SPOŁECZEŃSTWO
i
POLITYKA

WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA
IMIENIA ALEKSANDRA GIEYSZTORA
WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH

SPOŁECZEŃSTWO
i
POLITYKA
Pismo edukacyjne

Nr 1 (2)/2005
Pułtusk

Rada Programowa:
prof. Adam Koseski (Honorowy Przewodniczący),
prof. Konstanty Adam Wojtaszczyk (Przewodniczący), prof. Tadeusz Bodio, mgr Grażyna Filipiak,
prof. Teresa Łoś-Nowak, prof. Anna Magierska, dr Marek Nadolski, prof. Kazimierz Przybysz,
ks. prof. Henryk Skorowski, ks. dr Marek Solarczyk, dr Tadeusz Wallas, prof. Ryszard Zięba,
prof. Marek Żmigrodzki.
Redakcja:
dr Wojciech Jakubowski (Redaktor Naczelny),
mgr Piotr Załęski (Sekretarz Redakcji),
mgr Kamila Cholawo-Sosnowska, mgr Konrad Jajecznik, mgr Karina Karbowska,
dr Tomasz Słomka, mgr Mariusz Włodarczyk.
Stali współpracownicy:
mgr Maria Bielecka (edukacja obywatelska), mgr Barbara Kobzdej (edukacja europejska),
dr inż. Tadeusz Maj (edukacja ekonomiczna), mgr inż. Mirosława Popek (edukacja ekologiczna).

Projekt okładki
Barbara Kuropiejska-Przybyszewska
Opracowanie graficzne i łamanie
Studio OFI – Krystyna Fankulewska

ISSN 1733−8050
© Copyright by Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora
Pułtusk 2005

Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części
niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej,
fotograficznej, komputerowej i in.), wymaga pisemnej zgody Autorów i Wydawcy.

Wydawca
Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Wydział Nauk Politycznych
ul. Spacerowa 7, 06-100 Pułtusk
tel./fax (23) 691-90-66
e-mail: politologia@wsh.edu.pl
Nakład 2500 egz.
Relizacja na zlecenie Wydawcy
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR

Ioannes Paulus PP. II
16 X 1978 – 2 IV 2005
De profundis clamavi ad te, Domine;
Domine, exaudi vocem meam.
Fiant aures tuae intendentes
in vocem deprecationis mea.
Si iniquitates observaveris, Domine,
Domine, quis sustinebit?

Spis treści
NinaGórnicka-Zozula: Pożegnanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
*

*

*

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Błażej Poboży: Idea społeczeństwa obywatelskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
*

*

*

Ks. Marek Solarczyk: Kościół Katolicki wobec społeczeństwa
obywatelskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Mirosław Marciniak: Społeczeństwo obywatelskie
a społeczeństwo informacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Mirosław Karwat: Kryteria demokratyzmu, postaw społecznych,
stosunków politycznych i państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Krzysztof Kozłowski: Przestępczość zorganizowana
jako zagrożenie dla społeczeństwa obywatelskiego . . . . . . . . . . . . . . . . 63
*

*

*

Daniel Przastek: Polska w XX wieku – droga
do społeczeństwa obywatelskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Jacek Wojnicki: Formalnoprawne aspekty partycypacji politycznej
w Europie Środkowowschodniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Paweł Timofiejuk: Proces kreowania społeczeństwa
obywatelskiego w postradzieckich państwach słowiańskich . . . . . . . . . 104
Tadeusz Bodio, Piotr Załęski: Tradycyjne społeczeństwo
nieobywatelskie w postradzieckiej Azji Centralnej . . . . . . . . . . . . . . . . 121
DYSKUSJE I POLEMIKI
Tadeusz Bodio: Kirgistan: powstanie narodowe czy pucz klanów? . . . . 135
Tomasz Kobzdej: Myśl (geo)polityczna. Nauka czy ideologia? . . . . . . . 146
Łukasz Gołota: Interwencja w Iraku w świetle prawa
międzynarodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Nr 1(2)/2005 Społeczeństwo i Polityka

7

Spis treści

EDUKACJA EUROPEJSKA
Kazimierz Łastawski: Idea jedności Europy – cz. 2 . . . . . . . . . . . . . . . 169
EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA
Violetta Wróblewska: Czym jest kultura popularna . . . . . . . . . . . . . . . .201
EDUKACJA FILOZOFICNA
Renata Wieczorek: O wieczności i odwieczności . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
FORUM NAUCZYCIELSKIE
Kazimierz Lutkowski: Partycypacja polityczna nauczycieli . . . . . . . . . 219
na przykładzie Przasnysza
Maria Bielecka: Innowacje w doskonaleniu nauczycieli
w zakresie wiedzy o społeczeństwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
MATERIAŁY METODYCZNE
Wojciech Jakubowski: Państwo jako organizator życia społecznego . . . 227

8

Społeczeństwo i Polityka Nr 1(2)/2005

Odszedł.
Zatrzymało się Serce
Największego z Największych
na Ziemi.
Wstrzymali oddech, zaniemówili,
by za chwile pogrążyć się w modlitwie –
Osieroceni:
wielcy, możni, bogaci,
biedni, mali, nijacy.
Starzy, młodzi, zdrowi, chorzy,
szczęśliwi wśród bliźnich i
osamotnieni.
Lękliwi wobec świata
i własnego tchórzostwa.
Odważni,
bo narodzeni dzięki Niemu.
Dwadzieścia siedem lat
służył
Największy – Najmniejszym
na Ziemi.
Żeby nie przeszkodzić –
tym co kochają mamonę.
Nie zakłócić
Katolikom – Wielkiej Nocy
Żydom – Szabatu.
Pożegnał wszystkich,
odszedł z tego świata
w sobotę przed nocą …

Maria (niewierząca?)

Społeczeństwo
obywatelskie
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Błażej Poboży

Idea społeczeństwa
obywatelskiego

Lata 90. ubiegłego wieku przyniosły ponowny wzrost zainteresowania ideą
społeczeństwa obywatelskiego, której korzeni powinniśmy szukać jeszcze
w starożytności. Choć sama kategoria należy w związku z tym do historycznie
najstarszych, przez wieki nie udało się wypracować jednej definicji. Renesans
terminu po 1989 roku jest szczególnie wyraźny. Bardzo chętnie sięgają do niego politycy, publicyści czy badacze naukowi. Społeczeństwo obywatelskie, znalazłszy się na sztandarach demokratycznej opozycji w okresie walki z niedemokratycznymi reżimami państw tzw. bloku socjalistycznego, także po ich
usunięciu, w zupełnie nowych uwarunkowaniach społeczno-politycznych, stało się bowiem jednym z częściej przywoływanych haseł wolnych społeczeństw
w ich walce o poszerzenie zakresu współdecydowania obywateli.
Dyskusja o społeczeństwie obywatelskim i chęć jego zdefiniowania jest jednocześnie jednym z podstawowych zadań współczesnej politologii. Ponowna
próba zbudowania modelu teoretycznego, krytyczna refleksja nad kondycją
społeczeństwa, określenie pozycji jednostki w nowych społeczeństwach stają
się wielkimi wyzwaniami nie tylko dla świata nauki. Społeczeństwo obywatelskie stało się bardzo pojemną i nośną kategorią. Wielu autorów dotychczas nie
używających tego pojęcia, posługuje się nim coraz chętniej do opisywania różnych, często bardzo odmiennych zjawisk. Paradoksalnie właśnie przez to idea
ta ciągle pozostaje niedookreślona i dlatego zawsze wymaga komentarza oraz
wnikliwej analizy. W przeciwnym razie, jak pisze Jerzy Szacki, w politycznym
dyskursie „społeczeństwo obywatelskie” zacznie niedługo rzeczywiście pełnić
podobną funkcję jak „rozwinięte społeczeństwo socjalistyczne w oficjalnej propagandzie przed 1989 rokiem”, stając się po prostu „elementem demokratycznej nowomowy”1.
1 J. Szacki, Ani książę, ani kupiec. Obywatel: Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, Kraków 1997, s. 7.
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Pamiętając o tej przestrodze, jak i o wielu innych trudnościach związanych
z analizą samego pojęcia, tym bardziej warto pokusić się o przedstawienie jego ewolucji na przestrzeni wieków, co może dać właściwe podstawy dla stworzenia kompletnej definicji społeczeństwa obywatelskiego, odpowiadającej
specyfice współczesności.
Jako pierwsi o tej kategorii dyskutowali w swoich dziełach antyczni filozofowie. Ojciec idei – Arystoteles mówił o politycznej wspólnocie (koinonia politikie), którą tworzą ludzie – istoty społeczne (politikon zoon). Warunkiem ich
właściwej egzystencji, jedynym miejscem, w którym może urzeczywistniać się
ich społeczna natura miało być państwo (polis), będące ucieleśnieniem idei
społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwo polityczne zostało wówczas
wręcz utożsamione z państwem, będącym ideałem wspólnoty obywatelskiej,
do stworzenia której zmierzać miał cały rozwój społeczny.
Podobnie do tego zagadnienia odnosił się Marcus Tullius Cicero. W swoich pismach mówiąc o społeczeństwie politycznym (societas civilis), będącym
wówczas synonimem społeczeństwa obywatelskiego, wprowadził równocześnie kolejne dwa istotne terminy: państwo (civitas) i republika (res publica).
Społeczeństwo obywatelskie utożsamione zostało z uczestnictwem jednostki
w życiu wspólnoty politycznej oraz ze sferą praw przynależnych jednostce. Natomiast republika jako szczególna forma państwa oznaczała po prostu wspólnotę ludzi uznających te same prawa i współdziałających ze sobą dla ogólnego dobra.
Obaj myśliciele traktowali państwo jako rodzaj wspólnoty doskonałej, zarówno w sensie politycznym, jak i etyczno-moralnym. Uznawali bowiem, że
musi być ono dobre ze swej natury, ponieważ jest efektem zbiorowej woli suwerennych i wolnych obywateli. Trzeba przy tym zaznaczyć, że ich teorie nie
były tylko konceptami teoretycznymi. Czasy ich twórczości to okres rozwoju
najpierw ateńskiej, potem rzymskiej demokracji, gdzie odpowiednio rozumiane społeczeństwo obywatelskie było czymś realnie istniejącym. Każdy obywatel greckiego polis, czy rzymskiego civitas poprzez uczestnictwo w Zgromadzeniu Ludowym (odpowiednio eklezja i comitia) stawał się podmiotem społeczeństwa obywatelskiego. Jego głos był równy głosom innych jednostek konstytuujących suwerenny lud.
Do antycznych uczonych nawiązywano także w wiekach późniejszych. Z filozofii Arystotelesa i Cycerona czerpał m. in. Jan Jakub Rousseau. Podobnie
jak myśliciele antyczni, nie rozróżniał on państwa i społeczeństwa obywatelskiego, przez co jego radykalna koncepcja demokracji opierała się na bardzo
podobnych założeniach. Zdaniem francuskiego filozofa idea społeczeństwa
obywatelskiego mogła się zrealizować wyłącznie w ramach państwa, będącego
efektem umowy społecznej, zawartej miedzy równymi obywatelami. Umowa
społeczna nie była zaś niczym innym, jak zbiorowo wyrażoną wolą powszechną.
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Zaznaczmy, że ten sposób rozumowania nie był jednak dominujący w epoce oświecenia, kiedy to idea społeczeństwa obywatelskiego ostatecznie powróciła do kanonu pojęć nauk społecznych i politycznych. Choć można pokusić się
o wskazanie myślicieli „zbliżających się do tej kategorii” w wiekach wcześniejszych – m.in. Marsyliusz z Padwy, Niccolo Machiavelli, Jean Bodin – zajmowali
się oni jednak przede wszystkim problemem suwerenności ludu i suwerenności
władzy państwowej. Dlatego też dopiero koniec XVII wieku i kształtowanie się
nowoczesnego społeczeństwa na wyspach brytyjskich winno się przyjmować za
symboliczną cezurę wyznaczającą, po pierwsze, okres pełnego odnowienia samej idei i po drugie, częściową zmianę w sposobie jej definiowania.
Początek nowej tradycji społeczeństwa obywatelskiego związany jest
przede wszystkim z liberalną myślą polityczną Johna Locke’a oraz jego
późniejszych kontynuatorów ze Szkocji.
Filozofia liberalna zaczęła utożsamiać społeczeństwo obywatelskie nie tyle
z państwem, ile raczej ze swoistym typem państwa czy może raczej systemu
politycznego, który charakteryzował się rządami prawa, ograniczoną, podzieloną i suwerenną władzą polityczną, oraz szeroko zakrojoną sferą indywidualnych wolności takich jak wolność wyrażania poglądów, wolność słowa, wolność zrzeszania się i stowarzyszeń, a także swoboda działalności gospodarczej
i nienaruszalne prawo własności prywatnej. Takie właśnie państwo, różne od
państw istniejących w niemal całej kontynentalnej Europie, wykształciło się
w Anglii na przełomie XVII i XVIII wieku.
Trzeba zaznaczyć, że ojciec liberalizmu i czołowy myśliciel tego okresu
John Locke nadal utożsamiał jednak społeczeństwo obywatelskie ze społeczeństwem politycznym2, chociaż w jego pismach pojawiły się już pierwsze
symptomy całkowitego oddzielenia sfery społecznej od polityki. Jako pierwotną, zarówno względem społeczeństwa, jak i państwa, traktował gospodarkę,
odbierając tym samym państwu prawo do zarządzania nią i regulowania całości stosunków ekonomicznych. Sferę ekonomiczną określał bowiem jako występującą w tzw. stanie natury, poprzedzającym powstanie społecznej organizacji. To wpływało na sposób definiowania społeczeństwa obywatelskiego,
które traktował jako wspólnotę powoływaną przez obywateli na mocy umowy
społecznej, dla ochrony tej dziedziny życia (tj. gospodarki) i zabezpieczenia
naturalnych interesów jednostek3. W tym celu społeczeństwo obywatelskie
2 J. Locke, Dwa Traktaty o Rządzie, Księga II, rozdz. VII–IX, § 77–142, Warszawa 1992. Locke
nie utożsamia przy tym społeczeństwa i państwa jak czyniono to w starożytności, ale jednocześnie
nie stawia obu sfer w opozycji względem siebie, jak będzie to miało miejsce w wiekach późniejszych.
3 Proces ten opisuje dokładnie m. in. Piotr Ogrodziński, (w:) P. Ogrodziński, Pięć tekstów
o społeczeństwie obywatelskim, Warszawa 1991, s. 10–11. Tym samym tropem idzie Marian Ciepaj, twierdząc, że Locke pojmował społeczeństwo obywatelskie przede wszystkim jako: 1) rynkową społeczność jednostek-posiadaczy, 2) społeczeństwo uzewnętrznianego państwa – gwaranta
powszechnego obowiązywania reguł rynkowych, 3) rzeczywistość wytwarzaną wspólnie, ale bezwiednie przez poszczególne jednostki, 4) wytwór i podłoże dynamicznego i powszechnego
podziału pracy. Por. M. Ciepaj, Demokracja w społeczeństwie obywatelskim, Opole 1991, s. 181.
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ustanawiało władzę zinstytucjonalizowaną w trzech postaciach: „ustawodawczej, wykonawczej i federatywnej”4.
Analizując filozofię Johna Locke’a warto zaznaczyć, że mimo początkowych prób dokonania wyraźnego rozdziału między tym, co społeczne, a tym,
co polityczne, nadal w jego pismach możemy zaobserwować wzajemne przenikanie się społeczeństwa obywatelskiego i państwa. Podobnie jak u antycznych
filozofów, elementy systemu politycznego państwa, takie jak władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza ciągle zdają się być jednocześnie jednym
z elementów społeczeństwa obywatelskiego. Tym samym społeczeństwo obywatelskie, podobnie jak u Arystotelesa, jest nadal obywatelską wspólnotą.
Pisząc o brytyjskiej myśli politycznej, również nie można pominąć historycznych uwarunkowań w jakich powstawała. Rzeczywistość angielska po wydarzeniach Chwalebnej Rewolucji z lat 1688–1689, ustanowienie liberalnego państwa
konstytucyjnego, gwarantującego wolność osobistą obywateli, ograniczenie władzy monarchy na rzecz parlamentu, a przez to zwiększenie udziału przedstawicieli społeczeństwa we władzy, w dalszym ciągu sprzyjały jego wiązaniu z państwem.
XVII-wieczna Anglia stanowiła jednak wyjątek. Rozwój absolutystycznych
tendencji w Europie (Austria, Prusy, Rosja), nawet w swej oświeconej wersji,
przyczynił się do zmiany desygnatów pojęcia społeczeństwa obywatelskiego.
Państwo powoli stawało się czymś obcym dla większości społeczeństwa.
Zmniejszono uprawnienia grup społecznych, uprzednio współuczestniczących
we władzy. Rozrastała się biurokracja, rosły podatkowe obciążenia, szerzyły
się korupcja i nepotyzm. To wszystko prowadziło do stopniowego rozdzielania
się społeczeństwa obywatelskiego i państwa. Jak pisze cytowany już Jerzy
Szacki, społeczeństwo obywatelskie przekształciło się z synonimu społeczeństwa politycznego, jakim było jeszcze dla Cycerona czy Locke’a w „określenie
stosunków, które ex definitione nie mieszczą się w pojęciu społeczeństwa politycznego”5, a więc w jego przeciwieństwo. Tak właśnie narodziła się chętnie
wykorzystywana w latach 80. XX wieku, negatywna definicja idei.
Prawdziwa rewolucja, rozdzielająca oba pojęcia, bynajmniej nie ograniczyła się jednak do aspektów definicyjnych. Obywatele upomnieli się o swoje prawa, o możliwość wpływania na podejmowane decyzje, o swoiste upodmiotowienie, czego przejawem były procesy rewolucyjne końca XVIII wieku we
Francji i w Ameryce Północnej. Wówczas ponownie przywołano pojęcie obywatela6. Nowego wymiaru nabrała też idea społeczeństwa obywatelskiego, stając się symbolem walki o niezbywalne prawa człowieka.
4

J. Locke, op. cit., Księga II, rozdz. XII.
J. Szacki, op.cit., s. 9.
6 Niektórzy właśnie wydarzenia Wielkiej Rewolucji Francuskiej uznają za moment wykształcenia się społeczeństwa obywatelskiego. Zob. różne głosy w dyskusji nad zbiorem tekstów wygłoszonych na konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i Polskie Towarzystwo Historyczne, w: W. Sudnik, Omówienie dyskusji, (w:) J. Bardach, W. Sudnik (red.), Społeczeństwo obywatelskie i jego reprezentacja (1493–1993), Warszawa 1995, s. 195.
5
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Koniec wieku XVIII przyniósł też pionierską, nowożytną próbę instytucjonalizacji idei społeczeństwa obywatelskiego, kiedy to w następstwie rewolucji
społeczno-politycznych w kilku państwach uchwalono pierwsze konstytucje
i deklaracje praw obywatelskich. Na szczególną uwagę zasługują przede wszystkim amerykańska Deklaracja Niepodległości z 1776 roku, Konstytucja Stanów Zjednoczonych z 1787 roku wraz z dziesięcioma pierwszymi poprawkami
znanymi jako Karta Praw oraz uchwalona w 1789 roku francuska Deklaracja
Praw Człowieka i Obywatela. We wszystkich wymienionych aktach prawnych
można bowiem odnaleźć wiele fundamentalnych zasad ściśle związanych
z ideą społeczeństwa obywatelskiego, zarówno w jego antycznym (republikańskim), jak i oświeceniowym (liberalnym) ujęciu. Należą do nich, m. in.: zasada demokracji, zasada podziału i równoważenia się władz, zasada rządów prawa oraz zasada naturalnych praw człowieka.
Spośród wymienionych aktów bodaj najbardziej spojrzenie na ideę społeczeństwa obywatelskiego zmieniła Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela.
Po krótkim okresie definiowania społeczeństwa obywatelskiego poprzez przeciwstawianie państwu (w trakcie rewolucji), podjęto kolejną próbę jego określenia w ramach państwa (w jej następstwie). Społeczeństwo obywatelskie ponownie stało się społeczeństwem uczestniczącym, społeczeństwem nowoczesnym, w którym wszystkim ludziom, bez względu na ich pozycję w społecznej
hierarchii przyznano prawo bycia obywatelem7.
Teza mówiąca o ponownym „pogodzeniu” obu idei wydaje się być uprawniona jeszcze z innego powodu. Symboliczną osią wszystkich wymienionych
wyżej dokumentów są dwie kluczowe dla idei społeczeństwa obywatelskiego
teorie – zasada suwerenności ludu i teoria umowy społecznej. Po raz pierwszy
od czasów starożytnych jednoznacznie stwierdzono, że jedynie ogół wolnych
obywateli ma prawo stanowienia o władzy państwowej (względnie bezpośredniego jej sprawowania), a wszelkie instytucje polityczne państwa (i samo państwo) są efektem umowy społecznej, zawartej między wszystkimi jednostkami,
konstytuującymi lud suwerenny, wymiennie określany mianem narodu politycznego.
Częściowe rozróżnienie między społeczeństwem obywatelskim a państwem
dokonało się dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku za sprawą Georga Wilhelma Friedricha Hegla. Niemiecki myśliciel stał bowiem na stanowisku, że
społeczeństwo obywatelskie jest jednym z trzech ogniw społecznego rozwoju.
7 Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że wcześniejsze wystąpienie przeciwko reżimowi
absolutystycznemu było nie tyle nowym spojrzeniem na społeczeństwo obywatelskie i próbą jego ponownego zdefiniowania, co raczej przejawem walki o prawo do jego urzeczywistnienia.
Podobnie uważa K. Michalski mówiąc „(...) dopiero Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela
z 1789 roku przyznała prawo do bycia obywatelem – a zatem podmiotem społeczeństwa obywatelskiego – w s z y s t k i m ludziom, nadając tym samym społeczeństwu obywatelskiemu charakter normy”, (w:) K. Michalski, Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, Kraków 1994, s. 7.
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Pierwszym była rodzina, drugim – społeczeństwo obywatelskie, trzecim – państwo8. Trzeba jednak w tym miejscu zaznaczyć, że Hegel posługiwał się w swojej filozofii zarówno wąskim i szerokim rozumieniem państwa. Państwo
w pierwszym sensie odróżniał od społeczeństwa obywatelskiego i rodziny,
w drugim faktycznie je z nim utożsamiał, określając je jako – państwo zewnętrzne. Niemiecki filozof uważał bowiem, że niemożliwe byłoby istnienie nowoczesnego społeczeństwa poza państwem9.
Państwo zewnętrzne, zdaniem Hegla, to państwo „niższe” wyposażone we
władzę sądowniczą i administracyjną – „policje i korporacje”, które mają bronić „fundamentów społeczeństwa obywatelskiego”, takich jak własność prywatna i rynek10. Oprócz tego obie władze bronić miały też innych elementów
konstruujących „państwo niższe” takich jak: system praw wolnych obywateli,
system opieki, publiczne instytucje opiekuńcze oraz zrzeszenia samorządowe.
To wszystko, czyli sprawne funkcjonowanie państwa „niższego” pozwoli przejść na „wyższy, etyczno-polityczny” poziom państwa, który będzie się już charakteryzował „konstytucją i władzami konstytucyjnymi, jak władza królewska,
władza ustawodawcza i władza wykonawcza”11.
Jak widać, rozbrat Hegla z dotychczasową dominującą koncepcją, która wiązała pojęcie społeczeństwa obywatelskiego i państwa, miał tylko przejściowy
i pozorny charakter. Przy pominięciu teorii państwa wewnętrznego – idealnego,
może się okazać, że Hegel zdaje się zdążać tą samą drogą, co jego poprzednicy.
Heglowska „niższa forma państwa” bliska jest bowiem tradycyjnemu znaczeniu
societas civilis, na którym poprzestali jego poprzednicy. Różnica między nimi
a Heglem jest raczej tylko taka, że po raz pierwszy społeczeństwo obywatelskie
nie objęło już państwa jako całości, a reprezentowało tylko pewien moment
w procesie tworzenia „nowoczesnego i idealnego państwa”. Pomimo tego koncepcje autora Zasad filozofii prawa zyskały z czasem miano odrębnej teorii społeczeństwa obywatelskiego, obok znanej już klasycznej i liberalnej.
Społeczeństwo obywatelskie od państwa odróżnił po raz pierwszy dopiero
Alexis de Tocqueville w połowie XIX wieku. Państwo sprowadził on do systemu formalnego przedstawicielstwa politycznego – tj. do instytucji władzy politycznej i mechanizmów sprawowania tej władzy. Społeczeństwo obywatelskie
stanowiło natomiast sferę wzajemnych relacji między obywatelami powstają-

8 G. W. F. Hegel, Zasady filozofii prawa, Warszawa 1969, § 238, s. 226–227, oraz § 181,
s. 187–188.
9 „W rzeczywistości jest więc państwo w ogóle raczej pierwsze i dopiero w jego ramach rodzina rozwija się w społeczeństwo obywatelskie, a sama idea państwa jest właśnie tym, co rozdziela się na te dwa momenty”. Ibidem, § 256, s. 237. Mówiąc o filozofii Hegla nie wolno jednakże zapominać o historycznych uwarunkowaniach w jakich przyszło mu tworzyć swoją koncepcję,
w tym przede wszystkim o społeczno-politycznej konfiguracji Prus w tamtym okresie – moim
zdaniem wyjaśnia to faktyczne „wywyższenie” państwa.
10 Ibidem, § 208, s. 205, § 230, s. 223 oraz § 235, s. 225.
11 N. Bobbio, Społeczeństwo obywatelskie, (w:) J. Szacki, op.cit., s. 73.
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cymi w ramach systemu stosunków społecznych, którzy jednak we wspólnym
interesie podejmują się również pewnych działań w sferze spraw publicznych,
np. poprzez częściową partycypację w procesie podejmowania decyzji politycznych.
Swoje rozważania Tocquevlle opierał na analizie funkcjonowania amerykańskiego społeczeństwa i występujących w nim licznych stowarzyszeń obywateli12. To właśnie w ramach tych stowarzyszeń, związanych przede wszystkim
z prywatnymi interesami ekonomicznymi, handlem i przemysłem toczyło się,
jego zdaniem, prawdziwe życie obywateli i urzeczywistniała się idea społeczeństwa obywatelskiego13. Jednocześnie działalność w ramach tych organizacji ułatwiała powstawanie stowarzyszeń innego typu – stowarzyszeń politycznych, tj. lokalnego samorządu, niezależnych sądów, partii politycznych, opinii
publicznej, dzięki którym obywatele mogli zabezpieczyć się przed ewentualnymi przejawami negatywnej aktywności państwa14. Zdaniem francuskiego filozofa wszystkie te formy organizowania się były ponadto doskonałą szkołą demokracji, dającą obywatelom możliwość swobodnej wymiany poglądów. Pozwalały im pośrednio wpływać na decyzje władz, a przede wszystkim zabezpieczały prywatne interesy jednostki.
W ten sposób Alexis de Tocqueville jako pierwszy sprowadził społeczeństwo obywatelskie wyłącznie do sfery relacji między samymi obywatelami,
odróżniając je od społeczeństwa politycznego rozumianego jako stosunki między obywatelami a elementami systemu politycznego, np. rządem. Tak wykształciła się kolejna koncepcja społeczeństwa obywatelskiego określana dziś
mianem socjologicznej.
Bodaj najbardziej zakres społeczeństwa obywatelskiego ograniczył Karol
Marks. Przyjął heglowski punkt wyjścia, a następnie zredukował je prawie wyłącznie do kategorii ekonomicznych, a przede wszystkim do gospodarki rynkowej i związanej z nią walki klas.
12 „Stowarzyszenie polega (...) na fakcie publicznej akceptacji, jakiej pewna grupa ludzi
udziela określonym ideom, oraz na tym, że podejmują się oni współdziałać w celu zapewnienia
im rozkwitu.” A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Kraków 1996, t. 1, s. 193.
13 Podkreślając wielość dziedzin, w których istotną rolę odgrywają te właśnie formy obywatelskiej działalności, pisał: „Niezależnie od wieku, pozycji i poziomu umysłowego Amerykanie
nieustannie się stowarzyszają. Mają nie tylko towarzystwa handlowe i przemysłowe, do których
należą wszyscy, ale również mnóstwo innych: istnieją stowarzyszenia religijne i moralne, stowarzyszenia o poważnym i błahym charakterze, stowarzyszenia zajmujące się ogólnymi i bardzo
szczegółowymi sprawami, stowarzyszenia wielkie i małe. Amerykanie stowarzyszają się w celu
organizowania zabaw, tworzenia seminariów (...), wznoszenia kościołów (...) rozpowszechniania
książek (...). W ten właśnie sposób zakłada się w Ameryce szpitale, więzienia, szkoły. Amerykanie stowarzyszają się również i po to, by głosić jakąś prawdę lub przez dostarczanie przykładu
rozwijać w społeczeństwie jakieś uczucia”. Ibidem, t. 2, s. 116.
14 „Im więcej małych wspólnych spraw, tym bardziej ludzie, może nawet bezwiednie, nabywają umiejętności zbiorowego działania w sprawach wielkiej wagi. Stowarzyszenia społeczne ułatwiają więc powstawanie stowarzyszeń politycznych; wszelako z drugiej strony stowarzyszenia
polityczne wyjątkowo rozwijają i udoskonalają stowarzyszenia społeczne.” Ibidem, t. 2, s. 125.
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Z charakterystyczną tendencją do ujmowania większości opisywanych zjawisk w kategoriach bazy i nadbudowy, także i tym razem Marks poszedł tym
śladem. Społeczeństwo obywatelskie – sferę stosunków ekonomicznych uznał
właśnie za bazę, natomiast państwo wraz z całością instytucji i ideologią umiejscowił w nadbudowie15. Oba podmioty pozostawały we wzajemnej zależności
oddziałując na siebie16, przy czym elementem dominującym miało być społeczeństwo obywatelskie. Ten tok rozumowania potwierdzają słowa Fryderyka
Engelsa: „(...) państwo, ustrój polityczny, jest czynnikiem podporządkowanym, a społeczeństwo obywatelskie, dziedzina stosunków ekonomicznych –
czynnikiem decydującym. (...) W historii nowoczesnej wola państwa wyznaczana jest w zasadzie przez zmieniające się potrzeby społeczeństwa obywatelskiego, przez przewagę tej lub innej klasy, w ostatniej instancji – przez rozwój sił
wytwórczych i stosunków wymiany”17. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że
państwo miało przy tym zdecydowanie negatywną konotację, utrwalało bowiem panowanie jednej klasy posiadającej nad innymi (gł. proletariat).
Obecnie koncepcje twórców naukowego socjalizmu przeżywają głęboki
kryzys. Marksistowska koncepcja społeczeństwa obywatelskiego, choć przez
część politologów nadal wymieniana jako jedna z podstawowych, nie należy do
najchętniej przywoływanych. Taki stan rzeczy jest przede wszystkim wynikiem
negatywnych doświadczeń tzw. demokracji ludowych, gdzie wbrew założeniom klasyków instytucja państwa, zamiast stopniowo „obumierać”, zdecydowanie się umocniła. Funkcjonowanie w Europie środkowo-wschodniej państw
autorytarnych, czy totalitarnych wykluczało istnienie społeczeństwa obywatelskiego, co najwyżej jego ideę sprowadzając do walki z wszelkimi mechanizmami władzy państwowej, dając początek wielu współcześnie istniejącym negatywnym definicjom interesującej nas kategorii.
Nawet środowiska lewicowe, które z racji swojej politycznej proweniencji
powinny nawiązywać do ideologii Karola Marksa, chętniej (jeśli w ogóle)
odwołują się do jego kontynuatorów, w tym przede wszystkim do filozofii włoskiego komunisty Antonio Gramsciego. Co więcej, tylko niektórzy badacze
traktują jego poglądy jako swoistą kontynuację koncepcji autora Kapitału. Coraz częściej przyjmuje się bowiem, że przynajmniej sposób definiowania kategorii społeczeństwa obywatelskiego, jest różny u obu myślicieli. Dlatego też

15 „(...) w społecznym wytwarzaniu swego życia ludzie wchodzą w określone konieczne, niezależne od ich woli stosunki, w stosunki produkcji, które odpowiadają określonemu szczeblowi
rozwoju ich materialnych sił wytwórczych. Całokształt tych stosunków produkcji tworzy ekonomiczną strukturę społeczeństwa, realna bazę na której wznosi się nadbudowa prawna i polityczna, a której odpowiadają określone formy świadomości społecznej.” Zob. K. Marks, Przyczynek
do krytyki ekonomii politycznej. Przedmowa, Warszawa 1955, s. 5.
16 „Za zmianą podłoża ekonomicznego odbywa się mniej lub bardziej szybko przewrót w całej olbrzymiej nadbudowie.” Ibidem.
17 F. Engels, Ludwik Feuerbach i zmierzch klasycznej filozofii niemieckiej, Warszawa 1950,
s. 48.
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warto pokusić się o wyodrębnienie teorii lidera Włoskiej Partii Komunistycznej, która obok wszystkich wymienionych wyżej stanowi kolejną historyczną
próbę interpretacji społeczeństwa obywatelskiego.
Gramsci, mimo że posługuje się terminologią zaczerpniętą z pism Marksa,
inaczej niż on znaczenie społeczeństwa obywatelskiego umieszcza w nadbudowie, obok państwa i sfery gospodarki jako elementów systemu społecznego.
Według niego „można ustalić (...) dwa główne »poziomy« nadbudowy: ten,
który można by nazwać poziomem »społeczeństwa obywatelskiego«, to jest
ogółu organizmów zwanych potocznie »prywatnymi«, oraz poziom »społeczeństwa politycznego, czyli państwa«; poziomy te odpowiadają funkcji »hegemonicznej«, jaką grupa panująca sprawuje nad całością społeczeństwa, oraz
»władzy bezpośredniej«, czyli rozkazodawczej, wyrażającej się w państwie
i organizacji prawnej”18.
Jednym z „kluczy” do analizy koncepcji Gramsciego jest właśnie pojęcie
„hegemonii”19. W funkcję „hegemona” wyposażona jest grupa panująca, sprawująca kontrolę nad całością społeczeństwa, „hegemoniczna” względem tego
społeczeństwa jest także „władza bezpośrednia” wyrażająca się w państwie
i organizacji prawnej.
Tym samym włoski filozof odchodzi od stricte ekonomicznych koncepcji
Marksa i jego bezpośrednich kontynuatorów. Społeczeństwo obywatelskie
obejmuje u niego nie tylko „całokształt stosunków produkcji, lecz całokształt
stosunków ideologiczno-kulturowych, już nie całość życia handlowego i przemysłowego, lecz całość życia duchowego, intelektualnego”20.
Co ciekawe, u Gramsciego dochodzi w efekcie do ponownego zbliżenia
dwóch podstawowych kategorii, tj. państwa i społeczeństwa obywatelskiego21.
Ostatecznie, podobnie jak u Marksa, państwo ma być wyłącznie tworem przejściowym, który w niedalekiej przyszłości zaniknie, a raczej zostanie wchłonięte przez „bezklasowe” społeczeństwo obywatelskie.
Analizując poglądy Antonio Gramsciego, nie można pozostawać w oderwaniu od historycznego kontekstu. Ze względu na antysystemowe przekonania, przywódca włoskich komunistów w 1928 roku został skazany na 20 lat więzienia. Jego poglądy na państwo i społeczeństwo były więc zdeterminowane
18

A. Gramsci, Zeszyty filozoficzne, Warszawa 1991, s. 440.
„Historia etyczno-polityczna jest jak widać dowolną i mechaniczną hipostazą momentu
»hegemonii«, kierowania politycznego, przyzwolenia (consenso) w życiu i działalności państwa
oraz społeczeństwa obywatelskiego”. Ibidem, s. 22. Do tej kategorii odnosi się także jedna z części Listów z więzienia jego autorstwa o znamiennym tytule „Hegemonia (społeczeństwo obywatelskie)”.
20 M. Ciepaj, op. cit., s. 186.
21 Czego dowodem mogą być dwie definicje kreślone przez Gramsciego: 1) „państwo = społeczeństwo polityczne + społeczeństwo obywatelskie, co oznacza hegemonię wyposażoną
w środki przymusu”, A. Gramsci, Pisma wybrane, Warszawa 1961, t. 1, s. 643; 2) „społeczeństwo
obywatelskie = hegemonia polityczna i kulturalna jednej grupy społecznej nad całym społeczeństwem, będącej etyczną treścią państwa”, ibidem, s. 417
19
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osobistymi doświadczeniami, jakich doznał ze strony faszystowskiego reżimu
Mussoliniego. Nie powinno dziwić więc ostateczne odrzucenie idei państwa
i zbliżenie do negatywnej definicji społeczeństwa obywatelskiego.
Funkcjonowanie w XX wieku niedemokratycznych systemów politycznych
(autorytaryzm, totalitaryzm) oraz polityczno-ideologiczny podział świata dokonany po drugiej wojnie światowej, przyczyniły się do zasadniczej zmiany
znaczenia pojęcia „społeczeństwo obywatelskie”. Przez wiele lat, za wyjątkiem
pism Gramsciego i jego kontynuatorów, w naukach historycznych i społecznych kategoria ta praktycznie nie funkcjonowała. Została wyparta przez inne
idee, m. in. społeczeństwa demokratycznego, czy otwartego22, gdy zaś powróciła na fali przemian lat 80. nabrała innego znaczenia.
„Powracające” społeczeństwo obywatelskie w okresie walki z systemem realnego socjalizmu, tak jak poprzednio z każdą inną formą autokracji, coraz
chętniej przeciwstawiano państwu. Symbolem społeczeństwa obywatelskiego
stało się oddolne współdziałanie obywateli przeciwko nieakceptowanej władzy
politycznej. Przyjmując ten negatywny punkt wyjścia, uznano zatem, że wszystkie nowopowstające niezależne od państwa organizacje społeczne i zawodowe były pierwszymi elementami odradzającego się społeczeństwa obywatelskiego, jednoznacznie zwróconego przeciwko państwu.
Procesu odradzania się idei społeczeństwa obywatelskiego jako negacji
państwa, nie powinno się jednak odnosić wyłącznie do tzw. krajów socjalistycznych w Europie Środkowej i Wschodniej, jak czyni to większość zachodnich autorów. Zjawisko negacji systemu i próba stworzenia alternatywnego
układu odniesienia występowały także w Hiszpanii gen. Franco, Portugalii Salazara a także większości państw afrykańskich, które szybko po uzyskaniu niepodległości, najczęściej w drodze wojskowych zamachów stanu, stawały się
areną rządów dyktatorskich. Przez analogię można byłoby nawet stwierdzić,
że nie były od niego wolne totalitarne III Rzesza Hitlera i ZSRR pod rządami Stalina, faszystowskie Włochy Mussoliniego i niemal wszystkie reżimy autorytarne Europy okresu międzywojennego, w tym także Polska lat 30., z tym
jednak zastrzeżeniem, że wówczas nikt jeszcze nie definiował go jako budowania społeczeństwa obywatelskiego.
Dwubiegunowe położenie obu kategorii i ograniczenie społeczeństwa obywatelskiego do sfery pozapaństwowej, odcisnęło swe piętno także na większości współczesnych definicji pojęcia. I tak dla Ralpha Dahrendorfa: „Społeczeństwa obywatelskie charakteryzują się ogólnie przez istnienie autonomicz22 Termin ten wprowadził angielski filozof Karl R. Popper, jako przeciwieństwo dla dominujących w latach 40., a w przypadku m. in. ZSRR także i później, tzw. „społeczeństw zamkniętych”
żyjących w warunkach systemów totalitarnych i autorytarnych. „Otwarcie” oznaczało możliwość
swobodnego dopływu idei innych niż oficjalnie dominujące w ramach systemu. Nowych terminów i kategorii nie brakowało także w państwach tzw. demokracji ludowej, gdzie chętnie operowano kategorią społeczeństwa socjalistycznego.
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nych, tj. nie sterowanych przez państwo ani inny ośrodek, organizacji i instytucji jako organów woli ludu”23. Zalicza do nich partie polityczne, związki zawodowe, przedsiębiorstwa przemysłowe, ruchy społeczne, wolne zawody,
a nawet autonomiczne uniwersytety, niezależne Kościoły i fundacje użyteczności publicznej. Bez nich, jego zdaniem, nie istnieje społeczeństwo obywatelskie. Podobnie myślą inni autorzy. Charles Taylor twierdzi, że „społeczeństwo
obywatelskie istnieje wszędzie tam, gdzie istnieją wolne stowarzyszenia poza
kuratelą władzy państwowej”24, a Michel Walzer uznaje je za „przestrzeń niewymuszonego ludzkiego stowarzyszenia, a także sieć stosunków, nawiązanych
w imię rodziny, wiary, interesu oraz ideologii, ażeby tę przestrzeń wypełnić”25.
Wszyscy przywołani badacze umieszczają społeczeństwo obywatelskie między sferą polityczną (państwo i jego system polityczny), a prywatną (rodzina,
krąg znajomych, zakład pracy). Społeczeństwo obywatelskie stanowi dla nich
coś na kształt „trzeciego sektora”, wypełniającego pozostałą wolną sferę stosunków społecznych. Politologów, wobec zupełnie nowych warunków społeczno-politycznych, taka sytuacja powinna co najmniej zaniepokoić.
Powstaje bowiem pytanie na ile, w warunkach demokracji politycznej, liberalnej gospodarki wolnorynkowej, pluralizmu politycznego i innych następstw
„rewolucji” społeczno-politycznych przełomu lat 80. i 90., uzasadnione jest
traktowanie państwa i społeczeństwa obywatelskiego jako wymiarów całkowicie rozdzielnych? Przecież dotychczasowe przeciwstawianie idei społeczeństwa obywatelskiego państwu nie było związane z krytyką państwa w ogóle, co
raczej z krytyką reżimu politycznego oraz reguł sprawowania władzy politycznej. Wobec upadku komunistycznych (i nie tylko) autorytaryzmów, pozostawanie na gruncie całkowitej negacji państwa wydaje się być nieuprawnione.
Za zmianą warunków zewnętrznych i przywróceniem demokracji, powinna iść
ponowna próba zdefiniowania społeczeństwa obywatelskiego jako kategorii
ściśle związanej z państwem. Wiele elementów społeczeństwa obywatelskiego,
sprowadzanego do roli „trzeciego sektora” takich jak partie polityczne, stowarzyszenia, czy związki zawodowe, weszło już bowiem pośrednio do struktur
państwa, stając się immanentnym elementem jego systemu politycznego.
Zwraca na to uwagę choćby Andrzej Antoszewski, mówiąc jednoznacznie:
„społeczeństwa obywatelskiego nie można przeciwstawiać państwu, lecz przeciwnie – postrzegać go jako głęboko uwikłane w państwo czy też w system polityczny”26.
Przywrócenie ustroju demokratycznego, upodmiotowienie jednostki, uznanie wszystkich obywateli za jedynego suwerena władzy politycznej, wyposażo23

R. Dahrendorf , Zagrożone społeczeństwo obywatelskie, (w:) K. Michalski, op.cit., s. 236.
Ch. Taylor, Kiedy mówimy: społeczeństwo obywatelskie, (w:) K. Michalski, op.cit., s. 59.
25 M. Walzer, Spór o społeczeństwo obywatelskie, (w:) J. Szacki, op.cit., s. 84.
26 A. Antoszewski, Społeczeństwo obywatelskie a proces konsolidacji demokracji, (w:) A. Czajkowski, L. Sobkowiak (red.), Studia z teorii polityki, Wrocław 2000, t. 3., s. 16.
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nego w możliwość jej kreowania, a następnie kontrolowania powoduje, że
zbliżenie obu sfer ponownie stało się możliwe. Społeczeństwo obywatelskie
zawsze wiązało się przecież „(...)z demokracją jako formą sprawowania władzy”27, a każdy znany historyczny model społeczeństwa obywatelskiego był
„niejako funkcją konkretnej koncepcji demokracji”28.
Przyjmując ten „pozytywny punkt wyjścia”, coraz częściej badacze zajmujący się tą kategorią, wprowadzają do zakresu pojęciowego społeczeństwa obywatelskiego, niektóre tradycyjne elementy ustroju demokratycznego, zaliczając do „centralnych instytucji społeczeństwa obywatelskiego” obok środków
masowego przekazu, stowarzyszeń i zrzeszeń, rozmaitych inicjatyw gospodarczych, różnych form samorządu, także „instytucje przedstawicielskie, takie jak
szerokie prawa wyborcze, wybierane władze ustawodawcze i wybierane wyższe
władze wykonawcze, które wspólnie ustanawiają prawa, oraz mianowane średnie i niższe instancje, które wprowadzają je w życie, a także niezależny wymiar sprawiedliwości, interpretujący i stosujący prawa zarówno wobec rządzących, jak i rządzonych29.
Dlatego też można postawić tezę, że współczesna nauka dąży do ponownego zbliżenia (a w przyszłości może nawet utożsamienia) społeczeństwa obywatelskiego z państwem. Jeden z najbardziej znanych politologów, Norberto
Bobbio stwierdził wręcz, że toczący się aktualnie spór o społeczeństwo obywatelskie jest w istocie sporem o charakter państwa30.
Niestety nie dla wszystkich badaczy jest to takie oczywiste. Zdecydowana
większość z nich pozostaje na gruncie definicji przyjmujących „negatywny
punkt wyjścia”, przez co spór ciągle jest otwarty. Może właśnie dlatego tak ciekawa wydaje się pionierska próba pogodzenia obu nurtów, tj. zwolenników
utrzymywania dychotomicznego układu państwa i społeczeństwa obywatelskiego oraz rzeczników szukania wspólnych elementów obu kategorii, autorstwa Victora Pereza-Diaza, który wyróżnił dwa obszary społeczeństwa obywatelskiego.
Pierwszy z nich – społeczeństwo obywatelskie sensu largo – potraktował jako „(...)zespół społeczno-politycznych instytucji złożony z pięciu elementów:
władzy publicznej, która jest ograniczona i odpowiedzialna przed społeczeństwem; rządów prawa; sfery publicznej skupiającej zainteresowanych obywa27 J. Bardach, Naród polityczny i jego przemiany (1493 – 1993), (w:) J. Bardach, W. Sudnik
(red.), op.cit., s. 21.
28 W. Bokajło, K. Dziubka (red.), Społeczeństwo obywatelskie, Wrocław 2001, s. 11–12. Obaj
autorzy są jednak sceptyczni, gdy chodzi o stworzenie jednej pozytywnej definicji społeczeństwa
obywatelskiego pasującej jak sami mówią do wszystkich koncepcji demokracji, a wyróżniają ich
kilka.
29 Zob. E. Shils, Co to jest społeczeństwo obywatelskie (w:) K. Michalski (red.), op.cit., s. 12,
50. Podobny pogląd prezentują polscy badacze. Cytowany już Juliusz Bardach stanowczo twierdzi, że „istotnym elementem społeczeństwa obywatelskiego jest udział obywateli we władzy państwowej sprawowanej w interesie społecznym”. Zob. J. Bardach, op.cit., s. 20.
30 N. Bobbio, op.cit., s. 58.
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teli; systemu rynkowego wolnego od gwałtu i korupcji oraz szeregu dobrowolnych stowarzyszeń wszelkiego rodzaju.”31. Stwierdził jednocześnie, że kluczem do tego pojęcia będzie słowo obywatel. O ile członkowie danego społeczeństwa są obywatelami a nie poddanymi, o tyle mamy do czynienia ze społeczeństwem obywatelskim.
W drugim, węższym rozumieniu społeczeństwo obywatelskie sensu stricto
sprowadził tylko do organizacji społecznych, pozostających poza instytucjami
państwa i nie podlegających jego kontroli, tj. do rynków i stowarzyszeń, będących częścią tzw. sfery publicznej.
Ten sposób mówienia o społeczeństwie obywatelskim wydaje się być szczególnie interesujący. Autor zwraca bowiem uwagę, że pojawienie się społeczeństwa obywatelskiego w węższym znaczeniu w warunkach systemów niedemokratycznych, przygotowało drogę do ustanowienia społeczeństwa obywatelskiego w pierwszym, szerszym sensie. Mówiąc inaczej, jego zdaniem mamy do czynienia z dwoma etapami budowy prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego,
swoistymi kręgami wtajemniczenia, wzajemnie na siebie wpływającymi.
Po tej analizie i usystematyzowaniu większości historycznych i współczesnych koncepcji społeczeństwa obywatelskiego, warto postawić pytanie o możliwość stworzenia uniwersalnej definicji pojęcia, odpowiadającej specyfice
współczesności. Brak jednej i powszechnie stosowanej koncepcji uprawnia
również autora do zaprezentowania własnych przemyśleń i refleksji.
Podobnie jak Victor Perez-Diaz, uważam za właściwe wyróżnienie dwóch
obszarów społeczeństwa obywatelskiego. W węższym sensie jest nim ogół
niezależnych od państwa instytucji, organizacji i związków: 1) powoływanych
bezpośrednio przez obywateli takich jak partie polityczne, stowarzyszenia,
związki zawodowe, 2) powstałych na skutek przejęcia od państwa przez obywateli części jego uprawnień tj. samorząd terytorialny, gospodarczy, organizacje pozarządowe. W tym sensie społeczeństwo obywatelskie ogranicza się do
„trzeciego sektora” i jest podmiotem niezależnym od państwa, posiadającym
możliwość samoorganizowania się. Jego podstawową cechą są powiązania poziome powstałe między jednostkami. W szerszym sensie społeczeństwo obywatelskie tworzą również instytucje polityczne, elementy systemu politycznego państwa, pozostające pod bezpośrednim lub pośrednim wpływem obywateli, takie jak: a) system praw i wolności obywatelskich, b) wybierana bezpośrednio władza ustawodawcza i co najmniej pośrednio wybierana władza wykonawcza, c) niezależna władza sądownicza. W tym sensie społeczeństwo obywatelskie jest nierozerwalnie związane z państwem. Obie sfery przenikają się
wzajemnie, a związanie to jest możliwe wyłącznie w ramach systemu demokratycznego i państwa prawnego. Podstawową cechą są powiązania pionowe powstające na linii obywatel – państwo.
V. Perez-Diaz, Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii, Kraków 1996, s. 5.
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Jednocześnie w obu przypadkach musi być spełniony warunek podstawowy
pozostający po stronie jednostki. Dla istnienia społeczeństwa obywatelskiego
niezbędna jest po pierwsze: indywidualna świadomość bycia podmiotem –
obywatelem, po drugie: wynikającą z niej osobista aktywność – uczestnictwo
w życiu publicznym. Albowiem społeczeństwo obywatelskie to społeczeństwo
uczestniczące. Brak świadomości i wspomnianej aktywności obywatelskiej może doprowadzić do kryzysu instytucji demokratycznych, a w konsekwencji zagrozić realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego.
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Kościół Katolicki
wobec społeczeństwa
obywatelskiego

Społeczność ludzka stanowi bardzo bogatą rzeczywistość, którą można postrzegać na wiele sposobów. Człowiek od urodzenia jest włączony w życie społeczne, którego fundamentalną komórką jest rodzina. W szerszym wymiarze
życia wspólnotowego człowieka dostrzega się m.in. wspólnoty obywatelskie
czy religijne. Pierwsze dotyczą członków społeczeństwa tworzącego państwo.
Obywatele mają wówczas określone uprawnienia i obowiązki, jakie zastrzegają stanowione prawa, wśród których naczelną rolę zajmują normy konstytucyjne1. Wspólnoty religijne kierują się w swoich działaniach regułami, jakie czerpią z właściwych dla siebie zasad wyznaniowych. Wyznawcy Jezusa Chrystusa
od swoich początków wsłuchują się w słowa Mistrza, który wielokrotnie odwoływał się do spraw życia społecznego. Wśród najbardziej znamiennych jego
wypowiedzi jest odpowiedź na pytanie o stanowisko wobec zarządzeń podatkowych cesarza rzymskiego: „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”2. Chrystus nie pozostawił wątpliwości jeżeli chodzi o stosunek do władz świeckich i postawy, jaką powinien przyjąć i realizować jego wyznawca. Człowiek taki odpowiadając w swoim życiu za szacunek i miłość do Boga, ma także powinność wobec społeczności ziemskiej.
Przyjęcie celu, który wykracza daleko poza wszelkie widzialne rzeczywistości,
nie może odwrócić wierzącego od faktu, że jako Dziecko Boga jest wręcz zobowiązany do odpowiedzialnego podejścia do świata i wszelkich jego spraw,
które Bóg mu powierzył. Inne teksty biblijne podnoszą różne wymiary tej odpowiedzialności i sposoby jej realizacji. Św. Paweł w jednym ze swoich listów
zachęcał wierzących: „Zachęcam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy,
wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za
królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ci1
2

Por. Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1989, s. 476.
Por. Mt 22, 21.
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che i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra
i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy”3. Słowa Apostoła Narodów są znaczącym wskazaniem powinności, od jakiej nie mogą uchylać się chrześcijanie
żyjący w świecie. Wyraz szacunku dla władz i wsparcie duchowe dla ich poczynań jest jedną z form wypełnienia obywatelskiego obowiązku człowieka wierzącego. Bardzo trudno jest dostrzec wartość takiej aktywności społecznej, ale
całe bogactwo życia duchowego Kościoła jest niezmiennym powierzaniem
tych dziedzin ludzkiego życia Opatrzności Bożej. Jednym z przykładów takich
starań jest wezwanie, jakie zanoszą wierni podczas uroczystej liturgii Męki
Pańskiej w Wielki Piątek. Wśród przewidzianych tam wezwań modlitwy powszechnej katolicy wołają: „Módlmy się za wszystkich rządzących państwami:
niech nasz Bóg i Pan kieruje ich umysłami i sercami według swojej woli, abyśmy wszyscy żyli w prawdziwej wolności i pokoju”4.
Realizacja wskazań objawionych w tekstach biblijnych przynosiła już
w pierwszych wiekach bardzo poważne postawy, które doprowadzały wielu
obserwatorów do podziwu dla zachowań chrześcijan. Owocem takich obserwacji jest pochodzący z II wieku list Do Diogneta. Starożytny autor stwierdza
w nim: „Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem. Nie mają bowiem własnych miast, nie posługują się jakimś niezwykłym dialektem, ich sposób życia nie odznacza się niczym
szczególnym. Nie zawdzięczają swej nauki jakimś pomysłom czy marzeniom
niespokojnych umysłów, nie występują, jak tylu innych, w obronie poglądów
ludzkich. Mieszkają w miastach helleńskich i barbarzyńskich, jak komu wypadło, stosują się do miejscowych zwyczajów w ubraniu, jedzeniu, sposobie życia, a przecież samym swoim postępowaniem uzewnętrzniają owe przedziwne i wręcz paradoksalne prawa, jakimi się rządzą. Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. Podejmują wszystkie obowiązki jak
obywatele i znoszą wszystkie ciężary jak cudzoziemcy. Każda ziemia obca jest
im ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą. Żenią się jak wszyscy i mają dzieci, lecz nie porzucają nowo narodzonych. Wszyscy dzielą jeden stół, lecz nie
jedno łoże. Są w ciele, lecz żyją nie według ciała. Przebywają na ziemi, lecz są
obywatelami nieba. Słuchają ustalonych praw, a własnym życiem zwyciężają
prawa”5. Doniosła ocena postaw obywatelskich pierwszych chrześcijan jest
bardzo znaczącą zachętą do refleksji nad tym zagadnieniem w oparciu o aktualne dokumenty Kościoła katolickiego. Na każdym etapie dziejów chrześcijaństwa warto podjąć zadanie jak najlepszego poznania wszelkich uwarunkowań życia społecznego i wynikających z niego konsekwencji.
3

Por. 1 Tm, 2, 3 i nast.
Mszał Rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986.
5 Por. Do Diogneta, w: Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, Kraków 1998, s. 341
i nast.
4
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Aktualny Katechizm Kościoła Katolickiego w artykułach poświęconych
uczestnictwu wiernych w życiu społecznym podkreśla, że każda społeczność
ludzka wymaga ustalonego porządku. Ład taki stwarza warunki zapewniające
budowanie dobra wspólnego6. Posiadanie takiego dobra jest wskazywane jako
fundamentalny warunek określenia zbiorowości ludzkiej mianem wspólnoty.
Według Katechizmu, właśnie we wspólnocie politycznej znajduje się najpełniejsza forma posiadania i budowania dobra wspólnego. Taki fakt nakłada na
każdą społeczność obowiązek obrony i popierania dobra wszystkich obywateli7. Przypomniane wiernym reguły życia obywatelskiego są dokładniej sprecyzowane w normach Katechizmu. Wzywają one wiernych do dobrowolnego
i szlachetnego zaangażowania się w rozwój dobra wspólnego. Obowiązek ten
ma być realizowany w kilku formach, które stanowią wyraz godność osoby
ludzkiej8.
Pierwszą formą, poprzez którą katolicy urzeczywistniają swoje uczestnictwo w społeczeństwie obywatelskim jest podjęcie osobistej odpowiedzialności
za dobro drugiej osoby, również w wymiarze całej społeczności. Do najważniejszych wymiarów tego obowiązku zaliczono dzieło wychowania realizowane w rodzinie oraz sumienność w pracy9. Społeczność rodzinna jest wyjściową
i najbardziej wymagającą sytuacją, w której człowiek ma wpływ na dobro drugiej osoby. Chrześcijańskie rozumienie życia małżeńskiego i rodzinnego wielokrotnie odwołuje się do wzoru postaw rodzinnych, jakie zostały ukazane
w obrazie Rodziny z Nazaretu. Natomiast w odniesieniu do małżeństwa, jako
fundamentalna dla budowania relacji miłości małżeńskiej wskazywana jest postawa miłości Chrystusa Zbawiciela do Kościoła, rozumianego jako wspólnota wierzących. Nawiązanie do tych treści ma na celu zwrócenie uwagi na
nadrzędną wartość postawy ludzkiej miłości, w której wyraża się szacunek dla
godności drugiej osoby. Odwołanie się do wzoru miłości wyrażonej w całym
posłannictwie Jezusa Chrystusa, akcentuje wielką troskę o szacunek dla każdego człowieka i umiejętność obrony jego godności bez względu na okoliczności społeczne, ludzkie przyzwyczajenia, czy wreszcie jego kondycję moralną.
Te wszystkie elementy znajdują powszechne zastosowanie w każdej wspólnocie rodzinnej, która połączona postawą miłości i odpowiedzialności potrafi
ukazać wielkie oddanie dla najbliższych bez względu na zaistniałe okoliczności. Oczywistym jest przekonanie, że pielęgnowanie takich zachowań społecznych w wymiarze rodzinnym będzie miało inną formę realizacji w życiu innych
wspólnot i stanie się podstawą do opieki nad dobrem i godnością ludzką w całym społeczeństwie10. Odpowiedzialność za życie społeczne w formie zadań
6

Por. Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK), Poznań 1994
Por. KKK, 1910.
8 Por. KKK, 1913.
9 Por. KKK, 1914.
10 Por. Jan Paweł II, enc. Centesimus annus, 39.
7

Nr 1(2)/2005 Społeczeństwo i Polityka

29

Ks. Marek Solarczyk

rodzinnych wyrabia niemal konieczność włączania takich wartości w relacje
z każdym człowiekiem. Dokumenty kościelne podkreślają, że rozciągnięcie tej
aktywności wyniesionej z rodziny na wszystkie wymiary życia publicznego domaga się konsekwentnej walki ze wszystkimi formami niesprawiedliwości
i dyskryminacji: „tak rasowej i ekonomicznej, jak społecznej i kulturowej, politycznej jak i gospodarczej”11. Autentyczne świadectwo katolików na tej płaszczyźnie życia obywatelskiego wydaje się bardzo aktualnym zadaniem i powinnością, która może nawiązywać do ogromnej ilości świadectw z przeszłości
chrześcijańskiej.
Odpowiedzialność za dobro społeczności obywatelskiej jest także znacząco
wyrażona poprzez sumienne wypełnianie obowiązków zawodowych. Kwestia
ta odwołuje się do wielkiego dzieła odbudowania etosu pracy ludzkiej, nie tylko w wymiarze wymagań stawianych przez pracodawcę grożącego sankcją
zwolnienia w wypadku złego traktowania swoich obowiązków. Wiele tekstów
biblijnych z Nowego Testamentu porusza te zagadnienia, zwracając uwagę na
szacunek dla ludzkich starań zawodowych i ich wpływ na budowanie i podtrzymywanie dobra innych ludzi. Uczestniczenie w trosce o dobro wspólne w wymiarze rodzinnym i zawodowym posiada wiele uzasadnień. Znajdują one wielokrotne komentarze w nauczaniu Kościoła katolickiego. Jan Paweł II w encyklice Laborem exercens (O pracy ludzkiej), podkreślił, że: „Praca stanowi podstawę kształtowania życia rodzinnego, które jest naturalnym prawem i powołaniem człowieka. Te dwa kręgi wartości – jeden związany z pracą, drugi wynikający z rodzinnego charakteru życia ludzkiego – muszą łączyć się z sobą prawidłowo i wzajemnie przenikać. Praca jest poniekąd warunkiem zakładania
rodziny, rodzina bowiem domaga się środków utrzymania, które w drodze
zwyczajnej nabywa człowiek przez pracę. Praca i pracowitość warunkują także
cały proces wychowania w rodzinie właśnie z tej racji, że każdy «staje się człowiekiem», między innymi przez pracę, a owo stawanie się człowiekiem oznacza właśnie istotny cel całego procesu wychowania”12. Przyjęta odpowiedzialność za dobro wspólne, jakie jest zawarte we wspólnocie rodzinnej czy obywatelskiej domaga się od katolika dążenia do budowania dobra w zwyczajnych
warunkach codziennego życia. Dojrzałe podjęcie takich zobowiązań ma również prowadzić ich do Boga. Historycznym udokumentowaniem podobnych
zamierzeń był cel jaki stawiał swoim zakonnikom Św. Benedykt z Nursji. Do
kanonu cywilizacyjnych twierdzeń należy syntetyczne ujęcie jego reguły, sprowadzające się do zawołania: Ora et labora – Módl się i pracuj. Epokowe ujęcie
życia chrześcijanina, co prawda mnicha, ale oddanie podejmującego zadania
życia duchowego i codziennej troski o byt materialny. Nawiązując do współczesnych rozwiązań eklezjalnych, należy wspomnieć postanowienia Soboru
11
12
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Por. Jan Paweł II, enc. Laborem exercens, 10.
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Watykańskiego II. Przed czterdziestu laty ojcowie soborowi, w Konstytucji
duszpasterskiej Kościół w świecie współczesnym nakłaniali wiernych do przykładania się w wypełnianiu swoich ziemskichm, obowiązków. Do ważniejszych
błędów obecnych czasów zaliczano rozdźwięk jaki pojawia się w formie życia
wielu chrześcijan, oddzielających wyznawaną wiarę od spraw codziennych.
Według wskazanych wówczas twierdzeń, zaniedbywanie obowiązków doczesnych, jest tożsame z zaniedbaniem obowiązków wobec bliźniego a nawet wobec samego Boga. Ojcowie dodali także przestrogę, że postawa taka jest narażeniem człowieka wierzącego na niebezpieczeństwo utraty swojego zbawienia
wiecznego13. Tak daleko idące porównania nie pozostawiają chyba żadnej wątpliwości, co do wagi spraw, tak często sprowadzanych tylko do statystycznego
wypełnienia norm, regulaminów, czy standardów różnych organizacji.
Zawarte w Katechizmie Kościoła normy wspominają także o odpowiedzialności za uchronienie bogatego dziedzictwa postaw obywatelskich i patriotycznych. Ma się to dokonać między innymi poprzez przekazywanie ich następnym
pokoleniom w wymiarze procesu wychowania oraz kształtowania życia kulturalnego14. Wielorakie aspekty formowania życia kultury są rozwijane w różnych dokumentach kościelnych. Wspomniana już Konstytucja duszpasterska
Kościół w świecie współczesnym przypomina, że kultura powinna dążyć do pełnej doskonałości osoby ludzkiej, dobra wspólnoty i całej społeczności ludzkiej
osiąganej w nieskrępowany sposób15. Ma ona „tak kształtować ducha, aby rozwijała się zdolność podziwiania, wnikania w głąb kontemplacji i urabiania sobie sądu osobistego oraz zdolność do kształcenia zmysłu religijnego, moralnego i społecznego”16. Często zapominanymi elementami tworzenia dziedziny
kultury jest zapewnienie właściwego dostępu do edukacji, umożliwienia dostępu do wielorakich wymiarów życia kulturalnego wszystkim pracownikom,
a także właściwe korzystanie ze środków przekazu i realizowania różnych
form odpoczynku17. Szacunek dla wszystkich wymiarów, z jakich składa się
rzeczywistość przeżywania kultury nie zezwala na określania stopnia ważności
różnych form. W aktualnej formie życia społecznego wydaje się niezmiernie
ważną kwestia odpowiedzialnego przyjmowania bogatych przejawów środków
masowego przekazu. Podobnie, istotnym dla życia współczesnego społeczeństwa polskiego wymiarem odpowiedzialności za swoisty wymiar życia kulturalnego jest zagadnienie realizowania odpoczynku. W wielu wypadkach utożsamiany on jest tylko z posiadaniem czasu wolnego, podejmowanego bez większych przemyśleń i celów. Bardziej dojrzałe przeżywanie tego elementu społecznego życia może być związane z wielką nauką płynącą z biblijnego doświad13

Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 43.
Por. KKK, 1917.
15 Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 59.
16 Ibidem.
17 Por. ibidem, 61.
14
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czenia szabatu, jako dnia odpoczynku, dającego szansę do refleksji nad wielorakimi przejawami dobra otrzymanego od Boga i udoskonalanego przez człowieka wiary. Współczesnym komentarzem do tego zagadnienia jest poruszenie
kwestii świętowania niedzieli, jako Dnia Pańskiego. Podjął ten temat Jan Paweł
II w 1998 roku, poprzez tekst Listu apostolskiego Dies Domini (Dzień Pański).
Wielorakie problemy w przeżywaniu tego dnia przez chrześcijan i szerokiego
pojmowania odpoczynku papież wyraził w słowach: „Dzisiaj jednak, nawet
w krajach, w których świąteczny charakter tego dnia jest zagwarantowany ustawowo, ewolucja sytuacji społeczno-ekonomicznej doprowadziła w wielu przypadkach do głębokich przemian w zachowaniach zbiorowych i w konsekwencji
także w samym charakterze niedzieli. Powszechna stała się praktyka weekendu,
rozumianego jako cotygodniowy czas odpoczynku, przeżywanego nieraz z dala
od stałego miejsca zamieszkania i związanego często z udziałem w różnych formach aktywności kulturalnej, politycznej lub sportowej, które zwykle są organizowane właśnie w dni świąteczne. Jest to zjawisko społeczne i kulturowe,
w którym nie brak z pewnością elementów pozytywnych, jeśli tylko przyczynia
się ono, w duchu poszanowania autentycznych wartości, do rozwoju człowieka
i do postępu życia społecznego jako całości. Pozwala ono zaspokoić nie tylko
potrzebę odpoczynku, ale także świętowania wpisaną w ludzką naturę. Niestety, gdy niedziela zatraca pierwotny sens i staje się jedynie zakończeniem tygodnia, zdarza się czasem, że horyzont człowieka stał się tak ciasny, że nie pozwala mu dojrzeć nieba. Nawet odświętnie ubrany nie potrafi już świętować”18.
Ukazane przemyślenia papieża otwierają szeroki wachlarz zagadnień, wymagających oddzielnego przemyślenia i przedstawienia, niewątpliwie jednak aktualnie potrzebnego.
Kolejnym z ważnych wymiarów odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu
wspólnotowym katolików jest czynny udział w życiu publicznym19. Wspominana w wielu dokumentach kościelnych ta zasada odwołuje się także do wartości
dobra wspólnego, jakie powinno być realizowane poprzez wspólnotę polityczną. Wierni są zobowiązani do aktywnego uczestniczenia na tej płaszczyźnie zaangażowania obywatelskiego. Dokumenty kościelne podkreślają, że wszyscy,
którzy podejmują zagadnienie sprawowana władzy na jakimkolwiek szczeblu
jej realizacji powinni dążyć do takich warunków życia obywateli, dzięki którym
jednostki, rodziny i różne społeczności mogłyby łatwiej i pełniej osiągnąć swoją doskonałość. Wymagany do tego porządek społeczny powinien być nieustannie rozwijany w oparciu o prawdę i sprawiedliwość20. Warte przypomnienia
w tej kwestii są słowa Jana Pawła II, wygłoszone 11 czerwca 1999 roku w polskim parlamencie: „Jest oczywiste, że troska o dobro wspólne winna być realizowana przez wszystkich obywateli i winna się przejawiać we wszystkich sekto18

Jan Paweł II, list ap. Dies Domini, 4.
Por. KKK, 1915.
20 Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 74.
19
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rach życia społecznego. W szczególny jednak sposób ta troska o dobro wspólne jest wymagana w dziedzinie polityki. Mam tu na myśli tych, którzy oddają
się całkowicie działalności politycznej, jak i poszczególnych obywateli. Wykonywanie władzy politycznej, czy to we wspólnocie, czy to w instytucjach reprezentujących państwo, powinno być ofiarną służbą człowiekowi i społeczeństwu,
nie zaś szukaniem własnych czy grupowych korzyści z pominięciem dobra
wspólnego całego narodu. (…) Takiej postawy, przenikniętej duchem służby
wspólnemu dobru, Kościół oczekuje przede wszystkim od katolików świeckich.
(…) Wraz ze wszystkimi ludźmi mają przepajać duchem Ewangelii rzeczywistości ludzkie, wnosząc w ten sposób swój specyficzny wkład w pomnażanie dobra
wspólnego. Jest to ich obowiązek sumienia wynikający z chrześcijańskiego powołania”21. Aktywność w życiu publicznym stawia przed osobami wierzącymi
konieczność starań o usunięcie wszelkich form nadużywania władzy, ale także
odpowiedzialne podchodzenie do wszystkich wymiarów życia obywatelskiego.
Na szczególne podkreślenie zasługuje w tym miejscu przypominane w dokumentach Soboru Watykańskiego II, prawo i obowiązek udziału w wolnych wyborach podejmowanych dla dobra wspólnego22. Dostrzegane wokół nas różne
wymiary zaangażowania w życie publiczne otwierają coraz bogatsze zastosowania wolności obywatelskiej podejmowanej w sposób pośredni lub bezpośredni.
Do powtarzanych nieustannie apelów z ostatnich lat naszej Ojczyzny, pojawia
się troska o uczciwe i dojrzałe podjęcie zagadnień życia społecznego na każdym
etapie realizacji. Ważne, aby było to dokonywane z wielkim poczuciem odpowiedzialności za tych, którzy są zależni od poczynań decydentów. Właśnie oni
wielokrotnie odwołują się do swojego chrześcijaństwa i manifestują swoją postawę religijną. Nie mogą także zapominać, że wśród motywów realizowania
władzy, powinno być obecne mocne przekonanie o odpowiedzialności przed tymi, którzy powierzyli im swój mandat polityczny.
Szeroko rozumiane kwestie polityczne bardzo często doprowadzają obywateli do wniosku, sprowadzającego się do zwątpienia w odpowiedzialność i sens
uczestniczenia w życiu politycznym, które naznaczone jest wielką ilością niesprawiedliwości. Właśnie do takich ludzi, często zagubionych, źle poinformowanych lub wręcz zniechęconych brakiem dobrych efektów prac, kierowana
jest zachęta do wytrwałości w swojej postawie obywatelskiej. Również do takich kwestii można sprowadzić ostatnią z katechizmowych zasad uczestniczenia w życiu publicznym, jaką jest nieustanne udoskonalenie aktywności społecznej23. Ten wymiar życia ludzkiego, który w dziedzinie religijnej odwołuje
się do zagadnienia pokuty, jest koniecznym zadaniem stojącym przed ludźmi
Kościoła. Swoistym dopełnieniem religijnej troski o udoskonalenie życia z Bo21 Jan Paweł II, Przemówienie w Parlamencie polskim wygłoszone 11 czerwca 1999, w: Pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski 1999, Poznań 1999.
22 Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 75.
23 Por. KKK, 1916.
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giem, który jest świętością i jako taki nadaje sens wszelkim staraniom ludzkim,
powinna być niezmienna troska o permanentne poprawianie swoich postaw.
Proces ten dotyczy naturalnego rozwoju w pojmowaniu swojej zadania, jako
aktywnego członka wspólnoty państwowej. Odwołuje się także do zagadnień
poruszonych w Katechizmie, kiedy podkreśla się: „Oszustwo i różne wykręty,
przez które niektórzy uchylają się od przestrzegania prawa i przepisów odnoszących się do obowiązków społecznych, powinny być zdecydowanie potępione jako niezgodne z wymaganiami sprawiedliwości. Należy troszczyć się o rozwój instytucji, które poprawiają warunki życia ludzkiego”24.
Przytoczone jako ostatnie, zachęty do naprawiania stosunków z życia publicznego, zachęcają do przypomnienia jeszcze raz fragmentów listu Do Diogneta. Ukazane tam świadectwo autentycznego życia prawdą o komunii z Bogiem, której owoce chrześcijanie wnosząc naturalnie w formy swojego życia są
możliwym do powtórzenia wzorem członków Kościoła Katolickiego na progu
XXI wieku.

24
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Społeczeństwo
obywatelskie
a społeczeństwo
informacyjne
Powiedz mi, jakie jest Twoje prawo do informacji, a powiem Ci,
czy jesteś człowiekiem wolnym...

Toczy się obecnie – niewątpliwie potrzebna – publiczna debata nad sukcesami i porażkami polskiego państwa i społeczeństwa w ciągu ostatniego piętnastolecia. Mimo, iż mamy poczucie sensu, a wielu nawet sukcesu z i w ramach
toczących się zmian politycznych, społecznych, kulturowych i gospodarczych,
to nieobce są nam poczucie niedosytu i wątpliwości, czy Polacy stają się coraz
bardziej wrażliwi na dobro wspólne, czy częściej się samoorganizują, by współtworzyć świat wokół siebie, a przede wszystkim – by rozwiązywać palące problemy społeczne. Powszechnie znane są powody, dla których nie wszyscy i dalece z niewszystkiego jesteśmy zadowoleni. Stąd zapewne częsta krytyka naszej rzeczywistości – III Rzeczypospolitej oraz głoszone postulaty budowy
państwa i społeczeństwa pozbawionego jej wad, czyli IV Rzeczypospolitej.
O ile diagnoza stanu gospodarki nie nastręcza ekspertom większych trudności, a kondycja elit politycznych jest postrzegalna już dla przeciętnego uczestnika czy obserwatora sceny publicznej, to próba sformułowania prognozy
dalszego rozwoju społecznego napotyka na trudno przekraczalne bariery.
Można, zapewne z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że będziemy się
rozwijali w duchu i kierunku zmian, przez które przeszły rozwinięte społeczeństwa zachodnie. Oczywiście – jak zawsze – nadamy tym procesom oryginalny, bo własny, narodowy charakter. W dużej mierze przyczyni się do tego
żywiołowy, spontaniczny charakter rozwoju dowolnego systemu społecznego.
Niemniej, i w tym przypadku możemy i powinniśmy świadomie korzystać z gotowych idei zmiany społecznej czy koncepcji programowych rozwoju społecznego, które czy to zainspirowały, czy też opisywały zmiany w rozwiniętych krajach Zachodu.
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„Społeczeństwo obywatelskie” i „społeczeństwo informacyjne” (a ponadto:
„społeczeństwo otwarte”, „społeczeństwo wiedzy”) to terminy, które pojawiają się coraz częściej w dyspucie nad obecną kondycją i przyszłością naszego
społeczeństwa. Zrozumiałe, że wywołują one coraz większe zainteresowanie
tak uczestników, jak i obserwatorów życia politycznego.
Termin „społeczeństwo obywatelskie” zrobił w naszych czasach oszałamiającą karierę. Pod tym terminem kryły się wiele znaczące pojęcia: opozycja
zbuntowana przeciw niedemokratycznej władzy, ruchy społeczne i organizacje
wykonujące dzieła zaniedbane przez władze rządowe, czy wreszcie – uzupełnienie działalności władzy wykonawczej przez samoorganizujących się obywateli; od obalenia niechcianego ustroju po masowe akcje charytatywne. Równie
popularny stał się w Polsce termin „społeczeństwo informacyjne”. Tworzone
są rządowe programy budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce, a Sejm
i Senat podjęły w tej sprawie stosowne uchwały. Jednakże, dzisiejsze społeczeństwo polskie etapu „młodej demokracji” cierpi na deficyt cech konstytuujących zarówno społeczeństwo obywatelskie, jak i informacyjne.
Ale bywa również, że w dyspucie publicznej czyni się z tych terminów użytek różny: pojawiają się często jako słowo – klucz, które zastępuje dłuższy wywód, gdy wypowiadający i słuchacz wiedzą jakie pojęcia się pod nim kryją; albo słowo – wytrych, gdy wypowiadający i słuchacz takowego pojęcia nie mają;
ale również jako słowo – maczuga, które ma w zamiarze zapewnić, niejako już
na starcie, wygłaszającemu przewagę nad przeciwnikiem. Ich użytkownik daje
bowiem do zrozumienia słuchaczom, że nieobce są mu najnowsze idee, a dążenie do ich urzeczywistnienia ma pozytywnie wyróżniać go, czyniąc członkiem swoistej „elity elit”.
Pytanie o relacje między terminami „społeczeństwo obywatelskie” i „społeczeństwo informacyjne”, o to jakie specyficzne stany społeczne, polityczne
gospodarcze czy kulturowe opisują, jakie idee rozwoju społecznego odzwierciedlają, jakie może być ich znaczenie i udział w budowaniu wizji rozwoju Polski wymaga ich, chociażby lapidarnego, przedstawienia.
Źródeł europejskiej idei społeczeństwa obywatelskiego należy doszukiwać
się w myśli i praktyce demokracji ateńskiej. Powstałe wówczas koncepcje filozoficzne i polityczne oraz praktyka ustrojowa greckiego polis przetrwały na
gruncie europejskich systemów i kultury politycznej pomimo wieków rządów
autokratycznych czy totalitarnych. Ateńska wspólnota obywatelska ukształtowała się w wyniku reform ustrojowych w VI–V w. p.n.e. Utrwalony wówczas
ideał obywatelstwa kojarzono z organizacją instytucji państwowych. Powołano
organy demokracji bezpośredniej jako rękojmię demokratycznego władztwa
obywateli oraz szkołę ich edukacji politycznej. Władzę polityczną postrzegano
jako domenę działania „zwykłych obywateli” sprawujących wspólnie władzę,
a za naganne uznawano wszelkie przejawy bierności obywatelskiej: nieuczestniczenie w posiedzeniach zgromadzeń ludowych czy powstrzymywanie się od
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udziału w działalności politycznej partii i stronnictw. Pojawił się równolegle
postulat wszechstronnego wykształcenia obywateli jako gwarancji sprawności
działania w każdej dziedzinie, przede wszystkim zaś w działalności politycznej.
Dla Arystotelesa, obywatele osiągali doskonałość w ramach państwa poprzez
przekształcenie go we wspólnotę obywateli, w której aktywne uczestnictwo
w życiu publicznym oraz oparcie wzajemnych stosunków na systemie praw
miało postać imperatywu moralnego1.
Antyczne, greckie ideały obywatelskości zakładające, że aktywna partycypacja polityczna obywateli stanowi najpełniejszą formę samorealizacji, bywały
przedmiotem dyskusji nad sensem i zakresem wolności indywidualnej w systemie demokratycznym. Pojawiły się również opinie, że prawny czy też tylko moralny nakaz uczestnictwa w życiu publicznym prowadzi do podporządkowania
jednostki ogółowi i odbiera jej wolność osoby prywatnej.
Upadek greckich polis, powstanie imperium Aleksandra Wielkiego przewartościowało rolę obywateli, zmieniło ich w poddanych, zdeprecjonowało
tożsamość jednostki jako członka wspólnoty politycznej. Wywołało to pojawienie się koncepcji człowieka szukającego dobra i szczęścia w indywidualnych przyjemnościach (epikurejczycy), a nawet promujących pełną obojętność
wobec spraw publicznych (sceptycy).
Myśliciele rzymscy czasu republiki adoptowali wiele zasad z filozofii i etyki stoickiej do systemu wartości republikańskich. Cyceron twierdził, że człowiek jest przede wszystkim obywatelem rzymskim bezkompromisowo trwającym w umiłowaniu swobód obywatelskich, a jego pierwsza powinnością jest życie czynne. Największą zasługą starożytnych Rzymian jest prawna regulacja
związków miedzy prawami i obowiązkami obywatelskimi, nadanie obywatelowi trzech statusów: jako jednostki wolnej (status libertatis), posiadającej rzymskie prawo obywatelstwa (status civitatis), zajmującej określoną pozycję w rodzinie (status familae)2.
Rzymskie koncepcje obywatelskości przetrwały imperium i przejawiają się
w myśli politycznej Europy, i poza nią, aż po wiek XX. Europejskie miasta
okresu późnego średniowiecza stają się areną aktywności publicznej, na której
odradzają się antyczne ideały życia obywatelskiego. Uzyskując względną niezależność od władzy centralnej, miasta tworzą swoiste społeczno-politycznokulturowe mikroorganizmy rządzące się własnymi wyobrażeniami roli obywatela-mieszkańca miasta w życiu politycznym. Dwie naczelne nadzieje sprzyjają wówczas rozrostowi miast (poprzez migracje ludności wiejskiej): polepszenie ekonomicznych warunków egzystencji oraz możliwość udziału w przywilejach i wolnościach, którymi cieszą się członkowie wspólnot miejskich.
Okres od renesansu, aż po połowę XIX w. przepełnia jakże płodna w idee dyskusja o roli obywatela w państwie i jego stosunku do władzy i życia publicznego.
Por. W. Bokajło, K. Dziubka (red.), Społeczeństwo obywatelskie, Wrocław 2001.
Ibidem, s. 105.
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Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego zaczęło się upowszechniać wraz z pojawieniem się koncepcji umowy społecznej w XVIII w. Zwraca uwagę fakt, iż
jest ono nierozerwalnie złączone z pojęciem państwa. W myśl „nowych” (pamiętamy bowiem o dorobku greckich polis) idei pojęcie „obywatel” miało
oznaczać kogoś o statusie wyższym niż dotychczasowy „poddany”. Poddany bowiem podlega władzy, która nie jest zasadniczo niczym ograniczona i ma takie
prawa, jakie uzyska od władcy z jego łaski. Teoretycy prawa natury i umowy
społecznej uznali taki stan za patologię i zaczęli głosić ideę społeczeństwa obywatelskiego, w którym prawa człowieka nie wynikają z dobrej woli władcy, lecz
są przynależne naturze ludzkiej. Władza przestała również być absolutną, bo
zakres jej kompetencji miała odtąd regulować ustawa zasadnicza.
Idea społeczeństwa obywatelskiego stanowi wówczas odpowiedź na zapędy
absolutystycznego państwa do kontrolowania poczynań jego obywateli. Wykazano bowiem, że istnieje odrębny od monarchy – dotychczas uosabiającego
państwo – kolektywny czynnik życia społecznego i że to jego decyzje przejawiające się w działaniach obywateli mają większe – właśnie ze względu na ową
kolektywność – uprawomocnienie niż jednostkowe decyzje władcy państwa.
Ponadto, idea ta posłużyła do zaprojektowania obowiązków obywatela wobec
społeczeństwa i nowego państwa.
U podłoża ówczesnego rozumienia obywatelskości, odnajdujemy zarówno
dokonujące się na progu nowoczesności przekształcenie państwa jako domeny już nie monarchy i mianowanych przez niego urzędników, lecz społeczeństwa utożsamianego często z narodem, który to naród staje się suwerenem
i w którego to imieniu dokonuje się zarówno monopolizacja przemocy w postaci prawa, jak i wytyczanie kierunków społecznego rozwoju.
Później społeczeństwo obywatelskie zyskało nowe znaczenie. Zaczęto je
przeciwstawiać państwu pojmowanemu coraz powszechniej jako aparat administracyjny. Odtąd społeczeństwo obywatelskie miało oznaczać całość więzi
społecznych powstających spontanicznie, oddolnie, nie z inicjatywy władz, ale
z potrzeby samych obywateli.
Od połowy XIX wieku, wraz ze zwycięstwem kapitalizmu w najwyżej rozwiniętych krajach Zachodu oraz triumfem idei nowoczesnego liberalnego
państwa opartego na demokracji parlamentarnej, upowszechnia się obywatelski obraz życia publicznego. Oczywiście, jest ono o tyle obywatelskie, o ile jego członkowie kierują się w swych działaniach cnotami obywatelskimi, zakładającymi rozumne i zgodne z zasadami sprawiedliwości, wolności i solidarności zaangażowanie się na rzecz dobra całej obywatelskiej wspólnoty.
Do myśli społeczeństwa obywatelskiego nawiązywały ruchy liberalne, socjaldemokratyczne i socjalistyczne. Według nich społeczeństwo obywatelskie
oparte ma być na sieci niezależnych od władzy publicznej i samodzielnie tworzonych przez obywateli organizacji o różnym charakterze. Istotnym składnikiem takiego społeczeństwa jest samorząd. Obywatele jednocząc się w społeSpołeczeństwo i Polityka Nr 1(2)/2005
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czeństwie obywatelskim zaspokajają potrzeby indywidualne i grupowe. Społeczeństwo rozumiane w taki sposób tworzy most, który stanowi kompromis
między państwem a społeczeństwem i jednostką.
W okresie następnych stu lat powoli zamiera ożywcza dotychczas filozoficzno-polityczna dyskusja nad ideą społeczeństwa obywatelskiego. Tragiczne
doświadczenia związane z praktyką sprawowania władzy przez państwa totalitarne, a także bolesne konsekwencje segregacji rasowej, w tym apartheidu,
przyczyniły się do wzrostu zainteresowania koncepcjami społeczeństwa obywatelskiego.
Jednakże odrodzenie idei społeczeństwa obywatelskiego zawdzięczamy
współcześnie wydarzeniom bezpośrednio poprzedzającym upadek systemu
komunistycznego. Idea ta ożywa dzięki opozycji demokratycznej państw Europy Środkowej i Wschodniej, która nie mogąc w ówczesnych warunkach państwa autorytarnego podjąć oficjalnej walki politycznej o stworzenie nowych
struktur państwowych, kładła przede wszystkim nacisk na apolityczną samoorganizację społeczeństwa.
Układ relacji państwo-społeczeństwo u schyłku systemu komunistycznego
przypominał w dużej mierze układ typowy dla monarchii absolutnych z XVIII wieku – z jednej strony państwo rządzące się logiką nieuwzględniającą interesów obywateli, z drugiej strony społeczeństwo, próbujące się przeciwstawić,
wytwarzające własne, opozycyjne wobec państwowych struktury.
Mimo specyfiki przeobrażeń wschodnioeuropejskich, podobne pomysły teoretyczne powstały w tym samym czasie, niezależnie od siebie, w innych regionach świata. Choć nie było tam władzy komunistycznej, podstawowe problemy wynikające z utrzymywania społeczeństwa w stanie stagnacji i ubezwłasnowolnienia były bardzo podobne. Wszędzie idea społeczeństwa obywatelskiego
okazywała się jedynym wyjściem z sytuacji, w której niemożliwym było wchodzenie w struktury istniejącej władzy państwowej w celu jej radykalnej zmiany, a jedyną możliwą formą walki było rozwijanie społecznej inicjatywy i samoorganizacji. Wzmożone zainteresowanie problematyką społeczeństwa obywatelskiego motywowane jest również zmianami zachodzącymi w krajach zachodnich. Refleksje na temat społeczeństwa obywatelskiego służą dzisiaj do podkreślania konieczności odbudowania przez społeczeństwo jako takie swej autonomii względem państwa, odtworzenia owej zdolności do samostanowienia,
którą utraciło ono współcześnie na skutek poddania się nadmiernej opiekuńczości państwa.
Współczesne rozumienie społeczeństwa obywatelskiego zrodzone jest,
z jednej strony – z oporu przeciwko autokracji, z przeciwstawienia się obywatela represyjnemu państwu, z drugiej zaś – z obawy, że samo istnienie liberalno-demokratycznych instytucji politycznych nie zapobiega dezaktywizacji społeczeństwa. Szczególnie negatywne refleksje budzi w tym aspekcie rozwój państwa opiekuńczego i związany z nim rozrost biurokracji.
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Specyfika rodzącego się w Europie Środkowo-Wschodniej społeczeństwa
obywatelskiego polegała na powiązaniu idei odrodzenia społeczeństwa obywatelskiego z postulatem „powrotu do Europy”, czyli przystosowaniem się wyzwolonych spod panowania autokracji krajów do standardów zachodniej demokracji liberalnej ukształtowanej na bazie gospodarki rynkowej. Ponadto,
wyrażało ono interesy moralne obywatela wobec nieprzyjaznego mu państwa,
nie zaś, jak to było ongiś na Zachodzie – ekonomicznie silnej klasy średniej,
usiłującej wybić się na większą niezależność od władzy państwowej.
Współczesne dylematy społeczeństwa obywatelskiego stanowią niewątpliwie obszar wielce interesujących sporów naukowych. Bywa, że rozważa się już
problemy społeczeństwa poobywatelskiego. Musi nasuwać się pytanie o sens
takich rozważań w kraju, w którym nie ukonstytuowało się jeszcze tak naprawdę społeczeństwo obywatelskie.
Nie wgłębiając się w te rozważania, warto zatrzymać się jednak na kwestii
relacji między społeczeństwem obywatelskim a informacyjnym. Rodzi się bowiem przekonanie o swoistym sprzężeniu między tymi stanami na drodze społecznego rozwoju, o możliwym tu aliansie tego co jest żywiołowe i planowe
w każdej zmianie społecznej, o prawdopodobnym wspieraniu pożądanych
zmian w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego przez planowe działanie na rzecz społeczeństwa informacyjnego.
Teoria społeczeństwa informacyjnego nie ma naturalnie tak długiej tradycji
jak idea społeczeństwa obywatelskiego. Oczywiście, społeczeństwa antyczne wytwarzały, przetwarzały i dystrybuowały informację, o tyle, o ile każde społeczeństwo, bez względu na poziom swego cywilizacyjnego rozwoju realizuje to w celu
osiągnięcia celów bieżących i zapewnienia kontynuacji. Sądząc zresztą po dorobku intelektualnym antycznych Greków, to ilość i jakość informacji przetworzonej
w wiedzę, która nam pozostawili musi budzić podziw i zazdrość niejednego narodu. Społeczeństwo polis doceniało bowiem społeczną i polityczną rolę elit intelektualnych, ich wpływ na proces edukacji społecznej, upowszechnianie wiedzy
i wzorców, kształtowanie postaw obywatelskich, kreowanie idei, bez których niemożliwy jest jakikolwiek rozwój społeczny. Swoistym produktem społecznym elit
intelektualnych jest informacja, której wartość cywilizacyjna bywa nieoceniona.
Zauważono bowiem już wówczas, że losy człowieka są zależne od znajdujących
się poza jego pamięcią zasobów informacji, a więc wymaga ona utrwalenia, by następnie można ją oferować współczesnym i zachować dla potomnych.
Pomijając związki pomiędzy pojawianiem się nowych technologii służących
do utrwalania i przetwarzania informacji a rozwojem społecznym na przestrzeni ponad dwóch tysiącleci, zatrzymajmy się na wydarzeniach, które zauważone w drugiej połowie ubiegłego wieku dały początek koncepcji społeczeństwa informacyjnego.
Po pierwsze – powstanie tranzystora i procesora, miniaturyzacja i integracja układów elektronicznych, przede wszystkim cyfrowych, rozwój optoelekSpołeczeństwo i Polityka Nr 1(2)/2005
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troniki, powstanie komputerów i umasowienie produkcji i użytkowania mikrokomputerów (komputerów osobistych).
Po drugie – dynamiczny rozwój technologii różnych dziedzin opartych na
cyfrowym przetwarzaniu informacji. Ich wdrożenie i upowszechnienie w procesach wytwórczych i usługowych pozwoliło na podniesienie jakości i ilości
produktów, obniżenie ceny i upowszechnienie użytkowania. Pojawiają się nowe potężne sektory wytwórczości: produkcja nośników i urządzeń do przetwarzania informacji, produkcja wytworów kultury audiowizualnej i rozrywki
(film, muzyka, programy komputerowe).
Po trzecie – przemiany w rozwoju mediów masowych. Pojawienie się telewizji satelitarnej i kablowej, nowych technologii zobrazowania i nośników zapisu obrazu, upowszechnienie odbiornika telewizyjnego.
Po czwarte – rewolucja w komunikowaniu poziomym (miedzy obywatelami) dzięki powstaniu sieci internetowej i rozwojowi cyfrowej telefonii komórkowej.
Społeczeństwo informacyjne kojarzone jest zazwyczaj z wysoko rozwiniętymi krajami Zachodu. Tymczasem koncepcja społeczeństwa informacyjnego
powstała w latach 60-tych w Japonii. Jako pierwszy terminu „społeczeństwo
informacyjne” (Johoka Shakai) użył w 1963 r. dziennikarz Tadao Umesamo
w artykule na temat ewolucyjnej teorii społeczeństwa opartego na „przemysłach informacyjnych”. Nazwa ta została następnie upowszechniona przez futurologa Kenichi Koyamę w rozprawie Wprowadzenie do teorii informacji opublikowanej w 1968 r. Autorzy zauważali rozwój technologii informatycznych,
niemniej nadawali terminowi społeczeństwa informacyjnego pojęcie polityczne. Y. Masuda opracował w 1972 r. kompleksowy plan przeobrażania wszystkich sfer życia społecznego i gospodarczego w oparciu o koncepcję rozwoju
sektora informacji i telekomunikacji.
W Europie koncepcja społeczeństwa informacyjnego pojawiła się w 1978 r.
w raporcie francuskich ekspertów, Simona Nora i Alaina Minca, który został
przedłożony prezydentowi Francji. W latach 80-tych termin information society przyjął się powszechnie także w Stanach Zjednoczonych. W latach 90-tych
stał się przedmiotem zainteresowania organów i instytucji Unii Europejskiej.
Rozwój i upowszechnianie się idei społeczeństwa informacyjnego wykazywały coraz wyraźniej różnice w pojmowaniu istoty i sposobów jego realizacji.
W zasadzie można dzisiaj mówić o modelu europejskim i amerykańskim.
Pierwszy bazuje na interwencjonizmie państwa w procesy przekształceń cywilizacyjnych, społecznych i gospodarczych jako niezbędnym warunku realizacji
założonych celów. Drugi stawia przede wszystkim na rolę mechanizmów rynkowych jako podstawowych czynników sprawczych rozwoju.
Podstawowym dokumentem politycznym kreślącym perspektywy budowy
i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w krajach Unii Europejskiej stał się
słynny raport unijnego komisarza Martina Bangemanna z 1994 r. Opracowa-
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ny dokument pt. Europa i globalne społeczeństwo informacyjne. Rekomendacje
dla Rady Europy uświadomił krajom ówczesnej „dwunastki” znaczenie informatyki i telekomunikacji dla rozwoju społeczno-ekonomicznego. Kraje te postanowiły wejść na drogę planowej budowy społeczeństwa informacyjnego,
przy silnym udziale programowym i finansowym państwa.
W latach 90. XX wieku w USA prezydent Bill Clinton i jego zastępca Al
Gore opracowali projekt „globalnej infrastruktury informacyjnej” (GII),
w którym akcentowali możliwości techniczne i gospodarcze nowej technologii.
W Europie powstał program „e-Europe – społeczeństwo informacyjne dla
wszystkich”, zatwierdzony na szczycie w Lizbonie w marcu 2000 r. Zgodnie
z nim, do 2003 r. wszystkie szkoły miały zostać podłączone do Internetu,
a mieszkańcy mieli otrzymać tani dostęp do sieci. Wspierany miał być rozwój
handlu elektronicznego i tworzenie elektronicznej administracji.
Polska pomimo różnic w poziomie zaawansowania technicznego infrastruktury i dostępności do usług telekomunikacyjnych pragnie włączyć się
w nurt przemian cywilizacyjnych i w tym obszarze. Zakłada się, że społeczeństwo informacyjne zostanie w Polsce ukształtowane siłami rynkowymi z udziałem mechanizmów społecznych.
W lipcu 2000 r. Sejm zatwierdził uchwałę w sprawie budowania podstaw
społeczeństwa informacyjnego. Naukowcy na zlecenie Komitetu Badań Naukowych opracowali dokument „Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego”. Za najważniejsze uznali zapewnienie powszechnego dostępu do
Internetu, dostosowanie prawa do warunków gospodarki elektronicznej, edukację i rozwój infrastruktury teleinformatycznej. W ówczesnym Ministerstwie
Łączności utworzono Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Przygotowano „Strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata
2001–2006 e-Polska”, dokument, który stał się przyczynkiem do krytyki i sporów nie tylko merytorycznych, ale i politycznych.
Warto tu zaznaczyć istotną różnicę pomiędzy koncepcjami społeczeństwa
obywatelskiego i informacyjnego. O ile bowiem idea społeczeństwa obywatelskiego wyraża specyficzne więzi między obywatelem i państwem, i w tym rozumieniu jest ona obecna w myśli politycznej i filozoficznej od jej zarania, o tyle koncepcja społeczeństwa informacyjnego służy do nazwania pewnego etapu
w procesie postępu cywilizacyjnego związanego ze szczególnym rozwojem
technologii informacyjnych i ich wpływu na życie społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturalne.
Wielość podejść definicyjnych ujmujących, raz szerzej, innym razem węziej,
obiektywnie rozległe spectrum zjawisk opisujących społeczeństwo informacyjne nie sprzyja ich lapidarnemu przedstawieniu. Ponadto, w definicjach społeczeństwa informacyjnego przeważają aspekty technologiczne i ekonomiczne
poziomu rozwoju cywilizacyjnego. Na przykład, społeczeństwo informacyjne
to takie, w którym informację uznaje się za taki produkt społeczny, który przySpołeczeństwo i Polityka Nr 1(2)/2005
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czynia się do wytworzenia ponad połowy PNB, lub że społeczeństwo staje się
informacyjnym, gdy właściwy dla niego poziom skomplikowania procesów gospodarczych i społecznych wymaga zastosowania nowych technik przetwarzania informacji.
Postęp technologiczny w obszarze telekomunikacji w okresie ostatniego
półwiecza wywołał potężne zmiany społeczne. Ogromne zasoby informacyjne
ludzkości stały się w ciągu zaledwie dwóch pokoleń dostępne każdemu w najdalszym zakątku Ziemi. Nowe technologie informacyjne zaowocowały nowymi technologiami w kształceniu z nauczaniem na odległość włącznie. Kampanie polityczne, dzięki obecności mediów masowych, a zwłaszcza telewizji nabrały nowego wyrazu, zmienił się styl debaty politycznej, sposób komunikowania polityka z obywatelem. Umocniła się siła przekazu pionowego, z góry do
dołu w relacjach politycznego komunikowania informacyjnego. Wzrosła kontrolna rola mediów w stosunku do elit politycznych, umocniła się ich funkcja
reprezentowania „zwykłego obywatela” w relacjach z przedstawicielami elit.
Upowszechnienie sondażu opinii publicznej ustanowiło swoiste sprzężenie
zwrotne w relacji polityk-obywatel. Pojawiły się interaktywne formy kontaktu
polityka z obywatelami w sieci oraz internetowe „referenda”.
Kolosalne przemiany cywilizacyjne, które dzieją się na naszych oczach
odmieniają nam warunki codziennego bytowania w każdym niemalże sensie.
Splot zdarzeń zachodzących niemal jednocześnie na wielu płaszczyznach życia
politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturowego, często rewolucyjnych, w stosunkowo krótkim – bo za życia obecnego pokolenia – przedziale
czasu rodzi pewne napięcie, którego uwolniona energia powinna być ukierunkowana na przyspieszony rozwój cywilizacyjny Polski.
Uznajmy, że doświadczane niedostatki społeczeństwa obywatelskiego nie
mogą być usunięte ani przez deklarację, ani przez mniej, czy bardziej łagodne
formy przymusu prawnego (vide propozycja wprowadzenia kary pieniężnej
dla nie głosujących w wyborach). Mamy bowiem, w spadku po poprzednim systemie, upadek etosu pracy społecznej, jako działania bezinteresownego na
rzecz wspólnoty lokalnej czy też ogółu obywateli. Zauważamy niską świadomość prawną obywateli, rozchwianie moralne i dezorientację w kategoriach
tak podstawowych jak np. patriotyzm.
Celowe wydają się więc takie działania, które zorientowane zostaną na
tworzenie warunków uwalniających aktywność publiczną Polaków, jako warunek sine qua non społeczeństwa obywatelskiego. Jak to by nie brzmiało paradoksalnie, to na przykład inwestowanie w rozwój infrastruktury teleinformatycznej, w ramach budowy społeczeństwa informacyjnego może sprzyjać nadawaniu społeczeństwu obywatelskiemu – w obecnej i danej Polakom formie –
zupełnie nowych, a często postulowanych treści.
Oczywiście, aspekty technologiczne należy połączyć z zagadnieniem przemian zachodzących w życiu społecznym. Dostarczane technologie informacyj-
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ne mają bowiem za zadanie wspierać wszelkie ludzkie działania, przyczyniać
się do wzrostu zamożności przez doskonalenie procesów gospodarczych oraz
wzrostu komfortu życia przez rozwój usług wszelakich, z obsługą administracyjną ze strony instytucji państwowych włącznie. Uogólniając, najważniejszym
czynnikiem rozwoju w kierunku społeczeństwa informacyjnego jest usprawnienie procesu wytwarzania, przetwarzania i przepływu informacji, stanowiącej kluczowy produkt społeczny.
Również wśród wielu założeń opisujących rolę obywatela w każdej formie
demokracji – a już w społeczeństwie obywatelskim na pewno – znajdujemy zasadę, iż obywatele są dobrze poinformowani o sprawach publicznych, oraz że
wszelkie decyzje są poddawane publicznej debacie. Informacja staję się więc,
kategorią wspólną dla opisu procesów konstytuujących społeczeństwo tak
obywatelskie, jak i informacyjne.
Celowe zdaje się zawężenie rozważań do wybranego aspektu informacji jako produktu społeczeństwa informacyjnego i jednocześnie pierwszej potrzeby
każdego człowieka w społeczeństwie obywatelskim.
Prawo do informacji zdaje się być tą kwestią, która jest najbardziej aktualna w kontekście zauważalnych w Polsce niedostatków społeczeństwa obywatelskiego i formułowanych postulatów budowy społeczeństwa informacyjnego.
Dostęp obywatela do informacji wypada w tym momencie potraktować nie
tylko w ujęciu jurystycznym, aczkolwiek nie jest to kwestia błaha, ale również
jako zespół działań politycznych, gospodarczych i edukacyjnych – w których
znaczącą rolę odgrywają instytucje państwowe – sprzyjających podnoszeniu
świadomości informacyjnej obywateli, kształtujących adekwatne relacje informacyjne w układzie obywatel – polityk i obywatel – instytucje władzy publicznej, stymulujących rozwój strategicznej i lokalnej infrastruktury i usług teleinformatycznych, ułatwiających obywatelowi dostęp do dóbr informatycznych
(komputerów, programów, sieci, usług internetowych itp.), tworzących nowoczesne centra informacyjne oparte na zasobach informacji zdigitalizowanej (biblioteki elektroniczne), oferujących nowe formy edukacji, w tym na odległość,
formułujących nowy poziom obsługi administracyjnej (e-administracja) itp.
Rolą państwa w tym procesie jest również rozwiązywanie rodzących się
problemów. Informatyzacja przynosi społeczeństwu wyższy poziom życia, ale
niesie ze sobą również zagrożenia, których nie należy lekceważyć. Wskazuje
się często, że rozwój technik informacyjnych i wzrost gospodarczej roli informacji może prowadzić do rozwarstwienia społecznego, w wyniku którego osoby nie posiadające dostępu do informacji będą cywilizacyjnie i ekonomicznie
upośledzone. Ułatwiony dostęp do informacji może zagrażać prywatności i innym interesom obywateli oraz wywoływać pojawienie się nowej grupy przestępstw. Dzięki telekomunikacji wzrasta wprawdzie możliwość utrzymywania
kontaktów międzyludzkich także wtedy, gdy kontakt bezpośredni nie jest możliwy ze względu na odległość, stan zdrowia, charakter pracy czy sytuację roSpołeczeństwo i Polityka Nr 1(2)/2005
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dzinną. Nadużywanie mediów elektronicznych w zastępstwie bezpośrednich
kontaktów społecznych może jednak prowadzić do poczucia alienacji i zaburzeń psychicznych.
W polskim porządku prawnym funkcjonują praktycznie wszystkie niezbędne dokumenty o charakterze doktrynalnym i ustawowym gwarantujące obywatelom współcześnie rozumiany dostęp do informacji.
Najważniejszym aktem prawnym gwarantującym wolność informacyjną jest
Konstytucja RP. Ustawa zasadnicza stworzyła, po raz pierwszy w polskim porządku prawnym, możliwość zdobywania informacji każdemu, kto tylko wyrazi taką wolę. Przełamano w ten sposób zasadę, że do informacji mogą być dopuszczone tylko osoby mające w tym interes prawny oraz osoby predysponowane do tego z racji wykonywanego zawodu lub pełnionej służby (dziennikarze, parlamentarzyści, radni). Prawo do informacji ma charakter instrumentalny w stosunku do fundamentalnej zasady konstytucyjnej, jaką jest zasada
zwierzchności narodu [art. 4] (obywatele nie dysponujący informacjami o biegu spraw publicznych, także w skali lokalnej, nie mogą realizować swoich praw
jako członkowie zbiorowości, do której należy władza zwierzchnia)3.
Uregulowania dotyczące prawa do informacji zawarte są w dwóch artykułach (art. 54 i 61) umieszczonych, kolejno, w podrozdziałach: Wolności i prawa osobiste, Wolności i prawa polityczne. Wzajemny stosunek tych przepisów
może budzić wątpliwości interpretacyjne. Artykuł 54 ust. 1 zapewnia każdemu
(a więc także obywatelom państw obcych i bezpaństwowcom): wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji,
a w art. 61 prawo to jest powtórzone (z ograniczeniem do obywateli polskich)
i uszczegółowione: Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo
dostępu do informacji nie zmienia swego charakteru ze względu na charakter
informacji (tzn. informacji dotyczącej działalności władz publicznych). Pozostaje ono nadal powszechnym prawem człowieka. Nie ma podstaw do ograniczenia prawa do informacji publicznej obywatelom państw obcych.
Istotną kwestią jest zakreślenie granic prawa do informacji i przesłanek
odmowy udzielenia informacji. Otóż w art. 61 ust. 3 przewiduje się ograniczenie tego prawa jedynie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności
i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.
Kolejną, ważną dla obywatela kwestią jest tryb udzielania informacji. Konstytucja, w art. 61 ust. 4, pozostawia to ustawom a w odniesieniu do Sejmu
i Senatu – ich regulaminom. Od 2002 roku całokształt problemów związanych
z obowiązkiem udzielania obywatelowi informacji publicznej spełnia ustawa
o dostępie do informacji publicznej.
Por. P. Winczorek, Prawo obywatela do informacji, „Rzeczpospolita”, 24.02.2000.

Nr 1(2)/2005 Społeczeństwo i Polityka

45

Mirosław Marciniak

Intencją ustawodawcy było zapewne dać w ręce obywateli narzędzie prawne umożliwiające im skorzystanie ze swoich praw konstytucyjnych. Ustawa
powinna przełożyć ogólne prawa obywateli do informacji na zasady i tryb udostępniania dokumentów.
Nie prezentując szczegółowo treści ustawy, warto skoncentrować się na
praktyce jej przestrzegania. Ustawa dotyczy bowiem drażliwego obszaru relacji
obywatel – państwo, w którym ogniskują się interesujące nas aspekty społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego. Ustawa głosi, że każdy obywatel ma
prawo – bez podawania swojego nazwiska ani powodu – dowiedzieć się: ile zarabia prezydent albo burmistrz w jego mieście, jak wygląda budżet urzędu, iloma i jakimi dysponuje samochodami. Ma też prawo wglądu do dokumentów
urzędowych i dostępu do posiedzeń rady miasta czy sejmiku – na żywo lub do
ich zapisu. Żeby dostać niektóre informacje, być może będzie musiał złożyć pisemne zapytanie i poczekać 14 dni, czasem zapłacić za ksero czy wydruk. Ustawa gwarantuje więc każdemu z nas sprawowanie obywatelskiej kontroli nad demokratycznie wybranymi władzami i nad wydawaniem naszych pieniędzy.
Jak donoszą media4, ankieterzy Centrum im. Adama Smitha odwiedzili
anonimowo w 2003 roku 108 warszawskich urzędów – centralnych (w tym
m.in. ministerstwa, sądy), samorządowych i skarbowych, a także szpitale. szkoły i uczelnie wyższe, komendy policji, prokuratury itp. Pytali o ich budżety,
stan majątkowy, zatrudnienie oraz o znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej. Stwierdzili, że aż połowa urzędów łamie ustawę.
W 43 proc. instytucji ankieterzy nie otrzymali odpowiedzi na żadne z 12 pytań. Tylko w 22 proc. urzędów odpowiedziano na wszystkie. Średnio udawało
się uzyskać odpowiedzi na cztery pytania. Najgorzej było w szpitalach, gdzie
w 69 proc. przypadków odpowiedzi w ogóle nie udzielano, a najlepiej w urzędach samorządowych, gdzie na wszystkie pytania odpowiedziało 29 proc.
Dwie trzecie (66 proc.) urzędników pytało o tożsamość pytającego, a aż 21
proc. stawiało to jako warunek podania informacji, choć ustawa wyraźnie tego zabrania. Nic w tym jednak dziwnego – tylko 27 proc. urzędników znało
procedury wykonywania ustawy, a większość instytucji publicznych nie ma
ustalonego trybu udzielania informacji. Średnio w urzędzie samo dowiedzenie
się, kto powinien udzielić informacji, zajmowało 12 minut, a petenta z pytaniem odsyłano po drodze do dwóch osób. Czasem pytania kwitowane były tylko złośliwymi komentarzami5.
Okazuje się, że nasze prawo do informacji jest praktycznie martwe, a informacje uzyskać jest równie trudno, jak przed wprowadzeniem opisanej ustawy.
„Niestety często wykorzystuje się ją jako sposób na nieudostępnianie informacji, czy to obywatelom, czy dziennikarzom. Wynika to czasem ze złej woli, lecz
4
5
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G. Sokół, Spadaj, obywatelu, „Gazeta Wyborcza”, 07.11.2003.
Ibidem.
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czasem także z braku wiedzy o samej filozofii ustawy” stwierdziła pani Ewa
Kulesza, Generalny Inspektor Danych Osobowych6.
Krytyka przepisów prawnych i sposobu ich realizacji dotyczy również ustawy o ochronie danych osobowych, aktu prawnego, który miał w swym założeniu cywilizować obrót danymi osobowymi oraz chronić dane obywateli przed
nieuprawnionym przetwarzaniem. Często artykuły przywołanych ustaw występują zbieżnie w rozpatrywanych sprawach wywołując daleko idące problemy
interpretacyjne. „Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie jest klarowna i przez to trudna w stosowaniu. Często urzędy, także po jej wejściu w życie,
wykorzystują przepisy o ochronie danych osobowych jako parawan i odmawiają informacji bądź po prostu nie wiedzą, czy można jej udzielić. Sądzę, że ustawa o dostępie do informacji powinna być, po uzyskaniu pewnych doświadczeń,
zmieniona. W tej chwili trzeba pomóc urzędom, obywatelom, dziennikarzom,
organizując szkolenia na jej temat, żeby urzędy wiedziały, jakie informacje
mogą udostępniać, a obywatele – czego mogą się od nich domagać. Niekiedy
te żądania idą za daleko i wtedy ustawa o ochronie danych osobowych ma zastosowania przy odmowie udzielenia informacji. Trzeba o tym więcej mówić
i wtedy uda się pogodzić obie sprawy: dostęp do informacji publicznej i ochronę danych osobowych.”7.
Generalny Inspektor Danych Osobowych słusznie zauważa, iż bywają sytuacje, że obydwie ustawy wykorzystywane są w celu odmowy udzielenia prawnie
należnej obywatelowi informacji publicznej. Należałoby traktować takie procedury jako odejście od ducha stanowionego prawa, jako sprzeczne z interesem społecznym, jako zaprzeczenie idei społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego. Kwestia ta była przedmiotem dyskusji w Biurze Rzecznika Praw
Obywatelskich w lutym 2002 roku.
Oto co donosiły na ten temat media: „Zdaniem Ewy Kuleszy, ta ostatnia
ustawa – wbrew informacjom prasowym, które „nadmiernie rozbudziły oczekiwania obywateli” – nie zakłada całkowitej jawności i dostępności informacji
dotyczących organów władzy publicznej. Tajemnicą – według niej – wciąż objęte są np. zarobki urzędników, ponieważ wynagrodzenie pracownika należy
do jego dóbr osobistych. Jeszcze bardziej rygorystycznie traktuje ona decyzje
administracyjne, które dotyczą jakiejkolwiek indywidualnej sprawy – w całości
powinny być tajne. Jej zdaniem nie wystarczy utajnienie fragmentów takiej decyzji (dotyczących konkretnej osoby i jej prywatności), bo „cały akt administracyjny podlega ochronie”. „Z dużym niepokojem patrzę na tendencję do
ujawniania wszystkiego za wszelką cenę” – mówiła Kulesza.
Polemizował z nią m.in. I Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki. Zauważył, że jeśli nie będą powszechnie dostępne np. akta sądowe, to obywatele

H. Fedorowicz, Czas na ulepszanie przepisów, „Rzeczpospolita”, 03.06.2002.
Ibidem.
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nie będą mogli ocenić, czy sądy właściwie stosują prawo. Podobny efekt spowoduje utrzymanie w tajemnicy zarobków urzędników – nie pozwoli na pełną
kontrolę społeczną działalności administracji. „Do oceniania pracy sądów są
specjalne organy, a nie obywatele. Bo inaczej można by zrobić głosowanie
w systemie audiotele. Czy każdy z ulicy ma oceniać pracę urzędników? Od tego są wykształcone kadry. Nie wpuszczajmy każdego wszędzie, bo to doprowadzi do anarchii” – protestowała Kulesza. Zdaniem Jana Pastwy, szefa Służby
Cywilnej, niebezpieczna może być sytuacja odwrotna: przyzwolenie, by tylko
organy władzy mogły się kontrolować. „To może doprowadzić do alienacji
państwa” – zauważył.
Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll apelował, by ustawie
o dostępie do informacji publicznej dać pierwszeństwo przed ustawą o ochronie danych osobowych. „Ustawa o dostępie do informacji publicznej jest fundamentem społeczeństwa obywatelskiego. Może być dużo bardziej skutecznym narzędziem walki z korupcją niż kodeks karny. Dlatego w wielu przypadkach prawo do kontroli społecznej powinno być ważniejsze od ochrony prywatności” – powiedział8.
Zapewne, w programach budowy społeczeństwa informacyjnego będziemy
postulowali tańsze opłaty za korzystanie z internetu, bo dzisiaj ma do niego dostęp zaledwie ok. 8 mln. Polaków, będziemy oczekiwali takiej polityki edukacyjnej państwa, która pozwoli podnieść świadomość informacyjną młodego pokolenia, które mając dostęp do komputera będzie umiało wykorzystać go w sposób bardziej wyrafinowany niż tylko do gier czy ściągania gotowych tekstów z internetu na użytek wykazania się „napisanym” esejem w szkole czy na uczelni.
Oczywiście, przyjmujemy z radością ustawę o podpisie elektronicznym
i dobrze, że są już usługodawcy oferujący bezpieczny podpis elektroniczny, ale
będziemy oczekiwać, że administracja państwowa przygotuje się tak do utrzymywania relacji z obywatelem za pośrednictwem internetu, że będziemy mogli tą drogą przystąpić do czynności cywilnoprawnych i administracyjnych: złożyć wnioski, podania, deklaracje podatkowe, zaświadczenia i otrzymać niezbędne decyzje.
Ale nawet dwa komputery na głowę mieszkańca i powszechny dostęp do
internetu nie uczynią nas społeczeństwem informacyjnym, tak jak ustawą nie
można zadekretować zbudowania społeczeństwa obywatelskiego. Walka
z państwem opresywnym, to dzisiaj walka o należną nam – obywatelom informację o sprawach publicznych i osobach pełniących funkcje publiczne, o trybie, sposobach i stanie załatwiania naszych spraw, o celach i sposobach wydawania publicznych pieniędzy i rozporządzania majątkiem publicznym.
Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego tworzy korzystne
warunki dla nasycania naszej aktywności publicznej nowoczesnym rozumie8
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niem informacji jako produktu i dobra społecznego, którego nie wolno odmówić nikomu, do którego dostęp nie może być podstawą nowych podziałów społecznych, czy wręcz wykluczenia społecznego.
Równoprawny dostęp do informacji niezbędnej każdemu człowiekowi dla
urzeczywistniania swoich indywidualnych i grupowych interesów, dokonywania wyborów ekonomicznych czy politycznych jest celem budowy społeczeństwa informacyjnego i kamieniem milowym w procesie stanowienia społeczeństwa obywatelskiego.
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Kryteria demokratyzmu,
postaw społecznych,
stosunków politycznych
i państwa

Czym wyróżnia się demokratyczny typ porządku społeczno-politycznego? Kiedy demokracja jest zjawiskiem realnym, a kiedy zaledwie naskórkowym lub fasadowym? Jaki typ mentalności czyni człowieka demokratą? Od
jakich cech zależy autentyzm i konsekwencja w demokratycznej postawie
jednostki? Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania, konfrontując precyzyjne
kryteria z banalnymi i stereotypowymi formułkami obecnymi w myśleniu
potocznym, w retoryce polityków i mediów. Stereotypowa formułka demokracji zwykle zredukowana jest do prawnie zagwarantowanych
wolności obywatelskich i wyborczej legitymizacji władzy. Czasem jeszcze ktoś pamięta, że wskaźnikiem demokracji jest kontrola społeczna nad
rządzącymi, zwłaszcza nacisk opinii publicznej i mediów, tolerancja dla inaczej myślących tudzież rotacja sił rządzących. Ale nawet takie uzupełnienie to stanowczo za mało, abyśmy mogli z czystym sumieniem mówić o demokracji.
1. Demokracja formalna i realna
Do realnego zaistnienia demokracji nie wystarcza sieć formalnych instytucji i procedur normatywnie obowiązujących „na papierze”. To zaledwie warunki niezbędne, lecz niewystarczające do autentycznego demokratyzmu stosunków społecznych i politycznych. Demokracja formalna staje się realną
wtedy, gdy demokratycznym instytucjom prawnoustrojowym odpowiada adekwatny typ mentalności społecznej, utrwalone i powszechne nawyki i obyczaje polityczne, a zwłaszcza spontaniczna, autentyczna aktywność obywatelska występująca w skali masowej, a nie jako zjawisko
odosobnione. Nasuwa się tu analogia do żartobliwego, lecz poza tym racjonalnego rozróżnienia „wierzących praktykujących”, „wierzących niepraktykujących” tudzież „niewierzących praktykujących”. Może przecież być tak, że
konstytucja „dekretuje” porządek demokratyczny, deklaruje i „gwarantuje”
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2. Symbioza demokratyzmu i pluralizmu
Podstawą i warunkiem demokratyzmu jest pluralizm społeczny, a więc
taki typ stosunków, w których różnorodność, a nawet przeciwstawność interesów, dążeń i poglądów traktowana jest nie tylko jako fakt obiektywny i naturalny, ale również jako wartość sama w sobie, jako bogactwo społeczne i szansa rozwojowa. Tym samym zakłada się w punkcie wyjścia potencjalną równoprawność tego, co wzajemnie odmienne i przeciwstawne, a co najwyżej – wtedy, gdy wybór musi być dokonany w decyzjach politycznych i gospodarczych –
dopuszcza się przewagę osiągniętą w wyniku rywalizacji lub sporu, w których
poszczególni uczestnicy mają równe szanse. Taka opcja wyklucza „przymiotnikowe”, czyli selektywne ujęcie demokracji (w kategoriach selekcji klasowej,
rasowej czy wyznaniowej) i zakłada wręcz, że demokracja dla wybranych (np.
szlachecka czy „ludowa”) lub tzw. demokracja kierowana nie jest demokracją,
lecz jej okaleczeniem. To zaś rzutuje na sposób pojmowania funkcji państwa
i jego metod działania.
Elementarną funkcją każdego państwa jest uzgadnianie współzależnych zachowań osobników i grup społecznych o interesach i poglądach zróżnicowanych wielorako, w tym i wzajemnie sprzecznych. Systemy autokratyczne przezwyciężają te sprzeczności głównie środkami przemocy. Narzucając rozwiązania korzystne dla osób i grup dysponujących władzą, pozbawiają pozostałych członków społeczeństwa możliwości legalnego
wyrażania odmiennych poglądów oraz dopominania się o swoje interesy.
Stąd autokracje to z reguły nomokracje – państwa, w których panuje
monopol jednej partii, jednej ideologii, jednej religii, jednolitego spoNr 1(2)/2005 Społeczeństwo i Polityka
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obowiązywanie zasad rzeczywiście konstytutywnych dla ładu demokratycznego,
a formalnie odpowiadają temu: konstytucyjnie narzucona i egzekwowana
struktura organów państwowych, funkcje i zakres kompetencji tych organów,
system praw i swobód obywatelskich sprzężony z systemem ochrony prawnej
interesów jednostkowych i grupowych. A jednak do demokracji jeszcze daleko ze względu na autorytarną mentalność i nawyki obywateli, urzędników, polityków, ze względu na przewagę postaw bierności i konformizmu nad aspiracjami do podmiotowości.
Bowiem wystarczającym źródłem lub gwarancją demokracji jest nie sam
w sobie formalny system norm prawno-ustrojowych, lecz oparcie ładu politycznego na takich regułach gry i takim niepisanym, lecz powszechnie uznawanym i respektowanym kodeksie zasad współżycia społecznego, które umożliwiają swobodną ekspresję poglądów i artykulację interesów, wzajemną harmonizację dążeń partykularnych i uzgodnienie ich z dobrem ogółu w trybie
nierepresyjnym, ale też niemanipulacyjnym, zapewniają kontrolę społeczną
w stosunku do rządzących i wzajemną kontrolę rywalizujących czy zgoła przeciwstawnych sił politycznych.
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sobu gospodarowania1. W takim przypadku spoistość, równowagę i ciągłość funkcjonowania układu społecznego osiąga się przez „wypieranie” tendencji arbitralnie uznawanych za dysfunkcjonalne, patologiczne, obce, wrogie
lub przeżyte oraz przez próby uniformizacji, których gwarancją efektywności
ma być monocentryczny mechanizm panowania i rządzenia (wszystkie źródła
i rodzaje władzy skupiane w tym samym ośrodku, także podlegającym cyklicznemu ujednolicaniu). Jest to naturalny atrybut porządku autorytarnego lub
wręcz totalitarnego.
Demokracje to z reguły systemy pluralistyczne. Stwarzają swobodę
manifestowania wszelkich odmienności – byle nie godzących w godność, własność, bezpieczeństwo współobywateli i elementarne zasady ładu państwowego. Umożliwiają organizowanie się w różnorakie stowarzyszenia i partie.
Sprzyjają pokojowej rywalizacji o zdobycie władzy państwowej i wpływu na decyzje władcze. Niebagatelną w tym rolę odgrywa możność i zdolność pozyskiwania zwolenników i sojuszników za pomocą perswazji, negocjacji i zawierania kompromisów. Stąd warunkiem sine qua non ładu demokratycznego jest
tolerancja dla odmiennych światopoglądowo, klasowo, rasowo, życiorysowo –
i pod wieloma innymi względami. Oraz otwartość na kompromisy – także z politycznymi przeciwnikami2.
Zatem realna demokracja skorelowana jest z realnym mechanizmem
pluralizmu, na który składają się takie przesłanki lub komponenty jak:
● alternatywność i potencjalna równoprawność alternatyw,
● policentryczna struktura organizacji społecznej,
● postawy otwartości, tolerancji i relatywizmu.
3. Atrybuty pluralizmu
Nierozerwalny związek demokratyzmu funkcjonowania państwa (i w ogóle
demokratyzmu stosunków społecznych) z wieloaspektowym pluralizmem dobitnie uzasadnia Feliks Gross, ukazując różnicę między państwem „inkwizytorskim”, państwem co najwyżej tolerancyjnym oraz państwem prawdziwie
demokratycznym. Cechą strukturalną takiego państwa jest pragmatyczny sposób poradzenia sobie z dylematem, który można określić następująco: jak – w sytuacji uznania różnorodności za stan naturalny, a poniekąd i wartość samą w sobie – pogodzić ze sobą rozbieżne, a niekiedy
nawet sprzeczne dążenia grup tak silnie różniących się i tak przywiązanych do swej odrębności zarówno w interesach partykularnych, jak
i w wartościach, kryteriach tożsamości? Takim pragmatycznym rozwiązaniem jest funkcjonowanie konsensu społecznego przynajmniej w sprawie pew1 M. Gulczyński: Dylematy etyczne demokracji bezprzymiotnikowej in statu nascendi, Zielona
Góra 1997, s. 5.
2 Ibidem.
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nych reguł i mechanizmów regulacji różnic i konfliktów, jeśli nie w kwestii jakiegoś wspólnego mianownika wartości i zasad nadrzędnych:
„Bliski akceptowanemu powszechnemu kodeksowi norm (super-etos lub
mega-etos), wzorzec pluralistyczny wymaga wspólnego zbioru zasad proceduralnych, reguł gry akceptowanych i przestrzeganych przez jednostki i grupy.
Zasady te dotyczą obszernej sfery działań jednostek i grup. Szczególne jednak
znaczenie mają zasady związane z rozładowywaniem, „redukcją” konfliktów
i napięć. „Reguły gry” to niekoniecznie prawa, jak procedury prawne, lecz także przyzwyczajenia i zwyczaje, metody, takie jak negocjacje, arbitraż i mediacja w przypadku konfliktów, ogólne zasady ustalania faktów i, przede wszystkim, akceptacja dialogu i wymiany różnych punktów widzenia i opinii, poszanowanie dla różnicy. Stosunki i konflikty między różniącymi się grupami interesu, różnymi partiami i ruchami ideologicznymi są kanalizowane dzięki tym
odrzucającym gwałt procedurom i zwyczajom”3.
Oznacza to nastawienie na utrzymanie równowagi społecznej w ciągłym ruchu, przegrupowaniu, a nie za cenę stagnacji. Zachowanie jedności nie przez
tłumienie innych i próbę dominacji, lecz przez funkcjonalność gry prowadzonej według uzgodnionych reguł, zdolność do współdziałania i myślenia w kategoriach alternatyw, rozwiązań warunkowych i wielowariantowych, a nie „jedynie możliwych” i „jedynie słusznych”. Zatem różnorodność i rozbieżność
oraz rywalizacja nie jest czymś, co zawsze należy przezwyciężać, co wymaga
prób uniformizacji, ale czymś, co wszystkim razem stwarza i poszerza możliwość wyboru. Również nie każdy konflikt jest traktowany jako czynnik destrukcyjny; gdyż może spełniać funkcję katharsis, może być bodźcem do rozwoju i do lepszej płaszczyzny integracji.
Rzecz jasna, wymaga to zdolności do zachowania przynajmniej minimalnego dystansu do własnego samookreślenia, zaangażowania i własnej argumentacji. Wymaga rzeczywistej internalizacji i praktycznego respektowania takich
zasad jak równoprawność rozmaitych sposobów myślenia i interesów, alternatywność rozwiązań społecznych, wymóg porozumienia społecznego itp. „Państwo pluralistyczne jest czymś więcej niż państwo tolerancyjne. Legalność, prawomocność jego władzy opiera się na założeniu, że państwo
składa się z wielu różnych grup, odmiennych pod względem etnicznym,
rasowym, różniących się pod względem wyznawanych wartości, wiary
i ideologii, i że są one wszystkie równymi partnerami; nie są zaledwie tolerowane przez większość”4.
Zresztą, dlaczego mamy zakładać, że w ogóle wszelkie społeczeństwo dzieli się zawsze na większość i mniejszość?
● Po pierwsze, może być tak, że na arenie społecznej występuje wiele grup
społecznych równorzędnych pod względem liczebności, zasięgu i statusu.
F. Gross: Tolerancja i pluralizm, Warszawa 1992, s. 53.
Ibidem, s. 62.
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Po drugie, może być tak, że jedynie mniejszości (bo może być kilka mniejszości) są wyraziste pod względem swej tożsamości i skrystalizowanych dążeń, podczas gdy większość tworzy konglomerat, zbiór amorficzny powstały jedynie jako dopełnienie „resztą” do całości.
● Po trzecie, może być tak, że podział na mniejszość (lub kilka mniejszości)
i większość nie jest jednoznacznie skorelowany z kryteriami uprzywilejowania lub odpowiednio upośledzenia.
● Po czwarte wreszcie, kryteria podziału na mniejszość i większość nie muszą
być jednowymiarowe lub skumulowane. Może być tak, że ta miara statystyczno-psychologiczna podlega relatywizacji w zależności od płaszczyzny
ujawnianych różnic. Np. niekoniecznie mniejszość religijna czy obyczajowa
automatycznie staje się odrębną jakością i mniejszością polityczną. Tak
więc te same grupy lub jednostki pod jednym względem należą do większości, a pod innym do mniejszości. Bowiem pluralizm wiąże się z policentryzmem, wieloaspektowością podziałów i wpływów społecznych.
„Państwo pluralistyczne jest państwem, które (...) spełnia zasadnicze warunki niezbędne do jego funkcjonowania, a więc: wsparte jest na systemie
wspólnych wartości (które nazwaliśmy super-etosem) zaakceptowanych przez
szerokie rzesze obywateli; wprowadza w życie reguły proceduralne i zasady gry
oraz, ostatnie, choć nie najmniej istotne, posiada odpowiednią legitymizację”5. „Odpowiednią” – tzn. taką, że poczucie prawowitości panującego porządku jest podzielane jeśli nie przez ogół, to w każdym razie przez większość;
kiedy więc organy państwa podejmują decyzje korzystne lub niekorzystne
z punktu widzenia interesów różnych grup i ustosunkowują się do sprzeczności interesów tych grup albo wręcz powstałych konfliktów, to żadna ze stron
takiej rywalizacji, sporu czy konfliktu nie ma poczucia „to nie moje państwo”
albo „to ich państwo”.
„[...] Pluralizm wymaga uznania przez znaczne rzesze obywateli systemu
norm mających absolutne, bądź uniwersalne znaczenie, takich jak: prawa człowieka, wolność słowa i stowarzyszeń, wolność religijna, prawa do odmienności w stylu życia, prawo do różnicy, by wymienić tylko co najważniejsze; z drugiej jednak strony państwo pluralistyczne przestrzega pewien zakres relatywizmu właśnie w stosunku do inności – a więc różnicy w stylu życia czy różnicy
rozmaitych form kulturalnych. Rząd sprawuje władzę w taki sposób, że różniące się grupy mogą pielęgnować swe nieraz bardzo odmienne kultury, mogą
spokojnie i bezpiecznie kultywować własny styl życia”6.
Zatem państwo, jeśli ma być demokratycznym, a nie np. wyznaniowym czy
realizującym przymusową laicyzację albo wręcz ateizację, nie może być stroną
w sporach światopoglądowych, ideologicznych, historycznych. Nie może być
narzędziem odmierzania, „komu mniej wolno”, co wikłałoby je w stronni●

5
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4. Policentryzm i relatywizm
Określenie „policentryzm” wprowadził do nauk społecznych socjolog Stanisław Ossowski. W rozdziale Ład społeczny i typy przewidywań, stanowiącym fragment znanego traktatu Wielogłowy Lewiatan i grupa społeczna, rozróżnił „ład przedstawień zbiorowych” oraz porządek monocentryczny i policentryczny7.
Policentryzm to specyficzna zasada organizacji i regulacji życia społecznego. Funkcjonowanie społeczeństwa (jako złożonego układu gospodarczo-kulturowo-prawnego) oparte jest na rozproszeniu, rozdzieleniu
i wzajemnym zrównoważeniu ośrodków kierowniczych (koordynacyjnych) oraz układów odniesienia (zwłaszcza – wzorców i autorytetów)
w różnych dziedzinach życia społecznego i na różnych poziomach organizacji społecznej. Zapobiega to nadmiernej kumulacji wpływów z różnych
sfer – np. gospodarczych, ideologicznych, prawnych, politycznych – w statusie
tych samych podmiotów, a tym bardziej tendencjom do monopolizacji autorytetu i wpływu. Konsekwencją takiej rozdzielności i względnej autonomii poszczególnych sfer życia (np. gospodarki, edukacji, nauki, kultury artystycznej –
literatury i sztuki, działalności administracyjnej) jest to, że wzorce i autorytety z jednej dziedziny nie muszą być rozciągane na inne sfery, przenoszone do
innych dziedzin. Przykładowo, autorytet religijno-moralny jakiejś instytucji
lub osobistości nie musi mieć posłuchu w sferze preferencji politycznych, identyfikacji z określoną partią lub doktryną polityczną. Potęga i przewaga ekonomiczna jednostki czy grupy nie gwarantuje jej automatycznie prawnego uprzywilejowania lub wręcz bezkarności. „Poprawność polityczna” lub wręcz rekomendacja i protekcja polityczna nie gwarantuje sukcesu artystycznego itd., itp.
Naturalnym stanem jest tutaj odrębność i względna niezależność kryteriów
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czość, w sankcjonowanie subiektywnych ocen i arbitralnych roszczeń jednej
z grup (wszystko jedno jakiej: awangardy, kombatantów, wyzwolicieli, reprezentantów większości), a tym samym w błędne koło uprzywilejowania i upośledzenia (dyskryminacji), a nawet narażałoby na zawłaszczenie przez jedną ze
stron konfliktu. Przeciwnie, winno być gwarantem harmonizacji i równoprawności właśnie. Absolutne minimum takich zadań konsolidacyjnych to dążenie
do obiektywizmu i narzucania wszystkim jednakowych ram praworządności
oraz tolerancji; jeśli potrzeba, to w roli „interwenta”, a raczej strażnika reguł
gry lub mediatora z uprawnieniami arbitra, pozostającego jednak pod kontrolą społeczną. Ambitniejszy program-maksimum zakłada, że państwo aktywnie
steruje współżyciem różnych grup w ten sposób, aby zapobiegać kumulacji
konfliktów, antagonizacji i polaryzacji społeczeństwa.

7 Por. S. Ossowski, O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa 1962; M. Ziółkowski
(red.), Polacy wobec ładu postmonocentrycznego, Warszawa 1993.
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ocen, autorytetów, hierarchii osób, instytucji i wartości występujących w sferze
gospodarki, kultury duchowej, polityki, ideologii.
W układzie policentrycznym poszczególne grupy społeczne i jednostki
funkcjonują względnie autonomicznie, kierując się z jednej strony swym interesem partykularnym i samookreśleniem (subiektywnym poczuciem odrębności i tożsamości), z drugiej strony, wspólnymi regułami gry, zasadami współżycia i normami społecznymi (zwłaszcza moralnymi, obyczajowymi, zwyczajowymi) służącymi zachowaniu równowagi w stosunkach pomiędzy podmiotami
o sprzecznych interesach i dążeniach. Dobro wspólne nie jest interpretowane
i narzucane odgórnym władczym działaniem arbitralnego i samozwańczego
czy nawet prawowitego ośrodka władzy, lecz istnieje na zasadzie „wspólnego
mianownika” wypracowanego w toku współdziałania, kompromisu, współzawodnictwa lub walki prowadzonej według ustalonych reguł; jako wynik wzajemnej kontroli, porozumień społecznych i zdolności do racjonalnego samoograniczenia. Szczególnym przejawem, a chronologicznie rzecz biorąc niejako zapowiedzią, takiego systemu „wieloośrodkowego” była koncepcja,
a potem stopniowo wdrażana praktyka trójpodziału władz.
W układzie policentrycznym wola zbiorowa powstaje jako wypadkowa dążeń partykularnych, określona przez układ sił politycznych. Jest odbiciem nie
tylko określonej siły ośrodka władzy w państwie, ale również określonej siły
nacisków społecznych na podmioty i organy władzy i równorzędności potencjałów lub przewagi określonych grup społecznych. Cechy układu policentrycznego sprawiają, że adekwatnym dlań sposobem myślenia jest oczywiście
nie schemat poglądów „jedynie możliwych” lub „jedynie słusznych”, ale zdolność do rozumowania krytycznego i samokrytycznego, do pewnego stopnia
empatii (czyli umiejętności wczucia się w emocje i sposób myślenia innych), do
rozpatrywania problemów, a także diagnoz, prognoz i dyrektyw politycznych
w kategoriach warunkowych i alternatywnych.
5. Społeczeństwo otwarte i umysł otwarty
A kto jest zdolny do myślenia zrelatywizowanego, w którym własny punkt
widzenia jest zrównoważony dystansem i odrobiną sceptycyzmu (tzn. zdolnością powątpiewania, skłonnością do weryfikacji wszelkich aksjomatów i dogmatów, również własnych); w którym rozumiemy, że każde zjawisko i każdy
pogląd mogą być rozpatrywane w różnych kontekstach i z odmiennej perspektywy? Taką zdolność przypisuje się tzw. umysłowi otwartemu, który jest zjawiskiem wyjątkowym w kulturach tradycjonalnych i w reżimach autorytarnych,
tym bardziej totalitarnych, może natomiast stać się regułą, wzorcem dominującym w przypadku funkcjonowania „społeczeństwa otwartego”.
Pojęcie i koncepcję społeczeństwa otwartego zawdzięczamy, jak wiadomo,
popperowskim analizom totalitaryzmu i jego prototypów, co prawda, nieco
skażonym temperamentem polemiczno-krytycznym autora i elementami my-
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ślenia, wbrew pozorom, również ideologicznego8. Przyjęło się jednak nie tylko
na gruncie orientacji liberalnych, ale również na gruncie koncepcji personalistyczno-chadeckich i w koncepcjach demokratycznego socjalizmu.
Istotę społeczeństwa otwartego – w przeciwstawieniu do zamkniętego – bardzo czytelnie przedstawił polski socjalista, Jan Strzelecki: „Pojęcie otwartego
społeczeństwa zawiera w sobie pewien wzór i przeciwstawienie. Przeciwstawienie typu człowieka i budowy społeczeństwa otwartego – typowi
człowieka i społeczeństwa zamkniętego. Co to znaczy? Społeczeństwo
zamknięte i otwarte są to pojęcia określające pewne konstrukcje myślowe. Budowa tych konstrukcji opiera się na analizie cech różnych rzeczywistych, historycznie istniejących społeczeństw i na syntezie ujmującej
w zwartą, logicznie konsekwentną całość pewne przeciwstawne zespoły
tych cech. Rzeczywiste społeczeństwa i grupy społeczne zbliżają się tylko do jednego lub do drugiego typu, rzadko wcielając w pełni całą zawartość ich zasad”9. Kiedy więc mówimy, że jakieś społeczeństwo jest „otwarte”
lub „zamknięte”, to musimy pamiętać, że ta kwalifikacja jest rezultatem pewnego bilansu (jakie tendencje przeważają), a nie prostym odzwierciedleniem
cech jednorodnych lub zgodnych ze sobą. Dla uwypuklenia istoty możemy jednak posłużyć się modelem, konstrukcją typologiczno-idealizacyjną.
Podstawowe cechy społeczeństwa zamkniętego to odgraniczenie od
innych społeczeństw i dążność do pełnej mechanizacji człowieka poprzez magiczny wpływ tzw. wyobrażeń zbiorowych. Panuje w nim doskonała anonimowość życia umysłowego; nikt nie myśli samodzielnie,
tylko wszyscy myślą tak, jak „się” myśli. Surowy aparat moralnych i materialnych sankcji zamyka drogę do odchyleń, które przy tym typie struktury społecznej, opartej na bezwzględnej Gleichschaltung (tzn. uniformizacji), oznaczają istotnie groźbę rozkładu. Człowiek jest tu łatwo wymienną częścią społecznego mechanizmu, jednym z licznych egzemplarzy gatunku. Nie ma ani cienia
samoistnego znaczenia. Świat, w którym istnieje, jest światem zmechanizowanych społecznych czynności i światem mechanicznie przyjętych wyobrażeń, mitów, których najistotniejszą funkcją jest przeciwdziałanie pojawieniu się niezmechanizowanych odruchów i nieprzewidzianych odczuć. Ich pojawienie się
prowadziłoby zresztą – z tego poziomu życia – jedynie ku chaosowi prymitywnego indywidualizmu. Moralnością społeczeństwa zamkniętego jest ścisły
układ zakazów i nakazów, oparty na zasadzie sprzyjania swoim i szkodzenia obcym, którzy wnieść mogą tylko zakłócenia10. Status jednostki w takim społeczeństwie niebezpiecznie zbliża się do roli figuranta – trybiku w machinie11. Ale
8

Por. K.R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, Warszawa 1993.
J. Strzelecki, Kontynuacje (2). Próby świadectwa, Warszawa 1974, s. 89.
10 Ibidem, s. 89–90.
11 Dwuznaczny status figuranta przedstawiam w książce: M. Karwat, Figuranctwo jako paradoks uczestnictwa. Eseje przewrotne, Warszawa 2003.
9
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i społeczeństwo jako całość upodabnia się do układu mechanicznego zaprogramowanego raz na zawsze na powtarzalny, cykliczny, niezmienny sposób
funkcjonowania – co sprawia, że jest statyczne, źle przystosowane do nowych
warunków i wyzwań rozwojowych, a także do własnych wewnętrznych napięć
i sprzeczności, które co najwyżej usiłuje sztucznie stłumić. W takich okolicznościach trudno nie tylko o swobodę działania i ekspresji jednostek. Również
wola zbiorowa wydaje się z góry dana, gotowa, przesądzona – jako żywo nie
ma tu „dyskursu publicznego”.
Zaprzeczeniem takiego „skoszarowania” jest społeczeństwo otwarte:
„Społeczeństwo otwarte przypomina trwały, twórczy zespół wolnych ludzi, złączonych samodzielnie przeżytą i wspólną zarazem postawą wobec życia. Życie
zbiorowe nie jest tu dziedziną mechanizacji działań i konformizmu uczuć. Jest
dziedziną podejmowania twórczych zobowiązań, w których człowiek dojrzewa
poprzez milczące poczucie braterstwa i odnajduje swój moralny kształt. Zostaje tu przezwyciężony konflikt między życiem społecznym i indywidualnym,
właściwy społeczeństwom zamkniętym lub indywidualistycznym Między tymi
dwiema dziedzinami istnieje łączność i współzależność, żadna z nich nie żyje
kosztem drugiej, rozwój i zanik obu jest ściśle sprzężony. Świat myś1i nie jest
zabezpieczoną wartością grupową, lecz dobrem osób otwartych na zmienność
płynącą z dojrzenia nowych wartości, z nowych przeżyć, ze zrozumienia nowych związków między rzeczami. Moralność społeczeństwa otwartego nie jest
układem bezsobowych nakazów i zakazów, lecz twórczością w dziedzinie bliskości z tym lub tamtym człowiekiem Jest twórczym wkładem ludzkiej osoby
rozwijającej się bez podniet wrogości”12.
Nie jest to więc – jak we wspólnotach pierwotnych i społeczeństwach tradycjonalistycznych – moralność oparta na automatyzmie przestrzegania norm moralnych i obyczajowych lub wymuszaniu tego zbiorowym naciskiem otoczenia,
lub – jak w systemach autorytarnych – moralność sankcjonowana represywną
kontrolą i arbitralnym przymusem dominującego ośrodka władzy ideologicznopolitycznej, lecz moralność (i w ogóle mentalność), której fundamentem jest internalizacja, ale i krytyczna adaptacja i aktualizacja norm społecznych.
Nie znaczy to, że powinniśmy ideał społeczeństwa otwartego traktować jako swego rodzaju sielankę: świat bez sprzeczności, konfliktów, zupełnie wyzbyty przymusu i oparty jedynie na bezgranicznej autonomii poszczególnych
podmiotów. Rzecz w czym innym: w funkcjonowaniu takiego mechanizmu harmonizacji interesów, zapewniania równowagi społecznej, ale i dokonywania raz
po raz wyboru, który umożliwia myślenie i działanie alternatywne oraz innowacyjne, pozwalające zarówno przystosować się do zmiennych warunków egzystencji, jak i zachować ciągłość rozwoju i kumulację dorobku społeczeństwa.

12
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6. Antypoda – umysł zamknięty
Zaprzeczeniem takiego sposobu myślenia jest „umysł zamknięty”, który
jest wytworem wzorców autorytarnych narzucanych, jeśli nie przez państwo –
w oficjalnym i powszechnym systemie indoktrynacji i propagandy, to przez wychowanie kościelne, szkolne, wojskowe, rodzinne. Celną charakterystykę tego
typu osobowości jednostek i odpowiednio mentalności całych grup społecznych przedstawił prof. Wiesław Łukaszewski: „system elementów poznawczych, będących rezultatem doświadczenia, jest niemal całkowicie spójny. Nie
zawiera prawie żadnych wewnętrznych rozbieżności, niespójności. Z drugiej
strony system wyobrażeń jest także wewnętrznie spójny, a co więcej, jest on
prawie zgodny treściowo z zasobami doświadczenia”13. Wnieśmy tu istotną
poprawkę: wiele (jeśli nie większość) wyobrażeń i przekonań takiej jednostki
lub grupy jest rezultatem (odbiciem i uogólnieniem) nie tyle ich własnych bezpośrednich doświadczeń (tzn. sytuacji życiowych, przeżyć i przemyśleń), ile rezultatem uniformizującego wpływu wiedzy grupowej podawanej jako oczywistość i świętość. Taka wiedza wyraża nie tyle – mniej lub bardziej racjonalnie
przetrawione – doświadczenie własne, ile wpojone jednostkom lub grupom
uprzedzenia społeczne, pozytywne i negatywne, np. uprzedzenia ideologiczne,
religijne, klasowe, rasowe, etniczne, pokoleniowe, płciowe. Jednostka lub grupa poddana naciskowi takich aksjomatów grupowych, oczekiwań swego środowiska i własnemu poczuciu powinności (moje poglądy są sprawdzianem tego,
czy zasługuję na bycie członkiem swej grupy), przyjmuje postawę obronną
w stosunku do wszystkiego, co nie zgadza się z tym, co powinna uznawać, w co
powinna wierzyć.
Można powiedzieć, że u osobowości zamkniętej następuje identyfikacja
treści stanu typowego i treści stanu idealnego, a organizacja jako całość stanowi układ tak spójny, że z trudem przyjmować może nowe informacje14. Pasuje
do tej sytuacji Miltona Rokeacha koncepcja „osobowości dogmatycznej”15
oraz Leo Festingera teoria dysonansu poznawczego16 (zachowywanie równowagi przez selektywne przyjmowanie lub odrzucanie poglądów i informacji
zgodnych lub niezgodnych z systemem przekonań uznawanym za słuszny, obowiązujący17):
● Układ ten za wszelką cenę broni się przed zakłóceniami. Oznacza to drastyczną selekcję informacji i asymilację tych tylko treści, które są zgodne
z dotychczasowym doświadczeniem jednostki.
13

W. Łukaszewski, Szanse rozwoju osobowości, Warszawa 1984, s. 510–511.
Ibidem, s. 511.
15 Zob. M. Rokeach, The Open and Closed Mind. Investigation into the Nature of Belief Systems and Personality Systems, New York 1960.
16 Zob. L. Festinger, A Theory of Cognitive Dissonance, Stanford 1957.
17 Analizę obydwu tych koncepcji znajdzie czytelnik w nieco zapomnianych dziś rozprawach
Andrzeja Malewskiego. A. Malewski: O nowy kształt nauk społecznych. Pisma zebrane, Warszawa 1975.
14
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Oznacza to także wykluczenie z pola świadomości tych informacji, które
pozostają w jakiejkolwiek rozbieżności z dotychczasowym doświadczeniem. Jeżeli taka eliminacja nie jest możliwa – następuje tak daleko idące
przeinterpretowanie informacji, że stają się one całkowicie zgodne z dotychczasowym doświadczeniem jednostki.
● W rezultacie takich to poczynań system doświadczeń i fantazji nadal pozostaje spójny i cykle się powtarzają. Każdy kolejny cykl oznacza coraz dalej
idące zafałszowanie obrazu rzeczywistości18.
Spróbujmy sobie teraz wyobrazić takiego „demokratę”, który wszystko wie
z góry, wszystko wie lepiej od oponenta i forsuje swój pogląd jak walec. Ale
gdybyśmy ustalili, skąd wie to, co głosi, okazałoby się, że powtarza to bezkrytycznie za opinią powszechną lub za jakimś bałwochwalczo respektowanym
autorytetem. I może nawet sam do końca nie rozumie tego, czego broni, wymaga od innych i próbuje im narzucić. Sam może być „wolnym obywatelem”,
może nawet głosić pochwałę wolności i mądrości zbiorowej, rozumiejąc jednak wolę i mądrość zbiorową nie jako rezultat wymiany poglądów i wyboru dokonywanego pod zbiorową kontrolą, lecz jako fetysz oczywisty i dany a priori. Nie
brakuje takich „demokratów” (np. nawiedzonych misjonarzy, sfrustrowanych
kombatantów, mścicieli, lustratorów itp.) w młodych demokracjach.
●

* * *
Demokracja jako forma ustrojowa dopiero wtedy ma realne szanse
na społeczne zakorzenienie, naturalne i sprawne funkcjonowanie, gdy
ma oparcie w demokratyzmie wzorów kulturowych, w cechach mentalności i obyczajowości rozpowszechnionej i dominującej w danym społeczeństwie. Co więcej, gdy niejako wyrasta z utrwalonej, względnie ciągłej tradycji demokratyzmu w stosunkach społecznych, ekonomicznych i w życiu kulturalnym społeczeństwa. Demokracja „narzucana” (np. importowana i przeszczepiana przez suwerenny, może nawet światły, modernizacyjnie nastawiony ośrodek reformatorski czy też „nadawana” i „wdrażana” krajom wyzwolonym z dyktatur siłą nacisku zewnętrznego, choćby nawet z mandatu międzynarodowego) przyjmuje się, jak wiadomo, opornie. I raczej sama degeneruje
się w zderzeniu z lokalną tradycją autorytarną i konserwatywną niż przekształca więzi społeczne. Wynalazki technologiczne rzeczywiście nie znają granic;
ale nie można już tego powiedzieć o rozwiązaniach ustrojowych. Jeśli użyć metafor ogrodniczych, wymagają one szczepionki i sadzonki.
Realistyczne spojrzenie na demokrację wymaga również, aby nie zapominać o jej uwarunkowaniach socjalnoekonomicznych. Warunkiem niezbędnym
do tego, aby ludzie zdolni byli korzystać ze swych swobód i praw, a tym bardziej wywierać wpływ na kluczowe decyzje polityczne, co więcej, aby w ogóle
18
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odczuwali takie aspiracje, potrzebę posiadania samodzielnych poglądów, ich
wyrażania i uzgadniania z innymi członkami społeczeństwa, jest sytuacja,
w której status ekonomiczny nie wyłącza ich z uczestnictwa w życiu społecznym. Można bowiem mieć formalnie zagwarantowane prawa – i nie móc
z nich skorzystać z prostego powodu: że mnie na to nie stać. Można być uczestnikiem formalnie równoprawnym, a jednak – ze względu na ograniczone
możliwości własne, a niekiedy również nastawienie otoczenia, np. postawy
dyskryminacyjne – nierównoprawnym i niepełnoprawnym. Nie będąc formalnie dyskryminowanym, nie będąc obywatelem drugiej kategorii, można jednak
zostać zmarginalizowanym społecznie ze względu na upośledzenie statusu
ekonomicznego (por. sytuację społeczną bezdomnych, bezrobotnych, niepełnosprawnych) lub segregację kulturową (życie w „getcie”).
Barierą tłumiącą aspiracje do uczestnictwa w życiu społecznym może być
nie tylko nędza lub niedostatek, ale również zbyt wysoki koszt własny wysiłków
zapewniających utrzymanie czy też sukces zawodowy i utrzymanie się w „wyścigu szczurów”. Takim kosztem własnym, ale i społecznym, może być brak czasu
wolnego, tudzież spowodowane tym poczucie wyobcowania z życia społecznego, brak zainteresowania sprawami publicznymi i problemami politycznymi,
brak identyfikacji politycznej, redukcja życia do kariery ogołoconej nie tylko
z uczestnictwa we wspólnocie, ale nawet i z życia prywatnego. W takiej sytuacji
formalne gwarancje prawa do uczestnictwa i rozlicznych praw i swobód uczestników pozostają „skarbem” niewykorzystanym i „niepotrzebnym”19.
Krótko mówiąc, demokratyzm stosunków i instytucji politycznych to cecha
syndromatyczna, tzn. cecha będąca splotem wielu aspektów życia społecznego.
Formalna demokracja jest jedynie namiastką lub pozorem, jeśli w rzeczywistości nie ma:
● względnej egalitaryzacji stosunków socjalnoekonomicznych,
● względnej egalitaryzacji struktury społecznej (klasowej, warstwowej, zawodowej, demograficznej),
● procesów upodmiotowienia, a zwłaszcza samoupodmiotowienia, czyli
emancypacji (a nie uprzedmiotowienia) mas i jednostek w życiu kulturalnym,
● powszechności rewolucji oświatowej i informacyjnej,
● i na tym tle dopiero żywych rozwiązań politycznoustrojowych, formalnych
praw i ich prawnych gwarancji.

19 Już Mills zwracał uwagę na polityczną alienację i apatię „nowych klas średnich” – zob.
C.W. Mills: Białe kołnierzyki. Amerykańskie klasy średnie, Warszawa 1965 (rozdz. 15 pt. Polityka
tylnej straży). Odnosząc się do współczesnych realiów polskich, Paweł Kozłowski zauważył, że
„pracoholizm” i hermetyczność świata yuppies powoduje zjawiska analogiczne do tzw. emigracji
wewnętrznej. Tym razem jednak emigracja wewnętrzna byłaby nie specyficzną formą kontestacji, lecz jedynie przejawem społecznego wyobcowania. Zob. P. Kozłowski: Szukanie demokracji,
Warszawa 2001, esej pt. Rodzaje emigracji.

Nr 1(2)/2005 Społeczeństwo i Polityka

61

Mirosław Karwat
62

Trudno o rzeczywisty i pełny, czyli autentyczny demokratyzm w warunkach
ostrych kontrastów socjalnoekonomicznych, sztywnej hierarchizacji społeczeństwa, antagonizmów i nieomal wojennych konfliktów społecznych (klasowych, etnicznych, religijnych, rasowych), w warunkach niewyemancypowania
i zmarginalizowania pewnych grup społecznych, w warunkach dominacji mentalności i obyczajowości autorytarnej.
Z tych samych powodów trzeba uznać, że ‘demokratyzm’ to cecha stopniowalna: stosunki społeczno-polityczne i kultura polityczna tej czy innej wspólnoty mogą być demokratyczne w mniejszym lub większym stopniu; a ponadto
możliwa jest rozbieżność między formą a treścią. Jest to również cecha względna: przykładowo, w państwie formalnie w pełni demokratycznym z punktu widzenia systemu prawnego, przyjętej oficjalnie i wpajanej w procesach wychowawczych ideologii zachęcającej do uczestnictwa, aktywności obywatelskiej
szanse podmiotowości może wydatnie zniwelować uprzedmiotowienie obywatela jako konsumenta, jako odbiorcy uniformizującej i konformizującej kultury masowej, jako wyborcy poddanego czysto marketingowym manipulacjom.
Możliwa jest demokracja pozorna, fasadowa, selektywna (i o tyle ułomna).
Ale tym warto zająć się oddzielnie.
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Przestępczość
zorganizowana
jako zagrożenie
dla społeczeństwa
obywatelskiego

Teraz myślę natomiast, że świat jest zagadką łagodną,
że nasze szaleństwo czyni ją straszną,
gdyż chce objaśnić według swojej prawdy1.

1. Skala zagrożenia przestępczością zorganizowaną
Istnieje wiele sposobów definiowania człowieczeństwa. Każde społeczeństwo dokonuje w tym zakresie własnych wyborów. Taki a nie inny wybór społeczeństwa i powielanie go przez określoną jednostkę pozwala nam rozstrzygać o jej społecznej przynależności. Kiedy postrzegamy konkretną grupę ludzi
jako całość, społeczność, wspólnotę, nasza ocena jest w dużej mierze emanacją antropologicznych wyborów dokonanych przez te zbiorowe podmioty.
Określają one to, co akceptowane i to, co niedopuszczalne. Wyznaczają kryteria włączenia i wyłączenia ze swych ram. Katalog dokonanych przez nie w tym
zakresie wyborów to porządek społeczny.
Celem porządku społecznego jest umożliwienie życia ludzkiego w większej
zbiorowości. Jest to osiągane w dwojaki sposób2.
• Za pomocą powszechnie znanych i przyjętych norm ulega regulacji
przestrzeń kontaktów międzyludzkich. W konsekwencji możliwe staje
się kształtowanie stosunków między członkami zbiorowości w sposób
trwały, zorganizowany i przewidywalny.
1

U. Eco, Wahadło Foucaulta, Warszawa 1993.
Z. Bauman, Social uses of law and order, (w:) D. Garland, R. Sparks (red.), Criminology and
social theory, Oxford 2000.
2
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• Te same normy pozwalają na ukonstytuowanie się jednostki w sposób
społecznie akceptowalny. Dopiero podporządkowując się im, jednostka
staje się w pełni człowiekiem (podmiotem określonych praw, ale również i obowiązków) w sensie rozumianym przez daną zbiorowość.
Jak łatwo zauważyć, elementem centralnym każdego porządku społecznego jest norma. W omawianym tutaj zakresie pełni ona przede wszystkim rolę
definiowania granic społecznie akceptowanych zachowań. Trwałość granic
opartych na normach zależy od siły z jaką są one bronione i uległości z jaką są
akceptowane. W sferze świeckiej najważniejsze z nich znajdują swoje zabezpieczenie w prawie.
Normy społeczeństwa obywatelskiego pozwalają na ukonstytuowanie się
jednostki jako obywatela. Mają to gwarantować zasady praworządności, swobody działalności politycznej, pluralizmu politycznego. Tworząc ramy przestrzeni publicznej, jednocześnie mają ją chronić przed zagrożeniami uniemożliwiającymi jej prawidłowe funkcjonowanie.
Współcześnie za jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla społeczeństwa
obywatelskiego postrzega się przestępczość zorganizowaną. Przestępstwo jest
czynem człowieka, zawinionym, zakazanym przez ustawę pod groźbą kary,
społecznie szkodliwym3. Ze względu na cel działalności przestępczości zorganizowanej: zawodowe, zorganizowane popełnianie przestępstw, możemy ją
potraktować jako źródło zachowań łamiących zasady prawno-karne porządku
społecznego. Byłaby to jednak powierzchowna, opisowa konstatacja, nie docierająca do sedna problemu.
Analizowanie działalności zorganizowanych grup przestępczych i reakcji
wobec nich tylko w wymiarze prawno-karnym pomija cały zespół towarzyszących im dodatkowych, z prawnego punktu widzenia pobocznych konsekwencji. W perspektywie społeczno-politycznej staje się ona tematem coraz bardziej przyciągającym uwagę opinii publicznej, a co za tym idzie i zainteresowanie kręgów władzy. Wystarczy spojrzeć na ostatnie pięćdziesięciolecie. Za
sprawą sensacyjnych zeznań Tommaso Buscetty sycylijska Mafia i amerykańska Cosa Nostra rzuciły ponure cienie na społeczeństwa Włoch i Stanów Zjednoczonych lat 70.4 Rozmiar zagrożenia ze strony włoskiej Mafii stał się tak
ogromny, że akcja czyste ręce doprowadziła nie tylko do serii efektownych aresztowań, ale również przeobrażenia całego systemu politycznego. Dzisiaj oka3

Kodeks Karny, art. 1 § 1, 2 i 3.
Tommaso Buscetta był pierwszym wysoko postawionym członkiem sycylijskiej Mafii, współpracującym z organami sprawiedliwości. Dwukrotnie aresztowany, był głównym świadkiem
w pierwszym tzw. wielkim procesie w 1984 roku, a następnie jednym z głównych świadków
w pierwszym poważnym procesie dotyczącym dystrybucji narkotyków w USA (tzw. Pizza-Connection Case). Jednocześnie, jego zeznania pozwoliły po raz pierwszy spojrzeć na działanie włoskiej Mafii od wewnątrz, jak również zbadać stopień jej powiązań ze światem nie-przestępczym.
Zob. A Big Aquittal, „The Economist”, 02.10.1999; Tommaso Buscetta, „The Economist”,
22.04.2000; An Extraordinary Verdict, „The Economist”, 23.11.2002.
4
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zuje się on nie być wolny od starych wad5. Problemy zwalczania zorganizowanej przestępczości są jednymi z ważniejszych determinantów amerykańskiej
polityki zagranicznej wobec Ameryki Łacińskiej. Dla obywateli Stanów Zjednoczonych lata 80. to epidemia craku6, a lata 90. to strach przed czerwoną mafią z terenów byłego ZSRR7. W państwach przechodzących transformację
ustrojową powiązania organizacji przestępczych z nowymi elitami gospodarczymi i politycznymi są na porządku dziennym. Gwałtowny wzrost handlu narkotykami, bronią i ludźmi w skali światowej wymusił rozwiązania międzynarodowe, jak np.: Konwencja Narodów Zjednoczonych o Przestępczości Zorganizowanej podpisana w 2000 roku w Palermo8. Przykłady możemy mnożyć.
Na podstawie tych, jak i jeszcze wielu innych podobnych, faktów możemy
stwierdzić, że mamy do czynienia nie tylko z łamaniem norm prawnych (dokładnie prawno-karnych) współtworzących porządek społeczny. Skala problemu sugeruje raczej, że mamy do czynienia z realnym zagrożeniem dla całości
porządku normatywnego panującego w społeczeństwie obywatelskim. Przytoczone przykłady unaoczniają bowiem również społeczny, ekonomiczny i polityczny wymiar konsekwencji działań zorganizowanych grup przestępczych.
Przestępczość zorganizowana jest uwikłana w dwuznaczności, czyniące jej
analizę o wiele bardziej złożoną niż się wydaje na pierwszy – prawniczy – rzut
oka. Z powodu zorganizowanego i trwałego charakteru możemy nawet mówić
o znacznie większym, społeczno – politycznym ciężarze gatunkowym przestępstw popełnianych w jej ramach. Znajduje to szczególnie wyraźne odzwierciedlenie w towarzyszących im zjawiskach ubocznych, przede wszystkim: korupcji i niekontrolowanej przemocy.
Korupcja jest nieodłącznym elementem działalności zorganizowanych
grup przestępczych. Główną tego przyczyną jest możliwość pozostania w ukryciu, jaką ta metoda działania oferuje przestępcom. Korupcja umożliwia również wplecenie organów państwowych w walkę z konkurencją. Historie Ala
Capone, Benjamina Siegel’a9 czy stosunkowo niedawne sensacyjne doniesienia dotyczące powiązań Jeremiasza Barańskiego (pseud. Baranina) z niemiecką policją10, są tego najlepszymi przykładami. Silne organizacje przestępcze
mogą np.: wykorzystywać swoje powiązania z organami ochrony prawnej w celu zwalczania innych podobnych sobie organizacji, właściwie bez własnego ry5

Don Berluscone dał głos, „Forum”, 07.07.2003; Forza Silvio!, „The Spectator”, 06.09.2003.
R. MacCoun, P. Reuter, Drug control (w:) M. Tonry (red.), The handbook of crime and punishment, Oxford 1998; A. Blumstein, J. Wallman, The recent rise and fall of American violence
(w:) A. Blumstein, J. Wallman, The crime drop in America, Cambridge 2000.
7 S. Redo, Organized crime and its control in Central Asia, OICJ 2004; M. Galeotti (red.),
Russian and Post-Soviet organized crime, Ashgate 2002.
8 United Nations Convention against Transnational Organized Crime, A/55/383, New York,
15.11.2000.
9 A. Fried, The rise and fall of the Jewish gangster in America, New York 1993.
10 Najlepszy Agent Końca Wieku, „Forum”, 05.01.2004.
6
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zyka. Kolejnym powodem jest ułatwienie przeniknięcia do legalnego biznesu
i/lub prania pieniędzy. Działania korupcyjne mogą być wtedy porównane do
otwierania bram do świata legalnych interesów i wprowadzania brudnego pieniądza do obrotu gospodarczego. Zresztą, legalne inwestycje mogą być nie tylko pralnią pieniędzy, ale również solidnym oparciem finansowym pozostającym poza wszelkimi podejrzeniami. W krańcowych przypadkach korupcja
prowadzi do przejęcia przez przestępców częściowej lub całkowitej kontroli
nad określonym, np. geograficznie czy strukturalnie, obszarem11.
Przemoc w przypadku przestępczości zorganizowanej jest również poważnym zagrożeniem ładu społecznego – jednak z zupełnie innych przyczyn niż
miało to miejsce w przypadku korupcji. Przemoc w świecie zorganizowanych
grup przestępczych należy rozpatrywać w dwóch wymiarach: jako skierowaną
na zewnątrz tego świata i jako stosowaną wewnątrz niego. Należy zauważyć, że
na dłuższą metę stosowanie przemocy wobec osób spoza świata przestępczego
jest bardzo ryzykowne. W odniesieniu do zagrożeń pochodzących ze świata
nie-przestępczego, takich jak organy ochrony prawnej, przemoc powoduje
wzrost zainteresowania obszarami, które w dobrym interesie przestępców powinny umykać powszechnej uwadze. Stąd też, przemoc wobec funkcjonariuszy
państwowych czy osób postronnych jest, co prawda wkalkulowaną w działalność, ale zawsze ostatecznością. Pomimo, że większość aktów agresywnych ze
strony grup przestępczych ma miejsce głównie między nimi, często jednak sam
fakt ich wystąpienia podkopuje poczucie bezpieczeństwa zwykłych obywateli12.
Zorganizowane grupy przestępcze nie tylko łamią prawo i stojące za nim
normy społeczne, ale również starają się je odsunąć na dalszy plan w obszarach swojej działalności. Korupcja rozrośnięta na dużą skalę może spowodować dekompozycję systemu ochrony zwykłych obywateli. Niekontrolowana
przemoc świata przestępczego narusza monopol władzy państwowej na stosowanie środków przymusu fizycznego. W przypadku rozrostu struktur przestępczych mamy de facto do czynienia z alternatywną i konkurencyjną wobec
praworządnego społeczeństwa formą samoorganizacji pewnych grup społecznych, czyniących rdzeniem swej aktywności to, co przez większość społeczeństwa jest odrzucane i potępiane. Konsekwencje ich istnienia są postrzegane jako szczególnie groźne, ponieważ osłabiają autorytet państwa. Świadczy to
o tym, że problemy dotyczące przestępczości zorganizowanej należą już nie
tylko do wąskiej sfery prawno – karnej, ale również do sfery społecznej, ekonomicznej i politycznej.
W tym momencie rozważań rodzi się jednak pytanie: co powoduje powstawanie tak groźnego fenomenu? W naturalny sposób pojawia się kolejne: co
11 Zob. Forum on Crime and Society, Vol. 1., No 2, UN Office for Drugs and Crime, New
York 2002.
12 Zob. Ł. Jurasz-Dudzik (red.), Człowiek i Agresja. Głosy o nienawiści i przemocy. Ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa 2002.
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powoduje jego uniwersalne występowanie? Te same przykłady, które zostały
wcześniej przytoczone jako świadczące o niebezpieczeństwie jakie stanowi
przestępczość zorganizowana dla integralności struktur społecznych jednocześnie pokazują również jego globalną wszechobecność. Trudno bowiem, o ile to
w ogóle możliwe, podać przykład państwa czy, szerzej, społeczeństwa,
w którym nie istnieją zorganizowane grupy przestępcze. Skąd to wynika?
Paradoksalnie, odpowiedzi trzeba szukać w tej samej tkance społecznej,
która jest tak bardzo zagrożona przez przestępczość zorganizowaną. Każde
społeczeństwo13, dokonuje własnych wyborów co do konstrukcji swojej struktury. Dokonane wybory są przekuwane w normy społeczne. Te z kolei w większości znajdują odzwierciedlenie w porządkach prawnych poszczególnych
państw. Katalog dokonanych wyborów to porządek społeczny. Problem w tym,
że nie każda jednostka, a co za tym idzie i grupa społeczna, musi się zgadzać
ze wszystkimi wyborami wspólnoty, do której należy. Nie każdy wybór społeczeństwa musi również zaspokajać potrzeby wszystkich jego członków. Tak jak
w każdym społeczeństwie istnieją zjawiska postrzegane przez większość jako
niebezpieczne i niepożądane, tak również w każdym istnieją mniejszości,
które mają na ten temat odmienne, często przeciwne zdanie.
Powszechnie przestępczość zorganizowana jest utożsamiana z handlem narkotykami, nielegalnym hazardem, handlem ludźmi czy bronią. Jeżeli wyjdziemy poza potoczne, emocjonalne schematy myślenia i spróbujemy spojrzeć na
te zjawiska bardziej obiektywnie, to od razu zauważymy, że żadna z wymienionych przykładowo sfer aktywności nie mogłaby istnieć bez popytu na zakazane dobra i usługi. Potoczna refleksja nad problematyką przestępczości zorganizowanej zdaje się skupiać głównie na mafijnym charakterze działania, czyli
zagrożeniach dla ładu społecznego wynikających z erozji struktur społecznych
i państwowych ze strony alternatywnych, konkurencyjnych wobec legalnych
form samoorganizacji przestępców. Łączy się to z tendencją do postrzegania
grup przestępczych jako obcych społeczeństwu, niejako znajdujących się poza
nim. Ten społeczno-psychologiczny mechanizm represji zagrożenia pomija
ważny fakt uwikłania członków społeczeństwa w proceder przestępczy. Tak jak
w każdej społeczności obiektywnie istnieje potrzeba ładu i porządku, tak istnieją również sprzeczne z nią, ale nie mniej obiektywne zapotrzebowania niektórych jej członków. Dopiero zauważenie tego paradoksu pozwala zrozumieć
fakt globalnego występowania przestępczości zorganizowanej.

2. Natura przestępczości zorganizowanej
W rozważaniach nad zagrożeniem jakie stanowi przestępczość zorganizowana dla społeczeństwa obywatelskiego koncentrowaliśmy się na konsekwen13

Za wyjątkiem państw totalitarnych.
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cjach aktywności grup przestępczych. Złożoność zarysowanego pomiędzy nimi antagonizmu wymaga pogłębienia tej refleksji. Żeby przejść od opisu i oceny do zrozumienia fenomenu współczesnej przestępczości zorganizowanej
i istoty kryjącego się w nim niebezpieczeństwa należy go ująć w należyte ramy
definicyjne.
W związku z rozprzestrzenianiem się międzynarodowych powiązań pomiędzy przestępcami, wcześniej ograniczonymi zasięgiem działalności do pojedynczych krajów, oraz ich przenikaniem do świata polityki i biznesu powstało
wiele podejść do, siłą rzeczy umownego, terminu przestępczości zorganizowanej. Jeżeli w centrum analizy umieścimy jej organizację, to możemy wyróżnić
trzy podstawowe koncepcje definicyjne:
• Podejście podmiotowe – kładące nacisk na strukturę organizacyjną
grup przestępczych. W zależności od kryterium sformalizowania grupy,
możemy uznawać za przestępczość zorganizowaną wysoce zhierarchizowane organizacje typu mafijnego lub zespoły o dowolnej strukturze, mające na celu popełnienie choćby jednego przestępstwa. Jest to podejście
najstarsze, obecnie specyficzne dla nauk prawnych. Wynika to z potrzeb
skonstruowania przejrzystych a jednocześnie zwięźle sformułowanych
przepisów regulujących odpowiedzialność prawną14.
• Podejście przedmiotowe – zakładające, że przestępczość zorganizowana jest związana z określonym typem/przedmiotem działalności, jak np.:
handlem narkotykami, bronią czy ludźmi. W potocznym, nieprofesjonalnym odbiorze wymienione formy przestępczości intuicyjnie wiążą się
z wyższym poziomem organizacji. Takie typy przestępstw wymagają bowiem zaawansowanego stopnia zorganizowania procederu przestępczego. Z kolei w międzynarodowej praktyce ich zwalczania potraktowanie
jako przestępczość zorganizowaną struktur organizacyjnych zajmujących się określonymi przedmiotowo przestępstwami pozwoliło na
zwiększenie elastyczności i w konsekwencji efektywności działań organów i instytucji międzynarodowych15.
• Podejście funkcjonalno-strukturalne – zakładające, że przestępczość zorganizowana to infrastruktura powiązań przestępczych umożliwiająca nieprzerwane i zawodowe prowadzenie nielegalnej działalności
o dowolnym stopniu zorganizowania. Ta koncepcja jest efektem zastosowania analizy ekonomicznej w badaniu zjawiska. Z perspektywy badań opartych na takich założeniach można postrzegać przestępczość
zorganizowaną nie jako określone grupy czy typy działania ale siatkę
14 Zob. E.W. Pływaczewski, Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie w Europie Zachodniej, Warszawa 1992.
15 Zob. E. Haliżak, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Warszawa 1997; E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Prawo, instytucje i polityka w procesie globalizacji, Warszawa 2003.
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powiązań umożliwiająca bezpieczne istnienie wspomnianych grup lub
prowadzenie opisanej działalności16.
Każde z wymienionych podejść akcentuje inny wymiar omawianej problematyki. Ujęcie podmiotowe odsłania złożoność jej form powiązań hierarchicznych. Perspektywa przedmiotowa unaocznia jej międzynarodowy charakter.
Analiza funkcjonalno – strukturalna umożliwia refleksję nad rozmiarami jej
powiązań ekonomicznych i społecznych. Jednocześnie jednak użyteczność
każdego podejścia jest ograniczona do dyscyplin naukowych w jakich jest stosowane: podmiotowe głównie do nauk prawnych, przedmiotowe – do stosunków międzynarodowych, funkcjonalno-strukturalne – do ekonomicznej analizy stosunków społecznych. Żadne nie jest więc na tyle interdyscyplinarne byśmy mogli na którymś z nich oprzeć dalsze rozważania.
Poprzestanie na analizie struktur przestępczości zorganizowanej grozi
błędnymi uproszczeniami. Dostrzegamy wtedy tylko konkurencyjną dla praworządnego społeczeństwa formę działalności sprzecznej z aprobowanym
przez większość obywateli porządkiem. Poza naszą uwagą pozostaje cała sfera nieantagonistycznych zachowań pomiędzy przestępcami a niektórymi grupami społecznymi. W praktyce często to właśnie dzięki jej istnieniu jest możliwa egzystencja organizacji przestępczych. Równie ważny, co sposób organizowania się przestępców, jest sposób ich interakcji z otoczeniem.
Jeżeli spojrzymy na przestępczość zorganizowaną jak na działalność związaną z określonymi zachowaniami społecznymi i przeanalizujemy prezentowane wcześniej ujęcia, to zauważymy, że przejawia się ona w trzech podstawowych formach działania. Można je teoretycznie ująć w postaci modeli opartych na zachowaniach międzyludzkich: modelu zachowań agresywnych, modelu zachowań towarzyszących prostej wymianie handlowej oraz modelu zaawansowanej działalności gospodarczej17.
Model zachowań agresywnych będzie się opierać na jednostronnym
przepływie korzyści pomiędzy społeczeństwem a przestępcami. Mamy tu do
czynienia ze zorganizowaną działalnością polegającą na czerpaniu gratyfikacji
kosztem otoczenia społecznego (np.: napady rabunkowe, zorganizowane wymuszenia i haracze). Istotą opisywanych sytuacji jest przymuszenie jednej ze
stron stosunku społecznego do działania wbrew swej woli. W konsekwencji
z łatwością możemy zdefiniować ofiarę i stosować osądy moralne. Stąd aktywność należąca do tej kategorii niejako naturalnie legitymizuje ściganie prze16 Zob. G.S. Becker Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Warszawa 1990, s. 80 i nast.; Odpowiedzialność karna w systemach demokracji liberalnej, materiały konferencji Ius et Lex
27/29.09.2002, Warszawa 2002, s. 59–75; R. Andreano, J.J. Siegfried (red.), The economics of crime, Massachusetts 1980.
17 Zob. M.E. Beare, Policing Organised Crime: The Comparative Structures, Traditions and
Policies Within the United States and Canada, „Journal of Contemporary Criminal Justice”, Vol.
14/1998.
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stępczości zorganizowanej. Warto zauważyć, że sytuacje objęte takim modelem mieściłyby się w podejściu podmiotowym i przedmiotowym, ale mogłyby
uniknąć uwagi w podejściu funkcjonalno – strukturalnym.
Model wymiany będzie opisywać sytuacje, w których dobra generowane
przez świat przestępczy i ich dystrybucja będą nielegalne, ale jednocześnie będą źródłem gratyfikacji zarówno dla przestępców, jak i tej części społeczeństwa, która pozostaje z kręgami przestępczymi w relacjach klienckich (np.:
handel narkotykami, wykorzystywanie nielegalnej siły roboczej). W związku
z tym oceny moralne stają się wieloznaczne, a łatwe zdefiniowanie sprawców
i poszkodowanych wymyka się prostemu osądowi. Takie sytuacje już od dawna są źródłem problemów na gruncie normatywnym. Dodatkowo, ich ujęcie
na gruncie podejścia podmiotowego jest uwikłane w dwuznaczności.
Model zaawansowanej działalności gospodarczej będzie dotyczyć sytuacji, gdy mamy do czynienia z nielegalnym wykorzystaniem legalnych środków. Ten typ działalności jest najczęściej możliwy na styku biznesu i świata
przestępczego (np.: sfera legalizacji dochodów z procederu przestępczego).
W konsekwencji często będzie trudno w ogóle odróżnić przestępczość zorganizowaną od zaawansowanej działalności handlowej czy brutalnej konkurencji. O ile jest to jeszcze możliwe na gruncie analizy funkcjonalno – strukturalnej i, w mniejszym stopniu, podmiotowej, to okazuje się poważnie utrudnione
przy stosowaniu podejścia przedmiotowego.
Pomimo różnorodności zaprezentowanych podejść do problemu przestępczości zorganizowanej i modeli zorganizowanych zachowań przestępnych,
w naszych rozważaniach można wyróżnić kilka wspólnych wszystkim z nich,
powtarzających się elementów. W oparciu o dokonane analizy, możliwe jest
wyszczególnienie konstytutywnych elementów przestępczości zorganizowanej
i zbudowanie jej integrującej definicji.
Na podstawie przeprowadzonych rozważań, po pierwsze, jako element immanentny przestępczości zorganizowanej musimy wyróżnić specyficzną formę
działania, czyli przestępstwo. Wszystkie ujęcia przestępczości zorganizowanej
kładą nacisk na długotrwałość procederu i jego profesjonalizację. Wszystkie
również zawierają w sobie co najmniej potencjalną możliwość działalności
transgranicznej (w odróżnieniu od przestępczości pospolitej).
Po drugie, celem przestępczości zorganizowanej będzie zysk finansowy.
Każda forma działalności przestępczości zorganizowanej jest nierozerwalnie
złączona z czerpaniem korzyści w postaci nielegalnych dochodów. Opłacalność
jest podstawową kategorią teleologiczną całego procederu przestępczego.
Wreszcie należy zauważyć, że zorganizowana działalność przestępcza na
opisaną skalę i mająca na celu zysk cechuje się powiązaniami ze światem polityki i biznesu. Powiązania te przestępcy wykorzystują instrumentalnie. Są
one niezbędne do niezakłóconego prowadzenia działalności i legalizacji zysków. W sytuacjach skrajnie patologicznych ich skala może wywoływać daleko
Społeczeństwo i Polityka Nr 1(2)/2005

3. Polityczno-społeczne oblicze przestępczości
zorganizowanej
Zintegrowana definicja przestępczości zorganizowanej pozwala nam
odróżnić ten typ działalności przestępczej od przestępczości pospolitej.
Umożliwia również zdefiniowanie obszarów zorganizowanej aktywności przestępczej w strukturze społecznej. W opisanej definicją formie nie jest ona bowiem możliwa w dowolnym kontekście społecznym. Popyt na nielegalne dobra
i usługi jest zjawiskiem obiektywnie istniejącym w każdym społeczeństwie.
Może jednak przyjmować różnorakie konfiguracje strukturalne. Zorganizowana działalność mająca na celu w długiej perspektywie czasu nielegalny zysk
nie jest możliwa bez sprzyjających lub co najmniej ułatwiających ją warunków
zewnętrznych. Potrzeba do niej spokoju, a konfrontacja ze społecznością, czy
choćby tylko jej siłami porządkowymi, temu nie sprzyja. Do jej wystąpienia
niezbędne staje się zaistnienie co najmniej jednego z trzech, często współwystępujących zjawisk (będących emanacją popytu społecznego na działalność
przestępczości zorganizowanej):
• czarnego rynku – rozumianego jako niewydolność lub wyłączenie legalnych sposobów zaspokajania potrzeb obywateli18. Jest to najbardziej
widoczne w przypadkach transformacji systemowej i w warunkach zachwiania równowagi społecznej w państwie. W obliczu niewydolności legalnych podmiotów ich miejsce zajmują organizacje przestępcze, mogące prowadzić względnie bezpiecznie swoją działalność. Dominować będą zachowania zakwalifikowane do modelu wymiany i w mniejszym
18
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idące konsekwencje dla ładu i porządku społecznego, nawet w skali międzynarodowej.
Podsumowując, możemy dokonać integracji modeli zorganizowanych zachowań przestępczych i podejść do definiowania przestępczości zorganizowanej. Za podstawy definicji posłużą nam trzy odpowiednio interpretowane elementy: władza, przestępstwo i pieniądz. Jako przestępczość zorganizowaną
będziemy traktować te formy długofalowej działalności przestępczej potencjalnie mogącej przyjąć wymiar transgraniczny (element przestępstwa),
w których nielegalne zarabianie pieniędzy gra rolę pierwszoplanową (element
pieniądza) przy instrumentalnym wykorzystaniu powiązań ze światem polityki
i biznesu (element władzy).
Otrzymana definicja umożliwia wszechstronną analizę przestępczości zorganizowanej. Dzięki temu będziemy mogli przejść od powierzchownego opisu
tego zjawiska, na którym musieliśmy się opierać do tej pory, do pogłębionej
oceny istoty zagrożeń jakie stanowi dla społeczeństwa obywatelskiego.

Zob. D. Garland, R. Sparks (red.), op.cit.
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stopniu zaawansowanej działalności gospodarczej. Popyt na usługi i dobra oferowane przez przestępczość zorganizowaną jest tu traktowany jako naturalne dążenie obywateli do zaspokojenia swoich potrzeb;
• dezorganizacji społecznej – czyli zachwiania norm porządku społecznego19. Chodzi tu o dwie podstawowe sytuacje:
— w każdym społeczeństwie powstają obszary społeczne poza kontrolą
jakiejkolwiek legalnej władzy. Możemy mieć z nimi do czynienia
w przypadku redefiniowania kompetencji aparatu administracyjnego
czy politycznego w państwie jak również może być to zjawisko towarzyszące zmianom kulturowym, np.: ograniczania zasięgu obowiązywania tradycji wobec ekspansji modernizacji. Wspomnianym przemianom towarzyszy powstawanie obszarów specyficznej anomii. Dotychczasowe normy słabną lub już nie obowiązują, a nowe normy jeszcze nie weszły w życie. W konsekwencji powstaje obszar nie zarządzany, nie chroniony przez legalną władzę, a tym samym atrakcyjny
dla zorganizowanej przestępczości, która może go w ułatwiony sposób zagospodarować. Takie warunki sprzyjają szczególnie zachowaniom agresywnym. Popyt na działalność przestępczości zorganizowanej ma w takich przypadkach charakter strukturalny. Brak jasno obowiązujących norm powoduje powstanie próżni, która umożliwia ułatwioną działalność organizacjom przestępczym, szukającym obszarów umożliwiających prowadzenie interesów;
— należy wymienić sytuację, w której legalna władza nie jest zainteresowana działalnością na jakimś obszarze społeczeństwa, np.: ze względów politycznych czy finansowych. Mówimy tu o obszarach społecznych gett (przestępczość zorganizowana wśród mniejszości narodowych czy w środowiskach osób uzależnionych od różnego rodzaju
używek), do zarządzania którymi potrzebne byłyby niewspółmierne
nakłady finansowe przy stosunkowo dużym ryzyku politycznej odpowiedzialności w wypadku niepowodzenia. Z punktu widzenia przestępców, ułatwia to działania kwalifikowane do modelu wymiany, ale
również sprzyja zachowaniom agresywnym. Problem popytu na ich
towary i usługi można tłumaczyć podobnie jak we wcześniejszej kategorii;
• niedoskonałości prawa – często samo prawo tworzy pole do działania
przestępczości zorganizowanej20. Musimy tu rozróżnić dwie podstawowe sytuacje:
— luki w prawie – niezamierzone, wynikające z błędów w pracy legislacyjnej, oraz zamierzone, mające na celu zabezpieczenie czyichś inte19
20
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resów lub przyciągnięcie nielegalnego kapitału. W naturalny sposób
sprzyja to zachowaniom opisywanym jako zaawansowana działalność
gospodarcza. W kontekście tej kategorii popyt na działalność przestępczości zorganizowanej należy traktować jako dążenie do minimalizacji kosztów własnych osób korzystających z niedoskonałości
prawa;
— niewydolność samego prawa lub jego egzekwowania – szczególnie
widoczna na styku władzy publicznej i ekonomicznej. Tutaj również
dominującym będzie model zaawansowanej działalności gospodarczej. Kwestia popytu ma analogiczne korzenie jak w przypadku luk
w prawie.
O ile w opisanych warunkach może się oczywiście rozwinąć każdy model
zorganizowanych zachowań przestępczych, o tyle nie wystąpienie jakiegokolwiek z nich przekreśla możliwość prowadzenia długotrwałej, zorientowanej na
zysk, zorganizowanej działalności przestępczej. Taka aktywność wymaga bowiem przestrzeni wolnej od zagrożeń jakimi są na przykład sprawnie działające organy ochrony prawnej. Przestępczość zorganizowana będzie, na ile to tylko możliwe, ukrywać i kamuflować swoją aktywność. Zaangażowani w nią
przestępcy, w kontekście traktowania zysku jako kategorii nadrzędnej, będą
przede wszystkim dążyć do pozostawania poza zasięgiem wymiaru sprawiedliwości, by móc spokojnie prowadzić nielegalne interesy. Z tego powodu będą
działać w obszarach o słabej ochronie społecznej.
Jak jednak łatwo zauważyć, nie istnieje społeczeństwo, w którym nie występowałby którykolwiek z wymienionych problemów. Każde społeczeństwo to
nie tylko zbiorowość, ale również zespół dynamicznych procesów ją tworzących. W konsekwencji każda społeczność znajduje się w ciągłym ruchu, który
nigdy nie jest wolny od sprzeczności i błędów. Możemy je określić jako niemożliwe do wyeliminowania słabości naturalne dla wszystkich procesów społecznych. To dzięki nim powstają obszary czarnego rynku, dezorganizacji społecznej czy innych niedoskonałości w ochronie obywateli. To dzięki nim może
istnieć przestępczość zorganizowana.
Wbrew powszechnemu przekonaniu, przestępczość zorganizowana nie występuje otwarcie przeciwko społeczeństwu, w którym egzystuje. Ona istnieje
dzięki społeczeństwu. Powstające w nim sprzeczności, obszary niestabilności,
zwykłe jak i zamierzone błędy, tworzą egzystencjalnie niezbędny kontekst zorganizowanej działalności przestępczej. Przestępcy, osoby uwikłane w kontakty z nimi, jak i zwykli obywatele, żyją i funkcjonują w tym samym środowisku
społecznym. Porządek społeczny tworzy sferę umożliwiającą pełne ukonstytuowanie się człowieka jako istoty społecznej. Umożliwia ona swobodną interakcję miedzy ludźmi. Jego niedoskonałości, których nigdy nie da się w pełni
uniknąć, tworzą jednak również obszary w naturalny sposób atrakcyjne dla
przestępców. Jako społeczne powinniśmy postrzegać i te pierwsze, i te ostat-
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nie. Antagonistyczne separowanie ich od siebie przypominałoby próbę oddzielenia dwóch stron tej samej monety.
Dostrzeżenie w przestępczości zorganizowanej naturalnej konsekwencji
niestabilności nieodłącznie towarzyszących zmianom społecznym nie oznacza
wcale lekceważenia czy usprawiedliwiania niebezpieczeństw jakie się wiążą
z jej funkcjonowaniem. Wbrew potocznym opiniom nie opierają się one jednak na groźbie bezpośredniej konfrontacji ze społeczeństwem. Otwarte występowanie przeciwko normom społeczności byłoby działaniem mającym na celu
zmianę układu społecznego. W przypadku przestępczości zorganizowanej to
przecież właśnie ten układ, a dokładnie jego niedoskonałości są podstawą egzystencji. Otwarty konflikt byłby więc sprzeczny z istotą aktywności zorganizowanych grup przestępczych. W konsekwencji mógłby nawet przynieść nieprzewidywalne i, niekorzystne dla nich skutki.
Prawdziwe, choć trudniej i rzadziej zauważane, niebezpieczeństwo polega
na konserwowaniu słabości struktury społecznej, będących warunkiem działalności grup przestępczych. Podstawowym i najbardziej realnym zagrożeniem są
dążenia organizacji przestępczych do utrwalenia sprzyjającego im status quo,
czyli patologii społecznych, które pozwalają na ich funkcjonowanie. Będą one
starały się utrwalić sprzyjający im stan rzeczy wszelkimi dostępnymi metodami. Możemy to zauważyć na przykładzie instrumentalnego wykorzystywania
korupcji i przemocy przez przestępczość zorganizowaną. Korupcja służy erozji istniejących systemów zabezpieczeń przed działalnością przestępczą. Jako
dyskretna metoda osiągania nielegalnych celów dominuje w zorganizowanej
działalności przestępczej. Zwykle dopiero kiedy zawiedzie, przestępcy mogą
sięgnąć po przemoc skierowaną przeciwko przedstawicielom instytucji ochrony prawnej lub innym zagrażającym im obywatelom. Z istoty przestępczości
zorganizowanej wynika stosowanie obu omawianych metod przez dłuższy czas
i na większym obszarze. W większej skali takie działania mogą prowadzić do
trwałego osłabienia instytucji stojących na straży porządku społecznego.
W ostateczności może to skutkować wynaturzeniem porządku społecznego jako takiego. Jak łatwo więc zauważyć, tym co odróżnia korupcję i przemoc stosowaną przez organizacje przestępcze od przestępczości pospolitej jest cel ich
stosowania – utrwalenie i rozszerzanie obszarów słabości społecznej w skali
całego społeczeństwa. Niebezpieczeństwo ze strony przestępczości zorganizowanej polega na rozszerzaniu obszarów, nad którymi traci kontrolę praworządne społeczeństwo. W tej perspektywie mamy do czynienia z realnym zagrożeniem dla porządku panującego w społeczeństwie obywatelskim, jakie
przede wszystkim stanowią korupcja i niekontrolowana przemoc, a co za tym
idzie osłabianie poczucia bezpieczeństwa obywateli i podważanie autorytetu
instytucji ochrony porządku społecznego.
W związku z naturalnym występowaniem przestępczości zorganizowanej
w społeczeństwie, powstaje jednak kolejne pytanie: co powoduje jej zróżnicoSpołeczeństwo i Polityka Nr 1(2)/2005
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wane natężenie w różnych społecznościach? Co powoduje, że jedne społeczeństwa lepiej sobie radzą z własnymi słabościami niż inne?
Najprostszą, choć oczywiście nie jedyną, odpowiedzią na zagrożenie przestępczości zorganizowanej jest zdrowe i silne społeczeństwo, otwarte na tworzenie porządku społecznego drogą możliwie najszerszego konsensusu. W sferze kultury euro – amerykańskiej modelowym rozwiązaniem jest społeczeństwo obywatelskie. Im bardziej zbliżymy się do jego ideału, czyli społeczeństwa
opartego na autentycznej i swobodnej partycypacji, w którym obywatele mają
realny wpływ i kontrolę nad władzą, tym mniejsze będzie pole działania dla
przestępczości zorganizowanej. Zwalczanie zorganizowanych grup przestępczych nie powinno bowiem polegać tylko na rozbijaniu kolejnych struktur
świata przestępczego. Takie kroki, choć oczywiście niezbędne, są w stanie tylko powstrzymać przestępców przed zwiększeniem skali działania. W miejsce
zlikwidowanych grup natychmiast pojawią się nowe. Strukturalne problemy
wymagają przyjęcia długofalowej perspektywy przy ich rozwiązywaniu. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej powinno polegać przede wszystkim na
konsekwentnym ograniczaniu obszarów znajdujących się poza kontrolą społeczną. Powinno polegać na ograniczaniu rozmiarów środowiska niezbędnego
do aktywności przestępczej. Autentyczne społeczeństwo obywatelskie oparte
na włączaniu, a nie wykluczaniu, konsensusie, a nie konflikcie, współpracy,
a nie bezwzględnej konkurencji, obejmuje swym zasięgiem największy obszar
społeczny i jest najbliższe osiągnięcia takiego stanu rzeczy.
Im bliżej jesteśmy ideału społeczeństwa obywatelskiego, tym mniejsze będzie zagrożenie ze strony przestępczości zorganizowanej. Przede wszystkim
będzie miała ona mniejsze pole działania. Głównym sposobem jej oddziaływania na legalną władzę jest korupcja. Im społeczeństwo będzie zdrowsze i silniejsze, tym mniejsze będą możliwości zepsucia jego struktur. Kolejną ważną
konsekwencją będzie złagodzenie form działania samej przestępczości zorganizowanej. Przestępcy rekrutują się spośród obywateli. Im bardziej rozwinięte
cywilizacyjnie będzie społeczeństwo, z tym bardziej ucywilizowaną przestępczością będziemy mieć do czynienia. Stabilna i silna struktura społeczna czyni
np.: brutalną przemoc bezsensowną – prędzej zwróci ona uwagę instytucji
ochrony prawnej niż pozwoli na osiągnięcie sukcesu. Im zdrowsza tkanka społeczna, tym mniejsza jej podatność na choroby i zwyrodnienia, i większa łatwość radzenia sobie z jej słabościami.
Na końcowym etapie naszych rozważań pojawia się jednak problem praktycznego stosowania opisanego wyżej podejścia do przestępczości zorganizowanej. Z punktu widzenia praktyki politycznej łatwiej bowiem manipulować poczuciem bezpieczeństwa obywateli niż odwoływać się do ich dojrzałości i odpowiedzialności. Obok zagrożenia wynikającego z osłabiania struktur społecznych
przez proceder przestępczy powstaje zagrożenie zbijania kapitału politycznego
na przeinaczaniu czy upraszczaniu zagrożenia bez realnego nań oddziaływania.
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Przestępczość zorganizowana jest problemem strukturalnie zintegrowanym ze współczesnymi społeczeństwami. Można zaryzykować stwierdzenie, że
nigdy nie uda się jej całkowicie wyeliminować z życia społecznego. De facto jesteśmy skazani na nieustanny wysiłek minimalizowania jej wpływów. Problemy strukturalne wymagają długofalowej strategii i jej konsekwentnej realizacji. W porównaniu z sensacyjnymi doniesieniami prasowymi o aktywności
przestępczej, taki typ działania wydaje się jednak mało atrakcyjny. Na pewno
trudno skupić wokół niego siły społeczne domagające się szybkiego rozwiązania problemu. Tym samym o wiele trudniej jest budować odpowiedzialną politykę zwalczania przestępczości zorganizowanej. Łatwiej natomiast jest operować opartymi na potocznym obrazie przestępczości zorganizowanej efektownymi hasłami skupiającymi się na środkach jak np.: zaostrzenie prawa karnego niż na celach, jak np.: budowanie poczucia społecznej współodpowiedzialności za zbiorowość. Łatwo wtedy potrzebną reformę zastąpić kosmetyką
legislacyjną, a rzetelną strategię wyborczą taktyką. Zwalczanie kolejnych grup
przestępczych pozbawione długofalowej wizji rozwiązania problemu przestępczości zorganizowanej nie usunie niebezpieczeństwa, tylko da złudne wrażenie
walki w słusznej sprawie. Kim jest człowiek walczący z wiatrakami: romantycznym rycerzem czy wariatem? A społeczeństwo takich ludzi?
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Polska w XX wieku
– droga do społeczeństwa
obywatelskiego

W dniu dzisiejszym, w początkach XXI stulecia, często nadużywamy słów,
których sens i znaczenie ma zupełnie inną wartość niż zakłada wypowiadający. Na każdym kroku słyszymy demokracja, ale większość nie zastanawia się
skąd ów termin pochodzi, jaki jest jego sens i faktyczne historyczne oblicze. Ze
spostrzeżeń otaczającej rzeczywistości wynika, że podobnie jest z terminem
społeczeństwo obywatelskie. We współczesnych debatach niezwykle obficie
używa się tego sformułowania, przypisując mu niekiedy moc magiczną uzdrowienia polskiego życia społecznego. Faktem jest, że bywa on mylony i przeinaczany, co wypacza jego sens i pierwotne założenia. Stąd wynika konieczność
ukazania rozwoju w praktyce (o ile rzeczywiście z takowym mieliśmy do czynienia) społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju. Warto zastanowić się
jak założenia teoretyków przystawały do rzeczywistości Polski w ostatnich stu
latach.
Odnosząc się do definicji słownikowych, należy stwierdzić, że termin społeczeństwo obywatelskie oznacza „społeczeństwo, w którym zespół instytucji
oraz różnego typu dobrowolnych, spontanicznych organizacji, związków i stowarzyszeń jest podstawą samodzielnego, wolnego od ingerencji państwa rozwoju obywateli, a zarazem stanowi wyraz ich własnej aktywności, inicjatyw
i potrzeb”1. Faktycznie możemy wyróżnić kilka modeli społeczeństwa obywatelskiego. Za ojca idei uważa się Arystotelesa z jego wizją polis, stanowiącą
faktyczne urzeczywistnienie społecznej natury człowieka – istoty państwowej
(zoon politikon), która nie może żyć poza państwem. Tu społeczeństwo obywatelskie (utożsamiane z politycznym) reprezentuje najwyższy etap rozwoju moralnego społeczeństwa i jest zaprzeczeniem stanu naturalnego (przedpaństwo1 Definicja za: A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Leksykon politologii, Wrocław 1997,
s. 390.
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wego). Drugi typ pojawił się w wieku XVII i XVIII – model liberalny. Za prekursorów uważa się Johna Locke i Adama Smitha. Twierdzili oni, że podstawą procesu kształtowania społeczeństwa obywatelskiego był podział pracy,
który doprowadził do wydzielenia się sfery gospodarczej jako pierwszorzędnej
i autonomicznej wobec sfery polityki. To forma „wspólnoty rynkowej” złożonej z indywidualnych właścicieli, realizujących partykularne, egoistyczne interesy2. Faktycznie nowożytne społeczeństwo obywatelskie zaczęło się upowszechniać wraz z pojawieniem się koncepcji umowy społecznej w wieku
XVIII. Jak zauważał Wojciech Woźniak, wówczas „słowo obywatel poczęło
oznaczać kogoś o statusie wyższym niż dotychczas poddany. Poddany bowiem
podlega władzy, która nie jest zasadniczo niczym ograniczona – brak jest bowiem konstytucji czy zdeklarowania tego co wolno władcy. Poddany ma takie
prawa, jakie uzyska od władcy z jego łaski”3. Umowa społeczna znosiła ów
stan. Wytworzona idea społeczeństwa obywatelskiego lansowała model, że
prawa człowieka przynależą naturze ludzkiej a nie są dane i nie wynikają z dobrej woli władcy.
Za kolejnego twórcę możemy uznać Georga Wilhelma Friedricha Hegla,
u którego społeczeństwo obywatelskie stanowiło jeden z trzech elementów systemu społecznego. Pierwszy stanowiła wspólnota narodowa, oparta na podstawach etycznych, drugi, odwołujący się do rozumu – państwo, trzecim zaś
było społeczeństwo obywatelskie powiązane z rynkiem, gdzie nie były – jak
u Smitha – realizowane wąskie, egoistyczne interesy lecz stanowił on miejsce
realizacji ogólnospołecznych. Jak podkreślał Hegel „interes własny jednostki
może być realizowany tylko dzięki obywatelskiej współpracy, przyczyniając się
do współpracy innych jednostek”4.
Ów krotki przegląd – niezbędny dla zrozumienia idei społeczeństwa obywatelskiego w XX wieku w Polsce – należy zakończyć poglądami z początków
ubiegłego stulecia, gdyż faktycznie one wydają się niezbędne dla zrozumienia
obecnej roli i wagi terminu w naszym kraju. Włoch Antonio Gramsci stworzył
model idealistyczny, jak społeczeństwo obywatelskie winno wyglądać. Podobnie jak Hegel wyróżnił trzy elementy systemu społecznego: gospodarkę (zdominowaną przez burżuazję), państwo (będące w jej rękach narzędziem przemocy) oraz właśnie społeczeństwo obywatelskie, które w jego koncepcji miało realizować się w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym, stanowiąc zaporę dla dominacji burżuazji5. Faktem jest, że lata dwudziestolecia międzywojennego łączą się z kryzysem idei społeczeństwa obywatelskiego. Wówczas popularność zdobyły koncepcje społeczeństwa totalitarnego w wersjach komunistycznej i faszystowskiej. Renesans pojęcia rozpoczął się w latach czterdzie2

Ibidem.
W. Woźniak, A może po prostu Rzeczpospolita, www. e-polityka.pl / article/ 53433.
4 A. Antoszewski, R. Herbut (red.), op.cit., s. 391.
5 A. Siciński, O idei społeczeństwa obywatelskiego, Życie i Wiedza”, nr 6/1996.
3
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stych wraz z pojawieniem się myśli społeczeństwa otwartego, będącego zaprzeczeniem zamkniętego konglomeratu. Karl Popper, angielski filozof sformułował ów pogląd odrzucając twierdzenie o jedynej możliwej koncepcji lansowanej przez określoną partię. Ponownie nawrót do koncepcji społeczeństwa
obywatelskiego pojawił się w latach siedemdziesiątych, gdy w krajach Europy
Środkowo-Wschodniej zachodziły procesy społeczne, polityczne i ekonomiczne zmierzające do uwolnienia się od jarzma systemu komunistycznego6.
W owej walce, o nowy obraz społeczeństwa i zwiększenie udziału obywateli
w życiu publicznym, włączyły się liczne ruchy społeczne i polityczne o demokratycznym i wolnościowym charakterze – liberalne, socjaldemokratyczne, socjalistyczne. Jak podkreślał Piotr Winczorek, „w ich rozumieniu społeczeństwo obywatelskie oparte ma być na sieci niezależnych od władzy publicznej
(...) i samodzielnie tworzonych przez obywateli organizacji o różnym charakterze – politycznym, zawodowym, gospodarczym, kulturalnym, oświatowym,
wyznaniowym, opiekuńczym, wychowawczym, hobbystycznym itp. Ważnym
składnikiem takiej sieci jest samorząd. Organizacje te nie tylko umożliwiają
obywatelom uczestnictwo w decydowaniu o sprawach wspólnoty państwowej,
ale także pomagają w zaspokajaniu potrzeb indywidualnych i grupowych”7.
Dzięki owym obywatel staje się współgospodarzem w swoim własnym państwie i istotnym partnerem wobec organów państwowych. Bez wątpienia rozwój społeczeństwa obywatelskiego pozwala zmniejszyć dystans między państwem a jednostką. Nie powinno więc dziwić, że owa fascynacja poglądem społeczeństwa obywatelskiego zauważalna jest do dnia dzisiejszego. Szczególnie
odgrywa ona istotną rolę w momencie transformacji ustrojowej jako istotny
czynnik aktywności społecznej.
Warto spróbować podsumować owe wszystkie teorie i przytoczone spostrzeżenia. Nie ulega wątpliwości, że nadrzędnym celem wszystkich definicji
i modeli, jest dobro człowieka wpisanego w strukturę społeczną. Jak zauważa
Andrzej Siciński, „Wspólna dla nich [koncepcji] jest idea względnej samodzielności społeczeństwa w relacji z państwem, jego władzami. Społeczeństwo
zachowuje swą podmiotowość, niezależnie od podmiotowości państwa. Ma
zdolność do samoorganizacji – bez względu na to, jaki panuje system władzy
(czy to monarchia, czy republika) interesy społeczeństwa są zawsze nadrzędne”8. Bardziej dobitnie – należy zauważyć – że społeczeństwo obywatelskie
powinno oznaczać całość więzi społecznych powstających spontanicznie, oddolnie, nie z inicjatywy władz, ale właśnie z potrzeby samych obywateli. Nie
chodzi tylko o organizowanie się na arenie politycznej, gdyż jak podkreślił jeden z autorów: „społeczeństwo obywatelskie tworzą również stowarzyszenia
hodowców rybek akwariowych, o ile powstają z rzeczywistej potrzeby ich
6

Szerzej zob. ibidem.
P. Winczorek, Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 1995, s. 92.
8 A. Siciński, op.cit.
7
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członków”9. Na tym polega siła i wartość społeczeństwa obywatelskiego.
Nadrzędnym celem jest przełamanie niechęci do władz, aby aktywność mieszkańców była powszechna i nie ograniczana przez jedną doktrynę i ideę państwową. Należy zastanowić się jak ów pogląd był realizowany w ostatnim wieku na terenie naszego kraju.

Droga do niepodległości
„Jesteśmy żadnym społeczeństwem – jesteśmy wielkim sztandarem narodowym” – pisał Cyprian Kamil Norwid. Choć te słowa mogą boleć i na pewno
rażą, zawarta w nich jest głębia i sens, bowiem walka o naród charakteryzowała Polaka doby rozbiorów. Nie ulega wątpliwości, że po utracie niepodległości
wysiłki Polaków nastawione były na odzyskanie niepodległości. Kwestia społeczeństwa i jego ewentualnej odbudowy była drugorzędna, a faktycznie nie poruszana. Zwalczano państwa zaborcze, aparat państwowy, marząc o własnym
wyidealizowanym państwie. Choć do końca nie wiedziano jak ono ma wyglądać i jakie być. Jak wynika z powyższego symbole własnego państwa miały charakter abstrakcyjny i wyidealizowany. Było nim wszystko co odróżniało Polaka od Rosjanina, Niemca czy Austriaka – religia katolicka, tradycja, pamięć
o własnej świetności, utrzymanie w micie, lansowanie szlacheckich wartości.
Faktem jest, że były to raczej symbole narodowe niż państwowe, a na pewno
nie społeczne.
Równocześnie powstawały liczne stowarzyszenia i związki – tajne i konspiracyjne, które należy uznać za elementy społeczeństwa obywatelskiego. Wszystkie, jak zauważał Wiktor Osiatyński „podporządkowano je swoistej koncepcji wspólnego dobra. Było nim odzyskanie niepodległej państwowości (...). To
wspólne dobro było dobrem nadrzędnym, w jakimś sensie dobrem ogółu, a nie
sumą bądź wypadkową celów i interesów poszczególnych grup społecznych”10.
Głównym i nadrzędnym celem wszystkich powstających organizacji stała się
walka o samo przetrwanie: własne i narodu. Z jednej strony posiadaliśmy tradycje walki zbrojnej, z drugiej istniała działalność w oświacie i kulturze jako
nośniki tradycji narodowej. Możemy powiedzieć, że w dobie zaborów nie wykształcono modelu społeczeństwa obywatelskiego, a raczej narodu cywilnego.
Cała aktywność skierowana była na przetrwanie i utrzymanie tkanki tożsamości narodowej. Wśród wielu i różnorodnych działań warto zwrócić uwagę na
kilka. W zaborze pruskim były to głównie formy pracy organicznej: zakładanie
organizacji gospodarczych i kulturalnych – kółek rolniczych kierowanych
przez Maksymiliana Jackowskiego, funkcjonowanie Towarzystwa Oświaty Ludowej, a następnie Towarzystwa Czytelni Ludowych, liczne chóry, towarzy9

W. Woźniak, op.cit.
W. Osiatyński, Wzlot i upadek społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, „Wiedza i Życie”, nr
10/1996.
10
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stwo krzewienia kultury fizycznej o cechach narodowych Sokół oraz wydawanie prasy – w 1894 roku została założona „Gazeta Grudziądzka”, która osiągała najwyższy nakład na ziemiach polskich. Na terenie Królestwa Polskiego
szczególną rolę odgrywało tajne nauczanie i praca oświatowa w celu zachowania polskości. Działalność organicznikowska znalazła wyraz w pozytywizmie
warszawskim. Jego głównym hasłem była chęć unowocześnienia kraju – postęp gospodarczy i kulturalny. Za manifest owej postawy służył tekst Aleksandra Świętochowskiego My i oni z 1871 roku. Wśród innych działaczy warto
wspomnieć o pisarzach Bolesławie Prusie, Henryku Sienkiewiczu czy Elizie
Orzeszkowej. W Galicji rozwijały się różne formy spółdzielczości. Warto
wspomnieć o działalności pożyczkowej i gospodarczej Franciszka Stefczyka
wypracowującego godne formy pomocy dla chłopów. Równocześnie należy
pamiętać o aktywności polskich działaczy politycznych, jako reprezentantów
do Sejmu Rzeszy, czy działalności Koła Polskiego w sejmie pruskim oraz aktywność w zaborze austriackim w Sejmie Krajowym. Równocześnie można zauważyć rozwój myśli politycznej i wykształcenie masowych partii politycznych,
które w istotny sposób przyczyniały się do lansowania idei odbudowy państwa
polskiego11. Kontekst walki o indywidualne prawa i wartości stawał się drugorzędny. Prawdą jest, że polska inteligencja wiele mówiła o abstrakcyjnych wartościach jakimi były wolność, równość i sprawiedliwość. Niewiele mówiono natomiast o interesach, pieniądzach, gospodarce. O tym wszystkim co stanowi
materialną podstawę wolności, równości i sprawiedliwości faktycznie milczano. Jest największym paradoksem, że w okresie rozczłonkowania nie wytworzyło się państwo, które posiadałoby tradycję interesów wielu, różnych grup
społecznych. Faktycznie mieliśmy do czynienia z monolitem równoważącym
zniewalającą władzę obcych mocarstw.
W niepodległość Polska wkraczała faktycznie jednolita społecznie, spleciona wokół jednej idei: odbudowy tkanki narodowej. Jak wynika z powyższego
trudno byłoby mówić o wytworzeniu społeczeństwa obywatelskiego już
u schyłku XIX wieku. Prawdą jest, że również wnioski z lat Polski odrodzonej
nie są optymistyczne. Wiktor Osiatyński nie ma złudzeń: „Naród przez ponad
sto lat umacniany w takiej postawie [walka z państwami zaborczymi] nie mógł
wiedzieć, jak tworzyć państwo i jego instytucje, jak łączyć potrzeby i zadania
państwa z interesami społeczeństwa. (...) Ponieważ kapitalizm prywatny okazał się słaby i niedojrzały, po kilku latach główną siła rozwojową okazało się
ledwie co stworzone państwo”12. Faktycznie okres dwudziestolecia międzywojennego należy do dominującej roli państwa, przy równoczesnej, choć ograniczanej roli społeczeństwa, które coraz częściej zdawało sobie sprawę z roli
i rangi własnego działania. Można stwierdzić, że zalążki społeczeństwa obywa11 Szerzej o działalności społecznej, politycznej i kulturalnej w dobie rozbiorów zobacz
w przekrojowej historii Polski J. Topolski, Zarys dziejów Polski, Warszawa 1986, s. 179–191.
12 W. Osiatyński, op.cit.
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telskiego na terenie naszego kraju pojawiły się w momencie odzyskania niepodległości.

W odrodzonej Polsce
W 1918 roku Polska po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość. Można było zakładać, że wymarzona i wolna ojczyzna stanie się domem dla społeczeństwa obywatelskiego. Jednak pierwsze lata ukazały konieczność myślenia
w inny sposób o odrodzonej ojczyźnie. Koniecznym stało się odbudowanie
granic oraz walka o niezależne państwo. Faktycznie koncepcja, znana z lat zaborów nie straciła na znaczeniu. Nadal istotnym było dobro i walka dla państwa, a nie realizowanie interesu społecznego. Proces kształtowania Rzeczpospolitej Polskiej zakończył się dopiero w 1923 roku, gdy Rada Ambasadorów
zaakceptowała wschodnią granicę. W tym czasie trudno mówić o wytworzeniu
zrębów społeczeństwa obywatelskiego. Istotnym jest, że ową aktywność dla
dobra państwa widać już w pierwszych, lokalnych powoływanych instytucjach.
W schyłkowej fazie wojny 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 – rewolucyjna Republika Tarnobrzeska, natomiast w Lublinie zawiązał się 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, część pozostała tylko na papierze13.
Ważnym, dla funkcjonowania państwa, okazała się konsolidacja władz. Powrót Józefa Piłsudskiego z Magdeburga 10 listopada 1918 roku przyspieszył
ten proces. Rada Regencyjna abdykowała przekazując brygadierowi 11 listopada pełnię władzy wojskowej, a trzy dni później cywilnej. Podporządkował się
również rząd lubelski, z którego składu wyłoniono pierwszy gabinet Rzeczypospolitej. Na jego czele stanął Jędrzej Moraczewski. Również inne ośrodki pogodziły się ze zwierzchnością Józefa Piłsudskiego, który objął pełnię władzy jako Tymczasowy Naczelnik Państwa. Istotnym stało się, że mimo możliwości
władzy dyktatorskiej zwyciężyła demokracja. Pierwsze wybory miały miejsce
13 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, PWN, Warszawa 1985.
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w styczniu 1919 roku, a sukces odnieśli przedstawiciele obozu narodowego,
zdobywając 36% mandatów poselskich.
Po zakończeniu działań wojennych i ustabilizowaniu sytuacji wewnętrznej,
każda z wykształconych opcji politycznych pragnęła urządzenia państwa według własnej wizji i zarysowanych aspiracji. Niestety brakowało w nim miejsca
dla społeczeństwa obywatelskiego. Można założyć, że aktywna część społeczeństwa realizowała swoje zamierzenia tylko w strukturze organizacji politycznych.
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. Jednak nadal była to wizja walki narodowej, gdzie brakowało miejsca na rzeczywistą spontaniczność społeczną. 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. Świadczy
to o braku poparcia części społeczeństwa, którego głos został rozpędzony pałkami i strzałami policji. 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.
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 chęć arbitalnego wytyczenia drogi społeczeństwu polskiemu, doprowadziły do pojawienia się autorytarnego modelu państwa. Systemu, który nie był skłonny do kompromisów, oczekiwał postawy biernej oraz
uległości wobec władzy. Interpretacja poczynań obozu piłsudczykowskiego
prowadzi do konkluzji, że cel który przyświecał dokonującym zamachu, to
chęć wzięcia w opiekę obywateli, którzy – w mniemaniu rządzących – nie dorośli do wyzwań demokracji. Niezwykle interesującym jest spostrzeżenie, że
właśnie owe wydarzenia doprowadziły do wzmożonej aktywności społecznej,
co przejawiało się w pojawieniu się wolnych (choć powiązanych ideologicznie
z obozami politycznymi: narodowym i centrowo-lewicowym) inicjatyw, które
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nie wyrażały zgody na niedemokratyczne metody rządzenia obozu Józefa Piłsudskiego.
Obóz narodowy wykształcił własny sposób działalności politycznej. Już
4 grudnia 1926 roku w Poznaniu zawiązano Obóz Wielkiej Polski, masową
organizację pozaparlamentarną. Wolna od wszelkich nacisków państwowych,
potępiała przewrót oraz występowała w obronie prawa i konstytucji. Organizacja, z Romanem Dmowskim na czele, stawała się jedną z niewielu rzeczywistych wyrazicielek wolnego myślenia społecznego (w tym przypadku narodowego). Obrazowała niechęć do otaczającej rzeczywistości, świata gdzie zanikała demokracja i wszelkie przejawy aktywności społecznej. Był to konglomerat
świadomych sił narodu, które winny się stać panami swojego losu – jak podkreślano w deklaracji ideowej. Zakładano, że organizacja jest niezbędna do
zapewnienia szacunku i uznania praw u innych, zagwarantowania wszystkim
obywatelom sprawiedliwości, że powinna przestrzegać surowo prawo, posiadać szacunek do siebie i wszelkich swych instytucji oraz być gotowa do natychmiastowego tłumienia wszelkich objawów anarchii14.
Ważnym w tej batalii brakiem zgody na rządy silnej ręki, eliminację przeciwników politycznych oraz rzeczywistym wystąpieniem społecznym, było zawiązanie koalicji sześciu partii (Polskiej Partii Socjalistycznej, Narodowej Partii Robotniczej, polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji, Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”, Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie” i Stronnictwa Chłopskiego) nazwane Centrolewem. Emanacją poglądów
grupy stał się zwołany w Krakowie 29 czerwca 1930 roku Kongres Obrony Prawa i Wolności Ludu. Obrady toczyły się w Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej, a rezolucja została odczytana i uchwalona w obecności 30 tysięcy
osób na krakowskim Kleparzu. Jej zapisy stwierdzały, że w Polsce mieliśmy do
czynienia od czterech lat z władzą faszystowską, faktycznie lud został odsunięty od możliwości wpływania na politykę, a na wniosek prezydenta zamilkł konstytucyjny głos sejmu. Za główny cel stawiano walkę o prawo i wolność ludu,
a w usunięciu dyktatury widziano szansę utrwalenia niepodległości. Jako najważniejsza stawała się walka z dyktaturą oraz bezwzględny opór wobec
sanacji15. 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 demokra14 Deklaracja ideowa Obozu Wielkiej Polski, Poznań, 4 grudnia 1926, za: A. Łuczak i J.R. Szaflik (oprac.), Druga Rzeczpospolita. Wybór dokumentów, , dokument: 55. O obozie narodowym
pisał J. J. Terej, Idee, mity, realia. Szkice do dziejów narodowej demokracji, Warszawa 1971.
15 Rezolucja Kongresu Obrony Prawa i Wolności Ludu, Kraków 29 VI 1930, za: M. Eckert
(oprac.), Historia polityczna Polski Odrodzonej 1918–1980, (wybór materiałów i dokumentów),
część I 1918–1939, Warszawa 1988, dokument: 58.
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cji w Polsce 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 myślenia.
Na mocy przepisów Konstytucji uchwalonej 23 kwietnia 1935 roku społeczeństwo faktycznie traciło możliwość niezależnego organizowania i działania.
Zanim idea społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju wykształciła się, została pogrzebana. Artykuł 4 bowiem zakładał: „1) W ramach Państwa
i w oparciu o nie kształtuje się życie społeczeństwa; 2) Państwo zapewnia mu
swobodny rozwój, a gdy tego dobro powszechne wymaga, nadaje mu kierunek
lub normuje jego warunki; 3) Państwo powoła samorząd terytorialny i gospodarczy do udziału w wykonywaniu zadań życia zbiorowego”16. Społeczeństwo
zostało pozbawione szansy spontanicznego organizowania i wyrażania swoich
poglądów. Całość życia miała być podporządkowana państwu i przez nie kontrolowana.
Jednak można odnaleźć jeszcze inny powód ograniczenia aktywności społecznej w dwudziestoleciu międzywojennym. Nie tylko zapisy ustawowe, ale
również i czysty partykularyzm ludzki powodował nie uczestniczenie w życiu
społecznym, a właśnie podporządkowywanie się machinie władzy. Należy się
zgodzić z tezą, że w tym systemie będącym „dyktaturą biurokratyczno-wojskową, także średnie i niższe szczeble aparatu władzy, aż do najniższych urzędników rządzących na wsi, miały niewspółmiernie duży udział w decyzjach – choćby na szczeblu lokalnym, niewspółmiernie (w stosunku do reszty obywateli)
dobrą i stabilną sytuację ekonomiczną”17. Można założyć, że to nie tylko działanie władz, ale również niekiedy niechęć obywateli była przyczynkiem zaniku
niezależnej aktywności społecznej, co stało się powodem nie wykształcenia
społeczeństwa obywatelskiego.
Zmiany wytworzone w 1926 roku nie pozostawiły obojętnymi innych uczestników polityki. Wszechogarniająca machina państwa, unifikacja zachowań
i działań, wyrażająca się w działaniu Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem Marszałka Józefa Piłsudskiego, a od roku 1937 Obozu Zjednoczenia 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. One
podejmowały właśnie wyzwania społeczne organizując swoich członków.
Dobrym przykładem będzie działanie PPS, które nie ograniczało się do –
16 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 23 kwietnia 1935, za: A. Łuczak i J. R. Szaflik
(oprac.), op.cit., dokument 77.
17 I. Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara, J. Żarnowski, Społeczeństwo polskie od X do XX
wieku, Warszawa 1999, s. 646–647.
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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 Towarzystwa 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 własnym środowisku domowym18.
Drugą istotną instytucją wpływającą na zachowania społeczne oraz możliwą ekspiację rzeczywistych zachowań, były kościoły i związki wyznaniowe.
Szczególną rolę odgrywał Kościół Katolicki, bardziej aktywny – na niwie politycznej – do roku 1926. Po przewrocie bardziej skupił się na sprawach wewnętrznych, w obawie przed możliwą ingerencją władz. Jednak nie pozostał obojętny wobec swoich wiernych: organizował życie społeczeństwa zawiązując
i organizując na polskim gruncie Akcję Katolicką. Oprócz niej działały liczne
organizacje młodzieży katolickiej: „Odrodzenie” – Stowarzyszenie Katolickiej
Młodzieży Akademickiej, Związek Polskiej Inteligencji Katolickiej, środowiska inteligenckie Lasek koło Warszawy czy również stołecznych Bielan19.
Podsumowując lata II Rzeczypospolitej należy zauważyć, że spuścizna porozbiorowa nadal była aktualna. Wciąż myślano o państwie jako o wyidealizowanej wspólnocie. Ów stan pogłębiało jeszcze nieustanne zagrożenie ze strony sąsiadów. Faktycznej możliwości rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w ówczesnej rzeczywistości nie było. Ograniczeniem stał się zamach stanu z 1926 roku, który lansował ideę społeczeństwa zamkniętego, przy minimalnej wolności
i niezależności jednostek. Lata drugiej wojny zawiesiły spory. Nadzieja na powstanie społeczeństwa obywatelskiego przyszła wraz z rokiem 1945.

Polska 1945–1989
Powstałe 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, co dawało szansę na zwiększenie aktywności
społeczeństwa. Świadczyć o tym mogą próby odradzania się partii politycz18 O działaniach Polskiej Partii Socjalistycznej zob. J. Tomicki, Polska Partia Socjalistyczna
1892–1948, Warszawa 1983.
19 O pozycji i roli kościoła katolickiego w II Rzeczypospolitej zob. R. Bender, Kościół katolicki w Polsce odrodzonej wobec problemów narodowych i społecznych (1918–1939), [w:] Życie polityczne w Polsce 1918–1939, Wrocław 1985.
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nych znanych z przedwojnia. Pojawiły się również nowe siły polityczne będące
reprezentantem narzucanej ideologii przez Związek Radziecki. 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) i przytłaczająca większość mandatów oraz zaledwie 27 dla niezależnego Polskiego Stronnictwa Ludowego Stanisława Mikołajczyka, świadczyły o całkowitej zmianie elity rządzącej. Dopełnieniem stały się wybory prezydenta, którym został Bolesław
Bierut20. Polska stała się innym krajem. Znalazła się w orbicie wpływów
Związku Radzieckiego. Niezaprzeczalnym faktem jest, że wszystkie dotychczasowe instytucje, które dotychczas – w latach zaborów i dwudziestoleciu
międzywojennym – posiadały szczelinę wolności zostały rozwiązane lub podporządkowane władzy państwowej. Doszło do usunięcia wszelkich przejawów
niezależności społecznej. Jedynym wyjątkiem może wydawać się Kościół Katolicki, który i tak przechodził trudne chwile w latach 1945–1956, a w późniejszym czasie nie był wolny od nacisków władz. Nacjonalizacja przemysłu i likwidacja wszelkich form własności zniosła wszelkie formy niezależności. Likwidacja samorządów, jednego z wyróżników społeczeństwa obywatelskiego pogłębiła jego zanik. W pierwszych powojennych latach cechą charakterystyczną
władzy ludowej było stosowanie terroru i w ten sposób podporządkowanie
społeczeństwa. Z biegiem lat tym czynnikiem stała się ekonomia – a faktycznie pieniądz. Państwo jako jedyny pracodawca decydowało o poborach, awansach, nagrodach. Innym środkiem nacisku na społeczeństwo stawały się dodatkowe apanaże: samochód, mieszkanie oraz możliwość otrzymania paszportu.
Kolejnym elementem kontroli społeczeństwa była ideologia. To partia decydowała o programach radia i telewizji, założeniach edukacyjnych a za sprawą
urzędów cenzury również o tym, co można było przeczytać w gazetach.
Wszechogarniająca machina kontroli zniewalała ludzi, odbierając im możliwość swobodnego i nieskrępowanego działania. Tworzenie kolejnych podmiotów życia społecznego (związków czy stowarzyszeń) nie było wyrazem funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, gdyż inspiracja nie pochodziła od
społeczeństwa a zawsze ze strony partii.
Faktycznie przełom dokonał się dopiero w połowie lat siedemdziesiątych.
Powodem pojawienia się w tej ściśle kontrolowanej przez państwo i partię rzeczywistości, niezależnych instytucji i więzi nieformalnych było wystąpienie
i działanie ludzi, którzy „nigdy nie zaakceptowali komunizmu, i tacy, którzy
20 O pierwszych latach Polski powojennej zob. K. Kersten, Narodziny systemu władzy. Polska
1943–1948, Poznań 1990.
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zauroczeni niegdyś ideą, zawiedli się na sposobie jej realizacji”21 – zauważał
Wiktor Osiatyński. W czerwcu 1976 roku doszło do gwałtownych wystąpień
robotniczych w związku z wprowadzoną przez rząd podwyżką cen. Najbardziej
dramatyczne wystąpienia miały miejsce w Ursusie i Radomiu. Wielu uczestniczących zostało aresztowanych – około 2500 osób. Równocześnie robotniczy
protest zbiegł się z ożywieniem wśród inteligencji i studentów, trwającym od
czasu debaty konstytucyjnej (nowelizacja miała miejsce w lutym 1976 roku).
Jeszcze w lipcu wielu intelektualistów podpisało listy solidaryzujące się z robotnikami, nawiązywano kontakty z rodzinami oraz zbierano pieniądze na pomoc uwięzionym. Faktyczne formowanie się niezależnej od władz instytucji
społecznej, będącej wyrazem społeczeństwa obywatelskiego rozpoczęło się 23
września 1976 roku. Tego dnia powstał Komitet Obrony Robotników (KOR).
W wydanym Apelu zapowiadał niesienie prześladowanym pomocy prawnej, finansowej, lekarskiej oraz zbieranie informacji o poczerwcowych represjach
i ich publikowanie. Oznajmiał, że celem jego jest doprowadzenie do uwolnienia wszystkich uwięzionych, przywrócenie do pracy wyrzuconych oraz ukaranie winnych łamania prawa. Pod deklaracją podpisało się 14 osób wśród nich:
Jacek Kuroń, Jerzy Andrzejewski, Jan Józef Lipski i Edward Lipiński22. W kolejnych latach powstawały kolejne organizacje społeczne działające nielegalnie. W 1977 roku powołano Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela
(ROPCiO), od 1976 roku rozpoczęło działalność koncentrującą się na refleksji intelektualnej Polskie Porozumienie Niepodległościowe, a w roku 1977
zainaugurowano wykłady tzw. Uniwersytetu Latającego (Towarzystwa Kursów
Naukowych). Prelekcje prowadzono w kilku cyklach tematycznych poświęconych głównie historii najnowszej, literaturze i historii idei. Równocześnie rozpoczęła się ożywiona działalność wydawnicza: Niezależna Oficyna Wydawnicza (NOWa), pisma: „Głos”, „Krytyka”, „Spotkania”, „Res Publica”, „Bratniak”23. Wszelka przytoczona działalność była negowana przez ówczesne władze. Wydawać się może, że był to faktyczny margines życia społecznego i adresowano go jedynie do kręgów intelektualnych. Faktycznie jednak promieniowanie opozycji było znacznie szersze niż formalny krąg jej oddziaływania.
Wytworzenie niezależnego świata, wolnego od nacisków, zorganizowanego
spontanicznie, z potrzeby serca i rzeczywistej radości tworzenia oraz służenia
drugiemu człowiekowi – współobywatelowi to jeden z najważniejszych wyróżników społeczeństwa obywatelskiego, z którym po raz pierwszy mieliśmy do
czynienia w omawianym okresie. Nie można mieć wątpliwości, że rozwinięta
21

W. Osiatyński, op.cit.
A. Friszke, Polska Gierka, Warszawa 1995, s. 69. W 1977 przekształcił się w Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”. Cele: Walka z represjami stosowanymi z powodów politycznych;
walka z łamaniem praworządności i pomoc pokrzywdzonym; walka o instytucjonalne zabezpieczenie praw i wolności obywatelskich; popieranie i obrona wszelkich inicjatyw społecznych zmierzających do realizacji Praw Człowieka i Obywatela.
23 Szerzej: ibidem, s. 69–77.
22
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1) Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych wynikających z ratyfikowanych przez PRL Konwencji nr 87
Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczących wolności związków
zawodowych.
2) Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym
i osobom wspomagającym.
3) Przestrzegać zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli
wszystkich wyznań.
4) Przywrócić do poprzednich praw:
a) ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 r. studentów
wydalonych z uczelni za przekonania,
b) zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego),
c) znieść represje za przekonania.
5) Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania.
6) Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji
kryzysowej poprzez:
a) podanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,
Nr 1(2)/2005 Społeczeństwo i Polityka
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działalność niezależnych struktur zanegowała dotychczasowy układ w Polsce.
Zbierane fundusze stały się alternatywą dla pieniędzy zarabianych w zakładach pracy lub stawały się źródłem dochodu dla wyrzucanych za poglądy
i działalność polityczną. Pojawienie się publikacji i odmiennych form edukacyjnych zastępowało, a niekiedy wypierało obowiązujący system szkolny.
W ten sposób został przełamany monopol państwa.
W 1980 roku z garstki osób lansujących przytoczone idee wytworzył się masowy ruch związkowy. Fala strajków, która przetoczyła się przez nasz kraj latem
1980 roku doprowadziła do powstania Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego Solidarność. Faktycznie pierwszej – gdyż legalnej – organizacji
niezależnej wobec władz. Podpisanie porozumień szczecińskich, gdańskich
oraz w Jastrzębiu rozpoczęło okres szesnastu miesięcy wolności społecznej. Blisko dziesięć milionów członków Solidarności myślało o innej Polsce, innym
świecie, gdzie człowiek nie został wtopiony w magmę, ale jest faktycznym
podmiotem kształtujący swój świat i otaczającą rzeczywistość. 21 postulatów
strajkujących na Wybrzeżu stało się szczególnym katechizmem walki o niezależność, ale również, patrząc z dzisiejszej perspektywy, podstawą funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, wolnego od wszelkich nacisków i narzuconych organizacji. Warto przytoczyć ówczesne żądania protestujących:
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b) umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.
7) Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku – jak za urlop wypoczynkowy, z funduszu
CRZZ.
8) Podnieść zasadnicze uposażenie każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc, jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.
9) Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen
i spadku wartości pieniądza.
10) Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko nadwyżki.
11) Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.
12) Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków rodzinnych, zlikwidowanie specjalnych sprzedaży, itp.
13) Wprowadzić na mięso i jego przetwory kartki – bony żywnościowe (do
czasu opanowania sytuacji na rynku).
14) Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 55 lat, a dla mężczyzn do lat 60
lub przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez
względu na wiek.
15) Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.
16) Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.
17) Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach dla
dzieci kobiet pracujących.
18) Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka.
19) Skrócić czas oczekiwania na mieszkania.
20) Podnieść diety z 40 zł na 100 złotych i dodatek za rozłąkę.
21) Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu
ciągłym i systemie czterobrygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi
płatnymi dniami wolnymi od pracy.
Owe postulaty były czymś odmiennym w ówczesnym życiu politycznym
i społecznym. Sama Solidarność wnosiła nową jakość do życia społecznego.
Obrazowała rzeczywistą solidarność robotników i inteligencji. Stawała się
faktycznym wyrazicielem aspiracji społeczeństwa. W latach 1980–81 obywatele naszego kraju nie chcieli być biernymi wykonawcami narzucanych dyspo-
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Polska po 1989 roku
Nie ulega wątpliwości, że w dniu dzisiejszym, ponad piętnastu latach od
przełomu, trudno mówić o wykształceniu świadomego społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju. Jednym z ważniejszych powodów może wydawać się owa zanalizowana przeszłość. To co odróżnia rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju od wzorców zachodniej Europy jest
fakt, że u nas społeczeństwo kształtowało się w opozycji do państwa, czyli
faktycznym sprzeciwie i niezgodzie z jego funkcjonującymi instytucjami.
W innych krajach mieliśmy do czynienia z akceptacją państwa, a społeczeństwo obywatelskie wykształciło się jako niezależne wobec jego instytucji.
Ideą nie było się jemu przeciwstawiane, ale współistnienie z nim i w jego ramach budowanie oraz tworzenie własnych instytucji: samorządów, usług,
banków itp26. Owa zauważalna różnica, niezwykle istotna, stanowi problem
w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Doświadczenia poprzednie-
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zycji. Pragnieniem stało się współtworzenie otaczającej rzeczywistości, aby
nie było rozróżnienia na to co własne, prywatne oraz na to co publiczne i państwowe. Większości budującej niezależny ruch zależało na zlaniu w jeden
stop wszelkiej aktywności w celu naprawy i wzmocnienia państwa24. To bez
wątpienia podwalina budowy społeczeństwa obywatelskiego. Co już podkreślono, po raz pierwszy w najnowszej historii Polski obok siebie stanęli robotnicy i inteligenci. Wyrzekli się swoich dotychczasowych roszczeń w imię walki o nadrzędne prawa człowieka. Istotą nowo powstałego związku była właśnie wpisana w nazwę solidarność. Solidaryzm strajkujących i wspólny opór
do zwycięskiego końca. Często zdarzało się, że pewne grupy wyrzekały się
własnych interesów bądź działały w imię innych25. Jednak owa sytuacja napięcia między stroną rządową, a rodzącą się opozycją nie mogła trwać wiecznie.
Wprowadzenie stanu wojennego faktycznie zahamowało proces tworzenia
społeczeństwa obywatelskiego. Choć po 13 grudnia 1981 roku funkcjonowało życie podziemne, wydawano prasę oraz starano się wywierać wpływ na władzę jednak nie udało się zaktywizować życia społeczeństwa na skalę z lat
1980–81. Zauważyć dało się emigrację wewnętrzną, odejście w świat rodziny
i własnych problemów, porzucając aktywizację społeczną i godząc się z brakiem możliwości wpływu na sferę polityki. Owe bolączki dały o sobie znać już
w wolnej Polsce w roku 1989.

24

Szerzej o działalności Solidarności zob. m.in. J. Holzer, Polska 1980–1981, Warszawa 1995.
Pisał o tym W. Osiatyński, Odrodzenie społeczeństwa obywatelskiego, „Wiedza i Życie”,
nr 9/1996. Ilustracją owego solidaryzmu społecznego może być przykład postulatów płacowych,
gdy pielęgniarki nie mogły wywalczyć żądań ekonomicznych, strajk ogłosili pracownicy komunikacji, którzy mieli możliwość sparaliżowania ruchu.
26 Por. W. Osiatyński, Wzlot...
25
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go systemu, powszechna niechęć do władzy powodują wycofanie grup społecznych z życia publicznego i polityki.
Mimo owego sceptycyzmu można zauważyć poprawę, co jest zapewne
konsekwencją wymiany pokoleniowej. Badania Centrum Badania Opinii
Społecznej napawają optymizmem. Wynika z nich, że na początku roku
2004 co czwarty dorosły poświęcał swój wolny czas na działalność w jakiejś
organizacji – stowarzyszeniu, fundacji, związku, partii, samorządzie lub
wspólnocie parafialnej. W ostatnich sześciu latach ankietowani najczęściej
pracowali społecznie w organizacjach działających na rzecz edukacji, oświaty, wychowania, w związkach zawodowych, organizacjach religijnych, we
wspólnotach parafialnych, instytucjach charytatywnych i organizacjach sportowych (ostatnio szczególnie często wymienianych). Ponad połowa Polaków przyznaje, że ma własne doświadczenia w pracy społecznej na rzecz
swojej społeczności lokalnej. W ostatnich latach nieco zwiększyła się grupa
Polaków współtworzących świat wokół siebie. Zbiorczy wskaźnik zaangażowania w pracę społeczną uwzględniający wszelką deklarowaną przez badanych działalność – zarówno grupową, w ramach organizacji pozarządowych,
jak i na rzecz swojej społeczności – pozwala na uchwycenie wszystkich,
którzy w ostatnim okresie poświęcili swój czas dla dobra wspólnego. Obecnie stanowią oni prawie dwie piąte dorosłych Polaków, podczas gdy w roku 2002 stanowili jedną trzecią. Odnotowany wzrost liczby osób pracujących społecznie świadczy o powolnym, ale stopniowym umacnianiu się
w Polsce społeczeństwa obywatelskiego. Warto jednak pamiętać, że głównie
rośnie zaangażowanie Polaków w rozwiązywanie problemów swojego środowiska lokalnego. Można tłumaczyć to tym, że współdziałanie typu wspólnotowego (w ramach parafii czy sąsiedztwa, wspólnoty lokalnej) jest lepiej
zakorzenione w polskiej kulturze, funkcjonowało bowiem również w czasach PRL. Natomiast współdziałania typu stowarzyszeniowego (w ramach
organizacji pozarządowych) Polacy muszą ponownie się uczyć po trudnych
doświadczeniach okresu PRL, kiedy to systematycznie blokowano tego typu inicjatywy obywatelskie27.
Przedstawione polskie doświadczenia na drodze do społeczeństwa obywatelskiego świadczą, że nie była to ściśle wytyczona trasa. Pogląd znany już
za czasów Arystotelesa doczekał się pełnej realizacji dopiero u schyłku wieku XX. Jak widać z powyższego, nie jest to obraz spełniony. Mimo wszystko,
to właśnie od nas samych, obywateli tej ziemi zależy w jakim stopniu włączymy się w organizację otaczającej rzeczywistości społecznej. Nie powinniśmy
rezygnować z nadarzających się okazji wpływania na życie lokalnej wspólnoty czy jakość życia państwowego. Wytworzenie świadomego społeczeństwa
27 Informacje za: Społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 2004, www. cbos.com.pl/Diagnozy/Spol_OB./sp_ob. htm.
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obywatelskiego doprowadzi do sytuacji, że nie będzie „owych” odpowiedzialnych za nasze losy, jakość życia i otaczającą rzeczywistość. Dlatego warto funkcjonować i podejmować wyzwania w życiu publicznym, gdyż one
mówią wiele o nas samych.
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Formalnoprawne
aspekty partycypacji
politycznej w Europie
Środkowo−Wschodniej

1. Instytucjonalizacja partii politycznych
Przełom demokratyczny jaki nastąpił w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w 1989 roku zapoczątkował powstanie nowych instytucji politycznych, charakterystycznych dla państw o ustroju demokratycznym. Nowe konstytucje ustanowiły podstawowe zasady ustrojowe: zwierzchnictwa narodu, reprezentacji, pluralizmu życia politycznego, samorządności oraz trójpodziału
władzy. Obywatele zyskali prawa polityczne, z których należy wymienić odnoszące się do partycypacji politycznej: wolne i demokratyczne wybory do organów państwa (parlament, w niektórych państwach także prezydent); wolność
zrzeszania się w partie polityczne i organizacje społeczne.
Politolodzy i konstytucjonaliści w okresie międzywojennym, a ściślej w doświadczeniach ustrojowych tego okresu (hitlerowskie Niemcy, faszystowskie
Włochy) doszukują się genezy prawdziwego przełomu jaki nastąpił po II Wojnie Światowej w sferze prawnej instytucjonalizacji partii politycznych. Pierwsze takie regulacje pojawiły się w ustawach zasadniczych Włoch, RFN czy
Francji. Rozwiązanie to zostało przejęte przez ustawodawców państw Europy
Środkowo-Wschodniej tworzących nowe regulacje prawne demokratycznego
państwa.
Doświadczenia państw postkomunistycznych sprzed roku 1989 (tzn. brak
systemu demokratycznego) znalazły swoje odzwierciedlenie w przepisach
konstytucyjnych. W konstytucji węgierskiej ustawodawca deklaruje, że „działalność żadnej organizacji społecznej [...] nie może zmierzać do zdobycia
i sprawowania władzy przemocą, ani też do wyłącznej hegemonii. Żadna partia nie może kierować żadnym organem państwowym. W celu rozgraniczenia
partii i władzy publicznej ustawa określi stanowiska i urzędy publiczne, które
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Państwo
Bułgaria
Czechy

Węgry
Rumunia

Funkcje partii
kształtowanie i wyrażanie woli politycznej obywateli
respektowanie podstawowych zasad demokratycznych
i odrzucenie przemocy jako środka do forsowania
swoich interesów
współdziałanie w kształtowaniu i wyrażaniu woli ludu
tworzenie i wyrażanie politycznej woli obywateli przy
poszanowaniu suwerenności narodowej, integralności
terytorialnej, porządku prawnego i zasad demokracji

nie mogą być piastowane przez członka partii lub jej funkcjonariusza”. Ustawodawca czeski zadeklarował, że „system polityczny oparty jest na swobodzie
i dobrowolności zakładania oraz wolnej konkurencji partii politycznych respektujących podstawowe zasady demokratyczne i odrzucających przemoc jako środek realizacji swoich interesów”. Także konstytucja Rumunii wpisuje
pluralizm jako jedną z przesłanek konstytucyjno-prawnej gwarancji demokracji. Podobny przepis odnoszący się do zasady pluralizmu politycznego znajduje się w konstytucji Bułgarii. Art. 11 ust. 2 stanowi ponadto, że „żadna partia
polityczna lub ideologia nie może zostać ogłoszona lub uznana za państwową”. Należy odnotować, iż ustawa zasadnicza Słowenii nie deklarowała wprost
zasady pluralizmu politycznego. Zasada powyższa może być jednak wyprowadzona z art. 42 konstytucji: „Każdy ma prawo do swobodnego stowarzyszania
się z innymi”. Jednocześnie zawodowi członkowie sił zbrojnych i policji nie
mogą należeć do partii politycznych. Zgodnie z konstytucją, nadzór nad partiami politycznymi, w zakresie legalności ich działania sprawuje Sąd Konstytucyjny. Tym samym Słowenia jest jednym z niewielu europejskich państw postkomunistycznych, którego ustawa zasadnicza nie zawiera – nawet ogólnych –
postanowień odnoszących się do funkcji partii, trybu ich zakładania itp.
Przepisy powyższe stanowią próbę odreagowania na system partii–państwa
działający w tych państwach do demokratycznego przełomu w 1989 roku. Stanowią też ważną deklarację ustawodawców opowiadających się za pluralizmem w życiu społeczno-politycznym. Doświadczenia systemu autorytarnego
obowiązującego do końca lat 80. w państwach Europy Środkowo-Wschodniej
zaowocowały daleko posuniętą instytucjonalizacją partii politycznych. Ustrojodawcy wyszli z założenia, że partie są kluczowym elementem systemu demokratycznego i powinny być wspierane przez państwo. Dlatego wielką wagę
przywiązuje się do demokratycznego oblicza ugrupowań politycznych. Dosyć
szczegółowe opisy funkcjonowania partii politycznych miały – według zamysłu
ustrojodawców – wyeliminować zagrożenie ze strony ugrupowań niedemokratycznych. Należy w tym miejscu zauważyć, że podstawy prawne funkcjonowaNr 1(2)/2005 Społeczeństwo i Polityka
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Tabela 1: Określenie funkcji partii w konstytucjach
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nia partii politycznych regulowane są w państwach Europy Środkowo-Wschodniej na różnych płaszczyznach: konstytucyjnej, ustawowej oraz – dodatkowo
w Czechach – w Karcie Podstawowych Praw i Wolności, która stanowi część
Konstytucji Republiki.
Przepisy konstytucyjne określają zasadę pluralizmu politycznego oraz swobody tworzenia i funkcjonowania partii politycznych jako jednej z podstawowych zasad ustrojowych. Zasady pluralizmu politycznego nie ma wyrażonej
wprost w Konstytucji Słowacji, ale art. 29 gwarantuje prawo do swobodnego
zrzeszania się, zakładania partii i ruchów politycznych. Praktyka polityczna realnego socjalizmu oznaczała funkcjonowanie systemu jednopartyjnego (de iure w Rumunii i na Węgrzech) lub systemu partii hegemonicznej (de facto zbliżonego do poprzedniego). Normą życia politycznego była także przewaga
organizacji partyjnych nad organami państwa. Powyższa praktyka spowodowała, że ustrojodawcy podkreślili szczegółowo oddzielenie partii i ruchów politycznych od państwa (art. 29 ust. 4 Konstytucji Słowacji) oraz odrzucenie
przemocy jako środka do realizacji polityki przez partię polityczną (§ 2 ust. 3
Konstytucji Węgier, art. 5 Konstytucji Czech). Szczególny przepis znalazł się
w ustawie zasadniczej Bułgarii, w którym stwierdzono, że „żadna partia ani
ideologia nie może zostać ogłoszona, ani uznana za oficjalną” (art. 11 ust. 2).
Także ustawa słoweńska wprowadza zakaz funkcjonowania struktur partii politycznych w przedsiębiorstwach państwowych oraz instytucjach publicznych
(art. 3).
Jak podkreślono wcześniej, we wszystkich omawianych w tej pracy państwach uchwalono ustawy o partiach politycznych, które przyjęły liberalne rozwiązania rejestrowania i kontroli partii politycznych przez organa państwa.
Partie polityczne są definiowane jako zrzeszenia polityczne mające na celu
wyrażanie woli politycznej oraz organizowanie udziału obywateli w sprawowaniu władzy poprzez wystawianie kandydatów w wyborach. Ustawy bułgarska
i czechosłowacka (obowiązująca dotychczas i w Czechach, i na Słowacji) legalizowały również działalność ruchów politycznych. W różnorodny sposób rozwiązana jest kwestia procedur uznania partii za legalną. Ustawy: bułgarska
i rumuńska przewidują rejestrowanie partii politycznych, natomiast na Węgrzech, w Czechach, w Słowenii i na Słowacji ustawy przewidują procedurę
ewidencjonowania. Wspólną cechą rejestrowania i notyfikowania w danych
państwach jest to, że opierają się one na „pozytywnym”, nie zaś na „negatywnym” określeniu przesłanek legalizacji partii. Powstanie partii nie jest w szczególności uzależnione od akceptacji przez organ państwowy samej woli tworzenia partii, lecz od poddania się inicjatorów określonym regułom prawnym ich
zakładania. Ustawa węgierska przewiduje prowadzenie rejestru sądowego,
przy czym osoby dokonujące rejestracji oświadczają, że postanowienia ustawy
o partiach politycznych uznają za wiążące dla siebie. W Czechach i na Słowacji ewidencję partii prowadzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a jako jeden
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z wymogów rejestracji określono petycję z co najmniej 1 tysiącem podpisów.
Także w Słowenii ewidencję partii prowadzi MSW. Rejestracji sądowej wymaga od partii politycznych ustawa bułgarska i rumuńska. Najbardziej liberalne
zasady tworzenia partii określa ustawa bułgarska. W myśl jej przepisów członkami założycielami może być co najmniej 50 obywateli bułgarskich, mających
prawa wyborcze. Takie same wymagania odnoszą się do członków partii. Partia polityczna tworzona jest – w myśl ustawy – na zebraniu założycielskim,
które przyjmuje statut i wybiera organy kierownicze partii. Ustawy dokładnie
regulują charakter statutów partyjnych, które winny zawierać: adres siedziby,
nazwę i skrót nazwy ugrupowania, wykaz celów programowych, prawa i obowiązki członków, zasady organizacyjne, wyszczególnienie organów statutowych, rozjemczych i rewizyjnych; określenie sposobu działania organów statutowych i zdefiniowanie sytuacji, w jakich mogą one występować w imieniu
ugrupowania; zasady gospodarowania majątkiem oraz określenie wykorzystywania majątku w razie likwidacji partii lub ruchu, o ile nie przypadnie on państwu. Dodatkowo ustawa bułgarska wymaga umieszczenia w statucie partii
warunków powstania i ustania członkostwa oraz symboliki partyjnej. W Słowenii deklarację założycielską partii politycznej musi podpisać co najmniej
200 pełnoletnich obywateli. Do rejestracji wymagane jest przedstawienie powyższej deklaracji z podpisami, statutu oraz programu partii politycznej wraz
z protokołem posiedzenia założycielskiego lub kongresu partyjnego z wybranymi władzami.
Ustawy (z wyjątkiem czeskiej) dopuszczają prowadzenie przez partie działalności gospodarczej. Ustawa węgierska wymienia następujące rodzaje działalności: wydawnicza, prowadzenie własnego przedsiębiorstwa, lokowanie pieniędzy w papierach wartościowych. Z kolei ustawa bułgarska stwierdza lakonicznie, że działalność gospodarcza partii musi być zgodna z celami i zadaniami określonymi w statucie i prowadzona w celu ich realizacji. Co warto podkreślić, dochody z działalności gospodarczej partii korzystają z ulg podatkowych na zasadach określonych przez Radę Ministrów.
Ustawy o partiach politycznych zakazują działalności w zakładach pracy,
zabraniają członkostwa żołnierzom sił zbrojnych, funkcjonariuszom policji,
sędziom, prokuratorom. Ustawa bułgarska zakaz rozszerza dodatkowo o urzędników zatrudnionych w Kancelarii Prezydenta. Ustawa czeska i bułgarska zabraniają prowadzenia przez partie zbrojnych bojówek, natomiast ustawa bułgarska dodatkowo – organizacji dziecięco-młodzieżowych.
Ustawa bułgarska zakazuje działalności partii utworzonych na bazie religijnej lub etnicznej, rozpalających wrogość rasową, narodową, etniczną lub religijną, propagujących ideologię faszystowską lub chcących osiągnąć swoje cele
środkami sprzecznymi z prawem, naruszających suwerenność i terytorialną całość państwa, jedność narodu, porządek prawny i wolności obywatelskie.
Podobny przepis zakazujący tworzenia partii faszystowskich lub głoszących
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koncepcje przeciw porządkowi państwa i prawa znalazł się w ustawie rumuńskiej. Ustawodawca słoweński wprowadził zakaz funkcjonowania oraz rejestrowania partii politycznych, które propagują przemoc, naruszają porządek
konstytucyjny i dążą do naruszenia jednolitości terytorium państwa. Gwarancje pluralizmu systemu politycznego w Republice Czeskiej znajdują swoje
odzwierciedlenie w głoszonym w ustawie zakazie działalności partii, które zamierzają uchwycić i utrzymać władzę, aby tym sposobem uniemożliwić innym
partiom bądź ruchom korzystanie z konstytucyjnie zapisanej swobody rywalizacji o władzę lub dążą do zniesienia równości obywateli.

2. Prawo wyborcze
Omawiając zagadnienie partycypacji obywateli w życiu politycznym w państwach postkomunistycznych należy zwrócić uwagę na obowiązujące prawo
wyborcze. Zdaniem wielu politologów zasady ordynacji wyborczej (metoda
większościowa lub proporcjonalna) wpływają na system partyjny.
Tabela 2: Parlamenty w Europie Środkowo-Wschodniej
Państwo

Parlament

Bułgaria

Zgromadzenie
Narodowe
Izba Poselska
Senat
Izba Deputowanych
Senat
Rada Narodowa
Zgromadzenie
Państwowe
Rada Państwa
Zgromadzenie
Krajowe

Czechy
Rumunia
Słowacja
Słowenia

Węgry

Liczba

Kadencja
Próg wyborczy
deputowanych

240
200
81
345
140
150

4 lata
4 lata
6 lat
4 lata
4 lata
4 lata

4%
5%
–
5%
5%
5%

90
40

4 lata
5 lat

4%
–

386

4 lata

5%

W Bułgarii czynne prawo wyborcze do Zgromadzenia Narodowego przysługuje po ukończeniu 18 roku życia, natomiast bierne po ukończeniu 21 roku życia. Każdy kandydat musi posiadać obywatelstwo bułgarskie. Powyższe
prawa nie przysługują osobom postawionym w stan oskarżenia i odbywającym
karę pozbawienia wolności. Kandydat na deputowanego, pełniący służbę państwową, musi złożyć funkcję od chwili zarejestrowania się w danym okręgu
i przejść na płatny urlop służbowy. O mandaty parlamentarne mogą ubiegać
się kandydaci niezależni, jeżeli uzyskają poparcie co najmniej 2 tysięcy wybor-
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ców w danym okręgu wyborczym. Własnych kandydatów mogą zgłaszać partie
polityczne oraz ich koalicje, a także wszystkie organizacje i ruchy społeczne,
które uprzednio zarejestrują się jako partie polityczne. Kandydować można
z ramienia tylko jednej partii lub koalicji i najwyżej w dwóch okręgach wyborczych. Kampania przedwyborcza musi być prowadzona w języku bułgarskim.
W wyborach do parlamentu stosuje się system proporcjonalny wobec kandydatów umieszczonych na listach partii i koalicji wyborczych. Próg uprawniający do uczestnictwa w podziale mandatów ustalono na poziomie 4 procent.
Kandydat niezależny może uzyskać mandat, jeżeli otrzyma liczbę głosów równą lub większą od tzw. okręgowej kwoty wyborczej (tzn. średniej głosów przypadających na jeden mandat w okręgu).
W Republice Czeskiej czynne prawo wyborcze przysługuje po ukończeniu
18 lat, natomiast bierne do Izby Poselskiej – po ukończeniu 21 lat, zaś do Senatu – po ukończeniu 40 lat. Każde ugrupowanie polityczne pragnące zarejestrować listę kandydatów musi liczyć co najmniej 10 tysięcy członków. Ewentualny niedobór członków może zastępować petycja o dopuszczeniu do wyborów, podpisana przez uprawnionych wyborców w liczbie zastępującej brakujących członków. Ustalono także progi wyborcze, które dla partii i ruchów politycznych wynosiły 5 %, dla koalicji dwóch partii – 7%, dla koalicji trzech partii – 9 %, natomiast dla większych koalicji – 11%. Republika jest podzielona
na 14 okręgów wyborczych pokrywających się z podziałem administracyjnym.
Przyjęto jako system przeliczania głosów metodę d’Hondta bez modyfikacji
(z pierwszym dzielnikiem 1). Ustalono wysokość składki na wydatki wyborcze
w kwocie 15 tysięcy koron wpłacanych przez każde ugrupowanie zgłaszające
listę w okręgu. Listy kandydatów zgłaszały ugrupowania polityczne co najmniej 60 dni przed dniem wyborów. W jednym okręgu partia mogła zarejestrować do 50 kandydatów. Wybory do Senatu odbywają się w systemie większościowym. Wybory przeprowadzane są w dwóch turach w okręgach jednomandatowych, których jest na terenie Republiki 81. Kandydaci niezależni mogą uczestniczyć po przedstawieniu list poparcia podpisanych przez co najmniej
1000 wyborców. Mandat uzyskuje ten kandydat, który otrzymał bezwzględną
większość głosów. Jeżeli w pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, przeprowadza się druga turę. Uczestniczą w niej dwaj
kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Wybrany zostaje ten,
który uzyska najwięcej oddanych głosów (większość względna). Kadencja Izby
Poselskiej trwa 4 lat, natomiast Senatu 6 lat, z tym, że co 2 lata dokonuje się
wyboru 1/3 jego składu.
W Rumunii deputowani i senatorowie wybierani są, zgodnie z zasadami reprezentacji proporcjonalnej, w wielomandatowych okręgach wyborczych.
Czynne prawo wyborcze przysługuje po ukończeniu 18 lat. Prawa głosowania
nie posiadają osoby ubezwłasnowolnione lub skazane na utratę praw wyborczych prawomocnym wyrokiem sądowym. Bierne prawo wyborcze przysługuje
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w wyborach do Izby Deputowanych po ukończeniu 23 lat, do Senatu zaś –
35 lat. Kandydować nie mogą sędziowie, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego oraz wojskowi w służbie czynnej. Partie polityczne, ugrupowania polityczne oraz koalicje wyborcze mogą zgłosić w okręgu wyborczym jedną listę kandydatów do każdej z izb parlamentu. Nazwiska kandydatów powinny być
przedstawione okręgowym komisjom wyborczym najpóźniej na 30 dni przed
dniem wyborów. Kandydaci zgłoszeni przez partię polityczną umieszczani są
na liście zawierającej maksymalną liczbę deputowanych, którzy mogą być wybrani w okręgu. Mogą zostać zgłoszone także kandydatury niezależne (przy
czym partie i ugrupowania polityczne nie mogą zgłaszać kandydatów niezależnych). Kandydat niezależny musi uzyskać pisemne poparcie co najmniej 0,5%
ogólnej liczby wyborców zamieszkałych na stałe w danym okręgu wyborczych.
Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym. Dla list wyborczych
partii politycznych wprowadzono próg wyborczy. Niezbędne jest uzyskanie co
najmniej 5% ważnie oddanych głosów na obszarze całego państwa (w latach
1990–2000 obowiązywał próg 3%). W przypadku koalicji wyborczych, złożonych z co najmniej trzech partii politycznych, do progu pięcioprocentowego
dodaje się po jednym procencie dla każdej z partii, jednakże nie może być on
wyższy niż 10%.
Na Słowacji czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Narodowej przysługuje obywatelom po ukończeniu 18 lat, natomiast bierne – po ukończeniu
21 lat. Czynnego prawa wyborczego nie mają obywatele pozbawieni zdolności
do czynności prawnych z powodu choroby psychicznej lub których zdolność do
czynności prawnych została z powodu takiej choroby ograniczona. Partie polityczne zgłaszają kandydatów w poszczególnych okręgach – najpóźniej 60 dni
przed dniem wyborów. Partia polityczna dołącza oświadczenie, że liczy przynajmniej 10 tysięcy członków. Jeżeli partia nie ma tylu członków, dołącza do
listy petycję z podpisami wyborców w takiej liczbie, by uzupełnili brakującą do
10 tysięcy liczbę członków tej partii. Oświadczenia o liczebności nie składają
te partie, które były reprezentowane w parlamencie 60 dni przed dniem zarządzenia wyborów oraz te, które w ostatnich wyborach uzyskały co najmniej 10
tysięcy ważnych głosów. W lokalu wyborczym głosujący otrzymuje pustą kopertę oraz karty do głosowania. W pomieszczeniu zapewniającym tajność głosowania – wyborca wkłada do koperty jedną kartę do głosowania. Może przy
tym – poprzez wskazanie liczby porządkowej maksymalnie czterech kandydatów – zaznaczyć, któremu kandydatowi daje preferencje. Słowackie prawo wyborcze przewiduje klauzulę zaporową – w podziale mandatów uczestniczą tylko partie i koalicje, które uzyskały w skali państwa co najmniej 5% głosów.
W przypadku koalicji partyjnych – każda z partii wchodzących do koalicji musi przekroczyć 5% próg wyborczy.
W Słowenii obowiązuje proporcjonalny system ordynacji wyborczej do
Zgromadzenia Państwowego. Sprzyjał on rozdrobnieniu partyjnemu. Był to
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bowiem system proporcjonalny stosujący niewielką klauzulę zaporową wymaganych głosów (2,5%). W 2000 roku próg wyborczy podniesiono do 4%. Ordynacja przewiduje dwa – odmienne – metody podziału mandatów: w 8 okręgach
wyborczych system Hare’a oraz dla podziału mandatów z list krajowych system d’Hondt’a. Okręgi wyborcze tworzone są w oparciu o taką samą liczbę
ludności przypadającą na jeden mandat. Przy tworzeniu okręgów brane są pod
uwagę czynniki geograficzne, kulturowe oraz religijne. Czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy obywatele, którzy ukończyli 18 lat. Ordynacja przewiduje, iż prawo zgłaszania przysługuje indywidualnym kandydatom oraz partiom
politycznym oraz ich koalicjom. Kandydaci indywidualni powinni uzyskać pod
swoim zgłoszeniem 100 podpisów uprawnionych do głosowania w danym
okręgu, w którym kandydat ubiega się o mandat. Specjalne prawo przysługuje kandydatom mniejszości narodowych: węgierskiej oraz włoskiej. Tym kandydatom potrzeba do zgłoszenia poparcia 30 należących do danych mniejszości uprawnionych do głosowania. Odmienny tryb zgłaszania list obowiązuje
partie polityczne oraz ich koalicje. Ordynacja ustanawia trzy metody poprawnie zgłoszonych list. Pierwsza metoda określa propozycje list kandydatów dla
każdego okręgu, które są poparte podpisami 3 deputowanych do Zgromadzenia. Druga metoda dopuszcza zgłoszenie listy w pojedynczych okręgach przez
członków partii mieszkających w danym okręgu, lista musi zostać udokumentowana 50 podpisami osób uprawnionych do głosowania. Trzecia metoda zezwala na zgłoszenie listy w pojedynczym okręgu przy poparciu 100 uprawnionych, stale zamieszkujących w danym okręgu. Ordynacja dopuszcza zgłoszenie
listy wspólnej przez dwie lub więcej partii politycznych. Ordynacja wyborcza
ustala czasowe ograniczenie prowadzenie kampanii wyborczej. Kampania powinna być zakończona na jeden dzień przed wyborami. Ustawodawcy wprowadzili równocześnie ograniczenie miejsca prowadzenia kampanii. Zabronione
jest prowadzenie agitacji na terenie lokali wyborczych w dniu głosowania.
Ordynacja określa którzy kandydaci z listy otrzymują mandat deputowanego.
Zasada wprowadzona jest czytelna. Kandydaci z danej listy otrzymują mandaty zgodnie z liczbą głosów, jaką otrzymali. Odmiennie kształtowany jest skład
drugiej izby parlamentu słoweńskiego – Rady Państwa. Jest ona wybierana na
okres 5 lat w wyborach pośrednich. Można stwierdzić, iż w warunkach słoweńskich druga izba parlamentu ma zapewnić reprezentację zorganizowanym grupom interesu. Wyraża także wolę ustrojodawcy, aby w systemie politycznym
państwa były zainstalowane pewne rozwiązania korporacyjne. Rada Państwa
składa się z 40 deputowanych. 22 delegowanych jest przez władze samorządowe, 6 reprezentuje nieekonomiczne sfery aktywności (służba zdrowia, nauka,
oświata, opieka społeczna itp.), a 12 członków reprezentuje cztery podstawowe grupy ekonomiczne: pracowników, pracodawców, rolników i rzemieślników oraz wolne zawody. Każda z nich jest reprezentowana przez trzech deputowanych.
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Ordynacja wyborcza na Węgrzech jest dość skomplikowana, bowiem opiera się ona na systemie mieszanym (większościowo-proporcjonalnym). Z ogólnej liczby 386 deputowanych, 176 wybierano w okręgach jednomandatowych,
152 pochodziło z wielomandatowych list regionalnych, a 58 z listy krajowej.
Każdy wyborca oddawał dwa głosy – jeden na kandydata w okręgu jednomandatowym, drugi na listę partyjną w okręgu wielomandatowym. Ustawa przewidywała dwie tury, jeżeli w pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów. Mandaty z list regionalnych rozdzielane były
proporcjonalnie do uzyskanej przez daną listę liczby głosów. Kandydaci z listy
krajowej uzyskiwali mandat proporcjonalnie do krajowej sumy głosów resztkowych, które nie wystarczyły do mandatu w okręgach jednomandatowych lub
regionalnych. Aby być zarejestrowanym w okręgu jednomandatowym, należało uzyskać pisemne poparcie co najmniej 750 osób. Z kolei do zarejestrowania listy regionalnej wymagane było zgłoszenie kandydatów w co najmniej 114
okręgach jednomandatowych. Prawo zgłoszenia listy krajowej przysługiwało
partiom, które zgłosiły co najmniej 7 list regionalnych. W przypadku wygaśnięcia mandatu z okręgu jednomandatowego przeprowadzane są wybory
uzupełniające, natomiast w przypadku listy regionalnej lub krajowej mandat
otrzymuje osoba wskazana przez partie spośród kandydatów z tej listy. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje po ukończeniu 18 lat.

***
Reasumując, należy zauważyć, że ustawodawcy w państwach Europy Środkowo-Wschodniej dość szczegółowo uregulowali kwestię powstawania i funkcjonowania partii politycznych. Stało się tak w następstwie uznania partii za
ważny element sprawnie funkcjonującego systemu demokratycznego oraz pod
wpływem doświadczenia z niedawnej przeszłości. Również ordynacje wyborcze przyjęte w latach 90-tych XX wieku gwarantowały odzwierciedlenie pluralistycznego składu sceny politycznej w parlamentach (poprzez system proporcjonalny).
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1. Historyczne podłoże tworzenia się społeczeństw
obywatelskich
Proces kształtowania się społeczeństw obywatelskich w dzisiejszych postradzieckich państwach słowiańskich rozpoczął się na początku XX wieku.
Znajdują się i tacy, którzy idee społeczeństwa obywatelskiego odnoszą do kozaczyzny oraz do tradycji średniowiecznych Republik Pskowskiej i Nowogrodzkiej1, ale koncepcje te nie wytrzymują konfrontacji z klasycznymi założeniami arystotelejskimi. Wydarzenia poprzedzające rewolucję 1905 roku
oraz rozgrywające się przed obiema rewolucjami 1917 roku stanowią zalążki
kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Cesarstwie Rosyjskim.
Wiąże się to również z kształtowaniem się współczesnych narodów na jego
obszarze. Przełom XIX i XX wieku jest okresem tworzenia masowych ruchów nacjonalistycznych oraz nadawaniu ruchom socjalistycznym narodowego kolorytu. W 1902 roku powstaje Białoruska Partia Rewolucyjna, a rok
później Białoruska Rewolucyjna Gromada2. Rodzi się też ruch ukraiński,
w postaci Ukraińskiej Partii Rewolucyjnej w 1900 roku czy też Ukraińskiej
Partii Narodowej powstałej dwa lata później3. Po roku 1905, w wyniku gry politycznej towarzyszącej wyborom do Dumy Państwowej ukształtował się również masowy rosyjski system partyjny. W ramach tego systemu można wyróżnić 5 głównych typów partii4:
1 N.A. Zaveršinskaâ, Christianskij chram kak kulturnoe prostranstvo formirovaniâ cennostej
graždanskogo obščestva [w:] Rossiâ. Političeskie vyzovy XXI veka. Vtoroj vserossijskij kongress politologov 21–23 aprel’â 2000 g., Moskva 2002, s. 679.
2 E. Mironowicz, Białoruś, Warszawa 1999, s. 16.
3 A. Chojnowski, Ukraina, Warszawa 1997, s. 21.
4 A.I. Zeveleva (red.), Istoriâ političeskich partij Rossii, Moskva 1994, s. 58.
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• konserwatyści, opowiadający się za utrzymaniem samodzierżawia;
• konserwatywni liberałowie typu październikowego5;
• liberałowie i konstytucyjni demokracji;
• neonarodnicy;
• socjaldemokraci.
Tak samo jak ugrupowania białoruskie i ukraińskie nawiązują one aktywnie do narodu rosyjskiego i starają się pobudzić masy do aktywności politycznej. Ożywienie polityczne trwa aż do 1917 roku i wybuchu wojny domowej,
której wynikiem będzie powolne przywracanie ładu administracyjnego dzięki
zastąpieniu zniesionej administracji carskiej przez tworzącą się nomenklaturę
partyjną.
Jednak zanim do tego doszło, nastąpiła aktywizacja licznych towarzystw
kulturalnych, oświatowych oraz wydawniczych. Dzięki działalności tego typu
organizacji doszło do zaktywizowania wiejskiej ludności państwa rosyjskiego,
która uwierzyła w możliwość wywalczenia praw oraz lepszych warunków życia.
Ukraińcy utworzyli 20 listopada 1917 roku Ukraińską Republikę Ludową,
a dwa lata później na terytorium zaboru austriackiego Zachodnioukraińską
Republikę Ludową6. Ludność białoruska poparła inicjatywę swoich elit – projekt powołania 25 marca 1918 roku Białoruskiej Republiki Ludowej7.
Wojna domowa, jaka rozgorzała w Rosji w latach 1918–1922 nie zmniejszyła aktywności społecznej. Nastąpiło to dopiero z końcem lat 20. XX w.,
gdy Stalin postanowił rozprawić się z wewnętrznymi wrogami w państwie.
W ciągu kilku lat terroru zdławiono całkowicie aktywność Cerkwi Prawosławnej w Rosji oraz przetrzebiono rosyjskie, białoruskie i ukraińskie elity narodowe, które stanowiły zagrożenie dla budowy zunifikowanego społeczeństwa
radzieckiego. Lata 30. to gehenna narodu ukraińskiego, który został dotknięty wielkim głodem oraz narodu białoruskiego, który do dziś dnia nie zna pełnej prawdy o Kuropatach8. Rządy Stalina przynoszą Związkowi Radzieckiemu lata terroru, które zostają przeplecione latami II wojny światowej. A.
Burganov stwierdza wręcz, że we współczesnej historii Związku Radzieckiego nie ma sprzyjających warunków do powstania społeczeństwa obywatelskiego9. Za dwa główne czynniki stojące na przeszkodzie powstania społeczeństwa cywilnego uważa wojny i rewolucje. W XX w., gdy w innych pań5 Nazwa wywodzi się od Manifestu październikowego, który dla partii z tej grupy stanowi model zakresu reform, do których powinno dopuścić państwo.
6 A. Chojnowski, op.cit., s. 21–22.
7 E. Mironowicz, op.cit., s. 38.
8 Miejscowość pod Mińskiem, w której według różnych szacunków w latach 1937–1941
NKWD wymordowało od 100 do 250 tys. przedstawicieli elit białoruskich wraz z rodzinami. Zob.
E. Mironowicz, op.cit., s. 77–79.
9 A. Burganov, Graždanskoe obščestvo v Rossii kak sosobstvenničestvo graždan [w:] Rossiâ...,
s. 653. Swoją koncepcję rozciąga również na współczesne społeczeństwo rosyjskie, które uznaje
za kontynuatora Carskiej Rosji i Związku Radzieckiego.
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stwach Europy powstawały społeczeństwa obywatelskie, Rosja musiała zmagać się z 3 rewolucjami oraz uczestniczyć w dwu wojnach globalnych oraz lokalnych (japońskiej, polskiej, afgańskiej i obecnie czeczeńskiej). Prowadziło
to do utrzymywania się nienormalnego systemu stosunków społecznych,
w którym większość mieszkańców państwa była pozbawiona praw, a system
rządów absolutnych cara został zastąpiony przez reżim totalitarny. Państwo
starało się regulować całe życie jednostki, nie pozostawiając miejsca ani na
swobodny rozwój kulturalny i społeczny, ani na aktywność publiczną nie regulowaną przez partię.
Sprzyjająca przeobrażeniom społecznym sytuacja pojawiła się w latach 70.
XX w., kiedy zaczęły kształtować się organizacje społeczne w opozycji do władzy w państwach bloku komunistycznego. Państwa starały się je zwalczać, ale
większość z tych organizacji uciekała w obszary działalności, w których ograniczone było pole wpływu państwa. Taką działalność prowadziło Wszechrosyjskie Dobrowolne Towarzystwo Ochrony Pomników Historii i Kultury, którego
celem stała się kultywacja tradycji i historii rosyjskiej oraz dbanie o rosyjskie
pomniki. Na początku 1980 roku liczbę członków i sympatyków tej organizacji szacowano na kilka milionów. Na Ukrainie powstał w 1982 roku Społeczny
Komitet Obrony Kościoła Greckokatolickiego, który stawiał sobie za cel
odbudowanie struktur unickich na Ukrainie.
Jednak największe znaczenie dla rozwoju aktywności społecznej we wszystkich tych trzech republikach związkowych miały wydarzenia roku 1975 i 1986.
W 1975 roku podpisano w Helsinkach Akt Końcowy KBWE, który dał podstawy do tworzenia się we wszystkich państwach komunistycznych Komitetów
Helsińskich. Powstał on również w ZSRR, a już w 1976 roku powstały jego
sekcje w poszczególnych republikach. Wydarzenia te jednak ominęły Białoruską SRR, w której trwał jeszcze w tych latach rozkwit gospodarczy, w wyniku
którego znacznie podniósł się standard życia ludności miejscowej. Białoruś
jest przykładną republiką, w której postępuje industrializacja, a warunki życia
ludności wiejskiej stoją na znacznie wyższym poziomie niż przed wojną na zacofanej wsi pod polskimi lub stalinowskimi rządami.
W latach 80. XX w. zaczyna się w ZSRR kryzys gospodarczy. Państwo
uczestniczy w wojnie w Afganistanie. Ale to wydarzenia z kwietnia 1986 roku
doprowadzają do masowego przebudzenia się społeczeństw Związku Radzieckiego, a w szczególności ludności republik słowiańskich. Wybuch reaktora
elektrowni w Czarnobylu odsłania przed ludnością niekompetencję władzy
i prowadzi do jej aktywizacji. Jest on wielką tragedią dla białoruskich obwodów mohylewskiego i homelskiego, w których zamieszkuje ponad 2,2 mln ludzi. To również tragedia dla mieszkańców Czarnobyla i okolic, z których musiało wyprowadzić się ponad 100 tys. obywateli. Wydarzeniu temu towarzyszy
niekompetencja władz i ukrywanie prawdy przed ludnością. Wywołuje to niezadowolenie i prowadzi do tworzenia organizacji obywatelskich. Na Białorusi
Społeczeństwo i Polityka Nr 1(2)/2005

2. Znaczenie wyborów w kształtowaniu społeczeństwa
obywatelskiego
W ramach przemian w sferze politycznej należy zwrócić uwagę na proces
demokratyzacji i towarzyszące mu zjawiska. To demokracja stanowi system,
w którym rozwój społeczeństwa obywatelskiego jest możliwy bez żadnych
utrudnień i stanowi uzupełnienie procesów państwowych, a nie ich zaprzeczenie. W analizie elementów demokratycznych należy szczególną uwagę zwrócić
na: wolne wybory, wolność tworzenia i uczestnictwa w organizacjach politycznych, państwo prawa oraz relacje pomiędzy biurokracją a aparatem władzy.
Po rozpadzie Związku Radzieckiego w omawianych państwach wystąpił
proces kształtowania się narodowej sceny politycznej. Proces ten utrudniało
dodatkowo pozostawanie u władzy dotychczasowych przedstawicielstw wybranych jeszcze w czasach ZSRR. Prowadziło to do sytuacji, w której kształtujące się w opozycji do dotychczasowej władzy – komunistów – siły polityczne były pozbawione wpływu na losy państwa oraz udziału w sprawowaniu władzy.
Ten pierwszy okres dominacji dotychczasowych elit w nowo powstałych pań-
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powstaje Białoruski Front Ludowy10, na Ukrainie Ukraiński Ruch na rzecz
Przebudowy, w Rosji ruchy patriotyczno-narodowe Pamât’. Nawet podjęte
przez Gorbaczowa reformy nie są w stanie powstrzymać coraz silniejszych ruchów odśrodkowych w ZSRR, a wręcz je przyspieszają i w 1991 roku doprowadzają do ostatecznego demontażu federacji.
W 1991 roku powstają niepodległe Białoruś, Rosja i Ukraina i znajdują się
na drodze transformacji systemowej i ustrojowej, którą powinno charakteryzować przejście11:
• od władzy autorytarnej do demokratycznej,
• od partii monopolistycznej do wielopartyjności,
• od nomenklatury partyjnej do pluralistycznych elit politycznych,
• od nominacji do wybieralności naczelnych władz państwa,
• od władzy komitetów partyjnych do rządów gabinetów ministrów;
• od monopolu władzy administracyjnej do rządów gabinetów ministrów.
Dla pełnego obrazu należy ten podział uzupełnić o przejście ze statusu republiki związkowej do państwa narodowego (federalnego w przypadku Federacji Rosyjskiej). To odpowiedź na stopień przekształcenia się życia w sferze
politycznej, kulturalnej i społecznej pozwoli ocenić na ile nastąpiło wykształcenie się społeczeństwa obywatelskiego w tych trzech państwach oraz czy nie
mamy do czynienia z odwrotem od jego budowy.

10

Znany w Polsce również pod nazwą Białoruski Front Narodowy.
E. Zieliński, Proces przeobrażeń ustrojowo-politycznych [w:] Idem (red.), Przeobrażenia
ustrojowe w Polsce, Warszawa 1993, s. 8.
11
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stwach wywarł ogromny wpływ na późniejsze w nich wydarzenia. To przedstawiciele nomenklatury uczestniczyli w prywatyzacji oraz obsadzaniu stanowisk
w administracji państwowej, blokując w ten sposób możliwości wykształcenia
się w pełni nie powiązanych z odchodzącą ideologią elit. Można powiedzieć,
że brak demokratycznej wymiany elit, w początkowym okresie transformacji,
utrwalił w społeczeństwie przekonanie, że w dalszym ciągu nie ma ono wpływu na relacje panujące w organach władzy, że państwo w dalszym ciągu dokonuje wyborów w oderwaniu od społeczeństwa.
Opisane zjawiska na Białorusi doprowadziły, w pierwszych latach niepodległości, do dominacji dotychczasowych elit. Pomimo pluralistycznych wyborów do Rady Najwyższej BSRR w 1990 roku, w dalszym ciągu dominowali
w niej komuniści. Zmiany w składach frakcji parlamentarnych oraz ogłoszenie
niepodległości w sierpniu 1991 roku nie doprowadziły do rezygnacji Rady Najwyższej z utrzymywania kontroli nad państwem. Dlatego też tworząca się opozycja, której przewodzi Białoruski Front Ludowy, w 1992 roku podejmuje się
akcji zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie przyspieszonych
wyborów do Rady Najwyższej. Okazuje się, że odzew obywateli na tę inicjatywę społeczno-polityczną jest ogromny, gdyż wniosek ten popiera ponad
440 tys. osób12. Jednak Rada Najwyższa odrzuca wniosek i postanawia dokończyć 5-letnią kadencję. Pierwszymi wyborami, które odbędą się w niepodległej
Białorusi są dopiero wybory prezydenckie, które zostały zorganizowane już po
uchwaleniu konstytucji w 1994 roku. Tak długie zwlekanie z przeprowadzeniem wolnych wyborów prowadzi do osłabnięcia zainteresowania polityką
wśród obywateli. Wiąże się to również z pogarszającą się sytuacją gospodarczą
kraju, w którym obywatele muszą zmagać się z bezrobociem, inflacją, brakiem
towarów w sklepach, a władze państwowe są zajęte walką o władzę a nie rozwiązywaniem problemów społecznych13.
Należy stwierdzić, że ważną rolę odgrywa kolejność dokonywania wyborów
w państwie transformującym się14. I niewątpliwie dokonanie wyboru prezydenta w pierwszej kolejności wywarło duży wpływ na rozwój systemów politycznych i uczestnictwa obywateli w wyborach na Białorusi, w Rosji i na Ukrainie. Jednak w przeciwieństwie do Białorusi wybory prezydenckie w Rosji i na
Ukrainie odbyły się już w 1991 roku, co pozwoliło na budowanie prezydentom, B. Jelcynowi oraz L. Krawczukowi, silnej pozycji prezydentury w systemach politycznych obu państw. Pozycja ich była o tyle znacząca, że ich urząd
jako jedyny w młodych państwach pochodził z wyborów przeprowadzonych
w pełni demokratycznie. Doprowadziło to do wykształcenia się i akceptowa12

W państwie liczącym 10 mln. mieszkańców.
Szerzej zob.: S. Owsiannik, J. Striełkowa, Władza a społeczeństwo. Białoruś 1991–1998,
Warszawa 1998.
14 Zwracają na to uwagę Yossi Shain i Juan J. Linz w: Between States. Interim Governments
and Democratic Transition, Cambridge 1995, s. 84.
13
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nia przez społeczeństwa obu państw modelu semi-prezydenckiego z dominacją i centralną pozycją prezydenta. W trzy lata później dołączył do nich wybrany na prezydenta Białorusi A. Łukaszenka, a L. Krawczuka zastąpił na stanowisku prezydenta L. Kuczma. Było to o tyle znaczące wydarzenie dla społeczeństwa ukraińskiego, że po raz pierwszy w historii tego kraju doszło do demokratycznej wymiany głowy państwa, a więc władza zastosowała się do decyzji społeczeństwa. W 1996 roku doszło do przekształcenia Białorusi i Ukrainy,
po uchwaleniu nowych konstytucji, w republiki prezydenckie. W tym samym
roku B. Jelcyn został wybrany na drugą kadencję i pojawiły się prognozy, że
będzie dążył do zmiany konstytucji, aby umożliwić sobie dalsze sprawowanie
władzy. Polityka głów państwa doprowadziła do przywiązywania przez obywateli większej uwagi do wyborów prezydenckich niż do wyborów parlamentarnych i instytucji referendum.
Pierwsze wybory parlamentarne przeprowadziła Rosja, w której były one
wynikiem kwietniowego referendum 1993 roku oraz krwawego konfliktu prezydenta z parlamentem w październiku tego roku. Wybory odbyły się w grudniu 1993 roku i doprowadziły do powstania bardzo rozdrobnionej politycznie
Dumy Państwowej. Pokazały one, że społeczeństwo rosyjskie ma bardzo różne preferencje polityczne i prezentuje spolaryzowane poglądy polityczne.
W oczy rzucała się również znaczna liczba wybranych na deputowanych kandydatów niezależnych, którzy reprezentowali różne regionalne grupy interesów15. To właśnie tę grupę władze postanowiły wykorzystać do stworzenia silnego bloku proprezydenckiego, przy pomocy którego będzie można wpływać
na kształtowanie się stosunków w parlamencie. Było to o tyle bardzo dobre
posunięcie, że opierało się na wprowadzeniu w strefę wpływów prezydenckich
liderów lokalnych społeczności16. W kolejnych latach17 liczba kandydatów niezależnych spadała, gdyż znaczna część z nich przystąpiła do współpracy z władzami centralnymi i tworzyła bloki wyborcze – Nasz Dom Rosja, Międzyregionalny Ruch Jedności Niedźwiedź, czy też wspierający czy też wspierany przez
Putina blok Jedna Rosja. Należy stwierdzić, że mamy do czynienia z wykształceniem się systemu partii prezydenckiej (partii władzy), w którym pełni ona
rolę wsparcia dla głowy państwa oraz stara się realizować generowaną przez
prezydenta politykę. Pomimo wykształcenia się systemu wielopartyjnego jest
on zdominowany przez partię władzy, która poprzez dobór silnych osobowości uzyskuje poparcie społeczeństwa w wyborach.
W całkowicie odmiennej sytuacji rozgrywały się wybory na Ukrainie w 1994
roku. Wprawdzie tutaj również doszło do wykształcenia się bardzo dużej gru15 Wyniki wszystkich wyborów do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej są dostępne na
stronie: http://www.parties-and-electiuons.de/russia2.html.
16 Wszyscy kandydaci niezależni pochodzili z wyborów w okręgach jednomandatowych,
w których wybiera się 225 z 450 deputowanych do Dumy Państwowej.
17 1995, 1999 i 2003.
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py niezależnych deputowanych w Radzie Najwyższej i poparcia przez nich polityki prezydenckiej, ale polaryzacja społeczeństwa oraz chęć podporządkowania sobie parlamentu w kolejnych wyborach18 przez L. Kuczmę doprowadziła
do wykształcenia się silnych partii opozycyjnych, cieszących się poparciem
społecznym. Na Ukrainie również doszło do wykształcenia się partii prezydenckiej, w postaci bloku wyborczego Nasza Ukraina, słabszego jednak od odpowiednika rosyjskiego. Charakterystycznym dla systemu partyjnego Ukrainy
jest różnorodność oraz duża liczba partii, które cieszą się tylko poparciem lokalnym. Doprowadziło to do wykształcenia się systemu koalicji wielopartyjnych tworzących bloki wyborcze.
Najpóźniej, bo dopiero w 1995 roku, wybory do Rady Najwyższej przeprowadzono na Białorusi. Wybory odbywały się w atmosferze nagonki władz na
opozycję i promowania kandydatów powiązanych z prezydentem. Białoruski
Front Ludowy – już od czasu krytyki w 1994 roku prezydenta przez deputowanych tej partii – jest prześladowany przez władze, które dążą do jego delegalizacji. Wolność dokonywania wyboru przez obywateli jest ograniczana, gdyż
władze państwowe nie pozwalają na równy dostęp do mediów opozycji, a same
przeprowadzają ostrą kampanię przeciwko „nacjonalistom”. Dodatkowy problem wyborczy stanowi wymóg frekwencji w poszczególnych okręgach oraz
obowiązek uzyskania bezwzględnej liczby głosów przez zwycięskiego kandydata. W wyniku wyborów, które rozciągnęły się aż na 1996 rok, nie zostało obsadzonych 62 miejsc w 260-osobowej Radzie Najwyższej. Dało to pretekst do zreformowania systemu parlamentarnego Łukaszence w kolejnych wyborach19
i zdominowania Rady Najwyższej przez swoich zwolenników, którzy w wyborach uczestniczyli jako kandydaci niezależni. Jako że do wyborów nie są dopuszczani faktyczni kandydaci niezależni, a przedstawiciele innych partii politycznych (w tym i komunistycznej) są szykanowani oraz usuwani z list wyborczych,
nie można uznać ich za wolne. Najsilniejsza partia opozycyjna lat 90. XX w. –
Białoruski Front Ludowy została zdelegalizowana, a wielu cieszących się poparciem społecznym polityków zostało zmuszonych do opuszczenia kraju20 lub
zaginęło bez wieści21. Obserwatorów OBWE doprowadziło to do wniosków, że
na Białorusi nie odbywają się wolne wybory, ale nie podjęto do tej pory żadnych działań mogących pomóc demokratycznej opozycji. Sytuacja na Białorusi
świadczy o tym, że na jej terytorium nie doszło do wykształcenia się politycznych przesłanek egzystencji społeczeństwa obywatelskiego, a wszelka działalność polityczna przeciw władzom jest tłumiona i szykanowana.
18 1998, 2002. Wyniki wyborów zobacz na stronie: http://www.parties-and-elections.de/ukraine2.html.
19 2000, 2004. Wyniki wyborów zobacz na stronie: http://www.parties-and-elections.de/belarus2.html.
20 Z. Paźniak, S. Szuszkiewicz.
21 W. Hanczar, J. Zacharenko, A. Krasowski.
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Doświadczenia ostatnich wyborów w Rosji, ale również na Białorusi, a także
do niedawna na Ukrainie, pozwalają wysunąć wnioski, że mamy do czynienia
z przystosowaniem się władz do funkcjonowania na pluralistycznej scenie politycznej oraz przystosowaniem się do udziału w wolnych wyborach. V.V. Smirnov
zwraca uwagę na stosowanie przez władze technik wyborczych, które pozwalają
poprawiać wyniki, w wyniku czego elekcje sprowadzają się tylko do roli rytuałów wyborczych, których wyniki zostały już dawno zaprojektowane przez Centralne Komisje Wyborcze22. Festiwal technik poprawiania wyników wyborczych
można było prześledzić podczas ostatnich wyborów prezydenckich na Ukrainie:
nierówny dostęp kandydatów do mediów, fałszowanie list wyborczych, wydawanie uprawnień do głosowania w wielu miejscach, utrzymywanie prawdziwych
wyników wyborów w tajemnicy. Skrajnym przypadkiem jest przykład białoruskich wyborów parlamentarnych i referendum z tego roku, gdzie władza postarała się o przygotowanie wyników wyborów już na kilka dni przed nimi. Pomimo ujawnienia manipulacji przez kandydatów opozycji, władze zdecydowały się
kontynuować farsę i ogłosić przytłaczające zwycięstwo23. Technik wyborczej manipulacji nie ustrzegła się też Rosja, w której aktywnie w osiąganiu dobrego wyniku przez władze uczestniczyła administracja państwowa, instruująca o zasadach „jedynego słusznego glosowania”24. Smirnov przyczyn używania technologii wyborczych dopatruje się w słabości społeczeństwa obywatelskiego oraz reprezentującego go państwa prawa. Należy również podkreślić, że społeczeństwa
tych państw nie mają wykształconej tradycji wolnych wyborów, gdyż poprzedni
system polityczny nie sprzyjał wolności głosowania. Opór przeciwko manipulacjom wyborczym rodzi się powoli. Przykładem na to mogą być: alternatywne liczenia wyników wyborów parlamentarnych w Rosji przez komunistów25 oraz
zbieranie protokołów i świadectw fałszerstw przez zwolenników kandydata na
prezydenta Ukrainy W. Juszczenki w odbywających się wyborach prezydenckich26. Dowody na fałszerstwa wyborcze władz na Ukrainie oraz negatywna postawa społeczeństwa wobec tego zjawiska, nazwana „pomarańczową rewolucją”
sprawiają, że istnieją podstawy do wysunięcia wniosku, że w sferze aktywności
22 V.V. Smirnov, Izbiratelnye prava rossijskich graždan pered vyzovom vlasnych technologij [w:]
Rossiâ..., s. 748–752.
23 Szerzej na ten temat zob.: R. Sadowisk, Białoruś: zwycięstwo Łukaszenki, „Tydzień na
Wschodzie. Biuletyn Specjalny OSW”, nr 35 (369), 21.10.2004, s. 3–5.
24 V.V. Smirnov, op.cit.
25 Komuniści mający swoich przedstawicieli we wszystkich komisjach wyborczych kserowali
i faksowali do swojej centrali protokoły z grudniowych wyborów 2003 roku do Dumy Państwowej. Wyniki były zamieszczane na stronie internetowej: www.fairgame.ru. Nie udało się im jednak udowodnić, że władze dokonywały manipulacji, bo wyniki uzyskane podczas alternatywnego
liczenia różniły się setnymi punktów procentowych od wyników CKW. Dlatego też liczenie zostało zakończone przed zebraniem wszystkich wyników, a strona zamknięta.
26 Centralna Komisja Wyborcza wyniki pierwszej tury wyborów podała dopiero 10 listopada
2004 r. Według CKW wygrał Juszczenko z 39,87% głosów, ale Janukowycz uzyskał zaledwie
0,55% głosów mniej. Natomiast według sztabu Juszczenki otrzymał on 44–46% głosów, a Janukowycz 36–38%.
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politycznej społeczeństwo ukraińskie wykazuje przejawy bycia społeczeństwem
obywatelskim. Wydarzenia w Kijowie, a także na zachodnich połaciach Ukrainy, a paradoksalnie także pewne inicjatywy poparcia dla obozu władzy we
wschodniej jej części zdają się potwierdzać zmiany w tej dziedzinie.
Jako że proces wyborczy do organów przedstawicielskich odgrywa drugorzędną rolę w tych państwach, rośnie rola wyborów prezydenckich, w których
obywatele dokonują wyboru pomiędzy konkretnymi kandydatami. Wypływające z tradycji oraz doświadczeń historycznych przekonanie obywateli o potrzebie rządów silnej jednostki doprowadziło do powrotu zachowań autorytarnych w polityce. Wynikiem tego są próby zdominowania polityki państwowej
przez prezydentów Putina i wcześniej Kuczmę oraz doprowadzenie do rządów
autorytarnych na Białorusi przez Łukaszenkę.
Silna rola kierowanego przez prezydenta aparatu państwowego, skupienie
ogromnej władzy w aparacie biurokratycznym prowadzi do ograniczenia możliwości rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w sferze politycznej tych
państw. N.I. Glazunova zauważa, że władze wzbraniają się przed odciążeniem
wiernej sobie biurokracji z obowiązków i wolą poddawać życie polityczne społeczeństwa jak najszerszej regulacji27. Rozwój samorządności jest hamowany
przez spolityzowane elity lokalne, które pozostają w uzależnieniu od dysponującej środkami finansowymi władzy centralnej, której są klientami.
Z punktu widzenia systemu politycznego i aktywności politycznej obywateli można stwierdzić, że proces kreowania społeczeństwa obywatelskiego postępuje przede wszystkim na Ukrainie. Optymizmem napawa realizacja stwierdzenia filozofa M. Popowycza, że „ludzie chcą jeszcze swobody, wolności”28,
a nie tylko stabilizacji jak na Białorusi, która blokuje wszelkie możliwości politycznej aktywności swoich obywateli, spychając przejawy obywatelskości do
opozycji politycznej wobec państwa. Pośrodku między dwiema relacjami państwa ze społeczeństwem obywatelskim znajduje się Rosja, w której nikt nie
ogranicza praw obywateli do zrzeszania się i wolności wyborów, ale przy pomocy mechanizmów wyborczych lub prawa władze starają się ograniczyć
wpływ organizacji politycznych na życie polityczne państwa.

3. Kreowanie społeczeństwa obywatelskiego w sferach:
kulturalnej, gospodarczej i społecznej
Niezwykle ważną rolę w kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego odgrywa
własność prywatna. We wszystkich trzech państwach powszechna była własność państwowa. Brak uregulowania stosunków własności we wschodniej Sło27 N.I. Glazunova, Graždanskoe obščestvo i gosudarstvennaâ vlast’: sootnošenie i vzaimodejstvie [w:] Rossiâ..., s. 662–665.
28 Wywiad W. Radziwinowicza z M. Popowyczem: Wielki wybór Ukrainy, „Gazeta Wyborcza”,
12.11.2004.
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wiańszczyźnie nie był tylko zasługą komunistów lecz również wynikało ze stosunków własności panujących jeszcze w czasach carskich, gdy większość społeczeństwa była pozbawiona jakichkolwiek praw własności. Upadek komunizmu
postawił obywateli Rosji, Ukrainy i Białorusi przed problemem uregulowania
stosunków własności w państwie. Pojawiła się kwestia rozdysponowania
ogromnego majątku narodowego.
Jako że procesy prywatyzacji rozpoczęły się w ostatnich latach istnienia
Związku Radzieckiego i pierwszych latach niepodległości, głównymi grupami,
które uzyskały dostęp do majątku narodowego, były osoby powiązane z nomenklaturą partii komunistycznej. Osoby te zdołały uzyskać wysokie stanowiska w przedsiębiorstwach państwowych, aby w kolejnych latach doprowadzić
do ich prywatyzacji i przejąć nad nimi kontrolę. W ten sposób narodziła się
nowa grupa społeczna – oligarchowie. O.Z. Muštuk zwraca uwagę, że wzajemne przenikanie się biznesu i administracji państwowej szkodzi wykształceniu
się nienaruszalnych praw własności29. Szkodliwość zjawiska jest tym większa,
że większość obywateli byłych republik ZSRR żyje na skraju nędzy i posiada
niewielką własność prywatną, zazwyczaj ograniczającą się do rzeczy osobistych. Rodzi to ogromne dysproporcje miedzy grupami społecznymi i nie pozwala na wykształcenie silnej klasy średniej, która byłaby w stanie generować
poszukiwanie konsensusu społecznego. Klasa średnia, którą najczęściej stanowią urzędnicy, stara się podnieść standardy swojego życia i coraz częściej zaczyna działać w interesach biznesu. Otwiera to ogromne pole dla korupcji,
która szerzy się obecnie we wszystkich byłych państwach komunistycznych.
Zjawisko wpływu oligarchów na życie polityczne nasiliło się szczególnie po
pierwszych wyborach parlamentarnych w Rosji i na Ukrainie. Jako że interesy biznesu i administracji wzajemnie się przenikały, oligarchowie aktywnie
uczestniczyli w wyborach, a władze zabiegały o pozyskanie ich do swojego
obozu politycznego. Doprowadziło to do nasilenia się wpływu oligarchów na
politykę i do utracenia kontroli przez państwo nad prywatyzacją. Zarazem najsilniejsi z oligarchów zbudowali swoje imperia gospodarcze, które poprzez powiązania z władzami zaczęły wpływać na scenę polityczną.
Na Ukrainie w wyniku tego procesu wykształciły się trzy silne grupy polityczno-finansowe, które dysponują zapleczem finansowo-przemysłowym, mediami, partiami politycznymi i nawet klubami piłkarskimi, ale faktycznie także resortami państwowymi30. Nazwy grup wywodzą się od silnych gospodarczo
regionów kraju i są to: grupa kijowska, dniepropietrowska i doniecka. Poza
układami gospodarczo-politycznymi stoi opozycja, z którą często wiążą się ci
biznesmeni, którzy chcą bronić swoich interesów przed agresywną polityką
środowisk powiązanych z grupami polityczno-finansowymi. Pragną oni też
29 O.Z. Muštuk, Obščestvenno-političeskaâ i sociokulturnaâ sreda biznesa v Rossii [w:] Rossiâ..., s. 733–738.
30 O. Protsyk, Ukraińskie dylematy, „Przegląd europejski”, nr 1/2004, s. 139–140.
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uwolnienia ukraińskiej gospodarki od korupcji, gdyż zachłanność urzędników
pochłania znaczną część ich dochodów.
Odmiennie losy oligarchów potoczyły się w Rosji. Niewielu z nich spodziewało się, że Putin po dojściu do władzy na fali społecznego poparcia przystąpi do rozbijania układów polityczno-gospodarczych i odsunie „rodziny” od
wpływu na politykę Rosji. Jednak proponowane przezeń zmiany mają na celu
nie tylko rozbicie nieczystych układów w polityce, ale również przywrócenie
kontroli państwa na prywatnymi już majątkami. Władza wysyła do oligarchów
sygnał, że mają podporządkować się jej i przystąpić do współpracy, jak to robi chociażby R. Abramowicz lub wycofać się całkowicie z polityki i nie krytykować. Opornych władza czyni przestępcami, jak zrobiła to z B. Bierezowskim
czy M. Chodorkowskim, po przypomnieniu sobie o licznych uchybieniach podatkowych, które stały się podstawą do przejęcia przez państwo kontroli nad
ich firmami.
Jeszcze inaczej przebiegał proces prywatyzacji i kształtowania się własności
prywatnej na Białorusi. Państwo stara się tu utrzymać kontrolę nad gospodarką, a z przedsiębiorców czyni swoich wrogów, których zwalcza jako spekulantów i oszustów podatkowych. Mamy do czynienia z wszechobecnością państwa
w gospodarce i ze zwalczaniem wszelkiej prywatnej inicjatywy. Za spekulacje
są ścigani wszyscy obywatele próbujący podjąć jakąkolwiek inicjatywę prywatną: kobiety handlujące słonecznikami na ulicach są karane mandatami, właściciele ogródków na daczach są nękani kontrolami, przedsiębiorcy prywatni są
poddawaniu nieustannej kontroli przez administrację oraz zobowiązywani do
wypełniania licznych pozwoleń urzędowych i dokonywania obowiązkowych
wpłat na rzecz administracji. Inwestorzy zagraniczni są poddawani ciągłej
kontroli, a państwo żyje z konfiskaty ich majątku. Prawie 1/3 wymiany handlowej płynącej przez terytorium Białorusi jest konfiskowana31. Państwo nie pozwala na rozwój własności prywatnej, a z drugiej strony samo próbuje utrzymać się z „haraczy” ściąganych z firm i osób prowadzących działalność gospodarczą. Jednocześnie utrzymywane są nierentowne przedsiębiorstwa państwowe oraz kołchozy. W przypadku białoruskim mamy do czynienia z całkowitym
odrzuceniem zasad wolnego rynku i regulowaniem gospodarki przez państwo.
O ile w Rosji i na Ukrainie władze deklarują poszanowanie zasad gospodarki
liberalnej i wolnego rynku, a ich ingerencja w gospodarkę kończy się na obszarze styku przedsiębiorczości i polityki, to na Białorusi mamy do czynienia
z całkowitym poddaniem gospodarki kontroli państwa. Sprawowanie kontroli
politycznej nad gospodarką ogranicza znacznie możliwości formowania społeczeństwa obywatelskiego i spycha kolejną sferę życia społecznego w obszar rywalizacji z państwem.
31 Zob. http://www.kulisy.pl/appS/a/tekst.jsp?place=zw_kulisy_list_articles&news_cat_id
=2003&news_id=50840
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Niezwykle silnie związanym z polityką i gospodarką obszarem działania
społeczeństwa cywilnego jest wolność słowa i mediów. Po raz pierwszy z ograniczeniem cenzury społeczeństwa państw wschodniosłowiańskich miały do
czynienia podczas reform Gorbaczowa. Po raz pierwszy ludność mogła poznać
prawdę o wydarzeniach w Czarnobylu, w Kuropatach. Wolne media dawały
możliwość głoszenia różnorodnych poglądów oraz dostęp do alternatywnych
źródeł informacji. Ich ogromna rola w kształtowaniu społeczeństw została
również dostrzeżona przez władze.
Już w 1993 roku, podczas wydarzeń październikowych, pozostające w konflikcie władze naczelne Rosji – prezydent i parlament – zwracają szczególną
uwagę na media, ze szczególnym uwzględnieniem telewizji. Siły parlamentu
przepuszczają 3 października 1993 roku szturm na wieżę telewizyjną Ostankino, której zdobycie dawałoby im kontrolę nad najważniejszym narzędziem
przekazywania informacji społeczeństwu. Szturm nie udaje się, a w dzień
później prezydent rozprawia się z parlamentem32. Rola mediów, przede wszystkim telewizji i prasy, zostaje doceniona przez późniejszych graczy politycznych. Nawet najmniejsze ugrupowania polityczne starają się wydawać własne
periodyki, a te większe – dzienniki, w których serwują obywatelom własne interpretacje wydarzeń. Rozwojowi uległ rynek mass mediów, które zostały opanowane przez koncerny medialne oligarchów i stały się tubą wyrażającą ich relację z władzą. Imperia medialne zbudowali B. Bierezowski (ORT, TV-6), W.
Gusinski (NTW), J. Łużkow (TW-centr). Celem działalności medialnej oligarchów i polityków stało się „spożytkowanie swoich wpływów w mediach dla
utrwalenia lub poszerzenia zakresu swej władzy politycznej i gospodarczej
bądź też obu jednocześnie”33. W ten sposób oddziaływali oni na szeroko pojętą opinię publiczną. W mass media inwestowały również koncerny naftowe
Gazprom (przejmując Media-MOST Gusinskiego) i Łukoil (REN-TV i 31-kanał)34. Sytuacja zaczęła zmieniać się za prezydentury W. Putina, który postanowił odzyskać kontrolę nad mass mediami. Państwo zaczęło aktywnie korzystać z większościowego pakietu w stacji telewizyjnej ORT, rozbudowało kanały RTR i Kultura, odzyskując w ten sposób wpływ na opinię publiczną. W ostatnich latach doszło do walki o mass media w Rosji, z której zwycięsko wyszła
władza, w wyniku czego ograniczyła znacznie krytykę polityki prezydenckiej
i uzyskała silne narzędzia kontrolowania opinii publicznej. Jednak znaczna dywersyfikacja rynku prasy nie pozwala państwu uzyskać pełniej kontroli nad
opinią publiczną i pozostawia miejsce na alternatywne źródła informacji tak
potrzebne w procesie kreowania społeczeństwa obywatelskiego.
32

Szerzej na ten temat zob.: V.V. Sogrin, Političeskaâ istoriâ sovremennoj Rossii. 1985–2001:
ot Gorbačëva do Putina, Moskva 2001.
33 J. Adamowski, System mediów masowych Federacji Rosyjskiej [w:] Idem, A. Skrzypek
(red.), Federacja Rosyjska 1991–2001, Warszawa 2002, s. 407.
34 Ibidem, s. 407–408.
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Podobnie procesy kształtowania się wolności słowa i mediów przebiegały
na Ukrainie. Jednak pomimo podporządkowania większości mediów władzy
i aparatowi prezydenta Kuczmy mamy do czynienia z istnieniem niezależnego
5 kanału, a mass media popierające władze wywodzą się z różnych grup polityczno-finansowych – telewizje 1+1 i Intern należą do grupy kijowskiej, STB,
Nowy kanał, ICTV do grupy dniepropietrowskiej35, co prowadzi do różnorodnego oceniania działań władz, w zależności od zgodności tych działań z interesami danej grupy. Tak samo jak w przypadku Rosji, państwo nie ma możliwości kontrolowania rynku prasy, który rozwija się różnorodnie, a jego wpływ
na opinię publiczną jest znacznie niższy niż telewizji. Ostatnie wydarzenia wyborcze na Ukrainie pozwalają dostrzec jednak pozytywne przejawy działania
mediów, gdyż w obronie wyrażania swobodnych opinii wypowiadali się również dziennikarze mediów zależnych od władzy. Na stosunkach ukraińskich
władz do mediów cieniem kładzie się zabójstwo niezależnego dziennikarza
H. Gongadze, który odważył się prowadzić śledztwo dziennikarskie na temat
korupcji w najwyższych kręgach władzy36. W niewyjaśnioną do dnia dzisiejszego sprawę zamieszany jest sam były prezydent Kuczma.
Całkiem inaczej wygląda sytuacja na Białorusi, w której istnienie wolnych
mediów jest tępione od początku rządów Łukaszenki. Pierwszym przejawem
powrotu cenzury było zakazanie przez prezydenta drukarniom państwowym
w grudniu 1994 roku drukowania gazet z wystąpieniem deputowanego S. Antończyka z BFL, który oskarżył otoczenie prezydenta o powiązanie z mafią,
korupcję i nielegalne transakcje handlowe. W wyniku tego działania 22 grudnia 1994 roku wszystkie gazety centralne ukazały się z czystymi stronami.
W latach późniejszych sytuacja tylko się pogarsza, gdyż prezydent dąży do
przejęcia pełniej kontroli nad mediami. Te, które pozostają niezależne i kontynuują krytykę autorytarnej władzy, są tępione i zamykane. Pierwszą ofiarą
prezydenckiej nagonki stała się gazeta „Svoboda” w 1997 roku. Państwo sprawuje całkowitą kontrolę nad mediami na Białorusi, a niepokornych kontroluje m.in. przy pomocy przydziałów papieru lub poprzez nakładanie wysokich
kar finansowych. Środowisko opozycji próbowało wpływać na białoruską opinię publiczną poprzez istniejące w Polsce białoruskie Radio Racja, które jednak wobec problemów finansowych, zmuszone było zakończyć działalność.
Ponowne próby budowania niezależnych od władz mediów są podejmowane
obecnie przez opozycjonistów, którzy wnioskują do organów UE i Stanów
Zjednoczonych o utworzenie centrum niezależnych mediów (przede wszystkim radia) w jednym z państw UE sąsiadujących z Białorusią. Najczęściej pada propozycja reaktywacji Radia Racja w Białymstoku.
Ważną rolę w kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego we wszystkich tych
państwach odgrywa również aktywność polityczna, gospodarcza i społeczna
35
36
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obywateli. Wydaje się, że jest to sfera, na którą państwa mają najmniejszy
wpływ. Aktywną działalność w organizacjach pozarządowych podejmują
przede wszystkim ludzie młodzi oraz inteligencja, która w działalności politycznej widzi możliwość poprawienia swoich losów. Grupy te mają szerszy dostęp
do osiągnięć współczesnej cywilizacji – Internetu oraz uczestniczą w wymianie
różnorodnych poglądów. W przeciwieństwie do ludności starszej i mieszkańców wsi, nie są tak podatne na wpływy władzy i nie kultywują tradycyjnych zachowań podporządkowania wobec władzy. A.A. Vilkov twierdzi, że nie są one
tak podatne na manipulację władz i Cerkwi prawosławnej, jak tradycyjnie i kolektywnie zorganizowane społeczności wiejskie37. Dopiero rozbicie wspólnoty
wiejskiej pozwoli i tym grupom społecznym Rosji, Białorusi i Ukrainy wziąć
udział w kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Będzie to możliwe, jak
twierdzi w swoim dziele Własność a wolność R. Pipes, dopiero wtedy, gdy na
obszarach wiejskich tych państw zacznie dominować własność prywatna.
To właśnie aktywność polityczna i uczestnictwo w działalności politycznej
uświadamiają społeczeństwu istnienie oporu wobec wszechobecności w życiu
władzy państwowej. S. Magaril twierdzi, że rola budzących społeczeństwa należy do inteligencji, która powinna wziąć na siebie odpowiedzialność za państwo i pokierować przemianami społecznymi38. Należy ją też rozciągnąć na
młodzież, która aktywnie uczestniczy w życiu publicznym Ukrainy, Rosji i Białorusi, biorąc udział w sporach politycznych i występując w obronie swobód
obywatelskich i procedur demokratycznych.
Pomimo trudności stawianych przed społeczeństwem obywatelskim w sferze polityki, gospodarki i mediów, wydaje się, że mamy otwartą drogę do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Nawet na Białorusi działanie organizacji obrony praw człowieka i obywatela (Wiosna-94, Białoruski Komitet Helsiński, Karta-97) jest wciąż wspierane przez różne siły społeczne. Biorąc pod
uwagę wyjście właśnie z tego obszaru impulsów do budowania społeczeństwa
obywatelskiego w Polsce, można mieć nadzieję, że proces kreowania społeczeństwa obywatelskiego we wszystkich trzech państwach nie zostanie zahamowany i będzie postępował.
***
Konkludując można dojść do wniosku, że proces kreowania społeczeństwa
obywatelskiego we wschodniosłowiańskich państwach, byłych republikach
ZSRR znajduje się na różnych płaszczyznach rozwoju. Biorąc pod uwagę wydarzenia polityczne ostatnich kilkunastu lat, można stworzyć modele periodyzacji tego procesu.

37 A.A. Vilkov, Èvolûciâ cennostnych ustanovok krestânstva v političeskom processe sovremennoj Rossii [w:] Rossiâ..., s. 657–661.
38 S. Magaril, Intelligenciâ kak sub’ekt graždanskogo obščestva [w:] Rossiâ..., s. 721–723.

Nr 1(2)/2005 Społeczeństwo i Polityka

117

Paweł Timofiejuk

Periodyzację rosyjskiego procesu kreowania społeczeństwa obywatelskiego
zaproponowali V.V. Lapkin i V.I. Pantin39. Wyróżnili oni 5 okresów:
• związkowy – 1989–1991,
• rosyjski – 1991–1993,
• ponownej transformacji – grudzień 1993–1996,
• formowania się partii władzy – 1996–2000,
• formalizacji i rytualizacji procesów politycznych – od 2000 r.
Pierwszy okres charakteryzuje ożywienie się społeczeństwa Związku Radzieckiego i rozpoczęcie procesu wymiany elit. We wszystkich republikach do
władzy dochodzą lokalne narodowe elity, które otrzymując poparcie mas, dążą do wzmocnienia swojej pozycji oraz niezależności od władz związkowych.
Drugi okres jest czasem tworzenia się rosyjskiej sceny politycznej, na której
ścierają się różne poglądy polityczne i dochodzi do tworzenia nowych elit politycznych. Jest to okres formowania się demokracji rosyjskiej, której ostateczna wizja zostanie uformowana wraz z konfliktem prezydenta z parlamentem.
Konfrontacja zakończona zwycięstwem prezydenta doprowadza do ponownej
transformacji elit i postaw społeczeństwa rosyjskiego. Pęd do dalszej demokratyzacji życia zostaje ograniczony w wyniku obaw wywołanych rozpoczęciem
w 1994 roku wojny w Czeczenii. W tym okresie pojawiają się pierwsze oznaki
zbędności społeczeństwa obywatelskiego dla państwa. Czwarty okres to czas
utrwalania się relacji władzy wykształconych w poprzednim okresie oraz formowania się spośród różnych grup interesów w państwie platformy wspierającej władzę – partii prezydenckiej. W tym okresie nastąpiła wojna oligarchów
o sukcesję władzy po Jelcynie, której wynikiem było wykreowanie na przywódcę państwa nikomu nie znanego technokraty z Petersburga – Putina. Dla
wzmocnienia poparcia opinii społecznej dla zmiany u władzy wykorzystano
strach przed terroryzmem czeczeńskim i II wojnę czeczeńską. W końcu najnowszemu okresowi towarzyszy utrwalanie się nowej elity władzy oraz formalizacja procesów demokratycznych. Społeczeństwo obywatelskie wydaje się
być zbędne dla funkcjonowania procedur demokratycznych i wolnego rynku.
Zarazem władze dzięki kontroli nad przejawami życia społecznego – gospodarką, mediami i organizacjami społecznymi – zdają się doprowadzać do rytualizacji wszelkich procesów zachodzących w społeczeństwie i sprowadzać je do
wyuczonych zachowań.
Można pokusić się o stwierdzenie, że w tym wypadku mamy do czynienia
z klasycznym przykładem społeczeństwa transakcyjnego, o którym pisał G. Soros40. W społeczeństwie tym wszelkie relacje społeczne zostały zastąpione
transakcjami, a wartości społeczne i moralne hamulce zostały zniesione lub
znacznie ograniczone. Ma ono szansę wrócić na drogę tworzenia społeczeń39 V.V. Lapkin, V.I. Pantin, Èvolûciâ massovych političeskich orentacii i dinamika vlast’nych
institutov v sovremennoj Rossii [w:] Rossiâ..., s. 714–715.
40 G. Soros, Kryzys światowego kapitalizmu, Warszawa 1999, s. 111–113.
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stwa obywatelskiego, gdyż w państwie istnieją warunki do jego kreowania –
demokracja, wolny rynek, państwo prawa, ale należy przywrócić swobodę rozwoju relacji społecznych, gospodarczych i politycznych, które zostały przez elity zrytualizowane. Jako że Rosja jest federacją z silną władzą prezydencką, wydaje się, że znaczącą rolę w kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego lub
w odchodzeniu od niego odegra druga kadencja Putina oraz rozwiązania
w sferze polityki i gospodarki, na które postawi prezydent. Niewątpliwie
ogromne znaczenie dla społeczeństwa będą miały też dalsze wydarzenia
w Czeczenii oraz rozprzestrzenianie się terroryzmu w Rosji.
Transponując podział Lapkina i Pantina na społeczeństwo ukraińskie można wydzielić 4 okresy formowania społeczeństwa obywatelskiego:
• związkowy – 1989–1991,
• ukraiński – 1991–1994,
• formowania partii władzy – 1995–2000,
• polaryzacji politycznej społeczeństwa – od 2001 r.
W pierwszym okresie mamy do czynienia z podobnymi zjawiskami jak
w Rosji. Następuje proces wymiany elit politycznych, który jest kontynuowany
wraz z ich ukrainizacją w następnym okresie. Ujawniają się w nim głębokie
podziały w społeczeństwie na prozachodni zachód Ukrainy i prorosyjski
wschód. Wygrana w wyborach prezydenckich Kuczmy daje impuls do przekształcania się elit politycznych, które, tak samo jak rosyjskie, pragną sprowadzić społeczeństwo do roli statysty w procesie politycznym. Jednak błędy polityczne, ujawnienie ogromnej korupcji władzy podczas drugiej kadencji Kuczmy oraz zabójstwo Gongadze, doprowadzają do ożywienia się społeczeństwa
ukraińskiego i jego polaryzacji politycznej, które charakteryzują czwarty okres
kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie.
Kiedy obserwowało się wydarzenia związane z wyborami prezydenckimi
w ostatnich miesiącach i porównuje je z wyborami parlamentarnymi z 2002 roku, można było zauważyć znaczne ożywienie społeczeństwa i wzrost jego aktywności politycznej. Ewidentny jest brak zgody na rytualizację procedur demokratycznych i sprowadzenie wolnego rynku do roli narzędzia w rękach grup
polityczno-finansowych.
Tworząc model periodyzacji procesów kreowania społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi, można w tym procesie wyróżnić 4 okresy:
• związkowy – 1989–1991,
• białoruski – 1991–1994,
• formowania autorytarnej władzy prezydenckiej – 1994–1996,
• autorytarnej prezydentury – od 1997 r.
Pierwsze dwa okresy mają podobny przebieg, jak w pozostałych dwóch
państwach. Specyficznym zjawiskiem dla Białorusi jest niewielka aktywność
społeczeństwa, które przede wszystkim oczekuje stabilizacji i poprawy warunków życia, a nie wolności. Doprowadza to do zahamowania rozwoju społe-
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czeństwa obywatelskiego i do rozpoczęcia się w trzecim okresie formowania
się autorytarnej władzy prezydenckiej, co możliwe było dzięki biernej lub
aprobującej postawie większości społeczeństwa dla działań prezydenta. Okres,
który nastąpił po referendum 1996 roku to już czas ciągłego umacniania władzy prezydenckiej, czego elementem jest również referendum z 2004 roku,
które w praktyce otwiera drogę do dożywotniej prezydentury Łukaszenki.
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego został na Białorusi zatrzymany, a stosunki społeczne panujące w tym państwie pozwalają wysunąć wniosek, że mamy do czynienia ze społeczeństwem politycznym, w którym władza dominuje
nad wszelkimi sferami życia społecznego. Można jednak wysuwać wnioski, że
proces kreowania społeczeństwa obywatelskiego trwa nadal, wykazując podobieństwo do wydarzeń lat 70. XX wieku w niektórych państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Świadczyć o tym może uczestnictwo elit społecznych
w organizacjach pozarządowych walczących o przestrzeganie praw człowieka,
aktywność młodzieży i inteligencji. Jednak o tym, czy Białoruś wróci na drogę
tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, można będzie wyrokować dopiero
w sytuacji upadku reżimu autorytarnego oraz ewentualnego późniejszego budowania państwa demokratycznego.
Przemiany w trzech państwach wschodniosłowiańskich po rozpadzie
ZSRR pokazują, że proces kreowania społeczeństwa obywatelskiego nie jest
zjawiskiem prostym i nie pojawia się wraz z wprowadzeniem reżimu demokratycznego i gospodarki wolnorynkowej. Wręcz przeciwnie – jest to proces długotrwały i narażony na wiele przeszkód, które mogą prowadzić do jego zatrzymania lub odwrócenia. To dzięki przekonaniu społeczeństwa o potrzebie
wprowadzenia w życie fundamentalnych wartości obywatelskich możliwe jest
powstanie i utrwalenie społeczeństwa obywatelskiego.
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Tradycyjne społeczeństwo
nieobywatelskie
w postradzieckiej
Azji Centralnej

Obszar postradzieckiej Azji Centralnej tworzy pięć państw: Kazachstan,
Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan i Turkmenistan1. Jest to region, w którym
mamy do czynienia z „nową wielką grą”, z działaniami mocarstw rywalizujących o wpływy. Region ten nie jest obojętny Rosji, Chinom czy Stanom Zjednoczonym, głównie z uwagi na znaczące zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wyśmienite położenie geo- polityczne i ekonomiczne. Wszystkie zainteresowane mocarstwa przedkładają dobre stosunki gospodarcze z państwami
regionu nad wypowiadanie formuł o ocenie ich demokratyczności (czy raczej
jej braku). W obliczu interesu ekonomicznego nawet dla Zachodu rozważania
o demokracji chowane są do kieszeni.
Wszystkie państwa regionu uzyskały niepodległość w wyniku rozpadu
ZSRR w 1991 roku. Ani ludność tych republik, ani ich przywódcy nie pragnęli końca Imperium. W celu jego ratowania poparli nawet, z jednym wyjątkiem,
pucz moskiewski G. Janaeva. Jak wiadomo, bezskutecznie. Niechciana niepodległość przyszła i stworzyła wyzwania na jakie i przywódcy, i społeczeństwo
nie byli przygotowani. Dziś w państwach Azji Centralnej historia pisana jest
na nowo: czasem tylko odkrywana (np. Kazachstan), czasem falsyfikowana
(np. Turkmenistan). Mimo zapewnień przywódców o walce o niepodległość,
1

Czytelnika zainteresowanego omawianą problematyką odsyłamy do monografii poświęconych poszczególnym państwom postradzieckiej Azji Centralnej, które powstały w wyniku realizacji programu badawczego realizowanego przez Zakład Badań Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem T. Bodio. Zob. T. Bodio, K.A. Wojtaszczyk (red.), Kazachstan. Historia–społeczeństwo–polityka, Warszawa 2000; T. Bodio (red.),
Uzbekistan. Historia–społeczeństwo–polityka, Warszawa 2001; T. Bodio (red.), Tadżykistan. Historia–społeczeństwo–polityka, Warszawa 2002; T. Bodio (red.), Kirgistan. Historia–społeczeństwo–polityka, Warszawa 2004; T. Bodio (red.), Turkmenistan. Historia–społeczeństwo–polityka,
w druku.
Nr 1(2)/2005 Społeczeństwo i Polityka

121

Tadeusz Bodio, Piotr Załęski
122

takowej na przełomie lat 80. i 90. XX wieku nie było. Dzisiejszych prezydentów Kazachstanu (Nursultan Nazarbaev), Uzbekistanu (Islam Karimov) czy
Turkmenistanu (Saparmurat Niâzov) trudno byłoby określić jako prowadzących tę walkę. Tym bardziej, że sprawowali urzędy pierwszych sekretarzy rodzimych partii komunistycznych. A Wallenrodami z pewnością nie byli. Na
tym tle wyróżniał się prezydent Kirgistanu (Askar Akaev), przede wszystkim
naukowiec, a dopiero potem członek ścisłej nomenklatury. Obecnie Akaev,
a wcześniej byli sekretarze i zarazem prezydenci Tadżykistanu, zostali z urzędów usunięci w toku rywalizacji klanowej, przeradzającej się w walkę czy wojnę domową. I Emomali Rachmanov (Tadżykistan), i Kurmanbek Bakiev (Kirgistan) z ruchem narodowym czy demokratycznym wiele wspólnego nie mają.

1. Teoria i praktyka systemu władzy
Warunkiem koniecznym, acz nie dostatecznym do zaistnienia społeczeństwa obywatelskiego jest demokracja. Wszystkie państwa regionu w swoich
ustawach zasadniczych jako podstawową zasadę ustrojową wskazują właśnie
zasadę demokratycznego państwa prawnego. Przyjrzymy się bliżej samym
przepisom prawa konstytucyjnego, a także praktyce funkcjonowania systemu
władzy, by dokonać weryfikacji istnienia tejże zasady.
W państwach regionu jeszcze w schyłkowym okresie istnienia ZSRR rozpoczęto zmiany ustrojowe. Został zlikwidowany system jednolitości władzy
państwowej z nadrzędną pozycją parlamentu i wyłanianego przezeń prezydium. Z początku wprowadzano trójpodział władzy, w którym rząd był uzależniony od parlamentu. Reakcją na system parlamentarno-gabinetowy było dążenie prezydentów do ograniczania roli parlamentów, rozszerzania zakresu
swojej władzy w sferze wykonawczej, a następnie także ustawodawczej. Także
obecnie we wszystkich konstytucjach demokratyczność i praworządność
wzmocniona jest przepisem o podziale władzy państwowej. Z przepisów ustaw
zasadniczych nie wyłania się jednak ani model współpracy gałęzi władzy, ani
ich separacji. Za wyjątkiem Kirgistanu, spetryfikowana jest w nich zasada prezydenckiej formy rządów. Nie jest to jednak prezydencjalizm w wydaniu klasycznym czy tym bardziej de’gaulleowskim. Prezydenci są bowiem umieszczeni ponad innymi organami państwa. O podziale władzy można zatem mówić
dopiero po wyłączeniu instytucji prezydenta. System ten można zatem nazwać
superprezydenckim, prezydenckim wschodnim czy cezarystycznym.
Prezydenci formalnie albo są szefami rządu (Turkmenistan), albo przewodniczą egzekutywie (Uzbekistan, Tadżykistan), albo mają kompetencje stawiające ich ponad gabinetem (Kazachstan, Kirgistan). Rząd jest od nich uzależniony, mogą dowolnie dymisjonować jego członków, z premierem włącznie, przy czym parlamentarna odpowiedzialność ministrów, nawet formalnie,
jest iluzoryczna. Próby usamodzielnienia premierów są dość znacząco karaSpołeczeństwo i Polityka Nr 1(2)/2005
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ne, nawet wykluczeniem z elity władzy (np. przypadek A. Kažagel’dina w Kazachstanie).
Szefowie państw dysponują prawem wydawania dekretów oraz, na mocy delegacji uprawnień przez parlamenty, dekretów z mocą ustawy. Ich weto zawieszające wobec ustaw jest silne, a często mają też wpływ na stanowienie prawa
na początku ścieżki legislacyjnej. Prezydenci, za wyjątkiem Tadżykistanu, mają
możliwość dość słabo uwarunkowanego skrócenia kadencji parlamentu.
Uprawnienia parlamentów są w porównaniu z państwami Zachodu słabe. Faktycznie parlamenty są organami fasadowymi i z trudem służą jako miejsce
wstępnego etapu właściwej kariery politycznej w egzekutywie. Próby usamodzielnienia się deputowanych były niezwykle rzadkie i nie przynosiły rezultatu.
Mimo prawnego określenia niezależności sądów, prezydenci są wyposażeni w autentyczne uprawnienia nominacyjne i kontrolne wobec sędziów. Faktycznie o niezależności sądownictwa nie ma mowy. Sądy podporządkowane są
szefom państwa. Są słabe, w Tadżykistanie nie mają nawet środków materialnych na wykonywanie orzeczonych wyroków. Tam, gdzie stworzono, z początku niezależne sądownictwo konstytucyjne, zostało ono podporządkowane prezydentom.
W terenie działają wykonawcze organy władzy państwowej powoływane
i odpowiedzialne przed głowami państw bądź innymi organami egzekutywy.
Usytuowanie formalno–prawne terenowych organów prawodawczych, mimo
ich przedstawicielskiego charakteru, uniemożliwia odgrywanie przez nie znaczącej roli, a tym bardziej kontrolę wymienionych organów wykonawczych.
Samorząd terytorialny funkcjonuje wyłącznie w jednostkach pomocniczych,
choć w przypadku Kirgistanu i Turkmenistanu także na najniższym poziomie
podstawowego podziału terytorialnego.
W przedstawianych państwach praktyka sprawowania władzy w różnym
stopniu – zależnie od kraju – rozmija się z przepisami konstytucji i deklaracjami demokratycznymi na niekorzyść tych ostatnich. Funkcjonowanie systemu
władzy w kontekście demokratyczności i praworządności jest bardzo słabo
oceniane przez Freedom House2. W dziedzinie demokratyczności zarządzania
państwem kraje regionu prezentują się dość jednowymiarowo: najlepszy wynik
osiągnęły Kirgistan i Tadżykistan (6.0), dalej Uzbekistan i Kazachstan (6.25)
oraz Turkmenistan (6.75). W świetle omawianych raportów praworządność
także nie jest cechą państw centralnoazjatyckich. Rzeczywiście, podstawowe
zasady prawa czy pewność prawna nie obowiązują, a urzędnicy często żądają
opłat bez podstawy prawnej, której po prostu nie ma. Sytuacja w tej dziedzi2 Freedom House systematycznie bada i publikuje raporty dotyczące kwestii demokracji
i praworządności. Szczególne miejsce zajmuje w nich projekt „Nations in Transit”, którym objęta jest także Polska. Noty przyznawane krajom w danych dziedzinach odzwierciedlają stopień demokracji, gdzie 1 jest wynikiem najlepszym, a 7 najgorszym. W tekście wykorzystano dane z raportu za rok 2003. Zob. www.freedomhouse.org
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nie najlepiej wygląda w Kirgistanie (5.5) oraz Tadżykistanie (5.75). Kazachstan został sklasyfikowany z notą 6.25, Uzbekistan– 6.5 a Turkmenistan– 7.0.
We wszystkich państwach regionu w wyniku wyborów powszechnych wyłaniani są w myśl przepisów: prezydent, parlament oraz prawodawcze organy terenowe. Centralne komisje wyborcze, czuwające nad przebiegiem wyborów,
tworzone są z udziałem głów państw i faktycznie są im podporządkowane. Wyborów w państwach Azji Centralnej nie można uznać za odpowiadające standardom wolnych wyborów. Oświadczenia OBWE, podobnie jak i noty Freedom House sugerują, że jest coraz gorzej. W dziedzinie wolnych wyborów tylko Tadżykistan osiągnął notę poniżej 6.0, podczas gdy Kirgistan – 6.0, Kazachstan – 6.5, Uzbekistan – 6.75 a Turkmenistan 7.0.
W przypadku wyborów prezydenckich istnieją formalne przeszkody w kandydowaniu czy to w postaci znaczącego cenzusu domicylu, czy to w konieczności perfekcyjnego władania językiem narodowym, czy wreszcie w nakazie złożenia znaczącej kaucji wyborczej, mierzonej nawet w tysiącach USD. Poza wyborami w Tadżykistanie w 1991 roku, których ogłoszone wyniki stały się jedną
z przyczyn wojny domowej, prawdziwej walki wyborczej, bodaj między dwoma
kandydatami, jeszcze w Azji Centralnej nie było. Przykładem działań na rzecz
niedopuszczenia do niej jest chociażby wprowadzenie przed ostatnimi wyborami w Kazachstanie takich uregulowań prawnych, które eliminowały z udziału w wyborach najpoważniejszego przeciwnika prezydenta. W Uzbekistanie
w czasie ostatniej elekcji kontrkandydat Karimova stwierdził, że będzie głosował na urzędującego prezydenta. Z kolei w Turkmenistanie w 1999 roku wprowadzono przepis uprawniający imiennie obecnego prezydenta do wyłącznej
i dożywotniej reprezentacji państwa z kompetencjami ustawodawczymi.
W przypadku wyborów parlamentarnych konieczna jest kaucja wyborcza,
a także zarejestrowanie odpowiedniej liczby list w okręgach terytorialnych.
Przepisy te skutecznie wyłączają możliwość brania udziału w wyborach partiom, nie posiadającym zaplecza, a także kandydatom niezależnym. W wyborach do izby drugiej (Kazachstan, Tadżykistan) możliwości są jeszcze mniejsze, gdyż o elekcji decydują terenowe organy przedstawicielskie, zdominowane przez terenowe organy administracji państwa. Ostatnie wybory parlamentarne w Kazachstanie przeprowadzone w drugiej połowie 2004 roku pokazały,
że władza przestała nawet wykonywać działania na rzecz ich uwiarygodnienia.
Każde z państw konstytucyjnie zapewnia wolność zrzeszania, z możliwością
tworzenia partii politycznych włącznie. Pierwsze niezależne partie powstawały tam jeszcze w okresie perestrojki. Miały one najczęściej charakter ekologiczny, narodowo-demokratyczny bądź narodowo-religijny. Jednak większość
z nich albo nie została nigdy zarejestrowana, albo z inicjatywy władzy państwowej szybko je zdelegalizowano. Stworzone z czasem uregulowania prawne nakazywały rejestrację partii w ministerstwie sprawiedliwości, a więc urzędzie
administracji państwa, a nie sądzie. System wielopartyjny funkcjonuje w zasaSpołeczeństwo i Polityka Nr 1(2)/2005
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dzie wyłącznie w Kirgistanie, gdzie opozycja, dołączając do walczącego Południa, dokonała przewrotu. Najpierw w Uzbekistanie, a następnie w Kazachstanie władze zdecydowały się na stworzenie systemu partii hegemonicznych,
skupionych wokół głowy państwa. Opozycję polityczną różnej maści zlikwidowano (Uzbekistan) bądź zmarginalizowano (Kazachstan), oskarżając o fundamentalizm islamski czy nieodpowiedzialną krytykę poczynań prezydentów.
Doszło nawet do tego, że do rejestracji partii zaczęto wymagać 50 tysięcy
członków, proporcjonalnie reprezentujących wszystkie najwyższe jednostki
podziału terytorialnego (Kazachstan). W Turkmenistanie wprowadzono z kolei system monopartyjny, nie pozwalając na rejestrację jakiejkolwiek partii poza prezydencką, nazwaną z gracją Demokratyczną Partią Turkmenistanu. Tadżykistan po okresie wojny domowej, w której ważył także czynnik islamski
poszedł w kierunku stworzenia systemu prezydenckiej partii dominującej, ale
jednocześnie stał się jedynym państwem w regionie, umożliwiającym legalne
działanie partiom muzułmańskim. W raportach Freedom House kwestia tworzenia niezależnych od władzy partii i innych zrzeszeń występuje pod hasłem:
civil society. Najgorzej wypada tu Turkmenistan (7.0) oraz Uzbekistan (6.5).
Pozostałe państwa uzyskały noty 4.5 (Kirgistan), 5.0 (Tadżykistan) oraz 5.5
(Kazachstan).
Standardom demokratycznym w państwach regionu w jeszcze mniejszym
stopniu odpowiada rynek mediów. Jest to zrozumiałe ze względu na koncesyjny charakter rejestracji środków społecznego komunikowania oraz konieczność posiadania znaczących finansów, w które osoby niezależne od władzy wyposażone są bardzo rzadko. Prasy niezależnej w większości państw w zasadzie
nie ma, nie wspominając o stacjach radiowych i telewizyjnych. W Kazachstanie, na przykład, środki społecznego komunikowania zostały zogniskowane
w ręku rodziny prezydenta pod kierownictwem najstarszej córki jego żony.
Symptomatyczna w tym względzie jest znana konstatacja samego Nazarbaeva,
równie dobrze brzmiąca w języku polskim: w Kazachstanie niezależne mass
media są dlatego niezależne, że nic od nich nie zależy. Poważniejszym źródłem
niezależnej informacji jawi się internet, ale dostęp do niego jest bardzo ograniczony. Poza tym władze podejmowały decyzje o pełnej kontroli komunikacji
elektronicznej. W raportach Freedom House państwa regionu uzyskały
w dziedzinie niezależności mediów następujące noty: Tadżykistan (5.75), Kirgistan (6.0), Kazachstan (6.25), Uzbekistan (6.75) oraz Turkmenistan (7.0).
Bez wątpienia w państwach postradzieckiej Azji Centralnej występuje rozkwit autorytaryzmu, a nawet pewnych form totalitarnych (Turkmenistan).
Trzeba jednak pamiętać, że ważnym zadaniem państw regionu było odrodzenie państwowości i tradycji narodowych, umacnianie podmiotowości państwowej i międzynarodowej w niezwykle skomplikowanej sytuacji politycznej, narodowościowej i religijnej. W rezultacie musiał zaistnieć wzrost znaczenia
państwa, państwa silnego. Bliższa znajomość zagrożeń w Azji Centralnej po-
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twierdza jednak potrzebę istnienia silnego przywództwa w państwach regionu.
Wedle raportów Freedom House państwa regionu pod kątem demokratyczności wypadają fatalnie. W tym momencie najlepsze wyniki osiągają Kirgistan i Tadżykistan, państwa ubogie w surowce naturalne, które, by uzyskać
pomoc międzynarodową muszą czynić pewne kroki w kierunku demokratyzacji. Najgorszą ocenę uzyskuje Turkmenistan – dominują, jak zostało pokazane, noty 7.0, a średnia oceny demokratyczności wynosi 6.94. Niewiele lepiej sytuacja wygląda w Uzbekistanie (średnia 6.56). Kazachstan sytuuje się w środku omawianych państw ze średnią 6.13. Kirgistan w połowie lat 90. uznawany
za oazę demokracji w regionie, z hołubionym przez Zachód prezydentem –
demokratą, podobnie jak Kazachstan, osiąga coraz słabsze wyniki (obecnie
5.63 w porównaniu do 4.65 w 1997 roku). Systematycznie poprawia się, wynik
Tadżykistanu, który niespodziewanie stał się, zdaniem Freedom House’u, najbardziej demokratycznym państwem w regionie (średnia 5.5).
Należy zwrócić uwagę, że badanie systemu władzy, szczególnie praktyki jego funkcjonowania, z perspektywy europejskiej nie powinno być powierzchowne. W ocenie systemu władzy należy uwzględnić odmienność kulturową,
specyfikę mentalności politycznej, w którą wpisany jest syndrom posłuszeństwa, odmienne warunki startowe transformacji, sytuację polityczną w państwach i regionie, uwarunkowania religijne i narodowościowe. Europocentryzm ze stosowaniem miarek kontynentalnej demokracji nie służy zrozumieniu problematyki funkcjonowania systemu władzy w państwach regionu.
Klientelizm, trybalizm i klanowość w państwach Azji Centralnej nie jest patologią, tylko normą. Jak mawia prezydent Nazarbaev: demokracji nie da się
wprowadzić dekretem. System polityczny, określony w przepisach prawnych,
jest w pewnym sensie fasadą. Owszem, funkcjonują poszczególne organy władzy państwa, ale faktyczna decyzyjność znajduje się w rękach szefów państw
oraz podmiotów nieformalnych w polityce i gospodarce. O znalezieniu się
w elicie władzy nie decyduje kompetencja, a tym bardziej wybór, ale wymienione wyżej powiązania nieformalne: klientalne, klanowe czy trybalne. Z takich układów wywodziła się już od czasów Breżniewa nomenklatura partyjno
– republikańska. Do dziś ma ona bardzo silną pozycję w strukturach władzy
politycznej i gospodarczej. Struktury klanowe, klientalne i rodowe szybko adaptują się do współczesnych warunków życia. Generacje ludzi młodych wywodzących się ze struktur klanowych są absolwentami lub uczą się w najlepszych
uczelniach świata, znają języki, techniki komputerowe. Oni to kontynuują biznes rodzinny i zajmują miejsca starszych w strukturach władzy.
Na powiązania rodowe, klanowe i klientalne prezydenci mają wpływ, ale
nie można stwierdzić, że to oni je kształtują. Ich pozycja w niemałym stopniu
zależy od umiejętności balansowania w układach klanowych, stosowania instrumentów polityki kadrowej na szczytach władzy. Polityka kadrowa przyjmuje jednak cechy osoby rządzącej ze wszystkimi jej osobliwościami, ambicjami,
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podejrzeniami, uprzedzeniami i sympatiami. Zaś przywództwo w prowincjach
jest repliką przywództwa na szczycie. W model elit władzy wpisany jest etnokratyzm – nacje tytularne są znacząco nadreprezentowane w systemie władzy.
Biała ludność rosyjskojęzyczna, szczególnie na początku transformacji, była
dyskryminowana i w innych dziedzinach życia społecznego, przy czym podejście szczytów władzy było jej bardziej przychylne niż ludności tytularnych.
Mimo przykładów zawłaszczania państwa przez prezydentów i ich rodziny
(np. Kazachgate i fortuna rodziny Nazarbaevów) korupcja nie jest typowa wyłącznie dla najwyższych szczytów władzy. Znakomita większość urzędników
państwowych jest skorumpowana, a prowadzone czasem przez władze akcje
antykorupcyjne bez większych problemów zbierają olbrzymie żniwo. W ocenie
Freedom House korupcja w regionie waha się od poziomu 6.0 (Kirgistan, Tadżykistan i Uzbekistan) do 6.25 (Kazachstan i Turkmenistan). Poza tym mamy
do czynienia z praktykami dziedziczenia i handlu władzą, sprzedaży urzędów,
które korespondują z powiązaniami nieformalnymi. Wojna domowa w Tadżykistanie, na przykład, w dużej mierze została rozwiązana w wyniku transakcji
handlowych takimi produktami, jak „władza i kapitał republiki”, co nazwano
podziałem sfer wpływów politycznych i ekonomicznych pomiędzy walczącymi
stronami – najbardziej wpływowymi klanami i rodami.

W kontekście przedstawionej wyżej analizy systemu władzy nie można
stwierdzić, że władze państw Azji Centralnej sprzyjają tworzeniu się społeczeństw obywatelskich. Brak demokracji i zapewniania podstawowych praw
i wolności politycznych uniemożliwia budowę takiego społeczeństwa. Ewentualnych źródeł kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego można doszukiwać się zatem w postawach politycznych społeczeństwa, o ile te będą kontestujące bądź reformatorskie wobec istniejącego systemu władzy, oraz w opozycyjnych zachowaniach politycznych społeczeństw. Wobec tego przedstawiamy
poniżej zarys postaw i zachowań politycznych społeczeństw państw regionu3.
Tożsamość społeczna, dotycząca postrzegania siebie w kategoriach państwowych stanowi ważny element psychopolitycznej charakterystyki społeczeństw. W Kazachstanie dominują identyfikacje z ZSRR bądź WNP, a nie te
z państwem kazachstańskim. Przyczyną są tu resentymenty, wynikające z daleko lepszej oceny rzeczywistości minionej w stosunku do obecnej. Trudno zatem doszukiwać się tu źródeł społeczeństwa obywatelskiego.
3 Badania opinii publicznej w państwach Azji Centralnej prowadzone są rzadko albo wcale.
W tym artykule zostaną wykorzystane badania kazachstańskie. Przy czym należy podkreślić, że
sytuacja ekonomiczna i bezpieczeństwo są w tym kraju na najwyższym poziomie w regionie. Autorzy użyją także własnych materiałów, zgromadzonych w wyniku badań, także terenowych,
państw i społeczeństw Azji Centralnej.
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W państwach Azji Centralnej po ogłoszeniu niepodległości nacje tytularne
nie uznawały Rosjan i innych białych za pełnoprawnych obywateli. Szczególnie w pierwszej połowie lat 90. traktowani oni byli negatywnie, z izolacją społeczną włącznie. W Uzbekistanie niechęć do białych była widoczna choćby poprzez zaprzestawanie witania się przez Uzbeków z białymi sąsiadami a nawet
przemoc wobec białych w tradycyjnych machallach miast. Już w drugiej połowie lat 90. społeczeństwa zrozumiały, że obecność białych jest pożądana do
właściwego funkcjonowania gospodarki i sfery budżetowej. Zaczęli oni być zatem traktowani jako obywatele niezbędni, ale bez prawa do adekwatnej reprezentacji politycznej i adekwatnego miejsca w życiu społecznym. Nacje tytularne i Rosjanie nie rozpatrują siebie nawzajem w kategoriach swój–obcy. Narody Azji Centralnej w rozszerzonej kategorii „nasi” ujmują też pozostałe narody przestrzeni postradzieckiej, za wyjątkiem nadbałtyckich. Międzyetniczne
związki koleżeńskie, przyjacielskie są akceptowane, przy czym akceptacja ta
drastycznie maleje w przypadku związków małżeńskich. Wobec braku przekonania co do konieczności równości politycznej wszystkich obywateli trudno
mówić w tym względzie o narodzinach społeczeństwa obywatelskiego.
W świetle badań opinii publicznej zaprowadzenie wartości i instytucji demokratycznych było drugorzędnym problemem społecznym. Największe bolączki dotyczyły kwestii gospodarczo – społecznych. Co ciekawe, samo pojęcie
demokracji jest w państwach regionu utożsamiane właśnie z realizacją praw
socjalnych. Brak realizacji tychże jest zatem rozumiany przez ludność jako
brak demokracji. Schyłkowy okres radziecki, z którym ludność dokonuje porównań traktowany jest prawie jako idylla. W społeczeństwach centralnoazjatyckich dominują w kwestiach społeczno–gospodarczych wartości określane
na Zachodzie jako lewicowe. W Kazachstanie blisko połowa obywateli uznaje, iż państwo winno zarządzać całą gospodarką w celu realizacji zasady równości społecznej, a tylko około 1/4 za najlepsze rozwiązanie uważa gospodarkę rynkową z interwencjonizmem państwa. Z tymi poglądami współgrają też
opinie dotyczące preferowanego rodzaju własności – dominacja własności
państwowej jest preferowana przez ponad trzecią część ludności. Potwierdzają te poglądy również oceny zmian społeczno–gospodarczych w Kazachstanie.
We wszystkich wyodrębnionych w badaniu sferach społeczeństwo uznało
zmiany na gorsze, przy czym procent wskazujących taką odpowiedź dochodził
nawet do 72 (rolnictwo). Owym opiniom nie należy się dziwić choćby z uwagi
na fakt, iż wielu ludzi w Kazachstanie żyje poniżej minimum egzystencji. Stawianie demokracji jako małoznaczącej wartości oraz bolączki ekonomiczne,
których pożądanym rozwiązaniem byłyby działania redystrybucyjne państwa,
nie pozwalają na odnajdywanie w tej dziedzinie zaczątków społeczeństwa obywatelskiego.
Warunkiem istnienia społeczeństwa obywatelskiego jest znacząca partycypacja polityczna, i to nie tylko w wydaniu konwencjonalnym. W dane dotycząSpołeczeństwo i Polityka Nr 1(2)/2005

Nr 1(2)/2005 Społeczeństwo i Polityka

Tradycyjne społeczeństwo nieobywatelskie…

ce partycypacji wyborczej w państwach centralnoazjatyckich trudno wierzyć.
Wszak podawana około 90– procentowa frekwencja w wyborach jest fikcją.
Potwierdzali to międzynarodowi obserwatorzy, a z czasem i politolodzy. Oddawanie głosów za całą rodzinę, blok czy dorzucanie kart do głosowania do
urn były zjawiskami typowymi. Trudno zatem za fakt przyjąć tak wysoką partycypację konwencjonalną. Partycypacja niekonwencjonalna jest na ogół
z góry odrzucana. W Kazachstanie tylko co dziesiąty obywatel przy wystąpieniu znaczących problemów zobowiązuje się do wzięcia udziału w strajku czy
zgromadzeniu. W sytuacji problemów, konfliktów z organami władzy państwowej tylko piąta część społeczeństwa zdecydowałoby się na jakąś reakcję.
Wyniki to niskie, nawet w kontekście podejścia Almonda i Verby. Pierwiastki
kultury demokratycznej zaczynają dopiero się rodzić. Wojna domowa w Tadżykistanie czy walka klanowa w Kirgistanie to partycypacja nielegalna, którą
prodemokratyczną trudno nazwać.
Stosunkowo niezależne inicjatywy polityczne z początków niepodległości,
jak już zaznaczyliśmy, zostały przez władzę zlikwidowane bądź zmarginalizowane. Jednak cały czas pojawiają się symptomy odmiennych od „oficjalnego”
spojrzenia na politykę. Kreuje je opozycja, kierowana głównie przez byłych
wysokich urzędników państwowych, na ogół odsuniętych przez przywódcę od
władzy politycznej (np. Kažagel’din, Ablâzov, Žakiânov, Abilov w Kazachstanie). Artykułują oni konieczność demokratyzacji, jednak ich wiarygodność
i popularność w społeczeństwie nie jest na ogół wysoka. Za wyjątkiem Turkmenistanu i Uzbekistanu, ich partie mogą działać i często działają, ale bez
większych rezultatów. Trudno określać ich opozycją asystemową – wydaje się,
że najważniejszym celem działania jest tu zmiana warty w elicie władzy. Nie
wydaje się realne, aby w najbliższej perspektywie opozycja ta zdołała wywołać
coś na kształt gruzińskiego „ruchu róż” czy ukraińskiej „pomarańczowej rewolucji”. „Rewolucja tulipanowa” w Kirgistanie była przecież faktycznie przewrotem klanowym, a „rewolucjoniści z Południa” – łupiący Biszkek – z demokracją nic wspólnego nie mieli. Wydarzenia Kirgiskie już spowodowały zaostrzenie kursu przez pozostałych prezydentów.
W państwach regionu, szczególnie w Uzbekistanie, Kirgistanie i Tadżykistanie, aktywna jest też nielegalna opozycja islamska. Islamska Partia Odrodzenia, założona w Astrachaniu, zdołała zdobyć poparcie na początku lat 90.
w Tadżykistanie. Programowo piętnująca terroryzm i stojąca na stanowisku
praworządności, stała się faktycznie jedną ze stron w wojnie domowej w Tadżykistanie. Bezpośrednio poprzedziły ją wystąpienia społeczne przeciw prezydenturze R. Nabieva oraz wynikom wyborów, w których jego konkurent, popierany przez koalicję demokratów i islamistów, D. Chudonazarov, miał
otrzymać trzecią część głosów społeczeństwa. Ustąpienie Nabieva i osadzenie
na stanowisku głowy państwa Rachmonova potwierdzało, że ważniejsze od
czynnika religijnego czy stosunku do demokracji stały się w tej wojnie kwestie
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terytorialno–klanowe. Działania bojowe Islamskiego Ruchu Uzbekistanu,
w tym tzw. kryzysy betkeńskie czy zamachy terrorystyczne w Taszkencie są
z kolei najbardziej znanymi wydarzeniami politycznymi regionu na przełomie
wieków. Dzięki poparciu władz państwowych dla Stanów Zjednoczonych
w czasie operacji afgańskiej, IRU zostało uznane przez społeczność międzynarodową za ruch terrorystyczny. Czy IRU oferuje inny obraz życia politycznego? Tak, jest to dość mgliście pojmowana republika islamska. Wiadomo, że
ogłoszono „początek dżihadu przeciwko tyrańskim władzom Uzbekistanu”. Ta
sytuacja spowodowała zaostrzenie kursu politycznego przez reżim Karimova,
przy czym nie brakowało głosów, że jest to na rękę władzom, a nawet, że jest
przez nie inspirowane. W każdym razie miasteczko Jaslyq w należącym do
Uzbekistanu Karakałpakstanie stało się wielkim więzieniem dla islamistów,
w którym przebywają i inni niewygodni władzy obywatele. Trzecia ważna siła
islamska działająca w regionie, Hizb ut-Tahrir (Partia Wyzwolenia), hasła programowe dotyczące budowy kalifatu islamskiego odkłada na nieokreśloną
przyszłość. Jej aktywność skupia się w najbardziej religijnej i zarazem najbiedniejszej Kotlinie Fergańskiej. Organizuje ona w tym regionie możliwość pracy dla bezrobotnych. Poparcie dla Hizb ut-Tahrir zaczęło wykraczać poza biedne tereny wiejskie i sięgnęło nawet wielkomiejskiej inteligencji, która widzi
w jej działaniu możliwość spełniania tradycyjnych funkcji niegdyś realizowanych przez machalle. Islam, poza Kazachstanem i Turkmenistanem, jawi się
dzisiaj jedyną realną konkurencją wobec istniejącego systemu władzy. Tylko
dzięki niemu można odnaleźć w państwach regionu zaczyny społeczeństwa
obywatelskiego. Stworzonego w ten sposób społeczeństwa tak Zachód, jak
i państwa Azji Centralnej oczywiście nie chcą. Kuriozalnie dla człowieka Zachodu brzmi stwierdzenie, że elementy społeczeństwa obywatelskiego w opisywanych państwach mają się nijak do interesów Zachodu, ale i demokracji
zachodniej.
Społeczeństwa do funkcjonowania jako obywatelskie nie są po prostu gotowe. Kultura polityczna uczestnictwa na razie więc w nich nie funkcjonuje.
Społeczeństwo kazachstańskie, na przykład, jest zdaniem tamtejszych badaczy
nosicielem kultury politycznej podporządkowania, choć zauważa się, że jest
ono mniej autorytarne niż wynikałoby to z obiegowych opinii. Bez wątpienia
obywatele ani nie określają się jako podmioty polityki, ani nie mają rzeczywistego wpływu na władzę. Swych praw często nie znają, a system władzy traktują, nie bez racji, jako pewną atrapę nałożoną na powiązania nieformalne. Nie
mają jednak wątpliwości, kto stoi na jego czele – tu odpowiedź jest oczywista:
prezydent. Wiele wskazuje, iż w odczuciu społecznym to silna władza personifikowana przez prezydenta zapewnia porządek i bezpieczeństwo. Kultura polityczna osadzona w tradycjach cywilizacji koczowniczej, preferuje model silnego przywódcy i bezwzględnego posłuszeństwa wobec niego. Przedstawione
rozumowanie nie pozwala na stwierdzenie, że kultura polityczna jest zaścianSpołeczeństwo i Polityka Nr 1(2)/2005
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kowa. Okres radziecki i dzisiejszy okres niepodległości wyraźnie pokazują
społeczeństwu, iż władza istnieje, działa i na pewne kwestie ma wpływ. Doprowadziło to nawet do rozszerzenia funkcjonowania patriarchalności także na
władzę państwową. Stąd można pisać o poddańczo–patriarchalnym typie kultury politycznej.
Pauperyzacja społeczeństw, ich brak wpływu na władzę państwową owocują najczęściej alienacją, szczególnie z takimi elementami jak anomia, wyobcowanie i bezsilność. Nie należy się zatem dziwić marginalizacji społecznej grup
i jednostek, przyjmującej nawet postać traumy. Trauma owa najczęściej skutkuje wycofaniem, powodującym rezygnację z udziału w życiu politycznym,
i skupieniem się na prywatnej sferze życia. W jednym z badań w Kazachstanie
władza jako wartość zajęła ostatnie miejsce pośród wszystkich przedstawianych wartości. Poza ucieczkowymi strategiami przystosowawczymi dominuje
„getoizacja”, polegająca na okopywaniu się we własnym kręgu etnicznym, rodowym czy regionalnym i próbie wywalczenia sobie przywilejów bez oglądania
się na interesy ogółu społeczeństwa. Społeczeństwo ma raczej ponury obraz
przyszłości, będący odzwierciedleniem opisywanego stanu emocjonalnego,
braku wiary w poprawę swojego losu w przewidywalnej perspektywie czasowej. Wszelkie koncepcje państwowe traktowane są mimo znaczących środków
wydawanych na propagandę jako co najmniej niezrozumiałe. Idealizacja przeszłości zatem to psychologicznie zrozumiałe jedno z lekarstw pomagających
zachować równowagę psychiczną w sytuacji, gdy teraźniejszość zawodzi i brakuje perspektyw na poprawę sytuacji w przyszłości.
***
W postradzieckiej Azji Centralnej reżimu demokratycznego nie ma i w dającej się przewidzieć przyszłości nie będzie. Władza państwowa nie pozwala na
realizację podstawowych zasad demokracji. Z drugiej strony wyalienowane
społeczeństwa nie wykazują zainteresowania działaniem społecznym. Elementy aktywności politycznej społeczeństwa można dostrzec w działaniach
nielegalnych partii islamskich i walkach klanowych. Ów zaczyn społeczeństwa
obywatelskiego jawi się jednak jako niebezpieczny.
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Kirgistan: powstanie
narodowe czy pucz klanów?

1. Rewolucja „kirgiska” – narodowa, klanowa czy z eksportu
W ostatnich kilkunastu miesiącach powstania narodowe objęły trzy państwa – Gruzję, Ukrainę i Kirgistan, obronną ręką wyszły władze Armenii
w czasie ubiegłorocznych wyborów i Tadżykistanu w tym roku.
W opinii wielu politologów wydarzenia w Kirgistanie z marca 2005 r. są
częścią składową globalnego „efektu domino” w rozwoju demokracji na obszarze byłego ZSRR1. Pojawia się więc pytanie, które kraje będą następne?
Takie też pytanie zadawał sobie w 2004 r. Askar Akaev (po rewolucji gruzińskiej i zamieszkach w Armenii ) i nie skrywał swojego zaniepokojenia licząc
się z możliwością przewrotu w Kirgistanie2. W ostatniej książce, wymownie zatytułowanej: W przyszłość patrzę optymistycznie pisze on wprost, że dysponuje
informacjami o planach Departamentu Stanu USA dotyczących zmiany władzy w Kirgistanie i Kazachstanie. Dodaje także, że w marcu 2004 r. do Waszyngtonu zostali zaproszeni liderzy opozycji kirgiskiej (w tym obecny pre1 Zob. D. Berk, Revoluciâ v Kyrgyzstane: „Bud’ ostrožen v svoich želaniâch…”, strona internetowa: www.eurasianet.org (28.03.2005).
2 Askar Akaev urodził się w 1944 r. Jest absolwentem Leningradzkiego Instytutu Mechaniki
Precyzyjnej. Od 1976 r. wykładał i pracował w Instytucie Inżynierii Fizycznej w Moskwie. Jest
profesorem nauk technicznych, a od 1987 r. członkiem Akademii Nauk Kirgistanu. Napisał ponad 80 prac naukowych i był jednym z odkrywców optyki komputerowej. W 1987 r. został wybrany na stanowisko wiceprezydenta, a w 1989 r. – prezydenta Akademii Nauk. W marcu 1990 r.
został deputowanym do rady najwyższej, a 27 października tego samego roku po kilku turach
głosowania, na nadzwyczajnej sesji rady najwyższej został wybrany na urząd prezydenta. Podczas
zamachu sierpniowego w Moskwie był jedynym prezydentem państw Azji Centralnej, który potępił pucz od samego początku i zdelegalizował partię komunistyczną. Był postrzegany jako najbardziej demokratyczny prezydent w regionie. Z oficjalnymi wizytami w Polsce przebywał dwukrotnie – w listopadzie 1998 r. i marcu 2004 r. Podczas ostatniej wizyty zaprosił grupę naukowców polskich do Belwederu. Na spotkaniu związanym z prezentacją książki wiele mówił o potrzebie współpracy naukowo – kulturalnej obu krajów. Pozostawił po sobie jak najlepsze wrażenie.

Nr 1(2)/2005 Społeczeństwo i Polityka

135

Tadeusz Bodio

mier, jednocześnie pełniający obowiązki prezydenta Kirgistanu Kurmanbek
Bakiev), którzy w czasie rozmów z politykami amerykańskimi opowiadali się
za potrzebą zmiany władzy w państwie3. Zdaniem A. Akaeva aksamitne rewolucje z „eksportu”, w ramach „interwencji humanistanych”, są niedrogie i wpisują się w interesy niektórych mocarstw prowadzących grę o sfery wpływów
geopolitycznych.
Na przyczyny i przebieg rewolucji kirgiskiej złożył się cały splot okoliczności, w których uwarunkowania zewnętrzne niewątpliwie odegrały istotną rolę.
Wystarczy tu tylko wspomnieć o znaczeniu Azji Centralnej dla geopolityki rosyjskiej, Stanów Zjednoczonych, Chin czy świata muzułmańskiego.
Spośród uwarunkowań wewnętrznych wydarzeń marcowych w Kirgistanie,
określanych przez media „rewolucją tulipanową”, ważne okazały się podziały
etnopolityczne, zwłaszcza narastający konflikt między klanami, na który nałożyły się kryzys gospodarczy, ubóstwo i brak szans życiowych „zwykłych obywateli”.
W pierwszej fazie wydarzeń kirgiskich miała miejsce konfrontacja poparcia
społecznego obozu władzy i opozycji, której towarzyszyła wojna propagandowa i demonstracje (I i II tura wyborów do parlamentu), zaś w drugiej fazie, po
ogłoszeniu wyników wyborów, doszło do puczu sił opozycyjnych wspieranych
przez przeciwne A. Akaevowi klany polityczne4, który w trzeciej fazie przerodził się w masowe demonstracje o symptomach „powstania narodowego”. Ale
czy było to powstanie narodowe? Tu nie ma pewności. Artykuł piszę w drugim
tygodniu „rewolucji kirgiskiej” i zdaję sobie sprawę, że postawiona teza będzie
wymagała weryfikacji wraz napływem nowych informacji o wydarzeniach
w tym kraju.

2. Przyczyny konfliktu i eskalacja wydarzeń
Ruch protestu przeciwko władzy, który wieńczyła „rewolucja marcowa”,
rozpoczął się już na początku 2002 r. Bezpośrednią przyczyną było aresztowanie działacza opozycyjnego i członka parlamentu Azimbeka Beknazarova. Deputowany krytykował prezydenta za niekorzystne porozumienia graniczne
z sąsiadami. Został aresztowany mimo posiadanego immunitetu, co spowodowało lawinę protestów społecznych. Wówczas też pojawiły się pierwsze głosy
o uruchomieniu procedury impeachmentu i wezwania, aby Akaev ustąpił ze
stanowiska. W dniach 17–18 marca siły porządkowe krwawo stłumiły marsz
protestu w pobliżu Kerbenu na południu kraju. W starciach zginęło 6 demonstrantów. Wydarzenia te skonsolidowały opozycję, która w sierpniu 2002 r.
3 Zob. A. Akaev, Dumaâ o budušèim z optimizmom. Razmyšleniâ o vnešnej politike i miroustrojstve, Biškek 2004.
4 Szczegółowo na temat trybalizmu i układu klanowego w Kirgistanie: T. Bodio, K. Kyzy
Nurgul, W. Jakubowski, Przywództwo i elity polityczne, w: T. Bodio (red.), Kirgistan. Historia –
społeczeństwo – polityka, Warszawa 2004.
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utworzyła „Ruch na rzecz dymisji prezydenta Akaeva”. Jego aktywiści żądali
także nowych wyborów.
W późniejszym okresie protesty falowały z różnym natężeniem – do 2 lutego 2003 r., kiedy to odbyło się referendum konstytucyjne. Głosujący opowiedzieli się faktycznie za pozostaniem A. Akaeva na stanowisku prezydenta.
W opinii wielu ekspertów prezydentowi udało się osiągnąć balans sił naruszony wydarzeniami na południu kraju.
Kolejna fala aktywności opozycji politycznej zaczęła przybierać na sile wraz
ze zbliżającymi się wyborami do parlamentu. Zostały one zaplanowane na
2005 rok5. Kontekst walki o władzę był szczególny: w historii Azji Centralnej
żaden z prezydentów nie oddał dobrowolnie władzy, zaś głowie państwa kirgiskiego kończyła się trzecia kadencja i zgodnie z konstytucją nie mógł ubiegać
się o urząd w kolejnych wyborach. Do konfrontacji wyborczej od dawna przygotowywał się obóz prezydenta i opozycja. Z moich rozmów z przedstawicielami najwyższych władz państwowych tego kraju (wiceminister spraw zagranicznych L. Imanalievą, zastępcą szefa administracji prezydenta A. Džekšenkulovem, czy A. Takybaševem i in.), prowadzonych w połowie 2004 r. i później,
wynikało, że poważnie traktują sytuację, a nawet liczą się z przegraną w wyborach. Zwłaszcza, że ze strony prezydenta padała deklaracja, że nie będzie on
więcej kandydował na urząd (połowa 2004 r., w trakcie wizyty w USA). Opozycja nie dowierzała tym deklaracjom. W jej optyce scenariusz sukcesji władzy
miał być następujący: jeśli zostanie wybrany parlament proprezydencki, to należy się spodziewać zmiany przepisów konstytucji, które pozwolą A. Akaevowi na udział w kolejnych wyborach.
Na liście wyborczej zarejestrowano 390 kandydatów. Lider opozycji Roza
Otumbaeva (b. minister spraw zagranicznych oraz ambasador Kirgistanu
w USA) 11 lutego w wykładzie wygłoszonym w Centrum Carnegie (Moskwa),
charakteryzując kandydatów stwierdziła, że w 1/3 to klan prezydenta, w tym
jego syn i córka, siostra żony prezydenta, syn premiera, syn i zięć szefa administracji prezydenta itp.; 1/3 to bogaci biznesmeni, którzy kupują sobie miejsca na liście wyborczej i głosy elektoratu (szacowała, że kampania będzie kosztowała ok. 350 mln USD, prawie tyle, co budżet kraju) i także 1/3 to przedstawiciele opozycji politycznej6.
Wybory do parlamentu odbyły się 27 lutego 2005 r. (w tym samym dniu
obyły wybory do parlamentu w sąsiednim Tadżykistanie, gdzie nie doszło do
„rewolucji”, co należy tłumaczyć m.in. faktem, że w świadomości ludzi żywe są
5 Przebieg wydarzeń w Kirgistanie rekonstruujemy na podstawie różnych, niepełnych i często sprzecznych doniesień zagranicznych środków masowego przekazu oraz informacji zawartych na stronie internetowej: www.eurasianet.org
6 Zob. Wykład R. Otumbaevej w Moskiewskim Centrum Carnegie na seminarium „Ožidaetsâ li tulipanovaâ revoluciâ v Kyrgyzstane? Kto sleduušèij v oèeredi za Ukrainoj?”, strona internetowa: www.carnagie.ru
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wspomnienia niedawnej wojny domowej z powodu zaistniałych konfliktów
w układzie klanowym). Przebiegały one w nerwowej atmosferze. Obóz władzy
był pod wrażeniem wydarzeń w Gruzji i na Ukrainie, zwłaszcza, że na klika dni
przed wyborami ok. 200 osobowa grupa przeciwników A. Akaeva próbowała
stawiać namioty przed parlamentem kirgiskim. Można nawet przypuszczać, że
elity władzy, powiązane z klanami z północy kraju, nie były początkowo pewne wygranej. Z kolei opozycja, wywodząca się głównie z klanów południowych, miała świadomość unikalnej szansy uzyskania licznej reprezentacji
w parlamencie (z wystąpienia R. Otumbaevej w Centrum Carnegie wynikało,
że opozycja w optymalnym wariancie liczyła na 1/3 mandatów, które pozwoliłyby jej blokować ważniejsze decyzje). Natomiast nie liczyła – w mojej ocenie
– na przejęcie władzy w państwie. Nadal występowała z żądaniami ustąpienia
prezydenta A. Akaeva (w warunkach azjatyckich standardem jest personifikacja polityki, utożsamianie przywódcy z klanem).
Wyniki wyborów z 27 lutego nie przesądziły o zwycięstwie żadnej ze stron.
Wybrano tylko 31 deputowanych (w tym syna Askara Akaeva – Ajdara) do
75-osobowego jednoizbowego parlamentu7. W tej sytuacji na 13 marca wyznaczono drugą turę wyborów.
Okres między 27 lutego i 13 marca charakteryzował się wyjątkowo ostrą,
negatywną kampanią wyborczą. Wojnie propagandowej towarzyszyły demonstracje, starcia, blokady dróg i próby przejęcia budynków administracji w regionach. Władza zarzucała opozycji łamanie porządku konstytucyjnego, destabilizację sytuacji w państwie, zaś opozycja – manipulacje, poczynając od
przepisów ordynacji wyborczej (wprowadzono m.in. przepis mówiący, że w wyborach może uczestniczyć każdy, kto ostatnie 5 lat mieszkał w kraju, co w oficjalnej interpretacji wykluczało kandydowanie R. Otumbaevej i innych opozycjonistów), po handel miejscami na liście wyborczej i fałszowanie rezultatów
wyborów. W dniu 10 marca zjednoczyła się opozycja. Liderem utworzonej Rady Koordynacyjnej kilku partii został Kurmanbek Bakiev (jeszcze do maja
2002 r. premier, a obecnie szef Ruchu Ludowego Kirgistanu).
W drugiej turze głosowania w 39 okręgach uczestniczyło ponad 1,5 mln
osób. Wybrano 37 deputowanych, w tym córkę prezydenta Bermet Akaevą, jego syna, także kilku przedstawicieli opozycji (3 z Ruchu Narodowego „Ojczyzna” oraz 1 osobę reprezentującą partie komunistów).
14 marca obóz prezydencki uznał, że wygrał wybory, opozycja - że rezultaty wyborów zostały sfałszowane. W tym samym dniu przebieg wyborów skrytykowało OBWE. Od tego momentu wydarzenia w Kirgistanie potoczyły się
w tempie błyskawicznym.
Okres od 14 do 24 marca okazał się decydujący w walce o władzę w państwie. Katalizatorem protestów były wprawdzie zarzuty dotyczące sfałszowa7 W 2003 r. dokonano zmian w Konstytucji Kirgistanu, zgodnie z którymi, istniejący dwuizbowy parlament miał zostać po tych wyborach przekształcony w jednoizbowy.
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nia wyborów, ale ich przyczyny były znacznie głębsze. Tkwiły one w niezadowoleniu społecznym związanym z ubóstwem, bezrobociem i innymi patologiami. Ważną w eskalacji wydarzeń okazała się spontaniczność, charakterystyczna dla mentalności kirgiskiej.
Dynamika wydarzeń zaskoczyła obóz prezydenta i wymknęła się spod kontroli. Brak zdecydowanej reakcji władz w pierwszych dniach po drugiej turze
wyborów zdaje się dowodzić, że nie miały one scenariusza działań w zaistniałej sytuacji lub, ogarnięte paraliżem, takiego scenariusza nie uruchomiły. Początkowa niechęć do dialogu z demonstrantami, oświadczenia o nieużyciu siły przeciwko nim i oczekiwanie na naturalne rozładowanie napięć społecznych
to taktyka władz, która okazała się błędną. Postawa władz w istocie sprzyjała
mobilizacji sił opozycyjnych. Według komentatorów rosyjskich liderzy klanów
regionalnych w jedną noc potrafili zmobilizować tysiące ludzi, którzy wyszli na
ulice a później pojechali protestować do stolicy. Wielu z nich – poza ogólnymi
hasłami – nie wiedziało dokładnie, dlaczego protestuje, ale tak nakazywała solidarność klanowa (w tym względzie symptomatyczna jest wypowiedź młodego Kirgiza, którego zdjęcia, siedzącego na fotelu prezydenckim z flagą, obiegły cały świat. Na pytanie o motywy protestu odpowiedział: „nie mieliśmy
żadnego planu, po prostu dołączyliśmy do maszerujących pod pałac prezydencki”, a zarazem dodał, że jest absolwentem dwóch kierunków studiów i od
miesięcy jest bezrobotny).
W pierwszych dniach przełomu politycznego z całą ostrością ujawniły się
różnice między klanami proprezydenckimi oraz wspierającymi opozycję. Było
to zrozumiałe, gdyż klany wspierające ruch opozycyjny, a więc południowe, były u steru władzy w okresie L. Breżniewa i M. Gorbaczowa. W czasach prezydentury A. Akaeva czuły się zaś dyskryminowane.
W centrach administracyjnych (Dzalalabad, Osz, Naryn, Tałas) opozycja
przejmowała budynki administracji rządowej, następnie rozpoczęła tworzenie
nowych struktur „władzy narodowej”: (m.in. w Oszu wybrano nowego gubernatora – A. Artykova, który w stacji radiowej „Osz – 3000” ogłosił, że „obwód
nie uznaje władzy Akaeva”, zaś szef sił bezpieczeństwa w obwodzie stwierdził,
że jemu wszystko jedno, komu będzie służył, byle był porządek).
Budowa alternatywnych struktur władzy skutkowała swoistą dwuwładzą
w państwie8. A. Akaev w reakcji na zaistniałą sytuację w wystąpieniu telewizyjnym (21 marca) wydarzenia na południu kraju nazwał „przewrotem państwowym” oraz stwierdził że nie zamierza zrezygnować z funkcji („to kwestia nie
demonstrantów, lecz narodu”). Polecił także szefowi Centralnej Komisji Wyborczej zbadanie zażaleń z regionów. CKW stwierdziła, że tylko w jednym
okręgu należy powtórzyć wybory.
8 Por. W Kirgistane osušèestvlâetsâ scenarij dvoevlastiâ, strona internetowa: www.eurasianet.org
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W dniu 22 marca miała miejsce inauguracyjna sesja nowego parlamentu,
zbojkotowana przez przedstawicieli opozycji. Sulejman Imanbaev (przewodniczący CKW) stwierdził, że wybory są prawomocne a parlament legalny, zaś
A. Akaev apelował o spokój, zapowiedział, że nie wprowadzi stanu wyjątkowego i nie użyje siły przeciwko opozycji, mimo, że prowokuje ona do rozwiązań konfliktu metodami „siłowymi”.
23 marca w Biszkeku wyszli na ulicę demonstranci pod hasłami „Chcemy
znać prawdę”. Zostali oni rozpędzeni przez siły porządkowe. W kolejnym
dniu na centralnym placu stolicy zebrało się kilkanaście tysięcy demonstrantów. Wieczorem rosyjskie stacje telewizyjne i radiowe przekazały informację,
ze A. Akaev opuścił kraj i udał się do Kazachstanu (w kolejnych informacjach
– że do Rosji). W tym czasie demonstranci bez większych trudności przejęli
pałac prezydencki i budynki rządowe. Z więzienia uwolniono jednego z liderów opozycji politycznej Feliksa Kulova (b. wiceprezydenta i ministra spraw
wewnętrznych).
W nocy z 24 na 25 marca rozpoczęły się grabieże i akty wandalizmu. W atmosferze strachu i braku reakcji ze strony sił porządkowych mieszkańcy zaczęli organizować oddziały samoobrony. Rozwój wydarzeń wymknął się spod
kontroli opozycji. W tej sytuacji jej liderzy podjęli próbę zorganizowania władzy tymczasowej w kraju. K. Bakiev został premierem i pełniącym obowiązki
prezydenta, O. Tekebaev - nowym spikerem parlamentu, a F. Kulov – szefem
wszystkich struktur bezpieczeństwa. W kolejnych dniach na wicepremierów
mianowano Išengul Bolžurovą i Daniâra Usenova. W skład nowych władz weszło sporo osób z uprzedniego rządu. Opozycja podjęła próbę zwołania „starego” parlamentu, gdyż rezultaty wyborów zostały tym razem unieważnione
przez Sąd Najwyższy Kirgistanu.
W dniu 29 marca rosyjskie media przekazały informację, że władze tymczasowe Kirgistanu podjęły decyzję o terminie nowych wyborów do parlamentu
(26 czerwca) oraz, że A. Akaev przebywa pod Moskwą i gotowy jest zrezygnować z funkcji prezydenta pod warunkiem gwarancji bezpieczeństwa dla niego
i rodziny po powrocie do kraju. Przekazano także informację o terminie planowanych wyborów prezydenckich (26 czerwca).
Według doniesień agencji informacyjnych „Chabar” i „AKIpress” 3 kwietnia w Moskwie odbyły się negocjacje przedstawiciela prezydenta A. Akaeva
z siedmioma wysłannikami rządu tymczasowego, którym przewodniczył O. Tekebaev. Zakończone zostały podpisaniem protokołu zawierającego cztery
punkty: 1) A. Akaev zobowiązuje się do przedterminowego złożenia urzędu
prezydenta; 2) parlament nie zmieni konstytucji i przyjmie ustawę o gwarancjach bezpieczeństwa dla prezydenta; 3) parlament przyjmie rezygnację
A. Akaeva z funkcji prezydenta i wyznaczy datę przedterminowych wyborów
głowy państwa; 4) międzynarodowym gwarantem realizacji tych uzgodnień ma
być Kazachstan i Rosja.
Społeczeństwo i Polityka Nr 1(2)/2005

Należy sądzić, że Kirgizi mają za sobą najbardziej niebezpieczną fazę „rewolucji tulipanów”. Jest paradoksem, że rewolucja ta wybuchła w najbardziej
demokratycznym kraju Azji Centralnej przeciwko najbardziej demokratycznemu prezydentowi w regionie. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że była to
dziwna rewolucja. Rewolucjoniści na początku mieli kłopoty z symboliką (kolor biało-różowy, migdałów, cytryny?, ostatecznie zostały tulipany). Później
okazało się, że w regionie o tradycjach despotycznych prezydent rezygnuje
z użycia siły wobec demonstrantów. Rewolucja (powstanie) określana jest
mianem „narodowej” a na jej czele stoją jeszcze nie tak dawno znaczący
przedstawiciele reżimu, współodpowiedzialni za stan państwa. Prezydent nieoczekiwanie opuszcza kraj, a fakt ten zbiega się w czasie z zajęciem urzędów
przez demonstrantów. Opozycja zaskoczona dynamiką wydarzeń nie była
przygotowana do przejęcia władzy. W końcu marca w Kirgistanie istniały dwa
parlamenty, dwóch prezydentów, a w środkach masowego przekazu wielu
obywateli wypowiadało się z pretensjami pod adresem A. Akaeva, za to, że
wyjechał z kraju.
Głębsza analiza wydarzeń kirgiskich dowodzi, że mają one swoją logikę
układającą się w pewną całość, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i regionalnym. U podstaw tych wydarzeń tkwi cały splot przyczyn, wśród których można
wyróżnić: a) przedłużający się kryzys gospodarczy; b) warunki życia - ubóstwo,
bezrobocie; c) brak klasy średniej; d) patologie w funkcjonowaniu państwa;
f) regionalizm i separatyzm; g) nierozwiązane problemy mniejszości narodowych; h) zmianę pokoleniową – nomenklaturę wypiera nowa generacja wychowana już w niepodległym kraju; i) niewielki wpływ systemu partyjnego ma mechanizm rekrutacji elit władzy; j) aktywność opozycji, którą wspierały organizacje pozarządowe, finansowane ze źródeł zachodnich. Katalog tych przyczyn
jest znacznie bogatszy, ich wspólnym mianownikiem był brak równowagi
w układzie klanowym oraz warunki życia ludności.
Trybalizm jako osobliwy typ polityki implikowanej podziałami klanowo
–regionalnymi jest faktem obiektywnym w Azji Centralnej. Preferuje on politykę balansu, pozwalającą na zachowanie parytetu w układzie klanowym. Parytet ten tworzy koncentryczno – hierarchiczny układ władzy, której uosobieniem są przywódcy klanowi. Od nich oczekuje się, że będą dbali o zachowanie
proporcjonalnego układu w strukturach władzy, będą także arbitrami w sporach między klanami. Ten rodzaj przywództwa można określić mianem etosowo – transakcyjnego (etosowego – budowanego na bazie tradycji orientalnych,
transakcyjnego – uwzględniającego parytet układu klanów). Naruszenie parytetu klanowego wyzwala tendencje asymetryczne między mechanizmem równowagi a mechanizmem dominacji politycznej. Doświadczenia transformacji
w państwach regionu dowodzą, że naruszenie kruchej równowagi w układzie
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sił wcześnie czy później prowadzi do destabilizacji, konfliktów, przewrotów
a nawet wojny domowej. Tak było w przeszłości w Tadżykistanie, a obecnie jest
w Kirgistanie. Będący u steru władzy A. Akaev i związane z nim klany naruszyły dopuszczalną granicę poszerzania swoich wpływów i czerpania korzyści
z władzy (udział w dochodzie narodowych, prywatyzacji, korzystania ze środków pomocowych, kontrola transakcji biznesowych itp.), co doprowadziło do
przewrotu w państwie.
Trzeba przyznać, że w pierwszych latach transformacji kirgiskiej A. Akaev
dużą uwagę przywiązywał do mechanizmu balansu układem klanowym celem
zachowania równowagi politycznej. Z czasem odszedł od tej zasady, popadając w sidła orientalnego trybalizmu. Preferencje dla własnej rodziny i klanu
przerodziły się w dominację, a ta przekładała się na zawłaszczanie władzy
i kontrolę nad biznesem. W klanie prezydenckim duże wpływy miała wywodząca się z klanu tałaskiego żona Mariam9, córka Bermet, syn Ajdar – były
zięć prezydenta Kazachstanu N. Nazarbaeva. W opinii wielu Kirgizów styl życia rodziny dystansował do Akaeva nawet jego zwolenników. Według komentatorów „Komsomolskoj Pravdy” rodzina prezydenta przygotowywała się do
wyjazdu z kraju. Władała ona prawem własności akcji operatora „BITEL”, do
niej należał dom wydawniczy „Večërnyj Biškek”, agencja reklamowa „Ajrek”
liczne zakłady produkcyjne i sanatoria nad Issyk – kulem.
Wpływy innych klanów w elitach władzy były ograniczane lub neutralizowane (ich przedstawiciele byli m. in. wysyłani jako dyplomaci za granicę). Każdy
większy biznes w kraju był kontrolowany przez klan A. Akaeva. Sytuacja ta
skutkowała niezadowoleniem, zwłaszcza klanów z południa, umacniała separatyzm i poszerzała bazę poparcia społecznego dla opozycji politycznej. Samą
opozycję trudno jednoznacznie określić mianem „demokratycznej”. Na ogół
są to osoby wywodzące się z innych klanów, w przeszłości pełniące ważne
funkcje państwowe, później obrażeni na prezydenta. Mając ten fakt na względzie, politologowie rosyjscy skłaniają się do poglądu, że w Kirgistanie nie było rewolucji demokratycznej, lecz raczej inspirowany przez opozycję klanową
pucz czy też przewrót państwowy (A. Migranân, A. Kokoškin, D. Trenin
i in.)10. Zwycięstwo było możliwe dzięki spontaniczności Kirgizów, wyjściu ich
na ulicę z powodu biedy, bezrobocia, korupcji i braku szans życiowych. Sama
opozycja była zaskoczona tą reakcją ludzi.

9

Mariam Akaeva uzyskała tytuł profesora nauk technicznych, jest autorką wielu książek
i publikacji, założycielką fundacji „Meerim”, laureatką wielu prestiżowych nagród międzynarodowych. Była osobą cieszącą się prestiżem i dużymi wpływami w państwie, w opinii wielu Kirgizów wywierała także znaczący wpływ na działalność prezydenta oraz kontrolowała sfery biznesowe. Spotyka się opinie, że to ona głównie budowała pozycję klanu rodzinnego w państwie.
W Polsce ukazała się jej książka pt. Gwiazdy Nauki, Warszawa 2004.
10 Pogląd ten politologowie prezentowali podczas dyskusji zorganizowanej przez rosyjską stację telewizyjną ORT na temat rozwoju sytuacji w Kirgistanie w dniu 27 marca 2005 r.
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Figura przywódcy, zachowanie jego klanu w warunkach konfliktu politycznego zawsze było kluczowe w państwach regionu. Sytuacja, jaka zaistniała
w Kirgistanie, była dramatem dla Akaeva, prezydenta do niedawna zdecydowanie korzystnie wyróżniającego się spośród innych przywódców państw Azji
Centralnej i szanowanego w środowisku międzynarodowym. Analitycy i dziennikarze zastanawiają się, dlaczego A. Akaev nie podjął zdecydowanych działań związanych z zachowaniem władzy? Czyżby tajemnica tkwiła w braku decyzyjności prezydenta (o co trudno go podejrzewać po 14 latach sprawowania
urzędu), paraliżu władzy, braku informacji, zaplecza, utracie kontroli nad sytuacją, strachu o los własny i najbliższych? A może po prostu – jak twierdzą
dziennikarze – największym jego błędem było to, ze nie dbał o resorty siłowe
i słabo je opłacał?11.
Niezależnie od popełnionych błędów (sporo ich widzimy, lecz zbyt małą informacją dysponujemy, aby precyzyjnie się w tej kwestii wypowiadać) wydaje
się, że możliwym kluczem do zrozumienia reakcji A. Akaeva na wydarzenia są
jego cechy osobowe i wyznawana filozofia myślenia o sprawach państwowych.
Chciał on być prawdopodobnie wierny swoim podstawowym ideałom,
o których tak często pisał w książkach i które głosił w latach urzędowania.
W sytuacji, gdy kraj znalazł się na krawędzi wojny domowej, nie podjął decyzji prowadzących do konfrontacji sił o nieprzewidywalnych konsekwencjach
dla społeczeństwa, lecz wyjechał z kraju. Zważmy, że od pierwszych dni konfliktu A. Akaev mówił, że nie wprowadzi stanu wyjątkowego i nie użyje przemocy (incydentalnie miały miejsce takie przypadki oraz aresztowania). Ale też
w czasie wydarzeń marcowych, nie potwierdził uprzedniej deklaracji, że nie
będzie kandydował na kolejnych wyborach na prezydenta. Daleko nam do
„wybielania” prezydenta, ale istnieją przesłanki, że motywy jego wyjazdu
z kraju były podyktowane rezygnacją z konfrontacji, która mogła się przerodzić w wojnę domową. A. Akaev w czasie wydarzeń marcowych sprawiał wrażenie człowieka o osobowości „rozdwojonej”, zaś jego reakcje z poza granic
pozwalają przypuszczać, że żałuje decyzji o opuszczeniu kraju, w którym nie
zapanował nad sytuacją. W swoich reakcjach na wydarzenia oscylował między
trybalizmem a demokracją, chęcią utrzymania władzy przy rezygnacji jej obrony w przypadku konieczności zastosowania przymusu. Jego reakcje w istocie
sprzyjały eskalacji napięcia społecznego, w konsekwencji zwycięstwu opozycji
politycznej. Posługując się metaforą, można powiedzieć, że w pewnym sensie
„przegrał na własne życzenie”, zaś „władzę w prezencie przekazał opozycji”.
Oczywiście są to tylko hipotezy, które życie do czasu publikacji niniejszego artykułu zweryfikuje.
Motywy zachowania A. Akaeva w wydarzeniach marcowych są ważne
w kontekście regionalnym. Aspiracje demokratyczne prezydenta Kirgistanu
Zob. M. Narbut, Po co była rewolucja, „Rzeczpospolita”, 29.03.2005.
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były przez lata źle postrzegane przez elity władzy pozostałych państw Azji
Centralnej, zaś jego reakcja na sytuację wewnętrzną stanowi wyłom w tradycjach politycznych. Sądzę, że wydarzenia kirgiskie będą skutkowały umocnieniem rządów autorytarnych i większą kontrolą ludności w państwach ościennych.
Państwa regionu różnie oceniały zachowanie A. Akaeva podczas wydarzeń
marcowych. Z państw regionu Uzbekistan oficjalnie ogłosił, że wybory kirgiskie są wewnętrzną sprawą Kirgistanu, Kazachstan – że stanowią rezultat kumulacji problemów gospodarczych i socjalnych. Z kolei deputowani rosyjscy
(V. Žirinovskij, D. Rogozin) wzywali do interwencji w Kirgistanie. Natomiast
prezydent Putin w wywiadzie telewizyjnym stwierdził, że Rosja jest gotowa
udzielić schronienia A. Akaevowi oraz współpracować z rządem tymczasowym i udzielić mu pomocy w stabilizacji sytuacji gospodarczej. Z kolei Rosyjska Akademia Nauk wyraziła gotowość jego zatrudnienia. Elity polityczne Rosji generalnie są krytycznie nastawione do wydarzeń w Kirgistanie, wyrażają
przekonanie, ze „rewolucja kirgiska” to rezultat „trzeciej siły” zainteresowanej destabilizacją regionu. Z kolei Stany Zjednoczone pozytywnie odniosły się
do wydarzeń kirgiskich i detronizacji prezydenta A. Akaeva (po atakach terrorystycznych bliskiego sojusznika) i potwierdziły gotowość udzielenia pomocy rządowi tymczasowemu. Zdaniem administracji amerykańskiej wydarzenia
te były reakcją „na kierowaną demokratyzację modelu ustrojowego, który charakteryzuje się autorytarnym stylem władzy”12, oraz wpisują się w Doktrynę
Busha, u podłoża której tkwią inspiracje dla „globalizacji amerykańskich wartości demokratycznych”. W amerykańskich kręgach politycznych nie brak także spekulacji na temat kontynuacji zmiany reżimów politycznych w kolejnych
państwach regionu.
Skutkiem wydarzeń kirgiskich niewątpliwie będzie wymiana elit władzy.
Nastąpią przetasowania w układach klanowo – regionalnych. Nowym władzom trudno będzie osiągnąć kompromis i równowagę polityczną w krótkim
przedziale czasowym. Należy się spodziewać kolejnych konfliktów między
ugrupowaniami klanowo – regionalnymi. Ich pierwszym symptomem są napięcia między politykami pretendującymi na urząd prezydenta: pełniącym obecnie obowiązki prezydenta K. Bakievem, spikerem parlamentu O. Tekebaevem a F. Kulovem (dla wielu Kirgizów jest bohaterem narodowym, przywrócił
on spokój i porządek w Biszkeku). K. Bakieva i O. Tekebaeva popierają klany
południa, F. Kulova – klany z północy. Zapowiada się więc interesująca walka (innymi kandydatami są biznesmeni A. Madumarov i N. Turdukulov) o fotel prezydencki, tym bardziej że Kulov oczyścił się z zarzutów, za które skazano go na więzienie.

12 A. Koen, Administraciâ Buša privetstvuet kyrgyzskuû revolûciû, strona internetowa:
www.eurasianet
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W rejonach ma miejsce niekontrolowana wymiana ludzi władzy. Zarzewiem konfliktu i dalszej destabilizacji może być powrót A. Akaeva do kraju,
którym ma jeszcze sporo zwolenników. Należy się także liczyć z próbą wytoczenia procesów prominentnym osobom z byłego obozu władzy za nadużycia
w okresie ich rządów. Według rosyjskiej agencji informacyjnej zostało znalezione tajne archiwum prezydenta zawierające dokumenty świadczące o korupcji na najwyższych szczytach władzy.
Życie będzie pisało dalszy scenariusz rozwoju sytuacji w Kirgistanie. Może
być on różny w swoich treściach, jest to bowiem państwo o dużym współczynniku ryzyka politycznego. Nie mamy wątpliwości, że w tym scenariuszu trybalizm, przybierając różne maski i kostiumy jeszcze długo będzie dawał znać
o sobie. Nowym władzom trudno będzie osiągnąć konsensus w układzie sił politycznych. Istnieje też wiele przesłanek (sytuacja gospodarcza, brak inwestycji, ubóstwo itp.), wskazujących, że po „euforii rewolucyjnej”, która rozbudziła aspiracje i oczekiwania, pojawi się dość szybko „szarość” dnia codziennego
i rozczarowanie zwykłych ludzi rezultatami „rewolucji”.
Tym niemniej wydarzenia kirgiskie nastrajają umiarkowanie optymistycznie. Dowodzą one, że dobiegają końca czasy rządów nomenklaturowych. Na
arenę polityczną wkraczają generacje wychowane już w własnych, niepodległych krajach. Mają one własne aspiracje i oczekiwania, są także otwarte na
nowe wartości.
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