kobiety otrzymywały zatem prawa
wyborcze. Nie pozostawały obserwatorem działań politycznych, ale dawano
im szansę aktywnego włączenia się w życie publiczne. To jeden z najważniej13 A. Wojtas, Paternalizm w polskiej kulturze politycznej, (w:) M. Kosman (red.), Kultura polityczna w Polsce (T. II). Mity i fakty, Poznań 1999, s. 136–141.
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szych elementów, który wpłynął w sposób istotny na obraz partycypacji politycznej w naszym kraju. Warto zauważyć, że z owego przepisu nie zrezygnowano podczas wyborów do Sejmu Ustawodawczego w dniu 26 stycznia 1919 roku. W ten sposób zostało zniesione ostatnie ograniczenie do faktycznie powszechnych wyborów parlamentarnych14.
Ważnym, dla funkcjonowania państwa, okazała się konsolidacja władz. Powrót Józefa Piłsudskiego z Magdeburga 10 listopada 1918 roku przyspieszył ten
proces. Rada Regencyjna rozwiązała się przekazując brygadierowi 11 listopada
pełnię władzy wojskowej, a trzy dni później cywilnej. Podporządkował się mu
również związany z nim rząd lubelski, z którego składu wyłoniono pierwszy gabinet Rzeczypospolitej. Na jego czele stanął Jędrzej Moraczewski. Józef Piłsudski objął pełnię władzy jako Tymczasowy Naczelnik Państwa. Istotnym stało się,
że mimo możliwości ustanowienia władzy dyktatorskiej zwyciężyła demokracja.
Pierwsze wybory miały miejsce w styczniu 1919 roku, a sukces odnieśli przedstawiciele obozu narodowego, zdobywając 36% mandatów poselskich15.
Proces demokratyzacji został rozpoczęty. Dotychczasowe wyobrażenia
o państwie zostały zastąpione rzeczywistą pracą i budową niepodległego istnienia. Do 1921 roku – czasu zakończenia wojny polsko-bolszewickiej – można zaobserwować szczególny rodzaj symbiozy, bez zauważalnych, drastycznych
zwad i sporów. Polska scena polityczna i jej wszystkie wysiłki ukierunkowane
były na walkę o ustalenie granic państwa. Aktywność i współdziałanie Polaków, gdzie pierwiastek ideowy schodził na drugi plan, towarzyszyło Powstaniu
Wielkopolskiemu czy Konferencji Pokojowej w Paryżu. Najistotniejsze okazywały się racja stanu i zabezpieczenie bytu narodowego.
Po zakończeniu działań wojennych i ustabilizowaniu sytuacji wewnętrznej,
każda z wykształconych opcji politycznych pragnęła urządzenia państwa według własnej wizji i zarysowanych aspiracji. Tym, co charakteryzowało scenę
polityczną dwudziestolecia był nieustanny spór i zwada między głównymi bohaterami. Według jednego z autorów zwyciężał partykularyzm polityczny,
brak dostatecznego poczucia odpowiedzialności za państwo, a nieprzejednanie stanowisk ideowo-politycznych prowadziło do podważenia demokratyczno-liberalnego systemu politycznego16.
Pierwszym tego przykładem były działania obozu narodowego. Po wygranych wyborach parlamentarnych w roku 1922 (utworzono Chrześcijański
Związek Jedności Narodowej, w którym pierwszoplanową rolę odgrywał
14 Manifest Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej, 7 listopad 1918, [w:] H. Janowska i T. Jędruszczak (oprac.), Powstanie II Rzeczypospolitej, wybór dokumentów 1866–1925,
Warszawa 1981, dok. 214. O tworzeniu lokalnych władz i wyborach do Sejmu Ustawodawczego
zob. J. Pajewski, Odbudowa państwa Polskiego 1914–1918, Warszawa 1985.
15 Ów wynik wyborczy zawdzięczały partie prawicowe m. in. kobietom, które miały bardziej
konserwatywne poglądy niż mężczyźni. Można zaobserwować szczególny paradoks. Lewica,
wprowadzając głosowanie bez różnicy płci, zdobyła zaledwie 9% mandatów.
16 M. Sobolewski, op.cit., s. 27.
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Związek Ludowo-Narodowy) dokonano wyborów Prezydenta. Kandydatem
prawicy był Maurycy Zamoyski. W ostatniej turze głosowania za kontrkandydata miał Gabriela Narutowicza, popieranego przez kluby lewicy i mniejszości
narodowych. Postawa posłów PSL „Piast” i Narodowej Partii Robotniczej doprowadziła do zwycięstwa tego drugiego. Prawica nie mogła znieść porażki.
Rozpoczęła się szeroka akcja propagandowa, że Prezydent został wybrany głosami mniejszości narodowych i głową państwa będzie człowiek nie popierany
przez większość polską. To doprowadziło do nagonki, fali oszczerstw. Nowo
obrany Prezydent otrzymywał listy z pogróżkami. 16 grudnia 1922 roku otwierał wystawę w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Tu został zamordowany przez malarza, utożsamiającego się z poglądami endecji, Eligiusza
Niewiadomskiego. Wydarzenie ukazało jak chwiejna była demokracja. Nie pogodzenie się z wyborem doprowadziło do straszliwej zbrodni. Strzelał jeden
człowiek, ale ideowo odpowiadał za nią cały blok prawicy.
Wzrost nacjonalizmu i lansowania myśli narodowej, to charakterystyczne
cechy polskiej polityki do 1926 roku. Polska prawica czuła się w obowiązku odpowiedzialności za kraj i jego losy. W celu realizacji programu politycznego
w maju 1923 roku zawiązano koalicję rządową, w której skład weszły trzy
ugrupowania: Związek Ludowo-Narodowy, Polskie Stronnictwo Ludowe
„Piast” i Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji. Konsekwencją było utworzenie gabinetu Wincentego Witosa. Nowa rada ministrów nie była
w stanie poradzić sobie z problemami ekonomicznymi i gospodarczymi kraju.
Społeczeństwo nie akceptowało nowego układu politycznego. Dało temu wyraz podczas jesiennej fali strajków. Apogeum zdarzeń miało miejsce 6 listopada 1923 roku w Krakowie, gdy od strzałów policji zginęło kilkunastu robotników, studentów i urzędników. Krwawe wydarzenie było blamażem prawej
strony sceny politycznej. Społeczeństwo wypowiedziało się przeciw władzy i jej
metodom rządzenia. Witos ustąpił ze stanowiska. Co istotne, całe zdarzenie
dało początek otwartego konfliktu między rywalizującymi obozami politycznymi: narodowym i skupionym wokół Józefa Piłsudskiego.
Swoistym elementem kultury politycznej dwudziestolecia był nieustanny
konflikt i spór między głównymi bohaterami sceny politycznej. Kampania i akt
wyborczy nie były wystarczającym miejscem konfrontacji i wymiany poglądów.
Niechęć akceptacji wyniku wyborczego, zawiązanych koalicji, nieumiejętne
prowadzenie polityki, nieustanne drażnienie przeciwnika obrazowało scenę
polityczną do 1926 roku.
Owa szczególna gra rywalizujących obozów politycznych zakończona została wraz z zamachem stanu przeprowadzonym przez Józefa Piłsudskiego. Choć
pierwsze zmiany (nowela sierpniowa i szczególne uprawnienia dla Prezydenta) oraz wybory z roku 1928 nie zapowiadały całkowitego zaniku demokracji
w naszym kraju, to jej los faktycznie był przesądzony. Nieokiełznana chęć
sprawowania władzy i w podobnym stopniu – co prawica – chęć wytyczenia
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drogi społeczeństwu polskiemu, doprowadziły do pojawienia się autorytarnego modelu państwa– systemu, który nie był skłonny do kompromisów, oczekiwał postawy biernej oraz uległości wobec władzy17. Interpretacja poczynań
obozu piłsudczykowaskiego prowadzi do konkluzji, że celem, który przyświecał dokonującym zamachu, była chęć wzięcia w opiekę obywateli, którzy –
w mniemaniu rządzących – nie dorośli do wyzwań demokracji. Na nowo pojawiał się argument paternalizmu, znany z czasów Polski rozbiorowej18. Jednak
społeczeństwo nie pozostało bierne i odpowiedziało oporem wobec takiej interpretacji zjawisk politycznych.
Przykładem niezgody z poczynaniami obozu rządzącego, były wydarzenia
z prac Sejmu drugiej kadencji. Wybory w roku 1928 wygrał Bezpartyjny Blok
Współpracy z Rządem Marszałka Józefa Piłsudskiego, utworzony jako polityczne zaplecze wodza. Nie uzyskał jednak bezwzględnej większości mandatów. Partie polityczne pozostające w opozycji, wyraziły swoje votum nieufności wobec metod sprawowania władzy podczas wyborów Marszałka Sejmu.
Został nim reprezentant lewicy Ignacy Daszyński. Podobnie jak jego poprzednik Maciej Rataj, okazał się Daszyński niezłomnym i twardym reprezentantem demokratycznego nurtu w polskiej myśli i praktyce politycznej. „Ich działanie nie tylko wpływało hamująco na niedemokratyczne praktyki rządzącego
obozu, ale stawało się również istotnym elementem kształtowania się kultury
politycznej w najnowszych dziejach narodu”19 – sugerował Andrzej Ajnenkiel.
Obydwaj nie poddali się machinie autorytarnego systemu oraz bronili wartości demokratycznych, wolności i praw politycznych. Daszyński nie przestraszył
się Piłsudskiego. 31 października 1929 roku nie otworzył sesji Sejmu, gdy inauguracji towarzyszył niespodziewany najazd grupy oficerów. Pragnęli oni oddać cześć wodzowi planującemu wygłoszenie orędzia. Walka o system demokratyczny i jego prawa była jednym z najważniejszych elementów gry politycznej do roku 1930.
Ważnym w tej batalii braku zgody na rządy silnej ręki i eliminacji przeciwników politycznych było zawiązanie koalicji sześciu partii nazwane Centrolewem.
Emanacją poglądów grupy stał się zwołany w Krakowie 29 czerwca 1930 roku
Kongres Obrony Praw i Wolności Ludu. Do głównych celów zaliczono walkę
z dyktaturą i żądanie przywrócenia systemu demokratyczno-parlamentarnego.
Plany zorganizowania 14 września 1930 roku „poruszenia mas” w 21 ośrodkach kraju spełzły na niczym, gdyż 30 sierpnia Prezydent Ignacy Mościcki rozwiązał izby i rozpisał nowe wybory parlamentarne. Przeciwników politycznych
osadzono w więzieniu wojskowym w Brześciu nad Bugiem. Wynik wyborczy
z 16 listopada 1930 roku nie pozostawiał złudzeń, że etap demokracji w Pol17

Ibidem.
Szerzej: A. Wojtas, op.cit.
19 A. Ajnenkiel, Z polskich tradycji parlamentarnych (Daszyński i Rataj), [w:] J.A. Gierowski
(red.), op.cit., s. 243–251.
18
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sce został zakończony. Blok rządowy uzyskał 46,8% głosów. Faktycznie nie licząc się ze społeczeństwem, doszło do pełnego przejęcia władzy. Od tego momentu rozpoczął się czas panowania jednej grupy, jednej idei i jednego stylu
myślenia.
Kluczowym rozwiązaniem obozu rządzącego, eliminującym sens wyborów,
były przepisy Konstytucji uchwalonej 23 kwietnia 1935 roku. Na jej mocy rezygnowano z klasycznego trójpodziału władz na rzecz zasady jednolitości.
W art. 3 ust. 1 zapisano: „Organami Państwa, pozostającymi pod zwierzchnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej, są: Rząd, Sejm, Senat, Siły Zbrojne, Sądy,
Kontrola Państwowa”20. Faktycznie traciła sens wolna elekcja parlamentarna,
wszak i tak wybrane ciało przedstawicielskie nie posiadało rzeczywistego wpływu na działania polityczne.
Kultura polityczna systemu autorytarnego (z którą mieliśmy do czynienia
w Polsce od roku 1930) charakteryzuje się zerwaniem z klasyczną demokracją
parlamentarną, wszechobecnością władzy i kultem wodza, eliminuje prawa
podmiotowe obywateli: swobody obywatelskie i prawa wolnościowe, totalnie
upolitycznia życie społeczne, wymusza aktywność ludzi wedle wzorów i zasad
życia narzuconych przez wodza, nawiązuje do nacjonalizmu i szowinizmu oraz
uzasadnia panowanie i wymusza posłuszeństwo ludzi21. Wszystkie elementy
występowały – z mniejszym bądź większym natężeniem – w Polsce.
Na jeden ciekawy element należałoby zwrócić uwagę. Dla polskiej sceny
politycznej dwudziestolecia międzywojennego charakterystyczne było, że kluczowe role odgrywali na niej przywódcy polityczni. Drugorzędne znaczenie
miały idee i programy polityczne. Bez wątpienia takim charyzmatycznym przywódcą był Józef Piłsudski, który, dokonując zamachu stanu, miał poparcie
większości społeczeństwa. Był to efekt niezadowolenia mas z dotychczasowych
rządów parlamentarnych. Dlatego kult jednostki i ducha Piłsudskiego był naturalnym odruchem poparcia dla działań z 1926 roku. Jednak ewolucja i zaniechanie demokratycznego systemu kreacji władz, stało w całkowitej sprzeczności z aspiracjami narodu. Było to zauważalne w roku 1935, gdy po śmierci
Wodza społeczeństwo w wyborach wypowiedziało wotum nieufności ekipie
rządowej22.
Zmiany wytworzone w 1926 roku nie pozostawiły obojętnymi innych uczestników polityki. Wszechogarniająca machina państwa, unifikacja zachowań
i działań, wyrażająca się w działaniu BBWR, a od roku 1937 Obozu Zjedno20 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 23 kwietnia 1935, za: A. Łuczak, J.R. Szaflik (oprac.),
Druga Rzeczpospolita, wybór dokumentów, Warszawa 1988.
21 K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, op.cit., s. 42.
22 Wyrażało się to w bojkocie wyborów. Wzięło w nich udział tylko 46% uprawnionych do
głosowania. O przywódcach politycznych i ich wpływie na kulturę polityczną zob. H. Zieliński,
Czy istniał model polskiego działacza politycznego? (Piłsudski, Witos, Paderewski, Dmowski), [w:]
J.A. Gierowski (red.), op.cit., s. 216–242.
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czenia Narodowego, zmuszała inne ugrupowania polityczne do poszukiwania
własnych dróg udziału w życiu publicznym. Z jednej strony było to, co państwowe, z czym należało się zgadzać: system edukacyjny, administracyjny,
unifikacja kultury. Z drugiej władza pozostawiała szczelinę wolności i prawo funkcjonowania partii politycznych, bez istotnego wpływu na rządzenie
krajem.
Obóz narodowy wykształcił własny sposób działalności politycznej. Już
4 grudnia 1926 roku w Poznaniu zawiązano Obóz Wielkiej Polski, masową
organizację pozaparlamentarną. Był to „konglomerat świadomych sił narodu,
którzy winni się stać panami swojego losu”23, jak podkreślano w Deklaracji ideowej. Bardziej spektakularną organizacją, zmuszoną do działań pozaparlamentarnych, był Obóz Narodowo-Radykalny. Funkcjonujący przez parę miesięcy
roku 1934, propagował hasła walki z żydostwem i komunizmem. Niewątpliwie
populistyczne hasła i chęć rozwiązań siłowych, stwarzały zagrożenie dla obozu
rządzącego. Organizacja została zdelegalizowana po zamordowaniu przez nacjonalistów ukraińskich ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego,
o co oskarżono ONR24. Warto zauważyć, że mordy polityczne to jeden z elementów funkcjonowania systemu w Polsce po maju 1926 roku. W 1931 roku
również ofiarą nacjonalistów ukraińskich stał się Tadeusz Hołówko, współpracownik sanacji.
Również lewica organizowała swoich członków i sympatyków. Działanie
PPS nie ograniczało się do – nierównej – partycypacji wyborczej. Aktywizacja
przebiegała wielowymiarowo i na różnych płaszczyznach. Funkcjonowały Obwodowe Komitety Robotnicze, Milicja (Akcja Socjalistyczna), szeroko zakrojona kampania wydawnicza z centralnym organem „Robotnik” pod redakcją
Mieczysława Niedziałkowskiego. Stworzono Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego, Czerwone Harcerstwo, Robotnicze Towarzystwa Sportowe, Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Funkcjonowała Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Klasowe Związki Zawodowe. Gdy droga do zdobycia władzy została zamknięta, próbowano wyrażać poglądy polityczne w inny sposób: w życiu rodzinnym, działalności lokalnej i we własnym środowisku
społecznymi25.
Władza państwowa dążąca do unifikacji społeczeństwa przejmowała kolejne bastiony opozycji. Tak stało się ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, gdzie
wpływy posiadał obóz narodowy i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego,
któremu nadano kuratora Pawła Musioła, naznaczonego oczywiście przez sa23 Deklaracja ideowa Obozu Wielkiej Polski, Poznań, 4 grudnia 1926, za: A. Łuczak, J.R. Szaflik (oprac.), op.cit.
24 Szerzej o działaniach prawicy po roku 1926, zob. J.J. Terej, Idee, mity, realia. Szkice do dziejów Narodowej Demokracji, Warszawa 1981.
25 O działaniach Polskiej Partii Socjalistycznej zob. J. Tomicki, Polska Partia Socjalistyczna
1892–1948, Warszawa 1983.
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nację. Wzrost niezadowolenia społecznego i braku pojednania między władzą,
a większością społeczeństwa, zauważalny był w roku 1936. Wówczas z inicjatywy PPS i Komunistycznej Partii Polski, które zawiązały pakt o nieagresji, doszło do akcji strajkowych i zamieszek m. in. w Krakowie i Lwowie. Również
obóz ludowy w 1937 roku przeprowadził tzw. strajk chłopski, podczas którego
zginęło 44 mieszkańców wsi. Był to najpotężniejszy zryw chłopski w dwudziestoleciu międzywojennym. Wszystkie akcje zmierzały do poprawy sytuacji ekonomicznej i powrotu do demokracji parlamentarnej. Jednak do rozpoczęcia
wojny owe głosy pozostawały niezauważalne. Obóz rządowy, nie bacząc na
odmienne poglądy i aspiracje społeczne, realizował własną politykę, nie akceptując przeciwników ideowych.
Analizując zjawisko kultury politycznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego nie należy zapominać, że na rozwój zachowań i postaw politycznych niebagatelny wpływ miały dwa czynniki. Pierwszym z nich był rozwój mediów, w szczególności prasy, która wytwarzała określony klimat i jakość zdarzeń politycznych. Warto przytoczyć jeden przykład. Redakcja „Kuriera Poznańskiego” w latach 1918–1922, walcząc o interesy Polaków na Wileńszczyźnie, zamieszczała wielokrotnie omawianą problematykę na pierwszych stronach dziennika. Na 370 tekstów napisanych na temat stosunków
polsko-litewskich ponad połowa związana była właśnie z Wilnem. Miasto
przedstawiano jako polski symbol narodowy26. Tak działo się z każdym wydarzeniem, faktem czy sytuacją polityczną, która budowała świadomość ówczesnego Polaka.
Drugą istotną instytucją wpływającą na zachowania społeczne, były kościoły i inne związki wyznaniowe. Szczególną rolę odgrywał Kościół katolicki, bardziej aktywny – na niwie politycznej – do roku 1926. Po przewrocie skupił się
na sprawach wewnętrznych, w obawie przed możliwą ingerencją władz. Jednak
nie pozostał obojętny wobec swoich wiernych. Moderował życie społeczeństwa,
zawiązując i organizując na polskim gruncie Akcję Katolicką.
Kultura polityczna społeczeństwa polskiego dwudziestolecia międzywojennego przeżywała dwa okresy. Pierwszy w latach 1918–1926, gdy ukształtował
się system pluralistycznej demokracji oraz po przewrocie majowym, gdy system polityczny nabierał cech ładu monocentrycznego. Przyjmując typologię
kultury politycznej G.A. Almonda i S.C. Verby należy ocenić, że w pierwszym
przypadku mieliśmy do czynienia z kulturą uczestnictwa, właściwego dla osobników dążących do podmiotowości politycznej. Wówczas akceptowano pluralizm i wolną grę sił politycznych oraz demokratyczne techniki legitymizacji
władzy politycznej. Po roku 1926 pojawił się typ kultury poddańczo-uczestniczącej. Z jednej strony adaptowano i ulegano poleceniom płynącym z systemu
26 Ż. Polowczyk, Wilno w nowej rzeczywistości na podstawie »Kuriera Poznańskiego« w latach
1918–1922, [w:] Kultura..., s. 126.
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3. „Polska Ludowa”
Odrodzone po II wojnie światowej państwo, nie było tym samym tworem
co w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Decyzją mocarstw Polska
zmieniła granice, stała się krajem jednolitym narodowościowo. Pierwsze powojenne lata ukazywały chęć odrodzenia systemu demokratycznego, z wolnymi i nieskrępowanymi wyborami. Świadczyć o tym mogą próby odradzania się
partii politycznych znanych z przedwojnia. Pojawiły się również nowe siły polityczne będące reprezentantem narzucanej przez Związek Radziecki ideologii. Aktywność obywatelską i chęć uczestnictwa w polityce, potwierdzają powszechne głosowania. W referendum 30 czerwca 1946 roku wzięło udział
85,3% społeczeństwa. W wyborach do Sejmu Ustawodawczego z 19 stycznia
1947 roku uczestniczyło 89,9% uprawnionych do głosowania. Jednak wyniki,
po części sfałszowane, nie odzwierciedlały rzeczywistych poglądów politycznych społeczeństwa. Zwycięstwo Bloku Demokratycznego (lista nr 3) z przytłaczającą większością mandatów, przy zaledwie 27 miejscach dla niezależnego
Polskiego Stronnictwa Ludowego Stanisława Mikołajczyka, świadczyły o całkowitej zmianie elity rządzącej. Dopełnieniem stały się wybory Prezydenta,
którym został Bolesław Bierut27. Wykształcony system w końcu lat czterdziestych stał się monocentryczny. Brakowało w nim miejsca na demokrację i wielopartyjne działanie. Faktycznie władzę sprawowało jedno ugrupowanie polityczne – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza – utworzone w wyniku połączenia Polskiej Partii Socjalistycznej i Polskiej Partii Robotniczej 15 grudnia
1948 roku. Działające dwa stronnictwa „sojusznicze” (Zjednoczone Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Demokratyczne) tworzyły dopełnienie dla partii hegemonicznej. Pełniły rolę satelit i fasad w systemie władzy.
Wraz z przedstawionymi zmianami i przekształceniami odeszły klasy społeczne, których interesy i postawy wywierały we wcześniejszym okresie domi-
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politycznego, z drugiej starano się wytworzyć świat niezależnych, możliwych
działań w życiu politycznym.
Mimo sporów i różnic politycznych oraz niezgody z systemem sanacji, społeczeństwo polskie wspólnie i jednomyślnie wystąpiło wobec okupacji niemieckiej i radzieckiej. Lata II wojny światowej to czas, gdy najważniejszym
elementem, w działaniach politycznych i zbrojnych – znanym już z lat zaborów
– była walka o własne, niezależne i demokratyczne państwo. Wyciszyły się
zwady i spory polityczne. Jednak upragniony koniec wojny, co można nazwać
zjawiskiem paradoksalnym, nie przyniósł odrodzenia systemu demokratycznego i właściwej kultury uczestnictwa politycznego.

27 O pierwszych latach Polski powojennej zob. K. Kersten, Narodziny systemu władzy. Polska
1943–1948, Poznań 1990.
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nujący wpływ na politykę, a przedstawiciele tychże należeli do elity rządzącej.
Równocześnie państwo określiło się jako „ludowe”, realizujące interesy społeczeństwa i odwoływało się do robotników i chłopów, jako klas dominujących28.
Należy zauważyć, że pierwsze lata przyniosły swoisty mariaż społeczeństwa
i władzy. Oczywiście, nie było to małżeństwo dobrowolne. Do roku 1956 funkcjonował reżim totalitarny, w którym partia ogarniała całe życie człowieka.
Równocześnie obowiązująca doktryna socrealizmu w kulturze zmuszała obywateli do akceptacji narzuconego wzorca. Wówczas występowały postawy uczestniczące, akceptujące nowy system i jakość polityki. Organizowane czyny społeczne, współzawodnictwo pracy, równość szans stawały się atrakcyjne dla niektórych członków społeczeństwa i potwierdzają częściową akceptację zmian.
Mimo pozorów współdziałania i współpracy partii z ludem, pierwsze powojenne lata ukazywały niespójność i niezadowolenie. Przesadne upaństwowienie gospodarki (nacjonalizacja przemysłu, próby kolektywizacji wsi), połączone z nadmiernym nadużywaniem biurokracji, ingerującej w najniższe drobiazgi życia społeczeństwa uwidaczniały uciążliwość państwa jako wszechpotężnego aparatu pożerającego z bezdusznością wszelką inicjatywę społeczną. Sytuacja taka rodziła niezadowolenie społeczne, coraz szerszy opór i niezgodę29.
Ważnym przykładem mogą być wydarzenia poznańskie z czerwca 1956 roku,
gdy robotnicy wystąpili właśnie z żądaniami ekonomicznymi, z hasłem Chleba
i pracy. Niespójność założeń państwa i poczynań obywateli charakteryzowała
lata Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Kulturę polityczną po 1945 roku kształtowały dwa czynniki. Pierwszy to
wzory wyniesione z przeszłości, zawierające tradycje pluralistyczne. Drugim
istotnym elementem było oddziaływanie systemu politycznego realnego socjalizmu, który, jak zauważono, był systemem monocentrycznym. Jego zasadniczą istotą było eliminowanie wszelkich struktur alternatywnych 30. Należy
zauważyć, że w Polsce owa tradycja historyczna okazywała się silniejsza niż
indoktrynacja. Można wskazać na wydarzenia roku 1956 i powrót do władzy
Władysława Gomułki. Ponowne objęcie władzy odbyło się przy spontanicznych i masowych manifestacjach. Nadzieja na przywrócenie systemu demokratycznego była silniejsza niż lata represji i działań monopolistycznej władzy, wyposażonej w system mediów oraz wielorakich bodźców. Niestety, społeczeństwo nie doczekało się istotnych i wyczekiwanych zmian. Oczekiwania
były wielkie. Nawet Kościół katolicki, który sprawował swoisty „rząd dusz”
nad społeczeństwem, przyjmował przemiany z aprobatą. Ostatecznie okazało się, że była to wymiana w elicie władzy, a obywatele po raz kolejny czuli się
oszukani.
28

Za: A. Błaszczyk, Kultura polityczna społeczeństwa polskiego, Warszawa 1990, s. 17.
Ibidem, s. 31.
30 J. Garlicki, A. Noga-Bogomilski, Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym,
Warszawa 2004, s. 1
29

62

Społeczeństwo i Polityka Nr 1/2004

Kultura polityczna społeczeństwa polskiego XX wieku

Tym, co charakteryzowało kulturę polityczną społeczeństwa polskiego lat
realnego socjalizmu, był rodzaj dymorfizmu. Polegał on na przyswojeniu innych norm i wartości regulujących sferę życia publicznego, a odmiennych odnoszących się do życia prywatnego31. Społeczeństwo – pozornie – akceptowało narzucony system, uczestniczyło w wyborach, które faktycznie były zatwierdzaniem list. Chociaż niejednokrotnie dawało wyraz swojego niezadowolenia
społecznego. Miało to miejsce w roku 1968, gdy głównie studenci protestowali przeciwko ograniczeniom w sferze nauki i kultury. Jednak wydarzenia takie
głównie służyły do roszad i zmian w strukturze władzy. W roku 1970 i 1976 robotnicy protestowali przeciw podwyżkom cen żywności podstawowych artykułów spożywczych, jednak owe wystąpienia społeczne nie doprowadziły do zasadniczych zmian i przewartościowań w systemie politycznym.
Odmiennie odnoszono się do życia wewnętrznego, prywatnego. Tu często
rządziły reguły i wzorce kultury politycznej znane z przeszłości. Polegały one
na tym, że „urzeczywistnienie kolektywizmu szerzonego przez oficjalne struktury partii i państwa napotykało faktyczną barierę w postaci układów osobistych, koneksji i skomplikowanego splotu zależności nieformalnych”32. W życiu wielu osób następowało wycofanie i budowanie własnego, odmiennego od
narzuconego wzorca świata wartości. Wśród wielu osób począł występować
upadek wiary we własne możliwości, osłabienie poczucia odpowiedzialności
osobistej i zbiorowej za własne państwo33. Rządzących traktowano jako coś
obcego i narzuconego. Nie dziwi więc coraz szersze przekonanie o potrzebie
przebudowy socjalizmu lub wręcz daleko posuniętych reform systemowych.
Zalążkiem owych przemian było tworzenie zrębów opozycji, które burzyły
model monocentryczny. Jego dekonstrukcję zauważyć można również w działaniach Kościoła, z którego aspiracji powstawały niezależne organizacje, kluby i stowarzyszenia. Owe miejsca stawały się kuźnią niezależnych myśli i poglądów. Pierwszą znaczącą niezależną organizacją, skupiającą opozycyjnych
działaczy i grono intelektualistów był powstały 23 września 1976 roku Komitet Obrony Robotników. Powodem aktywności stały się wydarzenia z czerwca
tego roku w Radomiu i Ursusie oraz represje, które spotkały robotników, protestujących przeciw zarządzonej podwyżce cen żywności. Ogłoszony Apel wzywał do niesienia pomocy prawnej, finansowej, lekarskiej, zbierania informacji
o represjach oraz ich publikowanie. Powstanie grupy dało początek uaktywnieniu się innych form opozycyjnych. W 1977 roku rozpoczął funkcjonowanie
Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, a dwa lata później Ruch Młodej
Polski i Konfederacja Polski Niepodległej34. Dotychczas tłumione i niezauwa31

Ibidem, s. 170.
Ibidem, s. 171.
33 A. Błaszczyk, op. cit., s. 31.
34 Szerzej zob. A. Friszke, Opozycja polityczna w PRL 1945–1980, Londyn 1994 i A. Friszke,
KOR: ludzie, działania, idee, Warszawa 1983.
32
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żalne działania przeciwników politycznych, przyjęły formę organizacyjną. Był
to wyraz odradzania się społeczeństwa aktywnego, pragnącego wpływać na losy państwa, nie w ramach narzuconych organizacji, ale w sposób oddolny i niezależny. Rodzenie się ruchów kontestujących to faktyczna niezgoda z ówczesnym systemem i lansowanymi wartościami oraz tęsknota za modelem państwa pluralistycznego i demokratycznego.
Patrząc na powyższe zjawisko można dojść do przekonania, że społeczeństwo nie poddało się wzorom kultury politycznej podporządkowania – jak już
napisano – charakterystycznej dla reżimu autorytarnego. Powstające oazy wolnych działań politycznych lansowały model kultury uczestnictwa. Patrząc z tej
perspektywy należałoby ocenić kulturę polityczną w ten sam sposób jak
w schyłkowym okresie II Rzeczypospolitej – jako model podporządkowanouczestniczący.
Najbardziej interesującym dla zjawiska zachowań i postaw politycznych było powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność
w sierpniu 1980 roku. Skupił on w swoich szeregach blisko dziesięć milionów
członków i sympatyków. Wyrażał poglądy społeczeństwa niezadowolonego
z dotychczasowej polityki i osiągnięć systemu. Fenomenem była ochota i radość działania w wolnym i niezależnym podmiocie politycznym. Członkowie
Związku czuli się współodpowiedzialni za wydarzenia w kraju i za jego losy.
Z biernych obserwatorów życia publicznego stawali się aktywnym uczestnikiem gry politycznej. Ów entuzjazm i zapał działań politycznych został zahamowany wraz z wprowadzeniem stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku.
Delegalizacja Solidarności, internowanie członków opozycji zmusiło do
podjęcia działań w podziemiu. Jednak można zauważyć, że z biegiem lat owa
forma aktywności politycznej poczęła być mało efektywna. Wśród postaw społecznych pojawiły się – a było ich wiele – zachowania i reakcje wycofania, nazywane emigracją wewnętrzną. Spora część społeczeństwa świadomie stroniła od
podejmowania jakiejkolwiek aktywności politycznej, zamykając się w kręgu rodziny i najbliższych. Pojawiły się twierdzenia o braku możliwości wpływania na
politykę i zdarzenia w Polsce. Faktycznie społeczeństwo żyło swoim życiem,
obok oficjalnego systemu politycznego. Obrazuje to typ kultury politycznej modelu zaściankowego, z jednym zastrzeżeniem, że podmioty były świadome swoich poczynań i działań. Równocześnie w latach osiemdziesiątych – jak i przez
cały okres PRL – mieliśmy część społeczeństwa, która aktywnie włączyła się
w budowę systemu (typ uczestniczący). Członkowie PZPR traktowali partię jako wyrazicielkę ogólnonarodowych interesów i faktyczne miejsce realizacji
działań politycznych. Należy pamiętać, że do ugrupowania rządzącego należało nawet ok. 2,8 miliona członków, którzy popierali system i jego wartości.
Jak wynika z powyższego między rządzącymi a rządzonymi istniał spór
i niezgoda. Brak akceptacji społecznej dla władzy potwierdziło m. in. referendum z listopada 1987 roku. Wówczas opozycja wezwała do bojkotu głosowaSpołeczeństwo i Polityka Nr 1/2004
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nia. Wyniki oficjalne mówiły o frekwencji na poziomie 67%, zaś źródła niezależne informowały o 40-50%. Równocześnie społeczeństwo negatywnie odpowiedziało na zaproponowane pytania, odnośnie reformy systemu gospodarczego i drogi do demokratyzacji. Faktycznie nie było spójności między tym co
państwowe, a tym co społeczne. Istniał rozdźwięk między władzą a społeczeństwem.
Należy zauważyć, że proces zmian i transformacji ustrojowej nie byłby
możliwy bez działań strony rządowej i opozycyjnej. Podjęcie rozmów przy
„okrągłym stole” i wybory z 4 czerwca 1989 roku, gdzie w sposób całkowicie
wolny wybrano 35% Sejmu i cały Senat, nie byłyby możliwe bez współdziałania zwalczających się stron. To wyraz dojrzałości polityki i odpowiedzialności
za państwo. Choć zwycięstwo strony solidarnościowej było niekwestionowane,
to zadziwiająco niska była frekwencja wyborcza. Osiągnęła tylko 62% uprawnionych do głosowania. Świadczyć to mogło o braku zaufania do podejmujących decyzje polityczne. Potwierdzało pogląd o niedostatecznym wykształceniu postaw aktywnego uczestnictwa. Wybory w 1989 roku były rodzajem sondażu: „przeciw” czy „za” systemem. Nie lansowały programów wyborczych,
czy idei politycznych. W głosowaniu wzięli udział głównie ci, którzy nie zgadzali się z ówczesną sytuacją polityczną. Co gorsze, kolejne wybory – już
w wolnej Polsce – ukazały coraz większą apatię społeczną i niechęć do wszelkich instytucji politycznych. Konkluzje z lat PRL nie są optymistyczne. Mimo
zauważalnego zapału i chęci podejmowania wyzwań, społeczeństwo utraciło
faktycznie wiarę w możliwość wpływania na politykę.
Dzisiejsze zachowania społeczne w obrębie polityki ukazują, że Polacy niechętnie uczestniczą w życiu publicznym35. Wyborcy nie zwracają uwagi, że to
od nich samych, obywateli tego kraju, zależy jakość tejże polityki i system sprawowania władzy. Większą popularnością cieszą się gwiazdy seriali telewizyjnych, niż politycy z jasno i konkretnie zarysowanym programem działania. To
największy paradoks polskiej sceny politycznej. Uczestnicząca i aktywna kultura polityczna została zgubiona i zastąpiona obrazem reklamy i blichtru. Tradycja odchodzi w zapomnienie i niepamięć. Szkoda, że tylko na kartach historii pozostaną wspomnienia o uczestniczącej kulturze politycznej, która obrazowała – w mniejszym bądź większym stopniu – polską scenę polityczną ostatnich stu lat. To refleksja, nad którą powinniśmy się wszyscy zastanowić i wyciągnąć właściwe wnioski.

35 O dzisiejszym pojmowaniu kultury politycznej pisała: T. Walas, Zrozumieć swój czas. Kultura polityczna po komunizmie, Kraków 2003.
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Idea
jedności Europy (cz. 1)

1. Starożytna Grecja i Rzym kolebką idei
i cywilizacji europejskiej
Pierwsze idee jednościowe wystąpiły w starożytnej Grecji, a wraz z wielką
kolonizacją grecką idee i wpływy helleńskie rozszerzały się na terytorium Europy1. Grecja stworzyła zalążki rozwoju cywilizacji europejskiej, wnosząc do
niej przede wszystkim trwałe wartości kultury, sztuki i filozofii helleńskiej oraz
próby działań „międzypaństwowych”. Na jej terenie zrodziły się trwałe idee filozoficzne oraz zasadnicze pojęcia wiedzy o państwie i polityce. Myśliciele
greccy tworzyli podstawy wiedzy dla ogółu myślicieli i pisarzy politycznych całej Europy.
W starożytnej Grecji państwa-miasta łączyły się w większe związki, zwane
amfiktioniami, z których największe znaczenie osiągnęła amfiktionia, skupiona wokół świątyni Apollina w Delfach. Kierowała nią rada, złożona z reprezentantów dwunastu państw-miast, które – zachowując odrębność – podporządkowywały się wspólnym ustaleniom. Amfiktionie greckie nie były organizacjami politycznymi, ale stanowiły namiastkę wspólnoty, jej swoisty archetyp2. Wraz z regularnie organizowanymi igrzyskami panhelleńskimi, jednoczyły działania greckich państw-miast. Część autorów ocenia amfiktionie jako
quasi-federację, a znany historyk dziejów Europy, Oskar Halecki, pisze, że
„starożytni Grecy przyczynili się do budowy Europy dzięki swym eksperymentom federalistycznym”3.
1

J. Bowle, The Unity of European History, London 1970, s. 27–42.
Cz.S. Bartnik, Fenomen Europy, Radom 2001, s. 28; Por. A. Przybylski, Utopie, idee i projekty związku narodów i powszechnego pokoju, Warszawa 1932, s. 6–8.
3 O. Halecki, Historia Europy – jej granice i podziały, Lublin 1994, s. 29.
2
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Zagrożenie ze strony Persji doprowadziło do powstania w 478 roku p.n.e.4
Ateńskiego Związku Morskiego, ze wspólną kasą związkową na wyspie Delos.
Początkowo Związek zapewniał równe prawa członkom. Na jego czele stała
Rada Związkowa, złożona z przedstawicieli wszystkich państw-miast członkowskich, wspólnie utrzymująca i wykorzystująca flotę wojenną. Z upływem
czasu hegemonię nad Związkiem Morskim przejęły Ateny i przekształcił się
on faktycznie w „imperium ateńskie”, zapoczątkowując w Europie ideę „integracji poprzez dominację”5. Oficjalnymi strażnikami jedności Związku Morskiego były załogi wojskowe oraz specjalni urzędnicy wysyłani przez Ateńczyków do poszczególnych państw-miast. W V wieku p.n.e. powstał również
Związek Beocki pod hegemonią Teb, w VI – Związek Peloponeski pod przywództwem Sparty6. Od podboju Grecji przez Macedonię działania unifikacyjne południa Europy i Azji rozwinęli królowie macedońscy: Filip II, a później
jego syn, Aleksander Wielki.
Rzym zdobył szersze wpływy w Europie aniżeli starożytna Grecja. W latach
największego rozkwitu zespolił rozliczne ludy europejskie pod władzą cezarów. Rozbudował sieć dróg wewnątrz imperium, rozwiniętą strukturę wodociągów, amfiteatry, świątynie, łuki triumfalne i stadiony. Wzbogacił kulturę
europejską o wiele unikalnych dzieł. Imperium rzymskie rozszerzyło się do
granic wytyczonych przez Ren i Dunaj w Europie, Eufrat w Azji i pustynie
w Afryce. Stało się ono fundamentem dalszego rozwoju Europy.
Imperium integrowały głównie: wspólne prawo, wspólnota cywilizacyjna
oraz utrzymywany siłą porządek pokojowy (Pax Romana). Ów porządek nie
mógłby funkcjonować bez dobrze zorganizowanej armii, która nie tylko rozwijała ekspansję Rzymu, ale i zarazem stanowiła szkołę wychowania obywatelskiego. W późniejszych wiekach wśród dowódców legionowych rozwinęły się
dążenia do szerszego wpływania na władzę, co osłabiało tak władzę centralną,
jak i możliwości obrony granic imperium przed zagrożeniem zewnętrznym.

2. Papieska idea chrześcijańskiej Europy w wiekach średnich
Cesarz rzymski Konstantyn Wielki, dążąc do uzyskania poparcia coraz bardziej wpływowych chrześcijan, ogłosił w 313 roku w Mediolanie wolność publicznego wyznawania wiary chrześcijańskiej. Na monetach rzymskich pojawiły się symbole wiary, ułatwiające jej upowszechnianie w Europie. Kilkadziesiąt
lat później edykt cesarza Teodozjusza Wielkiego z 380 roku uczynił chrześcijaństwo religią panującą w całym imperium. Umożliwiło to chrześcijaństwu
zorganizowanie się poprzez tworzenie patriarchatów i metropolii. Z upływem
4

J. Baszkiewicz, Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 1998, s. 24.
K. Wielecki, Wprowadzenie do problematyki integracji europejskiej, Warszawa 1998, s. 34–35.
6 J. Baszkiewicz, op.cit., s. 24–25.
5
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czasu Rzym papieski zastąpił dawny Rzym cezarów, przejmując przy tym dziedzictwo judaizmu i kultury grecko-rzymskiej. Na miejscu starożytnej cywilizacji greckiej i rzymskiej wyrosła cywilizacja chrześcijańska. Rzym papieski ukształtował duchową bazę europejskości, eksponując uniwersalistyczne wartości
na terenie kontynentu. Między V a X wiekiem zostały schrystianizowane prawie wszystkie ludy europejskie. Wraz z intensywną chrystianizacją w IX
i X wieku obszarów słowiańsko-węgiersko-skandynawskich, „mapa państw
chrześcijańskich – jak dowodzi Jerzy Kłoczowski – nabrała kształtu zbliżonego do czasów współczesnych”7.
Papieże krytycznie oceniali Rzym cezarów za okrucieństwo i pychę władców, ucisk narodów imperium i zjawiska demoralizacji, ale zarazem wykorzystywali wypracowany przez nich model centralistyczny i utrwaloną hierarchię
społeczną. Kościół utworzył własną władzę i hierarchię, rozwijaną równolegle
z władzami świeckimi: swój system praw, swoje reguły członkostwa i nowe
wartości duchowe. Diecezje i prowincje kościelne tworzyły ogniwa sieci osadniczej Europy. Na pograniczach dawnego imperium rzymskiego żołnierzy
stopniowo zastąpili zdyscyplinowani mnisi8. Od V do XV wieku papiestwo było głównym czynnikiem duchowej integracji europejskiej. Eksponowało
wspólne źródła wiary, uniwersalistyczną organizację kościelną i powszechnie
używaną łacinę. Papież był władcą imperium chrześcijańskiego, biskupi pełnili rolę jego namiestników w terenie, a klasztory tworzyły cytadele kultury
chrześcijańskiej.
W okresie średniowiecza podstawową bazę jednoczenia kontynentu stanowiła wspólnota religijna, w której nie zdążyły się jeszcze wyodrębnić trwale
zróżnicowane organizmy państwowe. Władcy feudalnych państw i państewek
nie byli w stanie zabezpieczyć swych interesów i w naturalny sposób przyjęli
zwierzchnictwo papiestwa. W wiekach średnich papieże spełniali częstokroć
rolę arbitrów w wielu sprawach europejskich, a de facto rolę zwierzchnią nad
królami i książętami9. Szczyt potęgi papiestwa przypadł na okres od pontyfikatu Grzegorza VII (1073–1085) do Innocentego III (1198–1216)10. Powstające wówczas nowe państwa europejskie traktowali papieże jako część „bożego
porządku” pod ich zwierzchnictwem. Papieże w tym czasie wyżej stawiali interesy wiary, aniżeli interesy poszczególnych ludów czy narodów.
Rolę dawnego Imperium Romanum zastąpił średniowieczny uniwersalizm
chrześcijański, a cywilizacyjną jedność Europy określały wówczas takie pojęcia jak: Res Publica Christiana, Imperium Christianum lub Związek Narodów
7 J. Kłoczowski, Młodsza Europa. Europa Środkowowschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Warszawa 1998, s. 42.
8 W. Ullman, The Growth of Papal Government in the Middle Ages, London 1962, s. 36–37.
9 B. Geremek, Więź i poczucie wspólnoty w średniowiecznej Europie, [w:] J. Żarnowski (red.)
Dziesięć wieków Europy, Warszawa 1983, s. 33.
10 J.-B. Duroselle, L ‘idee d’Europe dans 1’histoire..., Paris 1965, s. 64–65.
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Chrześcijańskich11. Określenia „Christianitas” i „Europea” traktowano wówczas jako synonimy. Uniwersalizm chrześcijański utrwalała rozbudowywana
hierarchia duchowna, sieć zakonów, średniowieczny stan rycerski oraz ligi
miast, z których powstał zaczyn nowoczesnego społeczeństwa. Integrowały go:
wspólne tradycje, jeden język łaciński oraz rozwój budownictwa sakralnego.
Bracia zakonni (szczególnie benedyktyni i cystersi) tworzyli podstawowe
ośrodki życia intelektualnego, kulturalnego i gospodarczego kontynentu. Rozwinęli bazę dla jurysdykcji kościelnej, szkolnictwa, działalności artystycznej
i wydawniczej, a przede wszystkim dla powstania uniwersytetów i tworzonej
przez nie racjonalności naukowej. Wykształconych Europejczyków integrował
język łaciński, a najsłynniejsze uniwersytety (Oxford, Bolonia, Paryż) kształciły studentów z całej Europy. Studenci, uczeni, kupcy i pielgrzymi poruszali się
swobodnie po terytorium europejskim ze świadomością, że pozostają w obrębie tego samego świata12. Dążenia do jedności chrześcijaństwa utożsamiały się
z dążeniami do jedności Europy, bo ówczesne granice chrześcijaństwa w dużej
części zbiegały się z granicami Europy. Tworzono ligi państw, które mobilizowały władców i rycerstwo do wypraw wojennych przeciw „niewiernym”, uzasadnianych ideą rozszerzania chrześcijaństwa czy raczej odbudowy jego pozycji.
Uniwersalizm chrześcijański średniowiecznej Europy miał utrwalone reguły działania. Władcy brali udział w zwoływaniu soborów i realizacji ich postanowień, a wspólnie występowali przeciwko „niewiernym”. Z inspiracji papieskiej doszło w XI i XII wieku do wypraw krzyżowych, jednoczących społeczność europejską ideami wspólnych zmagań z islamem. Symbolem krucjat stał
się europejski znak krzyża, a sami krzyżowcy nazwali siebie „armią Boga”13.
Jean-Marie Domenach dowodzi nawet, że wyprawy krzyżowe organizowane
w celu zdobycia Ziemi Świętej tworzyły jedyną prawdziwie europejską armię,
jaka kiedykolwiek istniała, a zatem miały charakter „paneuropejski”14. A ówczesna Europa chrześcijańska obejmowała ziemie, dokąd legiony rzymskie zaniosły znak krzyża, dokąd dotarł alfabet łaciński i gdzie wznoszono budowle
kościelne.
W okresie średniowiecza zasady uniwersalizmu teokratycznego najsilniej
eksponował ojciec Kościoła św. Augustyn (354–430). W dziele O państwie bożym (De Civitate Dei) po raz pierwszy w historii rozwinął utopijną koncepcję
stworzenia chrześcijańskiego imperium pokojowego pod zwierzchnictwem papiestwa. Augustyn dowodził, że państwa ziemskie przemijają, a tylko państwo
boże może trwać wiecznie. Jego pisma służyły uzasadnianiu wyższości władzy
kościelnej, w tym również prześladowań religijnych i represji wobec „herety11

M. Beloff, Europe and the Europeans, London 1957, s. 35–36.
H. Duchhardt, Początki idei Europy, „Przegląd Zachodni” 1996, nr 2, s. 2–3.
13 R. Bartlett, The Making of Europe. Conquest, Colonization and Cultural Change 950–1350,
London 1993, s. 261.
14 J.M. Domenach, Europa: wyzwanie dla kultury, Warszawa 1992, s. 50.
12
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ków”. W XIII wieku zasady uniwersalizmu teokratycznego rozwinął św. Tomasz z Akwinu (1225–1274). Zrewidował i uwspółcześnił augustynowską tradycję filozoficzną chrześcijaństwa okresu średniowiecza. Podstawą swego systemu teologiczno-filozoficznego, zwanego tomizmem, uczynił dogmaty wiary
w połączeniu z treściami filozofii grecko-rzymskiej. W ten sposób dokonał
swoistej „adaptacji” arystotelizmu oraz stworzył syntezę doktrynalną wiedzy
teoretycznej i empirycznej z nauką Kościoła. Taką syntezę stanowiły zwłaszcza
Summa Theologica oraz traktat O władzy monarchów. Tomasz z Akwinu najlepsze rozwiązanie ustrojowe upatrywał w podporządkowaniu władców świeckich zwierzchności papieskiej. Jego model „państwa doskonałego” wykorzystywał zdobycze wiedzy filozoficznej, ale władzę monarchów dalej podporządkowywał ideom uniwersalizmu katolickiego.

3. Restauracje cesarstwa jako projekty integracji
średniowiecznej Europy
Na przełomie VIII i IX wieku najsilniej idee jedności chrześcijańskiej Europy eksponował król Franków Karol Wielki (742–814). W ciągu kilkudziesięciu lat panowania (771–814) próbował realizować augustynowską koncepcję
„państwa bożego” na ziemi. Początkowo jego władanie objęło Galię, Germanię i Italię i doprowadziło do zespolenia razem dorobku galijskiego, germańskiego oraz italskiego. Z biegiem czasu Karol Wielki przyłączył do swego
królestwa część Hiszpanii oraz Węgry. Sam też wykreował się na „ojca Europy” (Pater Europae)15 i wytrwale zabiegał o tworzenie uniwersalistycznej Europy romańsko-germańskiej. Władał ziemiami rozciągającymi się między Słowiańszczyzną a katalońską rzeką Ebro, od Atlantyku do połowy półwyspu
Apenińskiego. Karol Wielki praktycznie unifikował Europę. Chrystianizował
ziemie przyłączone do cesarstwa, zakładał szkoły z jednolitym systemem nauczania, wprowadzał jednolity system monetarny, organizował wielonarodowe
armie, wprowadzał jednolity język łaciński, kodyfikował zwyczajowe prawa
i rozszerzał wymianę handlową. Na swoim dworze skupił uczonych, tworząc
rodzaj akademii oraz wprowadził instytucję wysłanników królewskich, których
zadaniem była kontrola i ewentualne korygowanie posunięć lokalnych władców. Poprzez wydawanie zbiorów rozporządzeń, zwanych kapitularzami, starał się umocnić zasadę jednolitego prawa państwowego i kościelnego. Na dworze Karola Wielkiego powróciła do życia starożytna nazwa „Europa”. Jego koronacja na cesarza w 800 roku utrwalała jedność chrześcijańskiego Zachodu.
Imperium Karola Wielkiego uważano za pierwsze zjednoczenie Europy Zachodniej, a zarazem za „modelową” monarchię w ówczesnej Europie. Za czasów monarchii karolińskiej Europa stanowiła jedność chrześcijańską i cywili15

R. Mayne, The Community of Europe, London 1963, s. 31.
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zacyjną, a Kościół utrwalił swą rolę instytucji „ponadnarodowej”16. Jego imperium miało kształt podobny do obszaru państw „szóstki” z lat pięćdziesiątych
naszego wieku17. Mimo powstrzymywania ekspansji Arabów dokonywało się
„przesunięcie” centrum kultury chrześcijańskiej z południa Europy w kierunku północnym.
Od IX do XIII wieku idea europejska ściśle połączyła kulturę rzymskoniemiecką. W półtora wieku po odrodzeniu karolińskim nastąpiło niemieckie odnowienie cesarstwa rzymskiego. Cesarz Otton I narzucił swe zwierzchnictwo na obszarach Czech, Danii i Polski oraz przyłączył do Niemiec Słowian połabskich. Nawiązywał też do karolińskiej koncepcji cesarstwa, jako
władzy zwierzchniej nad narodami europejskimi. Papież koronował go na
cesarza rzymskiego w 962 roku. Tak rozpoczęło się istnienie Cesarstwa
Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Działalność Ottona I kontynuował jego
wnuk Otton III (980–1002), uznający siebie za świeckiego namiestnika Boga
na ziemi, stojącego na czele związku ludów chrześcijańskich. Otton III dążył
do odbudowy cesarstwa rzymskiego (Renovatio Imperii Romani). Pragnął
podporządkować sobie Germanię, Galię, Italię i Sclavinię (kraje słowiańskie), eksponując przy tym nadrzędność cesarskich Niemiec nad innymi
ludami europejskimi. Uznawał się za następcę cesarza rzymskiego Oktawiana oraz kontynuatora antycznego imperium rzymskiego i cesarstwa karolińskiego.
Ideę tworzenia uniwersalnego państwa chrześcijańskiego w Europie na
wzór monarchii karolińskiej próbował później realizować król Niemiec, a od
1152 roku cesarz Fryderyk I Barbarossa, zwany też Rudobrodym (1125–1190).
Z dużą zręcznością polityczną kontynuował politykę podbojów i umocnienia
cesarstwa, walcząc głównie z papiestwem i koalicją miast włoskich, skupionych
w Lidze Lombardzkiej. Cesarz Barbarossa rozszerzył wpływy niemieckie na
terenie Włoch. Dla wielu autorów stanowił zarazem wzór średniowiecznego
przywódcy całego świata chrześcijańskiego.
W wiekach średnich cesarze rywalizowali o wpływy ogólnoeuropejskie
z kolejnymi papieżami. Hegemonistyczne dążenia papieży wywoływały opór
ze strony cesarzy i prowadziły do wieloletniej rywalizacji papiestwa i cesarstwa, „tiary” i „korony”. Doszło nawet do głośnego upokorzenia cesarza Henryka IV przed papieżem Grzegorzem VII w Canossie (1077). Rozwój państw
feudalnych stopniowo osłabił europejską władzę papieży. W najbardziej drastyczny sposób postąpił król francuski Filip IV Piękny (1268–1316). Ograniczył wpływy Rzymu na terenie swego państwa, a nawet doprowadził do uwięzienia papieża Bonifacego VIII. Wpłynął na czasowe przeniesienie siedziby
papieży do Awinionu, nazywane w literaturze „niewolą awiniońską”.
16
17
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Rozwijała się także konkurencyjna wobec propapieskiej myśl polityczna
traktująca o jedności Europy. I tak w 1306 roku Pierre Dubois (1260–1320),
prawnik i doradca króla francuskiego Filipa IV Pięknego, zaproponował
utworzenie konfederacji państw chrześcijańskich („Republiki chrześcijańskiej”). Miała ona posiadać przywódcę i międzynarodowy trybunał rozjemczy
(„radę narodów”), spełniający rolę moderatora i arbitra międzynarodowego
w Europie. Za najważniejsze państwo europejskie Dubois uważał Francję. Zanegował przy tym średniowieczną zasadę zwierzchnictwa papiestwa nad władzą świecką w Europie i wzywał dostojników kościelnych do odstąpienia od
sprawowania władzy doczesnej. Z kolei na początku XIV wieku poeta florencki Dante Alighieri (1265–1321) wysunął ideę odnowienia cesarstwa rzymskiego. W traktacie O monarchii zaproponował umocnienie władzy cesarskiej18.
Wzorem dla jego pomysłu tworzenia monarchii światowej miały być rządy cesarza rzymskiego Oktawiana Augusta. Opowiadał się za wyraźnym oddzieleniem władzy cesarskiej od papieskiej oraz uznaniem równorzędności obu
władz. Za najlepszych władców mogących zjednoczyć Europę uważał cesarzy
niemieckich. Proponowany przez niego na przywódcę konfederacji europejskiej król Niemiec Henryk VII Luksemburski koronował się w 1312 roku na
cesarza rzymskiego, ale nie zdążył wykorzystać swojej pozycji. Po jego śmierci
upadł zamysł Dantego, zmierzający do budowy konfederacji europejskiej.
Krytyczne poglądy poety wobec władzy Rzymu zostały potępione przez papieża, a jego dzieło O monarchii spalono. Praca ta uważana jest za pionierską
rozprawę w literaturze paneuropejskiej19.
W końcu średniowiecza wykształciły się w Europie monarchie narodowe
o różnych interesach. Wraz z tym zmalało znaczenie uniwersalistycznych autorytetów papiestwa i cesarstwa. Powstanie i umocnienie się nowych państw
europejskich doprowadziło wówczas do wewnętrznego rozbicia średniowiecznej „wspólnoty europejskiej”20. Europę stopniowo zdominowały interesy najbardziej wpływowych władców europejskich. Umocniło się świeckie pojęcie
„Europy” z silnymi ideami odrodzenia europejskiego21. Wyraźniej rozróżnia
się wówczas dwa wcześniej łączone pojęcia: Christianitas i Europea22. W miejsce uniwersalizmu chrześcijańskiego następował wyraźny nawrót do zdobyczy
antycznych, starożytnej Grecji i Rzymu.
W średniowieczu europejskim rozwinęły się stowarzyszenia handlowe, łączące kupców i wybrane miasta, nazywane Hanzą (z niemieckiego Hanse –
18

J. Bowle, The Unity of European History. A Political and Cultural Survey, London 1948,
s. 167.
19 A. Marszałek, Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej, Łódź 1996, s. 13.
20 H. Brugmans, Les origines de la civilisation europeenne. Paris 1958, s. 228; J.-B. Duroselle,
op.cit., s. 59–74.
21 J. Bowle, op.cit., s. 168–187.
22 D. de Rougemont, List otwarty do Europejczyków, Warszawa 1970, s. 31.
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gromada, związek). W ramach luźnych struktur państwowych miasta europejskie tworzyły rodzaj konfederacji23. Stanowiły ośrodki życia gospodarczego, kulturalnego i politycznego. Dysponowały korporacyjną organizacją,
a nawet własnym wymiarem sprawiedliwości. Największy wpływ wywarła
Hanza północnoniemiecka na czele z Lubeką. Stanowiła ona wówczas siłę
handlową i polityczną, wpływającą na losy państw bałtyckich i skandynawskich. Hanza dążyła do monopolizacji handlu w północnej Europie i pośrednictwa w wymianie między Flandrią, Anglią, Skandynawią, Rusią i krajami
nadbałtyckimi.

4. Idee jedności Europy w myśli renesansu
Odrodzenie wniosło nowe treści do dziejów myśli europejskiej. Rozwój języków, kultur oraz państw narodowych z absolutną władzą monarszą, doprowadził do faktycznego rozczłonkowania Europy na rejony o zróżnicowanych
warunkach życia narodów. Wraz z emancypacją państw narodowych, w literaturze politycznej pojawiło się pojęcie „równowagi europejskiej”, zrodzone
w toku zmagań o prymat wpływów głównych państw kontynentu. Odstępowano natomiast od uniwersalistycznych idei średniowiecznych. Odkrycie Ameryki w 1492 roku i dalsze odkrycia geograficzne stwarzały Europie nowe możliwości rozwoju, zwłaszcza w zakresie źródeł surowców oraz rynków zbytu. Ekspansja kolonialna państw europejskich na terytoria zamorskie utworzyła nową
płaszczyznę ich rywalizacji. Osłabiło to też współdziałanie władców europejskich i papiestwa przeciwko wpływom muzułmańskiej Turcji, która rozbiła cesarstwo bizantyńskie i stopniowo wypierała wpływy chrześcijańskie z Azji
Mniejszej24.
W latach 1462-1464 husycki król czeski Jerzy z Podiebradu (1420–1471),
z pomocą doradcy – Francuza Antoine’a Mariniego, wysunął propozycję tworzenia związku chrześcijańskich władców europejskich, zwanego Ligą Pokoju.
Miała ona objąć Burgundię, Bawarię, Czechy, Francję, Polskę, Wenecję i Węgry, a następnie dalsze państwa kontynentu. Król proponował członkom Ligi
równy status, niezależnie od wielkości państw. Przywódcę Ligi upatrywał
w osobie króla Francji Ludwika XI (1423–1483). Zasada równości państw
w ramach Ligi godziła w uprzywilejowaną pozycję cesarza i papieża. Cesarzowi pozostawiono te same uprawnienia co innym władcom, a papieża całkowicie pominięto wśród członków organizacji „ligowej”. Niezadowolony z tego
papież wystąpił nawet z hasłem krucjaty przeciwko królowi Czech. Projekt Ligi Pokoju przewidywał funkcjonowanie dwóch organów ponadpaństwowych:
23
24

D. Hammon, I.S. Keller, op.cit., s. 47.
C. Delanty, Odkrywanie Europy. Idea, tożsamość, rzeczywistość, Warszawa-Kraków 1999,

s. 65.
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Trybunału (Konsystorza) i Rady (Zgromadzenia Związkowego). Trybunał
miał pełnić rolę międzynarodowego organu ustawodawczego do uchwalania
praw ogólnozwiązkowych oraz sądu do rozstrzygania sporów między uczestnikami. Radę mieli tworzyć przedstawiciele wszystkich narodów, decydujący
o przyjmowaniu nowych członków, wspólnej walucie oraz o warunkach prowadzenia wojny. Projekt króla Jerzego przewidywał funkcjonowanie wspólnego,
ogólnoeuropejskiego aparatu administracyjnego oraz możliwość stosowania
wspólnych sankcji wobec agresora. Formułował demokratyczne założenia
funkcjonowania związku równych państw. Poszczególni władcy mieli mieć
możliwość zawierania umów o przystąpieniu do Ligi Pokoju, akceptujących
„wspólne środki i organy służące do ich realizacji”25. Liga stanowiła pierwszy
plan zjednoczenia Europy w formie „ligi panujących”. Przesadne są natomiast
oceny R. Coudenhove-Kalergiego, iż była to „pierwsza praktyczna próba zamiany Europy w federację”26.
Okres renesansu owocował różnymi koncepcjami koalicyjno-jednościowymi, czasem wcielanymi też w życie. Erazm z Rotterdamu (1467–1536)
oceniał, że wspólnota chrześcijańska może ułatwiać pokojowy rozwój społeczeństwa europejskiego, poprzez działalność pojednawczą i arbitrażową.
W wydanej w 1518 roku Skardze pokoju wzywał władców europejskich do
jednoczenia wysiłków w tworzeniu antytureckiego zjednoczenia państw. Do
antytureckiego współdziałania narodów europejskich z „misją krzyża” przeciwko niewiernym muzułmańskim wzywał również niemiecki reformator religijny Marcin Luter (1483-1546). Wskazywał, że nadrzędnym celem ogólnoeuropejskim jest „powstrzymanie” ekspansji tureckiej. Specyficznym zjawiskiem tego okresu było powołanie w 1511 roku przez papieża Juliusza II
Ligi Świętej dla wyparcia Francuzów z Włoch. Połączyli się we wspólnych
działaniach władcy Hiszpanii, Wenecji, Anglii oraz cesarz rzymsko-niemiecki Maksymilian I. W późniejszych latach mianem Ligi Świętej nazwano kilka koalicji zorganizowanych przez europejskie kraje chrześcijańskie
przeciwko Turkom. Wraz z rozwojem reformacji określenie Europy jako
„królestwa chrześcijańskiego” straciło rację bytu. Wielowiekową jedność
chrześcijańską kontynentu podważyły świeckie wartości. Osłabła również
jednocząca rola samego chrześcijaństwa, bo podzieliło się ono na kilka rywalizujących ze sobą religii: rzymskokatolicką, anglikańską, luterańską
i kalwińską oraz inne27.

25 J. Tazbir, Europejska wspólnota obronna, [w:] A. Dylus (red.), Europa. Drogi integracji.
Warszawa 1999, s. 60.
26 R. Coudenhove-Kalergi, Naród europejski. Toruń 1998, s. 53.
27 O. Halecki, op.cit., s. 182–183; J. Bowle, op.cit., s. 188–219.
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5. Wielkie nowożytne koncepcje jedności Europy
Na początku XVII wieku we Francji zaprezentowany został Wielki Plan („le
grand dessein”), przypisywany częstokroć królowi Francji Henrykowi IV
(1553–1610). Faktycznie jego założenia zaprezentował minister i doradca
królewski, książę Maksymilian Duc de Sully (1560–1641), który dla nadania rozgłosu propozycjom integracyjnym połączył je z imieniem Henryka IV28. Plan ten
przewidywał tworzenie związku państw europejskich z równym traktowaniem
wszystkich członków oraz trzech wyznań europejskich: katolicyzmu, luteranizmu i kalwinizmu, według zasady cuius regio eius religio. Pomijał tylko Rosję
i Turcję, uważając je za kraje cywilizacyjnie leżące poza Europą. Proponowano
utworzenie struktury ogólnoeuropejskiej, rozwijającej wolność handlu i zabezpieczającej konfederację przed zagrożeniem zewnętrznym. Zakładano podział
Europy na 15 państw skupionych w trzech grupach: sześciu monarchiach dziedzicznych: Anglia, Dania, Francja, Lombardia, Hiszpania i Szwecja; pięciu monarchiach elekcyjnych: Węgry, Czechy, Rzesza Niemiecka, Rzeczypospolita
i papiestwo oraz czterech republikach europejskich: Konfederacja Helwecka,
Niderlandy, Wenecja i projektowana Federacja Włoska. Władzę w planowanej
konfederacji miała przejąć Rada Europy (Wielka Rada), złożona z przedstawicieli delegowanych przez państwa. Za jej główne zadanie Wielki Plan uznał
utrzymywanie równowagi sił w Europie oraz rozpatrywanie pojawiających się
spraw spornych. Przewidywał też utworzenie koalicyjnej armii, składającej się
z kontyngentów narodowych o następującym składzie: 270 000 żołnierzy piechoty, 50 000 kawalerii, 200 dział i 120 okrętów. Wielki Plan wyrażał rosnące ambicje polityczne francuskiej dynastii Burbonów, popieranej przez regenta Francji
w latach 1624–1642, kardynała Richelieu (1585-1642). Nie miał jednak możliwości realizacji, bo Europą wstrząsnęły wówczas zbrojne starcia między państwami. Kończący wojnę trzydziestoletnią pokój westfalski w 1648 roku przyznał
Francji dominującą pozycję na kontynencie, a jej król Ludwik XIV (1638–1715)
stał się nieco później arbitrem całej Europy. Francja uzyskała nabytki terytorialne kosztem Habsburgów oraz silne wpływy polityczne w Europie Wschodniej
i Południowo-Wschodniej. W Europie rozszerzyły się wpływy kultury francuskiej. Dominujące wcześniej wpływy języka łacińskiego wypierał język francuski.
Od XVII wieku w uzasadnieniach „idei europejskiej” wzrosła rola motywów gospodarczych. Wpłynęły na to: postęp techniki, rozwój handlu i europejskie podboje kolonialne. Kontrolę nad morzami w świecie przejęły europejskie potęgi morskie (Anglia, Francja, Hiszpania i Holandia). Floty tych
państw ułatwiły kolonizację większości terytoriów zamorskich, włącznie
z Ameryką Północną. Kolonie te wpłynęły na rozszerzenie wymiany handlo28 J.-B. Duroselle, op.cit., s. 97–98; D. de Rougemont, The Idea of Europe, London 1966,
s. 101; P. Pflimlin, R. Legrand-Lane, L ‘Europe Communautaire, Paris 1966, s. 9–10.
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wej i migracji ludności. W XVII wieku projekt związku państw europejskich
wysunął brytyjski współtwórca religijnego ugrupowania kwakrów – założyciel
Pensylwanii i Filadelfii – William Penn (1644–1718). Opublikowany przez niego w 1693 roku traktat zatytułowany O obecnym i przyszłym pokoju w Europie
(Towards the Present and Future Peace of Europe), proponował przeniesienie
modelu wewnętrznego państwa na stosunki między państwami i powołanie
europejskiego związku państw z udziałem Rosji i Turcji. Głównym organem
władzy proponowanego związku miał być parlament, uprawniony do stanowienia norm prawnych dla Europy, łagodzenia sporów między państwami i nakładania sankcji na opornych członków. Plan Penna przyjmował zasadę równouprawnienia członków i wzajemną ochronę prawną dla wszystkich państw
członkowskich. Ustalał dokładne liczby udziału przedstawicieli państw w parlamencie, m.in. dla Rzeszy – 12 delegatów, dla Francji – 10, dla Anglii – 6,
a dla Polski – 4. Oprócz parlamentu przewidywano powołanie rządu i trybunału sprawiedliwości (dla terytorium Europy i kolonii angielskich w Ameryce
Północnej). To połączenie z Ameryką Północną wynikało ze szczególnego zainteresowania Penna koloniami brytyjskimi. Należał on do ojców-założycieli
Ameryki i od jego nazwiska wziął nazwę stan Pensylwania.
Na początku XVIII wieku z koncepcją powszechnego związku wszystkich panujących Europy pod nazwą Unii Europejskiej wystąpił opat i filozof francuski
Charles de Saint-Pierre (1658–1743). W trzytomowym dziele pt. Projekt ustanowienia wieczystego pokoju (1712) poddał analizom przyczyny wojen europejskich
i zaproponował utworzenie „wieczystego przymierza” wszystkich monarchów europejskich. Jeśli Wielki Plan księcia de Sully’ego wykluczał z rozważań Rosję, to
w projekcie de Saint-Pierre’a została ona uwzględniona razem z innymi państwami europejskimi. Monarchowie europejscy mieli cedować swoje uprawnienia na
stały Senat Europejski, reprezentujący wszystkie państwa kontynentu w ramach
„wielkiej republiki chrześcijańskiej”. Podstawowym zadaniem Senatu było rozstrzyganie najważniejszych spraw politycznych, finansowych i militarnych oraz
wzajemnych sporów, zagrażających stabilności i pokojowemu rozwojowi krajów
członkowskich. Rolę rządu europejskiego miała spełniać specjalna komisja, złożona z pięciu senatorów. De Saint-Pierre uważał system unii europejskiej za gwarancję współpracy 24 państw chrześcijańskich Europy, zapewnienia ich bezpieczeństwa i wolności handlu. Na stolicę unii proponował Utrecht. Wpływy poszczególnych państw w ramach unii miały zostać uzależnione od posiadanych
przez nie dochodów. Unia de Saint-Pierre’a miałaby rozwijać współdziałanie
w zakresie handlu ogólnoeuropejskiego oraz wysyłać ambasadorów do państw
sąsiednich, a do poszczególnych państw członkowskich swoich rezydentów. Bardzo ważnym czynnikiem integrującym unię miał być rozwój handlu, a dla jego
rozszerzenia rozwój odpowiednich instytucji koordynujących29.
A. Marszałek, op.cit., s. 17.
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Nowe idee jedności europejskiej formułował wybitny myśliciel okresu
oświecenia we Francji Jean-Jacques Rousseau (1712–1778). Jego założenia filozofii politycznej, zawarte głównie w Umowie społecznej, zmierzały do tworzenia sojuszu wolnych narodów, zgodnie ze specjalną umową mieszkańców kontynentu. Rousseau eksponował naturalne dążenie społeczeństw do wolności
i równości. Opowiadał się za rozwiązaniami spornych spraw narodów europejskich w formie zawieranych kontraktów, a za wzór dla rozwiązań przyszłych
spraw europejskich uważał kantony Szwajcarii30. Nierealne były jednak jego
pomysły odchodzenia od nazw poszczególnych narodów (Francuzów, Niemców, Hiszpanów itp.) i tworzenia jednolitego społeczeństwa europejskiego.
Wolter (1694–1778), podobnie jak Rousseau, wyrażał przekonanie, że „Europa” zastąpi państwa narodowe. Przewidywał tworzenie się na miejscu głównych narodów kontynentu „republiki europejskiej”, łączącej ludzi o podobnych upodobaniach. Uważał, że w miejsce wspólnoty europejskiej, jaką przez
wiele wieków była Republica Christiana, powstanie „Wielka Republika” zorganizowana na bazie równowagi sił narodów europejskich31. Jego poglądy lekceważyły dorobek europejskich państw narodowych oraz narastających w Europie nacjonalizmów. Dokonania filozoficzne Woltera zyskały mu szczególne
miejsce wśród myślicieli europejskich, a nawet miano „ojca racjonalizmu”.
Natomiast jego poglądy o zastąpieniu europejskich państw narodowych przez
wspólnotę europejską miały utopijny charakter. Nie doceniały odrębności
struktur narodowych i ambicji poszczególnych władców.
Oryginalne idee federacyjne formułował wybitny filozof niemiecki Immanuel Kant (1724–1804). Wyrażał przekonanie, że ludzkość posługując się rozumem ma zdolność samodoskonalenia się. W Projekcie wiecznego pokoju
(Zum Ewigen Frieden) zaproponował tworzenie federacji republikańskiej
wolnych państw europejskich w oparciu o przymierze ludów. W przyszłej „rodzinie narodów” europejskich postulował zachowanie równości i godności
członków. Kantowski „Związek Pokoju” miał być dobrowolnym stowarzyszeniem państw, zachowującym prawa członków do pokojowego rozwoju. Przeciwstawiał się naruszaniu praw wolnych państw poprzez nabywanie ich „drogą dziedziczenia, zamiany, kupna lub darowania”. Kant zalecał państwom
sprzymierzanie się z innymi, dla zabezpieczenia się przed nieuzasadnionymi
roszczeniami ze strony państw dążących do powiększania swego terytorium.
Uzasadniał konieczność wprowadzenia prawnego zakazu wojny i środków do
niej prowadzących oraz stopniowej likwidacji stałych armii. Wypowiadał się
przeciwko mieszaniu się jednych państw w sprawy innych32. „Związek Pokoju” miał regulować współżycie wewnętrzne i zapewnić państwom członkow30

J. Bowle, op.cit., s. 242.
R.J.S. Hoffman, The Great Republic, New York 1942, s. 7.
32 I. Kant, Wieczny pokój, Toruń 1992, s. 21.
31
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skim warunki współdziałania zewnętrznego. Stwarzał możliwość rozwoju federacji poprzez przyłączanie kolejnych krajów. Kant prezentował pogląd, że
pojedyncze państwo samo nie zagwarantuje pokoju. Powinno łączyć się
w związek wolnych państw, regulowany przez wspólne normy międzynarodowe, który umożliwiałby harmonizowanie interesów wewnątrz związku. Uregulowania prawne miałyby zabezpieczać prawa członków federacji (państw,
społeczeństw, jednostek) oraz ułatwiać dążenie do pełnej realizacji związku
państw.
W końcu XVIII wieku angielski prawnik i filozof Jeremy Bentham
(1748–1832) przygotował Plan wiecznego i powszechnego pokoju33. Kierował
go do wszystkich „narodów cywilizowanych”, zwłaszcza do Anglii i Francji,
zajmujących główną pozycję na kontynencie. Oceniał, iż Europie potrzeba
ulepszenia prawa międzynarodowego, likwidacji polityki kolonialnej oraz redukcji sił zbrojnych. W celu rozwiązywania spraw spornych na kontynencie
chciał utworzyć Wspólny Trybunał, złożony z delegatów wszystkich państw cywilizowanych. Projektowana przez niego wspólna armia miałaby służyć zarówno obronie Europy, jak i egzekwowaniu wyroków Wspólnego Trybunału. Jako
utylitarysta Bentham uważał, że rozumne dążenie do szczęścia osobistego może też zwiększać pomyślność ogółu ludności kontynentu.

6. Doświadczenia i propozycje integracji w nowożytnej Polsce
Od XIV do XVIII wieku szczególny rodzaj integracji regionalnej w Europie stanowiła unia polsko-litewska, utożsamiana w literaturze z „polityką jagiellońską”. Zdaniem Jerzego Kłoczowskiego, unia dawała jagiellońskiej
wspólnocie narodów „pozycję wyjątkowo ważną w całej Europie Środkowej
i Wschodniej”34. Po różnorodnych próbach współpracy unia na posiedzeniu
sejmu w Lublinie w 1569 roku przyjęła formę jednego organizmu politycznopaństwowego ze wspólnym monarchą, wspólnym sejmem walnym i wspólną
monetą. Wyróżniała się połączeniem Polski i Litwy na zasadzie „równi z równymi, wolni z wolnymi”. Terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów
kształtowało się głównie drogą układów i aktów lennych, a nie podbojów.
Wielkie Księstwo Litewskie zostało połączone z Polską unią, ale w jej ramach
zachowano odrębne urzędy centralne Polski i Litwy, dwie armie, języki narodowe, odrębne sądownictwo, gospodarkę i szkolnictwo. Polacy i Litwini mogli
nabywać od siebie nawzajem dobra ziemskie i swobodnie osiedlać się na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Unia miała charakter wielonarodowy
i wielowyznaniowy, należała do najdonioślejszych faktów w dziejach Europy
Środkowo-Wschodniej. Pewne jej treści zachowały się w okresie porozbioro33
34

D. de Rougemont, The Idea of Europe..., s. 184–187.
J. Kłoczowski, op.cit., s. 115.
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wym i znalazły jeszcze wyraz we wspólnych powstaniach przeciwko zaborcom,
organizowanym wśród „obu narodów” (1831, 1863).
Prekursorski projekt federacji europejskiej zaprezentował król Polski Stanisław Leszczyński (1677–1766), który po detronizacji znalazł się na emigracji
we Francji. W Memoriale o ugruntowaniu ogólnego pokoju (1748) proponował
utworzenie „unii powszechnej wszystkich państw chrześcijańskich kontynentu
europejskiego”. Miałaby ona łagodzić sporne kwestie europejskie i eliminować przyczyny konfliktów między państwami. W swoich rozważaniach Leszczyński wykorzystał doświadczenia federalizmu europejskiego, zwłaszcza federacji niderlandzkiej oraz unii polsko-litewskiej (Rzeczypospolitej Obojga
Narodów). Za gwaranta stabilizacji europejskiej uznał Francję, rządzoną
przez króla Ludwika XV (1710–1774). Przedstawiony przez Leszczyńskiego
pomysł transformacji ładu europejskiego miał swe źródło w krytycznej ocenie
znanych propozycji de Saint-Pierre’a.
Pacyfistyczny projekt „generalnej konfederacji” państw europejskich przygotował pijar i myśliciel okresu Oświecenia w Polsce Kajetan Józef Skrzetuski
(1743–1806). W pracy zatytułowanej: Projekt, czyli ułożenie nieprzerwanego pokoju w Europie zaproponował tworzenie Rzeczypospolitej Europejskiej, czyli
ligi państw europejskich, reprezentowanej przez przedstawicieli wszystkich
krajów kontynentu (poza Rosją). Na czele Ligi miał stać Sejm Generalny,
spełniający łącznie rolę władczą i arbitrażową wobec państw członkowskich.
W zakresie „dobra wspólnego” Rzeczypospolitej Europejskiej Sejm ten miał
pełnić władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą oraz zarządzać wspólnym skarbem. Każdy członek konfederacji byłby reprezentowany w Sejmie
przez dwóch posłów pełnomocnych. Członkowie konfederacji mieli wyrzec się
wzajemnych pretensji i dążyć do rozwoju dobrej współpracy, zgodnie z decyzjami Sejmu. Gdyby któryś z nich zerwał zawarte układy europejskie, byłby
narażony na sankcje zbrojne wszystkich pozostałych. Skrzetuski pisał wówczas, że odstępca od wspólnych działań: „będzie prześladowany dopóki nie
złoży broni, nie wykona sejmowych uchwał, nie nagrodzi krzywd i nie dokona
zadośćuczynienia”.

7. Idea Europy w rewolucyjnej i napoleońskiej Francji
W XVIII w. zwiększyła się w Europie rola państw narodowych, a zarazem
umacniało się nowoczesne rozumienie tożsamości europejskiej. Egoizmy narodowe zdominowały dążenia do tworzenia wspólnych związków i instytucji,
uzgadniania wspólnych celów i reguł postępowania oraz harmonizowania interesów państw i narodów35.
35 J. Kukułka, Problemy kształtowania się wspólnot międzynarodowych, „Stosunki Międzynarodowe”, t. 5. Warszawa 1986, s. 7–18.
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Rewolucja francuska w latach 1789–1793 oraz późniejsze kampanie napoleońskie upowszechniły hasła wolności i braterstwa narodów europejskich, zawarte we francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. Myśliciele epoki oświecenia eksponowali świecki charakter państwa i odrębną sferę działalności kościelnej. Rozwój nauki otworzył nowe horyzonty poznania, ale światopogląd chrześcijański pozostał dalej dominującym motywem rozwijanych idei
ogólnoeuropejskich. Od czasu wielkiej rewolucji francuskiej idee integracji
europejskiej zaczęły eksponować również stowarzyszenia i ruchy polityczne.
Idee rewolucyjne z Francji rozszerzyły się na Europę, a rozwój nauki i wzmożone kontakty kulturowe ułatwiły dążenia do zmian społecznych. Przewrót
przemysłowy i ekspansja kolonialna wpłynęły na zwiększenie wymiany handlowej. Na zmiany w Europie wywierały również wpływ doświadczenia federacyjne Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Na początku XIX wieku największy wpływ na kształt Europy wywarły
działania cesarza Napoleona I Bonaparte (1769–1821), który idee rewolucji
francuskiej podporządkował francuskiej ekspansji w Europie. Napoleon nawiązywał do ekspansjonistycznych tradycji cesarstwa rzymskiego oraz monarchii karolińskiej. Wykorzystując armię i wpływy kulturowe Francji na
kontynencie, próbował jednoczyć Europę wokół Paryża. Po sukcesach osiągniętych w kolejnych kampaniach wojennych zaczął uważać siebie za władcę
podobnego cezarom i deklarował, że „nie jest następcą Ludwika XIV, ale
Karola Wielkiego”36. Historyk francuski Jean-Baptiste Duroselle wskazuje
na zadziwiające podobieństwo cesarstwa napoleońskiego z cesarstwem
Oktawiana Augusta i Kodeksu Napoleona z prawem rzymskim. Dowodzi, iż
„Napoleon widział swoje Cesarstwo jako państwo wielkiego narodu z satelickimi krajami sąsiednimi, które jednak praktycznie utraciły prawo do samostanowienia”37.
Napoleon wprowadzał zmiany w Europie siłą. W 1806 roku został protektorem Związku Reńskiego i skłonił cesarza Austrii Franciszka I do zrzeczenia
się tytułu cesarza rzymskiego, który według średniowiecznych poglądów miał
być duchowym seniorem wszystkich monarchów. Fakt ten przekreślił całkowicie, istniejącą co prawda tylko w teorii, jedność państw europejskich, złączonych w „świętym imperium rzymskim”. Pod władzą Napoleona Bonaparte
zjednoczona została prawie cała Europa od Portugalii, aż do granic Rosji. Kolejne kampanie napoleońskie tworzyły nowe rozwiązania organizacyjno-prawne kontynentu europejskiego. Tworzyła się konfederacja państw kontynentalnej części Europy z centrum politycznym w Paryżu. Wokół Francji powstawały państwa zwasalizowane lub zależne, z osadzonymi na tronie członkami
36 R. Mayne, op.cit., s. 41; W. Nicoll, T.C. Salmon, Understanding the European Union. London 2001, s. 4.
37 J.-B. Duroselle, Historia narodów Europy. Warszawa 1996, s. 273.
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rodziny cesarza lub jego wiernymi sojusznikami. Scalały ją głównie powiązania dynastyczne oraz rozwinięte wpływy kulturowe i językowe Francji na kontynencie38. Z wolą cesarza Francuzów liczyły się Prusy, Austria, Dania i Szwecja. „Pierwszy raz zatem w swoich dziejach niemal cała Europa była zjednoczona pod rządami napoleońskimi”39.
Podjęte przez Napoleona próby siłowego zjednoczenia Europy i zjednania
dla imperium francuskiego opinii społecznej kontynentu, zakończyły się niepowodzeniem, ale francuskie rozwiązania ustrojowe wywarły długofalowy
wpływ na prawo europejskie. Przejmowano francuski model państwa centralnego z równością obywateli wobec prawa, znoszącego przywileje feudalne
i ułatwiającego awans polityczny tworzącej się burżuazji. Poprzez podbój sąsiednich krajów napoleońska Francja na okres kilku lat uzyskała polityczną
i cywilizacyjną hegemonię w Europie.
Po utracie władzy Napoleon „szablę zamienił na pióro”. Przebywając na
wygnaniu wysuwał propozycje łączenia razem narodów kontynentu, rozbitych i rozczłonkowanych głównie poprzez jego kampanie wojenne. Postulował tworzenie wielkiej „rodziny narodów” europejskich i powołania nowej
struktury organizacyjnej Europy, ze wspólną walutą, ujednoliconym systemem miar oraz wspólnym systemem prawnym. Sprzeciwiał się tylko „włączeniu” Wielkiej Brytanii do rodziny narodów europejskich. W 1816 roku Napoleon pisał: „Jednym z największych moich zamierzeń było zgromadzenie
i połączenie tych wszystkich narodów, które rozpadły się lub zostały rozczłonkowane przez rewolucje i politykę. Tak więc w Europie, choć w rozproszeniu, żyje ponad 30 milionów Francuzów, 15 milionów Hiszpanów, 15 milionów Włochów, 30 milionów Niemców. Chciałem z wszystkich tych narodów stworzyć jeden organizm państwowy [...] w takim stanie rzeczy byłoby
więcej możliwości, aby wprowadzić wszędzie ujednolicone kodeksy, zasady,
opinie, uczucia, poglądy oraz interesy. Wówczas, być może, dzięki temu powszechnemu oświeceniu, stałyby się realne marzenia o przyjęciu przez wielką rodzinę europejską zasad kongresu amerykańskiego lub amfiktionii greckiej”40. Rozważania Napoleona po abdykacji proponowały budowę nowej
struktury europejskiej, która wykorzystałaby dorobek współpracy kontynentu i tworzyła konfederację narodów, zabezpieczającą jego pokojowy rozwój.
Rozważania te, niestety, rozmijały się z jego wcześniejszymi działaniami politycznymi i militarnymi.

38 W. Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych 1815–1945.
Warszawa 1996, s. 18.
39 M. Żywczyński, Historia powszechna 1789-1870. Warszawa 1967, s. 150.
40 J.-B. Duroselle, Historia narodów Europy..., op.cit., s. 275; D. de Rougemont, The Idea...,
s. 216.
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Po pokonaniu Napoleona i zatrzymaniu jego prób siłowego jednoczenia
Europy, decydującą rolę w tworzeniu nowego układu sił w Europie odegrała
współpraca Wielkiej Brytanii, Austrii, Prus i Rosji. Przygotowany przez nie
Kongres Wiedeński ustalił nowe granice europejskie oraz zadecydował o losach wielu państw i dynastii. Kongres zdecydował m.in. o utworzeniu Związku Niemieckiego, połączeniu Belgii z Holandią, połączeniu Królestwa Polskiego (zwanego Kongresowym) z Rosją oraz zagwarantowaniu wieczystej
neutralności Szwajcarii. Wprowadził nowy ład europejski, zbudowany na
dwóch podstawowych zasadach: równowagi i legitymizmu, łączący „stary porządek” i uzgodnione interesy mocarstw. System „równowagi sił”, przygotowany głównie przez księcia i dyplomatę wiedeńskiego Klemensa von Metternicha (1773–1859), doprowadził do solidarnej współpracy książąt i rządów41
na wiele dziesiątków lat. Po pokonaniu Napoleona Rosję zaakceptowano jako
mocarstwo europejskie. Zasłużyła się w walce z potęgą napoleońską i wspieraniu Europejczyków w ograniczaniu wpływów imperium ottomańskiego. Stała się częścią militamo-politycznego systemu kongresowego, chociaż wielu Europejczyków uważało ją dalej za imperium azjatyckie.
W ramach architektury wiedeńskiej, z inicjatywy cara Aleksandra I
(1777–1825) Rosja, Austria i Prusy powołały w 1815 roku w Paryżu pierwszy
paneuropejski związek – Święte Przymierze. Trzej władcy deklarowali pomoc
wzajemną i kierowanie się w polityce europejskiej zasadami religijnymi. W latach 1816–1821 przyłączyli się do związku pozostali władcy europejscy, poza
Stolicą Apostolską i Turcją. Chociaż Wielka Brytania formalnie nie podpisała
aktu Świętego Przymierza, to brała udział w jego pracach jako jedno z głównych mocarstw europejskich. Podobnie jak pozostali monarchowie deklarowała „nierozerwalne braterstwo” i kierowanie się braterskim postępowaniem
„w imię obrony religii, pokoju i sprawiedliwości”. Święte Przymierze dążyło do
ustanowienia swoistego systemu „nadzoru” nad Europą oraz trybunału międzynarodowego, który rozstrzygałby wszelkie spory „w wielkiej rodzinie narodów chrześcijańskich”. Tworzyło swoistą „międzynarodówkę monarchów”, stabilizującą „porządek europejski” zachwiany wcześniej przez rewolucję francuską i kampanie napoleońskie. Podstawą stosunków europejskich w okresie
Świętego Przymierza stała się równowaga sił, oceniana też jako „koncert mocarstw europejskich” i powrót podstaw „ancien regime’u”42. Na użytek ówczesnych władców Święte Przymierze wskrzeszało mit średniowiecznej jedności,
przeciwko dążeniom narodów Europy do zmian. Sygnatariusze Świętego Przy41
42
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G. Barraclough, op.cit., s. 37.
J. Bowle, op.cit., s. 263–264.
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mierza deklarowali wspólne przeciwdziałanie zmianom na kontynencie, poprzez doraźne porozumienia i spotkania na kolejnych kongresach. Metternich,
na przykład, uważał, że monarchowie powinni spotykać się, by dyskutować nad
polityką, a także interweniować w sąsiednich państwach celem „przywrócenia
porządku”. Kolejne kongresy Świętego Przymierza odbyły się w Akwizgranie
(1818), Karlsbadzie (1819), Opawie (1820), Lublanie (1821) i Weronie (1822).
Na kongresie w Opawie przyjęto deklarację, iż członkom przysługuje „prawo
podejmowania wspólnych kroków, zabezpieczających państwa przed rewolucjami, które występują przeciwko ustanowionym rządom, zwłaszcza jeżeli duch
niepokoju za pośrednictwem wysyłanych w tym celu tajnych agentów udziela
się państwom sąsiednim”. Monarchowie zdecydowali także, że nie będą uznawać rządów powstałych w wyniku rewolucji. W 1822 roku zgodnie podpisali
protokół stwierdzający, że ich głównym posłannictwem winno być przeciwstawienie się działaniom rewolucyjnym w Europie. Działalność Świętego Przymierza była próbą tworzenia w Europie ponapoleońskiej luźnego związku konfederacyjnego, funkcjonującego w oparciu o wspólnie ustalone zasady. Może służyć za przykład kształtującej się wspólnoty międzypaństwowej43.

9. Jedność Europy w optyce polskich myślicieli doby zaborów
Jeden z najwybitniejszych umysłów polskich na przełomie XVIII i XIX
wieku, filozof i pisarz polityczny Stanisław Staszic (1755–1826) w końcowych
latach swego życia rozwijał pomysły, zmierzające do łączenia narodów kontynentu i tworzenia federacji europejskiej. Jego praca zatytułowana Myśli o równowadze politycznej w Europie (1815) zawiera jako jedna z pierwszych panslawistyczne koncepcje współdziałania narodów słowiańskich. Staszic uważał, że
po niszczących wojnach napoleońskich narody słowiańskie mogłyby nawet służyć wzorem jednoczenia wysiłków dla innych ludów europejskich. W istniejącym wówczas systemie Świętego Przymierza, przyszłość narodów słowiańskich
upatrywał we współpracy z carami Rosji.
Oryginalne koncepcje jednoczenia narodów Europy rozwinął książę Adam
Czartoryski (1770–1861). Jako zaufany minister spraw zagranicznych Rosji
proponował integrację narodów Europy w Lidze Europejskiej, której przewodzić miałby Aleksander I44. Miała ona zachowywać prawa podległych narodów i jednocześnie rozwijać prawa europejskie. Czartoryski każdemu z narodów przyznawał prawo do niezależnego życia w pokoju, sprawiedliwości i dobrobycie. W trakcie współpracy w carem dążył do zbliżenia słowiańskich naro43

J. Kukułka, Pojęcie i istota wspólnot międzynarodowych [w:] E. Haliżak, S. Parzymies (red.),
Unia Europejska nowy typ wspólnoty międzynarodowej, Warszawa 2002, s. 13.
44 Są też autorzy tłumaczący jego propozycję jako Stowarzyszenie Europejskie (L’Association
Europeenne). Zob. A. Nowak, Europa narodów- wizja księcia Adama Jerzego Czartoryskiego,
„Polski Przegląd Dyplomatyczny”, t. l, 2001, nr 3, s. 179–206.
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dów Europy. Po zerwaniu z nim, jako przywódca uchodźstwa polskiego w Paryżu, skupionego wokół Hotelu Lambert, zwalczał idee panslawistyczne przewidujące dominację Rosji, a nawet liczył na tworzenie antyrosyjskiej „międzynarodówki” narodów Europy. W traktacie politycznym, zatytułowanym Essai
sur la Diplomatie (Esej o dyplomacji), napisanym w latach 1825–182745, zaprezentował nową wizję pokojowego rozwoju kontynentu, poprzez funkcjonowanie Ligi Europejskiej. Preferował brytyjskie rozwiązania ustrojowe i to Wielkiej Brytanii przyznawał główną rolę w rozwoju przyszłej Ligi Europejskiej46.
Organizacja ta miała w istocie rzeczy tworzyć unię państw europejskich,
z organami ponadnarodowymi: Najwyższą Radą, Senatem i Kongresem. W jej
skład wchodziłyby federacje regionalne: francuska, słowiańska, bałkańska,
niemiecka, włoska47. Czartoryski uważał, że w nowej strukturze Europy Francja i Wielka Brytania mogłyby najbardziej wpływać na stabilizację europejską,
a zarazem na przywrócenie niezależnego bytu narodom zniewolonym: polskiemu, greckiemu, włoskiemu i belgijskiemu. Proponował, by przyszłe granice europejskie wytyczać w kompromisowy sposób, uwzględniający warunki
ludnościowe, gospodarcze i obronne. Eksponowana przez Czartoryskiego wizja Europy za wzór stawiała konstytucyjno-liberalną oś Paryża i Londynu.
O prawie sto lat wyprzedziła idee nowego ukształtowania Europy, wysunięte
podczas I wojny światowej przez prezydenta USA Woodrow Wilsona48.
Oryginalne rozważania wokół idei federacji europejskiej snuł polski filozof
i ekonomista Józef Maria Hoene-Wroński (1776–1853), autor pracy Metapolityka. Kształtowanie „międzynarodowej federalności” ujmował jako długi, wieloetapowy proces, łączony z zachowaniem niepodległości państw. Proponował
rozpoczynanie działań integracyjnych od wcześniejszych przygotowań odpowiednich warunków wśród narodów, czyli zdobywania przez nie „zdolności do
federacji”. W początkowych rozważaniach Hoene-Wroński lekceważył rolę
„narodowości”, by później traktować naród i państwo za naturalne komórki
szerzej organizowanej społeczności kontynentu. Najwyższy stopień rozwoju
społeczeństwa ludzkiego widział w ustroju federalnym, tworzonym przez braterskie „rodziny narodowe”. Jego wizja wspólnoty narodów europejskich silnie została nasycona filozofią mesjanizmu, scalającą odrębności narodowe
z rozwiązaniami unijnymi. Podobnie jak wcześniej Stanisław Staszic, HoeneWroński w pracy pt. Odezwa do narodów słowiańskich szczególną rolę w jednoczeniu Europy przypisywał narodom tego kręgu kulturowego.
45

M. Kukiel, Książę Adam. Warszawa 1993, s. 151.
M. Kukiel, Czartoryski and European Unity 1770–1861, Princeton, New Jersey 1955.
47 A.J. Czartoryski, Pamiętniki, Kraków 1904, t. l, s. 361–377, Kraków 1905, t. 2, s. 21–41.
48 A. Nowak, op.cit., s. 187. Poglądy A. Czartoryskiego wpłynęły również na późniejszy rozwój idei federacji bałkańskiej. Nawiązywał do nich zwłaszcza rewolucyjny demokrata serbski
Svetozar Marković (1846–1875), a później socjaliści bałkańscy. Myśli federacyjne Markovića wykorzystano również w latach II wojny światowej przy rozważaniu planów federacji bałkańskiej
(Tity-Dymitrowa).
46
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Oryginalną koncepcję uregulowania stosunków na starym kontynencie zaprezentował polski pisarz polityczny, ekonomista, pedagog, biolog, propagator ergonomii Wojciech Bogumił Jastrzębowski (1799–1882). Eksponował konieczność dobrowolnego tworzenia równoprawnych stosunków między narodami europejskimi. Najlepsze możliwości eliminowania konfliktów na kontynencie upatrywał w rzeczywistym równouprawnieniu narodów, stopniowym
znoszeniu granic europejskich i w przestrzeganiu zasad prawa. W dwóch specjalistycznych traktatach, przygotowanych w 1831 roku, przedstawił rozważania historiozoficzne oraz Projekt Konstytucji dla Europy jako ustawy mającej
zapobiec wojnom i bardziej uporządkowaną Konstytucję dla Europy49. Jastrzębowski w 77 artykułach projektu konstytucji europejskiej sprecyzował zasady
funkcjonowania wspólnych instytucji, relacje między narodami a władzą
wspólnotową, sankcje karne za łamanie praw europejskich i narodowych oraz
podstawowe prawa i obowiązki obywateli. Do ustanowionej w ten sposób federacji narodów europejskich przystąpić mógł każdy naród akceptujący przyjęte zasady50. Konstytucja dla Europy proponowała łączenie praw poszczególnych narodów z ogólnoeuropejskimi normami prawnymi i tworzenie „wiecznego przymierza między narodami cywilizowanymi”51. Wskazywała na konieczność zmian granicznych i tworzenie w Europie tylu państw, nazywanych
patriarchiami, ile jest w niej narodów. Artykuł 14 Konstytucji Jastrzębowskiego stanowił, że „Wszystkie narody należące do wiecznego przymierza w Europie, winne są równą uległość prawom europejskim”52. Najważniejszą władzą
europejską miał stać się Kongres złożony z delegatów wybieranych przez parlamenty narodowe. Miałby on służyć przede wszystkim tworzeniu podstawowych praw ogólnoeuropejskich, a zarazem gwarantowałby podstawowe prawa
poszczególnych narodów kontynentu. Kongres europejski miał obradować
permanentnie, co rok w kolejnej stolicy, zwanej gospodą narodową. Pierwszym obowiązkiem Kongresu miało być utrzymanie pokoju oraz ustanowienie
i wykonywanie praw obowiązujących całą wspólnotę53. Na czele patriarchii europejskich miały stać rządy narodowe kierowane przez patriarchów, łączących
funkcje monarchy i prezydenta. Zgodnie z prawem narodowym patriarcha dobierałby sobie ministrów, zobowiązanych do przygotowywania fachowej kontrasygnaty dla jego decyzji. Sejm narodowy i patriarchowie mieli sprawować
swoje funkcje w gospodzie narodowej, z której wysyłanoby kontrolerów
nadzorujących wykonywanie prawa w terenie. Kongres prowadziłby wspólną
49 W.B. Jastrzębowski, Traktat o wiecznym przymierzu między narodami cywilizowanymi. Konstytucja dla Europy, oprac. F. Ramotowska, Warszawa–Łódź 1985.
50 G. Witkowski, Ojcowie Europy. Udział Polaków w procesie integracji kontynentu, Warszawa
2001, s. 31.
51 B. Kubicka-Czekaj, Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego Konstytucja dla Europy z 1831
roku, Częstochowa 1994, s. 16.
52 Ibidem, s. 17.
53 Ibidem, s. 20.
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politykę zagraniczną i obronną oraz tworzenie wspólnego systemu bezpieczeństwa ogólnoeuropejskiego. Dla zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i praw obywateli Konstytucja przewidywała powołanie „straży praw” podporządkowanej patriarchom. Narodowe straże praw, jako szkoły wojskowe,
miałyby przygotowywać przyszłych obrońców ładu europejskiego. W razie niemożliwości zażegnania wewnętrznych sporów przez patriarchów, rozstrzygającą rolę miał spełniać Kongres, dysponujący europejskimi siłami zbrojnymi,
używanymi tylko „do bronienia praw Europy i jej bezpieczeństwa”54. W Konstytucji ustalił (art. 73), iż co 10 lat będzie obchodzony w Europie politycznoreligijny jubileusz ustanowienia praw europejskich z udziałem wszystkich patriarchów europejskich i wszystkich członków Kongresu. Podobne obrzędy
miałyby odbywać się we wszystkich świątyniach wszelkich wyznań w Europie,
„aby każdy z jej mieszkańców mógł mieć udział w powszechnej radości i sposobności podziękowania Bogu za opiekowanie się pokojem i szczęściem Europy”55. Jastrzębowski przygotował wizjonerski projekt konstytucji dla przyszłej, integrującej się Europy. Miała ona mieć ustrój parlamentarny, łączący
razem samorządową strukturę wewnątrz narodów europejskich oraz rozwinięte przymierze między tworzącymi ją narodami. Nowatorskie cechy jego projektu to przede wszystkim zagwarantowanie praw narodów w strukturze ustrojowo-politycznej przyszłej Europy oraz rozwinięty model parlamentaryzmu.
Jastrzębowski przedstawił najbardziej rozwiniętą, w dziejach słowiańskiej myśli politycznej, wizję przyszłej Europy i pierwowzór późniejszych projektów
konstytucji dla Europy.
Zdeklarowanym zwolennikiem utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy
był wówczas historyk i publicysta o poglądach republikańskich, członek krakowskiej Akademii Umiejętności – Stefan Buszczyński (1821–1892). W wielu
pracach, a zwłaszcza w dwóch: Schyłek Europy (1867) i Ameryka i Europa
(1876) dowodził, że jedynym sposobem na utrzymanie przodującej roli Europy w świecie winno być utworzenie federacji europejskiej, podobnej do USA.
Chciał, aby wzorem dla całej Europy stała się współpraca narodów słowiańskich.
Idee europejskie eksponowali też i inni członkowie polskiej emigracji politycznej po powstaniu listopadowym, jak działacze Polskiego Towarzystwa Demokratycznego czy Gromad Ludu Polskiego. Bardziej radykalni z nich rozwijali mesjanistyczne i panslawistyczne hasła, a skrajni nawoływali do „wojny ludów” przeciw despotom europejskim. W późniejszych latach bezpośrednio
z ruchem młodoeuropejskim współpracowało Ognisko Republikańskie Polskie, kierowane przez Ludwika Bulewskiego (zwanego „polskim Mazzinim”),
jako ogniwo Powszechnego Sojuszu Republikańskiego. Z kolei jedną z pierwIbidem, s. 23.
Ibidem, s. 28.
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szych panslawistycznych organizacji „paraintegracyjnych” było utworzone na
przełomie lat 1822/1823 na Wołyniu i Kijowszczyźnie, tajne Stowarzyszenie
Zjednoczonych Słowian, skupiające Polaków, Rosjan i Ukraińców. Miało ono
w programie zastąpienie caratu ustrojem republikańskim, a w późniejszym
czasie utworzenie federacji narodów słowiańskich. Członkowie Stowarzyszenia Zjednoczonych Słowian występowali przeciwko carskiemu panowaniu,
uznając zarazem naród rosyjski za główną siłę zjednoczonej Słowiańszczyzny.
Szczególny charakter przybrały idee jedności narodów słowiańskich podczas
powstania styczniowego (1863). Słowianofilscy działacze – Aleksander Hercen i Nikołaj Bakunin – popierali działania powstańcze w Polsce licząc, że mogłoby się one przekształcić w powstanie ogólnosłowiańskie. Pod wpływem
Hercena działacze polskiej emigracji po powstaniu styczniowym opowiadali
się za tworzeniem przez narody słowiańskie własnej republiki federacyjnej.
Tylko część słowianofilów poparła interesy rosyjskie i dążyła do tworzenia pod
berłem carskim Wielkiego Związku Wszechsłowiańskiego. Kiedy w 1866 roku
powstało w Paryżu Zjednoczenie Emigracji Polskiej z organem prasowym
„Niepodległość”, przeciwstawiające się polityce ugodowej wobec zaborców,
zjazd panslawistów (słowianofilów wspierających cara) w Moskwie (1867) potępił Polaków jako „renegatów Słowiańszczyzny”. W ten sposób interesy caratu zdominowały idee demokratycznego współdziałania Słowian.

10. Idee integracyjne myślicieli i działaczy
politycznych XIX wieku
Wiek XIX przyniósł wiele nowych idei integracji europejskiej. Przeciwko
sojuszowi konserwatywnych władców Europy, zorganizowanemu w ramach
Świętego Przymierza, działacze republikańscy, młodoeuropejscy i socjalistyczni przeciwstawiali współpracę ludów oraz ideę federacji narodów, podobną do
wcześniejszych projektów europejskich i doświadczeń utworzonych w końcu
XVIII wieku Stanów Zjednoczonych Ameryki. Autorami nowych projektów
byli głównie działacze polityczni, filozofowie i pisarze polityczni, którzy współpracy władców europejskich przeciwstawiali idee jedności narodów (ludów).
Spośród socjalistów utopijnych najbardziej rozwinięte idee integracyjne prezentował wówczas hrabia Claude Henri de Saint-Simon (1760–1825), filozof
i znany publicysta polityczny, reformator i przez pewien czas „namiestnik naukowy” Napoleona Bonaparte. Wraz ze swym uczniem Augustinem Thierry
przedstawił w 1814 r. uczestnikom Kongresu Wiedeńskiego broszurę zatytułowaną: O reorganizacji społeczeństwa europejskiego, czyli o konieczności i sposobach zespolenia ludów Europy w jedno ciało polityczne z zachowaniem przez każdy z nich niezależności narodowej56. Przewidywał w niej, iż „Bez wątpienia nadej56
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dzie taki czas, kiedy wszystkie ludy Europy zrozumieją, że przed przystąpieniem
do załatwienia spraw narodowych należy uregulować sprawy ogólne; wówczas
nieszczęścia zaczną się zmniejszać, niepokoje uciszą się a wojny wygasną”57.
Analizując treści wcześniejszych idei integracyjnych, de Saint-Simon doszedł do
wniosku, że należy tworzyć zgromadzenie ludów Europy, przy zachowaniu niezależności poszczególnych narodów. Władze tego zgromadzenia powinny skupiać uwagę na interesach ogólnych i brać pod uwagę stan „opinii publicznej”58.
De Saint-Simon zaproponował ludom Europy najwyższą władzę federacyjną
w postaci ogólnoeuropejskiego Wielkiego Parlamentu „stojącego ponad wszystkimi rządami narodowymi” i władnego do rozstrzygania spraw między nimi59.
Parlament ten miał być dwuizbowy, złożony z Izby Deputowanych (na wzór Izby
Gmin) i Izby Parów (na wzór Izby Lordów)60. Miał obradować pod przewodnictwem wybieranego króla – zwierzchnika całej Europy. Skupiałby osoby światłe,
dysponujące znajomością spraw ogólnych i odpowiednim majątkiem. Izba Deputowanych miała być złożona z 240 posłów, z takim wyliczeniem, aby każdy milion ludzi reprezentowało czterech przygotowanych przedstawicieli grup zawodowych: kupców, uczonych, administratorów i sędziów. Natomiast Izbę Parów,
liczącą 20 członków, miał mianować król spośród osób, dysponujących odpowiednimi środkami finansowymi. Utworzony w powyższy sposób Wielki Parlament
gwarantowałby poszanowanie praw narodów podległych w zakresie administracji, przemysłu, handlu, prawa, nauki i sztuki, a nawet moralności.
Federacyjne idee europejskie rozwinął również jeden z czołowych przedstawicieli anarchizmu europejskiego Pierre Joseph Proudhon (1809–1865).
W traktacie O zasadach federalizmu (1863) przeciwstawiał federacyjną organizację kontynentalną centralizacji państw. Proponował przesunięcie uprawnień państw na szczebel gmin i postulował, by w przyszłej Europie tworzyć
„rządy zgodnie z prawem rozdziału organów władzy”. Entuzjasta federacji europejskiej Denis de Rougemont właśnie od Proudhona wywodzi konieczność
przenoszenia tradycyjnych uprawnień państwowych na władze regionalne
w XX wieku61.
Pionierem zdecydowanych dążeń do jedności Włoch i całej Europy był prawnik Giuseppe Mazzini (1805–1872).W 1831 roku założył organizację Młode
Włochy i stał się symbolem nieustraszonego republikanizmu, wywołującego
zaniepokojenie, a nawet trwogę wśród władców europejskich. W kwietniu
1834 roku założył w Bernie tajną organizację Młoda Europa, która stanowiła
próbę tworzenia „federacji narodów europejskich”62. Zmierzała ona do roz57

De Saint-Simon, Dzieła wybrane., t. II., Warszawa 1968, s. 82.
Ibidem, s. 29.
59 Ibidem, s. 43.
60 R. Voyenne, Histoire de l’idee europeenne, Paris 1964, s. 116–122.
61 D. de Rougemont, List otwarty..., s. 164–169; por. D. de Rougemont, The Idea..., s. 283–285.
62 D. de Rougemont, The Idea..., s. 273–275; H. Duchhard, Początki idei Europy, „Przegląd
Zachodni”, 1996, nr 2, s. 7.
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woju współpracy przedstawicieli demokratycznych i niepodległościowych
organizacji: z Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Szwajcarii i Włoch.
Prezentowała program walki o wyzwolenie narodowe i tworzenie w Europie
ustroju republikańskiego na wzór Stanów Zjednoczonych Ameryki. Równocześnie z Mazzinim rozwijał działalność republikańską Carlo Cattango
(1801–1869), filozof, socjolog i ekonomista, uczestnik rewolucji 1848-9 roku
we Włoszech. W swoich pracach eksponował specyfikę cywilizacji europejskiej. Obydwaj Włosi dążyli do tworzenia unii europejskiej, ale ich osobowości i sposób działania wyraźnie różniły się. Cattango był głównie wizjonerem
i myślicielem, natomiast Mazzini zasłynął w dziejach jako działacz polityczny
i agitator nowych rozwiązań europejskich. Młoda Europa Mazziniego istniała
zaledwie parę lat i nie zyskała szerszego rozgłosu. Silniejsze okazały się narodowe działania Młodych Włoch czy Młodych Niemiec, które wykorzystywały
ideę jedności europejskiej dla procesu ich późniejszego jednoczenia. Ruch
„młodoeuropejski” reprezentował zbyt małą siłę, aby realizować zmiany polityczne, ale przyczynił się do utrwalenia w świadomości europejskiej potrzeby
bliskiej współpracy wolnych państw kontynentu. Jego członkowie opowiadali
się za rozwojem demokratycznej współpracy europejskiej.
Pisarz i polityk francuski Victor Hugo (1802–1885) wskazywał na możliwość tworzenia Stanów Zjednoczonych Europy i rozwinięcia ścisłej ich współpracy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Na Kongresie Przyjaciół Pokoju
w Paryżu w 1849 roku wzywał do federalizowania Europy, wieńczącego proces
rozwojowy Starego Kontynentu. Z właściwym sobie patosem dowodził, iż nastąpi braterstwo narodów kontynentu i przyjdzie dzień „w którym nie będą istnieć żadne inne pola bitew niż rynki otwierające się handlowi i umysły otwierające się ideom. Przyjdzie dzień, w którym dwa wielkie bloki, tj. Stany Zjednoczone Ameryki i Stany Zjednoczone Europy, będą stać naprzeciw siebie,
podadzą sobie przez morze ręce i wymieniać będą między sobą produkty swego handlu i przemysłu, swojej sztuki i swoich geniuszów”63. Uważał również, iż
Paryż powinien być stolicą dla proponowanych Stanów Zjednoczonych Europy, kontynuując w ten sposób dziedzictwo Grecji i Rzymu. Jeśli Ateny rozwinęły idee helleńskie, a Rzym dorobek chrześcijański, to Francji przypisywał
główną rolę w budowie przyszłości kontynentu i skłaniał się do wprowadzenia
określenia „Europa” w miejsce „Francji”64.
W wydarzeniach Wiosny Ludów (1848–1849) połączyły się razem idee paneuropejskie z socjalistycznymi i republikańskimi. Wycisnęły na nich piętno
romantyczne hasła „wolności ludów”, szlachetne, ale niemożliwe do realizacji
w istniejącym systemie Świętego Przymierza. Rozbijały się one o wpływy za63
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chowawczych sił europejskich. Za powołaniem Stanów Zjednoczonych Europy opowiedzieli się działacze ruchu pacyfistycznego na swym pierwszym kongresie w Brukseli (1848 r.) i na kolejnych spotkaniach w Paryżu (1849 r.)
i Frankfurcie nad Menem (1850 r.). Wśród zwolenników „nowego” urządzenia Europy uaktywnili się również: Lajos Kossuth (1802–1894), Adam Mickiewicz (1798-1855), Giuseppe Garibaldi (1807–1882). Upowszechniali oni idee
braterstwa ludów, rozwijając działania w głównych państwach europejskich:
Austrii, Francji, Niemczech i Włoszech oraz wśród polityków polskich, znajdujących się na emigracji. Po upadku rewolucji węgierskiej w 1849 roku Kossuth zorganizował w roku 1859 legion węgierski, który walczył u boku Garibaldiego we Włoszech. Po wydarzeniach Wiosny Ludów i ogłoszeniu Manifestu
Komunistycznego w 1848 roku przez Karola Marksa (1818–1883) i Fryderyka
Engelsa (1821–1895) idee europejskie zyskały nowe uzasadnienia. Wraz
z osłabieniem Świętego Przymierza po wojnie krymskiej (1853–1856) wzrosły
wpływy organizacji radykalnych. W 1864 roku powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników, dążące do skupienia ludów Europy. Czołowy przedstawiciel radykalno-demokratycznej historiografii francuskiej Jules Michelet
(1798–1874) formułował ideę „wspólnej ojczyzny europejskiej”. Proponował,
by poszczególne narody kontynentu wnosiły do niej najlepsze treści i tworzyły
w ten sposób bardziej sprawiedliwą Europę. Szczególną rolę w walce o wyzwolenie ludów i tworzenie nowej struktury Europy Michelet przyznawał Francji.
Ze skonkretyzowanym projektem Stanów Zjednoczonych Europy występował prawnik szwajcarski, profesor uniwersytetu w Heidelbergu, Johan Caspar
Bluntschli (1808–1881), autor wydanego w 1878 roku dzieła zatytułowanego
Liga Państw Europejskich (League of European States)65. Blunstchli uważał, że
jego rodzinna Szwajcaria jest najlepszym przykładem federalizmu, mogącym
dawać wzór dla wszystkich państw europejskich. Przedstawił też projekt tworzenia unii osiemnastu suwerennych państw europejskich, pod władzą dwuizbowego Parlamentu: Rady Federalnej – reprezentującej państwa i Senatu –
reprezentującego narody, z zarządzającą Radą i Biurem Administracyjnym.
Blunstchli – podobnie jak Metternich – był zwolennikiem „koncertu mocarstw” europejskich. W ramach państwa związkowego planował utrzymanie
hegemonii mocarstw europejskich i wprowadzenia systemu arbitrażu międzynarodowego dla rozstrzygania spornych problemów. Zbliżone do Blunstchliego poglądy w tym względzie eksponowali również autorzy niemieccy, m.in. wybitny historyk Leopold von Ranke (1775–1886) i filozof Friedrich Nietzsche
(1844–1900).
Powyższe idee ogólnoeuropejskie próbowały łączyć rodzącą się burżuazję
z hasłami ludzi pióra, ideologami i nawet pewnymi grupami organizacji robotniczych. Na ogół jednak twórcy i głosiciele nowych idei zbyt optymistycznie
Ibidem, s. 285.
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oceniali możliwości zmian w sytuacji europejskiej. Ich idee solidarności międzynarodowej nie mogły rywalizować z zachowawczą polityką władców
i utrwalonymi w XIX wieku dążeniami narodowymi.

11. XIX-wieczne próby tworzenia
stowarzyszeń integracyjnych
W XIX wieku dla wielu myślicieli europejskich wzór federalizacji kontynentu tworzyły Stany Zjednoczone Ameryki. Dostrzegano zarazem narastającą rywalizację gospodarczą ze strony USA. Po Kongresie Wiedeńskim powstał, złożony z wielu podmiotów Związek Niemiecki (Deutscher Bund),
którego celem było „utrzymanie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego Niemiec, niepodległości i nietykalności państw skonfederowanych”.
W 1815 roku do tego szczególnego Związku weszły 34 państwa i 4 wolne miasta, w tym: Cesarstwo Austrii, pięć królestw: Prusy, Bawaria, Hanower, Saksonia i Wirtembergia, różne księstwa i wolne miasta (Lubeka, Brema, Hamburg i Frankfurt). Członkami Związku Niemieckiego byli również monarchowie Holandii (ze względu na Luksemburg), Wielkiej Brytanii (ze względu na
posiadanie Hanoweru) oraz Danii (władającej terytorium Holsztynu). Tworzył on luźną konfederację w latach 1815–186666. O najważniejszych sprawach całości konfederacji niemieckiej decydował sejm związkowy (Bundestag) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Formalnie Związkowi Niemieckiemu przewodziła Austria, w praktyce jednak coraz większy wpływ zdobywały Prusy67. Dużą rolę w umocnieniu roli Prus odegrał pruski mąż stanu i reformator Heinrich Friedrich Karl von Stein (1757–1831), zwolennik tworzenia związku narodów niemieckich jako strategicznej siły między Francją i Rosją. Jego poglądy przejęli następnie twórcy Niemieckiego Związku Celnego,
a później Mitteleuropy. W 1834 roku powstał Niemiecki Związek Celny
(Deutscher Zollverein), zorganizowany pod hegemonią Prus68. Głównymi jego organizatorami byli: pruski minister finansów Christian von Motz oraz
Karl Eichorn. Działalność Związku skupiała się na rozbudowie rynków zbytu, ułatwianiu wzajemnej współpracy gospodarczej państw członkowskich,
rozszerzaniu zakresu wymiany handlowej oraz ujednoliceniu ceł wywozowych
i przywozowych. Jak dowodzi historyk niemiecki Hagen Schulze, „kierowany
przez Prusy Związek Celny reprezentował wspólnotę zwróconą ku przyszłości, siłę gospodarczą, która stale rosła i wywierała magnetyczny wpływ na sąsiednie państwa”69. Związek Celny zawarł porozumienia handlowe z Holandią (1839 r.), z Wielką Brytanią (1842 r.), z Belgią (1844 r.), z Portugalią
66
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(1844 r.), z Sardynią (1845 r.), z Danią (1864 r.), z Francją (1865 r.) i z Austrią (1865 r.).
W czerwcu 1848 roku zwołany został do Pragi pierwszy Zjazd Słowiański
pod hasłem jednoczenia Polaków, Rosjan oraz przedstawicieli narodów słowiańskich, zamieszkujących monarchię habsburską. W odezwie Do Słowian,
przygotowanej przez Michaiła Bakunina (1814–1886), Zjazd wysunął górnolotną ideę tworzenia ogólnosłowiańskiej federacji z granicami ustalonymi demokratycznie przez wolne narody. Uchwalił również Manifest do narodów Europy, który głosił, że „prawa narodów są ważniejsze aniżeli decyzje monarchów”. Wysunął niezwykłe żądanie zwołania zjazdu powszechnego narodów
europejskich w imię wolności, równości i braterstwa. Drugi zjazd przedstawicieli narodów słowiańskich zorganizowany został w 1867 roku w Moskwie70,
w kilka miesięcy po klęsce Austrii w wojnie z Prusami pod Sadową (1866) oraz
po przyjęciu 17 lutego 1867 roku dualistycznej umowy austro-węgierskiej.
W monarchii habsburskiej ożywiły się wówczas tendencje do samodzielności
politycznej Słowian. Panslawiści eksponowali braterstwo narodów słowiańskich oraz dążyli do stworzenia wielonarodowego państwa pod przywództwem
Rosji, z językiem rosyjskim jako językiem ogólnosłowiańskim. Przewodzili im
m.in. Władimir Łamanskij, Michaił Pogodin, Iwan Aksakow i Iwan Komiłow.
Błędnie oceniali jednak, że narody słowiańskie łatwo zaakceptują panslawizm,
zdominowany przez władze carskie. Mimo czynionych wówczas zabiegów nie
udało się utworzyć federacji narodów słowiańskich.
Po burzliwych wydarzeniach Wiosny Ludów premier Austrii książę Felix
von Schwazenberg (1800–1852) i jego minister handlu hrabia Karl Ludwig von
Bruck (1798–1860) wystąpili z planem utworzenia środkowoeuropejskiej unii
celnej. Przewidywał on połączenie ziem habsburskich z krajami Niemieckiego
Związku Celnego w regionalną organizację gospodarczą ze stolicą w Wiedniu71. Działalność Unii miałaby objąć obszar od Morza Adriatyckiego do Morza Północnego i Bałtyku. W jej skład miały wejść liczne kraje centrum i południa kontynentu, wraz z drogą handlową w kierunku Azji i Bliskiego Wschodu.
Twórcy projektu przewidywali stopniowy rozwój planowanej integracji: likwidację barier celnych, liberalizację w transporcie towarów, wspólny system miar
oraz rozbudowę unii handlowej i walutowej. Napotykali jednak niechęć i wyraźny sprzeciw Prus, wyrażających samodzielne ambicje europejskie.
W 1867 roku doszło do utworzenia unii realnej – Austro-Węgier – poprzez
przekształcenie cesarstwa austriackiego w państwo złożone na zasadzie równouprawnienia Austrii i Węgier, połączonych poprzez dynastię Habsburgów.
Obie części monarchii miały własne konstytucje, rządy oraz dwuizbowe parlamenty. Po części posiadały nawet własną siłę zbrojną (armia była wspólna, ale
S.A. Nikitin, Slavânskie sezdy šestidesâtych godov XIX veka, Moskva 1948, s. 16–92.
A. Marszałek, op.cit., s. 38.
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obrona terytorialna skupiała odrębnie austriacką landwerę i węgierskich honwedów). Odrębne były sądy i prawo sądowe. Wspólna była osoba monarchy
(cesarz Austrii, a zarazem król Węgier), polityka zagraniczna, wojsko, finanse
i obszar celny. Dla regulowania wspólnych spraw oba parlamenty wybierały
sześćdziesięcioosobowe delegacje, które obradowały osobno, lecz głosowały
wspólnie. Istniały więc trzy rodzaje instytucji ustrojowych: wspólne („cesarskokrólewskie”), austriackie („cesarsko-królewskie”) i węgierskie („królewskowęgierskie”)72. Monarchia austro-węgierska składała się z wielu krajów europejskich o różnym poziomie rozwoju. Wykorzystywał to polityk austriacki Constantin Franz (1817–1891), proponując w miejsce wielonarodowego charakteru monarchii austro-węgierskiej utworzenie konfederacji europejskiej, złożonej z trzech federacji z Niemcami jako „federatorem” Europy. Po opublikowaniu pracy Federalizm jako podstawowa zasada zyskał nawet miano „klasyka europejskiego federalizmu”73.
W latach osiemdziesiątych ukazał się szczegółowo rozpracowany projekt
tworzenia „rządu europejskiego” pióra szkockiego autora Jamesa Lorimera,
który wzorował się na rozwiązaniach władzy w monarchii austro-węgierskiej.
Rząd ten miał łączyć w sobie władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Mocarstwom przyznawał po pięciu senatorów i piętnastu deputowanych
do władz europejskich, a mniejsze państwa miały uzyskać reprezentację zależną od ich pozycji międzynarodowej. Projekt Lorimera zmierzał do tworzenia
europejskiego państwa związkowego. Z kolei przed wybuchem I wojny światowej w otoczeniu następcy tronu Austro-Węgier, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda pojawił się projekt przekształcenia dualistycznej monarchii w Stany
Zjednoczone Wielkiej Austrii. Miała to być federacja piętnastu stanów, utworzonych spośród narodów monarchii z centralą w Wiedniu. Projekt ten spowodował dyskusje, ale wybuch wojny uniemożliwił jego realizację74.
W 1867 roku odbył się w Genewie Międzynarodowy Kongres Pokoju,
z udziałem działaczy Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników. Powołano na nim Ligę Pokoju i Wolności, kierowaną przez Giuseppe Garibaldiego.
Postanowiono też, że organem prasowym Ligi będzie dwujęzyczny periodyk
(niemiecko-francuski) „Les Etats Unis d’Europe” („Stany Zjednoczone Europy”), eksponujący idee jednoczenia kontynentu. Pismo nawoływało do sfederowania narodów europejskich i tworzenia Stanów Zjednoczonych Europy,
w imię pokoju i sprawiedliwości społecznej. Sekcji polskiej Ligi przewodzili
gen. Józef Hauke-Bossak, Jan Zagórski i Walery Mroczkowski.
Do idei tworzenia unii europejskiej Mazziniego i de Saint-Simona w pewnym stopniu skłaniał się również cesarz Francji Napoleon III (1808–1873). Li72

J. Baszkiewicz, op.cit., s. 325.
A. Marszałek, op.cit., s. 23.
74 J. Baszkiewicz, op.cit., s. 326.
73
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czył przy tym na umocnienie roli Francji poprzez przewodnictwo w nowym
„związku europejskim”. W czasie wieloletniego panowania (1852–1870) Napoleon III ułatwiał rozwój ogólnoeuropejskiego handlu, doprowadzając do
zawarcia wolnocłowego traktatu handlowego Francji z Wielką Brytanią. Popierał niektóre przedsięwzięcia ogólnoeuropejskiej Ligi Pokoju i Wolności.
W 1871 roku doszło do utworzenia strefy wolnego handlu między Norwegią i Szwecją, a w rok później utworzono Skandynawską Unię Monetarną,
obejmującą trzy państwa nordyckie: Danię, Norwegię i Szwecję75.
W drugiej połowie XIX wieku kanclerz Bismarck próbował ożywić ducha
Świętego Przymierza poprzez zacieśnianie współpracy jego „trzonu”: Niemiec, Rosji i Austrii. W tym celu doprowadził do głośnego zjazdu w Berlinie
(1872 r.) trzech cesarzy: cesarza Niemiec Wilhelma I, cara Rosji Aleksandra
II i cesarza Austro-Węgier Franciszka Józefa. Spotkanie to ułatwiało rozwijanie inicjatywy politycznej na kontynencie. W tym czasie bowiem Francja została wyraźnie osłabiona po przegranej wojnie z Prusami, a Wielka Brytania pozostawała na uboczu głównych problemów kontynentu, realizując swoje założenia równowagi sił w Europie. Bismarck zdecydowanie sprzeciwił się propozycji ekonomisty francuskiego Gustave de Molinariego (1819–1912) w sprawie
utworzenia środkowoeuropejskiej unii celnej na obszarze Austro-Węgier, Belgii, Danii, Francji, Holandii, Rzeszy Niemieckiej i Szwajcarii. Niechętnie odnosił się do idei integracyjnych, albowiem dążył do uzyskania przez Niemcy
szerszych wpływów europejskich. W połowie XIX wieku Niemcy wyrastały na
dużą potęgę europejską i chciały wyraźnie decydować o procesach europejskich. Stąd też nastąpiło wśród nich rozwinięcie idei Mitteleuropy, dążeń do
zdominowania centralnej części kontynentu. Z tego też okresu pochodzą ich
dążenia hegemonistyczne, zwłaszcza rozwoju przestrzeni życiowej (Lebensraumu). W narastającym podziale Europy na Trójprzymierze i Trójporozumienie zanikały realne możliwości rozwoju twórczej integracji europejskiej.
Po wojnie rosyjsko-tureckiej (1877–1878) doszło do wspólnych uzgodnień
problemów europejskich, przyjętych przez kongres berliński w 1878 roku pod
przewodnictwem Bismarcka. Wspólnie zadecydowano wówczas o wolności żeglugi na Dunaju i utworzeniu Europejskiej Komisji ds. Dunaju. Uczestnicy
kongresu ustalili częściową demilitaryzację szlaku dunajskiego, poprzez zniszczenie twierdz i fortyfikacji wzdłuż biegu rzeki, począwszy od Żelaznych
Wrót, aż do ujścia Dunaju. Na szlaku dunajskim dopuszczono możliwość zastosowania tylko lekkich łodzi dla policji rzecznej i służby celnej.
Projekty unii czy federacji europejskiej w XIX wieku wywoływały tylko
ograniczone zainteresowanie i bez zgody wielkich mocarstw nie mogły liczyć
na szersze poparcie. Rozwinęły się one głównie wśród kosmopolitycznej części europejskiej arystokracji oraz działaczy Młodej Europy i socjalistów, barZ. Doliwa-Klepacki, Integracja europejska, Białystok 1999, s. 27.
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dziej skłonnych do „przekraczania” granic i ograniczania podziałów narodowych. Natomiast władcy europejscy, młoda burżuazja narodowa, mieszczaństwo i duchowieństwo, eksponowali głównie cele narodowe. Tradycyjną barierę w rozwoju idei jednoczenia kontynentu w XIX wieku stanowił w poszczególnych państwach sojusz „tronu i ołtarza”76.
Po wybuchu I wojny światowej największy rozgłos zyskała wydana w 1915
roku praca niemieckiego teologa i pisarza politycznego Friedricha Naumanna
(1860–1919) pt. Mitteleuropa, proponująca tworzenie pod przewodnictwem
Niemiec konfederacyjnego związku państw, łączącego założenia strefy wolnego handlu, układu politycznego i sojuszu wojskowego, ukierunkowanego przeciwko mocarstwom Trójprzymierza. Z krytyką hegemonistycznych dążeń Mitteleuropy występowali działacze Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, zwłaszcza Georg Ledebour i Karol Kautsky, nawiązujący do idei socjalistycznych
Stanów Zjednoczonych Europy. Kautsky, zwłaszcza w pracy Nationalstaat, imperialistischer Staat und Staatebund77, rozważał możliwość tworzenia europejskiej unii państw, skupiających na równoprawnych zasadach różne państwa
narodowe. W 1916 roku złagodził krytykę swego rządu oraz idei Mitteleuropy
i opowiadał się za tworzeniem socjaldemokratycznych Stanów Zjednoczonych
Europy w centrum kontynentu78. Wśród socjaldemokratów znaleźli się również zwolennicy Mitteleuropy i tworzenia „gospodarki wielkiego obszaru”
(Grossraumwirtschaft). Znany socjalista austriacki Karl Renner (późniejszy
kanclerz Austrii) w większym obszarze współpracy gospodarczej upatrywał
lepsze możliwości działania ruchu socjalistycznego i tworzenia związku państw
środkowoeuropejskich pod kierownictwem socjaldemokratów.
Po wybuchu I wojny światowej również Lenin opowiadał się za ideą tworzenia republikańskich Stanów Zjednoczonych Europy79. Przyłączył się wówczas
do tych teoretyków socjaldemokracji, którzy dążyli do obalenia monarchii
i utworzenia federacji republik europejskich (niemieckiej, polskiej, rosyjskiej
itp.), czyli faktycznie organizacji socjalistycznych Stanów Zjednoczonych Europy. Pod wpływem „krachu socjaldemokracji” i poparcia przez europejskie
partie socjalistyczne wojennych celów ich rządów, Lenin zmienił stanowisko
w sprawach przyszłej federacji republik europejskich, wypowiadając tezę, iż
„Stany Zjednoczone Europy są w ustroju kapitalistycznym albo niemożliwe do
urzeczywistnienia, albo reakcyjne”80. Obawiał się bowiem, że nowe formy ścisłego współdziałania władców europejskich uniemożliwią skuteczne działania
76

G. Delanty, op.cit., s. 111.
K. Kautsky, Nationalstaat, imperialistischer Staat und Staatebund, Nürnberg 1915, s. 77.
78 K. Kautsky, Die Vereinigten Staaten Mitteleuropas, Stuttgart 1916, s. 41–56.
79 W.I. Lenin, Zadania rewolucyjnej socjaldemokracji w wojnie europejskiej (w:) Dzieła, t. 21.
Warszawa 1951, s. 4–5.
80 W.I. Lenin, O haśle Stanów Zjednoczonych Europy, (w:) Dzieła, t. 21. Warszawa 1951,
s. 358.
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socjalistów. Mogłyby ograniczyć światowe wpływy gospodarki USA i Japonii,
ale również osłabić ruch socjalistyczny w Europie. Działania wojenne dowiodły, że u większości socjalistów europejskich racje narodowe zdominowały
myśli integracyjne i internacjonalistyczne. W ogromnej większości opowiadali
się za polityką swoich rządów, które znalazły się w różnych ugrupowaniach
wojennych.

Początkowe idee i koncepcje integracyjne Europy były bardzo ogólnikowe.
Najczęściej inspirowali je władcy, dążący do rozszerzenia wpływów swych
państw na kontynencie. Twórcy idei integracyjnych proponowali likwidację lub
„przekraczanie” granic państw, dla eliminowania konfliktów zbrojnych o rozszerzenie terytorium. Próbowali łączyć wysiłki sąsiednich państw, by skuteczniej przeciwdziałać agresjom zewnętrznym. Już w starożytnej Grecji próby integracji podejmowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwom-miastom. W ocenie Ortegi y Gasseta greckie poczucie wspólnoty helleńskiej
„umacniało się dzięki uroczystościom religijnym, zawodom sportowym, a nade
wszystko dzięki zderzeniu z wielkim „innym”, z Persją”81.
Długofalowy wpływ na idee jednościowe Europy wywarł średniowieczny
uniwersalizm katolicki. W zasadzie od VIII do XV wieku ukształtowała się
uniwersalistyczna struktura Europy chrześcijańskiej82. W tym czasie Kościół
katolicki spełniał rolę głównego ogniwa integracji państw europejskich.
W imię uniwersalistycznych zasad aspirował do podporządkowywania władz
świeckich woli papiestwa. Wielu przedstawicieli Kościoła eksponowało zasady
uniwersalizmu w wystąpieniach teologicznych, jak również w filozoficznych
i politycznych.
Projekty integracyjne w ogromnej większości zmierzały do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i dobrobytu narodów europejskich. O ile Święte Przymierze dążyło do stabilizowania w Europie wpływów monarchicznych, to różnorodne ruchy w XIX wieku poszukiwały nowych rozwiązań spraw kontynentu, eksponując przy tym braterstwo ludów. Nowatorskie i szlachetne cele ruchów reformatorskich rozmijały się niestety z istniejącymi realiami kontynentu. Wraz z rozwojem światowego przemysłu i handlu coraz ważniejszą rolę
w rozwijaniu idei integracyjnych odgrywały problemy likwidacji barier celnych
i tworzenia wspólnego rynku gospodarczego. Pod koniec XIX wieku pojawiły
się również koncepcje integracji europejskiej o charakterze hegemonistycznym, protekcjonistycznym i nacjonalistycznym. Ich inicjatorzy zmierzali do
81 J. Ortega y Gasset, Rozmyślania o Europie, (w:) idem, Bunt mas i inne pisma socjologiczne, Warszawa 1982, s. 693.
82 J. Kłoczowski, op.cit., s. 42–52.
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szczególnego eksponowania interesów własnych państw, a „pokojowego” uzależnienia sąsiadów. Dobitnym tego przykładem była utworzona w XIX, a rozwijana również w XX wieku, koncepcja Mitteleuropy. Zakładała ona tworzenie
związku narodów środkowoeuropejskich, podporządkowanego dominacji
Niemiec. W podobny sposób rosyjskie idee panslawizmu zmierzały do zjednoczenia całej Słowiańszczyzny pod berłem carskim83.
Od początku XIX wieku autorzy europejskich koncepcji integracyjnych
wykorzystywali doświadczenia Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dostrzegali
zarazem hegemonistyczne dążenia USA oraz narastającą rywalizację gospodarczą pomiędzy państwami europejskimi i Ameryką. Natomiast propozycje
zjednoczeniowe autorów niemieckich w końcu XIX wieku wynikały głównie
ze wzrastającej roli zjednoczonych Niemiec i wyrażały dążenia polityków niemieckich do dominacji w Europie.
Wielu intelektualistów – zainspirowanych wspólnym dziedzictwem kulturowym Europy – marzyło o jej pokojowym zjednoczeniu. Takie stanowisko po
wojnie francusko-pruskiej 1871 roku wyrażał Ernest Renan uważając, że Europa jest konfederacją państw zjednoczonych wspólną ideą cywilizacji. Nurt
pokojowej integracji bardziej dostosowywał się do procesów europejskich
i wniósł do praktyki jednoczenia kontynentu cenne przemyślenia i doświadczenia. Natomiast niepowodzeniem kończyły się wszystkie próby siłowego jednoczenia Europy, rozwijane zwłaszcza przez Napoleona Bonaparte, czy twórców idei Mitteleuropy.
Szczególne miejsce w rozwoju idei integracyjnych zajęły państwa leżące
w centrum kontynentu. Z tego rejonu wywodziła się większość projektów zjednoczeniowych. W środkowej Europie w XIX wieku wystąpiła silna rywalizacja
między Rosją i Niemcami. O ile rosyjskie idee panslawizmu zakładały zjednoczenie Słowian pod berłem carów rosyjskich, to koncepcja Mitteleuropy wyrażała dążenie do skupienia państw centralnej Europy pod zwierzchnictwem
niemieckim. Wiele koncepcji integracyjnych łączono z interesami panujących
dynastii i najsilniejszych państw kontynentu.
Idee integracyjne rodziły się najczęściej w przełomowych okresach dziejów
Europy. Dyskontowały realną sytuację tworzoną przez ład westfalski po wojnie trzydziestoletniej (1648), pokój utrechcki (1713), a zwłaszcza ład wiedeński (1815) kończący wojny napoleońskie. Na przełomie XIX i XX wieku korzystny wpływ na regulacje problemów ogólnoeuropejskich miały inicjatywy
prawnomiędzynarodowe, głównie dwie konwencje haskie z 1899 i 1907 roku,
a następnie ogłoszenie 14 punktów prezydenta Wilsona (z 8 stycznia 1918 roku) oraz przyjęcie decyzji wersalskich z 1919 roku.
Autorami europejskich idei integracyjnych byli reprezentanci różnych środowisk: światli władcy europejscy (Karol Wielki, Jerzy z Podiebradu, Napole83
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on Bonaparte, Stanisław Leszczyński), duchowni (Charles de Saint-Pierre,
Stanisław Staszic), wpływowi doradcy na dworach (ks. Maksymilian de Sully,
ks. Adam Jerzy Czartoryski), pisarze polityczni (Wojciech Bogumił Jastrzębowski, Claude Henri de Saint-Simon), filozofowie (Jan Jakub Russeau, Immanuel Kant, Jeremy Bentham) oraz działacze polityczni różnych ugrupowań
(Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini, Jules Michelet, Karol Kautsky).
Spotkamy też wśród nich znanych pisarzy, jak Victor Hugo i Adam Mickiewicz
oraz intelektualistów, jak Ernest Renan.
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Kultura polityczna
Unii Europejskiej

1. Unia Europejska a pojęcie kultury politycznej
Unia Europejska (UE) jest elementem rzeczywistości politycznej, społecznej i kulturowej w Europie już od ponad 50 lat1. Podobną, długą i interesującą drogę mają także badania naukowe nad procesem integracji w Europie. UE
jest bezprecedensowym rozwiązaniem politycznym w świecie i badanie jej
struktury od samego początku było ogromnym wyzwaniem dla analityków europejskiego życia politycznego. Utrwaliły się różne podejścia służące prowadzeniu tych badań2. Nie przywołując konkretnych koncepcji czy modeli, można zauważyć, że UE jest postrzegana albo z perspektywy systemu międzynarodowego, albo struktury rozwijającej się w kierunku systemu państwowego.
Ogólnie rzecz ujmując można stwierdzić, że podejmowanie jakichkolwiek
analiz, które mają na celu odniesienie UE do kategorii analitycznych charakterystycznych dla obszaru państwa narodowego lub stosunków międzynarodowych, związane jest z problemami wynikającymi z odmienności badanych
1 Pojęcie „Unia Europejska” jest tutaj stosowane jako całość procesów integracyjnych zachodzących w Europie po II wojnie światowej. W jej obrębie mieszczą się zatem zarówno procesy,
które zachodziły w ramach EWG, jak i te które wpłynęły na charakter integracji europejskiej po
1992 roku i Traktacie o Unii Europejskiej.
2 Ten problem można przedstawiać w bardzo zróżnicowany sposób. Odpowiadając na pytanie czym jest UE można odnieść się do dwóch nurtów: racjonalnego, który dokonuje bardziej lub
mniej precyzyjnego opisu działania instytucji i całego systemu oraz nurtu, który uzupełniony jest
ujęciem teoretycznym. Inne podejście będzie postrzegało sam proces integracyjny w szerszym
lub węższym wymiarze: mówimy wtedy o ponadnarodowym i międzyrządowym poziomie analizy. Jako inny typ charakteryzowania systemu UE można uznać też ten typ analizy, który wprowadza ogólną ocenę systemu (system sui generis) lub pojęcie multi level polity, które koncentruje się na badaniu bardziej szczegółowych elementów systemu. Zob. T. Biernat, Wspólnota prawa.
O osobliwościach systemu europejskiego, Toruń 2002, s. 30–33.
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struktur. UE nie jest ani tradycyjnym systemem politycznym, ani organizacją
międzynarodową, co stawia ją w sytuacji trudnej w momencie, kiedy poszukujemy narzędzi badawczych. Zauważa to J.H.H. Weiler, który stosowanie aparatu pojęciowego przeznaczonego dla państwa, w przypadku UE porównuje
do opisywania pomarańczy przy pomocy słownictwa botanicznego ukształtowanego dla jabłek3.
Badając różne zjawiska dotyczące systemu politycznego UE trudno formułować kategoryczne sądy. W każdym niemal przypadku możemy bowiem
wskazać na odmienny sposób interpretacji, który nie musi być pozbawiony
podstaw teoretycznych.
Dla badań nad kulturą polityczną powyżej nakreślony problem ma ogromne znaczenie. Wkraczamy w obszar badań, który obejmuje obszar państwowych systemów politycznych i nie znajduje swojego odzwierciedlenia poza
państwem narodowym. Dla UE stwarza to sygnalizowany już problem wykorzystania narzędzi badawczych. Poza tym rodzi się pytanie, czy UE spełnia warunki struktury, w której można poszukiwać obecności kultury politycznej.
Nie istnieje jedna definicja ani sposób interpretacji kultury politycznej. Najogólniej można by stwierdzić, że kultura polityczna to stosunek ludzi do polityki. Ten problem był dostrzegany już w starożytności, ale badania naukowe,
które pozwoliły na zdefiniowanie pojęcia rozpoczęły się w latach 50. ubiegłego
stulecia w USA4. Zaproponowana wówczas definicja kultury politycznej stała
się podstawą dla późniejszych badań. Według G. Almonda kultura polityczna
to całokształt indywidualnych postaw i orientacji politycznych uczestników danego systemu5. Definicja ta była potem w nurcie badań nad kulturą polityczną
poddawana licznym ocenom i jednocześnie stała się punktem wyjścia dla opracowywania innych sposobów interpretacji6. Potem pojawia się szereg definicji,
które podkreślają różne elementy wchodzące w skład kultury politycznej7.
3 J.H.H. Weiler, European models: polity, peoples and system (w:) P. Craig, C. Harlow (red.)
Law making in the European Union, London 1998, s. 7.
4 Tradycyjnie już rozpoczęcie badań przypisuje się amerykańskiemu socjologowi Gabrielowi
A. Almondowi, który opublikował w 1956 roku artykuł: Comparative Political Systems w „Journal of Politics”, XVIII, 1956.
5 J. Garlicki, A. Noga-Bogomilski, Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym, Warszawa 2004, s. 22. Almond wyróżnił także czyste typy kultury politycznej, które miały stać się
podstawą dla prowadzenia badań w rzeczywistości politycznej. Są to zaściankowa kultura polityczna, kultura poddańcza i kultura partycypacyjna.
6 Wśród wielu różnych ujęć można wyróżnić między innymi podejście będące połączeniem
koncepcji kultury politycznej G. Almonda i koncepcji analizy systemowej Davida Eastona: D.I.
Devine, The Political Culture of the United States, Boston 1972. Koncepcja kultury politycznej była także początkiem socjologicznego nurtu w badaniach systemów politycznych: K. Opałek, Pojęcie „kultury” i „stylu” w nauce o polityce i prawoznawstwie, Warszawa 1976. W polskich badaniach
nad kulturą polityczną należałoby nawiązać do badań Marka Sobolewskiego, Franciszka Ryszki,
Stanisława Gebethnera, Jana Garlickiego, Teodora Filipiaka, Włodzimierza Knobelsdorfa.
7 Zestawienie różnych podejść i sposobów interpretacji zawiera między innymi praca: J.Garlicki, A. Noga-Bogomilski, op.cit.
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W przypadku UE pytaniem podstawowym jest pytanie o istnienie kultury
politycznej w ogóle. Dopiero kolejnym problemem może stać się kwestia ustalenia typu kultury politycznej. Próbując odpowiedzieć czy uzasadnione jest szukanie kultury politycznej w UE, można odwołać się do znanego stwierdzenia
Stefana Czarnowskiego, który wskazywał na różnicę pomiędzy potocznym
i akademickim sposobem pojmowania pojęcia kultura. W tym pierwszym przypadku zwykło mówić się o kulturze lub jej braku. Taki sposób interpretacji jest
zdaniem S. Czarnowskiego niedopuszczalny w dyskursie akademickim, gdyż
kultura występuje zawsze: brak kultury jest także kulturą. Ten problem można
ująć także w formie pytania: czy kultura polityczna jest pojęciem opisowym czy
wartościującym? Jeśli przyjmiemy to drugie stanowisko, będziemy zwolennikami spojrzenia z punktu widzenia istnienia lub braku kultury. W sensie naukowym takie stwierdzenie nie ma jednak racji bytu. Kultura polityczna może być
różna w różnych grupach i środowiskach, ale zawsze istnieje.
Dla próby określenia charakteru kultury politycznej istotniejsze od zdefiniowania samego zjawiska wydaje się być wskazanie na elementy, które służą
scharakteryzowaniu konkretnej kultury politycznej. Aby rozwiązać problem,
z jaką kulturą polityczną mamy do czynienia należy znaleźć odpowiedzi na następujące pytania8:
1. co uczestnicy wiedzą na temat systemu politycznego?
2. co ludzie wiedzą o mechanizmach polityki i procesach decyzyjnych?
3. co ludzie wiedzą o instytucjach politycznych i przywódcach?
4. jak ludzie postrzegają własną pozycję w systemie politycznym?
Określając ten problem w nieco szerszy sposób można uznać, że elementami składającymi się na pojęcie kultury politycznej są:
1. zainteresowanie polityką, wiedza o niej i znajomość faktów politycznych;
2. wartości uznawane i pożądane w odniesieniu do systemu politycznego;
3. ocena zjawisk politycznych i sądy wartościujące na temat instytucji politycznych;
4. uznawane wzory zachowań w sferze polityki i typy działań politycznych.
Można uznać, iż charakterystyka tych elementów w odniesieniu do konkretnego systemu politycznego pozwoli na określenie charakteru kultury politycznej. Rezultaty analizy można bowiem odnieść do jednego z typów kultury
politycznej, które zostały opracowane przez badaczy problemu9.
8

Ibidem, s. 43.
Poza klasyczną już typologią Almonda można wyróżnić także typologię T. Filipiaka (kultura mieszczańska, kultura totalitarna i autorytarna oraz kultura w społeczeństwie obywatelskim).
Istnieje także możliwość wskazania na typy orientacji politycznych w nawiązaniu do ideologii
i wskazanie na kulturę konserwatywną, liberalną, chrześcijańsko-demokratyczną, socjaldemokratyczną i populistyczną. Robert Dahl z kolei mówi o trzech typach orientacji: pierwszy to sposób odnoszenia się do systemu politycznego, który decyduje o skali rozpowszechnienia lojalności obywateli wobec państw, drugi – orientacje nakierowane na współdziałanie w grupie lub indywidualność, trzeci – zachowania związane z rozwiązywaniem problemów. Bardzo często poja9
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Pomiędzy formą systemu politycznego a kulturą polityczną zachodzą ścisłe
powiązania. Kultura polityczna jest elementem współokreślającym system polityczny, mieszczącym się na najwyższym stopniu uogólnienia. W obrębie konkretnego systemu politycznego kultura polityczna da się wyróżnić na podstawie
swoistości idei politycznych, określających organizację współdziałania, sposoby
rozwiązania konfliktów czy podział dóbr10. Większość definicji kultury politycznej wskazuje na system polityczny, jako adresata wszystkich elementów współtworzących kulturę polityczną. Można zatem zakładać, iż wszędzie tam gdzie
istnieje system polityczny, można także mówić o kulturze politycznej. Podkreślenie tego faktu może nie odgrywać istotnej roli w przypadku rozpatrywania
problemu kultury politycznej w państwie, które jest naturalnym środowiskiem
dla jej przejawiania się, jednakże dla badań nad kulturą polityczną w UE ważne wydaje się znalezienie uzasadnienia dla podejmowania tej problematyki.
UE nie będąc organizmem państwowym jest jednak szczególnym systemem politycznym i to daje prawo do przeprowadzenia takiej analizy. Analiza
ta nie musi natomiast doprowadzić do jasnych wniosków, które potwierdzą
występowanie konkretnego typu kultury politycznej w UE.
Przyjmujemy, że system polityczny jest terminem, który znajduje uzasadnienie w sferze europejskich procesów integracyjnych. Zgadza się z tym
K.A. Wojtaszczyk, który stwierdza, że postrzeganie UE w kategoriach systemu
politycznego jest już powszechnie przyjętym sposobem myślenia wśród badaczy procesów integracyjnych11. Odniesienie kategorii systemu politycznego do
UE stało się możliwe dzięki zmianom w pojmowaniu tego pojęcia i zastąpieniu wielkich teorii systemu politycznego teoriami o średnim zasięgu12.
K.A. Wojtaszczyk wymienia cechy systemu politycznego, które jego zdaniem charakterystyczne są zarówno dla struktury państwowej, jak i UE:
1. zespół instytucji, które są jasno zdefiniowane;
wia się także w literaturze traktującej o kulturze politycznej pojęcie obywatelskiej kultury politycznej. Por. J. Garlicki, A. Noga-Bogomilski, op.cit., s. 56–59.
10L. Dubel, A. Korybski, Z. Markwart, Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Zakamycze 2002, s. 196.
11 K.A. Wojtaszczyk wskazuje między innymi na: S.S. Andersen, K.A. Eliasen, The EC as
a Political System, (w:) S.S. Andersen, K. Eliasen (red.) Making Policy in Europe: The Europeification of National Policy – Making, London 1993; S. Lebfried, P. Person, Semi-sovereign Welfare
States: Social Policy in Multitiered Europe (w:) S. Lebfried i P. Person (red.), European Social Policy: Bewteen Fragmentation and Integration, Washington 1995; W. Wessels, An Ever Close Fusion.
A Dynamic Macropolitical View on Integration Processes, „Journal of Common Market Studies”
1957, vol. 35, nr 2, s. 267–299; K.A. Wojtaszczyk, Unia Europejska – Integralna Wspólnota Europejczyków, „Przegląd Europejski”, 2000, vol. 1, nr 1, s. 12.
12 K.A. Wojtaszczyk, op.cit., s. 12. Tradycyjne podejście reprezentowane jest między innymi
w: G.A. Almond, Comparing Political Systems, „Journal of Politics” 1956, vol. 18, nr 2; D. Easton, An Approach to the Study of Political Systems, „World Politics” 1957, vol. 9, nr 5. Bierze ono
pod uwagę organizmy państwowe, które stanowią punkt odniesienia dla badań systemu politycznego. Później, w miarę rozwoju badań nad procesami integracji, zaczęto przenosić kategorię systemu na grunt unijny.
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2. dążenie obywateli i grup społecznych do realizacji interesów poprzez wykorzystanie elementów systemu politycznego;
3. wpływ systemu politycznego na dystrybucję środków ekonomicznych;
4. związek między systemem politycznym a rozstrzygnięciami decyzyjnymi13.
Generalnie rzecz ujmując, system polityczny UE spełnia wszystkie tradycyjne funkcje przypisane systemowi politycznemu, z zachowaniem własnej
specyfiki w sposobie realizowania tych polityk. UE, wypełniając nałożone na
nią zadania, które zostały sformułowane w Traktatach Rzymskich i były rozwijane w kolejnych traktatach, przypomina strukturę państwową, posługując się
podobnymi, jak państwo instrumentami.
Postrzeganie UE w kontekście tradycyjnej koncepcji systemu politycznego
nie powinno być jednak pozostawione bez wskazania na specyficzne cechy systemu politycznego UE. System ten nie jest autonomiczny wobec systemów
krajów członkowskich; zachodzi między nimi sprzężenie zwrotne. Brakuje mu
zatem samodzielności w tym sensie, iż swoje istnienie uzależnia on od istnienia innych elementów. Problemem, który wpływa na analizę zagadnienia systemu politycznego w UE jest także kwestia braku jednolitego ośrodka władzy
politycznej. „Przez kogo i w jakim zakresie sprawowana jest władza w ramach
systemu europejskiego? To wydawałoby się proste pytanie, jest jednym z najtrudniejszych, jeśli chodzi o udzielenie precyzyjnej, ale także zrozumiałej odpowiedzi”14. Władza w UE jest rozproszona pomiędzy instytucje Wspólnoty
i UE a państwa członkowskie, a także organy i instytucje władzy tych państw.
Dla kształtowania się identyfikacji społecznej z ośrodkiem władzy ma to istotne znaczenie. Wpływa na charakter relacji związanych z zakresem partycypacji społecznej uczestników systemu.

2. Wpływ genezy EWG na kształtowanie się kultury
politycznej w UE
Kultura polityczna jest zjawiskiem, które dla jej jasnego wyodrębnienia
i oceny charakteru wymaga czasu, w którym będą mogły wykształcić się
trwałe i nie podlegające ciągłym zmianom zachowania i oceny zjawisk politycznych. Już G. Almond i S. Verba podkreślali, że elementem kultury politycznej może stać się taka jej właściwość, która przejawia w miarę statyczny charakter. Aby zatem mówić o kulturze politycznej jakiegoś systemu
politycznego, należy pozwolić mu rozwinąć się w strukturę wykazującą stabilność.
W przypadku UE problem ten można powiązać z dwoma co najmniej kwestiami.
13
14
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Po pierwsze specyficzną cechą systemu politycznego UE jest jego wyjątkowa labilność i zmienność. System ten, oparty o umowy międzynarodowe podlega rewizjom. To sprawia, że zmianie mogą ulegać zasady i założenia na jakich opiera się funkcjonowanie instytucji, a co za tym idzie sposoby oceny tych
zjawisk przez ludzi. Nie oznacza to jednak, że ta cecha systemu politycznego
UE wyklucza możliwość analizowania problemu kultury politycznej. Stanowi
jedynie o jej szczególnych uwarunkowaniach.
Kolejny problem to charakter genezy EWG. EWG narodziła się w bardzo
konkretnych, powojennych uwarunkowaniach historycznych, które sprawiły,
że najistotniejszymi zagadnieniami były wówczas bezpieczeństwo i rozwój
ekonomiczny. Zasady na jakich oparto funkcjonowanie Wspólnoty były zatem
podporządkowane tym celom. Rezultatem było elitarne podejście do zagadnienia uczestnictwa w procesach decyzyjnych. Sam J. Monnet wypowiadał się
w następujący sposób o zamysłach i ideach towarzyszących procesowi budowania wspólnej Europy: „Uznałem za nieodpowiednie konsultować się z ludem Europy na temat struktury wspólnoty, czyli czegoś o czym nie mają praktycznego pojęcia (...)”15. Inaczej rzecz ujmując, można stwierdzić: „Jej [EWG
– przyp. autora] koncepcja narodziła się w epoce, kiedy aprobata opinii publicznej znaczyła stosunkowo niewiele i kiedy program geopolityczny był w całości zdominowany przez zimną wojnę. Wspólnota miała wówczas zapędy
technokratyczne i takież środki – im bardziej oddalała się od polityki, tym lepiej. Dobrze ilustrują to słowa Claude’a Cheyssona, byłego francuskiego ministra spraw zagranicznych i komisarza do spraw europejskich, który stwierdził: „Europa mogła powstać tylko przy braku demokracji”16. Wystarczyła
wówczas tak zwana cicha zgoda: „Legitymizacja nie była tak naprawdę problemem w obszarze tak zwanego „cichego przyzwolenia”, kiedy projekt europejski był postrzegany zasadniczo jako sprawa elit, które mogły polegać na posłusznych im opiniach publicznych, popierających ich decyzje bezkrytycznie
(...)”17. Elitarny charakter procesów integracyjnych jest powszechnie przyjmowany jako element ich genezy.
Dopiero lata 90. XX wieku w historii zjednoczonej Europy rozpoczynają
okres podejmowania prawdziwych zabiegów w kierunku stworzenia z EWG
projektu o silniejszych cechach prawdziwego uczestnictwa. Podpisanie 7 lutego 1992 roku Traktatu o UE stanowi wyraźne wskazanie kierunku, w jakim będzie rozwijała się współpraca między państwami członkowskimi. Ważnym ele15 K. Featherstone, Jean Monnet and the Democratic deficit in the European Union, „Journal
of Common Market Studies”, nr 32, 1994, s. 157; Takie podejście charakterystyczne dla Monneta można odnaleźć w wielu miejscach.
16 M. Leonard, Europa odkryta na nowo, Warszawa 1999, s. 17
17 C. Harlow, Voices of Difference in a Plural Community, Harvard Jean Monnet Working Paper 03/00, Harvard Law School 2000, s. 3; projekt w ramach The Jean Monnet Seminar and Workshop on the European Union, NAFTA and the WTO. Advanced Issues in Law and Policy pod
opieką prof. J.H.H. Weiler’a.
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mentem tego nowego kierunku miało być odejście od modelu wspólnoty wyłącznie ekonomicznej i wejście na poziom współpracy politycznej. Ważnym
stało się wprowadzenie tych elementów demokracji, które miały podkreślić
brak barier oddzielających obywateli od instytucji UE i przejrzystości w funkcjonowaniu struktur18.
Ten elitarny charakter genezy EWG wpłynął na sposób postrzegania całego procesu integracji przez obywateli państw członkowskich. System europejski jawił się jako odległy, niezrozumiały. Wiele decyzji podejmowanych przez
instytucje europejskie było interpretowanych jako obce i trudne do przyjęcia.
Podejście to pozostawiło swoje piętno także na dzisiejszym postrzeganiu integracji. Utrzymuje się podział na elitarny i związany z opinią publiczną sposób
rozumienia i oceny zjawisk politycznych w UE. I tak na przykład, w ocenie elit
UE członkostwo w jej ramach jest oceniane dobrze przez 92% tych środowisk,
podczas gdy w odniesieniu do opinii publicznej jest to 48%. Negatywne zdanie na ten temat miało tylko około 2% elit i 15 % opinii publicznej.
Elitaryzm, związany głównie z procesem podejmowania decyzji i brakiem
prawdziwego uczestnictwa w tym procesie instytucji reprezentujących głos publiki sprawia, że z pewnością możemy stwierdzić, iż system europejski nie
opiera się na kulturze politycznej o charakterze uczestnictwa19. Brak poczucia
bliskości w stosunku do struktur decyzyjnych i poczucie braku wpływu na rozwiązania prawne stanowią o jednej z najważniejszych cech kultury politycznej
UE.

3. Zainteresowanie i wiedza na temat UE obywateli UE
Analiza charakteru kultury politycznej w UE będzie odbywała się przy
odwołaniu do wymienionych wcześniej elementów, które składają się na pojęcie kultury politycznej.
Pierwszym z elementów jest badanie stanu wiedzy i stopnia zainteresowania wydarzeniami, jakie rozgrywają się w systemie politycznym.
Podstawowym problemem jest tutaj przede wszystkim określenie tego na
czym polega europejskość. Badania wykazują, że ludzie bardzo różnie ocenia18 Wyrazem tych tendencji było wprowadzenie instytucji obywatelstwa, zasady subsydiarności, procedury kodecyzji w podejmowaniu decyzji.
19 Ten typ kultury politycznej wyróżniony przez G. Almonda i S. Verbę odpowiada funkcjonowaniu dojrzałych i rozwiniętych struktur demokratycznych. Dla zaistnienia takiego systemu
niezbędna jest intensywna partycypacja obywateli w procesach decyzyjnych. W przypadku UE
decyzje są podejmowane w ramach Rady UE, która w pewnych określonych okolicznościach sugeruje się głosem Parlamentu Europejskiego, Komitetu Społeczno-Ekonomicznego czy Komitetu Regionów. PE staje się partnerem Rady UE właściwie tylko na podstawie procedury współdecydowania oraz w szczególnych sytuacjach, kiedy wymagana jest jego zgoda na dokonanie
pewnych zmian w sposobie funkcjonowania UE. Faktycznie jednak decyzje są w rękach Rady
UE, która składa się z przedstawicieli rządów państw członkowskich.
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ją to zjawisko – kojarzą je z kulturą, historią, przestrzenią geograficzną,
podróżami czy jedzeniem. Europejskość niekoniecznie utożsamiana jest
z UE: „Pomimo tego istnieją dowody na to, że stopniowo zaczyna się tworzyć
wspólna Europejczykom kultura. Na poziomie mikrospołecznym coraz więcej
jest zbieżności i podobieństw, w miarę wzrostu zamożności konsumenci rozwijają wspólne upodobania i zainteresowania, mają podobne priorytety”20. Dlaczego te wszystkie elementy są jednak raczej utożsamiane z byciem Europejczykiem, a nie z UE? „Pierwszym powodem, dla którego wielu ludzi nie czuje
się częścią UE, jest fakt, że nie mieli oni nigdy żadnego udziału w jej powstawaniu. Unia narodziła się „za zamkniętymi drzwiami”– w kancelariach
i ośrodkach konferencyjnych. Została utworzona przez polityczne elity. Drugi
powód to niezdolność Unii do zrealizowania wielu celów, które ludzie wiążą
z integracją na poziomie mikrospołecznym, z europejskością związaną z życiem codziennym przeciętnego mieszkańca kontynentu”21.
Aby ludzie odczuwali to, że są obywatelami UE muszą przede wszystkim
posiadać wiedzę na jej temat. Badania prowadzone przez Eurobarometr wykazywały, że badani albo nie czuli się wcale poinformowani o UE albo „bardzo
mało poinformowani”, a tylko jeden na pięćdziesięciu twierdził, że jest „bardzo dobrze poinformowany”22. Poza tym, wiedza jaką ludzie posiadają pochodzi często ze źródeł, które trudno uznać za reprezentatywne. I tak na przykład
badania wykazały, że przypuszczenia wielu Brytyjczyków na temat tego, że
Wielka Brytania przeznacza 5% swoich dochodów do budżetu UE mijają się
z prawdą23.
Kolejne badania przeprowadzone wiosną 2003 roku wykazały, że 57% obywateli UE postrzegała siebie jako Europejczyków, w tym 3% respondentów
czuło się wyłącznie Europejczykami, 7% czuło się najpierw obywatelami UE,
a potem obywatelami swoich krajów i 47% odczuwało przede wszystkim więzi ze swoimi państwami, a potem dopiero z UE. Patrząc na ten problem
z punktu widzenia konkretnych krajów członkowskich, można zauważyć, że
największe przywiązanie do poczucia europejskości wykazują Luksemburczycy (15% czuje się tylko obywatelami UE, a 14% najpierw deklaruje więź z UE,
a potem z Luksemburgiem). Dla porównania, w Wielkiej Brytanii tylko 36%
obywateli czuje jakąkolwiek więź z UE.
Eurobarometr prowadził także badania w celu wykrycia innych form więzi
psychologicznej pomiędzy mieszkańcami UE, a samą UE jako systemem politycznym. 38% obywateli UE zgodziło się, iż istnieje pewna podzielana identyfikacja kulturowa wśród wszystkich uczestników systemu europejskiego, ale aż
20

M. Leonard, op.cit., s. 21.
Ibidem, s. 22.
22 Directorate General X Eurobarometr: public opinion in the European Union, report no
48, European Commission 1998
23 Wkład Wielkiej Brytanii to około 0,6%. Zob. M. Leonard, op.cit., s. 39.
21
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49% nie podzieliło tego poglądu. Problem ten w sposób zróżnicowany można
przedstawić odnosząc się do poszczególnych państw członkowskich: w Grecji
49% obywateli potwierdza istnienie wspólnej tożsamości kulturowej, w Portugalii jest to 47%, w Niemczech 43% a we Włoszech 42%24.
Unia Europejska jako system jest zatem identyfikowana; nie jest to jednak
wiedza powszechnie podzielana. W porównaniu z państwami narodowymi, zakres informacji, jaki obywatele UE posiadają na jej temat jest znacznie mniejszy. Trudno byłoby zatem zaliczyć pod tym względem kulturę polityczną UE
jako kulturę uczestnictwa.

4. Uznawane i pożądane wartości w systemie politycznym UE
Kolejne pytanie to problem podobnego postrzegania wartości w systemie
politycznym. Czy można mówić o wspólnych pożądanych wartościach?
Elementem wspólnie wyznawanych wartości jest podejście do systemu prawa. Prawo jest częścią kultury politycznej, o ile przez prawo rozumieć będziemy zobiektywizowane i trwałe elementy. Za K. Pałeckim można stwierdzić, że:
„(...) do kultury politycznej, jako części globalnej kultury danego narodu (...)
zalicza się jedynie tę część prawa obowiązującego, która zawiera utrwalone
wzory symbolicznych działań jednostkowych i grupowych”25. Istotnym elementem pojęcia kultury prawnej jest świadomość prawna, która jest pewną refleksją nad prawem. Zawierają się w niej takie elementy jak wiedza o prawie,
oceny i postawy wobec systemu prawa, manifestowanie wartości uznawanych
za słuszne. Taka świadomość jest zazwyczaj udziałem narodów zorganizowanych w jednostki państwowe.
Wyzwaniem dla systemów prawnych i systemów kultury prawa są procesy
integracyjne. Rodzi się pytanie o istnienie ogólnoświatowej kultury prawnej.
Wydaje się, że jest zbyt wcześnie, aby można było mówić o tego rodzaju kulturze: „Przedwczesne jest również mówienie o regionalnych kulturach prawnych, obejmujących społeczeństwa wielu państw położonych w określonym
regionie świata, aczkolwiek w tym przypadku zaawansowanie procesów integracyjnych jest znaczne”26. Ukształtowanie rozwiniętej kultury prawnej o ponadnarodowym charakterze wymaga zarówno istnienia poczucia wspólnoty
podstawowych wartości i przestrzegania zasad porządku prawnego, jak też pojawienia się wspólnoty języka i instytucji. Sprzyjające warunki dla integracji
narodowych kultur prawnych wynikają z następujących czynników:
1. uczestnictwa w międzynarodowym obrocie gospodarczym;
2. uczestnictwa w konwencjach ochrony praw człowieka;
24 Wszystkie przedstawiane dane pochodzą z badań przeprowadzonych przez Eurobarometr
w 2003 roku.
25 L. Dubel, A. Korybski, Z. Markwart, op.cit., s. 205.
26 Ibidem, s. 210.
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3. potrzeby wzmacniania poczucia bezpieczeństwa;
4. ochrony środowiska;
5. swobody przemieszczania się.
W przypadku UE, która stanowi najbardziej rozwiniętą formę integracji narodów w Europie, kultura prawa opiera się przede wszystkim na prawie wspólnotowym27 ponadnarodowej struktury, jaką jest UE w wymiarze ekonomicznofinansowym i politycznym. Nie bez znaczenia jest też nawiązywanie w prawie
europejskim do pewnych fundamentalnych wartości, zasad i standardów europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
z 4 listopada 1950 roku28. Istotną rolę w umacnianiu wspólnej kultury prawnej w UE może mieć Karta Praw Podstawowych UE, proklamowana jako deklaracja polityczna w grudniu 2000 roku w Nicei, a będąca integralnym elementem systemu prawa w projekcie Traktatu ustanawiającego Konstytucję w UE.
Należy tutaj także podkreślić, że integracja europejska nie miała stanowić
od samego początku realizacji jakiejś politycznej ideologii, lecz miała być budowaniem organizacji opartej na powszechnie uznawanym prawie. T. Biernat
podkreśla: „Proces integracji był również oparty na rozpowszechnionym w tradycji europejskiej– modelu racjonalno-legalnego działania aparatu administracyjnego”29.
Określając podstawy europejskiej kultury prawnej, należy podkreślić takie
elementy jak:
1. humanizm filozofii greckiej;
2. dorobek prawa rzymskiego;
3. etykę chrześcijańską i tradycję romańsko-germańską;
4. zasadę personalizmu;
5. zasadę legalizmu;
6. intelektualizm.
Te elementy wpływają na fakt, że prawo europejskie postrzegane jest, jako
system oparty na pewnych identyfikowanych wspólnie wartościach. Czy jest to
jednak dowód na to, że mamy do czynienia z jedną, głęboko utrwaloną kulturą prawną? Wydaje się, że UE ma jeszcze pewną drogę do przebycia, aby można było w ten sposób traktować system prawa europejskiego: „(...) proces tworzenia ponadnarodowej, europejskiej kultury prawnej będzie zależał od tempa utrwalania uniwersalnych wartości i standardów praw człowieka w europej27 Za podstawowe zasady systemu prawa wspólnotowego uznaje się: zasadę subsydiarności,
zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego przed prawem krajowym, zasadę bezpośredniej
skuteczności norm prawa wspólnotowego i zasadę solidarności. C. Mik, Europejskie prawo
wspólnotowe (I), Warszawa 2000, Nb. 1296.
28 Art. 6 ust. 2 TUE stwierdza, że Unia respektuje podstawowe prawa zagwarantowane w europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności podpisanej w Rzymie 4 listopada 1950 r. oraz prawa wynikające z tradycji konstytucyjnych, wspólnych dla państw
członkowskich.
29 T. Biernat, op.cit, s. 53.
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skich organizacjach państwowych (istotna rola przypada tu orzecznictwu Trybunału Ochrony Praw Człowieka), a także od tempa rozszerzania UE i tworzenia ponadnarodowego, zinstytucjonalizowanego porządku prawnego obejmującego państwa członkowskie UE”30.
Prawo jest zatem uznawane w systemie europejskim za jedną z najważniejszych wartości, która przyczynia się do integrowania tego systemu. EWG była
na początku przede wszystkim wspólnotą prawa i ten element musi stanowić
ważną część kultury politycznej tej wspólnoty.
Innym elementem, na który można tutaj wskazać jest stwierdzenie identyfikacji problemów, jakie obywatele UE uznają za najważniejsze. Zgodność
w podkreślaniu tych samych kwestii może świadczyć o wspólnocie wartości, na
jakich powinna opierać się UE. Oto wyniki sondażu, w którym zadano pytanie
o najważniejsze problemy dla UE:
• Walka z bezrobociem – 90%
• Utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa – 89%
• Walka z przestępczością i narkotykami – 88%
• Walka z ubóstwem – 87%
• Ochrona środowiska – 83%
• Ochrona praw człowieka i zasad demokracji– 80%
• Ochrona praw konsumenckich – 80%
• Bliskość struktur europejskich w stosunku do obywateli – 70%
• Euro – 60%
• Reforma instytucji – 51%
• Wzmacnianie roli UE w świecie – 50%
• Rozszerzenie UE – 29%
Z przedstawionych danych widać, że najważniejsze problemy dla UE są
wskazywane przez większość obywateli UE.
Wartością o nadrzędnym znaczeniu dla systemu politycznego i jednocześnie cechą, która nadaje współpracy europejskiej szczególne znaczenie jest
kompromisowe i konsensualne nastawienie do procesów decyzyjnych i uzgadniania interesów. UE jest organizacją o szczególnych cechach i uwarunkowaniach strukturalnych. Od samego początku integracja europejska wymagała
wypracowania takich sposobów porozumiewania się w spornych sprawach,
które nie kumulowałyby różnic, ale przekształcały je w przyjazne porozumienia. Unikanie sytuacji patowych, uniemożliwiających zawarcie rozsądnego
rozwiązania stało się zatem istotną cechą systemu podejmowania decyzji, jaki
wykształcił się przez lata w UE. Cennym elementem tego systemu jest konsens. W strukturze o tak zróżnicowanych elementach jest to najbardziej odpowiednia forma podejmowania decyzji. Zastosowanie konsensualnego sposobu
dochodzenia do decyzji nie wynika jednak tylko z faktu istnienia specyfiki roz30
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wiązań strukturalnych w UE31. Państwa członkowskie poszukują konsensu zarówno z obawy przed wykluczeniem z procesu decydowania, jak również kierując się pozytywnymi przesłankami, którymi są dążenia do osiągania wspólnych korzyści. Konsens wydaje się być rozwiązaniem, które pozwala wierzyć,
iż przyjęte prawo będzie implementowane w krajach członkowskich.
Konsens nie jest więc rozwiązaniem przypadkowym. Wypływa z chęci osiągania stabilnych porozumień przy uwzględnianiu specyficznych warunków
i aktorów, którzy biorą udział w całym tym procesie. Uczestnikami są państwa narodowe, które nie rezygnują całkowicie z suwerenności. Przyjmując
pewne rozwiązania o charakterze ponadnarodowym, dążono do tego, aby
współpraca na poziomie narodowym i ponadnarodowym przebiegała w atmosferze kooperacji, a nie ostrej rywalizacji. Rywalizacja jest w istocie zaprzeczeniem ducha integracji. Nie chodzi o to, aby przeciwstawiać sobie różne interesy i dążenia, ale aby zbliżać je i dochodzić do wielostronnie przyjaznych
porozumień.
Konsens jest wartością, która stanowi cechę kultury politycznej UE. Jest to
cecha, którą możemy odnieść do zachowań elit politycznych. Kultura polityczna UE nabiera dzięki niej charakteru uzgodnieniowego i nierywalizującego.
Różnice wynikające ze zróżnicowanych interesów politycznych są godzone
i nie prowadzą do sytuacji konfliktowych.
Wspólnota wartości jest mocną cechą kultury politycznej UE. Poza
opisanymi powyżej elementami można wskazać też na podstawy traktatowe,
a wśród nich na katalog wartości leżących u podstaw integracji. W preambule Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską jest mowa o pokoju,
wolności, solidarności między narodami, popieraniu rozwoju wiedzy i edukacji.
EWG powstała, gdyż istniała wspólnota wartości.

5. Ocena zjawisk w zakresie integracji europejskiej
i sądy wartościujące
Istotnym elementem w stwierdzeniu charakteru kultury politycznej jest
ocena zjawisk i artykułowanie swoich odczuć w stosunku do systemu politycznego.
Bardzo wiele badań odnosi się do scharakteryzowania tego, co ludzie sadzą
o UE, jak odbierają zachodzące w niej zjawiska.
31 Chodzi tu o dwa wymiary współpracy w ramach UE, które tworzą szczególne rozwiązanie
strukturalne. Są to wymiary: ponadnarodowy i międzyrządowy. Ten pierwszy oznacza budowanie
struktury opartej o funkcjonowanie samodzielnych instytucji, w których uczestniczą aktorzy wykonujący wyłącznie mandat europejski (Komisja Europejska, Parlament Europejski). Międzyrządowy poziom to nawiązanie do typowej międzyrządowej współpracy, która wykorzystuje rządowych aktorów (Rada Unii Europejskiej, Rada Europejska).
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Oceniano między innymi różne stany emocjonalne, które można przejawiać wobec sposobu funkcjonowania systemu europejskiego. Oto uzyskane rezultaty:
• Nadzieja
– 38%
• Obojętność
– 21%
• Zaufanie
– 20%
• Nieufność
– 19%
• Niepokój
– 18%
• Entuzjazm
– 6%
• Odrzucenie
– 6%
Ciekawe może być także spojrzenie na prezentowane sądy wartościujące i oceny zjawisk integracyjnych w kontekście poszczególnych państw członkowskich.
Samo członkostwo w UE pozytywnie oceniano w następujący sposób (odniesieniem jest odpowiedź na pytanie czy dobrze oceniasz fakt przynależności
do UE):
Irlandia
– 82%
Dania
– 54%
Luksemburg – 81%
Francja
– 48%
Holandia
– 77%
Niemcy
– 47%
Portugalia
– 68%
Finlandia
– 44%
Hiszpania
– 64%
Austria
– 42%
Włochy
– 60%
Szwecja
– 37%
Grecja
– 59%
Wielka Brytania – 29%
Belgia
– 54%
Ogólnie dla całej UE było 51% odpowiedzi oceniających dobrze członkostwo i 15% negatywnych.
Badania dotyczyły postrzegania korzyści z członkostwa. Może się wydawać,
iż jest to identyczne pytanie z zadanym powyżej, jednak istnieje pewna różnica w ujęciu tych problemów. Członkostwo może być generalnie oceniane dobrze, ale można brać pod uwagę pewne historyczne korzyści, które nie przekładają się na bardziej partykularnie rozumiane interesy (odniesieniem jest
odpowiedź na pytanie: czy członkostwo przyniosło wymierne korzyści). Odpowiedzi pozytywne były następujące:
Irlandia
– 88%
Włochy
– 50%
Portugalia
– 77%
Belgia
– 50%
Luksemburg – 72%
Francja
– 46%
Grecja
– 70%
Austria
– 45%
Holandia
– 65%
Finlandia
– 40%
Dania
– 64%
Wielka Brytania – 29%
Hiszpania
– 61%
Szwecja
– 29%
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Możliwości formułowania pytań są tutaj bardzo rozległe. Dla zbadania sądów wartościujących zadano także pytanie: co oznacza dla Ciebie UE?
Oto wyniki:
• Możliwości podróżowania, podejmowania nauki i pracy w różnych krajach
– 49%
• Euro
– 48%
• Pokój
– 37%
• Zróżnicowanie kulturowe
– 28%
• Silniejszą pozycję Europy na świecie
– 27%
• Marnowanie środków finansowych
– 24%
• Zbyt małą kontrolę granic
– 23%
• Biurokrację
– 22%
• Dobrobyt
– 18%
• Zwiększenie ilości przestępstw
– 16%
• Utratę identyfikacji narodowej
– 15%
• Ochronę socjalną
– 11%
Ocenie mogą podlegać także instytucje. Ludzie najczęściej formułują swoje
zdanie na temat instytucji politycznych opierając się na ocenie tego, czy sami
mają wpływ na kreowanie tych instytucji, w jakim stopniu są one w ich mniemaniu odpowiedzialne za decyzje powszechnie uznawane za niepopularne.
W obrębie instytucji europejskich odczucie zaufania przedstawia się w sposób następujący:
• Parlament Europejski
– 53%
• Europejski Trybunał Sprawiedliwości
– 45%
• Komisja Europejska
– 45%
• Europejski Bank Centralny
– 44%
• Rada UE
– 38%
• Trybunał Obrachunkowy
– 35%
• Komitet Społeczno-Ekonomiczny
– 29%
• Ombudsman
– 28%
• Komitet Regionów
– 25%
Wyniki są bardzo ciekawe. Rada UE, instytucja podejmująca decyzje, jest
oceniana stosunkowo nisko. Natomiast PE, pomimo braku znaczącego wpływu na decyzje jest obdarzony największym zaufaniem (jak wykazują badania
jest to również instytucja o istnieniu której słyszało najwięcej ludzi, bo 91%).
Niepokojące niskie notowania odnoszą się do Ombudsmana, czyli europejskiego rzecznika praw obywatelskich.
Trudno stwierdzić tutaj zgodność w wyrażaniu sądów i ocenie zjawisk.
Z drugiej jednak strony wiele sądów jest podzielanych przez ponad 50% badanych, co pozwala stwierdzić, że system polityczny UE postrzegany jest, do
Nr 1/2004 Społeczeństwo i Polityka

115

Anna Wierzchowska

pewnego oczywiście stopnia, jako spójny. Jest to więc obszar, na którym może
wykształcić się kultura polityczna.

6. Wzory zachowań i typy działań w UE
Ten element kultury politycznej w UE można powiązać zarówno z działaniami i zachowaniami określanymi na poziomie obywateli UE, jak też instytucji UE.
Zachowania dotyczące systemu politycznego UE ze strony pojedynczych
obywateli można zbadać przede wszystkim analizując zachowania wyborcze
w stosunku do PE. Jako jedyna wybierana w powszechnym głosowaniu instytucja, PE może być sprawdzianem zakresu bezpośredniej partycypacji ludzi w procesach decyzyjnych UE. Wybory powszechne zostały wprowadzone po raz
pierwszy w 1979 roku i do tej pory przeprowadzono je sześciokrotnie. W czerwcu tego roku (2004) odbyły się wybory do urzędującego obecnie parlamentu.
Najważniejszym byłoby w tym przypadku przyjrzenie się frekwencji wyborczej, która jest najbardziej wymiernym czynnikiem dla określenia stopnia zainteresowania wyborców problemami europejskimi.

Belgia
Dania
Niemcy
Grecja
Francja
Irlandia
Włochy
Luksemburg
Holandia
Portugalia
Hiszpania
Wielka Brytania
Przeciętna
frekwencja

1979 %
91,4
47,8
65,7

1981 %

78,6
60,7
93,6
84,9
88,9
57,8

1984 %
92,2
52,4
56,8
77,2
56,7
47,6
83,4
88,8
50,6

1987 %

72,6
68,9
32,3
65,9

32,6
78,6

63,8

70,8

1989 %
90,7
46,2
62,3
79,9
48,7
68,3
81,0
87,4
47,2
51,2
54,6
36,2
62,8

1994 %
90,7
52,5
60,1
71,2
52,7
44,0
74,8
86,6
35,6
35,6
59,6
36,4

58,3

Źródło: J. Smith: Europe’s Elected Parliament, Scheffield 1999, s. 111.

Co wynika z przedstawionych danych? Widać przede wszystkim, że nie istnieje jednolite podejście do wyborów. W Belgii i Luksemburgu frekwencja była dotychczas bardzo wysoka, porównywalna z frekwencją w wyborach narodowych. Z kolei w Danii czy Wielkiej Brytanii, frekwencja oscylująca wokół
40% jest znacznie niższa niż przeciętny udział w wyborach narodowych. Inne
kraje prezentują podstawy do wyciągania zróżnicowanych wniosków. Szczególną uwagę można zwrócić na Portugalię czy Holandię, w których frekwencja ta drastycznie spada. Tendencję rosnącą wykazuje natomiast Wielka Bry-
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Państwo
Irlandia
Irlandia
Irlandia
Irlandia
Irlandia
Norwegia
Dania
Dania
Wielka Brytania
Grenlandia
Austria
Finlandia
Szwecja
Norwegia

Data referendum
1972
1992
1998
2001
2002
1972
1972
2000
1975
1982
1994
1994
1994
1994

Wynik referendum
83,1 za
69,1 za
61,7 za
53,6 przeciw
63% za
53,5 przeciw
63,0 za
53,0 przeciw
67,3 za
52,0 za
66,5 za
57,0 za
52,2 za
52,2 przeciw

Kultura polityczna Unii Europejskiej

tania, jakkolwiek od samego początku frekwencja nie przekracza 37%. Czym
można tłumaczyć takie rezultaty? Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie.
Szukając jej można odnieść się do samej natury instytucji. PE identyfikowany
jest powszechnie przez obywateli UE. Nie jest to jednak instytucja odgrywająca szczególną rolę w procesie ustawodawczym.
Malejące zainteresowanie udziałem w wyborach do PE sprawia, że postrzeganie kultury politycznej w UE znacznie odbiega od formuły kultury uczestniczącej. Nie jest to wprawdzie jedyne możliwe odniesienie dla badania charakteru kultury politycznej w UE, ale porównania z tym modelem są zarazem
stwierdzeniem stopnia demokratyczności systemu. UE nie jest demokracją, na
wzór państwa i to sprawia, że uczestniczący, demokratyczny typ kultury politycznej nie jest tutaj możliwy do wypełnienia.
Ten element analizy kultury politycznej w UE staje się najbardziej widoczny w przypadku podejmowania rozważań nad PE. W dużym stopniu decyduje
on o nie do końca demokratycznym charakterze systemu32.
Znamienne dla oceny zachowań politycznych są także wyniki referendum,
jakie przeprowadzano w państwach członkowskich w sprawach dotyczących
systemu politycznego UE.
Charakter/przedmiot
referendum
Akcesyjne
Traktat o UE
Traktat Amsterdamski
Traktat Nicejski
Traktat Nicejski
Akcesyjne
Akcesyjne
Euro
Postakcesyjne
Deakcesyjne
Preakcesyjne
Akcesyjne
Akcesyjne
Akcesyjne

32 Tych powodów jest oczywiście więcej. Mówi się o deficycie demokracji, który wynika z wielu
powodów. Jednym z nich jest brak przejrzystości w funkcjonowaniu instytucji europejskich. Władze
decyzyjne zostały przeniesione [w stosunku do sfery narodowej – przyp. autora] na poziom Wspólnoty Europejskiej kosztem parlamentów narodowych, jakkolwiek bez odniesienia do demokratycznie
wybieranego Parlamentu Europejskiego. Zamiast tego władze ustanawiania prawa są w większości
przeniesione na prawie całkowicie nieodpowiedzialną Radę UE, która podejmuje decyzje w izolacji.
Poza tym niewybieralna egzekutywa Wspólnoty Europejskiej, Komisja, ma bezsprzecznie zbyt dużo
władzy politycznej. Wskazuje się także na problem niewybieralnego Trybunału Sprawiedliwości i brak
powszechnego zaangażowania w procesy integracyjne, implikujące elitarne zachowania decydentów.
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Referenda, w szczególności te, które odbywały się w odniesieniu do konkretnych problemów, są przejawem zachowań wobec nowych przedsięwzięć
podejmowanych w ramach UE. Istotnym było referendum przeprowadzone
w Irlandii w celu przedstawienia społeczeństwu do oceny Traktatu z Nicei. Irlandzkie nie pokazało (nie po raz pierwszy w historii integracji), że pewne decyzje podejmowane w ramach UE są „zbyt elitarne” i nie odpowiadają oczekiwaniom społecznym, w wyniku czego zostają odrzucone.
Ten typ zachowań wobec systemu europejskiego umożliwia wykształcenie
się w UE kultury politycznej o charakterze kontestacyjnym.
UE nie reprezentuje jednego, spójnego modelu kultury politycznej. Żaden
z typów kultury politycznej wyróżnionych przez G. Almonda i S. Verbę (parafiańska, poddańcza i uczestnicząca) nie stanowi dla niej dobrego punktu odniesienia. I jakkolwiek autorzy od początku określali je jako czyste typy i zastrzegali, że nie są to modele występujące w rzeczywistości, to jednak w przypadku UE można je odczytać jako szczególnie idealistyczne podejścia. Także
kultura obywatelska, którą autorzy uznali za możliwą do wystąpienia w rzeczywistości demokratycznej, nie jest odniesieniem dla UE. Ta ostatnia wymaga
bowiem przejawiania się w państwowej strukturze politycznej, co w przypadku UE nie jest możliwe do wypełnienia.
Jak należałoby zatem określić kulturę polityczną w UE?
Nie wypracowano żadnej szczególnej nazwy dla tego typu kultury. Należy
jednak podkreślić, że ta kultura istnieje. UE jest systemem politycznym, stanowi forum kształtowania się interesów, podejmowania decyzji, zachowań
w stosunku do niego. Ludzie przejawiają konkretne odczucia w stosunku do
UE, wiążą z nią pewne nadzieje i oczekiwania, jak też formułują sądy negatywne.
Można by stwierdzić, że nie jest to kultura polityczna charakterystyczna dla
systemu demokratycznego. Brak rzeczywistego uczestnictwa obywateli w procesach decyzyjnych nie pozwala nazwać jej w ten sposób.
Instytucja obywatelstwa może w przyszłości przyczynić się do powstania bardziej partycypacyjnej kultury politycznej. Korzystanie z uprawnień, jakie niesie
ono ze sobą, uczyłoby ludzi zachowań opartych na wspólnych wartościach.
Poszukując jakiegoś określenia dla tej kultury, można natomiast zaryzykować termin konsensualna, z takim jednak zastrzeżeniem, że jest to tylko propozycja, nie zamykająca drogi do dalszych poszukiwań.
Uzgodnieniowy charakter procesów integracyjnych i konsensualna natura
procesów decyzyjnych w sposób wyróżniający wpływają na system polityczny
UE. Są także istotnymi czynnikami określającymi sposób oceniania systemu
politycznego i formułowania oczekiwań w stosunku do niego.
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Edukacja polska
na tle reform oświatowych
na świecie

1. Nowe wyzwania edukacyjne
Edukacja, przygotowując młode pokolenia do funkcjonowania w społeczeństwie, stanowi jedną z najważniejszych dziedzin życia zbiorowego. Powoli
schodzi z areny dziejów społeczeństwo przemysłowe, zgłaszające zapotrzebowanie na edukację masową, ale na niskim poziomie. Obecne społeczeństwo –
informacyjne – posiada potrzeby nieporównywalnie większe, bowiem ludzie
współpracować muszą z robotami dysponującymi wysokim poziomem sztucznej inteligencji. Można się zatem spodziewać, że średni nadzór techniczny będzie powoli z fabryk znikał, znacznie powiększy się natomiast kadra kierownicza. Na dole hierarchii zawodowej znajdzie się niewielu robotników, których
głównym zadaniem będzie wymiana zużytych części w automatycznych liniach
produkcyjnych. Szacuje się, że w przodujących krajach cywilizacji informacyjnej w 2020 r. będzie zatrudnionych nie więcej niż 2–3% robotników1.
Edukacja w Europie odzwierciedla bogactwo języków, kultur i systemów,
które są nieodłącznym elementem tożsamości należących do niej krajów i regionów. Systemy edukacyjne rozwijały się przez długie lata w specyficznych
warunkach społecznych i kulturowych, dlatego w poszczególnych krajach istnieją rozmaite instytucje edukacyjne, obowiązują odmienne zasady naboru,
nauka rozpoczyna się i kończy w innym czasie, a przyznawane kwalifikacje, tytuły i stopnie odzwierciedlają różnorodność programów nauczania i systemów
kształcenia i szkolenia.
Transformacja europejskiego systemu oświatowego związana jest ze
współczesną rzeczywistością kontynentu, na którym występują przemiany
1

R. Pachociński, Strategie reform oświatowych na świecie, Warszawa, 2003, s. 3.
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społeczne i gospodarcze. W tej sytuacji ważne staje się szukanie odpowiedzi
na pytania o cele edukacji, o jej funkcje, kształt, o model „szkoły przyszłości”, a także o przewodnie idee doskonalenia i reformowania edukacji szkolnej. System oświatowy musi być dostosowany do tempa i zakresu przemian
cywilizacyjnych. Współczesna działalność społeczna i gospodarcza człowieka
wykorzystuje coraz bardziej nowoczesną technikę, informatykę, co wymaga
powszechnego kształcenia w zakresie szkoły średniej, rozszerzenia kształcenia na poziomie wyższym oraz ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Społeczeństwo wstępujące na drogę przemian związanych z budowaniem
rozwiniętej gospodarki rynkowej musi przyjąć taki system kształcenia, który
zapewni łatwość przekwalifikowania się i adaptowania do ciągle zmieniających się warunków pracy. Zadaniem szkoły staje się więc przygotowanie młodego pokolenia do życia w społeczeństwie demokratycznym, w mechanizmach
wolnego rynku, do życia we wspólnocie europejskiej i światowej.

2. Polityka edukacyjna Unii Europejskiej
Początki wspólnej polityki edukacyjnej Wspólnot Europejskich sięgają lat
siedemdziesiątych, kiedy to zaczęły odbywać się posiedzenia ministrów edukacji krajów członkowskich. W 1973 r. wydany został raport ministrów zatytułowany „W kierunku europejskiej polityki oświatowej”. Nie zostały w nim naniesione żadne zmiany do systemów oświatowych państw członkowskich, ale zasygnalizowana została specyfika polityki oświatowej. Zwrócono uwagę na fakt,
że edukacja jest dziedziną polityki społecznej wymagającą oddzielnych ustaleń
i decyzji. Potwierdziła to także w 1974 r. Rada Ministrów Oświaty Wspólnoty
Europejskiej, wydając oświadczenie zalecające dbałość o zachowanie w każdym kraju członkowskim jego własnej struktury szkolnej. Opowiedziano się
także przeciwko uniformizacji metod i programów nauczania, uznając potrzebę respektowania rodzimej tradycji edukacyjnej2.
Polityka edukacyjna Unii Europejskiej regulowana jest obecnie artykułami
149 i 150 Traktatu z Maastricht. Określone w nich zostały działania, które może podejmować Unia Europejska w celu podwyższenia poziomu edukacji poprzez generowanie dodatkowej wartości europejskiej wynikającej ze współpracy międzynarodowej. W obecnym kształcie art. 149 stanowi, że Wspólnota
przyczynia się do rozwoju edukacji wysokiej jakości, zachęcając do współpracy między państwami członkowskimi, ale w pełni szanując odpowiedzialność
państw za treść nauczania i organizację systemu edukacyjnego. Działania
Wspólnoty w dziedzinie edukacji zmierzają m.in. do:
• promowania mobilności uczniów, studentów i nauczycieli;
2
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Instances europeennes et organizations internationales, Geneve 1990, s. 118–119.
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3. Polska na drodze reform oświatowych
Również Polska dołączyła do grona państw przeobrażających swoją oświatę i dostosowujących ją do standardów europejskich. We wstępie do Ustawy
o systemie oświaty czytamy: Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełnienia obowiązków rodzinnych
i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
Reforma oświaty w Polsce – strukturalna i programowa – stała się faktem. Od
1 września 1999 r. działalność rozpoczęły trzyletnie gimnazja, a od 1 września
2002 r. ruszyły szkoły ponadgimnazjalne zorganizowane wedle nowych zasad.
Czteroletnie licea i pięcioletnie technika w zasadzie przeszły do historii. Zamiast
nich mamy trzyletnie licea ogólnokształcące i licea profilowane, czteroletnie
technika i dwuletnie szkoły zawodowe. Do wszystkich starych i nowych typów
szkół powstały i nadal powstają nowe programy i nowe podręczniki. Gimnazjum
przejęło w znacznej mierze treści nauczania ze „starego” liceum. Ministerialna
koncepcja nauczania wskazuje kierunek, ale nie wskazuje ostatecznego kształtu
edukacji. Nauczyciele w liceum i gimnazjum, mając do dyspozycji mniej niż dotąd godzin z danego przedmiotu, stanęli przed trudnym wyborem: uczyć raz jeszcze tego, czego uczono w gimnazjum, tylko trochę bardziej szczegółowo, czy
wybrać niektóre z tematów poświęcając im więcej uwagi. Rewolucyjnym zmianom uległy również egzaminy. W 2002 r. odbył się pierwszy sprawdzian w klasie
VI i egzamin gimnazjalny w klasie III. W 2004 r. absolwenci nowych dwuletnich
szkół zawodowych zdawali pierwszy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W 2005 r. absolwenci trzyletnich liceów będą zdawać pierwszą nową maturę. Nowe egzaminy wymagają nowych metod pracy z uczniem, odpowiedniego
przygotowania kadry zewnętrznych egzaminatorów oraz określenia nowych zasad rekrutacji do szkół średnich i na wyższe uczelnie. Jednym słowem w oświacie
polskiej dominują nowości, które powodują duże zamieszanie, zarówno w środowisku uczniów, jak i nauczycieli oraz rodziców.
3

Edukacja polska na tle reform oświatowych na świecie

• popierania i ułatwiania rozwoju współpracy międzyszkolnej i międzyuczelnianej;
• zachęcania do nauki języków obcych;
• uznawania w szkołach, uczelniach i zakładach pracy tytułów, stopni naukowych, kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych;
• promowania kształcenia otwartego i na odległość3.

L. Ciamaga (red.), Unia Europejska, Warszawa 1999, s. 65. Zob. również www.eudor.com
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System kształcenia w Polsce
Studia doktoranckie

uzupełniające
studia magisterskie

studia magisterskie

wyższe studia zawodowe
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wywiad z mgr inż. Mirosławą
Popek – wicedyrektorem Zespołu
Szkół Nr 23 w Warszawie

Redakcja: Co charakteryzuje nowy typ szkoły, jakim jest liceum profilowane?
Wicedyrektor ds. I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 23 w Warszawie, mgr inż. Mirosława Popek: Liceum profilowane jest szkołą ponadgimnazjalną, która kończy się egzaminem maturalnym. Ilość przedmiotów
ogólnokształcących jest taka sama jak w liceum ogólnokształcącym. Podstawa
programowa tych przedmiotów jest również taka sama. Dodatkowo uczeń liceum profilowanego uczy się przedmiotów ogólnozawodowych. Nauczanie
ich polega na realizacji modułów związanych tematycznie z profilem liceum.
Wiele osób myli liceum profilowane z dawnym liceum zawodowym
lub zasadniczą szkołą zawodową. Jaka jest między nimi różnica?
Liceum profilowane jest innym typem szkoły. Nie uczy konkretnego zawodu, pozwala na zdobycie podstaw szerokiej gamy wiedzy i umiejętności
fachowych. Dzięki temu można wybrać zawód związany z nauczaniem w profilu i uczyć się go w szkole policealnej. Jeżeli okaże się, że wybór nie był właściwy, to po zdaniu matury można studiować lub uczyć się innego zawodu. LP
daje możliwość szybkiego ukończenia szkoły policealnej, podjęcie pracy i kontynuację nauki na uczelni. Zasadnicza szkoła zawodowa pozwala natomiast na
zdobycie konkretnego zawodu, ale po jej zakończeniu nie można zdawać matury i trzeba podjąć naukę w liceum czy technikum uzupełniającym.
Jakie możliwości kontynuacji nauki mają uczniowie liceum profilowanego?
Ten typ szkoły pomaga uczniom wybrać świadomie przyszły zawód. Pozwala na kontynuację nauki w szkole policealnej lub na uczelni wyższej. Nie zamyNr 1/2004 Społeczeństwo i Polityka
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ka jednak drogi do kształcenia w innym kierunku niż wybrany w liceum profil.
Jeżeli absolwent szkoły chce uczyć się w szkole policealnej o podobnym kierunku, to jego nauka będzie trwała krócej niż absolwenta liceum ogólnokształcącego. Absolwent liceum profilowanego jest lepiej przygotowany do zmian
na rynku pracy, ponieważ kształci się szerokoprofilowo. Ponadto wie, jakie
wymagania stawia przed nim przyszły zawód, co pozwala na skonkretyzowanie
tego, co chce robić w przyszłości. LP daje możliwość dostosowania czasu i rodzaju dalszego kształcenia do możliwości intelektualnych ucznia i finansowych
jego rodziców.
Czy według Pani liceum profilowane jest szkołą dla słabszych
uczniów?
Program nauczania w LP jest bardzo ambitny. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczeń ma przedmioty ogólnozawodowe. Powoduje to zwiększenie
liczby godzin nauki. Różnorodność umiejętności, jakie musi zdobyć uczeń wymaga wiedzy z wielu dziedzin nauki np. w profilu usługowo-gospodarczym
uczniowie poznają podstawy rachunkowości, prawa pracy, obsługi klienta, kultury zawodu, reklamy i marketingu, a także zdobywają umiejętność pisania na
komputerze metodą bezwzrokową i obsługi urządzeń biurowych. Zdobywają
więc ogólne podstawy, które pozwolą im wybrać zawód związany z działalnością
usługowo-gospodarczą lub rozpocząć szmodzielną działalność gospodarczą.
Dlaczego uczniowie wybierają ten typ szkoły?
Program LP jest przeznaczony dla ucznia, który potrafi zdobyć ogólną wiedzę z wielu dziedzin związanych z wybranym profilem. W pierwszym roku funkcjonowania LP trafiali do nas uczniowie, którzy nie do końca wiedzieli, jaki typ
szkoły wybrali. Część z nich była przekonana, że po trzech latach nauki zdobędą konkretny zawód i wykształcenie kończące się maturą. Obecnie poziom naszych uczniów jest taki sam jak w większości liceów ogólnokształcących. Jest
spora grupa, która w wyniku rekrutacji uzyskała ok. 140 punktów, ale są też
uczniowie, którzy mieli ok. 90 punktów. Część młodzieży wybiera LP bo uważa, że jest to szkoła, którą łatwiej skończyć. Ale pamiętajmy, że maturę zdaje
się taką samą jak w LO, a do tego dochodzą przedmioty ogólnozawodowe.
Podołać może temu uczeń ambitny i pracowity. Zmieniło się też nastawienie
rodziców do szkoły. Wielu z nich mówiło, że szkołę wybierali z dziećmi tak, aby
dziecko miało oprócz wiedzy ogólnokształcącej ogólną podstawę zawodu.
Ciekawym rozwiązaniem edukacyjnym jest profil socjalny. Trafiają tu
uczniowie, którzy już w gimnazjum pracowali w wolontariacie. LP pozwala im
kontynuować tę pracę bardziej profesjonalnie, ponieważ uczą się elementów
psychologii, prawa, technik pracy w grupie, doradztwa zawodowego. W naszej
szkole również działa wolontariat, w którym większość stnowią uczniowie profilu socjalnego. Dużym zainteresowaniem cieszy się również profil zarządza-
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Jakie problemy Pani, jako dyrektorowi liceum profilowanego, stwarza prowadzenie tego typu szkoły?
Dużym problemem jest pozyskanie odpowiedniej kadry nauczycieli. Trudno jest realizować moduły, ze względu na to, że wymagają specjalistów z wielu dziedzin. Dlatego często jeden moduł jest realizowany przez dwóch nauczycieli. Przygotowanie zajęć wymaga od nauczyciela wiele pracy, ponieważ program realizowany jest nie tylko w szkole, ale również na wycieczkach
przedmiotowych. Główne metody pracy to metody aktywizujące ucznia.
Dziękuję za rozmowę

Kształcenie w liceum profilowanym

nie informacją. Dodatkowym modułem jest tu „informacja internetowa”. Nauka przedmiotów ogólnozawodowych odbywa się głównie w pracowni komputerowej, ale również na wycieczkach przedmiotowych w Bibliotece Narodowej, Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, w telewizji i w redakcjach gazet.

Oferta edukacyjna I Liceum Profilowanego w Warszawie rok szkolny 2004–2005
Profil

Umiejętności

Przedmioty profilowe i moduł
dodatkowy

Socjalny

• interpretowanie życia człowieka
w kontekście własnego działania;
• zasady funkcjonowania w grupie;
• wykorzystanie technik i metod
• wykorzystanie komputera do
sporządzania i prowadzenia
dokumentacji przedsiębiorstwa;
• podstawowe rozliczenia
finansowo-księgowe;
• tworzenie wizerunku firmy;
• stosowanie przepisów prawnych;
• selekcjonowanie, gromadzenie
i analizowanie informacji;
• administrowanie sieciami
komputerowymi;
• tworzenie baz danych;
• przetwarzanie informacji
za pomocą różnych technik
(grafika, dźwięk, tekst);

Człowiek jako jednostka;
Człowiek w środowisku
Twórcze przeobrażenia świata;
Doradztwo zawodowe*
Przygotowanie do prowadzenia
działalności usługowej;
Obsługa klienta;
Administrowanie
Przedsiębiorstwem usługowym;
Reklama i marketing*

Usługowogospodarczy

Zarządzanie
informacją

Wyszukiwanie, selekcjonowanie
i gromadzenie informacji;
Przetwarzanie informacji;
Upowszechnianie informacji;
Informacja internetowa*

Adres szkoły: Warszawa, ul. Górnośląska 31
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Konsultacje
dla
olimpijczyków

oprac.

Tomasz Słomka

Olimpiada Wiedzy
o Unii Europejskiej

Organizatorem Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej jest Wyższa Szkoła
Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Olimpiada istnieje od
2002 roku. Wcześniej WSH przeprowadziła dwie edycje Konkursu Wiedzy
o Europie. Olimpiadę wspiera szereg autorytetów naukowych z zakresu politologii, prawa, historii, ekonomii i stosunków międzynarodowych z uczelni całego kraju. Zasiadają oni w Radzie Programowej Olimpiady.
Celem Olimpiady jest rozbudzenie zainteresowań uczniów szkół średnich
problematyką integracji europejskiej we wszystkich najważniejszych aspektach: politycznym, ekonomicznym, kulturalnym etc. Ponadto Olimpiada pragnie zainteresować uczniów problemami społeczno-politycznymi współczesnej Polski i świata. Istotnym elementem działalności Olimpiady jest misja socjalizacji politycznej oraz edukacji obywatelskiej – chodzi tu o rozwój motywacji i zdolności do indywidualnej oraz zbiorowej aktywności społecznej, a także
rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za społeczeństwo i państwo.
Program Olimpiady składa się z dwóch bloków tematycznych:
• ze zmiennego bloku tematycznego (dla każdej edycji Olimpiady);
• z bloku stałego, na który składa się problematyka integracji europejskiej
oraz problematyka z zakresu wiedzy o społeczeństwie.
Olimpiada jest trójstopniowa: od eliminacji pierwszego stopnia (szkolnych),
poprzez eliminacje drugiego stopnia (okręgowe) do eliminacji centralnych.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej
II edycja pod hasłem „Młodzież w Unii Europejskiej”
Eliminacje okręgowe 2003/2004
1. Spośród wymienionych poniżej organizacji i instytucji proszę zaznaczyć te, z inicjatywy których powołano grupę roboczą w celu opracoNr 1/2004 Społeczeństwo i Polityka
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wania suplementu dołączanego do dyplomów, mającego ułatwić międzynarodowe uznawanie wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych.
a) Komisja Europejska
b) Parlament Europejski
c) Rada Europy
d) Grupa Wyszechradzka
e) UNESCO
2. Proszę podać nazwę europejskiej sieci informacyjnej, obejmującej
wymianę informacji o wolnych miejscach pracy, doradztwo oraz pośrednictwo pracy.
3. Proszę przyporządkować imiona i nazwiska przewodniczących
Parlamentu Europejskiego do lat, w których pełnili tę funkcję.
a) Nicole Fontaine
1) 1952 – 1954
b) Robert Schuman
2) 1958 – 1960
c) Paul Henri Spaak
3) 1979 – 1982
d) Simone Veil
4) 1999 – 2002
4. Proszę zaznaczyć, czy poniższe zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.
Uzyskane w kraju pochodzenia studenckie stypendia socjalne obowiązują
również w przypadku podjęcia nauki w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.
a) prawdziwe
b) fałszywe
5. Proszę uzupełnić zdanie.
W Strategii Lizbońskiej z ........... r. państwa członkowskie Unii Europejskiej
określiły strategiczny cel rozwoju UE, jakim jest stworzenie do 2010 r. na terytorium Europy najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie. Strategia odwołuje się do pojęć gospodarki i społeczeństwa opartych na ...................... jako kluczowym czynniku rozwoju, dobrobytu i spójności społecznej.
6. Proszę podać nazwę organizacji, na forum której we wrześniu
1997 roku wypracowano tekst Europejskiej Konwencji o Obywatelstwie.
7. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź.
Prace nad utworzeniem Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego zainicjowane zostały wskutek zapisów dokumentu podpisanego 19 czerwca 1999 r.
przez 29 krajów europejskich. Dokument ten nosi nazwę:
a) Deklaracja Bolońska
b) Deklaracja Paryska
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8. Proszę zaznaczyć, czy poniższe zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.
Sejm RP w ramach swoich uprawnień kreacyjnych powołuje Rzecznika Praw
Obywatelskich za zgodą Senatu.
a) prawdziwe
b) fałszywe
9. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź.
Europejskie Centra Dokumentacyjne odpowiedzialne są za:
a) archiwizację dokumentów przyjętych przez Parlament Europejski
b) swobodny dostęp do informacji dotyczących integracji europejskiej oraz
funkcjonowania Unii Europejskiej
c) organizację placówek propagujących wiedzę na temat historii integracji
europejskiej

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

c) Deklaracja Berlińska
d) Deklaracja Rzymska

10. Proszę zaznaczyć, czy poniższe zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.
Eurojust to europejska jednostka współpracy sądowej, „/Titre” z siedzibą
w Hadze, powołana przez Radę UE w 2002 r. do walki z międzynarodową przestępczością zorganizowaną.
a) prawdziwe
b) fałszywe
11. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź.
Głosicielami koncepcji umowy społecznej byli m.in.:
a) F. Engels, Św. Tomasz z Akwinu, J. J. Rousseau
b) H. Grotius, T. Hobbes, J. J. Rousseau
c) K. Popper, T. Hobbes, J. J. Rousseau
12. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź.
Komisarzem ds. edukacji i kultury w Unii Europejskiej jest:
a) Anna Diamantopoulou
b) Franz Fischler
c) Viviane Reding
d) Günter Verheugen
13. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź.
Europejski System Transferu Punktów Kredytowych (ECTS) funkcjonuje
w ramach komponentu:
a) Minerva
b) Comenius
c) Erasmus
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14. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź.
Kwestie z obszaru edukacji, kształcenia zawodowego i młodzieży zawarte są
w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską w Tytule:
a) VIII
b) IX
c) X
d) XI
15. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź.
Utworzony w 1987 roku program dydaktyczny COMETT miał na celu:
a) ułatwianie mobilności nauczycieli akademickich oraz zachęcanie do
współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim a światem biznesu
b) umożliwienie studentom z państw członkowskich WE odbywania studiów w innych krajach Wspólnoty Europejskiej
c) wprowadzenie nauki języków państw członkowskich WE w szkołach
16. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź.
Lokalizacja Kolegium Europejskiego ograniczona została do dwóch kampusów, które znajdują się w:
a) Brugii i Brukseli
b) Bruskeli i Berlinie
c) Brugii i Natolinie
d) Brukseli i Natolinie
17. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź.
Jeden z komponentów („akcji”) programu Socrates, który obejmuje tygodniowe wizyty studyjne dla przedstawicieli administracji oświatowej różnych
szczebli zarządzania, umożliwiające poznawanie systemów edukacyjnych w innych krajach europejskich, to:
a) Arion
b) Comenius
c) Grundtvig
18. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź.
Sieć ponad 500 narodowych, regionalnych i lokalnych punktów informacji
europejskiej, przeznaczonych dla młodzieży i osób z nią pracujących, które oferują szereg usług ułatwiających dostęp do bazy danych na temat m.in. programów wspólnotowych, narodowych i regionalnych, organizacji młodzieżowych
oraz unijnych dokumentów, to:
a) EDU
b) ETUC
c) Eurodac
d) Eurodesk
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20. Proszę uzupełnić tabelę.
L.p.

Nazwa
programu

1)

TEMPUS

2)

3)

Rok
zainicjowania

Cel
programu
Transeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej na rzecz rozwoju współpracy w zakresie
szkolnictwa wyższego między państwami
członkowskimi WE oraz krajami Europy Środkowo-Wschodniej.

1994

Młodzież

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

e) 19. Proszę zaznaczyć, czy poniższe zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.
Podczas Konferencji Międzyrządowej (IGC), ostateczną decyzję w sprawie reformy traktatowej Unii Europejskiej podejmują – kwalifikowaną większością
głosów – szefowie państw i rządów zasiadający w Radzie Europejskiej.
a) prawdziwe
b) fałszywe

Wsparcie międzynarodowych działań z zakresu
kształcenia i szkolenia zawodowego (doskonalenie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, podniesienie jakości i dostępu do ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego).
Zapewnienie czynnego udziału młodych ludzi
wieku 15-25 lat w budowaniu Europy poprzez
udział w różnych formach wymiany międzynarodowej w obrębie i poza WE (wzmocnienie
poczucia solidarności wśród młodych ludzi poprzez ich szerszy udział w ponadnarodowych
akcjach oraz przedsięwzięciach na szczeblu regionalnym i lokalnym).

21. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź.
Kategoria wiążących aktów wspólnotowego prawa wtórnego, wydawanych
przez Parlament Europejski wraz z Radą UE, Radę UE oraz Komisję Europejską, wiążących państwa członkowskie, do których są skierowane, jedynie w zakresie celów, jakie powinny być osiągnięte, pozostawiające władzom państwowym swobodę wyboru form oraz środków ich realizacji, to:
a) decyzja
b) dyrektywa
c) opinia
d) rozporządzenie
e) zalecenie
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22. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź.
Największą frakcją Parlamentu Europejskiego obecnej kadencji jest:
a) Frakcja Europejskiej Partii Liberałów, Demokratów i Reformatorów
(ELDR)
b) Frakcja Europejskiej Partii Ludowej i Europejskich Demokratów (EPPED)
c) Frakcja Partii Europejskich Socjalistów (PES)
d) Frakcja Unii na rzecz Europy Narodów (UEN)
23. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź.
Europejska Sieć Krajowych Ośrodków Informacji nt. uznawalności akademickiej i mobilności środowisk akademickich, utworzona w 1994 r. decyzją
Komitetu Ministrów Rady Europy oraz Komitetu Regionalnego UNESCO dla
Regionu Europy, nosi nazwę:
a) NARIC
b) ENIC
c) Eurydice
24. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź.
Program zainicjowany w 1989 roku jako uzupełnienie programu Erasmus, skierowany do tych, którzy chcą doskonalić znajomość języków obcych nosi nazwę:
a) ODL
b) Lingua
c) Sokrates
Odpowiedzi
1. a) Komisja Europejska; c) Rada Europy; e) UNESCO
2. EURES (European Employment Services)
3. a) 4; b) 2; c) 1; d) 3
4. b) fałszywe
5. 2000, wiedzy
6. Rada Europy
7. a) Deklaracja Bolońska
8. a) prawdziwe
9. b) swobodny dostęp do informacji dotyczących integracji europejskiej oraz funkcjonowania Unii Europejskiej
10. a) prawdziwe
11. b) H. Grotius, T. Hobbes, J. J. Rousseau
12. c) Viviane Reding
13. c) Erasmus
14. d) XI
15. a) ułatwianie mobilności nauczycieli akademickich oraz zachęcanie do współpracy
pomiędzy środowiskiem akademickim a światem biznesu
16. c) Brugii i Natolinie
17. a) Arion
18. d) Eurodesk
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Eliminacje centralne 2004
1. Do imion i nazwisk polityków proszę dopisać nazwy państw,
w których pełnią urząd premiera.
a) Jan Peter Balkenende
b) José Manuel Durão Barroso
c) Juhan Parts
d) Bertie Ahern
2. Proszę przyporządkować imiona i nazwiska obecnych członków
Komisji Europejskiej do zakresu ich obowiązków.
1) Erkki Liikanen
a) Badania
2) Poul Nielson
b) Rozwój i pomoc humanitarna
3) Margot Wallström
c) Przedsiębiorstwa i społeczeństwo informacyjne
4) Philippe Basquin
d) Środowisko

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

19. b) fałszywe (jednomyślnie)
20. 1) 1990; 2) Leonardo da Vinci; 3) 2000
21. b) dyrektywa
22. b) Frakcja Europejskiej Partii Ludowej i Europejskich Demokratów (EPP-ED)
23. b) ENIC
24. b) Lingua

3. Proszę przyporządkować nazwy agencji Wspólnot Europejskich do
miast, w których znajdują się ich siedziby.
1) Europejska Agencja Środowiska
2) Europejskie Centrum Monitoringu Narkotyków i Narkomanii
3) Europejskie Centrum Monitroingu Rasizmu i Ksenofobii
4) Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy
a) Lizbona
b) Kopenhaga
c) Wiedeń
d) Bilbao
4. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź.
Konwencja podpisana w 1963 roku przez sześć państw członkowskich EWG
oraz osiemnaście krajów afrykańskich – Stowarzyszenie Krajów Afrykańskich
i Madagaskaru, nosi nazwę:
a) Konwencja z Lomé
b) Konwencja z Jaunde
c) Porozumienie z Georgetown
5. Proszę zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi.
Kraje członkowskie UE, w których istnieje obowiązek głosowania wyborczego to:
a) Austria
Nr 1/2004 Społeczeństwo i Polityka
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b) Belgia
c) Grecja
d) Luksemburg
e) Szwecja
6. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź.
Zasada, zgodnie z którą normy stanowione przez instytucje Wspólnot Europejskich stają się obowiązujące z chwilą wydania – automatycznie – i nie wymagają ze strony organów państwowych dodatkowej akceptacji to:
a) zasada bezpośredniego skutku
b) zasada bezpośredniego obowiązywania
c) zasada nadrzędności
7. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź.
W obszarze „Edukacja i kształcenie zawodowe” instytucje Wspólnoty Europejskiej zaangażowane są w procedurę decyzyjną zwaną procedurą:
a) zgody
b) współdecydowania
c) współpracy
d) konsultacji
8. Proszę zaznaczyć, czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.
Akcja Jean Monnet to program Wspólnoty Europejskiej, pt. „Integracja europejska na studiach uniwersyteckich”, powołany w 1995 r. w ramach działań Komisji Europejskiej promujących inicjatywy akademickie mające na celu wspieranie działalności naukowej związanej z integracją europejską.
a) prawdziwe
b) fałszywe
9. Proszę zaznaczyć, czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.
Zgromadzenie Republiki Portugalii stanowi jednoizbowy parlament, wybierany co pięć lat w wyborach proporcjonalnych.
a) prawdziwe
b) fałszywe
10. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź.
Państwo członkowskie, w którym obowiązek szkolny trwa najdłużej spośród
wymienionych poniżej krajów to:
a) Belgia
b) Irlandia
c) Luksemburg
d) Portugalia
e) Szwecja
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L.p.
1)
2)
3)

Imię i nazwisko
Przewodniczącego Parlamentu
Europejskiego
Alcide de Gasperi
Nicole Fontaine

Kadencja
1952–1954
1954

Narodowość
Belgia
Francja

12. Proszę podać nazwę naczelnego organu administracji rządowej
ds. programowania i koordynowania polityki w sprawach związanych
z integracją Polski z Unią Europejską, działań dostosowawczych Polski
do standardów wspólnotowych oraz działań administracji państwowej
w zakresie otrzymywanej pomocy przedakcesyjnej, powołanego na mocy ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku.
13. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź.
Parlament Łotwy (Saeima) jest:
a) jednoizbowy
b) dwuizbowy

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

11. Proszę uzupełnić tabelę.

14. Proszę zaznaczyć, czy poniższe zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.
Parlament Europejski nie ma wpływu na mianowanie członków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
a) prawdziwe
b) fałszywe
15. Proszę podać nazwę państwa, które jako pierwsze spośród
państw mających przystąpić do Unii Europejskiej w roku 2004 przeprowadziło referendum akcesyjne.
16. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź.
Wyłącznej kompetencji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości podlega:
a) opiniowanie projektów umów międzynarodowych, które Wspólnota
chce zawrzeć z podmiotami trzecimi
b) ustanowienie Tymczasowej Komisji Śledczej
c) rozpatrywanie petycji złożonych przez obywateli państw członkowskich UE
17. Proszę zaznaczyć, czy poniższe zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.
Prezes Najwyższej Izby Kontroli powoływany jest przez Sejm RP – za zgodą
Senatu – na 6-letnią kadencję.
a) prawdziwe
b) fałszywe
Nr 1/2004 Społeczeństwo i Polityka
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18. Proszę przyporządkować
1) Erazm z Rotterdamu
2) Tomasz Morus
3) Karol Darwin

twórców do dzieł, których są autorami.
a) „Utopia”
b) „Pochodzenie gatunków”
c) „Pochwała głupoty”

19. Proszę zaznaczyć, czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.
Wejście w życie projektu budżetu Wspólnoty Europejskiej wymaga podpisu
Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.
a) prawdziwe
b) fałszywe
20. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź.
Terytorium Francji podzielone jest na 27 okręgów szkolnych zwanych:
a) departamentami
b) regionami
c) akademiami
21. Proszę zaznaczyć, czy poniższe zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.
Europejski System Banków Centralnych posiada osobowość prawną.
a) prawdziwe
b) fałszywe
22. Proszę podać imię i nazwisko przedstawiciela Polski, który
w dniach 28–29 sierpnia 1991 roku wziął udział w spotkaniu ministrów
spraw zagranicznych Francji, Niemiec i Polski. Spotkanie to stanowiło
początek współpracy wymienionych państw w ramach Trójkąta Weimarskiego.
23. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź.
28 stycznia 1997 roku Rada Ministrów RP przyjęła:
a) Narodową Strategię Integracji
b) Harmonogram Działań Implementacyjnych Narodowej Strategii Integracji
c) Program działań dostosowujących gospodarkę i system prawny do wymagań Układu Europejskiego
24. Proszę uzupełnić zdanie, wpisując nazwę państwa.
Państwem, które sąsiaduje ze Szwecją, Norwegią, Rosją i Estonią jest
…………………… .
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Odpowiedzi
1. a) Holandia (Królestwo Holandii); b) Portugalia (Republika Portugalska); c) Estonia (Republika Estońska); d) – Irlandia
2. 1) c; 2) b; 3) d; 4) a
3. 1) b; 2) a; 3) c; 4) d
4.
b) Konwencja z Jaunde
5.
b) Belgia; c) Grecja; d) Luksemburg
6.
b) zasada bezpośredniego obowiązywania
7.
b) współdecydowania
8.
b) fałszywe (w 1990 r.)
9.
b) fałszywe (co 4 lata)
10. a) Belgia
11. 1) Paul Henri Spaak; 2) Włochy; 3) 1999-2002
12. Komitet Integracji Europejskiej
13. a) jednoizbowy
14. a) prawdziwe
15. Malta (Republika Malty)
16. a) opiniowanie projektów umów międzynarodowych, które Wspólnota chce zawrzeć z podmiotami trzecimi
17. a) prawdziwe
18. 1) – c; 2) – a; 3) – b
19. a) prawdziwe
20. c) akademiami
21. b) fałszywe
22. Skubiszewski (Krzysztof)
23. a) Narodową Strategię Integracji
24. Finlandia (Republika Finlandii)
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Konkurs medialny
Olimpiady Wiedzy o Polsce
i Świecie Współczesnym,
czyli „jak napisać esej”

Istnieje wiele pożytecznych i bardzo przydatnych instrukcji: instrukcja obsługi pralki, instrukcja złożenia szafki na buty, instrukcja zamontowania anteny telewizyjnej. Przeznaczeniem każdej z nich jest pomoc, wskazanie jak daną
czynność należy poprawnie wykonać, by przedmiot czynności spełnił swoje
funkcje. Ten sam cel przyświeca niniejszej instrukcji. Jej przedmiotem jest natomiast napisanie eseju, i to takiego, który spełni swą rolę tj. utoruje drogę do
następnego etapu Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym.
Zgodnie z 62 pkt. Regulaminu Olimpiady, jej uczestnicy decydując się na
konkurs medialny są zobowiązani w I etapie do napisania eseju. I chciałabym
w tym miejscu wyraźnie podkreślić wymaganą przez organizatorów formę wypowiedzi literackiej tj. ESEJ, bo jest to zamysł równie celowy, co podstawowy.
A niestety niejednokrotnie umyka on uczestnikom konkursu, choć przecież
jest kwestią kardynalną.
Zacznijmy zatem od spraw definicyjnych. Esej, zgodnie ze szkolnym słownikiem terminów literackich, jest wypowiedzią o tematyce literackiej, publicystycznej lub filozoficznej, wyróżniającą się swobodnym, osobistym tonem
oraz dbałością o formę. I dalej: od rozprawy o charakterze naukowym, prezentującej wyczerpująco materiał dowodowy, esej różni się elastycznością
formy, sięganiem po środki literackie (obraz, metafora itp.) oraz tym, że nie
dąży do pełnej syntezy, lecz wyraża refleksje autora oraz, jak to ujmuje dość
przewrotnie słownik, esej „stwarza iluzję szczerości”1. I właśnie o wydobycie
owej szczerości, choćby miała być iluzją, chodzi organizatorom Olimpiady.
Miast solidnie udokumentowanej, rzetelnej i drobiazgowej analizy paranaukowej należy „się wyluzować” – używając kolokwializmu młodzieżowego.
Wykorzystać swobodę, jaką daje esej, do zaprezentowania własnych poglą1
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dów, przemyśleń, okrasić je odrobiną dowcipu i ironii, i oto mamy przepis na
lekkostrawny, wyśmienity esej. Trudno bowiem wymagać od uczniów szkół
średnich dojrzałych prac naukowych, poprawnie logicznie skonstruowanych
tez oraz dysertacji, powstałych na bazie solidnej kwerendy naukowej. Byłby
to absurd, a także, jak przypuszczam, praca nudna zarówno dla twórców, jak
i późniejszych oceniających. Nie starajcie się zatem – drodzy Olimpijczycy –
tworzyć takich prac, a spróbujcie napisać po prostu esej. To może być wyzwaniem o wiele bardziej interesującym niż wspinanie się na szczyty naukowości.
No i przede wszystkim będzie spełnieniem formalnego wymogu regulaminu
Olimpiady.
Podsumowując zatem - czego esej nie może zawierać:
• naukowego, paranaukowego, zobiektywizowanego stylu wypowiedzi;
• języka fachowego, niejednokrotnie używanego przedwcześnie;
• czysto naukowych typologii i klasyfikacji;
• statystyk i badań naukowych, opatrzonych fachowym, obiektywnym komentarzem;
• wyczerpujących, dogłębnych analiz naukowych w danej dziedzinie itp.
Co natomiast esej zawierać powinien:
• osobisty, wręcz nacechowany emocjonalnie, swobodny styl wypowiedzi
(„iluzja szczerości”);
• opinie subiektywne, stronnicze, poglądy własne autora;
• mnogość rozmaitych środków literackich, ubarwiających wypowiedź;
• humor i ironię.
Ponadto esej, jak każda wypowiedź pisemna, by mógł zasłużyć na dobrą
opinię, musi spełnić kilka wymogów formalnych, związanych ze strukturą pracy. Powinna być ona przejrzysta i odzwierciedlać celowy i logiczny zamysł autora – uporządkowany tok jego rozumowania. Nic tak nie porządkuje pracy pisemnej, jak uprzednio sporządzony plan, konspekt. Ten z kolei składając się
z tytułów rozdziałów, rozpisanych na bardziej szczegółowe punkty, powinien
konsekwentnie rozwijać myśl główną. Autor pokaże wówczas, że jego rozważania, choć w luźnej formie eseju, mają charakter przemyślany i podporządkowane są pewnej logice.
Mając tak skonstruowany plan nie pozostaje już nic innego jak po prostu
go zrealizować, wypełnić treścią poszczególne jego punkty. Poniżej prezentuję przykładowe plany dla trzech tegorocznych tematów prac. Zaznaczam jednocześnie, że jako plany esejów, mogą one nie wyczerpywać całej problematyki związanej z danym tematem. Ale w tym przecież tkwi dobrodziejstwo eseju! Stanowią one po prostu egzemplifikację podniesionych powyżej argumentów, a nie obowiązującą powszechnie, jedynie możliwą wykładnię. W związku
z tym zastrzegam sobie także prawa autorskie do wszystkich zamieszczonych
poniżej planów.
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I. ROLA ZASADY SUBSYDIARNOŚCI
W KSZTAŁTOWANIU POLITYKI REGIONALNEJ
UNII EUROPEJSKIEJ

1. Jak najbliżej obywatela, czyli rzecz
o zasadzie subsydiarności
(rozważania poświęcone zasadzie sudsydiarności)
• pradzieje pomocniczości
(początkiem rozważań jest geneza i treść zasady subsydiarności, zwanej
także zasadą pomocniczości; tu należałoby rozwinąć bardzo ciekawą kwestię
powiązania idei pomocniczości jako narzędzia praktycznych działań politycznych z ideologiczną podbudową – katolicką nauką społeczną)
• renesans idei pomocniczości – przykłady z życia
(kilka uwag poświęconych ożywieniu w latach 90-tych idei pomocniczości,
nawiązanie do polskiej konstytucji i Traktatu o Unii Europejskiej, który wprowadził zasadę subsydiarności do systemu unijnego)
• pomocniczość i Unia Europejska – związek z rozsądku
(rozważania skupione wokół zasady subsydiarności jako koniecznego rozwiązania dla efektywnie funkcjonującej, spełniającej swoje cele Unii 15, a obecnie 25 państw)

2. „Europa regionów” krok po kroku
(część poświecona rozważaniom o unijnej polityce regionalnej)
• polityka regionalna UE i jej skutki uboczne
(rozważenie skutków polityki regionalnej, która realizując pomoc, głównie
finansową, dla zacofanych regionów, w efekcie systematycznie wyrównuje
i wzmacnia regiony politycznie, co nie pozostaje bez wpływu na polityczny wymiar całej Unii Europejskiej)
• Komitet Regionów – wspólny głos regionów unijnych
(powołanie Komitetu Regionów przez Traktat z Maastricht jest jednym
z etapów rozwoju polityki regionalnej i zarazem znakiem docenienia regionów
jako partnerów politycznych; rozważania wokół tej kwestii)
• „Europa regionów” zamiast „Europy państw”?
(rozważania o regionach unijnych i polityce regionalnej osadzone w kontekście walki dwóch wizji Unii Europejskiej i jej wymiaru politycznego; poprzez politykę regionalną do „Europy regionów”? )

3. Subsydiarność od małej do wielkiej skali
(rozważania poświęcone analizie praktycznego oddziaływania zasady subsydiarności na przykładzie Polski, można rozpocząć od gminy zamieszkania
i kilka uwag poświęcić przechodzeniu od najbardziej szczegółowej płaszczyzny
rozważań do najbardziej ogólnej; matrycą mogą się stać konkretne kwestie,
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4. Subsydiarność w ujęciu makro
(część poświęcona wpływowi zasady subsydiarności na Unię Europejską
i jej politykę regionalną)
• Unia Europejska i kaganiec subsydiarności
(rozważania skupione wokół zasady subsydiarności jako czynnika ograniczającego działalności UE na rzecz państw i regionów)
• Subsydiarność jako narzędzie wzmacniania regionów
(o zasadzie subsydiarności, która wzmocniła regiony, a politykę regionalną
uczyniła jedną z najważniejszych wspólnotowych polityk)
• Subsydiarność i nowa polityka regionalna – epilog
(podsumowanie rozważań – o ścisłym związku polityki regionalnej i zasady
subsydiarności we współczesnej, większej Unii Europejskiej)

Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

cele i zadania Unii Europejskiej, które mogą być skutecznie zrealizowane na
każdym z wymienionych poziomów )
• Zasada subsydiarności – realizacja w gminie
(przykładowo: kwestia wypłat dopłat do produkcji rolnej)
• Zasada subsydiarności – realizacja w powiecie
(przykładowo: kwestia ochrony dóbr kultury)
• Zasada subsydiarności – realizacja w województwie
(przykładowo: kwestia realizacji polityki ochrony środowiska)
• Zasada subsydiarności – realizacja w skali kraju
(przykładowo: wdrożenie dyrektywy o w sprawie zniesienia ograniczeń
w przemieszczaniu się i pobycie pracowników państw członkowskich i ich rodzin we Wspólnocie Europejskiej)

II. FUNDUSZE STRUKTURALNE JAKO INSTRUMENT
REALIZUJĄCY POLITYKĘ REGIONALNĄ
UNII EUROPEJSKIEJ

1. „Harmonijny, zrównoważony i trwały rozwój
Unii Europejskiej” czyli czym jest polityka regionalna
(rozważania wokół pojęcia oraz potrzeby wprowadzenia i realizowania polityki regionalnej)
• Spójny rozwój regionów podstawą dobrobytu Unii
(omówienie zależności między stabilnym rozwojem regionów a stabilnym
rozwojem i wzrostem ekonomicznym Unii Europejskiej we wszystkich sektorach gospodarki)
• Cztery strefy zagrożenia – cztery Fundusze Strukturalne. Diagnoza stanu wyjściowego
(wstęp do rozważań nad czterema Funduszami Regionalnymi; wskazanie
na zagrożone obszary rozwoju regionalnego oraz odpowiadające im programy
przeciwdziałania i wparcia)
Nr 1/2004 Społeczeństwo i Polityka
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2. Dysproporcje międzyregionalne – I strefa zagrożenia.
Analiza przypadku
(analiza pierwszego Funduszu Strukturalnego na konkretnym przykładzie,
praktyczna analiza przydatności funduszu)
• Lokalizacja zagrożenia: niedoinwestowane małe i średnie przedsiębiorstwa w regionie X
(wyselekcjonowanie jednego z obszarów działania pierwszego funduszu,
wskazanie na dysproporcje między regionami UE w tym zakresie i na negatywny, destabilizacyjny ich wpływ na unijna politykę regionalną a także na politykę gospodarczą UE w ogólności)
• Cel średniego zasięgu: rozwój potencjału lokalnego w regionie X
(omówienie konieczności zniwelowania konkretnego zagrożenia, zlokalizowanego w poprzednim punkcie oraz szerszego celu, choć o zasięgu regionalnym, który ma być osiągnięty)
• Narzędzie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
(omówienie kanałów działania funduszu, konkretnych środków, które
można wykorzystać do realizacji celu krótkiego zasięgu)
• Cel długiego zasięgu: spójna „Europa regionów”
(rozważania wokół efektu długofalowego, jaki ma przynieść osiąganie celów krótkiego zasięgu, roli, jaką ma wypełnić pierwszy fundusz strukturalny)

3. Bezrobocie – II strefa zagrożenia. Analiza przypadku
(analiza drugiego Funduszu Strukturalnego na konkretnym przykładzie,
praktyczna analiza przydatności funduszu)
• Lokalizacja zagrożenia: strukturalne bezrobocie w regionie Y
(wyselekcjonowanie jednego z obszarów działania drugiego funduszu,
wskazanie na problem bezrobocia, dysproporcji regionalnych w UE w tym zakresie oraz na ujemne tego skutki dla unijnej polityki regionalnej a także polityki gospodarczej UE w ogóle)
• Cel krótkiego zasięgu: wsparcie mobilności pracowników w regionie Y
(omówienie konieczności zniwelowania konkretnego zagrożenia, zlokalizowanego w poprzednim punkcie oraz szerszego celu, choć o zasięgu regionalnym, który ma być osiągnięty)
• Narzędzie: Europejski Fundusz Socjalny
(omówienie kanałów działania funduszu, konkretnych środków, które
można wykorzystać do realizacji celu krótkiego zasięgu)
• Cel długiego zasięgu: spójna „Europa socjalna”
(rozważania wokół efektu długofalowego, jaki ma przynieść osiąganie celów krótkiego zasięgu, roli, jaką ma wypełnić drugi fundusz strukturalny)
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(analiza trzeciego Funduszu Strukturalnego na konkretnym przykładzie,
praktyczna analiza przydatności funduszu)
• Lokalizacja zagrożenia: nierentowne rolnictwo w regionie Z
(wyselekcjonowanie jednego z obszarów działania trzeciego funduszu,
wskazanie na problem zacofanego rolnictwa, dysproporcji regionalnych w UE
w tym zakresie oraz na ujemne tego skutki dla unijnej polityki regionalnej
a także polityki gospodarczej w ogóle)
• Cel krótkiego zasięgu: restrukturyzacja + modernizacja rolnictwa w regionie Z
(omówienie konieczności zniwelowania konkretnego zagrożenia, zlokalizowanego w poprzednim punkcie oraz szerszego celu, choć o zasięgu regionalnym, który ma być osiągnięty)
• Narzędzie: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej –
Sekcja Orientacji
(omówienie kanałów działania funduszu, konkretnych środków, które
można wykorzystać do realizacji celu krótkiego zasięgu)
• Cel długiego zasięgu: prężny wspólnotowy rynek rolny
(rozważania wokół efektu długofalowego, jaki ma przynieść osiąganie celów krótkiego zasięgu, roli, jaką ma wypełnić trzeci fundusz strukturalny)

5. Rybołówstwo – IV strefa zagrożenia. Analiza przypadku
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4. Wieś i rolnictwo – III strefa zagrożenia.
Analiza przypadku

(analiza czwartego Funduszu Strukturalnego na konkretnym przykładzie,
praktyczna analiza przydatności funduszu)
• Lokalizacja zagrożenia: zacofane rybołówstwo w regionie
(wyselekcjonowanie jednego z obszarów działania czwartego funduszu,
wskazanie na problem zacofanego rybołówstwa, dysproporcji regionalnych
w UE w tym zakresie oraz na ujemne tego skutki dla unijnej polityki regionalnej a także polityki gospodarczej w ogóle)
• Cel krótkiego zasięgu: rozwój infrastruktury portów rybackich
w regionie
(omówienie konieczności zniwelowania konkretnego zagrożenia zlokalizowanego w poprzednim punkcie oraz szerszego celu, choć o zasięgu regionalnym, który ma być osiągnięty)
• Narzędzie: Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa
(omówienie kanałów działania funduszu, konkretnych środków, które
można wykorzystać do realizacji celu krótkiego zasięgu)
• Skutek: prężny wspólnotowy rynek rybołówstwa
(rozważania wokół efektu długofalowego, jaki ma przynieść osiąganie celów krótkiego zasięgu, roli, jaką ma wypełnić czwarty fundusz strukturalny)
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6. Fundusze strukturalne fundamentem unijnej polityki
regionalnej? Podsumowanie
(uwagi podsumowujące o roli funduszy strukturalnych, ocena wpływu ich
działalności na unijną politykę regionalną)
III. WKŁAD POLITYKI SPÓJNOŚCI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ W ROZWÓJ UNII EUROPEJSKIEJ

1. Strategia zorientowana na cel – rzecz o Unii Europejskiej
(część poświęcona celom traktatowym Unii Europejskiej, do których Unia
w zamyśle państw członkowskich została powołana; pokazanie zależności między celami Unii a polityką wobec regionów, ich stopniem rozwoju)
• Postęp gospodarczy i społeczny
(rozwinięcie i omówienie pierwszego celu traktatowego Unii Europejskiej
ze wskazaniem na rolę regionów w jego osiągnięciu; sukces gospodarczy Unii
jako całości jest uzależniony od postępu gospodarczego jej części; destabilizacja, znaczne dysproporcje rozwojowe pomiędzy państwami i regionami będą
miały negatywny wpływ na rozwój gospodarczy całej Unii)
• Wspólna tożsamość i obywatelstwo
(rozwinięcie i omówienie drugiego celu traktatowego Unii Europejskiej
ze wskazaniem na rolę regionów w jego osiągnięciu; tożsamość unijna i postawy obywatelskie wobec Unii Europejskiej są kształtowane przede wszystkim na poziomie regionów i uzależnione od polityki jaka wobec nich jest prowadzona)
• Bezpieczeństwie, wolność i sprawiedliwość
(rozwinięcie i omówienie trzeciego celu traktatowego Unii Europejskiej ze
wskazaniem na znaczenie regionów w jego osiągnięciu; obszar bezpieczeństwa, wolności i sprawiedliwości jest ściśle uzależniony od ustanowienia go
najpierw w państwach i regionach)

2. Wszyscy w jednym tempie czyli czym jest spójność
społeczno-gospodarcza
(część poświęcona zasadzie spójności jako narzędziu realizowania celów
Unii Europejskiej, nie tylko tych o charakterze gospodarczym)
• Kto pierwszy do mety?
(wskazanie na potrzebę wspólnego realizowania celów unijnych; wspólne
działanie państw członkowskich, wzajemna współpraca a nie indywidualne dążenie do celu może przynieść pożądany efekt)
• Dlaczego niwelować różnice rozwojowe?
(wskazanie na konieczność wyrównywania poziomu rozwoju w regionach,
dysproporcje regionalne mają efekt hamujący wobec rozwoju Unii jako całości)
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3. Unia Europejska bez spójności – historia alternatywna
(rozważania wokół odmiennych rozwiązań rozwojowych – czym byłaby
Unia, jaką drogą by podążyła bez polityki spójności społeczno-gospodarczej)
• Nie ingerować! Czyli czysty liberalizm gospodarczy
(rozważenie modelu Unii opartej na niczym nie skrępowanej konkurencji
między regionami i państwami, bez dbałości o wyrównywanie dysproporcji
społeczno-gospodarczych między nimi, pozostawienie tej kwestii działaniu
rynku; rozważenie skutków takiego rozwiązania)
• Widmo Europy wielu prędkości
(koncepcje Europy wielu prędkości jako skutek braku solidarności unijnej
i polityki spójności)
• Co nam się bardziej opłaca?
(rozważenie czy taki alternatywny model rozwoju jest rzeczywiście dla Unii
Europejskiej, dla Polski korzystny)

4. Spójna Unia 25 państw? Podsumowanie
(Podsumowanie rozważań, znaczenia i wkładu polityki spójności społeczno-gospodarczej we właściwy rozwój Unii Europejskiej, z uwzględnieniem
ostatniego rozszerzenia)
• Nowi członkowie i ich oczekiwania
(wskazanie na nadzieje, jakie nowi członkowie łączą z przystąpieniem do
Unii, a w szczególności z unijną polityką spójności społeczno-gospodarczej)
• Oczekiwania i polityka spójności
(rozważenie na ile te oczekiwania mogą być spełnione i jakie może to mieć
skutki dla polityki spójności i rozwoju społeczno-gospodarczego całej Unii)
• Polityka spójności i przyszłość Unii Europejskiej
(wskazanie na konieczność reform, zmiany założeń polityki spójności
w kontekście przystąpienia nowych państw i gospodarczo-społecznej przyszłości Unii Europejskiej).
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• Nie ma spójności bez solidarności
(rozważania wokół związku spójności z solidarnością państw członkowskich, spójny rozwój wymaga solidarnego działania a efektem solidarności
w działaniu jest spójny rozwój)
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Polityka i kultura
polityczna społeczeństwa

1. Sposoby pojmowania polityki
Mitologie
i teologie
starożytnych
społeczeństw
sakralnych

Troska o święty, wywodzący się z boskiego ustanowienia, porządek. Władcy są pośrednikami pomiędzy rzeczywistością boską, a społecznością ludzką. Sakralny
obraz rzeczywistości nie wyklucza rozważań o charakterze pragmatycznym, np. na temat strategii sprawowania
i utrzymywania władzy.

Starożytność
klasyczna

Polityka to sprawy związane z polis (politeją), czyli rzecząpospolitą. Arystotelesowska koncepcja polityki
oznacza współkształtowanie życia w warunkach wolności i równości na miarę człowieczeństwa, pod określoną
władzą.

Wczesne
chrześcijaństwo

Pierwsi chrześcijanie uważali się przede wszystkim za
obywateli Królestwa Bożego (Lecz naszą ojczyzną jest
Niebo, skąd wyczekujemy Zbawiciela. Filip. III, 20). Ojczyzna Niebieska była rozumiana jako wzór doskonałego porządku politycznego, w którym nie ma ucisku, lecz
panuje braterstwo, wolność i pokój. Praktyczna realizacja nauki o nowym Królestwie była pojmowana różnorako:
• jako próba zaangażowania się na rzecz bezpośredniego ustanowienia Królestwa Bożego (chiliazm, koncepcje duchowej rewolucji światowej);
• dystansowanie się od wszelkiej polityki ziemskiej, szukanie wewnętrznego Królestwa Bożego (kwietyzm);
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• sakralizacja ziemskich porządków politycznych (Święte Cesarstwo);
• próba uświęcenia rzeczywistości ziemskiej, traktowanie polityki jako zadania doczesnego, ale czerpiącego
legitymizację z pozaziemskiego mandatu twórczej przebudowy świata.
Św. Tomasz
z Akwinu

Polityka to treść tych zadań, które trzeba podjąć, aby
zrealizować dobro wspólne społeczności ludzkiej. Ludzie wolni dążą w pierwszym rzędzie do realizacji swych
własnych, partykularnych celów. Ze względu na dobro
wspólne zachodzi konieczność istnienia kompetentnej
instancji koordynacyjnej i kierowniczej, na której barkach powinna spoczywać główna odpowiedzialność polityczna za społeczeństwo jako całość. Polityka oznacza
zatem kierowanie sprawami społeczeństwa zgodnie
z wymogami dobra wspólnego.

Państwo
nowożytne

Polityka to artykulacja i sprawowanie władzy państwowej, władzy, która w spluralizowanym ideologicznie
społeczeństwie rozwiązywać musi wiele różnorodnych
problemów celem zapewnienia pokoju i ładu wewnętrznego poprzez regulowanie wzajemnych stosunków między obywatelami. Państwo podkreśla suwerenny autorytet swojej władzy, na poparcie którego przywołuje rację
przewyższającą zwykły rozum ludzki – rozum zbiorowy
zwany „racją stanu”, domagający się bezwarunkowego
posłuszeństwa.

Oświecenie

Polityka to budowanie porządku rozumnego, kwestionującego irracjonalny autorytet władzy, uniemożliwiającego
stosowanie zbędnych represji, opierającego się na zgodnej woli autonomicznych podmiotów życia społecznego.

Marksizm

Polityka w społeczeństwie klasowym jest dążeniem do
przezwyciężenia, na drodze rewolucyjnej, stosunków
ucisku i wyzysku, co jest praktyczną realizacją konieczności historycznej. Polityka jest z istoty walką klasową,
prowadzoną w warunkach społeczeństw nowoczesnych,
głównie o władzę w państwie.

Max Weber

Polityka w szerszym rozumieniu to każdy rodzaj samodzielnej kierowniczej czynności, w węższym– zespół
działań podejmowanych w zamiarze uczestnictwa we
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Polityka to autorytatywna alokacja wartości w społeczeństwie.

Współczesne
pojmowanie
polityki

Polityka – ogół działań związanych z dążeniem do zdobycia i utrzymania władzy państwowej (tj. dysponującej
legalnymi środkami przymusu). Polityczną sferę życia
społecznego tworzą:
• system organów państwowych,
• system partyjny,
• system prawny,
• myśl polityczna (ideologie),
• kultura polityczna społeczeństwa.
Potocznie często przez politykę rozumie się:
1) program albo kierunek działalności państwa lub
określonego polityka,
2) sztukę kierowania sprawami publicznymi,
3) grę partyjną lub samą walkę o władzę i związane z nią
korzyści.

Ujęcia
naukowe

W nauce spotyka się głównie dwa ujęcia polityki:
• w szerszym, prawno-administracyjnym rozumieniu,
polityka to:
– rządzenie i kierowanie sprawami wspólnoty, państwa;
– sfera wzajemnych oddziaływań między państwem
a zorganizowanymi grupami społecznymi, dotyczących
celów i środków działalności państwa;
– państwo nie tylko reguluje współżycie społecze ludzi
należących do zbiorowości (stanowiąc i stosując prawo),
ale także organizuje i kieruje działalnością różnych instytucji usługowych i produkcyjnych, np. świadomie
wpływa na kierunek rozwoju życia społecznego, m.in.
przez zapewnienie porządku wewnętrznego i bezpieczeństwa zewnętrznego;
– państwo wpływa na życie gospodarcze przez tworzenie
jego ram prawnych i przez podatki oraz planowanie budżetu; poglądy i postulaty odnoszące się do tej sfery
w dużej mierze determinują kształt życia politycznego;
• w węższym rozumieniu polityka jest określana jako
prawomocne stosowanie środków publicznej regulacji
(legalnego przymusu fizycznego). Polityka to:
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władzy – bądź pomiędzy państwami, bądź pomiędzy
grupami wewnątrz państwa.
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– działania ludzi, które polegają na wyznaczaniu sfery
stosowania przemocy publicznej w społeczeństwie, na
kierowaniu sposobem jej stosowania przez stanowienie
i egzekwowanie prawa (parlament i rząd);
– działania ludzi bezpośrednio obsługujących środki
przymusu (policja, wojsko, służba celna, aparat fiskalny)
oraz działania osób określających rodzaj i wymiar stosowanego przymusu (wymiar sprawiedliwości).

2. Kultura i jej wpływ na życie społeczne
Geneza pojęcia:

• W znaczeniu najszerszym kultura obejmuje to wszystko, co w zachowaniu się i wyposażeniu członków społeczeństw ludzkich stanowi rezultat zbiorowej działalności. Mówi się też o kulturze jako tym, co w zachowaniu
się ludzkim jest wyuczone — w odróżnieniu od tego, co
biologicznie odziedziczone.
• W zastosowaniach pierwotnych słowo cultura odnosiło się do uprawy roli, dość wcześnie jednak zaczęło być
stosowane metaforycznie do innych dziedzin, w których
starania ludzkie prowadzą do poprawy stanu wyjściowego. Przez stulecia używany w tym drugim znaczeniu jedynie sporadycznie, termin „kultura” zyskał pewną popularność w XVIII wieku, kiedy był odnoszony zwłaszcza do moralnego i umysłowego doskonalenia się
człowieka. Szeroko zaczął być stosowany w XIX wieku.
Oznaczano nim całokształt tak duchowego, jak i materialnego dorobku społeczeństwa. W tym znaczeniu używano go na ogół zamiennie z terminem „cywilizacja”,
od którego później odróżniano go jako określenie dorobku raczej duchowego niż materialnego.
• W XX wieku upowszechniła się tendencja do ujmowania kultury przede wszystkim jako zespołu wzorów
rozwiązywania problemów charakterystycznego dla danego społeczeństwa, wzorów postępowania itp.

Kontrowersje
wokół
definiowania
kultury

• Nie było i nie ma żadnej ogólnie przyjętej teorii kultury. Różni autorzy skupiali uwagę na poszczególnych
aspektach kultury — zależnie od stawianych celów badawczych i całości zapatrywań na życie społeczne.
• Uzgodnienie różnych teorii kultury okazuje się zazwy-
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Kultura
według
Stefana
Czarnowskiego

Polityka i kultura polityczna społeczeństwa

czaj niemożliwe. Różnice między podejściami są niekiedy bardzo duże.
1. Dla jednych badaczy kultury najważniejsze jest uwydatnienie tego wszystkiego, co nie jest „naturą” i odróżnia społeczeństwa ludzkie od społeczeństw zwierzęcych.
Dla innych najważniejsze jest uwydatnienie różnic między społeczeństwami ludzkimi, z których każde wytwarza właściwe sobie wierzenia, wzory postępowania,
praktyki, instytucje itd.
2. Dla jednych badaczy termin kultura nie ma charakteru wartościującego (każda trwała zbiorowość ma swoistą
kulturę i chodzi o to, aby uchwycić jej cechy), podczas
gdy dla innych jest on terminem wartościującym i odnosi się jedynie do tych jednostek i grup, które stały się
„kulturalne”, tj. wzniosły się powyżej poziomu „prymitywizmu”, „dzikości”, „barbarzyństwa” itp. (tym samym
można mówić o kulturach „wyższych” i „niższych”).
3. Dla jednych badaczy kultura jest kategorią niezwykle
szeroką (tzw. globalne pojęcie kultury), obejmującą np.
całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa, przekazywanych z pokolenia na pokolenie
wierzeń i praktyk jego członków, przyjętych przez nich
wzorów postępowania itd., podczas gdy dla innych kultura to jedynie wycinek owej całości (piśmiennictwo, teatr,
muzyka), do którego nie należą np. nauka czy technika.
Kultura to ogół wytworów działalności ludzkiej, materialnych i niematerialnych, wartości i uznawanych sposobów postępowania, zobiektywizowanych i przyjętych
w dowolnych zbiorowościach, przekazywanych innym
zbiorowościom i następnym pokoleniom.

Wpływ kultury 1. Socjalizacja i kształtowanie osobowości jednostki.
na życie społeczne 2. Kreowanie systemów wartości i kryteriów, które je
określają.
3. Ustalanie wzorców zachowania.
Uczestnictwo
w kulturze

1. Przyswajanie sobie treści kultury masowej przekazywanych za pośrednictwem środków społecznego komunikowania.
2. Przyswajanie treści książek, programów radiowych
itp., któremu towarzyszy selekcja tego, czego chce się
słuchać lub/i oglądać.
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3. Tworzenie oraz przyswajanie wartości, wzorów,
norm, zwyczajów, upodobań.
Kultura masowa • Kultura masowa to:
1. ogół jednolitych form masowego uczestnictwa kulturalnego, jednolitych wytworów kultury, użytkowanych
współcześnie przez wielkie, zróżnicowane masy odbiorców;
2. w węższym znaczeniu określenie odnoszące się zwłaszcza do treści przekazywanych i odbieranych przez
środki masowego przekazu.
• Pojęcie kultury masowej ma często odcień pejoratywny, zwłaszcza w pracach krytyków tzw. społeczeństwa
masowego, którzy zarzucają jej obniżanie gustów estetycznych i deprecjonowanie wartości moralnych, dawanie pierwszeństwa rozrywce kosztem wartościowych
treści ideowych i oświatowych.
•Kierunki badania kultury masowej:
1. kto dysponuje danymi środkami przekazu i jaki ma to
wpływ na upowszechniane treści;
2. kto korzysta z danego typu treści, z jakich środowisk
wywodzą się odbiorcy, jakie mają zarobki, wykształcenie, zawód;
3. jakiego typu treści i jakie wartości oraz w jakim zakresie są upowszechniane w ramach konkretnych programów;
4. jaki jest wpływ upowszechnianych treści na osobowość ludzi, na ich sposób myślenia i działania.
Subkultura

158

• Całość swoistych wartości, norm i wzorów zachowań
właściwych stosunkowo małym zbiorowościom (lekarze, artyści, młodzież) funkcjonujących w ramach bardziej zróżnicowanego społeczeństwa.
• Podkultura zawiera pewne elementy kultury narodowej
i kultury masowej oraz spontanicznie powstałe w danej
małej społeczności normy, wartości i wzory zachowań.
• Pojęcie subkultury odnoszono najczęściej do zjawisk
składających się na kulturę młodzieżową, przede wszystkim dlatego, że prócz elementów podległych kontroli
systemu społecznego oraz regulowanych przez odpowiednie instytucje, o jej specyfice decydowała cecha
spontaniczności i opozycyjności do „kultury dorosłych”,
czyli dominującej.
Społeczeństwo i Polityka Nr 1/2004
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• Kultura młodzieżowa ukształtowana po II wojnie
światowej zasymilowała aktywność młodych ludzi, dla
których ważniejsze i bardziej dostępne od świata instytucji okazywały się nieformalne grupy rówieśnicze,
w tym także znane już w latach 30. XX wieku w USA
gangi młodzieżowe. Dotyczy to zwłaszcza młodzieży
z grup usytuowanych na niskich szczeblach hierarchii
społecznej, nie znajdującej dla siebie szans awansu i kariery, a zarazem odrzucającej perspektywę powielania
biografii rodziców.
• Rozwój kultury młodzieżowej z takimi jej przejawami,
jak muzyka rockowa, moda młodzieżowa, nowy typ niepokornego idola, spowodował powstanie nowych subkultur.
• Dynamiczny rozwój subkultur młodzieżowych był
spowodowany tym, że z reguły stawały się one materiałem dla kultury popularnej, upowszechniającej ich wzory za pośrednictwem środków masowego przekazu. Kultura popularna przeznaczona dla młodzieży wykorzystuje stylistyczną barwność i różnorodność subkultur,
niekiedy zaś sama kreuje nowe style, które stają się cechą subkultury.
• Istnieje związek rozwoju subkultur z załamywaniem
się tradycyjnych modeli wychowania i socjalizacji: apogeum rozwoju subkultur przypadło na Zachodzie na lata 60., w Polsce zaś na lata 80. XX stulecia, w obu przypadkach w sytuacji kryzysu dominującego systemu.
W efekcie subkultura stała się polem ekspresji nie tylko
grup marginalnych i dewiacyjnych, lecz także względnie
twórczych i innowacyjnych.
• Kontrkultura właściwa jest małym zbiorowościom.
Podobnie, jak w przypadku subkultury, jej elementy
składowe zostały zapożyczone z różnych źródeł. Ale
kontrkultura jest tego rodzaju całością wartości, wzorów i norm społecznych, które są przeciwstawne powszechnie uznawanym w danym społeczeństwie.

3. Potoczne i naukowe rozumienie kultury
W nauce i w użyciu codziennym, potocznym występuje zasadniczo inny
sposób rozumienia i stosowania pojęcia kultura. Zwracał na to uwagę wybitny
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polski socjolog okresu międzywojennego, Stefan Czarnowski. Wyodrębnił on
akademickie i potoczne rozumienie kultury.
POTOCZNE

NAUKOWE

W życiu codziennym określenie
kultura ma silną konotację wartościującą. Inaczej mówiąc potoczne
rozumienie kultury pozwala na
stwierdzenie, że ktoś jest kulturalny,
a ktoś inny nie ma kultury. Podobnie
w języku potocznym dopuszczalne
jest powiedzenie: nie ma dzisiaj pogody.

Z naukowego punktu widzenia
kultura występuje zawsze kiedy
mówimy o zbiorowościach ludzi niezależnie od tego w jakim to się dzieje miejscu i czasie. Stefan Czarnowski mówi wręcz polemicznie: brak
kultury jest także kulturą. Podobnie
dla meteorologa pogoda jest zawsze.
Może być słoneczna lub pochmurna,
może być ciepło lub zimno.

Terminy w języku potocznym posiadają zabarwienie wartościujące, czyli
ocenne.

Terminy w języku nauki posiadają
charakter opisowy.

Definicje, czy mówiąc szerzej, teorie kultury odwołują się oczywiście do
akademickiego, czyli naukowego, a nie potocznego, wartościującego rozumienia pojęcia kultura.
W debatach publicznych, a także w publicystyce używa się tego pojęcia wartościująco a nie opisowo podkreślając, że w jakiejś grupie nie wykształciła się
kultura polityczna, a jakiemuś politykowi radykalnego ugrupowania jej brak.
Nie można jednak w akademickim rozumieniu terminu kultura polityczna
mówić o jej braku. Pewne środowiska i organizacje mogą mieć skłonność do
radykalnego wyrażania swoich poglądów politycznych oraz do zachowań niekonwencjonalnych, nierzadko wręcz organizowania nielegalnych form protestu, ale są to przejawy specyficznej kultury politycznej określonej grupy.

4. Pojęcie kultury politycznej
KULTURA POLITYCZNA
Wiedza oraz systemy wartości i (lub) wzorce zachowań, leżące u podstaw działania różnych podmiotów (rządzących, rządzonych; przywódców i szeregowych
członków ruchów masowych, partii itp.) uczestniczących — w różnym stopniu
i różnych rolach — w wykonywaniu władzy państwowej.

Kultura polityczna w węższym rozumieniu może być rozpatrywana
w dwóch ujęciach: psychologicznym i antropologicznym.
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Kultura polityczna jednostki (grupy) w ujęciu psychologicznym to:
• ogół przekonań, ocen, postaw wobec instytucji i osób sprawujących władzę, zwłaszcza stopień poinformowania o przysługujących prawach politycznych i sposobach ich wykorzystania;
• akceptowane ideały i wartości życia politycznego;
• wyobrażenia o roli własnej grupy w życiu politycznym;
• postawy wobec ruchów politycznych organizowanych przez inne grupy;
• wiedza historyczna;
• zainteresowanie polityką;
• rozumienie bieżącej gry i walki politycznej;
• uczestnictwo (partycypacja) w życiu politycznym.
Kultura polityczna w ujęciu antropologicznym to:
• ogół norm życia politycznego, a więc reguł rządzenia i wpływania na rządy;
• szeroko rozumiany system normatywny tworzą m.in.: zasady funkcjonowania organów państwa i partii, styl rządzenia i przywództwa, stosowane techniki kształtowania postaw politycznych, sposoby korzystania
przez jednostki z praw politycznych, zasady funkcjonowania opinii publicznej;
• kultura polityczna jest regulatorem życia politycznego społeczeństwa
i należy do kultury symbolicznej.

5. Kultura a kultura polityczna
Oba pojęcia są inaczej definiowane w zależności od autora i nurtu teoretycznego, który reprezentuje.
Większość uczonych zajmujących się badaniem kultury politycznej odwoływało się do selektywnych podejść w definiowaniu kultury jako całości.
Podstaw nowoczesnych koncepcji kultury politycznej należy szukać w psychologistycznych teoriach kultury stworzonych przez Clyde’a Klukhohna czy
Ralpha Lintona. Twórcom koncepcji kultury odpowiadało najlepiej traktowanie kultury jako zespołu wartości i reguł postępowania. Autorzy amerykańscy, którzy jako pierwsi dokładnie zdefiniowali kategorię kultura polityczna
i zastosowali w badaniach empirycznych:
• od R. Lintona przejęli pojęcie wzorów kulturowych,
• wykorzystali w badaniu kultury politycznej antropologiczną koncepcję
symboli i ich roli w kształtowaniu kultury,
• z antropologii społecznej przejęli ważną zasadę wpływu kręgów kulturowych na formowanie wzorów kulturowych oraz koncepcję dyfuzji, czyli
przenikania wzorów kulturowych.
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6. Podstawowe elementy kultury politycznej
Na kulturę polityczną składają się:
a) zainteresowania polityką, wiedzą o niej i znajomość faktów politycznych;
b) wartości uznawane i pożądane dotyczące systemu politycznego i mechanizmów funkcjonowania jego instytucji;
c) ocena zjawisk politycznych i sądy wartościujące na temat instytucji politycznych;
d) uznawane wzory zachowań w sferze polityki i wypróbowane typy działań
politycznych.
Wymienione elementy składowe można określić mianem wymiarów
kultury politycznej.
Pierwszy wymiar Kształtuje się zarówno w wyniku doświadczeń w środowisku pracy oraz doświadczeń w obcowaniu z in(komponent
stytucjami systemu politycznego, jak i przez przypoznawczy)
swajanie wiedzy naukowej. Jest składnikiem sfery subiektywnej i może znajdować wyraz w zachowaniach
werbalnych, czyli wypowiedziach na temat polityki bądź
deklaracjach. Stanowi podstawę formułowania ocen
i sądów wartościujących na temat wydarzeń politycznych i działania instytucji politycznych.
Drugi wymiar
(komponent
aksjologiczny)

Na proces krystalizacji tego wymiaru oddziaływują:
tradycja historyczna, systemy religijne, doktryny polityczne, programy ruchów politycznych. Istotny
wpływ na kształtowanie tego wymiaru może odgrywać rodzina, jako celowa grupa społeczna, która przenosi pewne wzory także w zakresie stosunków politycznych – właściwe dla danej klasy, warstwy społecznej, regionu a także
okresu historycznego. Ten wymiar tkwi głęboko w sferze
subiektywnej. Znajduje swój wyraz w takiej formie zachowań werbalnych, jak deklaracje. Częściej jednak jest nieujawnioną podstawą sądów wartościujących na temat
„obiektów” politycznych oraz konkretnych zachowań.

Na formułowanie ocen przez grupy społeczne i pojeTrzeci wymiar
dyncze indywidualności wpływ wywiera wiedza jaką po(komponent
ocenno-afektywny) siadają i ukształtowany system wartości. Bezpośrednim czynnikiem wyzwalającym powstanie oceny jest jakieś wydarzenie polityczne. Można go określić również
mianem afektywnego, gdyż formułowaniu ocen towarzyszą często emocje. Szczególnie wtedy, gdy oceny od-
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Czwarty wymiar
(komponent
behawioralny)

Zachowania w sferze polityki to wyraz orientacji politycznych uczestników danego systemu (Almond), manifestacja wewnętrznych przekonań (B. Gołębiowski).

7. Kultura polityczna według Almonda i Verby
KULTURA POLITYCZNA
(Gabriel A. Almond, Sidney Verba)

Cechy indywidualnych postaw i orientacji wobec polityki występujące wśród
członków systemu politycznego.

Polityka i kultura polityczna społeczeństwa

noszą się do wydarzeń politycznych, których uczestnicy
systemu politycznego byli niedawno świadkami. Są one
wówczas bardziej reakcją emocjonalną powstałą na skutek konfrontacji określonych wartości z faktami, niż racjonalnym sądem sformułowanym na podstawie posiadanej wiedzy i rzeczowej analizy wydarzenia.

Trzy aspekty poznania kultury politycznej
Sfera poznawcza
Wiedza i wyobrażenie
ludzi o systemie politycznym oraz stopień
społecznego zainteresowania systemem.

Sfera emocjonalna
Stan uczuć wobec systemu
politycznego i jego sprawności np. dumy i stopnia
zadowolenia obywateli
z ustroju państwa.

Sfera oceniająca
Wiedza i wyobrażenie
ludzi o systemie politycznym oraz stopień
społecznego zainteresowania systemem.

Typy kultury politycznej
Zaściankowa
Społeczeństwo nie uznaje systemu politycznego
za centrum, nie ma wobec niego żadnych żądań, ani też nie uznaje
jego autorytetu (brak samoświadomości politycznej).
• Brak wyspecjalizowanych ról politycznych: wodzowie, naNr 1/2004 Społeczeństwo i Polityka

Poddańcza
Społeczeństwo jest świadome istnienia systemu
politycznego jako centrum, jednak nie wysuwa
wobec niego żądań politycznych i biernie akceptuje decyzje centrum politycznego; jest nastawione na pasywne uczestnictwo w życiu publicznym.

Uczestnicząca
Członkowie społeczeństwa są świadomi istnienia systemu politycznego i go akceptują. Są wobec niego aktywni, potrafią wyrażać i realizować własne interesy i żądania, akceptują też takie jego decyzje (wysoki
stopień samowiedzy politycznej).
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czelnicy, szamani to
funkcje, w których
aspekty polityczne zlewają się z ekonomicznymi i religijnymi, a postawa polityczna członków
wspólnot nie jest oddzielona od postaw religijnych i społecznych.
• Znikome oczekiwanie na zmiany inicjowane przez sam system polityczny. Istotne znamiona kultury zaściankowej mogą pojawiać się także w dość
rozbudowanych i wewnętrznie zróżnicowanych wspólnotach politycznych, ale będą mieć
raczej charakter emocjonalny i normatywny,
niż poznawczy.

• Często spotykane wyraziste postawy wobec
całego
systemu
i aspektów wynikowych, natomiast bardzo
rzadko wobec aspektów
inicjatywnych i jednostki
jako czynnika politycznego.
• Poszczególne osoby są
świadome
istnienia
władzy rządowej i mają do niej stosunek
uczuciowy; mogą być
z niej dumne lub wrogie
jej, oceniając ją jako
uprawnioną bądź nieuprawnioną. Przedmiotem tych postaw jest system w całości oraz wynikowa administracyjna
strona układu politycznego.
• Postawy są zasadniczo
bierne, chociaż w kulturze podporządkowania
wymagana jest pewna
doza i pewna forma
kompetencji.

• Członkowie społeczeństwa dążą do możliwie pełnej wiedzy zarówno o całości systemu,
jak i o strukturach oraz
procesach politycznych
i administracyjnych, czyli
o inicjatywnych i wynikowych aspektach systemu.
• Wyrazisty stosunek
do aktywnej roli jednostki w systemie politycznym, chociaż, uczuciowe i wartościujące
oceny owej roli mogą
wahać się od akceptacji
do odrzucenia.
• Kultura uczestnictwa nie usuwa bez reszty kultury zaściankowej i kultury podporządkowania. W systemie uczestnictwa obywatele są nie tylko nastawieni na aktywne poczynania polityczne, lecz
zarazem podporządkowują się prawu i władzy
oraz uczestniczą w licznych grupach pierwotnych, w których panują
postawy
charakterystyczne dla kultury zaściankowej. Trzeba jednak zauważyć, że dodanie postawy uczestniczącej do postawy podporządkowania i zaściankowej nie pozostawia
tych ostatnich nienaruszonymi.
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Kultura zaściankowości i podporządkowania

Kultura podporządkowania i uczestnictwa

Kultura zaściankowości i uczestnictwa

• Istotna część ludności
odrzuca pretensje do wyłączności zgłaszane przez
niejasno określone władze
plemienne, wioskowe czy
feudalne.
• Postawa lojalności wobec bardziej złożonego systemu politycznego z wyspecjalizowanymi strukturami władzy centralnej.
• Proces przejścia od zaściankowości do rządów
centralnych może się zatrzymać w punkcie odległym od w pełni rozwiniętej kultury podporządkowania (np. Imperium
Osmańskie).

• Jeśli kultura podporządkowania nie zniszczyła
struktur lokalnych i kultury
zaściankowej, to sieć tych
powiązań (w zmodyfikowanej formie) dostarcza
kompetentnych obywateli
kształtującej się kulturze
uczestnictwa (Wielka Brytania).
• Jeśli instytucje zaściankowe zostały zepchnięte na
margines, albo też całkowicie wchłonięte, powstała
luka pomiędzy sferą prywatną a publiczną (Prusy).
• W kulturze podporządkowania i uczestnictwa
część ludności zajmuje wyraziste postawy względem
aspektów inicjatywnych
i własnej aktywności, podczas gdy reszta obywateli
w dalszym ciągu nastawiona jest na autorytarne
struktury rządowe i zasadniczo charakteryzuje ją
osobista bierność.
• W epoce posttotalitarnej
niektóre takie reżimy
przyjmują infrastrukturę
demokratyczną, chociaż
w formie zniekształconej.

• Mieszanka pojawiająca
się w trakcie kulturowego
rozwoju narodów, które
dopiero się kształtują.
• W większości krajów tego typu dominuje kultura
zaściankowa, wprowadzane są natomiast strukturalne normy uczestnictwa,
które dla spójności systemy wymagałyby kultury
uczestnictwa.
• Większość takich systemów, nieustannie zagrożonych przez zaściankową
fragmentaryzację, zachowuje się jak linoskoczkowie, przechylając się to na
stronę autorytaryzmu, to
na stronę demokracji.
• Nie ma struktury na
której by mogła się
oprzeć: ani biurokracji
odwołującej się do lojalności poddanych, ani infrastruktury tworzonej
przez odpowiedzialnych
i kompetentnych obywateli.
• Nie należy wykluczać
możliwości ukształtowania się kultury uczestnictwa.

Nr 1/2004 Społeczeństwo i Polityka

Polityka i kultura polityczna społeczeństwa

8. Typy kultur niejednolitych wg Almonda i Powella
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9. Społeczne funkcje kultury politycznej
Kultura polityczna pełni w społeczeństwie wiele istotnych funkcji. Przede
wszystkim są to:
• funkcje regulacyjne – wpływ na zachowania polityczne obywateli, który
sprzyja przyjmowaniu określonych akceptowanych form, w pewnym sensie
ujednolica.
• funkcje integracyjne – tworzenie, zwłaszcza w obrębie dominującego
w danym społeczeństwie typu kultury politycznej, pewnego porozumienia
i wypracowywanie zasad współpracy jednostek i grup „w dążeniu do osiągnięcia określonych wartości i dóbr”. Normy i wartości polityczne przekazywane w ramach dominującego modelu kultury politycznej są ważnym czynnikiem służącym zespoleniu, osiągnięciu pewnego rodzaju jednorodności
zachowań i działalności obywateli w systemie.

10. Typ kultury obywatelskiej
W pracach dotyczących kultury politycznej pojawia się określenie kultura
obywatelska.
• Kultura polityczna uczestnictwa i kultura obywatelska to nie są pojęcia równoznaczne.
• Kultura polityczna uczestnictwa to modelowy (Almondowski) wzór kultury politycznej.
• Kultura obywatelska to realnie występujący model kultury politycznej we
współczesnym społeczeństwie (odnosi się on do systemu politycznego rozwiniętej demokracji parlamentarnej, a niektórzy wiążą go z koncepcją społeczeństwa obywatelskiego).
W ramach kultury obywatelskiej mogą występować jednocześnie kultura typu uczestniczącego, jak również orientacje właściwe dla typu kultury nazwanego zaściankowym, czy kultury podporządkowania.
Utrwalenie się demokratycznej polityki wymaga zaistnienia pewnego
typu postaw, łączących nowoczesność i tradycję, racjonalizm i tradycjonalizm, zróżnicowanie i konsensus – kultury obywatelskiej (najlepszy przykład Wielka Brytania). Proces kształtowania się kultury obywatelskiej to
ciąg konfliktów między nowatorstwem a tradycjonalizmem, konfliktów
które były dostatecznie ostre, aby powodować zmiany, a zarazem ostre nie na
tyle, by nieść ze sobą polaryzację stanowisk i rozpad.
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wy wobec inicjatyw politycznych, lecz – co więcej – pozytywnie traktują
struktury i procesy inicjatywne;
• jest spójna ze strukturą polityczną;
• postawy uczestnictwa politycznego nie wypierają postaw podporządkowania i zaściankowości, lecz splatają się z nimi.

11. Kategoria podkultury (subkultury) politycznej
Subkultura polityczna to zespół orientacji politycznych wyróżniający
się w systemie od innych.
Strukturalną cechą kultury politycznej jest niejednolitość. Nawet
w kulturze uczestnictwa istnieją trwałe i zróżnicowane postawy. Warunek
sprawnego działania wszelkiego systemu politycznego to pewne minimum
zgody co do podstaw polityki, roli rządu, celów i reguł uczestnictwa. Zgodność
postaw może być stosunkowo wysoka, ale mogą występować różnice związane
z poziomem wykształcenia, przynależnością etniczną, położeniem geograficznym, pozycją społeczną i ekonomiczną oraz religią. Pojecie „subkultury politycznej” służy do określenia grup, których postawy polityczne są względnie
jednolite i dlatego nie należy łączyć tego pojęcia z ogólniejszym pojęciem
„subkultury”, z grupami mniejszościowymi i ich wzorami postaw i zachowań.

Polityka i kultura polityczna społeczeństwa

Kultura obywatelska:
• to kultura lojalnego uczestnictwa; jednostki nie tylko mają klarowne posta-

Dwa podstawowe typy podziałów subkulturowych:
1. Warstwy, które stale mają odmienny stosunek do inicjatyw politycznych i efektów, zarazem jednak są lojalne wobec struktury politycznej.
W Stanach Zjednoczonych lewe skrzydło Partii Demokratycznej
i prawe skrzydło Partii Republikańskiej oraz socjaliści – lewe skrzydło
Labour Party – w Wielkiej Brytanii. Subkultury w tych państwach
przyjęły postać trwałych zróżnicowań politycznych. Tak lewica, jak i prawica akceptują istniejącą strukturę polityczną, natomiast odmiennie
oceniają treść polityki i jej realizatorów.
2. Podziały wyrażone w odmiennych postawach wobec struktury politycznej.
Francja jest przykładem heterogenicznej kultury politycznej– rewolucja francuska podzieliła naród na dwie subkultury: jedną o podstawie
uczestniczącej i drugą zdominowana przez postawy zaściankowości
i podporządkowania.
Nr 1/2004 Społeczeństwo i Polityka
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Pewne grupy społeczne ze względu na swój specyficzny status społeczny mogą stanowić subkultury polityczne. Tak będzie przykładowo
w przypadku młodzieży we współczesnych społeczeństwach, a ich odrębność
będzie generowana przez wyodrębnienie tej grupy i specyficzny sposób przebiegania jej socjalizacji politycznej. Grupę subkulturową może wytworzyć
mniejszość narodowościowa, ale nie jest zjawisko nieuniknione. Czasami
mówi się także o subkulturze elity politycznej mając na myśli przede wszystkim jej specyficzne wartości i sposób nastawienia do polityki. Zwłaszcza używany jest ten termin dla podkreślenia różnic w ocenie zjawisk politycznych pomiędzy grupą rządzących, a zbiorowością rządzonych.

12. Kultura polityczna a teoria postępowania
demokratycznego
•

•

•

•

•
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Robert Dahl wyróżnił pięć kryteriów postępowania demokratycznego:
Zagwarantowanie każdemu obywatelowi rzeczywistej i jednakowej
możliwości wyrażania swoich preferencji w procesie podejmowania
ważnych dla społeczności decyzji.
Równość głosów poszczególnych obywateli w stadium decyzyjnym.
Demokratyczny mechanizm gry politycznej dopuszcza sytuację, w której
członkowie wspólnoty decydują, że ich głosy w określonej sprawie nie będą
traktowane w jednakowy sposób.
(Przytoczone powyżej zasady stanowią tzw. procedurę demokratyczną
w wąskim sensie. Ich przestrzeganie jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do określenia danego systemu mianem demokratycznego.
Stanowią fundament demokratycznego wzoru kultury politycznej.)
Zagwarantowanie obywatelom odpowiednich i jednakowych możliwości stwierdzenia i oceny (w czasie, jaki pozostawia konieczność podjęcia decyzji), który z możliwych wariantów decyzji najlepiej przysłuży się ich interesom. W praktyce równy dostęp do informacji stwarza realne możliwości zdobywania przez obywateli wiedzy na temat polityki –
gwarantuje jawność życia politycznego.
Lud (demos) winien posiadać wyłączną możliwość decydowania w jaki sposób ustalana ma być „wokanda” spraw podlegających rozstrzyganiu na mocy procedur demokratycznych. Demokracja nie może bowiem być utożsamiana z systemem, w którym wszystkie decyzje są podejmowane przez lud (demos). Lud decyduje natomiast zawsze o tym:
➘ jakich zagadnień nie będzie rozstrzygał samodzielnie;
➘ jakie zagadnienia będzie rozstrzygał samodzielnie;
➘ na jakich warunkach deleguje upoważnienie do rozstrzygania określonych kwestii;
Do demos muszą należeć wszyscy dorośli członkowie stowarzyszenia
Społeczeństwo i Polityka Nr 1/2004

13. Między kulturą romantyczną a pragmatyczną
Utrata niepodległości państwa w końcu XVIII wieku zapoczątkowała spór
o kondycję narodową i siłę wpływu idei narodowych na określone zjawiska polityczne i społeczne. Spór ten występował najczęściej w postaci dwóch skrajnych stanowisk, związanych z dwiema tradycjami. Na tej podstawie można wyróżnić dwa typy uprawiania polityki: romantyczny i pragmatyczny. Ich zwolennicy prezentowali przeciwstawne stanowiska. Wśród różnic w podejściu do polityki można wyróżnić:
TRADYCJA
ROMANTYCZNA

Różnice w pojmowa- Wierność woli narodoniu patriotyzmu
wej manifestująca się
dążeniami do wewnętrznej i zewnętrznej suwerenności
Różnice w pojmowa- Wspólna historia, kultuniu pojęcia „narodu ra i porządek prawnopolitycznego”
ustrojowy. Czasem jest
on rozumiany jako „naród kulturowy”, to
podejście znalazło ujście
w idei mesjanistycznej.
Różnice w traktowa- Postawa emocjonalna –
niu polityki
uzasadnienia szuka ona
w etyce i moralności

TRADYCJA
PRAGMATYCZNA

Obrona
realistycznie
ujętego interesu narodowego

Polityka i kultura polityczna społeczeństwa

za wyjątkiem osób należących doń chwilowo oraz ubezwłasnowolnionych. Innymi słowy każdy, kto podlega prawom ustanowionym przez
wspólnotę powinien należeć do tej wspólnoty, a tym samym mieć wpływ na
kształt stanowionych norm.

Powiązany jest z państwem jako organizacją
narodu. Państwo jest rozumiane po prostu jako
ogół obywateli.

Dominuje kalkulacja; to
dobre, co jest korzystne
dla Polski

14. Rodzaje powstawania i formowania się
tożsamości narodowej
Początek koncepcji narodowych niesie ze sobą Wielka Rewolucja Francuska. Współcześnie tożsamość narodowa jest ściśle powiązana z kulturą narodową w szerokim rozumieniu. Istnieją jednak znaczne różnice w ujmowaniu
tożsamości narodowej i samego pojęcia narodu. Gdy dokonamy podziału ze
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względu na różnice w kształtowaniu się tożsamości narodowej będziemy mogli wyróżnić naród w sensie politycznym oraz naród w sensie etniczno-kulturowym.
Naród rozumiany w kategoriach politycznych (dominuje w Europie
Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych):
• wspólnota ściśle powiązana z rozwojem organizacji państwowej;
• ukształtowany organizm państwowy dążył do zintegrowania grup plemiennych czy etnicznych pod względem jednorodnego systemu wierzeń, obyczajów, wspólnot tradycji a przede wszystkim jednoczył je gospodarczo i politycznie poprzez wspólne organizacje kulturalne, oświatowe, programy politycznej i kulturowej socjalizacji, poprzez jednorodny aparat administracyjny, sądowniczy i wojskowy;
• podstawowym wyróżnikiem narodowej wspólnoty była nie przynależność
stanowa czy etniczna, ale przynależność państwowo-terytorialna, ustrojowa
i wolnościowa;
• członkowie tak rozumianego narodu są obywatelami.
Naród rozumiany w kategoriach etniczno-kulturowych (dominuje
w Europie Środkowej i Wschodniej):
• wspólnota pochodzenia;
• bardzo ważny jest poziom świadomości wspólnoty etnicznej, język, pochodzenie, przywiązanie do rodzimej ziemi, obyczaje, tradycje, religie przodków itp.;
• proces tworzenia się narodu jest zdeterminowany przez konkretne czynniki
historyczno-polityczne;
• bywa świadomie i celowo zainicjowanym i kształtowanym;
• powstająca samoświadomość narodu staje się czymś obiektywnym, rozszerzając się z wąskich elit politycznych i kulturalnych na ogół członków wspólnoty narodowej;
• przynależność do narodu ma charakter obligatoryjny, każdy urodzony w tej
grupie staje się automatycznie jego członkiem.

15. Tożsamość narodowa a tożsamość europejska.
Stosunek Polaków do przystąpienia
do Wspólnot Europejskich
W dyskusji między zwolennikami naszego przystąpienia do struktur europejskich a orędownikami podążania własną drogą chodzi przede wszystkim
o znalezienie odpowiedzi na pytanie czy dorobek cywilizacyjny Europy, a więc
system wartości, normy, sposób myślenia i oglądania świata może obowiązywać również w Polsce. Obserwując polską klasę polityczną można wyróżnić
następujące opcje:

170

Społeczeństwo i Polityka Nr 1/2004

zgodnie z tą opcją należy jak najszybciej przystąpić
do struktur europejskich, nie zrywając kontaktów ze
Wschodem. Stwarza to szanse na odcięcie się od systemu komunistycznego i „powrót do normalności”.
Kultura europejska jest również w pewnym stopniu
przeciwstawiana kulturze amerykańskiej. Dostrzec
można pewną idealizację kultury europejskiej, która
przyczynić się ma do odpolitycznienia życia społecznego i gospodarczego i stworzy szanse na stworzenie
społeczeństwa bez wewnętrznych konfliktów. Dla
zwolenników tej koncepcji obecność Polski w strukturach europejskich jest bezdyskusyjna.

Kultura polska jest
odmienna od kultury
zachodniej i od
kultury wschodniej

zgodnie z tą opcją należy zachować stosunki z Zachodem na aktualnym poziomie i szukać polepszenia
kontaktów ze Wschodem. Polska nie powinna naśladować wzorców zachodnich, gdyż nasza kultura jest
na bardzo wysokim poziomie. Większość zwolenników tej koncepcji unika wyraźniejszego określenia typu i siły związków z kręgiem kultury zachodniej.

Kultura polska jest
kulturą słowiańską

zgodnie z tą koncepcją należy utworzyć sojusz państw
słowiańskich neutralny wobec Wschodu i Zachodu,
kulturowo jednak związanego z cywilizacją zachodnią.
Rosja w tej koncepcji jest zabezpieczeniem przed
Drang nach Osten ze strony Niemiec. Z państwami
słowiańskimi łączy nas wspólnota rasy i tylko integracja w ramach Słowiańszczyzny jest uzasadniona.

Polityka i kultura polityczna społeczeństwa

Kultura polska jest
głęboko zakorzeniona
w cywilizacji
zachodniej

16. Kanony polskiej kultury narodowej
Kanon jest to zespół wartości, symboli, mitów, szczególnie wysoko cenionych i ochranianych przez daną grupę społeczną. Jest to również określenie
akcentujące rolę czasu, pokolenia oraz tradycji.
Kanon to szczególna część tradycji, która w powszechnym przekonaniu
członków zbiorowości obowiązuje wszystkich jej uczestników, a ponadto
dziedziczone ma być z pokolenia na pokolenie. Kanon zatem jest zawsze jakoś odniesiony do przeszłości i zaprojektowany w przyszłość.
[A. Kłoskowska]
Odwołując się do metafor możemy wyróżnić trzy ujęcia kanonu:
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TRZY UJĘCIA KANONU

Muzeum arcydzieł
narodowych

Mody narodowe

W tym przypadku kanon
to tyle co uporządkowany przez historię narodu
polskiego zbiór arcydzieł. Przy takim nastawieniu liczą się przede
wszystkim twórcy. Kanon to budowla kultury
polskiej złożonej z dawnych arcydzieł pozostawionych przez historię.
Ważna dla tak rozumianego kanonu jest trwałość.

W
odróżnieniu
od
pierwszej interpretacji,
gdzie „rządzi przeszłość”, ten kanon dotyczy wyłącznie sfragmentaryzowanej i płynnej teraźniejszości. Kulturę
narodową sprowadza się
do aktualnego stanu
układów wartości i norm
stanowiących zróżnicowaną własność całego
społeczeństwa. Postać
kultury narodowej zmienia się w zależności od
typu podmiotu społecznego. Inną metaforą
opisującą ten typ kultury
jest „supermarket narodowy”.

Oferta ideologiczna
polityków
Dwa pierwsze ujęcia
odwoływały się do wąskiej koncepcji kultury.
Tu jest ona pojmowana
jako zasób społecznego
komunikowania się na
scenie publicznej, wyznaczanego z jednej
strony przez tradycję narodową a z drugiej przez
aktualny dyskurs polityczny. Trzecie ujęcie kanonu odnosi się do sfery
komunikacji.

17. Trzy fale demokratyzacji
w ujęciu Samuela Hantingtona
Fala demokratyzacji jest grupą przemian z niedemokratycznych do demokratycznych systemów politycznych.
• Muszą następować w określonym czasie i być znacznie liczniejsze od następujących w tym samym czasie przemian w przeciwnym kierunku.
• We współczesnym świecie nastąpiły trzy fale demokratyzacji. Każda z nich
dotyczyła stosunkowo nielicznej grupy państw. Po dwóch pierwszych falach
demokratyzacji następowały fale odwrotne.
• Nie jest możliwe dokładne określenie momentu zmiany systemu na demokratyczny.
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CHARATERYSTYKA

Pierwsza fala
demokratyzacji
(1828–1926)

Miała swoje źródła w rewolucji amerykańskiej
i francuskiej. Sam proces, związany z przyznawaniem praw wyborczych kolejnym kategoriom obywateli następował później. W Stanach Zjednoczonych miało to miejsce około roku 1828. Przed końcem wieku do grupy państw demokratycznych dołączyły: Wielka Brytania, Szwajcaria, dominia brytyjskie i kilka mniejszych państw europejskich. Po
pierwszej wojnie światowej dołączyły nowo powstałe państwa w Europie Środkowej oraz Irlandia, Hiszpania, Chile itd.

Pierwsza fala
odwrotu
od demokracji
(1922–1942)

Cezurą czasową jest dojście Mussoliniego do władzy. W Europie Środkowej w okresie międzywojennym tylko Czechosłowacja pozostała demokratyczna. Można było zaobserwować również odejście od demokracji w krajach Ameryki Południowej, czego wyrazem były liczne przewroty wojskowe.

Druga fala
demokratyzacji
(1943–1962)

W tym okresie na drogę demokracji wkroczyły
państwa, które przegrały II wojnę światową. Demokracjami stały się liczne państwa z Ameryki Łacińskiej oraz wyzwalające się z kolonializmu państwa w Afryce i Azji.

Druga fala odwrotu
od demokratyzacji
(1958–1975)

Przyczyną odwrotu były najczęściej problemy gospodarcze. Nowo powstałe państwa nie były w stanie poradzić sobie w nowej sytuacji. Szereg przewrotów wojskowych położyło kres demokracjom
w Ameryce Łacińskiej.

Trzecia fala
demokratyzacji
(1974 – nadal)

Rozpoczęła się od upadku dyktatury Salazara
w Portugalii i trwa do dziś. Tą drogą wkrótce podążyła Hiszpania i szereg państw w Ameryce Łacińskiej. W 1989 roku rozpoczął się proces demokratyzacji państw związany z upadkiem systemu
komunistycznego. Demokratyzacja dotknęła również Azję i Afrykę.
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Przyczyny demokratyzacji trzeciej fali
Grupa państw, które uległy demokratyzacji trzeciej fali jest bardzo niejednorodna. W poszczególnych krajach podstawowe znaczenie miały nieco odmienne czynniki. Jednak można wyróżnić kilka przyczyn o charakterze uniwersalnym.
• Pogłębienie się problemów z legitymizacją systemów autorytarnych w świecie. Wartości demokratyczne zaczęły się upowszechniać, gdy reżimy autorytarne
nie zapewniały realizacji celów, które były warunkiem poparcia społeczeństwa dla
tej formy rządów, pojawiły się żądania powrotu do demokracji. W przypadku, gdy
doszło do ich realizacji, legitymizacja dla systemu autorytarnego również ustawała. Demokratyzacji sprzyjały także niepowodzenia militarne, ekonomiczne oraz
kryzysy naftowe z lat 1973–1974 i 1978–1979.
• Wzrost gospodarczy z lat sześćdziesiątych, który doprowadził do podniesienia poziomu życia, edukacji i wykształcił liczną klasę średnią, która jest zawsze
niezbędna do zaistnienia demokracji.
• Przemiany w łonie Kościoła katolickiego, które zamanifestowały się na Soborze Watykańskim II. Zmiany dotknęły nie tylko doktrynę, ale również relację Kościół–państwo. Kościoły narodowe przestały bronić status quo i stały się gorącymi
zwolennikami demokratyzacji oraz reform społecznych, ekonomicznych i politycznych, nierzadko czynnie angażując się w walkę z autorytaryzmem.
• Zmiany w sytuacji międzynarodowej – powstająca Unia Europejska sprzyjała demokratyzacji państw, które wkrótce stawały się jej członkami. Przemianie
uległ również w połowie lat siedemdziesiątych stosunek Stanów Zjednoczonych do kwestii praw człowieka. Pewien wpływ miał również kryzys w ZSRR
i dojście do władzy M. Gorbaczowa.
• Efekt lawiny – demokratyzujące się państwa dawały przykład sąsiadom do podążenia ich drogą. Efekt potęgowały środki masowego przekazu.
18. Wzory demokratyzacji według Samuela Huntingtona
Obserwując zmiany systemowe w poszczególnych krajach, które przeszły proces demokratyzacji, można wyróżnić klika schematów.
• Wzór cykliczny – kraje przechodziły na zmianę od autorytaryzmu do demokracji. Odgrywały one podobną rolę, co zmiany rządów w stabilnych demokracjach. Typ ten był charakterystyczny dla krajów Ameryki Łacińskiej.
• Wzór drugiej próby – pierwsze przejście do demokracji było nieudane. Następowały długie rządy autorytarne. Z czasem dochodziło do ponownej trwałej demokratyzacji a przywódcy mogli korzystać z wcześniejszych doświadczeń. Przykładem są Niemcy, Włochy, Japonia.
• Demokracja przerwana – dotyczy krajów, gdzie demokracja trwała bardzo
długo i na skutek jakiś niezwykłych wydarzeń była zawieszana. Przywódcy autorytarni, ze względu na tradycje demokratyczne, nie byli w stanie utrzymać rządów autorytarnych i godzili się na wolne wybory, które przegrywali. Przykła-

dem może być Urugwaj, Chile i Indie.
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Warunki sprzyjające konsolidacji nowych demokracji
Powodzenie konsolidacji może zależeć od czynników takich jak:
wcześniejsze doświadczenia w demokratyzacji – w państwach, które wcześniej już wprowadziły, chociaż na krótko, ustrój demokratyczny łatwiej o stabilizację przy ponownej demokratyzacji;
rozwój gospodarczy – bardziej uprzemysłowiona i nowoczesna gospodarka
oraz związana z nią złożoność społeczeństwa i wyższy poziom wykształcenia
mieszkańców wpływa korzystnie na konsolidację demokracji;
środowisko międzynarodowe – przykładem może być istnienie państw wspierających demokratyzację. Sprzyja jej również przynależność do organizacji międzynarodowych takich, jak Unia Europejska;
wewnętrzne poparcie dla przemian – gdy proces demokratyzacji ma wiele
wewnętrznych przyczyn, odejście od demokratyzacji jest o wiele trudniejsze
i sprzyja procesowi konsolidacji;
sposób demokratyzacji – ważny jest szczególnie stopień przemocy użytej przy
demokratyzacji. Im mniejsza polaryzacja, tym proces konsolidacji jest łatwiejszy;
sposób reakcji elit politycznych i społeczeństw na demokratyzację – konsolidacja nie jest tylko prostą funkcją liczby i ostrości problemów stojących
przed krajem. Ważny jest również czynnik psychologiczny.
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• Wzór bezpośredniego przejścia – według tego wzoru następowało przejście
od stabilnego autorytaryzmu do stabilnej demokracji na skutek długiej ewolucji systemu lub gwałtownej zmiany. Przykładem może być Rumunia, Meksyk
i Bułgaria.
• Wzór dekolonizacyjny – demokratyczne państwo narzuca demokrację swoim
koloniom. Po uzyskaniu niepodległości kraj zachowuje ustrój demokratyczny.
Przykładem są małe kraje wyspiarskie takie jak Dominika, Tuvalu, Vanuatu itp.

19. Sposoby przejścia od autorytaryzmu do demokracji
w ramach trzeciej fali
Procesy demokratyzacji miały różny charakter w zależności od typu autorytaryzmu, jego siły oraz roli opozycji. Kierując się tymi kryteriami można wyróżnić
następujące rodzaje:
• transformacja – ludzie znajdujący się u władzy w reżimie autorytarnym stawali na czele przemian demokratycznych. By mogło mieć to miejsce, opozycja musi być w państwie słabsza od strony rządowej. Były to zazwyczaj ustabilizowane
reżimy wojskowe, takie jak Hiszpania, Brazylia i Meksyk. Wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej przykładem takiego państwa były Węgry. Proces
transformacji był rozłożony w czasie;
• przemieszczenie – demokratyzacja jest wspólnym dziełem rządzących i opozycji. Wzajemna równowaga powoduje, że rząd musi szukać poparcia opozycji
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w celu rozpoczęcia przemian. Opozycja nie jest na tyle silna, by samodzielnie
doprowadzić do zmian i również przyjmuje ofertę negocjacji z zadowoleniem.
Obie strony wierzą, że uda się im wzmocnić w wyniku negocjacji własną pozycję i osłabić pozycję przeciwnika. Ten model miał zastosowanie w Polsce, Czechosłowacji i Urugwaju;
• zastąpienie – ma miejsce, gdy w rządzie dominują konserwatyści zdecydowani
nie dopuścić do zmian. Demokratyzacja ma szansę na urzeczywistnienie tylko
wówczas, gdy opozycja umocni się na tyle, by doprowadzić do upadku reżimu
autorytarnego. Ugrupowania opozycyjne dochodząc do władzy niejednokrotnie
rozpoczynają walkę między sobą o określenie charakteru nowego systemu.
Przykładami tego sposobu demokratyzacji są NRD, Rumunia i Filipiny;
• interwencje – w tym przypadku do demokratyzacji dochodziło w wyniku zewnętrznej interwencji militarnej. Przykładem może być Panama i Grenada.
20. Rodzaje reżimów autorytarnych ulegających
demokratyzacji trzeciej fali
Patrząc z perspektywy historycznej można wyodrębnić wiele różnych form reżimów autorytarnych. W przypadku pierwszej fali demokratyzacji były to najczęściej monarchie absolutystyczne lub arystokracje feudalne. Druga fala demokratyzacji zmierzyła się z państwami faszystowskimi, koloniami i dyktaturami wojskowymi. W trzeciej fali możemy wyróżnić trzy typy reżimów autorytarnych.
• Systemy jednopartyjne – powstawały w wyniku rewolucji lub też były narzucane przez Związek Radziecki. Ten typ obejmował kraje komunistyczne oraz
Tajwan i Meksyk. W tych systemach władza była zmonopolizowana przez jedną
partię. Droga do najwyższych stanowisk w kraju wiodła przez organizację partyjną. W tym systemie władza legitymizowana była poprzez ideologię. Systemy
jednopartyjne często osiągały wysoki poziom instytucjonalizacji politycznej.
• Reżimy wojskowe – powstawały w wyniku wojskowych zamachów stanu obalających demokratyczne i cywilne rządy. Wojsko rządziło kolegialnie jako junta
lub obsadzało wojskowymi najważniejsze stanowiska w rządzie. Wiele reżimów
wojskowych powstało w Ameryce Łacińskiej. Nieco odmienne reżimy funkcjonowały w Pakistanie, Nigerii, Grecji, Turcji i Korei Południowej.
• Dyktatury jednostki – jest to najbardziej różnorodna grupa systemów niedemokratycznych. Cechą wyróżniającą jest osoba przywódcy, będącego osobiście
źródłem władzy. Jej zakres zależy od możliwości dostępu do przywódcy, bliskości z nim i jego wsparcia. Istnieją różne źródła dyktatury jednostki. Czasem jest
to zamach dokonany przez władzę wykonawczą, jak to miało miejsce w Indiach
i na Filipinach. Może to być przejście od dyktatury wojskowej, jak pokazuje
przykład Portugalii i Hiszpanii. W Rumunii dyktatura jednostki wykształciła się
z systemu jednopartyjnego.
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