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Tomasz Słomka

Słowo wstępne:
dziesięć lat polskiej
konstytucji

Są trzy szczególne daty dla państwa polskiego po 1989 roku: 2 kwietnia
1997 r., czyli uchwalenie Konstytucji RP przez Zgromadzenie Narodowe,
25 maja 1997 r. – zaakceptowanie ustawy zasadniczej przez naród w drodze referendum oraz 17 października 1997 r. – dzień wejścia konstytucji w życie. Te
trzy daty opisują zwieńczenie starań funkcjonariuszy państwa, polityków, ale
i społeczeństwa, o przyjęcie pełnej i demokratycznej ustawy zasadniczej
III Rzeczypospolitej. Jest to pozytywny finał pierwszego, zasadniczego etapu
polskiej transformacji ustrojowej.
Etap ten nie był łatwy. W latach 1989–1997 państwo polskie funkcjonowało na podstawie nowelizowanych przepisów konstytucji z 1952 r., po 1992 r. zaś
model konstytucji skomplikował się dodatkowo. Od tego czasu można mówić
przynajmniej o trzech źródłach prawa, mających charakter aktów konstytucyjnych: ustawie konstytucyjnej z 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władza ustawodawczą i wykonawczą RP oraz o samorządzie terytorialnym (tzw. Małej Konstytucji), utrzymanych – mocą Małej Konstytucji
– przepisach konstytucji z 1952 r. oraz ustawie konstytucyjnej z 23 kwietnia
1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP. Ten niezbyt spójny kanon konstytucyjny praktyka ustrojowa poddała wielu trudnym próbom –
dość wspomnieć w tym miejscu np. o zjawisku tzw. falandyzacji prawa.
Uchwalenie w 1997 r. nowej konstytucji przyniosło istotne uporządkowanie spraw państwa, choć i dziś stawia się temu aktowi wiele zarzutów. Jednym
z nich jest pewna eklektyczność ustawy zasadniczej, będąca wynikiem kompromisu konstytucyjnego. Otóż wydaje się, że w realiach państwa demokratycznego, nie ma innej drogi przyjmowania konstytucji, niż kompromis. Może on faktycznie powodować pewne sprzeczności, „inflację” przepisów deklaratoryjnych (prawo do pracy, bezpłatnej służby zdrowia etc.) a wreszcie
nadmierne rozbudowanie ustawy zasadniczej. Na drugim biegunie stawia się
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takie wartości, jak zwartość, przejrzystość i homogeniczność konstytucji.
Wartości – przyznajmy – pożądane, lecz jakże często spotykane tam, gdzie system polityczny państwa nie odpowiada standardom demokratycznym (vide
polska ustawa konstytucyjna z 1935 r.). Kompromis konstytucyjny nie musi
być „zgniły”. Wręcz przeciwnie – może służyć tak istotnym zjawiskom, jak budowanie społecznej świadomości konstytucyjnej i obywatelskiej kultury politycznej. Literatura przedmiotu, wśród rozlicznych funkcji konstytucji, wymienia funkcję integracyjną. Konstytucja ma sprzyjać integracji społeczeństwa,
jednoczeniu się wokół pewnych nadrzędnych dla narodu (społeczeństwa,
obywateli) i państwa wartości. Czy można sobie wyobrazić realizację tej funkcji bez kompromisu?
Niestosowny wydaje się również zarzut, że Konstytucja RP nosi wyraźny rys
ideologiczny – rys tych ugrupowań politycznych, które ustawę zasadniczą poparły. Nie ma na to żadnych dowodów. Przeciwnie – w konstytucji zbiegają się
różne nurty myśli politycznej – od myśli chadeckiej (np. zasada subsydiarności, zasada przyrodzonej godności człowieka), przez socjaldemokratyczną (np.
rozbudowane prawa socjalne, ekonomiczne i kulturalne), liberalną (zagwarantowanie praw i wolności jednostki, jej prymat w relacjach z państwem), po
konserwatywną (odniesienie do wartości narodowych i chrześcijańskich,
ochrona rodziny itd.). Równie dobrze taki kompromis ideologiczno-polityczny można zauważyć np. w Konstytucji Republiki Włoskiej z 1947 r. Jest ona
efektem współdziałania chadeków, komunistów, socjalistów oraz mniejszych
ugrupowań, stąd łatwo odnaleźć w niej pierwiastki zarówno marksistowskie,
jak i liberalne czy chadeckie. Warto dodać, że mimo różnych zakrętów i perturbacji politycznych, które w ostatnich dziesięcioleciach (a szczególnie w latach 90. XX wieku) trapiły Włochy, ta konstytucja obowiązuje do dziś i jest
szanowana przez wszystkie frakcje włoskiej sceny politycznej.
Reasumując: Konstytucja Rzeczypospolitej nie jest aktem idealnym. Ale
czy istnieją konstytucje perfekcyjne? Czy są takie ustawy zasadnicze, które zadowalają wszystkich i które sprawdzają się w każdej sytuacji? Otóż nie –
i niech dowodem będzie fakt, że nawet w stabilnych, „starych” demokracjach,
jak chociażby Stany Zjednoczone Ameryki czy Francja, konstytucje poddaje
się nowelizacjom i toczy się dyskusje o ich wadach i zaletach. Wciąż trwa proces ich udoskonalania, by w jak największym stopniu odpowiadały wyzwaniom
i potrzebom współczesności.
*
Środowisko naukowe, związane z Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora, za pośrednictwem niniejszego numeru „Społeczeństwa i Polityki. Pisma Edukacyjnego”, stara się włączyć do konstytucyjnej, jubileuszowej
debaty.
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Słowo wstępne. Dziesięć lat polskiej konstytucji

W debacie tej prezentujemy przegląd, istotnych naszym zdaniem, kwestii
związanych z wartościami konstytucyjnymi oraz stosowaniem ustawy zasadniczej. Konstytucji RP z 1997 r. widzianej w perspektywie polskich tradycji ustrojowych w XX w., poświęcony jest obszerny artykuł Konrada Jajecznika. Z kolei Waldemar Tomaszewski opisuje, przywołane już wyżej, zjawisko kompromisu konstytucyjnego, towarzyszącego tworzeniu i uchwalaniu ustawy zasadniczej. Następny artykuł, autorstwa Anny Materskiej-Sosnowskiej, poświęcony jest teorii i praktyce niezwykle istotnego mechanizmu ustrojowego, jakim
jest funkcjonowanie instytucji demokracji bezpośredniej. Po 1997 r. znaczenie
tej formy działania suwerena niepomiernie wzrosło, na skutek wprowadzenia
ludowej inicjatywy ustawodawczej. Tomasz Słomka nawiązuje do problematyki systemu rządów w Polsce, ukazując wybrane kwestie funkcjonowania władzy wykonawczej. Wybór opisywanego problemu nie jest dziełem przypadku,
można bowiem założyć, iż od relacji i mechanizmów wewnątrz egzekutywy, zależeć będzie w dużej mierze efektywność systemu rządzenia. Artykuł następny,
autorstwa Marka Lasockiego, poświęcony został koncepcjom zmiany konstytucji. Po 1997 r. różne ugrupowania polityczne prezentowały projekty nowej
ustawy zasadniczej, bądź głębokiej rewizji aktu obowiązującego. Projekty te są
dowodem wciąż trwającej debaty o wartościach konstytucyjnych i optymalnych
rozwiązaniach ustrojowych dla Polski. Część numeru „Społeczeństwa i Polityki. Pisma Edukacyjnego” poświęconą konstytucji, wieńczy niezwykle ważny artykuł Ewy M. Marciniak, dotyczący postaw wobec prawa, jako istotnego czynnika konstytuującego społeczeństwo obywatelskie.
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Konstytucja RP
– spełnione
oczekiwania
czy zawiedzione
nadzieje
(1997–2007)

Konrad
Jajecznik

Konstytucja RP
z 1997 roku
na tle polskiego dziedzictwa
konstytucyjnego XX wieku
1. Uwagi wstępne
1.1. Dziedzictwo a tradycja

Pojęcia tradycji i dziedzictwa odnoszą się do związków teraźniejszości z przeszłością. Dla ich rozróżnienia kluczowym jest uwzględnienie, czy ów związek ma
charakter zależności od przeszłości, czy też przywiązania do niej1. Pewien zakres
determinizmu teraźniejszości przez wydarzenia z czasu minionego jest nieunikniony, zawsze jednak dysponujemy określonym marginesem swobody, pozwalającym by współcześni wybierali, które fragmenty historii uznają za cenne. Selekcja ta oznacza wyodrębnienie pewnych elementów z dorobku poprzedników,
uznanych za wartościowe i zarazem użyteczne. Tym samym możliwe jest równoczesne dokonywanie wielu zróżnicowanych decyzji w tym zakresie.
Dziedzictwo oznacza wszelką spuściznę wypracowaną przez poprzednie
pokolenia, o której zachowała się wiedza2. W tak szerokim rozumieniu, przybiera ono postać całokształtu znanych nam doświadczeń przeszłości. Relacje
pomiędzy zakresem wyboru ludzi współczesnych a dziedzictwem przybierają
postać zależności, w tym sensie, iż stanowi ono zamknięty katalog. Uzależnienie to nie ma więc charakteru ścisłego, nie determinuje, raczej dotyczy ograniczonego zestawu elementów podlegających selekcji. Dziedzictwo ma zatem
charakter obiektywny, jest dziełem poprzedników, spadkiem po nich. Przybiera on postać zespołu wzorów, dóbr duchowych, stanowiąc tym samym element
kultury właściwej dla danej zbiorowości. Dziedzictwo jest powiązane z grupą,
nie tylko z terytorium3.
1

J. Szacki, Tradycja. Przegląd problematyki, Warszawa 1971, s. 93.
Tamże, s. 125.
3 Tamże, s. 140.
2
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Tradycja jest pojęciem węższym. Odwołuje się do związków z przeszłością
przybierających postać przywiązania do pewnych, wyizolowanych jej fragmentów. Jest zatem nieuchronnie subiektywna, zależna od woli współczesnych,
który dokonują selekcji dorobku przeszłości, wybierając z niego to, co w ich
opinii cenne i użyteczne. Jest swoistą recenzją, stanowi więc dzieło współczesnych. Są oni właściwymi autorami tradycji, gdyż czerpiąc z dokonań dalekich
przodków i bezpośrednich poprzedników, uzupełniają dawniej wypracowane
wzory nowymi elementami, tworząc w rezultacie nową jakość. Tradycja to też
rodzaj komunikacji pomiędzy pokoleniami, ściślej monologu współczesnych
na temat dokonań przeszłości. Wartościowanie elementów przeszłości stanowi akt emocjonalnej identyfikacji z poprzednikami4.
Podmiotem tradycji – wedle definicji Janusza Goćkowskiego przyjmującej
postać modelu – jest grupa społeczna lub krąg kulturowy, zaś jej przedmiotem
wybrany – w pewnym sensie wykreowany – przez współczesnych „mikroświat”.
Powstaje, gdy pojawia się ciągłość pomiędzy wieloma pokoleniami w postaci
posługiwania się określonymi wzorami myślenia i działania, stanowiącymi jej
treść. Wyodrębnienie poszczególnych wzorów spośród bogactwa przeszłości
(dziedzictwa) i stosowanie ich przez współczesnych, pozwala im na dokonanie
samookreślenia, wytworzenie zbiorowej tożsamości. Kreowanie i kultywowanie tradycji wynika z przekonania o niezbędności doświadczeń przeszłości dla
potrzeb przystosowania się do teraźniejszości. Adaptacyjna rola tradycji, jej
aspekt prakseologiczny, nakazuje kontrolę zgodności i użyteczności doświadczeń dziejowych dla rozwiązywania bieżących problemów, w konsekwencji dopuszcza ewolucyjną modyfikację jej treści5. W tym sensie tradycja jest dziełem
współczesnego pokolenia, gdyż jej powstanie wymaga nie tylko aktywności polegającej na poznaniu oraz selekcji dziedzictwa, lecz również wzbogacaniu, tego co spośród dorobku minionych pokoleń zostało uznane za najbardziej wartościowe. Postawa retrospektywna jest więc uzupełniana prospektywną, gdyż
zaczerpnięte z historii wzory myślenia i działania traktowane są jako ważne
i użyteczne w danym momencie i w nieograniczonej przyszłości. Można zatem
wyróżnić trzy funkcje tradycji, rozumianej jako źródło: a) ciągłości; b) tożsamości; c) oraz przystosowania do współczesności6. Zapewniając międzypokoleniowe trwanie danej grupy, określając treści dla niej wyróżniające i niepowtarzalne, adaptacyjna funkcja tradycji wskazuje na jej walor wychowawczy.
Aspekty symboliczne łączą się więc z pragmatycznymi.
Tradycję można również określić jako ład aksjonormatywny oparty na wzorach zaczerpniętych z przeszłości. Wymiar aksjologiczny oznacza, że selekcja,
4

Tamże, s. 144–145.
J. Goćkowski, Struktura i funkcje tradycji, [w:] Rozważania o tradycji i ethosie, red. J. Baradziej, J. Goćkowski, Kraków 1998, s. 13, 15, 46–47.
6 Tamże, s. 13–14.
5

14

Społeczeństwo i Polityka Nr 1(10)2007

1.2. Dziedzictwo i tradycja konstytucyjna

Przedmiotem niniejszego szkicu jest próba uchwycenia współczesnej polskiej tradycji konstytucyjnej materializowanej w postaci ustawy zasadniczej
z 1997 roku na tle doświadczeń XX wieku.
Polskie dziedzictwo poprzedniego stulecia jest w tym zakresie bardzo bogate i zróżnicowane. Złożyły się na nie aż cztery ustawy zasadnicze (z lat: 1921,
1935, 1952 i 1997), a także szereg ich nowelizacji (przyjmujących często postać
rewizji), oraz trzy tzw. małe konstytucje (z lat 1919, 1947 i 1992), stanowiące
w okresach prowizoriów ustrojowych główne elementy konstytucji w sensie
materialnym8. Mnogość ustaw zasadniczych powstałych na przestrzeni niespełna ośmiu dekad wynikała z częstej zmiany epok ustrojowo-politycznych
w najnowszych dziejach Rzeczypospolitej9, a w ich ramach dodatkowo rów-

Konstytucja RP z 1997 roku na tle polskiego ziedzictwa konstytucyjnego XX w.

ożywianie fragmentów czasu minionego w procesie konstruowania tradycji,
przyjmuje formę poszukiwania wzorów myślenia i działania opartych na określonym zestawie wartości i antywartości. Tradycję konstytuują normy postępowania obligujące współczesnych, wypreparowane z przeszłości wedle określonych kryteriów aksjologicznych. Wielość wartości sprawia, iż każdy kto zagląda do dziejowego skarbca, dostrzega w nim przede wszystkim to, co zgodne
jest z jego własnymi aksjologicznymi oraz ideowymi uwikłaniami. W rezultacie powstaje pluralizm współistniejących w czasie, alternatywnych i wzajemnie
konkurencyjnych tradycji7. Treść dziedzictwa jest zatem obiektywna, tradycji –
subiektywna.
Rekapitulując, tradycję konstytuują treści duchowe i intelektualne wyselekcjonowane przez daną grupę z całokształtu dorobku przeszłości, czyli dziedzictwa. Zapewnia ona ciągłość pomiędzy wieloma pokoleniami, nadaje grupie tożsamość, podlegając równocześnie wzbogaceniu i modyfikacjom dokonywanym przez współczesnych, którzy są jej właściwymi twórcami. W danym
czasie mogą współistnieć zróżnicowane tradycje, oparte na odmiennych podstawach aksjologicznych i ideowych jako kryteriach, służących do odczytywania dziejów oraz selekcji ich składników.

7

Tamże, s. 13, 17, 19–20, 48.
Stosując kryterium umieszczenia podstawowych norm polityczno-prawnych w ramach jednego lub większej liczby aktów normatywnych należy wyróżnić: a) konstytucje formalne – całość
materii konstytucyjnej zamieszczona w jednym akcie prawnym (większość konstytucji na świecie,
pierwszą była konstytucja federalna Stanów Zjednoczonych z 1787 r.); b) konstytucje materialne – zagadnienia konstytucyjne rozproszone w wielu dokumentach w randze ustawy zasadniczej
(np. III Republika Francuska) lub też brak aktów ustrojowych nadrzędnych wobec ustaw zwykłych (np. praktyka ustrojowa w Wielkiej Brytanii). Zob.: J. Baszkiewicz, Powszechna historia
ustrojów państwowych, Gdańsk 1998, s. 211–217; M. Szczaniecki, Powszechna historia państwa
i prawa, Warszawa 1998, s. 327–328, 319–321, 388.
9 Należy wyróżnić trzy epoki: Drugiej RP (1918–1945); Polski Ludowej (1944/45–1989); oraz
współczesną (po 1989 r.).
8
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nież istotnych przeobrażeń reżimów politycznych przede wszystkim w wyniku
zamachu majowego z 1926 roku.
Ustawa zasadnicza z 2 kwietnia 1997 roku stanowi podsumowanie dwudziestowiecznego polskiego konstytucjonalizmu, jest więc nieuchronnie próbą
wyizolowania tradycji. Dla jej pełnej charakterystyki oraz analizy należy
uwzględnić formę prac ustrojodawczych oraz kryterium treści ideowo-ustrojowych. W pierwszym wymiarze przedmiotem refleksji jest dziedzictwo konstytucyjne postrzegane pod względem przyjęcia otwartej (wolna i pluralistyczna
debata) lub zamkniętej (jeden ośrodek polityczno-ideowy) formy wysiłków
konstytucyjnych. W drugim aspekcie szczególnie ważnymi problemami analitycznymi są kryteria: reżimu politycznego, ideologicznych inspiracji rozwiązań
ustrojowych (w tym kwestia ich monizmu versus pluralizmu) oraz naczelnych
zasad ustrojowych. Pobieżne spojrzenie na polskie dziedzictwo konstytucyjne
XX stulecia pozwala wyodrębnić dwie podstawowe grupy ustaw zasadniczych:
(1) właściwych okresom demokracji liberalnej wypracowywanych w formie debaty konstytucyjnej (z 1921 r. i 1997 r.) oraz (2) charakterystycznych dla reżimów autorytarnych (1935 r.) lub noszących cechy totalitarne (1952 r.), tworzonych przez pojedyncze ośrodki ideowo-polityczne.

2. Proces kształtowania polskiej tradycji konstytucyjnej po
zmianie ustrojowej
Transformacja systemowa rozpoczęta w roku 1989 miała charakter stopniowego przechodzenia od modelu ustrojowego wypracowanego w okresie
Polski Ludowej do demokratycznego systemu politycznego. Ewolucyjny charakter przemian wystąpił również w wymiarze ustrojowym. Zasadnicza jego
zmiana w sferze politycznej oraz społeczno-gospodarczej, stanowiła w istocie
początek funkcjonowania podstaw – wartości, zasad oraz instytucji – nowego
systemu politycznego. Zakres przeobrażeń miał charakter rewolucyjny, gdyż
stanowiły one niejednokrotnie zaprzeczenie dotychczasowych rozwiązań, dlatego też należy uznać rewizję konstytucji z 22 lipca 1952 roku dokonaną 29
grudnia roku 1989, za początek nowej epoki w dziejach państwa polskiego
i zarazem otwarcie długotrwałego procesu ewolucyjnego wypracowywania
odrębnej tradycji konstytucyjnej.
Wysiłki zmierzające do stworzenia nowych podstaw konstytucyjnych państwa polskiego trwały ponad osiem lat (1989–1997), stanowiąc ważny element
złożonego procesu transformacji systemowej. Prace nad ustawą zasadniczą
stanowiły jedynie fragment przemian ustrojowych mieszczących się w jego ramach, gdyż równolegle dokonywano – zapowiedzianych już w porozumieniach
Okrągłego Stołu – licznych nowelizacji obowiązującej konstytucji, a także
uchwalono tzw. małą konstytucję w 1992 roku. Mimo tego, że oba procesy
trwały równolegle wzajemnie na siebie oddziałując, dla jasności wykładu war-
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2.1. Podstawy ustrojowe Rzeczypospolitej w latach 1989–1997 jako proces
kształtowania tradycji konstytucyjnej

Rewizja grudniowa ustawy zasadniczej PRL dotyczyła podstaw oraz istoty
ustroju państwowego10. Stanowiła zatem zmianę głębszą w wymiarze jakościowym w porównaniu do wszelkich dotychczasowych modyfikacji ustaw zasadniczych, które dokonując istotnych przekształceń w sferze instytucjonalnej oraz
funkcjonalnej, nie naruszały istoty ustroju. Dlatego też określane są jako nowelizacje, gdyż po ich dokonaniu był to ten sam – choć w innym kształcie – akt
prawno-polityczny stanowiący podstawę funkcjonowania państwa. Natomiast
zmiany ustawy zasadniczej PRL z 29 grudnia 1989 roku oznaczały zastąpienie
dotychczasowego ustrojowego, aksjologicznego oraz ideologicznego modelu
państwa innym, odrębnym modelem, dlatego też nazywane są rewizją. W istocie ich wprowadzenie było równoznaczne ze zmianą ustroju państwa socjalistycznego – wcześniej określanego jako demokracja ludowa – na nowy, definiowany jako „demokratyczne państwo prawne, urzeczywistniające zasady
sprawiedliwości społecznej”. Tym samym, pomimo tego, iż nadal w sensie formalnym obowiązywała konstytucja uchwalona 22 lipca 1952 roku, faktycznie
dokonano rewolucyjnej zmiany ustrojowej. Zachowując ciągłość prawną, zerwano ciągłość polityczną.
Z przyjęcia nowej, nie występującej dotychczas w polskim dziedzictwie
konstytucyjnym, definicji państwa wynika szereg szczegółowych, lecz o zasadniczym znaczeniu, rozwiązań ustrojowych. Podstawą ustroju stała się obywatelska koncepcja podmiotu suwerennego, pomimo posłużenia się pojęciem
„Narodu”, oznaczająca ogół obywateli. Było to wyraźne nawiązanie do tradycji konstytucyjnej wytworzonej na gruncie ustawy zasadniczej z roku 1921.
W zakresie konkretnych rozwiązaniach występowały istotne różnice pomiędzy
tzw. konstytucją marcową, a polską tradycją konstytucyjną wypracowywaną po
29 grudnia 1989 roku. Rewizja grudniowa przewidywała realizowanie władzy
zwierzchniej przez obywateli zarówno w formie pośredniej jak i bezpośredniej
– co stanowiło istotne novum na tle doświadczeń Rzeczypospolitej w XX stuleciu. Organami przedstawicielskimi były: Sejm i Senat, oraz pozostawione jeszcze rady narodowe. Równocześnie zagwarantowano funkcjonowanie samorządu terytorialnego i jego udział w realizacji władzy państwowej, oraz swobodę tworzenia innych form samorządu, doprowadzając do zaistnienia w okresie
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to je analizować odrębnie, gdyż zarazem były to do pewnego stopnia autonomiczne, zmierzające do różnych – niekiedy wykluczających się celów – procesy polityczne, mające własną logikę oraz dynamikę.

10 Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
DzU PRL 1989, nr 75, poz. 444.
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przejściowym instytucjonalnego dualizmu: rad narodowych oraz samorządu
terytorialnego11. Jedynym przewidzianym rodzajem instrumentu demokracji
bezpośredniej było referendum. Pozostawiono zasadę jednolitości władzy
państwowej, skupionej nadal w Sejmie.
Do treści ustawy zasadniczej włączono również wiele nowych zasad, kształtujących ustrój polityczny i gospodarczy zupełnie odmienny od dotychczasowego. Jedną z najistotniejszych była zasada państwa prawnego dopuszczająca
możliwość działania organów państwowych na podstawie i zarazem w granicach prawa. Jednocześnie podstawowym obowiązkiem obywateli stało się
przestrzeganie prawa – w latach 1952–1989 rolę taką odgrywała obrona zasad
ustrojowych socjalizmu oraz wierność wobec władz i ustroju. Stworzono konstytucyjne gwarancje dla funkcjonowania pluralistycznego, konkurencyjnego
oraz wolnego systemu partyjnego. Zgodnie z nimi członkostwo w partiach politycznych może opierać się wyłącznie na zasadzie dobrowolności i równości,
zaś sensem ich istnienia jest dążenie do wpływu na politykę państwa jedynie
demokratycznymi metodami. W przypadku niezgodności celów lub działalności danego ugrupowania z ustawą zasadniczą wyrok w przedmiocie ewentualnej delegalizacji podejmowany byłby przez Trybunał Konstytucyjny. Zapewniono tym sposobem swobodę tworzenia i działania partii politycznych, uzupełniając powyższe zasady mechanizmem obronnym reżimu demokratycznego w postaci możliwości likwidacji stronnictw naruszających jego podstawy –
co ważne – dokonywanej przez organ sądowy podlegający zasadom niezawisłości, niezależności oraz decydowania jedynie na podstawie norm ustawy zasadniczej.
Z treści ustawy zasadniczej usunięte zostały zasady ustroju społeczno-gospodarczego charakterystyczne dla PRL. W ich miejsce wprowadzono swobodę działalności gospodarczej, zrównano status wszystkich form własności,
a także zagwarantowano ochronę własności oraz prawa dziedziczenia. W konsekwencji system gospodarki centralnie planowanej, został zastąpiony modelem rynkowym, korygowanym przez wymóg urzeczywistniania zasad sprawiedliwości społecznej. Likwidacji uległ, ciążące dotychczas na parlamencie oraz
radach narodowych, obowiązek uchwalania planów społeczno-gospodarczych.
Rozpoczęto również radykalną przebudowę zasad funkcjonowania organów ścigania oraz ochrony prawnej. Jednakże do 31 marca 1990 roku prokuratura miała funkcjonować na dotychczasowych zasadach.
Wyrazem zasadniczych przeobrażeń ustrojowych państwa socjalistycznego
opartego na mechanizmach autorytarnego reżimu politycznego w kierunku
ustanowienia modelu demokratyczno-liberalnego stanowiła zmiana oficjalnej
nazwy oraz symboli państwowych. Od momentu wejścia w życie tzw. rewizji
11 Bardziej jednak w sferze formalnej, niż rzeczywistej. Właściwa restytucja samorządu terytorialnego dokonała się w drodze nowelizacji konstytucji z 8 marca 1990 r.
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grudniowej państwu polskiemu przywrócono miano Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujące w latach 1919–1952; a także godło państwowe – orła białego w koronie12.
W oparciu o wciąż obowiązującą, lecz projektującą całkowicie odmienny
ustrój polityczny państwa, ustawę zasadniczą z 1952 roku, wypracowywano
współczesne tradycje konstytucyjne. W wymiarze formy prac nawiązywano do
praktyki ukształtowanej w okresie Polski Ludowej, gdyż dokonywano istotnych zmian ustrojowych poprzez wielokrotne nowelizacje ustawy zasadniczej.
W sensie treści norm konstytucyjnych działania te miały odwrotny cel, zamiast
czerpania z dotychczasowych rozwiązań stopniowo je eliminowano, tworząc
tym samym nową tradycję, całkowicie odmienną w wymiarze ideowo-aksjologicznym oraz instytucjonalno-proceduralnym.
Ważnym etapem ewolucyjnego kreowania podstaw ustrojowych państwa
była nowelizacja ustawy zasadniczej z 8 marca 1990 roku13. Na jej mocy zlikwidowano rady narodowe i stworzono w ich miejsce samorząd terytorialny. Dotychczas funkcjonujące rady narodowe były wprawdzie uznawane za organy
przedstawicielskie, pochodziły z wyborów, lecz działały na zasadzie hierarchicznego podporządkowania14.
Wprowadzono podział administracji w terenie na rządową i samorządową.
Struktura podziału administracyjnego składała się z dwóch stopni: województw oraz gmin. Wyższy szczebel miał charakter rządowy, niższy – samorządowy. Organem administracji rządowej byli wojewodowie, pełniący zarazem
funkcje przedstawicieli Rady Ministrów w danym województwie.
Samorząd terytorialny w myśl nowelizacji ustawy zasadniczej został uznany
za podstawową formę organizacji życia publicznego na szczeblu lokalnym. Zadania określono szeroko, obejmowały zbiorowe potrzeby mieszkańców. Gminy otrzymały znaczący zakres samodzielności oraz podmiotowość podlegającą
ochronie sądowej. W tym celu dysponowały osobowością prawną, a także wykonywały zadania publiczne we własnym imieniu. Dopuszczono również możliwość wykonywania przez organy samorządowe zadań zleconych przez administrację rządową. Gminy dysponowały własnym majątkiem, posiadały własne
źródła dochodów, a także otrzymywały subwencje z budżetu centralnego. Samorząd terytorialny miał nie tylko usprawnić zaspokajanie potrzeb społeczności gminnych, lecz przede wszystkim stanowić szkołę aktywności obywatel12 Por. Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej, DzU
1919, nr 69, poz 416.
13 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, DzU 1990,
nr 16, poz. 94.
14 Nadrzędnym organem względem rad narodowych były kolejno: Krajowa Rada Narodowa (w latach 1944–1947), Prezydent RP (1947–1952), Rada Państwa (1952–1989) i ponownie
głowa państwa (Prezydent PRL: lipiec–grudzień 1989; Prezydent RP: 29 grudnia 1989 – marzec
1990).
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skiej, będąc oddolną drogą do demokracji. Organem stanowiącym prawo lokalne, decydującym o sposobie zaspokojenia potrzeb swych mieszkańców były rady gmin, pochodzące z demokratycznych wyborów, a więc mające status
przedstawicielski. Rady te dokonywały wyboru organów wykonawczych.
Tym samym dopiero w roku 1990 zrealizowano uzgodnione przy Okrągłym
Stole15, a następnie zapowiedziane przez rewizję grudniową konstytucji z 1989
roku, postanowienie o zastąpieniu systemu rad narodowych funkcjonujących
na podstawie ustawy zasadniczej z 1952 roku, stanowiących zapożyczenie z radzieckich wzorów ustrojowych, samorządem terytorialnym.
Kolejnym ważnym aktem ustrojowym dla kształtowania współczesnych tradycji konstytucyjnych była nowelizacja ustawy zasadniczej dokonana pół roku
później. Jej przedmiot stanowiły uregulowania dotyczące nowego trybu elekcji głowy państwa. Przywrócenie urzędu Prezydenta RP na mocy noweli kwietniowej z 1989 roku, wynikające z Porozumień Okrągłego Stołu, było rozwiązaniem trwałym, lecz opartym na ustaleniach dotyczących wyłącznie pierwszej
elekcji prezydenta – wówczas jeszcze PRL. Zmiana konstytucji PRL uchwalona 7 kwietnia 1989 roku przewidywała obsadę najwyższego urzędu w państwie
w drodze wyboru dokonanego przez Zgromadzenia Narodowe złożone z posłów i senatorów, nawiązując tym samym do tradycji ukształtowanych na podstawie tzw. konstytucji marcowej. W ograniczonym zakresie były one kontynuowane po II wojnie światowej, gdy w okresie kształtowania podstaw nowego
ustroju deklarowano korzystanie z rozwiązań ustawy zasadniczej z 1921 roku.
Dlatego też wyboru Prezydenta RP, pełniącego urząd w latach 1947–1952, dokonał jednoizbowy Sejm Ustawodawczy16. Umowa polityczna zawarta pomiędzy stroną rządową i opozycją solidarnościową w tym punkcie miała charakter
jednorazowy, dlatego też powstała potrzeba wypracowania trwałych rozwiązań.
Nowelizacja ustawy zasadniczej dokonana we wrześniu 1990 roku, przewidywała powszechne wybory Prezydenta RP17. Kadencję ustalono na 5 lat, dopuszczono możliwość jednej reelekcji. Prawo udziału w głosowaniu przysługiwało każdemu obywatelowi po ukończeniu 18. roku życia – warto dodać, że
zasada ta obowiązywała w odniesieniu do wszystkich typów wyborów powszechnych – zaś prawo wybieralności wymagało ukończenia 35. roku życia.
Kandydatów, analogicznie jak w przypadku wyborów parlamentarnych, mogły
zgłaszać organizacje polityczne i społeczne oraz wyborcy. Objęcie urzędu Prezydenta, wyłonionego zgodnie ze znowelizowanymi zasadami, powodowało
15 Porozumienia Okrągłego Stołu z 5 kwietnia 1989 r. Stanowisko w sprawie reform politycznych, [w:] T. Mołdawa, Konstytucje polskie 1918–1998, Warszawa 1999, s. 286.
16 Ustawa Konstytucyjna z dnia 4 lutego 1947 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej, DzU
1947, nr 9, poz. 43.
17 Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, DzU 1990,
nr 67, poz. 397.
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wygaśnięcie kadencji Prezydenta wybranego przez Zgromadzenie Narodowe.
Fakt, iż nie czekano na upływ kadencji urzędującego wówczas Prezydenta wynikał nie tylko z przesłanek politycznych, tj. braku legitymizacji do pełnienia
najwyższego urzędu w państwie przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego; lecz także dlatego, iż jego wyboru dokonało Zgromadzenie Narodowe złożone m.in.
z posłów, spośród których zaledwie 35% zostało wyłonionych w drodze wolnej
i demokratycznej elekcji.
Pomimo oparcia elekcji głowy państwa na zasadach powszechności, równości, bezpośredniości oraz tajności aktu głosowania, utrzymano istnienie Zgromadzenia Narodowego18. Do zadań tego organu państwa, odrębnego i samodzielnego, mimo, że powstałego z połączenia Sejmu i Senatu, należały:
a) stwierdzanie ważności wyboru oraz odbieranie przysięgi od nowo wybranej
głowy państwa; b) decydowanie w kwestii trwałej niezdolności Prezydenta do
dalszego sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia; a także c) rozstrzyganie w przedmiocie postawienia głowy państwa w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu.
Modyfikacji uległy zatem uregulowania dotyczące dwóch organów państwa
obecnych w polskim dziedzictwie konstytucyjnym XX wieku. Oznaczało to
przeobrażenie dotychczasowych tradycji w tym zakresie. Wprowadzono po raz
pierwszy w sposób bezalternatywny zasadę wyboru głowy państwa w drodze
elekcji powszechnej oraz bezpośredniej19. Również Zgromadzenie Narodowe
otrzymało nowy zakres kompetencji, gdyż wyłączono poza jego obręb uprawnienie dotychczas najistotniejsze, jakim było decydowanie o obsadzeniu najwyższego urzędu w państwie.
Wśród wielu nowelizacji obowiązującej ustawy zasadniczej na uwagę zasługuje również zmiana dokonana w kwietniu 1991 roku 20. Dodano wówczas zasadę, zgodnie z którą pełnomocnictwa posłów do pełnienia mandatów wygasają dopiero z chwilą zebrania się nowego składu izby. Zlikwidowano tym samym przerwę międzykadencyjną. Wedle dotychczasowych uregulowań mandaty wygasały w momencie rozwiązania Sejmu przez Prezydenta, więc do czasu wyboru nowych posłów i złożenia przez nich ślubowania na pierwszym po18 Zgromadzenie Narodowe jest odrębną instytucją konstytucyjną, wprawdzie tworzoną
przez wirylistów, w tym przypadku posłów i senatorów, której jednak nie można utożsamiać ze
wspólnymi posiedzeniami izb parlamentarnych zwoływanym najczęściej w chwilach uroczystych
(np. wizyty papieża Jana Pawła II w parlamencie w 1999 r.). Wspólne posiedzenie członków obu
izb parlamentu nie jest odrębnym organem państwa.
19 Konstytucja z 1935 r. przewidywała powszechne wybory Prezydenta RP jako jedną z możliwości. O jej zastosowaniu decydował kończący kadencję Prezydent poprzez wskazanie własnego kandydata na kolejną kadencję. Jeżeli nie skorzystał z tego prawa, wówczas urząd głowy państwa obejmował kandydat wybrany przez specjalnie w tym celu wyłonione Zgromadzenie Elektorów.
20 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, DzU
1991, nr 41, poz. 176.
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siedzeniu kolejnej kadencji izba faktycznie nie istniała, gdyż nikt nie wchodził
w jej skład. Rozwiązanie to służyło również zaspokojeniu bieżących potrzeb
politycznych, gdyż planowano przeprowadzenie wyborów parlamentarnych
nie później niż do końca października 1991 roku. Dążenie do skrócenia kadencji wynikało z przekonania, iż Sejmowi X kadencji (tzw. kontraktowemu),
wybranemu w czerwcu 1989 roku, nie przysługuje pełnia demokratycznej legitymizacji. Braku moralno-politycznego mandatu funkcjonującego parlamentu
odnoszono zawłaszcza do stojącemu przed nim zadania uchwalenia nowej
konstytucji.
Istotnym elementem omawianej nowelizacji było obciążenie biernego prawa wyborczego do obu izb parlamentu cenzusem domicylu wynoszącego 5 lat21.
Dokonane w kwietniu 1991 roku modyfikacje ustawy zasadniczej sprowadzały się głównie do kwestii „technicznych”. Wykreślono wówczas jej z tekstu
wiele symbolicznych pozostałości poprzedniej tradycji konstytucyjnej, obecnych w postaci określeń „lud pracujący miast i wsi”, czy „socjalistyczna dyscyplina pracy”. Zmiany te podkreślają ewolucyjny charakter prac zmierzających do ukształtowania współczesnej polskiej tradycji.
Ostatnią, spośród najistotniejszych ingerencji w treść ustawy zasadniczej
z 1952 roku, stanowiła nowelizacja z października 1992 roku22. Na jej mocy
utworzony został zupełnie nowy, nieznany w dotychczasowym polskim dziedzictwie konstytucyjnym XX wieku, organ państwa w postaci Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji. Nieliczne przepisy odnoszące się do KRRiT zostały
umieszczone w rozdziale poświęconym: Trybunałom – Stanu oraz Konstytucyjnemu, Najwyższej Izbie Kontroli oraz Rzecznikowi Praw Obywatelskich;
tym samym został stworzony kolejny element systemu zmierzającego do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania innych organów państwa oraz
ochrony praw obywateli. Zadaniem Krajowej Rady było strzeżenie wolności
słowa, prawa obywateli do informacji, a także interesu społecznego w radiofonii i telewizji. Jej skład tworzyli członkowie powoływani przez Sejm i Senat
oraz głowę państwa. Krajowej Radzie przyznano uprawnienia o charakterze
prawodawczym, materializowane w formie rozporządzeń wykonawczych wydawanych na podstawie upoważnienia ustawowego, a także możliwość podejmowania decyzji w drodze uchwał własnych.
Uchwalenie nowej ustawy zasadniczej stanowiło jeden z celów i zarazem
narzędzi transformacji systemowej w zmierzającej kierunku ustanowienia demokracji parlamentarnej. Już w Porozumieniach Okrągłego Stołu wyrażono
przekonanie, że najważniejszym zadaniem parlamentu wybranego w roku
21

Wymóg domicylu, tzn. obowiązku zamieszkiwania przez określony czas na danym terytorium stanowiący jeden z warunków uzyskania praw politycznych.
22 Ustawa z dnia 15 października 1992 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, DzU
1993, nr 7, poz. 33.

22

Społeczeństwo i Polityka Nr 1(10)2007

Konstytucja RP z 1997 roku na tle polskiego ziedzictwa konstytucyjnego XX w.

1989 jest właśnie uchwalenie nowej konstytucji. Rewizja grudniowa, pomimo
tego, że dotyczyła ustawy zasadniczej z 1952 roku, stanowiła pierwszą próbę
wypracowywania zupełnie odmiennej tradycji konstytucyjnej, która mogła być
spożytkowana w późniejszych pracach ustrojodawczych. Kolejny etap stanowiła ustawa konstytucyjna regulująca tryb przygotowania nowej ustawy zasadniczej z kwietnia roku 199223. Stanowiła ona zapowiedź zmierzchu obowiązywania dotychczasowych podstaw ustrojowych państwa nie tylko ze względu na
swój przedmiot, lecz również z powodu uznania przepisów konstytucji z 22 lipca 1952 roku za tymczasowe. Powyższe stwierdzenie stanowiło w istocie jedynie prawne potwierdzenie stanu faktycznego, gdyż przekonanie o potrzebie
uchwalenia całkiem nowej ustawy zasadniczej nie było kwestionowane. Dążenie to, jako jeden z głównych celów transformacji systemowej, doprowadziło
do przedterminowego zakończenia kadencji parlamentu rozpoczętej w roku
1989, umożliwiając tym samym ukształtowanie składu obu izb poprzez całkowicie wolne i demokratyczne wybory, niezbędne dla pełnej legitymizacji Zgromadzenia Narodowego pracującego nad konstytucją.
Ustawa zasadnicza z roku 1952 przestała obowiązywać, jako odrębny i samodzielny akt prawny, na mocy tzw. małej konstytucji z 1992 roku, która weszła w życie z dniem 8 grudnia 1992 roku, stając się tym samym podstawą
ustroju państwa polskiego, kładąc kres czterdziestoletniemu obowiązywaniu
dotychczasowej ustawy zasadniczej (22 lipca 1952–8 grudnia 1992 r.). Tzw.
mała konstytucja miała charakter tymczasowy – obowiązywała do czasu wejścia w życie pełnej ustawy zasadniczej; oraz niepełny – regulowała jedynie cześć
materii o charakterze konstytucyjnym. Dlatego też równocześnie z uchyleniem
ustawy zasadniczej z roku 1952 jako całości, pozostawiono w mocy wiele jej
przepisów, a wręcz całych rozdziałów (z wyjątkiem określonych artykułów)24.
Rozwiązanie to nie było nowym elementem w polskim dziedzictwie konstytucyjnym XX wieku. Stanowiło nawiązanie do analogicznej praktyki zapoczątkowanej w konstytucji kwietniowej z 1935 roku, która mimo uchylenia ustawy zasadniczej z marca 1921 roku zachowała w mocy wybrane jej przepisy dotyczące praw obywatelskich. Również tzw. mała konstytucja z lutego 1947 roku przywracała moc obowiązującą wybranym przepisom konstytucji marcowej.
Niezwykle ważny element wypracowywania współczesnej polskiej tradycji
konstytucyjnej stanowiła tzw. mała konstytucja z października 1992 roku25.
23

Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, DzU 1992, nr 67, poz. 336 z późn. zm.
24 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 1952 r. Przepisy utrzymane w mocy na
podstawie art. 77 ustawy konstytucyjnej z 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między
władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym,
DzU 1992, nr 84, poz. 426.
25 Ustawa konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, DzU
1992, nr 84, poz. 426 z późn. zm.
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Zgodnie ze swą oficjalną nazwą obejmowała relacje pomiędzy egzekutywą
i legislatywą, a także przepisy dotyczące samorządu terytorialnego. Nie miała
ona charakteru pełnej ustawy zasadniczej, gdyż regulowała wyłącznie wybrane
aspekty materii konstytucyjnej, w zakresie których następowały najistotniejsze
zmiany względem tradycji ustrojowej epoki Polski Ludowej. Pozostałe kwestie, przede wszystkim: podstawowe zasady ustroju politycznego i gospodarczego, organy ochrony prawnej i kontroli; sądy i prokuratura, prawa i wolności obywatelskie, a także zasady sytemu wyborczego; były normowane za pomocą utrzymanych w mocy artykułów ustawy zasadniczej z 1952 roku. Tzw.
mała konstytucja z 1992 miała charakter tymczasowy, jak głosi zwięzła preambuła poprzedzająca jej część normatywną, obowiązująca do momentu uchwalenia pełnej ustawy zasadniczej.
Stworzenie aktu prawno-politycznego, obejmującego jedynie część zagadnień ustrojowych oraz obowiązującego wyłącznie w okresie przejściowym,
stanowiło kontynuację polskiej tradycji XX wieku. Niezwykle lakoniczną, dodatkowo mającą formę uchwały a nie ustawy, tzw. małą konstytucję przyjął
Sejm Ustawodawczy w lutym roku 191926. Koncepcja prymatu parlamentu
w systemie rządów oraz wynikająca z niej słabość Rady Ministrów nie zostały
skorygowane w procesie wypracowywania ustawy zasadniczej z roku 1921. Nie
wyciągnięto wniosków z prowizorycznych uregulowań okresu przejściowego.
Również w roku 1947 Sejm Ustawodawczy uchwalił tzw. małą konstytucję27,
której celem było stworzenie tymczasowego ustroju, z zamiarem odrzucenia
zawartych w niej rozwiązań na rzecz ustanowienia zupełnie nowej tradycji
konstytucyjnej. Z samego założenia nie próbowano nawet wykorzystywać doświadczeń z niej płynących.
Odmienną rolę spełniła najnowsza spośród tzw. małych konstytucji. Stworzenie tymczasowych podstaw ustrojowych miało nie tylko walor pragmatyczny, gdyż rozwiązywało bieżące problemy struktury organów oraz zasad funkcjonowania państwa, lecz pozwalało na długotrwałe prowadzenie prac nad
trwałymi normami konstytucyjnymi. Jednocześnie tzw. mała konstytucja pozwalała na praktyczne sprawdzenie rezultatów działania określonych rozwiązań w polskich warunkach, zaś doświadczenia płynące z ich zastosowania mogły okazać się użyteczne dla doskonalenia pełnej ustawy zasadniczej, sprzyjając podniesieniu sprawności, adekwatności do potrzeb systemu politycznego
oraz poziomu kultury politycznej, a tym samym przyczyniając się do trwałości
wypracowanych norm. Tzw. mała konstytucja z roku 1992 wyraźnie taką rolę
spełniła, inicjując umieszczenie lub przywrócenie określonych zasad ustrojo26 Uchwała Sejmu z dnia 20 lutego 1919 r. o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa, Dziennik Praw Państwa Polskiego 1919, nr 19, poz. 226.
27 Ustawa konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej, DzU 1947, nr 18, poz. 71 z późn. zm.
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wych we współczesnym polskim konstytucjonalizmie, stanowiła swoisty okres
próbny. Analiza porównawcza poszczególnych rozwiązań wprowadzonych za
jej pomocą z analogicznymi przepisami umieszczonymi w konstytucji z roku
1997 pozwoli udowodnić tę tezę oraz zilustrować ją przykładami.
Celem uchwalenia ustawy konstytucyjnej z października 1992 r. było
usprawnienie funkcjonowania organów tworzących system rządów oraz samorządu terytorialnego. Cechą charakterystyczną tak zakreślonego obszaru zagadnień jest nie tylko ich ogromna waga dla kształtu ustrojowego państwa,
lecz przede wszystkim znacząca odmienność zastosowanych rozwiązań względem poprzedniej epoki.
Ustawa konstytucyjna przywracała zasadę klasycznego trójpodziału władzy,
zastosowaną po raz pierwszy w XX stuleciu w ustawie zasadniczej z 1921 roku28.
Również forma artykułu 1, była zbliżona do treści odpowiedniego przepisu konstytucji marcowej, która głosiła, iż „Organami Narodu [rozumianego jako ogół
obywateli – przyp. K.J.]” w zakresie władzy ustawodawczej są Sejm i Senat; wykonawczej – prezydent oraz ponoszący polityczną odpowiedzialność ministrowie, zaś w odniesieniu do władzy sądowniczej – niezawisłe sądy. Tzw. mała konstytucja z 1992 roku zawierała niemal identyczne uregulowania. Najistotniejszą
różnicę stanowiło użycie pojęcia „Organów Państwa” zamiast „Organów Narodu”. Posłużenie się analogiczną zasadą ustrojową, ujętą niemalże w formę dosłownego zapożyczenia, stanowi wyraźny dowód czerpania z dorobku pierwszej
polskiej ustawy zasadniczej w XX wieku. Nawiązanie do tradycji konstytucji
marcowej było podyktowane względami o wiele bardziej doniosłymi niż świadczyć może o tym ich wymiar symboliczny. Oznaczało ono nie bezkrytyczne,
a w konsekwencji twórcze czerpanie z elementów przyswojonych polskiemu
dziedzictwu konstytucyjnemu w jego nurcie demokratyczno-liberalnym.
Wedle ustawy konstytucyjnej z 17 października 1992 roku skład Sejmu był
kreowany w drodze wyborów powszechnych, równych, bezpośrednich oraz
z zachowaniem tajności aktu głosowania. Równocześnie określona została
liczba członków izby na 460 posłów29. Sposób elekcji wskazuje na nadanie Sejmowi funkcji izby ogólnopolitycznej, stanowiącej organ przedstawicielski
względem całej zbiorowości suwerennej. Dlatego też mandaty mają charakter
wolny, tzn. posłowie nie mogą być wiązani instrukcjami, ani też odwołani
w trakcie trwania kadencji30.
Istotniejszy element dla ukształtowania współczesnej polskiej tradycji, ze
względu na nieobecność w epoce Polski Ludowej aż do roku 1989, stanowiły
28 Zasadę monteskiuszowskiego trójpodziału władzy wykorzystano w Konstytucji 3 Maja
oraz w tzw. małej konstytucji z 1947 r.
29 W roku 1960 dokonano nowelizacji ustawy zasadniczej PRL ustalając, iż posłów będzie
właśnie 460, od tego czasu norma ta jest utrzymywana.
30 Konstytucja z 1952 r. deklarowała zasadę odpowiedzialności i w konsekwencji możliwość
odwołania posłów przez wyborców (mandat związany).
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rozwiązania dotyczące Senatu. W nurcie tradycji opartej na konstytucji marcowej Senat był reprezentacją społeczności wojewódzkich, pomimo przyjęcia
zasady, iż senatorowie na równi z posłami są przedstawicielami ogółu obywateli. Po II wojnie światowej odwoływano się do tradycji pierwszej w XX w. polskiej konstytucji, lecz izby drugiej nie przywrócono. Uczyniono to dopiero
w roku 1989 w noweli kwietniowej do Konstytucji PRL. Utworzenie Senatu
zapowiedziano już w Porozumieniach Okrągłego Stołu, jego istnienie wynikało
zatem z bieżących potrzeb politycznych. Izba druga pozwoliła rozszerzyć stopień demokratycznego charakteru wyborów czerwcowych z roku 1989, jej
członkowie wchodzili w skład Zgromadzenia Narodowego, niezbędnego dla
zachowania politycznej kontroli nad wynikiem elekcji głowy państwa, ponadto uczestniczyła w procesie legislacyjnym oraz ustrojodawczym, stanowiąc
ważny czynnik transformacji systemowej. Mimo istotnych argumentów na
rzecz przywrócenia Senatu wynikających z ówczesnej sytuacji, przy Okrągłym
Stole wypracowano potencjalnie trwałą koncepcję izby drugiej. Ustalono, że
kandydatów na senatorów będą zgłaszali mieszkańcy danego województwa, te
jednostki podziału administracyjnego będą zatem okręgami wyborczymi, zaś
wyłonieni w ich wyniku senatorowie będą przedstawicielami lokalnej społeczności. Senatowi nadano zatem kształt zbliżony do modelu izby drugiej właściwego państwom federalnym, gdyż województwo miało być reprezentowane
przez dwóch senatorów, z wyjątkiem warszawskiego oraz katowickiego,
w których – ze względu na znacznie większą liczbę mieszkańców – wybierano
po trzech członków Senatu31.
Tzw. mała konstytucja z 1992 roku kontynuowała te tradycje wskazując, że
Senat składa się ze 100 członków. Warto dodać, iż zasada elekcji senatorów
w województwach nie została umieszczona ani w noweli kwietniowej, ani też
rewizji grudniowej z 1989 roku, lecz w ordynacji wyborczej. Odmiennie niż
w przypadku izby pierwszej zdefiniowano zasady elekcji senatorów, wymieniając: wolność, powszechność, bezpośredniość oraz tajność aktu głosowania.
Uwagę zwraca podkreślenie wolnego charakteru wyborów. Ponadto nie została uwzględniona zasada równości, gdyż jej połączenie z przydzieleniem dla
większości województw równej liczby mandatów senatorskich było niewykonalne wobec dysproporcji w liczbie mieszkańców poszczególnych jednostek
administracyjnych. Równy charakter procedury obsadzania mandatów w izbie
drugiej odrzucono na rzecz zasady reprezentacji województw.
Kadencja obu izb parlamentarnych wynosiła 4 lata, tym samym kontynuowano normę wprowadzoną do polskiego konstytucjonalizmu wraz z ustawą zasadniczą PRL z 1952 roku32. Podtrzymano, obecną w konstytucji marcowej do
31
32

Porozumienia Okrągłego Stołu…, [w:] T. Mołdawa, dz.cyt., s. 288.
Konstytucje z lat 1921 i 1935 wyznaczały pięcioletnie kadencje dla obu izb parlamentar-
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czasu noweli sierpniowej z 1926 roku i następnie przywróconą na mocy noweli
kwietniowej z 1989 roku, możliwość samorozwiązania Sejmu. Skorzystanie z tego prawa przez posłów oznaczało równoczesne zakończenie kadencji izby drugiej, lecz zarazem możliwością samorozwiązania nie dysponował Senat. Dopiero ustawa konstytucyjna z 17 października 1992 roku wprowadziła do dziedzictwa konstytucyjnego zasadę stwierdzania ważności wyboru parlamentarzystów,
w przypadku złożenia protestów, przez Sąd Najwyższy. Dotychczas o ważności
wyników elekcji swych członków decydowała izba. Inicjatywę ustawodawczą
przyznano – podtrzymując katalog podmiotów uprawnionych określony tzw.
nowelą kwietniową – posłom, Senatowi jako całej izbie, głowie państwa oraz
rządowi33. Kontynuowano również permanentny tryb pracy Sejmu i Senatu,
wprowadzony dopiero na mocy noweli kwietniowej 1989 roku. Do tego czasu
parlamenty pracowały w trybie sesyjnym, choć niekiedy jak na przykład Sejm
Ustawodawczy z lat 1919–1922 w praktyce działały niemal bez przerwy.
Nowym elementem na gruncie polskim było wprowadzenie specjalnego
trybu legislacyjnego dla projektów ustaw uznanych za pilne. Prawo ich zgłaszania przysługiwało jedynie Radzie Ministrów (dalej: RM), wymagało uzasadnienia, zaś projekty, którym nadano status pilności nie mogły dotyczyć spraw
szczególnej wagi (np. budżetu, ustroju państwa, itp.). Ponadto Sejm mógł upoważnić RM do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy, ograniczając czas
oraz zakres spraw regulowanych za ich pomocą. Zbliżone rozwiązania przysługiwały głowie państwa na mocy noweli sierpniowej z 1926 roku oraz konstytucji z 1935 roku, zaś tzw. mała konstytucja z 1947 roku dopuszczała wydawanie
dekretów z mocą ustawy przez rząd.
Tzw. mała konstytucja z 1992 roku kontynuowała zapoczątkowaną już
w roku 198734, tradycję dopełniania demokracji pośredniej jej wymiarem bezpośrednim, za pomocą instytucji referendum. Mogło ono zostać przeprowadzone w sprawach o szczególnym znaczeniu, na podstawie uchwały Sejmu lub
decyzji Prezydenta podjętej za zgodą Senatu. Wynik głosowania powszechnego nabierał charakteru wiążącego, gdy wzięła w nim udział więcej niż połowa
uprawnionych. Wprowadzenie referendum stanowiło nowy element polskiej
spuścizny konstytucyjnej, gdyż do tego momentu polskie ustawy zasadnicze
nie zawierały żadnych instrumentów demokracji bezpośredniej.
Rola aktu tymczasowego, normującego jedynie część materii konstytucyjnej,
jako formy praktycznego sprawdzenia koncepcji ustrojowych poszczególnych
organów państwa oraz szczegółowych przepisów została spełniona przez tzw.
33 Obie konstytucje z okresu międzywojennego przyznawały prawo początkowania procesu
legislacyjnego jedynie rządowi oraz Sejmowi.
34 Wprowadzenie referendum do polskiego ustroju politycznego nastąpiło w 1987 r. Jednorazowo zastosowano ten instrument w 1946 r. Referendum stało się ważnym elementem procedury tworzenia nowej ustawy zasadniczej, określonej w ustawie konstytucyjnej z 1992 r. o trybie
przygotowania i uchwalenia konstytucji RP.
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małą konstytucję szczególnie w odniesieniu do Prezydenta RP. Istotny wpływ na
rezygnację z wielu instrumentów wzmacniających pozycję głowy państwa miały
nie tyle wady zastosowanych w niej konstrukcji prawno-ustrojowych, co styl
sprawowania najwyższego urzędu przez Lecha Wałęsę. Ponadto ten fragment
ustroju wymagał w istocie tworzenia tradycji od podstaw, gdyż dotychczasowe
doświadczenia w tym zakresie były w niewielkim stopniu przydatne współcześnie. Na mocy konstytucji marcowej, wyłaniany przez Zgromadzenie Narodowe,
Prezydent dysponował bardzo ograniczoną pozycją w ramach systemu rządów,
pełniąc głównie funkcje reprezentacyjne. Uregulowania ustawy zasadniczej
z 1935 roku nie były brane pod uwagę, ze względu na genetyczną sprzeczność
z pozostałymi fragmentami tradycji konstytucyjnej kształtowanej po roku 1989.
Konstytucja kwietniowa przyznawała głowie państwa pozycję nadrzędną w ramach systemu jednolitości władzy państwowej, stanowiła próbę instytucjonalizacji pozycji prezydenta jako wodza, a także element elitarnej koncepcji państwa.
Po II wojnie światowej przywrócono jednoosobowy urząd głowy państwa w latach 1947–1952. Mieszano wówczas elementy ustawy zasadniczej z 1921 roku, ze
składnikami nowej tradycji zawartej w konstytucji PRL, w której instytucja Prezydenta została zastąpiona organem kolegialnym w postaci Rady Państwa.
W roku 1989 przystąpiono do ponownego wypracowywania polskiej tradycji w tym zakresie, umieszczając w Porozumieniach Okrągłego Stołu zwartą koncepcję funkcji ustrojowej głowy państwa, wynikającej z potrzeb przełomu
otwierającego okres transformacji systemowej. Prezydent PRL był wyłaniany
większością bezwzględną przez Zgromadzenie Narodowe. Kandydata mogła
zgłosić czwarta część członków ZN. Kadencja została określona na 6 lat.
Wbrew pozorom celem takiego modelu elekcji nie było nawiązywanie do tradycji konstytucji marcowej, lecz zapewnienie stronie rządowej kontroli nad
osobą obejmującą najwyższy urząd w państwie35. Prezydent miał za zadanie
stabilizować sytuację w państwie oraz podejmować decyzje w razie kryzysu parlamentarnego lub rządowego. Dlatego też planowano wyposażenie go w szeroki zakres kompetencji władczych oraz odnoszących się do polityki zagranicznej
państwa, takich jak: zawieszające weto ustawodawcze; prawo wprowadzenia
stanu wyjątkowego; prawo rozwiązania parlamentu; zaś uprawnieniom odnoszącym się do polityki zewnętrznej i obronnej nadano status prerogatyw36. Powyższy model prezydentury określono w noweli kwietniowej z 1989 roku. Po35 Wedle zasad podziału mandatów parlamentarnych na mocy Porozumień Okrągłego Stołu,
299 mandatów spośród 560 członków ZN było zagwarantowanych dla PZPR. Nawet gdyby opozycja zdobyła wszystkie mandaty poselskie i senatorskie objęte procedurą wolnych wyborów
(łącznie 261), nie byłaby w stanie samodzielnie, bez aprobaty PZPR, zadecydować o osobie Prezydenta PRL, gdyż minimalna większość bezwzględna wynosiła 286 głosów. Rozwiązanie to dawało prawo sprzeciwu obozowi rządowemu wobec opozycji. Zob. Porozumienia Okrągłego Stołu…, [w:] T. Mołdawa, Konstytucja…, dz.cyt., s. 288–290.
36 Tamże, s. 290–291.
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nadto głowie państwa przyznano szczególne uprawnienia pozwalające oddziaływać na proces powoływania rządu, pozwalając tym samym na regulowanie
tempa i zakresu przemian37. Sposób elekcji Prezydenta został gruntownie
zmieniony za pomocą nowelizacji ustawy zasadniczej dokonanej we wrześniu
1990 roku. Na jej mocy znacząco wzbogacono polskie dziedzictwo, wprowadzając po raz pierwszy powszechne i bezpośrednie wybory głowy państwa38. Równocześnie skrócono kadencję do 5 lat. Zmiana sposobu elekcji Prezydenta
z pośredniego na bezpośredni miała na celu zwiększenie legitymizacji urzędu,
gdyż na podstawie nowelizacji z września 1990 roku zakończeniu ulegała kadencja Prezydenta W. Jaruzelskiego wybranego w lipcu 1989 roku. Dokonana
modyfikacja, obok jednorazowych celów politycznych, miała znacznie bardziej
doniosłe znaczenie, gdyż oznaczała początek zupełnie nowej tradycji w ramach
polskiego konstytucjonalizmu w odniesieniu do urzędu głowy państwa.
Ustawa konstytucyjna z 17 października 1992 roku projektowała silną pozycję ustrojową Prezydenta. Przysługiwały mu funkcje najwyższego reprezentanta państwa w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych, strażnika ustawy
zasadniczej, suwerenności, bezpieczeństwa oraz terytorium państwa, a także
gwaranta przestrzegania przez Polskę umów międzynarodowych. Tak znaczącą pozycję głowie państwa w obecnie trwającej epoce po raz pierwszy przyznawała nowela kwietniowa z 1989 roku, zaś tzw. mała konstytucja z 1992 roku jedynie przejmowała tę tradycję. Równocześnie łączyła ją z nowymi elementami
w postaci powszechnej i bezpośredniej elekcji, pozwalającymi uzupełnić istotne funkcje ustrojowe mocną legitymizacją. Głowie państwa przyznano również szereg konkretnych uprawnień pozwalających urzeczywistniać ów silny
model prezydentury. Wśród nich należy wskazać: ogólne kierownictwo w zakresie stosunków zagranicznych; ratyfikację i wypowiadanie umów międzynarodowych (w sprawach szczególnej wagi na podstawie zgody wyrażonej w ustawie); ogólne kierownictwo w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa; najwyższe zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi, w tym
mianowanie i odwoływanie Naczelnego Wodza na czas wojny; wprowadzenie
stanu wojennego lub wyjątkowego; zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom RM w sprawach szczególnej wagi oraz otrzymywanie informacji od premiera o pracach rządu; wydawanie rozporządzeń na podstawie delegacji usta37 T. Mołdawa, Parlament w systemie władz naczelnych Rzeczypospolitej, [w:] R. Chruściak, T.
Mołdawa, K.A. Wojtaszczyk, E. Zieliński, Polski system polityczny w okresie transformacji, Warszawa 1995, s. 211.
38 Tradycja powszechnej (w obrębie stanu szlacheckiego) i bezpośredniej elekcji głowy państwa mieści się w dziedzictwie ustrojowym Polski przedrozbiorowej. Była praktykowana w I Rzeczypospolitej w latach 1572–1791, została zniesiona przez Konstytucję 3 Maja. Polskie ustawy
zasadnicze w XX w. przewidywały wybory pośrednie, jedynie konstytucja z 1935 r. dopuszczała
elekcję powszechną wyłącznie w sytuacji, gdy urzędujący Prezydent zgłosił kandydata na kolejną kadencję. W XX w. po raz pierwszy wybory powszechne Prezydenta odbyły się 25 XI (I tura)
i 9 XII (II tura) 1990 r.
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wowej; inicjatywa ustawodawcza; prawo rozwiązania parlamentu; weto zawieszające względem ustaw oraz rozporządzeń z mocą ustawy, a także prawo kierowania ich do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania konstytucyjności;
szereg uprawnień tradycyjnych m.in. prawo łaski, nominacje, nadawanie orderów i odznaczeń. Jako zasadę przyjęto obowiązek kontrasygnaty aktów urzędowych głowy państwa przez premiera lub właściwego ministra, równocześnie
nadając wielu spośród wymienionych uprawnień charakter aktów dyskrecjonalnych39. W rezultacie pozycja ustrojowa Prezydenta była bardzo silna, gdyż
cieszył się on demokratyczną legitymizacją, szerokim katalogiem samodzielnie wykonywanych kompetencji, możliwością ingerencji zarówno w działanie
rządu, jak i parlamentu, a także niemal samodzielną rolą w zakresie polityki
zagranicznej i obronnej. Szerszy zakres uprawnień i zarazem węższy wymiar
odpowiedzialności głowy państwa, spośród polskich ustaw zasadniczych
XX wieku, przewidywała jedynie konstytucja z 1935 roku.
W odniesieniu do pozycji ustrojowej Rady Ministrów oraz modelu systemu
rządów tzw. mała konstytucja z 1992 roku odwoływała się do zasad zawartych
w noweli kwietniowej z 1989 roku, przewidując parlamentarny system rządów.
Ze względu na modyfikację pozycji ustrojowej głowy państwa, również położenie RM uległo pewnym przeobrażeniom. Zasadniczo rolą gabinetu ministrów było prowadzenie polityki państwa oraz kierowanie administracją rządową. Wyjątek od klauzuli generalnej stanowiło wyłączenie spraw zastrzeżonych wyraźnie dla Prezydenta, co w efekcie powodowało konieczność współpracy obu organów egzekutywy. Odpowiedzialność za ogólny kierunek realizowanej polityki rząd ponosił wyłącznie przed izbą pierwszą parlamentu, dla
powstania RM niezbędne było wyrażone w formie uchwały zaufanie większości bezwzględnej posłów. Polityczna odpowiedzialność RM miała charakter
solidarny – dotyczyła wszystkich jej członków, lub indywidualny – tylko jednego z ministrów, za wyjątkiem premiera, którego odwołanie było równoznaczne z zakończeniem działalności całego rządu. Tzw. mała konstytucja z 1992
roku przewidywała kilka zabezpieczeń przed pochopnymi decyzjami posłów
w zakresie uchwalania wotum nieufności dla gabinetu ministrów. Wniosek
w tej sprawie wymagał poparcia 46 posłów, mógł być głosowany nie wcześniej
niż po upływie 7 dni, zaś ponowne jego zgłoszenie wymagało upływu trzech
miesięcy lub zwiększenia poparcia przynajmniej do 115 posłów40. Ponadto jeżeli Sejm wycofał swoje zaufanie dla Rady Ministrów nie powołując równocześnie nowego gabinetu, konflikt pomiędzy rządem a izbą pierwszą rozstrzygał
39 Uprawnienia dyskrecjonalne, prerogatywy – wykonywane są przez Prezydenta jako samodzielne akty urzędowe, dla swej ważności nie wymagają kontrasygnaty członka rządu, który tym
sposobem przejmowałby za nie polityczną odpowiedzialność.
40 Zbliżone rozwiązanie wprowadzała do polskiego dziedzictwa konstytucyjnego nowela
sierpniowa z 1926 r., dopuszczając głosowanie nad wotum nieufności dopiero na kolejnym posiedzeniu.
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Prezydent, przyjmując dymisję lub rozwiązując parlament. Przewidziane zabezpieczenia stabilności kolegialnego organu władzy wykonawczej okazały się
niewystarczające, co zostało uwzględnione w pracach nad pełną i trwałą konstytucją. Obecna w polskim konstytucjonalizmie XX stulecia tradycja uchwalania tzw. małych konstytucji w okresach wypracowywania ustaw zasadniczych
pozwoliła na uniknięcie powyższych niedoskonałości.
Znacząca rola głowy państwa ujawniała się już w procedurze powoływania
RM, gdyż ustawa konstytucyjna z października 1992 roku, przewidywała maksymalnie pięć prób kreowania rządu. Początkowo inicjatywa w zakresie wyznaczania premiera należała do Prezydenta, jeżeli nie otrzymał on zaufania
izby pierwszej, prawo to przechodziło na Sejm, w przypadku niepowodzenia
wracało do głowy państwa, jeżeli nie powstał rząd, ponownie Sejm wskazywał
Prezesa RM. Gdy wyczerpane zostały owe cztery próby utworzenia rządu cieszącego się zaufaniem parlamentu, decyzja w sprawie sposobu przezwyciężenia kryzysu należała do Prezydenta, który rozwiązywał parlament, przekazując sprawę do rozstrzygnięcia obywatelom lub tworzył tzw. rząd prezydencki
na okres maksymalnie 6 miesięcy. Jeśli w ciągu pół roku nie otrzymał on wotum zaufania od Sejmu (lub nie uchwalono mu niekonstruktywnego wotum
nieufności), Prezydent obligatoryjnie rozwiązywał parlament. Ponadto premier zachowywał swobodę wskazywania członków swego rządu z wyłączeniem
ministrów spraw zagranicznych, obrony oraz spraw wewnętrznych, których powołanie musiał uzgadniać z Prezydentem. Wprowadzenie tzw. ministrów prezydenckich wynikało z modelu współsprawowania bieżącej polityki w tym zakresie przez oba organy władzy wykonawczej. W praktyce rozwiązanie to stało się źródłem konfliktów pomiędzy rządem a Prezydentem.
Ostatni element ustrojowy normowany przez ustawę konstytucyjną
z 17 października 1992 roku, stanowił samorząd terytorialny. Wprost zostały przejęte podstawowe uregulowania w tym zakresie zawarte w noweli konstytucji z marca 1990 roku, początkującej wypracowywanie współczesnej tradycji w tym zakresie. Wprowadzono jednakże istotne uzupełnienie w poprzez dodanie referendum lokalnego. Instrument ten na poziomie gminy
pojawił się po raz pierwszy w dziejach polskiego konstytucjonalizmu XX stulecia, stanowiąc jego znaczące wzbogacenie. Było ono dopełnieniem względem analogicznego instrumentu zastosowanego na szczeblu ogólnopaństwowym. Ponadto przewidziano, nie występującą w dotychczasowych uregulowaniach konstytucyjnych, możliwość zrzeszania się jednostek samorządu terytorialnego.
Ustawa konstytucyjna z 17 października 1992 roku wnosiła do współczesnych polskich doświadczeń konstytucyjnych, szereg istotnych nowości. Przede
wszystkim przywracała zasadę trójpodziału władzy oraz kontynuowała odnowioną w roku 1989 koncepcję Senatu jako izby ogólnopolitycznej, stanowiącej
reprezentację społeczności wojewódzkich. Stanowiła swoisty „poligon do-
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świadczalny”, pozwalający w praktyce sprawdzić skutki zastosowania wielu
istotnych elementów materii konstytucyjnej, takich jak: przyznanie rządowi
prawa nadawania projektom ustaw statusu pilnych oraz wydawania przez Radę Ministrów rozporządzeń z mocą ustawy; podtrzymywała instytucję referendum; pozwoliła na konfrontację z rzeczywistością modelu silnej prezydentury
oraz rządu parlamentarnego pozbawionego skutecznej ochrony przed możliwością częstego uchwalania wotum nieufności. Zebrane tym sposobem doświadczenia okazały się bardzo cenne w procesie tworzenia pełnej i trwałej
konstytucji, co pokazały kolejne lata jej funkcjonowania. Nie brak jednak głosów przeciwnych, wyrażających przekonanie, że tzw. mała konstytucja z 1992
roku utrudniła i opóźniła osiągnięcie pełnego konsensusu konstytucyjnego41.
Liczne nowelizacje konstytucji z 1952 roku oraz ustawa konstytucyjna
z października 1992 roku, stanowiły ważny element selekcji konkretnych rozwiązań ustrojowych, które skumulowane w nowej ustawie zasadniczej złożyłyby się na ukształtowanie współczesnej polskiej tradycji. Poszukiwania te miały zarówno charakter eksploracji dwudziestowiecznej spuścizny w tym zakresie, jak i próby kreowania nowych mechanizmów. Zasadniczo nie próbowano
konstruować nowych, oryginalnych rodzajów lub koncepcji organów państwa,
co było częstą praktyką w trakcie debaty konstytucyjnej z lat 1919–1921, lecz
dążono do korygowania ustrojowego położenia znanych już instytucji i mechanizmów.
2.2. Prace nad nową ustawą zasadniczą

Konieczność wypracowania zupełnie nowej ustawy zasadniczej została
uznana za jeden z głównych celów i zarazem warunków niezbędnych dokonania stopniowego przeobrażenia dotychczasowego systemu politycznego w kierunku demokracji liberalnej. Sygnatariusze Porozumień Okrągłego Stołu
stwierdzili, iż stanowią one początek kształtowania demokracji parlamentarnej, zaś podstawowym zadaniem izb wybranych w 1989 roku będzie uchwalenie nowej konstytucji. Dlatego też zdecydowano się na przeprowadzenie elekcji, by odnowić polityczne oblicze legislatywy, a także dokonano nowelizacji
ustawy zasadniczej PRL, znacząco modyfikując strukturę organów państwa,
początkując w istocie wypracowywanie całkowicie odmiennej tradycji w tym
zakresie. Jedynym organem dysponującym w pełni demokratyczną legitymacją
był wówczas Senat, w konsekwencji zapowiadano jego doniosłą rolę w dokonywaniu przemian. Izbie drugiej miały przysługiwać: prawo początkowania
procesu ustawodawczego oraz udział w dalszych jego etapach, funkcja strażnika przestrzegania praw człowieka, praworządności oraz nowych zasad systemu
41

S. Gebethner, W poszukiwaniu kompromisu konstytucyjnego. Dylematy i kontrowersje
w procesie stanowienia nowej Konstytucji RP, Warszawa 1998, s. 17.
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społeczno-gospodarczego, przede wszystkim zaś prawo udziału w nowelizacji
dotychczasowej ustawy zasadniczej oraz procesie ustrojodawczym zmierzającym do wykreowania nowej konstytucji42.
Prace parlamentarne rozpoczęto w 1989 roku. 7 grudnia zostały powołane
dwie, odrębne Komisje Konstytucyjne – Sejmu X kadencji oraz Senatu I kadencji. Przewodniczącym pierwszej z nich był Bronisław Geremek, drugiej –
Alicja Grześkowiak. Komisje działały równolegle, w istocie były wzajemnie
konkurencyjne, na co wskazywała geneza obu izb Sejmu tzw. kontraktowego,
w którym 65% mandatów – zgodnie z polityczną umową – przysługiwało ugrupowaniom wywodzącym się z PRL, na czele z PZPR, oraz Senatu ukształtowanego w drodze wolnej elekcji i zdominowanego przez solidarnościową opozycję. Komisja senacka przyjęła wstępną wersję projektu ustawy zasadniczej
24 maja 1991 roku. Komisja sejmowa uchwaliła własny projekt dokładnie trzy
miesiące później, przewidywał on zastosowanie parlamentarnego systemu rządów oraz silną pozycję izby pierwszej. Wówczas B. Geremek wyraził przekonanie, że konstytucję powinien uchwalić parlament kolejnej kadencji (wyłoniony w drodze w pełni wolnych wyborów), zaś jej zatwierdzenia należy dokonać w drodze referendum.
Od początku prac parlamentarnych towarzyszyła im bogata publicystyka
oraz szeroka dyskusja publiczna dotycząca nowej konstytucji. Zaczęły również
powstawać liczne i bardzo zróżnicowane jej projekty, będące dziełem nie tylko organów państwa o charakterze parlamentarnym, lecz również partii politycznych oraz osób prywatnych43. Wysiłki ustrojodawcze były prowadzone
w formie otwartej, wolnej i pluralistycznej w wymiarze ideowo-ustrojowym debaty konstytucyjnej. Nawiązywano tym samym do tradycji przygotowywania
pierwszej polskiej ustawy zasadniczej w XX stuleciu, którą poprzedzała analogiczna debata tocząca się od końca roku 1918 aż do marca 1921 roku. Pluralizm ideowy współczesnej debaty konstytucyjnej nieuchronnie skutkował
wielością zróżnicowanych, trudnych lub wręcz niemożliwych do pogodzenia
propozycji ustrojowych. Od początku prac nad nową ustawą zasadniczą spory
te występowały, z czasem ulegając nasileniu. O ich głębokości świadczy fakt, iż
pod zewnętrzną warstwą walki o treść konkretnych przepisów kryły się różne
stanowiska o charakterze aksjologicznym. Główne osie sporów obejmowały:
system rządów parlamentarno-gabinetowy czy półprezydencki; pozycję głowy
państwa; jedno- lub dwuizbowość parlamentu; samorząd terytorialny, model
stosunków państwo-Kościół oraz odwołanie do wartości chrześcijańskich; oraz
katalog praw obywatelskich, w tym praw socjalnych. W późniejszym okresie
do wskazanych kwestii należy dodać spór pomiędzy zwolennikami obrony su42

Porozumienia Okrągłego Stołu…, [w:] T. Mołdawa, Konstytucja…, dz.cyt., s. 287, 290.
R. Chruściak, Przygotowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Przebieg prac parlamentarnych, Warszawa 1997, s. 9–11.
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werenności państwa w stosunkach międzynarodowych a umieszczeniem przepisu pozwalającego na przekazywanie części kompetencji państwa na rzecz
podmiotów ponadnarodowych, niezbędny dla udziału Polski w procesie integracji europejskiej44.
Na dalszych pracach zaważyło przekonanie, że parlament wyłoniony w częściowo wolnych wyborach nie dysponuje moralno-politycznym prawem
uchwalania konstytucji. W konsekwencji, by nie hamować prac ustrojodawczych postanowiono przedterminowo zakończyć jego kadencję.
W trakcie pierwszego etapu prac parlamentarnych z lat 1989–1991 przygotowano znaczącą liczbę projektów ustawy zasadniczej45.
Drugi okres omawianego procesu przypada na kolejną kadencję parlamentu (październik 1991–maj 1993). Najważniejsze dokonanie tego etapu stanowiło uregulowanie w drodze ustawowej trybu dalszych wysiłków konstytucyjnych46. Zadanie uchwalenia nowej ustawy zasadniczej powierzono Zgromadzeniu Narodowemu (dalej: ZN), jej przyjęcie wymagało poparcia większości
2/ członków ZN. Następnie Prezydent RP poddawał uchwaloną konstytucję
3
pod referendum, dla jej zatwierdzenia wymagana była zgoda większości zwykłej biorących w nim udział. Głosowanie powszechne miało postać plebiscytu,
w którym obywatele mieli dwie odpowiedzi do wyboru – za lub przeciw ustawie zasadniczej. Inicjatywę konstytucyjną przyznano: Komisji Konstytucyjnej
ZN (dalej: KK), 56 członkom ZN oraz głowie państwa. Warto podkreślić, iż
pomimo przyjęcia parlamentarnej formy prac ustrojodawczych prowadzonych
przez Zgromadzenie złożone z posłów i senatorów, na mocy omawianej ustawy w pracach KK uczestniczyli również przedstawiciele Prezydenta, rządu
oraz Trybunału Konstytucyjnego, dysponując prawem przedkładania wniosków.
Do kwietnia 1993 roku, czyli w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności KK przewidzianej przez ustawę konstytucyjną o trybie prac ustrojodawczych, zgłoszono 7 projektów ustawy zasadniczej – propozycja Prezydenta Lecha Wałęsy oraz 6 będących dziełem partii politycznych. Wśród nich znalazły
się projekty zgłoszone przez: Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (projekt KK Senatu I kad.); Sojusz Lewicy Demokratycznej (wówczas koalicji wielu organizacji), Polskie Stronnictwo Ludowe i Unię Pracy, Unię Demokratyczną, Konfederację Polski Niepodległej, Porozumienie Centrum47.
W maju 1993 roku Prezydent Wałęsa rozwiązał Sejm. Kadencja z lat
1993–1997 stanowiła ostatni, trzeci, etap prac parlamentarnych. W Komisji
Konstytucyjnej ZN w nowym składzie uformował się następujący układ sił po44

S. Gebethner, W poszukiwaniu kompromisu…, dz.cyt., s. 17–18, 39.
Zob.: Projekty konstytucyjne 1989–1991, oprac. M. Kallas, Warszawa 1992.
46 Mowa tu o ustawie konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania
i uchwalenia Konstytucji RP.
47 R. Chruściak, Przygotowanie…, dz.cyt., s. 16–18.
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litycznych: SLD – 20 członków; PSL – 16; Unia Demokratyczna – 8; Unia Pracy – 4; związany z Prezydentem Wałęsą Bezpartyjny Blok Wspierania Reform,
KPN oraz NSZZ „Solidarność” – po 2; mniejszość niemiecka – 1; oraz 1 senator z Klubu Senatorów Niezależnych. Przewodniczącym został poseł SLD
A. Kwaśniewski. Uchwalony w styczniu 1994 roku regulamin KK instytucjonalizował dotychczasową praktykę otwartej i pluralistycznej debaty konstytucyjnej prowadzonej przez parlament, wprowadzając zasady: jawności; udziału
w pracach KK przedstawicieli partii pozaparlamentarnych z prawem głosu
opiniodawczego; przedstawicieli związków zawodowych i organizacji społeczno-gospodarczych, a także przedstawicieli Kościołów i związków wyznaniowych. Zaproszono reprezentantów stronnictw, które w wyborach parlamentarnych roku 1993 zgłosiły ogólnopolskie listy parlamentarne, jednak w praktyce nie wzięli oni udziału w obradach KK. Mimo tego opozycja pozaparlamentarna kwestionowała reprezentatywność składu Komisji48.
W kwietniu 1994 roku dokonano istotnych modyfikacji w ustawie konstytucyjnej regulującej tryb prac nad ustawą zasadniczą49. Były one odpowiedzią na
żądania płynące ze strony NSZZ „Solidarność”. Rozszerzono katalog
podmiotów uprawnionych do zgłaszania projektów ustawy zasadniczej, wprowadzając obywatelską inicjatywę konstytucyjną, przysługującą grupie co najmniej 500 tys. obywateli posiadających czynne prawo wyborcze do Sejmu. Na
zgłoszenie projektów tą drogą wyznaczono termin trzech miesięcy od daty
wejścia w życie omawianej nowelizacji. Ponadto wprowadzono, obok przewidywanego w pierwotnej wersji ustawy konstytucyjnej obligatoryjnego referendum zatwierdzającego konstytucję po jej uchwaleniu przez ZN, również możliwość przeprowadzenia referendum przed uchwaleniem ustawy zasadniczej,
dotyczącego jej zasad (tzw. referendum cząstkowe). W praktyce fakultatywne
głosowanie przedkonstytucyjne nie zostało przeprowadzone. Na mocy omawianej nowelizacji przedmiotem prac KK stały się również projekty zgłoszone
w poprzedniej kadencji parlamentu, tj. w latach 1991–1993.
W następstwie zmian ustawowych regulacji dotyczących prac ustrojodawczych pewnym modyfikacjom uległ katalog projektów zgłoszonych do KK. Ponownie swoje propozycje zgłosiły trzy podmioty: Prezydent L. Wałęsa oraz
przez członków ZN Unia Wolności50 i SLD; równocześnie wycofując własne
wcześniej zgłoszone dokumenty. Wśród uwzględnionych projektów znajdowały się także propozycje zgłoszone w poprzednich kadencjach przez: ZChN
(projekt KK Senatu I kad.), PSL i UP, KPN oraz PC. Wprawdzie Porozumienie Centrum podjęło wewnętrzną uchwałę o wycofaniu swojego projektu
48
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z dalszych prac, jednakże decyzja partii nie została uwzględniona przez ZN.
We wrześniu 1994 roku został zgłoszony tzw. obywatelski projekt konstytucji
przygotowany przez NSZZ „Solidarność”51.
W dniach 21–23 września 1994 roku odbyło się pierwsze czytanie projektów konstytucji w ZN, w jego trakcie przedstawiciele poszczególnych sił politycznych zgłaszali swoje postulaty i zastrzeżenia. A. Grześkowiak podkreślała
konieczność zawarcia w ustawie zasadniczej wartości chrześcijańskich oraz
harmonijnego połączenia elementów polskiego dziedzictwa konstytucyjnego
z wymogami nowoczesności. L. Moczulski zaprezentował oryginalne koncepcje ustrojowe zawarte w projekcie KPN, m.in. odrzucił trójpodział władzy, nawiązując do Konstytucji 3 Maja odwołał się do formuły „trzech stanów sejmujących”. Reprezentanci Unii Wolności podkreślali wagę praw człowieka oraz
zasad gospodarki wolnorynkowej. Politycy SLD kładli nacisk na podtrzymanie
wprowadzonej w tzw. rewizji grudniowej z 1989 roku definicji państwa jako
„demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej”. Reprezentujący Prezydenta L. Wałęsę prof. L. Falandysz
nalegał na przyznanie głowie państwa możliwości sprawowania władzy wykonawczej bezpośrednio lub za pośrednictwem rządu. Przedstawiciele NSZZ
„Solidarności”, patronujący tzw. obywatelskiemu projektowi ustawy zasadniczej, wskazywali na potrzebę uwzględnienia wartości chrześcijańskich, patriotycznych, narodowych i społecznych, a także praw człowieka52.
Szereg istotnych rozstrzygnięć w kwestiach spornych zostało ustalonych
w trakcie posiedzenia KK w dniach 25–27 stycznia 1995 roku. Przegłosowano
dwuizbowy model parlamentu stosunkiem 23:20 głosów. Przyjęto też model
prezydentury, zgodnie z którym głowa państwa jest gwarantem ciągłości władzy. Konkurencyjna koncepcja przewidująca, by Prezydent stał na czele władzy wykonawczej miała poparcie zaledwie trzech członków KK. W rezultacie
podjętych ustaleń powstała pierwsza wersja projektu jednolitego KK. Dopiero w czerwcu 1996 roku Komisja Konstytucyjna ZN wypracowała końcowy wariant jednolitego projektu ustawy zasadniczej, powstały na skutek przegłosowywania lub korygowania kolejnych artykułów, nie zaś całego dokumentu. Pojawiły się wówczas propozycje przeprowadzenia wstępnego referendum konstytucyjnego, zgodnie z możliwościami przewidywanymi przez nowelizację
ustawy konstytucyjnej dotyczącej trybu prac. Nie zostały jednak zrealizowane.
W grudniu 1996 roku KK przyjęła tekst preambuły, w kształcie zbliżonym do
propozycji przygotowanej przez Tadeusza Mazowieckiego53.
Istniejąca wówczas koalicja rządowa (SLD-PSL) nie dysponowała wymaganą dla uchwalenia ustawy zasadniczej większością 2/3 głosów, ani w ZN, ani
51

R. Chruściak, Przygotowanie…, dz.cyt., s. 34–39.
Tamże, s. 41–42.
53 Tamże, s. 57–59, 88–93, 103.
52

36

Społeczeństwo i Polityka Nr 1(10)2007

54

Konstytucja RP z 1997 roku na tle polskiego ziedzictwa konstytucyjnego XX w.

w KK. Dlatego też w grudniu 1996 roku rozpoczęły się negocjacje liderów
SLD, PSL, UW i UP zmierzające do zawarcia kompromisu konstytucyjnego.
Badacze problematyki podkreślają, że wbrew przekonaniu opozycji pozaparlamentarnej kompromis na gruncie ZN został wypracowany, wskazując na
różnice np. w kwestii stosunku do wartości chrześcijańskich oraz struktury
parlamentu pomiędzy projektem KK a propozycją zgłoszoną przez SLD, brak
obrony rozwiązań własnej propozycji przez ludowców oraz pragmatyczne nastawienie polityków obu partii zmierzające do porozumienia konstytucyjnego.
Trzy (SLD, PSL, UP) spośród czterech partii koalicji konstytucyjnej porzuciły
swe stanowiska wyjściowe w sprawie monokameralnej struktury parlamentu,
uchwalając ostatecznie ustawę zasadniczą podtrzymującą istnienie Senatu.
Badacze wskazują jednocześnie na nieprzejednane stanowisko zwolenników
projektu Senatu I kadencji oraz tzw. projektu solidarnościowego, a więc środowisk politycznych nie dysponujących wówczas znaczącą reprezentacją
w ZN. Gotowość do kompromisu miała na celu nie tylko uchwalenie ustawy
zasadniczej, lecz przede wszystkim dokonanie tego przed końcem kadencji,
gdyż wybory mogły znacząco zmodyfikować istniejący wiosną 1997 roku rozkład liczby mandatów poselskich i senatorskich, marginalizując ugrupowania
dotychczas wywierające decydujący wpływ na kształt konstytucji. Na przełomie lat 1996/1997 ukształtowała się koalicja konstytucyjna złożona z: SLD,
PSL, UW i UP54.
Zgromadzenia Narodowe uchwaliło konstytucję w drugim czytaniu, na posiedzeniu w dniach 24 lutego–22 marca 1997 roku, stosunkiem głosów „za”,
„przeciw” i „wstrzymujących się” 461:31:5. Projekt przygotowany przez KK
poparły: SLD, PSL i Unia Wolności. Mimo tego lider ludowców Waldemar
Pawlak, zgłaszał istotne zastrzeżenia, wskazując na konieczność uzupełnienia
ustawy zasadniczej o przepisy uznające ją za najwyższe prawo stanowione, zagwarantowanie prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, wprowadzenia obligatoryjnego referendum w kwestii ratyfikacji umowy międzynarodowej
pozwalającej na przenoszenie części kompetencji państwa polskiego na organizację międzynarodową. Mimo zaawansowanych prac ZN z oporu względem
stworzonego projektu ustawy zasadniczej nie rezygnowała A. Grześkowiak,
dążąc do zastąpienia go propozycją uchwaloną przez KK Senatu I kadencji.
Powodem odrzucenia dokumentu przyjętego przez ZN były zarzuty nieuwzględnienia – odpowiedniej zdaniem A. Grześkowiak – tradycji, zbytni liberalizm i zarazem brak wartości chrześcijańskich. Krytykę projektu KK ZN sformułowali także przedstawiciele Unii Pracy, nie akceptując bikameralnej struktury parlamentu, przyjętego modelu stosunków państwo–Kościół, domagając
się zarazem osłabienia w ich przekonaniu liberalno-konserwatywnego oblicza
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dokumentu. Przeciwko projektowi KK ZN wystąpiły także Klub „Porozumienie Prawicy” oraz BBWR-KPN. Przywódca „Solidarności” Marian Krzaklewski, zarzucał projektowi przyjętemu w drugim czytaniu nieuwzględnienie wartości chrześcijańskich, kontynuację polityki ustalonej przy Okrągłym Stole
i tym samym brak odcięcia się od epoki PRL. Dlatego też zaproponował przeprowadzenie referendum przedkonstytucyjnego, w którym obywatele decydowaliby o poparciu projektu KK ZN lub zgłoszonego przez NSZZ „Solidarność” projektu obywatelskiego.
Trzecie czytanie projektu ustawy zasadniczej (po zgłoszeniu propozycji poprawek przez Prezydenta), odbyło się w dniach 22 marca–2 kwietnia 1997 roku. W jego ostatnim dniu ZN ostatecznie uchwaliło konstytucję, stosunkiem
głosów odpowiednio „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” 451:40:6. W dyskusjach przed referendum zatwierdzającym, kończącym proces ustrojodawczy, w katalogu zarzutów przeważały powyżej wskazane głosy ugrupowań krytycznie oceniających projekt wypracowany przez KK ZN, były zatem formułowane przez szeroko rozumiane ugrupowania centroprawicowe. Referendum
konstytucyjne zostało przeprowadzone 25 maja 1997 roku. Frekwencja wyniosła 42,86% uprawnionych, co oznaczało, iż głosowało ponad 12 mln. obywateli. Poparcie dla konstytucji RP uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe
2 kwietnia 1997 roku wyraziło ok. 6 mln. 400 tys. obywateli, przeciwko głosowało ok. 5,5 mln. osób. Przewaga zwolenników ustawy zasadniczej wyniosła
zatem ok. 330 tysięcy obywateli. Konstytucja RP została podpisana przez Prezydenta A. Kwaśniewskiego 16 lipca 1997 roku, weszła w życie po upływie
trzech miesięcy 17 października55.
Uważna obserwacja prac ustrojodawczych z lat 1989–1997 wskazuje, że
obok walki o treść konstytucji, wiele czasu i uwagi ich uczestnicy poświęcali
sporom proceduralnym. To, które podmioty (partie polityczne i zarazem nosiciele określonych przekonań ideologicznych) i w jaki sposób uchwalą ustawę
zasadniczą, determinowało jej treść ustrojową, a przede wszystkim fundament
ideowy. W konsekwencji wyraźnie dała się zaobserwować prawidłowość, zgodnie z którą po wyborach parlamentarnych podważany był mandat społeczny
izb danej kadencji do uchwalenia konstytucji, wynikający z niedoskonałości
procesu wyborczego:
• po wyborach z 1989 r. – skład Sejmu zwanego kontraktowym wynikał
z umowy politycznej zawartej przy Okrągłym Stole, w konsekwencji zaledwie w mniejszej części stanowił wynik woli obywateli;
• po wyborach z 1991 r. – z powodu niskiej frekwencji (ok. 43%), w efekcie
Prezydent Wałęsa domagał się, by ostateczna decyzja o przyjęciu konstytucji została podjęta w formie referendum;
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• po wyborach z 1993 r. – podważano legitymizację parlamentu, gdyż 1/3 wyborców uczestniczących w głosowaniu nie miała swych przedstawicieli
w parlamencie, w rezultacie jedna opcja polityczna (SLD i PSL) uzyskała
nadreprezentację56.
Dość niska frekwencja w referendum konstytucyjnym, uwzględniając wagę
oraz jednorazowy charakter podejmowanego rozstrzygnięcia, a także fakt iż
jedynie 6,4 mln. obywateli zdecydowało się czynnie poprzeć ustawę zasadniczą
wypracowywaną na przestrzeni ponad 8 lat (1989–1997), wskazuje na trafność
wniosku, iż parlament, który ją uchwalił, dysponował legitymizacją prawną,
lecz nie posiadał politycznej57. Tym samym kompromis konstytucyjny został
osiągnięty wśród większości posłów i senatorów, lecz równocześnie zabrakło
go wśród obywateli oraz szeroko ujmowanych podmiotów polityki (głównie
partii)58.
Doniosłe znaczenie dla kwestii kto i w jaki sposób uchwali konstytucję miała również nowelizacja ustawy konstytucyjnej o trybie prac ustrojodawczych
z 1994 roku, gdyż umożliwiała zgłaszanie projektów przez formalnie wyborców, faktycznie podmioty pozaparlamentarne w danym momencie. Dopuszczenie inicjatyw zewnętrznych względem Zgromadzenia Narodowego
znacznie rozszerzało spektrum konkurujących stanowisk ideowo-ustrojowych
w ramach wysiłków zmierzających do uchwalenia ustawy zasadniczej, ilustrując i dowodząc zarazem tezę o prowadzeniu ich w formie demokratycznej debaty.
Rekapitulując prezentację przebiegu prac zmierzających do uchwalenia
nowej ustawy zasadniczej państwa polskiego, warto dokonać ich oceny w oparciu o pojęcia dziedzictwa i tradycji.
Konstytucja z roku 1997 nie była uchwalana przez „specjalny” parlament
wybrany przede wszystkim w tym celu, w polskim dziedzictwie zwany Sejmem
Ustawodawczym, jak miało to miejsce w przypadku konstytucji marcowej
(1921 r.) oraz lipcowej (1952 r.). W tym sensie, w zakresie formy prowadzenia
wysiłków ustrojodawczych, oznaczało to zbieżność ze sposobem wypracowywania konstytucji kwietniowej z roku 1935, którą również uchwalił „zwykły”
parlament. Zatem obie konstytucje kwietniowe, z lat 1935 i 1997, zostały
uchwalone w istocie przez parlamenty dwuizbowe, dla ścisłości trzeba jednak
przypomnieć, iż w ostatnim przypadku dokonało tego ZN, złożone jednakże
z członków obu izb legislatywy.
Cechą charakterystyczną wysiłków ustrojodawczych z lat 1989–1997, było
prowadzenie ich w formie otwartej, wolnej i pluralistycznej debaty. W jej ramach zgłoszono w Zgromadzeniu Narodowym wiele różnorodnych projektów
56

S. Gebethner, W poszukiwaniu kompromisu…, dz.cyt., s. 19–20.
Tamże, s. 21.
58 Tamże, s. 38, 69.
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aktu stanowiącego prawno-polityczny fundament państwa. Rozwiązanie to
stanowiło czytelne nawiązanie do formy prac, których efektem stała się ustawa zasadnicza z marca 1921 roku. Dwie pozostałe konstytucje dwudziestowiecznej Polski, z lat 1935 oraz 1952, były dziełem określonych ośrodków politycznych, odpowiednio: obozu piłsudczykowskiego oraz PZPR. Ich powstawaniu nie towarzyszyły autentyczne i obejmujące szerokie spektrum podmiotów politycznych dyskusje na temat kształtu aktu będącego fundamentem systemu politycznego. W rezultacie konstytucje te stanowiły próbę konkretyzacji spójnych i jednorodnych wizji państwa, stworzonych przez dominujące
w danym czasie obozy polityczne. Brak wielości i zróżnicowania w wymiarze
podmiotowym procesu ustrojodawczego skutkował monizmem ideowo-ustrojowym treści ustaw zasadniczych z lat 1935 i 1952. Przeciwieństwem tego modelu tworzenia konstytucji były debaty z lat 1919–1921 oraz 1989–1997. Przyjęcie demokratycznej formuły prac ustrojodawczych skutkowało koniecznością zawierania kompromisu, pozwalało na rozszerzenie i ugruntowanie społecznej akceptacji ustawy zasadniczej, zarazem jednak powodując brak spójności ideowo-aksjologicznej, mogący stać się źródłem kwestionowania wartości omawianego aktu przez zwolenników tylko jednej opcji światopoglądowej.
Skutki zawarcia kompromisu są trudne do jednoznacznego i niezawodnego
przewidzenia czy będzie on sprzyjał trwałości i powszechnej akceptacji, czy też
przeciwnie nie zadowoli nikogo, stając się tym samym obiektem ataków ze
wszystkich stron. Rozstrzygniecie powyższego dylematu zależy od nastawienia
podmiotów polityki, które zrozumieją i uszanują zróżnicowanie polityczne
społeczeństwa odwzorowane w rozwiązaniach ustawy zasadniczej lub też będą
domagały się wyłączności. Doświadczenia okresu międzywojennego wskazują,
że ani pluralistyczna debata i kompromis konstytucyjny, ani też tworzenie
ustawy zasadniczej przez jeden obóz i w efekcie monistyczny charakter rozwiązań, nie stanowią zabezpieczenia przez powszechnym kwestionowaniem
konstytucji. W przypadku demokratycznego modelu debaty, brak kompromisu nie jest jego immanentną wadą, lecz może stanowić wynik braku dojrzałości uczestników systemu politycznego do uczestnictwa w demokratycznym porządku.
Ustawa zasadnicza z 2 kwietnia 1997 roku w zakresie formy prac, stanowi
nawiązanie do demokratycznych tradycji obecnych w polskim dziedzictwie
konstytucyjnym XX stulecia.

3. Polskie tradycje konstytucyjne
w świetle ustawy zasadniczej z 1997 roku
Spojrzenie na obecnie obowiązującą ustawę zasadniczą Rzeczypospolitej
Polskiej przez pryzmat poszukiwania zawartej w niej tradycji, wynika z dwóch
zasadniczych powodów. Jest ona ostatnią spośród czterech konstytucji pań-
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3.1. Tradycje ideowe w konstytucji z 1997 roku

Materiałem poddanym diagnozie w celu rekonstrukcji i analizy oblicza ideowo-aksjologicznego ustawy zasadniczej, jest przede wszystkim treść preambuły oraz rozdziału I, zatytułowanego Rzeczpospolita. Dla ukazania pluralizmu w omawianym zakresie wystarczające wydaje się wskazanie dwóch podstawowych grup wartości i idei. Pierwszą z nich stanowią elementy wywodzące się z filozofii politycznej doby Oświecenia, do których odwoływali się przedstawiciele centrolewicowej koalicji konstytucyjnej, ukształtowanej na przełomie lat 1996/1997. Drugą tworzą idee i wartości kojarzone z postulatami ugrupowań centroprawicowych, czerpiących inspirację z myśli konserwatywnej
oraz chrześcijańsko-demokratycznej, reprezentowanej przez politycznych
przeciwników owej koalicji. Do dokonania tego zabiegu zachęca także treść
analizowanego dokumentu. Konstytucja opiera się na obywatelskiej koncepcji
podmiotu suwerennego, wskazując równocześnie na znaczący dualizm dzielący Naród Polski. W jego obrębie, „[…] równi w prawach i powinnościach wobec dobra wspólnego Polski […]”, znajdują się „zarówno wierzący w Boga […],
jak i nie podzielający tej wiary, a […] uniwersalne wartości wywodzący z innych
źródeł [podkreśl. – K.J.]”. Wyraźnie wyodrębniono dwie podstawowe kategorie obywateli oraz odpowiadające im źródła wartości: chrześcijaństwo oraz
myśl oświeceniową i koncepcje praw człowieka. Pomimo faktu, iż zwolennicy
obu członów poczynionej w preambule dychotomii, są przekonani o uniwer-
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stwa polskiego uchwalonych w XX wieku, nieuchronnie stanowi zatem, nie
tylko jeden z elementów, ale też swoiste podsumowanie polskiego dziedzictwa
konstytucyjnego minionego stulecia. Ponadto zamiar czerpania z dorobku poprzednich generacji zadeklarowali sami autorzy, stwierdzając w uroczystym
wstępie, iż tworzyli ustawę zasadniczą „[…] nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym
pokoleniom wszystko, co cenne z ponadtysiącletniego dorobku […]”59. W celu wskazania tradycji konstytucyjnych mieszczących się w polskim dziedzictwie
poprzedniego wieku, do których odwołuje się obecnie obowiązująca ustawa
zasadnicza, należy dokonać analizy jej treści uwzględniając dwie perspektywy:
a) nurtów ideowych – wielu, a nie jednego – stanowiących źródło wartości, idei
i zasad; a także b) konkretnych koncepcji poszczególnych organów państwa
oraz zasad ich funkcjonowania i wzajemnych relacji między nimi w konfrontacji z analogicznymi aspektami treści poprzedzającego ją dziedzictwa, tzn. konstytucji z lat 1921, 1935 i 1952 oraz podstaw ustrojowych państwa z lat
1989–1997.
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salnym charakterze swych idei, z zacytowanego fragmentu wynika, iż twórcy
uroczystego wstępu uznali prymat doktryny praw człowieka, gdyż to jej przypisali status źródła wartości uniwersalnych, wskazując, że chrześcijaństwo stanowi inspirację tylko dla części obywateli. Równoczesne podkreślenie idei
równości praw i obowiązków60, bez względu na rozpatrywaną różnicę, oraz
przyznanie statusu członków zbiorowości suwerennej wszystkim obywatelom,
stanowi wyraz dążenia do kompromisu.
Fundament obecnie obowiązującej konstytucji tworzą wartości i idee znajdujące aprobatę ugrupowań, które doprowadziły do jej uchwalenia w Zgromadzeniu Narodowym. Dla ogólnej charakterystyki w preambule użyto określenia „wartości ogólnoludzkie”, zaś celem ich przestrzegania jest nie tylko dobro obywateli RP, lecz również „dobro Rodziny Ludzkiej”. Przede wszystkim
z tego źródła wywiedziono szeroki katalog wolności i praw człowieka, o randze którego świadczą główne cele postawione przed państwem, wśród których
znalazła się ochrona owych swobód i przywilejów, w szczególności wyeksponowano wolność prasy i środków społecznego przekazu. Uwzględniono także
aksjologię właściwą dla ruchów ekologicznych, zawartą w obowiązku ochrony
środowiska przez Rzeczpospolitą, przestrzegając przy tym zasady zrównoważonego rozwoju. Prawa do informacji oraz do życia w nieskażonym środowisku naturalnym zaliczane są do głównych elementów tzw. trzeciej generacji
praw człowieka. Przejawem uniwersalizmu, mającego genezę w filozofii politycznej Oświecenia, a zarazem środkiem współuczestniczenia w osiąganiu dobra „Rodziny Ludzkiej”, jest również zasada współpracy z innymi państwami
oraz przestrzegania prawa międzynarodowego. Zasada współdziałania nie jest
nowym elementem polskiego dziedzictwa, gdyż była obecna również w konstytucji PRL z 1952 roku61. Indywidualistyczny, antropocentryczny światopogląd
zawarty w koncepcji praw człowieka został uwypuklony poprzez wskazanie, że
część obywateli Rzeczypospolitej ustanawia konstytucję ponosząc odpowiedzialność „przed własnym sumieniem”. Konsekwencją wolności sumienia są
dwie kolejne zasady – równouprawnienie Kościołów i związków wyznaniowych oraz neutralność państwa w sprawach religijnych, światopoglądowych
oraz filozoficznych, którym towarzyszy swoboda ich wyrażania w życiu publicznym. Rezultatem myślenia w kategoriach praw człowieka jest idea równości,
stanowiąca jeden z fundamentów ustawy zasadniczej, wyraźnie widoczna
60 Konstytucja z 1997 r. wśród obowiązków obywateli na pierwszym miejscu wymienia wierność RP oraz troskę o dobro wspólne. Przepis ten stanowi odwołanie do tradycji konstytucji
z 1921 r. Obowiązek wierności państwu został wprowadzony do polskiego dziedzictwa konstytucyjnego przez S. Głąbińskiego, który zawarł go w projekcie ustawy zasadniczej swojego autorstwa, następnie został on przejęty w konstytucji marcowej.
61 W pierwotnej wersji konstytucja PRL przewidywała współpracę „z miłującymi pokój narodami świata”, po nowelizacji z lutego 1976 r. „ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i innymi państwami socjalistycznymi”.
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w obywatelskiej koncepcji podmiotu suwerennego. Taki sposób pojmowania
Narodu Polskiego podkreślał równoprawność obywateli bez względu na przynależność narodową, skutkując zobowiązaniem do przestrzegania praw mniejszości narodowych.
Ważne miejsce w ideowo-aksjologicznej charakterystyce współczesnej polskiej ustawy zasadniczej, tym samym w tradycji na niej opartej, znajdują wartości zaczerpnięte z myśli socjaldemokratycznej, zawarte w: pojęciu dialogu
społecznego; obowiązku państwowej ochrony pracy, w tym nadzoru nad warunkami jej wykonywania; przede wszystkim zaś w artykule 2., zawierającym
fragment definicji państwa urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej; w konsekwencji zaś w ogólnym modelu gospodarczym określonym jako społeczna gospodarka rynkowa. Socjaldemokratyczne inspiracje w tym obszarze wyrażały się w także zasadzie współpracy partnerów społecznych. Nie
mają one jednak charakteru samoistnego, gdyż zostały powiązane z zaczerpniętymi z myśli liberalnej zasadami ochrony własności prywatnej oraz prawa
dziedziczenia. Do grona idei i praw zaczerpniętych z myśli socjaldemokratycznej należy również zaliczyć koncepcję społeczeństwa obywatelskiego, wyrażającą się w przyznaniu obywatelom podmiotowości w życiu publicznym, możliwości tworzenia na zasadach dobrowolności oraz swobody działania partii politycznych, a także innego typu organizacji obywatelskich, w tym zwłaszcza
związków zawodowych oraz organizacji społeczno-zawodowych rolników. Ponadto w rozdziale II., poświeconym wolnościom, prawom i obowiązkom człowieka i obywatela, wyodrębniony został podrozdział zawierający prawa ekonomiczne i socjalne.
Odnosząc wskazane powyżej elementy charakterystyki aksjologiczno-ideowego oblicza ustawy zasadniczej na grunt ideologii politycznych wyraźnie widoczna jest ich zbieżność z nurtami liberalnym i socjaldemokratycznym, a także z myślą ekologiczną62.
Drugą grupę stanowią wartości oraz idee zaczerpnięte z myśli chrześcijańsko-demokratycznej, cenione przez tę część obywateli, dla której – wedle preambuły – źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna jest Bóg. Poczuwają się oni do odpowiedzialności właśnie przed Bogiem, w przeciwieństwie do
tych, którzy czynią to wyłącznie względem własnego sumienia. Ten segment
wartości został w konstytucji potraktowany jako efekt partykularnego, a więc
polskiego i chrześcijańskiego, nie zaś ogólnoludzkiego, światopoglądu. Na taką interpretację wskazuje fragment uroczystego wstępu, w którym powyższa
charakterystyka została uwypuklona. Zgodnie z nim wdzięczność wobec poprzednich pokoleń jest należna m.in. „za kulturę zakorzenioną w chrześcijań62

Art. 74 nakłada na władze publiczne obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego, ochrony środowiska i wspierania obywateli w tym zakresie, a także udzielania informacji
o stanie środowiska i jego ochronie.
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skim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach [podkreśl. K.J.]”. Tym
samym chrześcijaństwo zostało uznane za cząstkę dziedzictwa ogółu obywateli, zaś wartości ogólnoludzkie za element, który w owym dziedzictwie się nie
mieści i został zapożyczony z obcych wzorów ideowych i ustrojowych.
W preambule oraz rozdziale pierwszym ustawy zasadniczej wyraźnie zostały zaznaczone wartości i idee zaczerpnięte z myśli chrześcijańsko-demokratycznej. Dlatego też elementem ideowej definicji państwa, zawartym w art. 1.,
jest uznanie Rzeczypospolitej za dobro wspólne wszystkich obywateli. Z omawianego źródła wywodzi się również zasada pomocniczości, mająca na celu
wspieranie pojedynczych obywateli oraz ich wspólnot. Subsydiarność stanowi
ważny pierwiastek społecznej nauki Kościoła. Istotnym dopełnieniem liberalnego oraz socjaldemokratycznego podejścia do kwestii praw człowieka jest
wskazanie, iż źródło pozostałych przywilejów tego rodzaju stanowi przyrodzona godność człowieka. Ponadto prawo do wolności oraz własność prywatna zostały powiązane z obowiązkiem solidarności z innymi. Przekonania te zaczerpnięto z katolickiej nauki społecznej. Inspiracja chrześcijańską myślą społeczną
jest też wyraźna w treści art. 18, definiującym małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, a także poprzez nałożenie na państwo obowiązku ochrony rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa63. Konstytucyjny przepis dotyczący
ochrony życia ludzkiego sformułowano w sposób niezadowalający wielu polityków podkreślających swe przywiązanie do wartości chrześcijańskich, gdyż
brakuje – w ich przekonaniu – sprecyzowania, iż życie rozpoczyna się w momencie poczęcia, zaś jego ochrona powinna przysługiwać do naturalnej śmierci. Zarzut ten był podnoszony już w trakcie debaty konstytucyjnej, jest również
podtrzymywany obecnie.
W konstytucji RP z 1997 roku współwystępują dwa odmienne pojęcia narodu. W pierwszym przypadku posłużyło ono do nazwania podmiotu suwerennego – wówczas Naród Polski jest utożsamiany z ogółem obywateli, co stanowi odwołanie do tzw. obywatelskiej koncepcji narodu. Rozumienie to wiąże się z wartościami uniwersalistycznymi. W wielu miejscach ustawy zasadniczej posłużono się kulturową koncepcją narodu, wówczas słowo to jest pisane małą literą. Wartości odnoszone do tak pojętego narodu, czyli Polaków,
mają charakter partykularnego, polskiego dziedzictwa. W tym zakresie konstytucja wskazuje wśród obowiązków ciążących na organach państwa ochronę polskiego dziedzictwa oraz pomoc dla Polonii w utrzymywaniu związków
z „narodowym dziedzictwem kulturalnym”. Z kulturowej koncepcji narodu
skorzystano również w preambule, podkreślając więzy „wspólnoty z naszymi
rodakami rozsianymi po świecie”, odwołując się zarazem do uniwersalistycz63 Również ustawa zasadnicza z 1952 r. nakładała na państwo obowiązek opieki i ochrony
małżeństwa i rodziny, a także podkreślała równość praw dzieci pozamałżeńskich, wywodząc powyższe przekonania z odmiennych źródeł ideowych.
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nych wartości, takich jak współpraca ze wszystkimi państwami dla dobra „Rodziny Ludzkiej”.
W uroczystym wstępie oraz Rozdziale I, zawarte zostały również inne elementy, których jednoznaczne przypisanie do dwóch podstawowych grup nie
jest możliwe. Są one istotne z punktu widzenia poszukiwania nawiązań do
analogicznych elementów obecnych w polskim dziedzictwie poprzedzającym
2 kwietnia 1997 roku.
Za podstawę ustroju rolnego RP zostało uznane gospodarstwo rodzinne,
co oznacza konstytucyjną ochronę modelu rolnictwa opartego na takim typie
podmiotów. Zbliżone przepisy są zawarte w polskim dziedzictwie XX wieku.
Konstytucja z 1921 roku przewidywała oparcie ustroju rolnego na modelu gospodarstw „stanowiących osobistą własność”, zaś ustawa zasadnicza z 1952 roku deklarowała opiekę PRL nad indywidualnymi gospodarstwami rolnymi,
popierając jednocześnie tworzenie rolniczych spółdzielni produkcyjnych.
Konstytucyjna regulacja modelu rolnictwa, traktowanego tym samym jako wyodrębniony sektor gospodarki, cieszący się pewną autonomią względem pozostałych jej obszarów i ogólnych zasad, stanowi trwały element polskiego dziedzictwa, zaś współczesna ustawa zasadnicza kontynuuje tę tradycję.
Obecnie obowiązujący akt polityczno-prawny stanowiący podstawę porządku prawnego określa godło, barwy oraz hymn Rzeczypospolitej. Umieszczanie przepisów dotyczących symboli państwowych w ustawie zasadniczej
zapoczątkowano dopiero w okresie powojennym, w Drugiej RP kwestie te regulowano w drodze – przywoływanej już wcześniej – ustawy zwykłej. Dwa
pierwsze elementy spośród wymienionych zostały uwzględnione w konstytucji
PRL z 1952 roku. Mazurka Dąbrowskiego dodano dopiero na mocy nowelizacji z lutego 1976 roku. Współczesna konstytucja nawiązuje w tym zakresie do
tradycji zapoczątkowanej w okresie Polski Ludowej. W obu przypadkach, zarówno w ustawie zasadniczej z 1952 roku jak i we współczesnej tradycji materializowanej w postaci noweli grudniowej z 1989 roku oraz konstytucji z 1997
roku, umieszczenie symboliki państwowej było symptomatyczne. Wynikało
z faktu dokonania zmiany, w Polsce Ludowej narzucono nową nazwę państwa,
zaś orła pozbawiono korony, po 1989 roku przywrócono zarówno tradycyjne
godło jak i nazwę państwa. Umieszczenie powyższych elementów w treści
ustawy zasadniczej miało nie tylko podkreślać rangę modyfikacji, lecz przede
wszystkim stanowić podstawę ochrony nowej symboliki.
Niezwykle ważnym rozwiązaniem zastosowanym w obecnie obowiązującej
ustawie zasadniczej, niespotykanym w okresie wcześniejszym, jest umożliwienie przekazania, na mocy umowy międzynarodowej, organizacji lub organowi międzynarodowemu niektórych kompetencji polskich organów państwowych. Ratyfikacja takiej umowy wymaga specjalnego trybu uchwalenia ustawy wyrażającej na nią zgodę, może również być poprzedzona referendum
ogólnokrajowym. Przepis ten został zawarty w ustawie zasadniczej, by umoż-
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liwić uczestnictwo państwa polskiego w procesie integracji ze Wspólnotami
Europejskimi.
Analiza konstytucji z 1997 roku, w szczególności obejmująca preambułę oraz
rozdział pierwszy, dokonana z perspektywy wyodrębniania zawartych w nich tradycji ideologicznych oraz aksjologicznych wskazuje na heterogeniczny charakter
badanego dokumentu. Współczesna polska ustawa zasadnicza łączy wartości,
idee i zasady wywodzące się z wielu odmiennych źródeł, dążąc do ich harmonijnego i wzajemnie komplementarnego powiązania. Wyraźnie zaznaczone są
cztery nurty ideowe stanowiące źródła inspiracji, uszeregowane wedle stopnia
malejącego wpływu na oblicze polskiej konstytucji: 1) liberalno-demokratyczne;
2) socjaldemokratyczne; 3) chrześcijańsko-demokratyczne; oraz 4) patriotyczno-narodowe64. Dwie pierwsze grupy zostały także wyodrębnione w strukturze
rozdziału drugiego ustawy zasadniczej w formie podrozdziału poświęconego
wolnościom i prawom osobistym łącznie tworzącym tzw. sferę prywatną (tradycja liberalno-demokratyczna), oraz podrozdziału dotyczącego praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych (tradycja socjaldemokratyczna).
Podkreślić należy uwzględnienie wielu wartości, idei i zasad zaczerpniętych
z myśli chrześcijańsko-społecznej, gdyż stanowią one nowy element polskiego
dziedzictwa, ukazując tym samym odmienność tradycji kreowanej na podstawie obecnej konstytucji. Odwołanie do Boga, invocatio Dei, a także znacząca
rola chrześcijaństwa i Kościoła katolickiego były obecne w ustawie zasadniczej
z 1921 roku. Pominięto je w tzw. konstytucji kwietniowej z 1935 roku, a także
w ustawie zasadniczej PRL. W tym aspekcie znaczenie obecnej konstytucji jest
ogromne, gdyż oznacza powrót do tradycji zapoczątkowanych w pierwszej polskiej ustawie zasadniczej XX wieku.
Faktem godnym uwypuklenia jest również znacząca ranga wartości i zasad
konstytucyjnych zaczerpniętych z nauki społecznej Kościoła, gdyż wbrew politycznym obrońcom tych wartości, przekonanym często o nihilizmie moralnym
ustawy zasadniczej, nie zostały one zlekceważone i pominięte, choć zarazem
nie uwzględniono w pełni wszystkich ich postulatów, szczególnie w kwestii
ochrony życia przed aborcją i eutanazją. Myśl chrześcijańsko-demokratyczna
znalazła swe odzwierciedlenie w konstytucyjnej definicji państwa. Nie przypadkiem została ona rozbita na dwa artykuły, gdyż stanowi próbę powiązania
dwóch koncepcji Rzeczypospolitej, zaczerpniętej z dorobku chrześcijańskiejdemokracji oraz liberalnej i socjaldemokratycznej. Artykuł 1. głosi, że Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, a zatem nawiązuje do
idei wywodzącej się z myśli chrześcijańskiej. Kolejny artykuł dodaje, iż równocześnie jest ona demokratycznym państwem prawnym (liberalizm) urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej (socjaldemokracja). Treść dru64
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3.2. Ustrojowy wymiar tradycji w konstytucji z 1997 roku

Dokonując analizy z perspektywy przyjętych w niej rozwiązań ustrojowych, poszukiwania nowatorstwa oraz nawiązania do wcześniejszych polskich tradycji wyraźnie widoczna jest zasada ogólna, zgodnie z którą konstytucja obecna stanowi
w prostej linii kontynuację rozwiązań instytucjonalnych oraz funkcjonalnych ukształtowanych w latach 1989–1997. Nie zawiera zatem nowatorskich koncepcji organów państwa, równocześnie korygując wiele wcześniej wypracowanych rozwiązań
szczegółowych, co ma istotne znaczenie dla sprawności funkcjonowania systemu
konstytucyjnego. Obecne są w jej treści nawiązania, głównie do konstytucji z 1921
roku, lecz także do ustawy zasadniczej PRL oraz tzw. konstytucji kwietniowej
z 1935 roku, oraz oryginalne elementy ustrojowe zostały zaprezentowane powyżej, w podrozdziale dotyczącym podstaw ustrojowych z lat 1989–1997 jako elementu procesu kształtowania współczesnej polskiej tradycji konstytucyjnej. Dlatego też w tym miejscu zostaną jedynie zasygnalizowane, z równoczesnym wskazaniem korekt wprowadzonych przez obecną ustawę zasadniczą.
Struktura najwyższych organów państwa oraz ich wzajemne relacje opierają się na zasadzie podziału i równowagi władz: ustawodawczej – sprawowanej
przez obie izby parlamentu, wykonawczej – należącej do głowy państwa i rządu oraz sądowniczej – realizowanej przez sądy i trybunały. Tym samym konstytucja z 1997 roku kontynuuje tradycję stosowania klasycznego trójpodziału
władzy zapoczątkowaną w wieku XX w ustawie zasadniczej z marca 1921 roku. Dopełnia ją zasadą równowagi władz, dodając także nowy rodzaj organów
trzeciego segmentu w postaci trybunałów66.
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giego artykułu stanowi nawiązanie przede wszystkim do myśli socjaldemokratycznej. Do polskiego dziedzictwa konstytucyjnego została wprowadzona na
mocy rewizji z 29 grudnia 1989 roku i od tego momentu jest w nim trwale obecna. W tym aspekcie ustawa zasadnicza z 1997 roku kontynuuje, zapoczątkowaną na przełomie dwóch epok, nową tradycję definiowania państwa.
Pomimo przyjęcia nowej, w istocie dwuczłonowej definicji Rzeczypospolitej,
obecnie obowiązująca ustawa zasadnicza nawiązuje do tradycji opierającej się
na tzw. konstytucji marcowej, gdyż cechuję ją pluralizm ideowy, będący wynikiem kompromisu zawartego w drodze wolnej, otwartej i pluralistycznej debaty
konstytucyjnej. „W efekcie ustawa zasadnicza obok ustalania wiążących wzorów
prawnych zachowań jest też manifestem politycznym, deklaracją politycznej wizji świata i człowieka, swoistym apelem albo ideologicznym wyznaniem wiary”65.

65 J. Szymanek, Tradycje konstytucyjne państw demokratycznych, „Społeczeństwo i Polityka”
2005, nr 34, s. 70.
66 Trybunał Stanu był przewidywany przez konstytucje z lat 1921 i 1935. Oba Trybunały – Stanu i Konstytucyjny, zostały wprowadzone do konstytucji PRL na mocy nowelizacji z 1982 r. Zob.
Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, DzU
PRL 1982, nr 11, poz. 83.
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Izbom parlamentarnym przypisane zostały dwie podstawowe funkcje: ustawodawcza oraz kontrolna względem rządu (realizowana przez Sejm). W konsekwencji relacje pomiędzy organami egzekutywy i legislatywy zostały oparte
na zasadzie parlamentarno-gabinetowego systemu rządów. Podtrzymano bikameralną strukturę parlamentu, obecną w okresie międzywojennym od momentu wejścia w życie konstytucji marcowej, przywróconą w roku 1989 na mocy noweli kwietniowej. Izba pierwsza, od roku 1960, składa się z 460 posłów,
wybieranych wedle zasad powszechności, równości, bezpośredniości, proporcjonalności oraz tajności aktu głosowania. Izba druga, zgodnie z młodszą tradycją zapoczątkowaną dopiero poprzez nowelę kwietniową z 1989 roku, liczy
100 senatorów, wyłanianych w drodze elekcji powszechnej, bezpośredniej oraz
w głosowaniu tajnym. W odniesieniu do Senatu nie uwzględniono wymogu
równości oraz proporcjonalności. Po dokonaniu reformy administracyjnej
(weszła w życie 1 stycznia 1999 r.) redukującej liczbę województw z 49 do 16
zmodyfikowano zasady elekcji senatorów. Nadal podstawowym punktem odniesienia dla konstrukcji okręgów wyborczych jest województwo, lecz może
być ono podzielone na kilka okręgów. W poszczególnych województwach jest
obsadzana różna liczba mandatów senatorskich (od 3 do 13). Dążono tym samym do zastosowania zasady równości mimo tego, iż nie jest ona wymagana
przez konstytucję. Powyższe uregulowania zostały zawarte w ordynacjach wyborczych, nie stanowią zatem elementów tradycji konstytucyjnej, lecz szerszej
kategorii dziedzictwa ustrojowego.
Kadencje obu izb trwają 4 lata, tym samym jest kontynuowana zasada
wprowadzona do polskiej spuścizny konstytucyjnej w roku 1952. Podtrzymano
również, przywróconą poprzez nowelę kwietniową, możliwość samorozwiązania Sejmu mocą własnej uchwały, której podjęcie było równoznaczne z zakończeniem kadencji izby drugiej. Czynne prawo wyborcze do obu izb wymaga
ukończenia 18. roku życia, bierne 21 lat w przypadku Sejmu67, oraz 30 lat
w odniesieniu do Senatu. Oznaczało to podniesienie granicy wieku w stosunku do izby drugiej, gdyż w latach 1989–1997, wystarczyło ukończenie 21. roku
życia. Utrzymano, wprowadzoną w tzw. małej konstytucji z 1992 roku, zasadę
stwierdzania ważności wyników elekcji parlamentarzystów przez Sąd Najwyższy. Kontynuowana jest również konstrukcja mandatu wolnego, wynikająca
z uznania posłów i senatorów za przedstawicieli ogółu obywateli, przywrócona polskiemu dziedzictwu ustrojowemu na mocy rewizji grudniowej z 1989 roku. Izby parlamentarne funkcjonują w trybie permanentnym, samodzielnie regulując terminy oraz czas swojej pracy w ramach kadencji. Rozwiązanie to, jak
wskazano powyżej, wprowadzone zostało do polskiego dziedzictwa konstytucyjnego dopiero poprzez tzw. nowelę kwietniową. Ten sam akt normatywny
67 Przyznanie prawa ubiegania się o mandat poselski po ukończeniu 21. lat wprowadzono
w konstytucji z 1952 r.
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rozszerzał dotychczasowy katalog podmiotów uprawnionych do początkowania procesu legislacyjnego, włączając w jego skład: posłów, Senat, Prezydenta
oraz rząd. Obecna ustawa zasadnicza podtrzymuje to rozwiązanie, dodając
równocześnie nowy element – nieobecny dotychczas w polskim dziedzictwie –
w postaci obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, przysługującej grupie przynajmniej 100 tysięcy obywateli posiadających pełnię praw wybierania do Sejmu. Utrzymano również prawo, wprowadzone na mocy tzw. małej konstytucji
z 1992 roku, zgłaszania przez Radę Ministrów projektów ustaw uznanych za
pilne, likwidując zarazem możliwość upoważniania rządu przez Sejm do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy. Zgodnie z zasadą trójpodziału władzy,
ustawodawstwo zastrzeżono jedynie dla parlamentu68.
W zakresie rozwiązań dotyczących parlamentu powrócono do tradycji zawartej w konstytucji marcowej. Podtrzymano wprowadzone w roku 1989 zasady demokratycznego wyboru oraz dwuizbowości, kontynuując zarazem model, zgodnie z którym obie izby mają charakter ogólnopolityczny, pełnią funkcje ustawodawcze, ustrojodawcze i kreacyjne, lecz egzekwowanie odpowiedzialności politycznej rządu należy jedynie do Sejmu. O nawiązaniu do tradycji pierwszej polskiej konstytucji w XX stuleciu, przesądziły wyniki współczesnego sporu o Senat.
W styczniu 1995 roku w trakcie obrad Komisji Konstytucyjnej ZN wskazywano dominujące argumenty za utrzymaniem izby drugiej: korygującą rolę
w ramach procesu legislacyjnego, uznanie Senatu za ważny element polskiego
dziedzictwa, a także jego rolę historyczną, gdyż był postrzegany jako jedna ze
zdobyczy rozpoczętych w roku 1989 demokratycznych przemian. Bikameralny
parlament funkcjonował w latach 1922–1939, mimo deklaracji nawiązywania
do konstytucji marcowej, nie został on odtworzony po II wojnie światowej,
przywrócono go dopiero w 1989 roku, dlatego też był postrzegany jako ważny
element materii konstytucyjnej charakterystyczny dla okresów suwerenności
Polski w XX wieku. Izba druga urasta do rangi symbolu niepodległego i suwerennego państwa polskiego oraz demokratycznej transformacji systemowej.
Ponadto to właśnie w Senacie opozycja solidarnościowa odniosła bezprecedensowy sukces w wyborach czerwcowych 1989 roku. Dlatego też jego przeciwnicy przekonywali, iż przywrócenie Senatu na mocy noweli kwietniowej,
stanowiło doraźne rozwiązanie, wynikające z chwilowych potrzeb, tym samym
jedyne uzasadnienie dla dalszego istnienia izby drugiej wygasło wraz ze zmianą sytuacji politycznej.
W istocie, pomimo propozycji przywrócenia parlamentu jednoizbowego
w niektórych projektach ustawy zasadniczej, w trakcie prac nad obecną konstytucją okazało się, że żadna z sił politycznych w tym czasie nie była przeciwna
68

Wyjątkiem od tej zasady jest możliwość wydawania przez Prezydenta na wniosek RM rozporządzeń z mocą ustawy, w czasie trwania stanu wojennego, jeżeli Sejm nie może się zebrać na
posiedzenie.
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utrzymaniu izby drugiej. Dla udowodnienia powyższej tezy użyteczne jest porównanie sporów o Senat z lat 1919–1921 oraz 1989–1997. U progu odrodzenia niepodległego państwa stoczono zażartą batalię o Senat, która trwała przez
cały okres debaty konstytucyjnej aż do marca 1921 roku. Posłowie PSL „Wyzwolenia” głosowali przeciwko konstytucji marcowej właśnie z powodu przyjęcia bikameralizmu. Po roku 1989 przywrócono Senat ze względów tradycyjnosymbolicznych oraz potrzeb ówczesnej sytuacji politycznej. W późniejszym
okresie jedynie go nie zniesiono, nie był to jednak obiekt ostrej walki. Utrzymano dwuizbowy, obecny w tradycji z okresu Drugiej RP oraz epoki współczesnej, model legislatywy, mimo tego, że koalicja konstytucyjna z przełomu lat
1996/1997 składała się z ugrupowań, które w swych projektach ustawy zasadniczej jej nie przewidywały (z wyjątkiem Unii Wolności). Wprawdzie ugrupowania centrolewicowe oficjalnie stały na stanowisku monokameralizmu, w praktyce aprobowały lub nawet proponowały utworzenie izby drugiej69. PSL formułowało koncepcje izby samorządowej, zaś SLD i UP ostatecznie zaakceptowały Senat. W kwestii izby drugiej partyjne tradycje polskiej lewicy przegrały
z polskimi tradycjami konstytucyjnymi. Warunkiem było jednak przyznanie Senatowi charakteru izby ogólnopolitycznej, partycypującej w procesie legislacyjnym. Tym samym aprobowano izbę drugą jako element polskiego dziedzictwa
konstytucyjnego, nie dopuszczając jednocześnie do przyjęcia jego wyraźnej, samodzielnej koncepcji, pozwalającej na wypełnianie odmiennych funkcji niż
przynależne izbie pierwszej70. Senat jest określany jako izba apolityczna, izba
refleksji i rozwagi71. Jego utrzymanie wynikało z konsensusu w postaci uznania
go za ważny składnik naszego dziedzictwa72. Nie bez znaczenia był również fakt
odmiennego trybu formowania składu osobowego izby drugiej. Senatorowie,
w przeciwieństwie do posłów, są wyłaniani w wyborach większościowych, nie
zaś proporcjonalnych. W rezultacie szanse na uzyskanie mandatu mają małe
ugrupowania oraz indywidualni politycy. Jednak Senat to pula 100 mandatów,
o których zdobycie walczą również duże partie73. Zatem za istnieniem izby drugiej przemawia również partykularny interes stronnictw.
69 Praktyka ta występowała już w II RP. Socjalista M. Niedziałkowski, mimo oficjalnego poparcia dla monokamerlizmu, w projekcie konstytucji zgłoszonym w maju 1919 r. zaproponował
utworzenie Izby Pracy będącej w istocie izbą drugą.
70 Tego typu koncepcje formułowano np. w projekcie KPN Sejm wypełniałby jedynie funkcję
ustawodawczą; Senat pełniłby funkcję organu kontrolującego egzekutywę.
71 Ten sposób definiowania roli ustrojowej omawianego organu wskazuje na brak jego wyraźnej koncepcji, ponadto jest w nim zawarta ostra krytyka Sejmu, gdyż sugeruje on, iż posłowie
nie posiadają wymienionych cech, stąd potrzeba ich uzupełnienia przez senatorów.
72 Zob. R. Chruściak, Spór o Senat w pracach nad Konstytucją RP z 1997 r., Warszawa 2003,
s. 1437.
73 Gdy SLD obsadził 37 mandatów senatorskich w wyniku wyborów z 1993 r., zrezygnował
z obrony jednoizbowego modelu legislatywy w trakcie prac ustrojodawczych. W kampanii
przedwyborczej z 2001 r. politycy tego ugrupowania wśród głównych postulatów umieścili likwidację izby drugiej, gdy jednak obsadzili aż 75% miejsc w jej składzie, pomysł zarzucono.
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Niezwykle istotnymi składnikami współczesnej polskiej tradycji konstytucyjnej, rozszerzającymi znacznie przedmiotowy zakres systemu demokratycznego, są instrumenty pozwalające obywatelom na zbiorowe i bezpośrednie
podejmowanie decyzji politycznych. Ustawa zasadnicza RP z 1997 roku przewiduje dość szeroki ich katalog, obejmujący obywatelską inicjatywę ustawodawczą oraz trzy rodzaje referendów. Podstawowym jest głosowanie powszechne o zasięgu ogólnopaństwowym, dotyczące spraw o szczególnym znaczeniu, zarządzane przez Sejm lub Prezydenta za zgodą Senatu. Jego wynik
jest wiążący, gdy frekwencja przekroczy połowę ogólnej liczby uprawnionych,
zatem konsultacyjny lub rozstrzygający charakter wyników zależy od stopnia
aktywności członków zbiorowości suwerennej. Odpowiednikiem na szczeblu
samorządu terytorialnego jest referendum lokalne, w ramach którego członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować o jej sprawach wewnętrznych, w tym także mogą odwołać organ samorządu terytorialnego pochodzący z wyborów bezpośrednich. Obecnie referendum lokalne występuje na poziomie gminy, co jest uregulowane przez ustawy zwykłe, ograniczenie występowania tegoż instrumentu jedynie na najniższego szczebla nie mieści się zatem w tradycji konstytucyjnej. Referendum lokalne zostało wprowadzone do
polskiego dziedzictwa konstytucyjnego w roku 1992 na podstawie tzw. małej
konstytucji. W konsekwencji w latach 1992–1999 mogło występować wyłącznie
na poziomie gminy. Konstytucja z 1997 roku przewiduje również możliwość
przeprowadzenia referendum konstytucyjnego, w kwestii zatwierdzenia noweli uchwalonych przez obie izby parlamentu, jeżeli zmiana dotyczy rozdziałów
I, II lub XII, stanowiąc tym samym dodatkową ochronę ich treści. Prawo jego
żądania przysługuje tym samym podmiotom, które dysponują przywilejem
zgłaszania projektów ustaw zmieniających konstytucję, tzn. 1/5 ustawowej liczby posłów, Senatowi lub głowie państwa. Wprawdzie referenda były praktykowane w Polsce już w okresie Polski Ludowej (w 1946 i 1987 r.), jednakże odpowiednią rangę instytucja ta otrzymała dopiero po 1989 r. Od tego momentu stanowi ważny i zarazem nowy element, wzbogacając polskie dziedzictwo
konstytucyjne.
Istotnych zmian w dokonano w odniesieniu do urzędu głowy państwa.
Utrzymano zasadę elekcji powszechnej, równej i bezpośredniej, wprowadzoną
na mocy noweli konstytucyjnej z roku 1990, umacniając tym samym nową tradycję na gruncie polskim. Zmodyfikowano w porównaniu do uregulowań tzw.
małej konstytucji z 1992 roku definicję roli ustrojowej głowy państwa, dodając
funkcję gwarantowania ciągłości władzy państwowej, zdejmując zarazem obowiązek stania na straży przestrzegania umów międzynarodowych. Korzystając
z doświadczeń stosowania przepisów ustawy konstytucyjnej z 17 października
1992 roku, zawężono zakres uprawnień głowy państwa, w celu wyeliminowania potencjalnych konfliktów wynikających z zazębiania się kompetencji obu
organów egzekutywy. W wyniku omawianej redefinicji Prezydent otrzymał
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funkcję najwyższego reprezentanta państwa w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych. Przestawał sprawować ogólne kierownictwo w zakresie polityki
zagranicznej oraz bezpieczeństwa. W ostatnim z wymienionych zakresów,
wsparciem dla głowy państwa jest organ doradczy w postaci Rady Bezpieczeństwa Narodowego, stanowiący zupełnie nowy składnik polskiego konstytucjonalizmu. Dążąc do uniknięcia sporów między organami władzy wykonawczej,
paraliżujących funkcjonowanie systemu rządów, zrezygnowano z obecnych
w tzw. małej konstytucji z 1992 roku tzw. ministrów prezydenckich, przewidując równocześnie możliwość zwołania specjalnego organu służącego uzgadnianiu stanowisk. Rada Gabinetowa to obrady Rady Ministrów pod przewodnictwem Prezydenta, który ma wyłączne prawo jej zwoływania, zaś powodem mogą być sprawy szczególnej wagi. Równocześnie zastrzeżono, iż Radzie Gabinetowej nie przysługują kompetencje RM, co oznacza, że nie może ona stać się
narzędziem służącym do przejmowania bieżącej władzy wykonawczej przez
głowę państwa, lecz jedynie zinstytucjonalizowaną formą współpracy. Jest to
nowa instytucja na gruncie polskiego konstytucjonalizmu74. W celu unikania
rozproszenia kompetencji pomiędzy różne organy sprecyzowano te, które
przysługują głowie państwa. Podtrzymano zasadę kontrasygnaty, dokonywanej przez premiera, przewidując jednak ściśle określony i zamknięty zestaw
enumeratywnie wskazanych prerogatyw Prezydenta. Wśród uprawnień dyskrecjonalnych głowy państwa dokonano również pewnych zmian mających na
celu racjonalizację możliwości ich wykorzystywania. W tym zakresie wprowadzono zasadę, zgodnie z którą Prezydentowi służy jedno z dwóch narzędzi pozwalających oddziaływać na proces legislacyjny w jego końcowej fazie zastosowanie weta zawieszającego, albo też odesłanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Tzw. mała konstytucja z 1992 roku nie zastrzegała tej alternatywy, pozwalając na kolejne stosowanie wskazanych instrumentów, co uznano za szkodliwe, gdyż weto oznacza sprzeciw głowy państwa motywowany racjami merytorycznymi, przesłanie ustawy do TK podważenie jej wartości ze względów
formalnych.
W rezultacie całokształtu dokonanych modyfikacji pozycja ustrojowa głowy państwa pod rządami ustawy zasadniczej z 1997 roku, uległa znaczącym
przemianom, gdyż Prezydent otrzymał funkcję arbitra politycznego, nie jest
już natomiast organem współrządzącym z RM, jak przewidywała to tzw. mała
konstytucja z 1992 roku. Należy też uznać, iż rozwiązania przyjęte w obecnej
ustawie zasadniczej stanowią twórcze gdyż oparte na pewnych zmianach podsumowanie wysiłków z okresu transformacji ustrojowej z lat 1989–1997, będące w istocie nową tradycją w obrębie polskiego dziedzictwa konstytucyjnego.
Przyjęty współcześnie model stanowi rozwiązanie pośrednie, pomiędzy koncepcją Prezydenta sprawującego lub współsprawującego władzę wykonawczą
74
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(konstytucja z 1935 r. lub mała konstytucja z 1992 r.), a modelem ograniczającym jego kompetencje wyłącznie do spraw ceremonialno-protokolarnych
(konstytucja z 1921 r.).
Istotnych modyfikacji, względem dotychczasowych unormowań, dokonała
ustawa zasadnicza z 1997 roku także w zakresie przepisów dotyczących Rady
Ministrów. Skrócono procedurę powoływania rządu, z przewidywanych
w ustawie konstytucyjnej z 17 października 1992 roku pięciu, do trzech potencjalnych prób. Zgodnie z nowym mechanizmem inicjatywa wskazania Prezesa
RM należy w pierwszej kolejności do głowy państwa, gdy rząd nie otrzyma wotum zaufania, przechodzi ona na Sejm, w przypadku niepowodzenia wraca do
Prezydenta. Jeżeli po wyczerpaniu procedury nie powstanie rząd parlamentarny, głowa państwa obligatoryjnie skraca kadencję parlamentu i zarządza nowe
wybory. Wyeliminowano zatem możliwość tworzenia tymczasowych gabinetów opartych na zaufaniu Prezydenta, dopuszczalnych na gruncie uregulowań
konstytucyjnych z lat 1992–1997. W zakresie procedury powoływania i odwoływania Rady Ministrów przejęto wprost przepisy zawarte w tzw. małej konstytucji z 1992 roku, dokonując jednej, lecz niezwykle doniosłej zmiany –
wniosek w przedmiocie wotum nieufności musi zawierać nazwisko kandydata
na nowego premiera. Zastosowano tym samym tzw. konstruktywne wotum
nieufności, mające na celu uniemożliwienie doprowadzenia przez posłów do
kryzysu poprzez odwołanie rządu i niepowołanie w jego miejsce kolejnego.
Rozwiązanie to istotnie wzmacnia pozycję Prezesa RM i stabilizuje funkcjonowanie systemu rządów. Jest ono nowe w ramach polskiego konstytucjonalizmu. Pozwala uniknąć częstych zmian gabinetów, przy równoczesnym utrzymaniu ich parlamentarnego charakteru. Umocnieniem pozycji premiera, jako
odrębnego organu państwa, będącego zarazem kierownikiem RM, jest także
przepis przewidujący wymóg poparcia wniosku o wotum nieufności dla poszczególnego ministra przez co najmniej 69 posłów. Utrudnienie jego zgłaszania ma na celu zabezpieczenie przed pochopnym rozbijaniem składu Rady
Ministrów, ustalanego właśnie przez premiera. W konsekwencji po raz pierwszy w dziejach polskiego konstytucjonalizmu stworzono model silnego premiera, stojącego na czele parlamentarnego rządu. Ponadto wzbogacono dziedzictwo konstytucyjne, wprowadzając nie występujący dotąd element w postaci
korpusu służby cywilnej w ramach administracji rządowej, opartego na zasadach rzetelności, bezstronności oraz politycznej neutralności.
Odrębny rozdział w obecnej polskiej ustawie zasadniczej poświęcono uregulowaniu zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego. Jego treść stanowi podsumowanie norm wypracowywanych od roku 1989, dodano jednakże
kilka ważnych elementów. Konstytucja wymaga istnienia jedynie podstawowych jednostek samorządu terytorialnego w postaci gmin, dopuszczając zarazem utworzenie innych jednostek na poziomie lokalnym lub/i regionalnym.
Funkcjonujące od początku roku 1999 województwa samorządowe (poziom
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regionów) oraz powiaty (wyższy szczebel samorządu lokalnego) ma umocowanie w ustawach zwykłych, nie będąc składnikiem polskiego dziedzictwa konstytucyjnego. W tzw. małej konstytucji z 1992 roku w jego składzie została umieszczono możliwość zrzeszania się jednostek samorządu terytorialnego w celu
reprezentowania ich interesów względem władz państwowych. Obecna ustawa
zasadnicza uzupełnia ją, dodając prawo udziału polskich jednostek samorządu
terytorialnego w międzynarodowych zrzeszeniach społeczności lokalnych i regionalnych, a także współpracy ze społecznościami innych państw. Możliwość
zrzeszania się jednostek samorządu terytorialnego w ramach państwa nie jest
elementem nowym, była przewidywana już w konstytucji marcowej. Konstytucja z roku 1935 przewidywała, że samorządy mogą być łączone (ale nie łączyć
się na mocy własnej decyzji) w związki dla wykonania zadań szczególnych. Po
II wojnie światowej samorząd terytorialny istniał do 1950 r., po czym przywrócono go dopiero na mocy noweli konstytucyjnej z marca 1990 roku.
W odniesieniu do władzy sądowniczej, odrębnej i niezależnej od pozostałych, ustawa zasadnicza z 2 kwietnia 1997 roku, zawiera pełen dorobek rozwiązań wypracowywanych w tej materii po roku 1989. Jednocześnie wprowadza
szereg nowych elementów, stanowiących tego dorobku istotną korektę. W ramach władzy sądowniczej pomieszczono dwa rodzaje organów sądy i trybunały. Wymiar sprawiedliwości, tzn. rozstrzyganie sporów o prawo, w których
przynajmniej jedną ze stron jest osoba fizyczna lub prawna, zastrzeżono dla
sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych oraz Sądu Najwyższego. Do podstawowych zasad funkcjonowania sądownictwa zaliczono niezależność sędziów, wydawanie wyroków wyłącznie na podstawie konstytucji i ustaw
oraz co najmniej dwuinstancyjny tryb postępowania. Utrzymano istnienie
Krajowej Rady Sądownictwa, instytucji zapowiedzianej już w Porozumieniach
Okrągłego Stołu75, utworzonej na mocy noweli kwietniowej z 1989 roku, stojącej na straży niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów.
Szereg niezwykle istotnych korekt wprowadzono w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. Jest to dość nowa instytucja na gruncie polskiego konstytucjonalizmu XX wieku. Wprawdzie postulaty jej utworzenia zaczęto formułować wkrótce po uchwaleniu ustawy zasadniczej z roku 1921, lecz pojawiła się w polskim dziedzictwie dopiero na mocy nowelizacji konstytucji PRL
dokonanej w roku 1982, w istocie będąc instytucją obcą tradycji kreowanej poprzez tę ustawę zasadniczą76. Konstytucja z 1997 roku nakłada na TK, funkcję
obrony ładu konstytucyjnego, realizowaną poprzez orzekanie w sprawach dotyczących: hierarchicznej zgodności aktów prawnych77; konstytucyjności celów
75

Porozumienia Okrągłego Stołu…, [w:] T. Mołdawa, Konstytuacja…, dz.cyt., s. 291.
Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
DzU PRL 1982, nr 11, poz. 83.
77 W szczególności: zgodności ustaw i umów międzynarodowych z ustawą zasadniczą, zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami na podstawie zgody wyrażonej w ustawie; oraz konstytu76
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lub działalności partii politycznych; skarg konstytucyjnych; a także sporów
kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.
Wśród zadań Trybunału, jako szczególnie ważne z punktu widzenia diagnozy
współczesnej polskiej tradycji konstytucyjnej, wydają się dwie spośród wymienionych: kwestia konstytucyjności celów i działalności stronnictw politycznych
oraz rozpatrywania skarg konstytucyjnych.
Pierwszy problem wynika z potrzeby uregulowania statusu partii politycznych na poziomie najwyższego aktu prawnego w państwie, ze względu na ich
znaczącą rolę w systemie demokracji liberalnej. Podstawową zasadą w tym zakresie jest wolność tworzenia i działania partii, nie mająca jednak wymiaru absolutnego, wymagająca spełnienia warunków minimalnych zrzeszania na zasadach dobrowolności i równości obywateli RP, zaś dla realizacji celów dopuszczalne jest jedynie wpływanie na politykę metodami demokratycznymi.
W konsekwencji TK broni przestrzegania owych zasad, orzekając również
w zakresie czy partie lub innego typu organizacje odwołują się w programach
do totalitarnych metod i praktyk faszyzmu, nazizmu i komunizmu, a także dopuszczają nienawiść rasową lub narodowościową, stosowanie przemocy, lub
też utajnienie struktur i członkostwa. Ograniczenia te mają na celu zabezpieczenie przed wykorzystaniem wolnościowych praw w celach sprzecznych z modelem demokracji liberalnej. Orzeczenia TK w przedmiocie niekonstytucyjności działalności partii politycznych zostały wprowadzone po raz pierwszy na
mocy noweli grudniowej z 1989 roku.
Powyższe określenie statusu partii politycznych, a także fakt ich umieszczenia w ustawie zasadniczej stanowi nowy składnik polskiego dziedzictwa. Po raz
pierwszy stronnictwa polityczne zostały umieszczone w ustawie zasadniczej PRL
na mocy nowelizacji z 1976 roku. Dokonano wówczas konstytucjonalizacji dominującej roli PZPR, wskakując, że współdziałając ze Stronnictwem Demokratycznym oraz ZSL, wymienione partie łącznie tworzą Front Jedności Narodu78.
Tym samym wpisano cały ówczesny system partyjny, złożony zaledwie z trzech
ugrupowań, do ustawy zasadniczej, równocześnie wskazując poszczególnym
podmiotom zadania do wykonania. Wolność tworzenia oraz swobodę działalności ugrupowań w ramach niekoncesjonowanego systemu politycznego umieszczono w dziedzictwie konstytucyjnym wraz z rewizją grudniową z 1989 roku.
Skarga konstytucyjna jest całkowicie nowym elementem polskiego dziedzictwa konstytucyjnego, wprowadzonym dopiero w roku 1997. Wniesienie
skargi do TK, ma na celu zbadanie zgodności ustawy lub innego aktu normacyjności podustawowych aktów prawnych, ich zgodności z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami.
78 Ustawa z dnia 10 lutego 1976 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
DzU PRL 1976, nr 5, poz. 29. Na mocy nowelizacji z 1983 r. partie te tworzyły Patriotyczny Ruch
Odrodzenia Narodowego. Zob. Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, DzU PRL 1983, nr 39, poz. 175.
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tywnego z konstytucją, jeżeli na ich podstawie sąd lub organ administracyjny
wydał ostateczną decyzję, godząc zdaniem osoby skarżącej w jej prawa i wolności określone w najwyższym akcie prawnym RP.
Niezwykle ważną innowacją obecnej ustawy zasadniczej odnoszącą się do
Trybunału Konstytucyjnego, jest zastrzeżenie ostateczności jego orzeczeń.
Dotychczas, na mocy nowelizacji ustawy zasadniczej PRL dokonanej w roku
1982, orzeczenia dotyczące niekonstytucyjności ustaw podlegały rozpatrzeniu
przez Sejm, w konsekwencji mogły zostać przez posłów uchylone, co podważało skuteczność ochrony sprawowanej przez Trybunał. Ponadto pozbawiono
TK prawa ustalania powszechnie obowiązującej wykładni ustaw, przyznanej
mu na mocy noweli kwietniowej z 1989 roku79.
Utrzymano również konstytucyjny status Trybunału Stanu (dalej: TS),
organu mocno zakorzenionego w polskim dziedzictwie ustrojowym XX wieku.
Został on wprowadzony już przez ustawę zasadniczą z roku 1921, podtrzymany również na mocy tzw. konstytucji kwietniowej z 1935 roku. W obu przypadkach zarówno sposób kreacji składu, jak i zakres kompetencji był różny. Utworzenie odrębnego organu o charakterze sądowym, którego zadaniem było egzekwowanie odpowiedzialności konstytucyjnej egzekutywy, stanowi istotny
element tradycji opartej na obu ustawach zasadniczych okresu międzywojennego80. Trybunał Stanu został przywrócony dopiero w roku 1982 na mocy
przywoływanej wcześniej nowelizacji konstytucji PRL.
W ramach współczesnej tradycji konstytucyjnej umieszczona została również Najwyższa Izba Kontroli, zgodnie z nazwą będąca naczelnym organem
kontroli państwowej, podlegająca Sejmowi. Powyższa koncepcja NIK stanowi
kontynuację zbliżonych tradycji zawartych w ustawie zasadniczej z 1921 roku.
Podtrzymano również istnienie KRRiT, instytucji ustanowionej na podstawie
noweli ustawy zasadniczej z października 1992 roku.
Umieszczenie w obecnej ustawie zasadniczej organu ochrony prawnej, zwanego Rzecznikiem Praw Obywatelskich (dalej: RPO), stanowi poszerzenie polskiego dziedzictwa. Zadaniem RPO jest strzeżenie wolności i praw człowieka
i obywatela. Urząd ten jest obsadzany przez Sejm za zgodą Senatu. Cieszy się
niezależnością od pozostałych organów państwa, za wyjątkiem izby pierwszej,
79 Ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni ustaw zostało wprowadzone do polskiego
dziedzictwa konstytucyjnego na mocy ustawy zasadniczej z 1952 r. Kompetencja ta przynależała
Radzie Państwa, tj. kolegialnemu organowi pełniącemu funkcję głowy państwa, zaś po likwidacji
Rady Państwa i zastąpieniu jej urzędem Prezydenta na mocy tzw. noweli kwietniowej, przeniesiono ją na TK, któremu przysługiwała w latach 1989–1997.
80 W polskim dziedzictwie XX w. egzekwowanie odpowiedzialności konstytucyjnej jest realizowane wg modelu sądowego – sądzi i wyrokuje specjalnie w tym celu powołany organ o charakterze sądowym, nazwany Trybunałem Stanu. Innym modelem jest impeachment, w nie przewidywany przez żadną z polskich konstytucji, oparty na następujących zasadach: oskarża izba pierwsza parlamentu, sądzi i wyrokuje izba druga. Impeachment wywodzi się z brytyjskiego dziedzictwa ustrojowego, jest przewidywany przez ustawy zasadnicze Stanów Zjednoczonych i Federacji
Rosyjskiej.
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przed którą ponosi odpowiedzialność. Umieszczenie w konstytucji RPO stanowi uwieńczenie procesu adaptowania instytucji tego typu, tzw. ombudsmana,
na gruncie polskim, zapoczątkowanego w noweli kwietniowej z 1989 roku81.
Umieszczenie oraz wyodrębnienie organów ochrony prawnej stanowi twórczy wkład ostatniej w XX wieku polskiej konstytucji do polskiego dziedzictwa.
Rozwiązaniem nowatorskim na tle doświadczeń XX stulecia, jest ulokowanie z konstytucji z 1997 roku odrębnego rozdziału poświęconego finansom publicznym. Tym samym status konstytucyjny otrzymały państwowe osoby prawne w postaci Skarbu Państwa oraz Narodowego Banku Polskiego, co jest rozwiązaniem niespotykanym we wcześniejszych polskich ustawach zasadniczych.
Rozdział ten precyzyjnie reguluje tryb uchwalania ustawy budżetowej, różny
względem procedury uchwalania ustaw zwykłych, co stanowi nawiązanie do
tradycji kształtowanych od roku 1926 najpierw noweli sierpniowej z tego roku,
następnie konstytucji z 1935 roku.
Nawiązaniem do tradycji opartej na tzw. konstytucji kwietniowej z 1935 roku jest wyodrębnienie rozdziału zawierającego przepisy dotyczące stanów nadzwyczajnych82. Obecnie obowiązująca ustawa zasadnicza przewiduje trzy rodzaje stanów nadzwyczajnych: a) wojenny – wprowadzany w sytuacji zewnętrznego
zagrożenia, zbrojnej napaści na terytorium lub zobowiązań obronnych Rzeczypospolitej na mocy umów międzynarodowych; b) wyjątkowy – w przypadku zagrożenia ustroju konstytucyjnego, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego; oraz c) klęski żywiołowej – w celu zapobiegania skutkom katastrof
naturalnych lub awarii technicznych powodujących analogiczne konsekwencje.
Odwołaniem do rozwiązań ustawy zasadniczej z 1935 roku jest również
odrębny rozdział normujący problematykę zmiany konstytucji. Cechą wspólną
jest wprowadzenie, choć w obu przypadkach znacząco odmiennych, specjalnych wymogów dla przeprowadzenia nowelizacji, zabezpieczających najwyższy
akt prawno-polityczny w państwie przed częstymi i pochopnymi zmianami.
W rezultacie ustawa zasadnicza z 2 kwietnia 1997 roku jest tzw. konstytucją
sztywną83, tym samym w omawianym zakresie koresponduje z tradycjami polskiego dziedzictwa z okresu międzywojennego84. Dotychczas, pomimo pojawiających się wciąż różnorodnych propozycji zmian cząstkowych lub całych
81

Pierwszą podstawą prawną istnienia RPO w warunkach polskich była ustawa zwykła
z 1987 r.
82 Konstytucja z 1935 r. przewidywała dwa rodzaje stanów nadzwyczajnych: wojenny i wyjątkowy.
83 Jan Baszkiewicz nazywa utrudnienia proceduralne w dokonywaniu zmian konstytucji ich
opancerzeniem. Zob. J. Baszkiewicz, Powszechna…, dz.cyt., s. 215–216.
84 Konstytucja PRL z 1952 r. nie przewidywała rozbudowanego systemu proceduralnych
utrudnień, chroniących ją przed łatwymi i częstymi zmianami, z czego wielokrotnie korzystano.
Rozwiązanie to znacząco ułatwiło dokonanie pierwszego etapu transformacji ustrojowej w postaci noweli kwietniowej oraz rewizji grudniowej z 1989 r., łącznie zmieniając istotę systemu
konstytucyjnego.
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projektów ustawy zasadniczej, dokonano tylko jednej nowelizacji konstytucji
z 2 kwietnia 1997 roku85. Pozwala ona na ekstradycję obywatela RP na wniosek innego państwa lub organu międzynarodowego, jeżeli wynika z ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych. Jej dokonanie nie było jednakże wynikiem wewnętrznych sporów politycznych lub aksjologiczno-ideowych, lecz przystosowaniem polskiego systemu prawnego do wprowadzenia
tzw. Europejskiego Nakazu Aresztowania.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku stanowi
uwieńczenie kilkuletnich prac ustrojodawczych rozpoczętych w roku 1989.
Zostały w niej zawarte, rozwinięte, udoskonalone i sprecyzowane uregulowania dotyczące struktury organów państwowych. Tym samym ustawa zasadnicza
kreuje nową tradycję ustrojową. Najwięcej rozwiązań instytucjonalnych, ale
również nawiązań w sferze ideowo-aksjologicznej, zostało zaczerpniętych
z konstytucji marcowej, tym samym obie ustawy zasadnicze, pierwsza i ostatnia w minionym stuleciu, faktycznie i symbolicznie łączą tradycje polskiego
konstytucjonalizmu z demokratyczno-liberalnym modelem państwa. Konstytucja z 1997 roku sankcjonuje dwuizbową strukturę parlamentu, mocno osadzoną w polskim konstytucjonalizmie. Wprowadza również szereg nowych
składników. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim pozycję Prezydenta, będącego arbitrem politycznym pochodzącym z powszechnych i bezpośrednich wyborów; instytucje demokracji bezpośredniej; rozwinięty system organów ochrony prawnej. Nowym składnikiem w polskim dziedzictwie XX stulecia jest również wyraźnie zaznaczony, widoczny choćby w dualnej definicji
państwa, pluralizm ideowy.

4. Zakończenie
Ustawa zasadnicza z 1997 roku to swoiste podsumowanie dorobku polskiego konstytucjonalizmu XX stulecia. Te elementy przeszłości, które znalazły
w niej miejsce, stanowią składniki współczesnej polskiej tradycji konstytucyjnej, pozostałe rozwiązania ustrojowe i idee leżące u ich podstawy, należą do
wygasłych już tradycji, łącznie określanych mianem dziedzictwa. Konstytucja
z 1997 roku to nie tylko ustawa zasadnicza, stanowiąca podstawę prawnoustrojową państwa polskiego, ale także próba uwypuklenia polskich tradycji
konstytucyjnych z dziedzictwa konstytucyjnego XX wieku.
Tradycję należy pojmować jako dzieło współczesnych, którzy kreując ją
i selekcjonując dorobek poprzednich pokoleń, kierując się przy tym kryterium
kontynuacji tego co cenne i zarazem użyteczne, równocześnie wzbogacają ją
dodając nie występujące dotychczas elementy, łącznie pozwalające wytworzyć
85 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, DzU.2006,
Nr 200, poz. 1471.
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nową jakość, będącą kompilacją tego co stare i sprawdzone oraz tego, co nowatorskie. Przykładając powyższą charakterystykę do współczesnej polskiej
ustawy zasadniczej, wyraźnie dostrzegalna jest zbieżność zabiegów, które doprowadziły do jej powstania, z definicją sposobów i celów kreowania tradycji.
Konstytucja z 1997 roku, nie tylko z racji daty powstania, stanowi modelowy
przykład kreowania tradycji, w tym przypadku tradycji konstytucyjnej Polski
minionego stulecia.
Wydaje się, że jest to udana próba celowego i świadomego wykreowania
tradycji konstytucyjnej, gdyż sumuje, racjonalizuje i zarazem utrwala te składniki przeszłości, które się sprawdziły, harmonijnie uzupełniając je nowymi
elementami. W tym sensie obecnie obowiązująca ustawa zasadnicza jest nową,
zupełnie odrębną jakością w porównaniu do poprzednich aktów tego rodzaju.
Stanowi jednak ich kwintesencję i dojrzałą postać, co nie oznacza, że jest wolna od wszelkich wad. Pluralistyczne oblicze aksjologiczno-ideowe, będące rezultatem kompromisu, może nie zadowolić zwolenników żadnego z zawartych
w niej stanowisk, stając się obiektem ataków i prób podważania ze wszystkich
stron. Doświadczenia XX stulecia uczą jednak, iż monizm ideowy ustawy zasadniczej, nieuchronnie pozostający w sprzeczności ze zróżnicowaniem społeczeństwa pod tym względem, będący wynikiem braku wolnej i pluralistycznej
debaty konstytucyjnej zastąpionej strategią narzucania konstytucji przez jeden
ośrodek polityczny, jest niezawodną drogą do powszechnej dezaprobaty dla
ustawy zasadniczej. Konstytucje z lat 1935 i 1952 nie stały się obiektem identyfikacji z państwem szerokich rzesz społeczeństwa, nie były również przestrzegane w ten sposób przez swych twórców, obóz sanacyjny i PZPR, ponadto jawnie odrzucone przez polityczną opozycję, nie stanowiły podstawy funkcjonowania państwa dla żadnego z podmiotów polityki, będąc jedynie fasadą,
ornamentem, atrapą dla realnie funkcjonujących zasad ustrojowych.
Tradycja konstytucyjna pełni cztery niezwykle istotne funkcje. Po pierwsze
zapewnia pewną ciągłość ustrojową, gdyż w procesie kreacji jej autorzy odwołują się do wypróbowanych już w przeszłości danego państwa rozwiązań instytucjonalno-proceduralnych, uzupełniając je, racjonalizując i doskonaląc. Kontynuacja określonych składników zaczerpniętych ze spuścizny pozostawionej
przez poprzednie pokolenia i epoki w dziejach państwa pozwala na równoczesne wypełnianie drugiej funkcji – zapewnia konstytucji rodzime, „swojskie”
oblicze, jest źródłem tego co indywidualne i niepowtarzalne. W tym sensie
obecna tradycja konstytucyjna, mocno zakorzeniona w wielu punktach w polskim dziedzictwie XX wieku poprzez odwołania do wygasłych już tradycji poprzednich ustaw zasadniczych, pełni rolę ochrony przed bezkrytyczną i niekontrolowaną recepcją, wręcz prostym kopiowaniem, zagranicznych wzorów
ustrojowoideowych. Tradycja współczesna dzięki temu nie jest całkiem obca
polskim tradycjom państwowym, ideowym, ma też większe szanse na społeczną akceptację, gdyż koresponduje z wyobrażeniami i przyzwyczajeniami pol-
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skiego społeczeństwa. W konsekwencji ma ona swój wymiar adaptacyjny, stanowiący trzecią z kolei funkcję, gdyż łączy doświadczenia przeszłości uznane
za cenne i pożyteczne, z nowymi elementami wynikającymi ze zmiany warunków. Uniformizacja, standaryzacja, czy wręcz macdonaldyzacja konstytucji,
dzięki zakorzenieniu współczesnej tradycji w dorobku polskiego konstytucjonalizmu poprzedniego stulecia, nie stoi na przeszkodzie dla przyznania jej
społecznego mandatu. Wprawdzie w ustawie zasadniczej z 2 kwietnia 1997 roku brakuje elementów w pełni oryginalnych, zarówno inspiracje ideowo-aksjologiczne jak i rozwiązania instytucjonalno-proceduralne mają w dużej mierze
charakter uniwersalny, lecz niepowtarzalny jest sposób połączenia rozpowszechnionych elementów, szczególnie, że wiele z nich ma ugruntowaną pozycję w polskim konstucjonalizmie XX wieku. Funkcja legitymizacyjna tradycji, czwarta spośród wymienionych, stanowi rezultat trzech poprzednich86.

86
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Zob. szerzej: J. Szymanek, Tradycje konstytucyjne... dz.cyt., s. 52–70.
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W bieżącym, 2007 roku mija dziesięć lat od historycznego momentu jakim
było uchwalenie nowej polskiej konstytucji. 2 kwietnia 1997 roku Zgromadzenie Narodowe kwalifikowaną większością głosów przyjęło tekst ustawy zasadniczej. Społeczeństwo ratyfikowało konstytucję w ogólnokrajowym konstytucyjnym referendum w dniu 25 maja 1997 r., a 16 lipca tegoż roku prezydent
A. Kwaśniewski podpisał ustawę zasadniczą. Konstytucja weszła w życie
17 października 1997 roku, wyznaczając kolejny etap najnowszych dziejów
ustrojowych państwa polskiego. Uchwalenie konstytucji zamykało bowiem
proces transformacji w sferze ustrojowej.
Prace nad konstytucją uchwaloną w 1997 roku rozpoczęto w pierwszej fazie tranzycji, jaką były obrady Okrągłego Stołu1. Konstytucja była zatem efektem wieloletniego procesu, podczas którego należało określić rozwiązania
ustrojowe w taki sposób, by umożliwiały sprawowanie rządów zarówno lewej
jak i prawej stronie sceny politycznej. Konstytucyjne przepisy musiały być wyrazem politycznego kompromisu, gdyż był to jedyny sposób na osiągnięcie stabilności władzy państwowej. Lata jakie minęły od uchwalenia konstytucji pokazały, iż ustawa ta sprawdziła się w praktyce ustrojowej. Konstytucyjne rozwiązania nie spowodowały poważniejszych konfliktów politycznych. Osiągnięcie konstytucyjnego kompromisu politycznego, było jednak bardzo złożoną
kwestią. Należało bowiem znaleźć odpowiedzi na szereg istotnych konstytucyjnych dylematów, zarówno w sferze proceduralnej, (np. jaki podmiot i w jakim trybie przygotuje tekst konstytucji, kto ratyfikuje ustawę zasadniczą),
w sferze aksjologicznej (jakie wartości w niej zawrzeć, relacje między prawem
stanowionym a prawem naturalnym), czy w sferze merytorycznej (np. jaki
przyjąć model rządów, strukturę parlamentu).
1 Szeroko o obradach Okrągłego Stołu zob.: W. Borodziej, A. Garlicki (red.), Okrągły Stół, dokumenty i materiały, tom V, Warszawa 2004.
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Dokonujące się w Polsce w roku 1989 przemiany, wymagały wprowadzenia
nowego porządku prawno – konstytucyjnego. Podstawową płaszczyzną transformacji było bowiem wprowadzenie i ugruntowanie demokracji parlamentarnej, poprzez podział władzy, pluralizm polityczny, suwerenność narodu, pewność prawa oraz ogólnie pojętą wolność i równość. Z takimi zamierzeniami
przystąpiono do obrad Okrągłego Stołu2. Oczywiście zarówno strona rządowa, jak i strona opozycyjna (solidarnościowa) miały odmienne koncepcje tworzenia fundamentów nowego systemu parlamentarnego. Szczególnie duże
rozbieżności dotyczyły określenia uprawnień organów państwa, głównie Senatu i prezydenta. Wiele kontrowersji dostarczały kwestie związane z kształtowaniem społeczeństwa obywatelskiego poprzez doskonalenie systemu partyjnego, regulacja ustawy o stowarzyszeniach, demokratyzacja systemu wyborczego
oraz nowy model parlamentu. W tych sferach osiągnięcie kompromisu wydawało się najtrudniejsze. Strona rządowa była np. za jednomandatowymi okręgami wyborczymi, była przeciwna Senatowi, rola prezydenta miała sprowadzać się do systemu hamowania i równoważenia3.
Kompromis przy Okrągłym Stole został jednak osiągnięty. Strona opozycyjna poszła na ustępstwa w kwestii prezydenta, struktury parlamentu, trybu
wyborczego. Strona rządowa przyjęła „solidarnościową” koncepcję Senatu
i praktycznie wszystkie postulaty dotyczące pluralizmu politycznego, samorządu, gospodarki, przekształceń własnościowych, struktury własności, finansów
państwa, oświaty czy sądownictwa4. Stanowisko jakie udało się wypracować
przy Okrągłym Stole, otwierało zatem drogę przekształceń w stronę demokratycznego państwa i obywatelskiego społeczeństwa. Zgoda na transformację
polityczną i społeczno – gospodarczą oznaczała więc przyzwolenie na zmianę
podstaw prawa państwowego5. Polska transformacja potrzebowała stabilizacji,
a to mogło się dokonać jedynie poprzez nową konstytucję i związany z nią porządek ustrojowy. Co do tego były zgodne obie strony.
Porozumienia końcowe Okrągłego Stołu zapowiadały uchwalenie nowej
ustawy zasadniczej. Nową konstytucję miał przygotować Sejm wybrany
w pierwszych, wolnych wyborach. Nie doprecyzowano jednak jaki ma być tryb
prac nad nową ustawą zasadniczą, jaką rolę może odegrać Senat w procesie
2

Tamże, t. II, s. 7.
Zob. K. Dubiński, Okrągły Stół, Warszawa 1999.
4 Por. W. Borodziej, A. Garlicki (red.), Okrągły Stół..., dz.cyt., t. IV, s. 9–111.
5 W kwietniu 1989 r. dokonano podstawowej nowelizacji konstytucji PRL, która umożliwiła przeprowadzenie wolnych wyborów, przywrócono instytucję prezydenta, ustanowiono Senat, stworzono
warunki dla niezawisłości sędziowskiej, określono nowe zasady działania naczelnych organów państwa
oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. W grudniu dokonano zmian w konstytucji dotyczących nazwy
państwa (w miejsce PRL wprowadzono RP), godła (przywrócono koronę), usunięto przepis o przewodniej roli PZPR. Zob. Ustawa z dnia 7 kwietnia o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, DzU 1989, Nr 19, poz. 101; Ustawa z dnia 7 kwietnia o zmianie ordynacji wyborczej do Sejmu
oraz Senatu, DzU 1989, Nr 19, poz. 102 i 103; Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, DzU 1989, Nr 75, poz. 444.
3
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konstytucyjnym, jakie mają być główne założenia konstytucji, zarówno w kwestiach ustroju politycznego jak i społeczno-gospodarczego.
Brak jasno określonego trybu prac nad konstytucją doprowadził do tego, iż
przygotowania tekstu tej ustawy podjęły się dwie odrębne komisje parlamentu wybranego w 1989 r.: Komisja Konstytucyjna Sejmu oraz Komisja Konstytucyjna Senatu6. Prace tych komisji niestety nie tylko się nie uzupełniały, ale
były wręcz konkurencyjne. Senat przypisywał sobie legitymizm do prac nad
konstytucją odwołując się do wolnych wyborów, w których został wyłoniony.
Kontraktowy charakter Sejmu dawał mu zatem słabsze uprawomocnienie społeczne, co odnosiło się, zdaniem Senatu, również do prac konstytucyjnych.
Rozbicie polityczne komisji Sejmu było nieuniknione, zwłaszcza z uwagi na
kontraktowy charakter Sejmu, a rozpad PZPR oraz OKP jeszcze rozbicie to
powiększyło. Jednak istotniejsze spory wewnątrz komisji Sejmu dotyczyły
spraw merytorycznych i kwestii proceduralnych, nie odnoszących się bezpośrednio do ideologii czy podziałów partyjnych. Powszechnie akceptowano
główne założenia wokół których powinna się skupiać treść i zasady konstytucji, a które miały określać ustrój demokratyczny, państwo prawa oraz sprawiedliwość społeczną. Podstawowe rozbieżności dotyczyły zagadnień socjalnych
i gospodarczych, a zasadniczy podział wewnątrz komisji przebiegał wzdłuż linii liberałowie a zwolennicy nauki społecznej Kościoła7. W tych kwestiach,
w których znalezienie kompromisu wydawało się niemożliwe przygotowywano
różne, przeciwstawne warianty. Dotyczyło to np. sporu wokół prawa do życia8.
Na prace KK Sejmu negatywnie oddziaływał narastający konflikt na linii prezydent – rząd, jak również spory polityczne Sejmu X kadencji. Brak porozumienia w parlamencie skomplikował kwestie ustrojowe i uczynił sprawę
podziału władzy, jedną z najtrudniejszych w procesie dochodzenia do konstytucyjnego konsensusu. Komisji Konstytucyjnej Sejmu nie udało się dojść do
porozumienia w kwestii sposobu wyboru prezydenta, czy wyborów do Senatu9.
6 Komisja Konstytucyjna Sejmu, jak i Komisja Konstytucyjna Senatu zostały powołane 7 grudnia
1989 roku. Przewodniczącym KK Sejmu został B. Geremek, a KK Senatu A. Grześkowiak. O pracach
KK Sejmu zob. Biuletyny Komisji Konstytucyjnej Sejmu, Kancelaria Sejmu, Biuro Prasowe, Warszawa
1990–1991. O pracach KK Senatu zob. Prace Komisji Konstytucyjnej Senatu, Zeszyty 1–5, Poznań –
Warszawa 1990–1991.
7 Por. R. Chruściak, W. Osiatyński, Tworzenie konstytucji w Polsce w latach 1989–1997, Warszawa
2001, s. 19–20. Jedną z istotniejszych kontrowersji budziła kwestia przepisu o prawie do pracy. Ostateczny przepis w projekcie konstytucji KK Sejmu był próbą kompromisu wszystkich stanowisk i wskazywał na zakaz pozbawiania pracy stanowiącej jedyne źródło utrzymania bez ważnego powodu. Zob.
art. 37 i 38 projektu konstytucji Sejmu, w: M. Kallas (red.), Projekty konstytucyjne 1989–1991, Warszawa 1992, s. 27.
8 Art. 21 projektu konstytucji Sejmu określał w wariancie I, iż „Każda osoba ludzka ma prawo do
życia od chwili poczęcia”, a w wariancie II, „Każdy człowiek ma prawo do życia. Ustawa ureguluje
ochronę życia poczętego”. Zob. projekt przygotowany przez KK Sejmu, w: M. Kallas (red.), Projekty
konstytucyjne..., dz.cyt., s. 21.
9 W kwestiach tych przygotowano projekt w ujęciu wariantowym. Zob. art. 80 i art. 90 projektu
konstytucji Sejmu, w: M. Kallas (red.), Projekty konstytucyjne..., dz.cyt., s. 36, 38.
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Projekt zbliżył się do zasady systemu parlamentarno – gabinetowego z mocną
pozycją rządu. Generalnie jednak projekt konstytucji przygotowany przez KK
Sejmu był próbą osiągnięcia kompromisu, miał charakter demokratyczny,
w którym starano się uwzględnić zarówno postulaty liberalne jak i socjalne10.
Prace nad projektem sejmowym zakończono w sierpniu 1991 roku, jednak nie
został on przyjęty jako uchwała podczas debaty sejmowej w październiku tegoż
roku, co, jak się okazało w praktyce, odsunęło go z dalszego biegu procesu konstytucyjnego. Należy jednak zaznaczyć, iż kompromisowe rozwiązania ustrojowe i systemowe zawarte w projekcie przygotowanym przez Sejm X kadencji dawały szansę na uchwalenie konstytucji jeszcze w okresie funkcjonowania parlamentu wybranego w 1989 roku, a tym samym na realizację zapowiedzi Okrągłego Stołu. Na przeszkodzie stanęło jednak rozbicie w parlamencie, i to nie tylko
na opozycję i koalicję, ale przede wszystkim wewnątrz ugrupowań „solidarnościowych”.
W parlamencie wybranym w 1989 roku, prócz KK Sejmu, prace nad przygotowaniem projektu konstytucji podjęła odrębna komisja – Komisja Konstytucyjna Senatu. W przeciwieństwie do KK Sejmu, komisja senacka miała
o wiele spójniejszy politycznie skład. W projekcie Senatu dużo kontrowersji
budziło odwołanie do Boga we wstępie, jak również odrzucenie zasady rozdziału Kościoła i państwa11. Projekt stawiał w uprzywilejowanej pozycji Kościół katolicki, a wiele z konstytucyjnych przepisów zaczerpniętych było ze
społecznej nauki Kościoła. Projekt Senatu proponował model rządów prezydenckich. Uznawał przyrodzony charakter praw i wolności. Projekt ten był
oceniany jako dobry, choć zarzucano mu zbytnią jednostronność ideową12.
Projekt przedstawiał wizję ustroju konserwatywnego opierającego się też na
wartościach chadeckich i liberalnych. Projekt senacki nie był przygotowywany
z myślą osiągnięcia szerokiego konstytucyjnego kompromisu. Jego poszczególne rozwiązania ustrojowe i zawarty w nim system wartości miały być traktowane integralnie, czyli nie podlegać zmianom i negocjacjom.
Poza projektami przygotowanymi przez KK Sejmu oraz KK Senatu w latach 1989–1991, zostały opracowane projekty poszczególnych ugrupowań politycznych. Były to projekty m.in. Stronnictwa Demokratycznego, Polskiego
Stronnictwa Ludowego, Porozumienia Centrum, Konfederacji Polski Niepodległej13. W projektach przyszłej polskiej konstytucji trudno było doszukać się
szerokiego politycznego konsensusu. Podstawowe rozbieżności dotyczyły
10 Liberalny charakter miały np. przepisy dotyczące zasad ogólnych ustroju, prawa własności, swobody działalności gospodarczej. Socjaldemokratyczne były artykuły dotyczące praw socjalnych, np.
gwarantujące środki państwowe na ochronę zdrowia, pomoc socjalną, oświatę, mieszkalnictwo. Zob.
projekt konstytucji Sejmu, [w:] M. Kallas (red.), Projekty konstytucyjne..., dz.cyt., s. 19–53.
11 Zob. art. 8 projektu konstytucji Senatu, w: M. Kallas (red.), Projekty konstytucyjne..., dz.cyt., s. 56.
12 Por. R. Chruściak, W. Osiatyński, Tworzenie konstytucji..., dz.cyt., s. 53.
13 Por. M. Kallas (red.), Projekty konstytucyjne..., dz.cyt., s. 95–186.
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zwłaszcza: uznania zasadniczej wartości i tradycji chrześcijańskich, w tym kwestii invocatio Dei w preambule; modelu ustrojowego naczelnych organów państwa (system rządów parlamentarno – gabinetowych, czy system rządów pół –
prezydenckich); wolności i praw obywatelskich; pozycji konstytucyjnej i zakresu kompetencji prezydenta RP; struktury parlamentu (jedno czy dwuizbowy);
uprawnień i ustroju samorządu terytorialnego (jedno, dwu czy trójstopniowy);
konstytucyjnych gwarancji bezpieczeństwa socjalnego; konstytucyjnego modelu stosunków państwo – kościoły, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji Kościoła katolickiego14.
Projekty konstytucyjne ugrupowań politycznych okresu 1989–1991 były
oparte na programach i założeniach partyjnych. Zawarte w nich rozwiązania
ustrojowe i społeczne całkowicie zgodne były z linią polityczną partii, która
dany projekt konstytucji przedstawiała. Na tym etapie procesu konstytucyjnego starano się raczej o całościowe przeforsowanie własnej koncepcji systemu
politycznego przyszłej Polski, niż o przygotowanie projektu możliwego do zaakceptowania w szerokich kręgach społecznych i politycznych. Projekty partyjne okresu 1989–1991 nie były więc kompromisowe, a raczej zawierały jeden
tylko wymiar aksjologiczny i ideowy. Różnorodność zawartych w nich propozycji ustrojowych potwierdzała rozproszenie polskiego systemu partyjnego jaki ukształtował się w Polsce po 1989 roku15.
Transformacja ustrojowa w Polsce otworzyła swobodę wyrażania poglądów
politycznych. Poszerzyła równocześnie krąg podmiotów zdolnych do formułowania własnych opinii na temat zasadniczych spraw polityczno – społecznych
państwa. Ten pluralizm znalazł wyraz w pojawiających się licznie propozycjach
ukształtowania nowego modelu politycznego w RP, a pochodzących od środowisk pozaparlamentarnych. W przygotowanie projektów konstytucyjnych zaangażowali się prawnicy i politolodzy, działający indywidualnie lub zorganizowani w grupy badawcze na uczelniach. Projekty tworzono w Polsce, jak i w środowiskach emigracyjnych. Wśród istotniejszych projektów „indywidualnych”
tego czasu należy wymienić projekty konstytucji, których tekst opracowali:
M. Huchla, J. Lityński, zespół S. Zawadzkiego, J. Zakrzewska i J. Ciemniewski, A. Mycielski i W. Szyszkowski16. Wszystkie te projekty konstytucji cechował wysoki stopień dopracowania rozwiązań ustrojowych, co sprawiało, iż stanowiły one ważne źródło informacji o oczekiwaniach społecznych dla Komisji
Konstytucyjnych Sejmu i Senatu, a następnie Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.
14 Por. S. Gebethner, W poszukiwaniu kompromisu konstytucyjnego – dylematy i kontrowersje w procesie stanowienia nowej Konstytucji RP, Warszawa 1998.
15 Zob. o systemie partyjnym w Polsce po 1989 roku w: K.A. Wojtaszczyk, Political spectrum of Poland, [w:] K.A. Wojtaszczyk (red.), Transformationprozesse in Mitte- und Osteuropa, Warszawa 1993,
s. 58 i nast.
16 Teksty projektów prywatnych zob. w: M. Kallas (red.), Projekty konstytucyjne..., dz.cyt., s. 187 i nast.
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Osiągnięcie konsensusu konstytucyjnego możliwe było jedynie przy poszanowaniu postulatów płynących z różnego rodzaju środowisk pozaparlamentarnych, a zwłaszcza organizacji społecznych oraz kościołów. Kościół katolicki od początku prac konstytucyjnych określał swe oczekiwania wobec przyszłej
polskiej konstytucji17. Generalne tezy Kościoła sprowadzały się do tego, iż niemożliwe jest funkcjonowanie w aksjologicznej próżni, a podstawą określenia
systemu wartości powinna być myśl o ochronie wartości ważnych dla człowieka, konstytucja powinna mieć charakter normatywny a nie deklaratoryjny,
i gwarantować w ten sposób przyrodzone prawa człowieka. Zgodnie ze stanowiskiem Kościoła katolickiego władza państwowa powinna zagwarantować
poprzez konstytucję poszanowanie religii i zasad wiary, jako wartości nadrzędnych w stosunku do państwa i ponadkonstytucyjnych. W kwestii prawa do życia Kościół wyraźnie zaznaczał, iż jest to prawo działające od poczęcia. Relacje państwa z Kościołem powinny być oparte na wzajemnym poszanowaniu,
suwerenności i niezależności18. Kościoły inne niż Kościół katolicki swoje konstytucyjne postulaty kierowały w dwóch kierunkach. Po pierwsze zabiegały
o zapewnienie w konstytucji swobody wyznaniowej i wykonywania praktyk religijnych, co wiązało się z regulacją stosunków na linii państwo – kościoły.
Równocześnie postulaty tych kościołów dotyczyły równego ich traktowania
w odniesieniu do Kościoła katolickiego, co kierowane było zarówno pod adresem państwa, jak i Kościoła katolickiego19. Należy pamiętać, iż rola Kościoła
katolickiego, jak i pozostałych kościołów, w procesie stanowienia konstytucji
była odmienna od innych podmiotów uczestniczących w tym procesie. Ugrupowania polityczne, w mniejszym lub większym stopniu, mogły ograniczać
swoje żądania przyjmując kompromisowe rozwiązania konstytucyjne. Nie mogło się to odnosić do Kościoła, którego stanowisko wytyczały ściśle zasady
doktryny i prawo kanoniczne. Kościół nie miał zatem zbyt dużego pola rewizji własnych postulatów konstytucyjnych i pójść na kompromis w pewnych
kwestiach po prostu nie mógł.
W latach 1989–1991 nie udało się zrealizować zapowiedzi uchwalenia nowej Konstytucji RP. Przyczyn tego faktu można poszukiwać w niedostatecznym doprecyzowaniu trybu konstytucyjnego, w powołaniu dwóch odrębnych
komisji konstytucyjnych, braku jasnej wizji ustroju państwa. Nie bez znaczenia
była również rywalizacja ugrupowań politycznych, spotęgowana rozpadem
obozu „solidarnościowego”. Skonfliktowany parlament nie porozumiał się co
17 Stanowisko Kościoła katolickiego zostało określone podczas Konferencji Episkopatu Polski poświęconej sprawie założeń aksjologicznych nowej konstytucji. Por. Odpowiedź Episkopatu Polski na pytania ankietowe KK Senatu, podpisane przez Abp B. Dąbrowskiego, 16 czerwca 1990 roku, [w:] Prace
KK Senatu, Zeszyt 2, s. 10.
18 Porównaj stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie założeń aksjologicznych nowej
konstytucji z 16 czerwca 1990 r., [w:] Prace KK Senatu, Zeszyt 2, s. 12.
19 Por. J. Krukowski, Polski model separacji skoordynowanej, „Gazeta Wyborcza”, nr 48 z 26 lutego 1993, s. 3.
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do podstawowych kwestii, jakie powinna zawierać przyszła polska konstytucja,
a dotyczących jej wyrazu aksjologicznego, rozwiązań ustrojowych, czy społeczno – gospodarczych. W okresie 1989–1991 nie udało się zatem poczynić postępu w kwestii konstytucyjnego kompromisu obejmującego sferę merytoryczną
i proceduralną. Jednak postęp jaki uczyniono w tym okresie na drodze budowania konstytucyjnego kompromisu dotyczył przeświadczenia, że uchwalenie
nowej konstytucji jest koniecznością i realizację tego zamierzenia różne ugrupowania polityczne popierały. Panowała zgodność co do tego, iż Polska potrzebuje nowej ustawy zasadniczej, wprowadzającej ją w system państw liberalnej demokracji i utrwalającej zdobycze transformacji ustrojowej.
Kolejny etap prac nad konstytucją przypadł na okres funkcjonowania parlamentu wybranego w 1991 roku. Rozproszona struktura polityczna parlamentu, która w dużej mierze była wynikiem przyjętego trybu wyborczego zbliżonego do czystej proporcjonalności20, nie sprzyjała sprawności legislacyjnej.
Szanse na osiągnięcie politycznego kompromisu konstytucyjnego również
znacząco malały. Ważnym wydarzeniem na drodze do stabilizacji prawno –
konstytucyjnej państwa było jednak uchwalenie 17 października 1992 roku
tzw. Małej konstytucji21. Wymuszała ona sprawniejszą współpracę między
organami władzy w państwie22, ale nie mogła być wystarczająca do trwałego
i całościowego ugruntowania porządku ustrojowego. Mała konstytucja nie była wynikiem szerokiego kompromisu politycznego, jej uchwaleniu towarzyszyła ostra debata polityczna a obrady Sejmu 1 sierpnia 1992 roku (tj. w czasie
trzeciego czytania projektu) miały burzliwy przebieg23. Zdaniem prezydenta
L. Wałęsy i zwolenników silnej władzy prezydenckiej ustawa ta dawała prezydentowi zbyt mało kompetencji. Opozycja uważała, iż zbyt dużo. Mała konstytucja określała system polityczny państwa jako prezydencko-parlamentarny,
zakładając równowagę między Sejmem, prezydentem i rządem, zmuszając te
organy władzy państwowej do sprawniejszej współpracy. Ustawa posiadała
jednak szereg niedoprecyzowanych przepisów, wykorzystywanych przez prezydenckich prawników do daleko idących interpretacji. Doświadczenia płynące
20 W wyborach parlamentarnych 1991 roku przyjęto proporcjonalny system wyborczy Hare-Niemeyera, co podniosło polityczne rozbicie parlamentu. Por. A. Antoszewski, P. Fiala, J. Sroka, Partie i systemy partyjne Europy Środkowej, Wrocław 2003, s. 121.
21 Ustawa konstytucyjna z 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz samorządzie terytorialnym. DzU 1992 , Nr 84,
poz. 426.
22 Szerzej zob. T. Mołdawa, Parlament w systemie władz naczelnych Rzeczypospolitej, [w:] R. Chruściak, T. Mołdawa, K.A. Wojtaszczyk, E. Zieliński, Polski system polityczny w okresie transformacji,
Warszawa 1995, s. 190 i nast.
23 Podczas obrad zażądano powtórzenia głosowania nad ustawą, pojawiały się nawet oskarżenia
o sfałszowanie wyników głosowania. Ustawa została uchwalona przewagą zaledwie 7 głosów nad wymaganą większość 2/3. Za ustawą głosowało 241 posłów, a wymagana większość wynosiła 234 (przeciw było 55 głosów, 55 posłów wstrzymało się). Por. sten. z 22 posiedzenia Sejmu I kadencji 1 sierpnia 1992 r.,
http;//ks.sejm.gov.pl:8009/search97cgi/vtopic.
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ze stosowania tej ustawy w praktyce ustrojowej, zostały wykorzystane do przygotowania konstytucji pełnej, w której relacje między organami władzy i zakres ich kompetencji zostały bardziej dopracowane i pozbawione większości
spornych elementów.
Jednym z podstawowych problemów blokujących proces konstytucyjny,
był brak ustalonego trybu prac nad nową ustawą zasadniczą. Dlatego parlament wybrany w 1991 roku rozpoczął prace konstytucyjne od opracowania
ustawy o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP24. Stosowne projekty przedłożyły w Sejmie: ZChN25, UD i KL-D26 oraz prezydent L. Wałęsa27. Projekty ustawy zasadniczej różniły się w sposób znaczący. Jednak Komisji Ustawodawczej udało się przygotować kompromisowe rozwiązanie,
w którym konstytucję uchwalało Zgromadzenie Narodowe, które też mogło
postanowić o poddaniu konstytucji pod referendum ogólnonarodowe. Zaakceptowaniem konstytucji w referendum byłoby ponad 50% poparcie biorących udział w głosowaniu. Końcowy projekt uwzględniał część rozwiązań
proponowanych przez L. Wałęsę oraz przyjmował niektóre wnioski mniejszości parlamentarnej. 23 kwietnia 1992 roku odbyło się głosowanie nad
przyjęciem ustawy konstytucyjnej o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP28. Ustawa została przyjęta wymaganą większością 2/3 głosów29
i była to pierwsza poważna oznaka, iż w pracach konstytucyjnych kompromis
jest możliwy do osiągnięcia. Od momentu podjęcia prac nad tą ustawą, zaczęto większą wagę przykładać do politycznego konsensusu w procesie konstytucyjnym, pojawiły się również pierwsze sygnały o konieczności uspołecznienia prac.
Ustalenie procedury prac nad konstytucją pozwoliło przejść do zagadnień
bezpośrednio związanych z nową ustawą zasadniczą. Zgodnie z trybem określonym w ustawie o przygotowaniu i uchwaleniu Konstytucji RP, Sejm oraz Senat uzgodniły skład Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego30.
Okoliczności powołania KKZN wskazywały na brak kompromisu w tej kwestii
i stały się przyczyną kolejnych sporów politycznych. Spory i konflikty towarzy24 Szerzej zob. R. Chruściak, Ustawa o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP – przebieg
prac parlamentarnych, [w:] R. Chruściak, T. Mołdawa, K.A. Wojtaszczyk, E. Zieliński, Polski system polityczny..., dz.cyt., s. 94 i nast.
25 Projekt Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, druk nr 16, wnioskodawców reprezentował
J. Łopuszański.
26 Projekt Unii Demokratycznej i Klubu Liberalno-Demokratycznego, druk nr 42, wnioskodawców
reprezentował A. Hall.
27 Druk nr 167. Wnioskodawcę reprezentował L. Falandysz.
28 Ustawa konstytucyjna z 23 kwietnia 1992 roku o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej. DzU1992, Nr 67, poz. 336. Ustawa weszła w życie 22 września 1992 r.
29 Głosowało 374 posłów, za opowiedziało się 313, przeciw 47, 14 wstrzymało się. Zob. sten. z posiedzenia Sejmu I kadencji, 13 posiedzenie, dzień 1, http://ks.sejm.gov.pl:8009.htm.
30 Miało to miejsce 17 października 1992 roku. Por. Uchwała Sejmu RP z 17 października 1992 r.
w sprawie wyboru posłów do składu KKZN, w: KKZN, Biuletyn I, s. 5.
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szyły pracy KK przez cały okres parlamentu lat 1991–199331. Doprowadziło to
do sytuacji, w której spośród dziewięciu posiedzeń KK jedynie dwa ostanie poświęcone były sprawom związanym z wniesionymi projektami konstytucji,
a zatem kwestiom zasadniczym w procesie konstytucyjnym32.
Zgodnie z ustawą o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP
30 kwietnia 1993 r. mijał termin składania projektów. Konstytucyjną inicjatywę
ustawodawczą ustawa przyznawała KKZN, grupie 56 członków ZN, prezydentowi RP. W ustawowym czasie do Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego przedłożono 7 projektów. Były to projekty: KK Senatu I kadencji,
SLD, UD, PSL i UP, prezydenta L. Wałęsy, KPN oraz PC. Podobnie jak to miało miejsce w parlamencie poprzedniej kadencji, tak i w okresie 1991–1993 projekty konstytucyjne pochodzące od politycznych ugrupowań różniły się między
sobą zasadniczo w wielu istotnych sferach ustrojowych. Zaprezentowane w tych
projektach modele systemowe państwa odbiegały od siebie niekiedy w sposób
istotny33, odmienne też były ich systemy aksjologiczne. Większość ugrupowań
skłaniała się ku silnej władzy wykonawczej, w której dominującą pozycję zajmowałby prezydent. Takie propozycje znalazły się w projektach KPN, PC, L.
Wałęsy, Senatu. Stawiano zatem na sprawną władzę wykonawczą, jednocześnie
starając się nie osłabić zbytnio roli parlamentu. Wydaje się, iż w okresie kadencji 1991–1993 największy konsensus osiągnięto w kwestii, iż Polsce potrzebny
jest model systemu parlamentarnego. Przy kształtowaniu modelu rządów w toku prac nad projektami konstytucji pojawiały się zatem generalnie propozycje
systemu parlamentarno-gabinetowego oraz systemu parlamentarno-prezydenckiego34. Nastąpiło zbliżenie stanowisk w kwestii parlamentu, choć SLD
oraz PSL i UP zakładały, iż powinien on być jednoizbowy. Stanowisko tych partii nie było jednak ostateczne i dopuszczano możliwość proponowanego w pozostałych projektach bikameralizmu. Tryb powoływania rządu również był zbliżony w przedkładanych projektach35. Podstawowe rozbieżności w przedstawio31

Nie bez wpływu na taki obraz prac KKZN miał jej skład osobowy. W KKZN powołanej w 1992
roku zasiadało 56 posłów i senatorów. Reprezentowali oni 13 klubów i kół parlamentarnych. UD – 8,
SLD – 6, KPN – 5, PSL – 7, PPL – Klub Parlamentarny Program Liberalny – 4, ZChN - 7, KP – Klub
Parlamentarny Konwencja Polska – 4, PC – 4, PL – KP Porozumienie Ludowe – 4, NSZZ „S” – 4, RdR
– 2, MN – 1. Por. Archiwum Danych o Posłach I kadencja 1991–1993, http://orka.sejm.gov.pl/ArchAll2.nsf.
32 O pracach KKZN parlamentu lat 1991–1993 zob. Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, Biuletyny I–IX, Warszawa 1993.
33 Modele systemu rządów różniły się od siebie w poszczególnych projektach, a zarazem odbiegały od jakiegokolwiek modelu normatywnego. Por. S. Gebethner, Modele systemów rządów i ich regulacja konstytucyjna, [w:] S. Gebethner, R. Chruściak (red.), Demokratyczne modele ustrojowe w rozwiązaniach konstytucyjnych. Materiały XXXVI Ogólnopolskiej Sesji Katedr Prawa Konstytucyjnego, Jachranka 9 – 11 czerwca 1994 r., Warszawa 1997, s. 108.
34 Por. R. Chruściak, Parlament w projektach Konstytucji RP w dyskusji konstytucyjnej oraz w konfrontacji z pozycją parlamentu w nowych konstytucjach państw Europy Środkowej i Wschodniej,
[w:] A. Gwiżdż (red.), Założenia ustrojowe, struktura i funkcjonowanie parlamentu, Warszawa 1997,
s. 95–96.
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nych projektach dotyczyły wyrazu aksjologicznego konstytucji i wartości jakie
powinna ona reprezentować. Za przyjęciem nadrzędności wartości chrześcijańskich, a zatem za uznaniem prymatu prawa naturalnego nad pozytywizmem prawniczym opowiadały się KK Senatu I kadencji oraz PC. Nie było również zgody
co do kwestii społecznych. Było to szczególnie widoczne w artykułach odnoszących się do praw i wolności obywatelskich, określających system gospodarczy,
konstytucyjne gwarancje pracy, czy bezpieczeństwa socjalnego. W przepisach
tych odnaleźć można było cały przekrój współczesnej myśli politycznej. Poprzez
myśl narodową, widoczną np. w projekcie KPN, poprzez katolicką naukę społeczną, w której przodował projekt senacki, agraryzm widoczny w projekcie PSL
i UP, liberalizm z projektu UD, po koncepcję socjaldemokratyczną reprezentowaną przez SLD. Trzeba jednak zaznaczyć, iż większość projektów nie była jednorodna pod względem ideowym, a starała się realizować te koncepcje, które
korelowały z programem partyjnym, a równocześnie nie kolidowały z racjonalizmem prawa. Unikano więc pustych przepisów oraz wprowadzania praw i gwarancji, których realizacja byłaby trudna lub wręcz niemożliwa36.
Drugi etap prac nad konstytucją, obejmujący parlament lat 1991–1993,
a zwłaszcza okres od października 1992 do maja 1993 roku, również nie zakończył się uchwaleniem ustawy zasadniczej. Bilans prac okazał się nawet
skromniejszy niż w okresie 1989–1991, gdyż nie tylko nie udało się przygotować żadnego projektu jednolitego, ale nawet nie rozpoczęto nad nim prac37.
Jedynym osiągnięciem tego czasu było przyjęcie ustawy o trybie prac nad nową konstytucją. Budowany kompromis konstytucyjny powiększył się zatem
o sferę proceduralną. W okresie tym na konstytucję w sensie materialnym
składały się dwie ustawy konstytucyjne z 1992 r. oraz utrzymane w mocy przepisy poprzedniej konstytucji. Był to wyraz możliwego wówczas do osiągnięcia
konsensusu politycznego38.
Przedterminowe rozwiązanie parlamentu zakończyło kolejny okres procesu tworzenia konstytucji. Wybory parlamentarne przeprowadzone we wrześniu 1993 roku przyniosły zwycięstwo SLD i otworzyły, jak się miało okazać,
ostatni etap prac nad nową ustawą zasadniczą.
Zgodnie z ustawą o trybie przygotowania i uchwalenia konstytucji
z 1992 roku nowo wybrany Sejm powołał Komisję Konstytucyjną Zgromadzenia Narodowego39. Powołanie KKZN przebiegało w zupełnie odmiennej atmosferze niż miało to miejsce w parlamencie poprzedniej kadencji.
36 Szeroko o projektach konstytucji tego okresu pisze E. Łętowska. Zob. E. Łętowska, Po co ludziom konstytucja, Warszawa 1995.
37 Por. R. Chruściak, Przygotowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. –
przebieg prac parlamentarnych, Warszawa 1997, s. 19.
38 Zob. S. Gebethner, W poszukiwaniu kompromisu konstytucyjnego..., dz.cyt., s. 14.
39 Sejm określił skład osobowy KKZN 21 października 1993 r. Zob. Uchwała Sejmu RP z 21 października 1993 r. w sprawie wyboru posłów do KKZN oraz Uchwała Senatu RP z 22 października
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Nie było sporów politycznych, nie podważano uczciwości rozdziału miejsc
w KKZN pomiędzy parlamentarne ugrupowania, ani składu osobowego
KK40. Komisja rozpoczęła prace praktycznie od początku, tak jakby proces
konstytucyjny dopiero się zaczynał41. Obowiązująca zasada dyskontynuacji
prac parlamentarnych, zmuszała do powtórzenia procedury składania projektów konstytucyjnych. Na pierwszym posiedzeniu KKZN dokonano wyboru jej przewodniczącego, którym został A. Kwaśniewski. Znamienne dla
prac KKZN, jak i dla nowego etapu procesu konstytucyjnego, było pierwsze wystąpienie przewodniczącego na forum Komisji. A. Kwaśniewski zadeklarował swoją bezstronność, konieczność otwartości prac konstytucyjnych, odwołał się do zasady kompromisu historycznego oraz wezwał do
kompromisu pomiędzy różnymi interesami społecznymi i oczekiwaniami
obywatelskimi42. Było to zaproponowanie idei stworzenia konstytucji obywatelskiego kompromisu. Drogą do niego, miała być dyskusja między
ugrupowaniami parlamentarnymi, wysłuchanie uwag prezydenta, otwarcie
się na ugrupowania pozaparlamentarne, oddanie narodowi ostatniego głosu w kwestii konstytucji.
Zgodnie z zapowiedzią otwartości prac KKZN, prawo udziału w posiedzeniach Komisji otrzymali przedstawiciele partii politycznych niereprezentowanych w parlamencie43, związków zawodowych i organizacji społeczno-zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, przedstawiciele kościołów i związków wyznaniowych, a również przedstawiciele Prezydenta RP, Trybunału Konstytucyjnego, Rady Ministrów, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego,
Najwyższej Izby Kontroli, Narodowego Banku Polskiego i szeregu innych
podmiotów. Otwartość prac KKZN podyktowana była oczywiście dążeniem
do jak największego konsensusu społecznego i politycznego.
Wraz z kwestią politycznego i społecznego kompromisu konstytucyjnego
poruszano problem społecznej reprezentacji w parlamencie. W tym kontekście formułowano zarzut społecznej nadreprezentacji parlamentu. Kwestio1993 r. w sprawie wyboru senatorów do składu KKZN, w: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, Biuletyn I/II, Warszawa 1994, s. 5.
40 Układ sił politycznych w KKZN nie był odzwierciedleniem podziału mandatów parlamentarnych, a koalicja rządząca SLD – PSL nie przekładała się na koalicję konstytucyjną. KKZN liczyła 56
członków, SLD – 20, PSL – 16, UD – 8, UP – 4, BBWR – 2, KPN – 2 , NSZZ „S” – 2, MN –1, Klub
Senatorów Niezależnych – 1. W skład KKZN wchodziło łącznie w ciągu jej działania 22 kluby i koła.
Por. KKZN, Skład Komisji, http://www.sejm.gov.pl/archiwum/komisje/kadencja2/kom_kznkon.htm.
Por. KKZN, Biuletyn I/II, s. 5.
41 O pracach KKZN parlamentu lat 1993–1997 zob. Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, Biuletyny I XLVI, Warszawa 1994–1998.
42 Zob. KKZN, Biuletyn I/II, s. 10.
43 Trzeba zaznaczyć, iż większość partii politycznych nie reprezentowanych w parlamencie nie
wzięła udziału w pracach KKZN. Partie te utworzyły własną komisję, przygotowując projekt konstytucji podpisany przez Przymierze dla Polski, w którego skład weszły: Porozumienie Centrum, Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, Porozumienie Ludowe, Ruch dla Rzeczypospolitej, Koalicja Konserwatywna. Projekt ten zob. w: R. Chruściak (red.), Projekty konstytucji..., dz.cyt., cz. I, s. 357–389.
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nowany był legitymizm społeczny parlamentu wybranego w 1993 roku, do
uchwalenia konstytucji z uwagi na fakt, iż 35% wyborców, którzy oddali swój
głos, nie było reprezentowanych w parlamencie. W ten sposób parlament stał
się, zdaniem opozycji, nieuzasadnioną nadreprezentacją jednej tylko doktryny politycznej. Uwzględniając te zarzuty, ugrupowania parlamentarne zdecydowały się dokonać zmian w ustawie o trybie przygotowania i uchwalenia
konstytucji44, by umożliwić rozpatrywanie projektów konstytucyjnych wniesionych jeszcze w poprzedniej kadencji. Podczas prac nad nowelizacją tej
ustawy pojawiła się kwestia poszerzenia podmiotów upoważnionych do konstytucyjnej inicjatywy ustawodawczej o grupę 500 tys. obywateli45. Podczas
prac nad nowelizacją trybu konstytucyjnego doszło do ostrego konfliktu na linii prezydent – parlament. Jego bezpośrednią przyczyną była propozycja prezydenta, by w razie nieprzyjęcia konstytucji w referendum, parlament uległ
rozwiązaniu z mocy prawa46. Konflikt ten przeniósł się również na prace
KKZN47.
Projekt nowelizacji ustawy o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP był rozpatrywany w Sejmie w marcu 1994 roku, a 22 kwietnia Sejm
uchwalił ustawę48. Przyjęta została propozycja konstytucyjnej inicjatywy 500
tys. obywateli oraz możliwość przeprowadzenia referendum przedkonstytucyjnego, wniesiono poprawkę o uwzględnianiu projektów konstytucji złożonych
w parlamencie poprzedniej kadencji.
W maju 1994 roku do KKZN zostały złożone projekty konstytucji: prezydenta L. Wałęsy, UD oraz SLD. Po wejściu w życie w czerwcu 1994 r. nowelizacji ustawy o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP, przedmiotem prac KK stały się również projekty z poprzedniej kadencji. Odnosiło się
to do czterech projektów: Komisji Konstytucyjnej Senatu I kadencji, KPN,
PSL i UP oraz PC49. We wrześniu 1994 r. został złożony projekt konstytucji
przygotowany przez NSZZ „Solidarność”. Projekt ten został wniesiony na
podstawie prawa konstytucyjnej inicjatywy ustawodawczej przyznanego grupie
44 Projekty ustawy konstytucyjnej o zmianie ustawy o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP przedstawiły KPN oraz UP. Por. Druk 207 z 16 grudnia 1993 r. i Druk 221 z 17 grudnia 1993 r.
Własny projekt zmian w ustawie wniósł również prezydent L. Wałęsa. Zob. Druk 252 i 253.
45 Projekt prezydencki proponował 100 tys. obywateli, w Sejmie przyjęto jednak wniosek SLD podnoszący wymagany próg do 500 tys. obywateli.
46 Debata nad propozycjami zgłoszonymi przez prezydenta miała miejsce w Sejmie 17 lutego 1994
roku. Zob. sten. http://ks.sejm.gov.pl:8009/kad2/012/20121019.htm. 18 lutego Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu wszystkie prezydenckie propozycje odnośnie zmian w ustawie o trybie przygotowania
i uchwalenia Konstytucji RP.
47 Szerzej zob. KKZN, Biuletyn V, s. 3–12.
48 Zob. Ustawa Konstytucyjna z 22 kwietnia 1994 r. o nowelizacji ustawy o trybie przygotowania
i uchwalenia Konstytucji RP z 23 kwietnia 1992 r. DzU 1994, Nr 61, poz. 251.
49 PC wycofało swój projekt z dalszych prac w KKZN, gdyż nie chciało by był on przedmiotem rozważań Sejmu, w którym PC nie ma swoich przedstawicieli, i który to Sejm, zdaniem PC, nie ma też legitymizmu dla stanowienia konstytucji.
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co najmniej 500 tys. obywateli50. Przyjęcie projektu obywatelskiego zakończyło etap wnoszenia projektów konstytucji. Przedmiotem prac KK stały się zatem projekty wniesione w poprzedniej kadencji parlamentu, projekty złożone
od nowa oraz projekt grupy obywateli i projekt prezydencki. Były to projekty:
1) KK Senatu I kadencji, 2) PSL i UP, 3) KPN, 4) UW, 5) SLD, 6) prezydenta
L. Wałęsy, 7) projekt obywatelski51. Żaden z tych projektów nie został odrzucony w Sejmie przy pierwszym czytaniu, co oznaczało ich skierowanie do prac
w KKZN.
Główne założenia projektów partyjnych, tj. projektów SLD, PSL i UP, UW,
KPN oraz projekty prezydenta L. Wałęsy i Senatu I kadencji były znane i omawiane już w parlamencie poprzedniej kadencji. W okresie prac KKZN parlamentu 1993–1997 doszedł jednak projekt podpisany prze grupę ok. miliona
obywateli, a reprezentowany politycznie przez NSZZ „Solidarność” z M. Krzaklewskim na czele. Projekt obywatelski dystansował się od pozostałych. Jak zakładali jego twórcy52 miał być traktowany integralnie, co oznaczało w praktyce brak możliwości jego modyfikacji. W ten sposób KKZN przygotowując projekt jednolity mogła wykorzystywać rozwiązania z pozostałych projektów,
a projekt obywatelski pozostawał poza tokiem prac. Wynikiem tego było wyłonienie się dwóch konkurencyjnych wobec siebie projektów, obywatelskiego
oraz KKZN. Najpoważniejsze rozbieżności pomiędzy projektem obywatelskim a pozostałymi projektami dotyczyły postawienia w pierwszym z nich prawa naturalnego ponad prawem stanowionym. Taka koncepcja była nie do
przyjęcia przez SLD, UP, PSL UW, a wydaje się, iż również przez L. Wałęsę
i KPN53. Zgadzała się z nią jedynie grupa skupiona wokół projektu Senatu
I kadencji z A. Grześkowiak na czele. Projekt obywatelski opierał się na wartościach chrześcijańskich i społecznej nauce Kościoła katolickiego, co również
osiągnięcie kompromisu z pozostałymi projektami utrudniało.
KKZN przystąpiła do prac nad projektem jednolitym konstytucji od określenia zasadniczych dylematów konstytucyjnych. Zostały one ujęte w trzech
generalnych obszarach. Pierwszy dotyczył ustroju politycznego RP, a zwłaszcza kwestii podziału władz, struktury parlamentu, samorządu terytorialne50

Por. KKZN, Biuletyn IX, s. 4–6.
Tekst projektów zobacz w: R. Chruściak, Projekty konstytucji..., dz.cyt., cz. I.
52 Projekt ten przygotowywała Społeczna Komisja Konstytucyjna, w której skład wchodzili m in.
J. Olszewski i K. Barczyk.
53 Art. 5 projektu konstytucji L. Wałęsy określał, że prawo RP tworzą: ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy i dekrety, a art. 11 dodawał „powszechnie obowiązujące zasady prawa międzynarodowego”. Właśnie uznanie zasad prawa międzynarodowego nie może wykluczyć przyjęcia za obowiązujące praw naturalnych, na których prawo międzynarodowe może się w pewnych przypadkach
opierać. Por. projekt konstytucji L. Wałęsy, [w:] Ryszard Chruściak (red.), Projekty konstytucyjne...,
dz.cyt., cz. I, s. 44–45. Projekt KPN w żadnym miejscu nie odwoływał się do praw naturalnych, ale nie
określał tez wprost, iż konstytucja jest najwyższym prawem. Por. projekt konstytucji KPN, [w:] Projekty konstytucji 1993–1997, dz.cyt., cz. I, s. 224–264.
51
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go, relacji państwo – kościół. Drugi obszar dotyczył praw socjalnych obywateli, szczególnie obowiązków państwa w zakresie polityki socjalnej, konstytucyjnej gwarancji praw socjalnych i miejsca prawa i wolności gospodarczej w systematyce konstytucyjnej. Kolejną sferą zasadniczych kwestii ustrojowych był system źródeł prawa, a głównie czy ma on być zamknięty czy otwarty oraz relacje między prawem międzynarodowym a prawem wewnętrznym54. Efektem
prac KK i sejmowych debat stał się projekt jednolity Konstytucji RP (w ujęciu
wariantowym) ze stycznia 1995 roku55. Był on podstawą kolejnego etapu prac,
jakim było rozpatrywanie poszczególnych artykułów i rozdziałów tego projektu w KKZN56. Prace te trwały półtora roku i zwieńczyło je przygotowanie projektu jednolitego w czerwcu 1996 roku. Jedną z najtrudniejszych do uzgodnienia była kwestia preambuły, a zwłaszcza invocatio Dei i określenia źródeł prawa57. Podstawą prac KK stał się projekt uroczystego wstępu T. Mazowieckiego, którego propozycja wydawała się najbliżej możliwości osiągnięcia kompromisu58.
Równie trudną kwestią było ustalenie konstytucyjnego systemu rządów.
W KKZN pojawiły się dwie podstawowe koncepcje tego zagadnienia. Pierwsza pochodziła od J. Ciemniewskiego (UW), który zakładał nadanie prezydentowi szerokich uprawnień, a zatem odejście od systemu parlamentarno-gabinetowego w stronę prezydencko-parlamentarnego. Takie stanowisko było bliskie koncepcji z projektu L. Wałęsy oraz propozycji prezydentury przedstawionej przez A. Grześkowiak (projekt senacki) i P. Andrzejewskiego (projekt
obywatelski). Całkowicie odmienną koncepcję prezydentury przedstawił
W. Cimoszewicz (SLD). Jego projekt opowiadał się za systemem parlamentarno-gabinetowym, co było zgodne z projektami SLD, PSL i UP. Przyjęty przez
KKZN model nie pokrywał się z żadną z przedstawionych komisji propozycji,
a najczęściej określany jest jako zmodyfikowany system parlamentarno-gabinetowy59.
Prace nad projektem jednolitym konstytucji przedłużały się. Wraz z upływem kadencji parlamentu lat 1993–1997 malały szanse na pomyślne zakończenie procesu. Część politycznych ugrupowań zdała sobie sprawę z przemijania
kolejnego konstytucyjnego momentu. Należały do nich zwłaszcza SLD, PSL,
54 Por. Podstawowe dylematy konstytucyjne, Druk nr 649, Sejm RP II kadencji. Przewodniczący Komisji Konstytucyjnej ZN – KZN – 11/94, Warszawa 1994, s. 1–10.
55 Podstawą do przygotowania projektu jednolitego z 26 stycznia był projekt opracowany 20 stycznia 1995 r. Por. Projekty konstytucji 1993–1997, dz.cyt., cz. II, s. 5–79.
56 O pracach KKZN nad rozdziałami konstytucji zob. R. Chruściak, Przygotowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej..., dz.cyt., s. 59–87.
57 Por. projekty preambuły przedstawione KKZN przez Podkomisję redakcyjną, zagadnień ogólnych i przepisów wprowadzających konstytucję 6 listopada 1996 r. Zob. Sprawozdanie KZNO – Is –
33/96.
58 Por. KKZN, Biuletyn XLI, s. 115–133, Biuletyn XLII, s. 39–54.
59 Szerzej zob. Z. Witkowski (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2002, s. 61–62.
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UW i UP. Ugrupowania te różniły się między sobą pod względem ideowym.
SLD akcentował równość społeczną, stawianie interesu społecznego ponad
całkowitą wolność gospodarczą i interes jednostki. PSL poszukiwało rozwiązań chroniących dziedzictwo narodowe, szczególnej też roli upatrywało
w określonym ustroju rolnym, w którym podstawową rolę odgrywa gospodarstwo rodzinne. UP zabiegała o bezpieczeństwo pracy, zapewnienie godziwych
jej warunków, gwarancje płacy minimalnej. A zatem inaczej niż UW, której
bliżej było do liberalnej gospodarki oraz pełnej wolności gospodarczej. UW
w przeciwieństwie do SLD i UP miała centro-prawicowe oblicze. SLD wywodził się z PZPR, UW z opozycyjnej do niej „Solidarności”. Pomimo tej
odmienności politycznej, ugrupowania te zdecydowały się przyjąć postawę
kompromisu, tworząc konstytucyjną koalicję.
Przełom 1996 i 1997 roku był okresem poszukiwania kompromisu wśród
konstytucyjnej koalicji SLD, PSL, UP i UW. Wśród najistotniejszych poprawek naniesionych w projekcie KKZN znalazły się zapisy, że język polski jest
językiem urzędowym (postulat PSL i UP), o gospodarstwie rodzinnym
(PSL), o udzielaniu pomocy Polakom zamieszkałym poza krajem w zachowaniu ich związku z dziedzictwem narodowym (PSL). Dodano przepisy
o opiece zdrowotnej i bezpłatnej nauce w szkołach i uczelniach publicznych.
Określono wysokość długu publicznego. SLD, PSL UW i UP miały zatem
wypracowane stanowisko. Opozycji nie udało się przeforsować przepisu, iż
konstytucja jest najwyższym stanowionym prawem RP, czy skreślenia zapisów
o możliwości przekazania międzynarodowej organizacji lub organowi międzynarodowemu kompetencji organów władzy państwowej w niektórych
sprawach. Opozycja zgłaszała też poprawki dotyczące ochrony rodziny, wolności sumienia, ochrony życia od poczęcia. Jednak część postulatów opozycji była przyjmowana, było tak np. z artykułem określającym zakaz działania
partii politycznych o programach totalitarnych, zapisem o obowiązku wierności Rzeczypospolitej oraz ochronie rodziny. Kompromisu z opozycją zatem poszukiwano. Po wielu zabiegach i negocjacjach w styczniu 1997 r. osiągnięto niezbędny kompromis. KKZN opracowała projekt jednolity Konstytucji RP, przyjęła go wymaganą kwalifikowaną większością głosów i była gotowa do przedłożenia tego projektu Zgromadzeniu Narodowemu do rozpatrzenia w drugim czytaniu60.
Zgromadzenie Narodowe debatowało nad projektem KKZN między
24 a 28 lutego 1997 roku. Projekt generalnie popierały SLD, PSL, UW i UP,
tę konstytucyjną koalicję uzupełniały PPS, Senatorski Klub Demokratyczny,
jak również Mniejszość Niemiecka. Nie oznacza to, że ugrupowania te nie
60 Projekt z 16 stycznia 1997 roku nie zawierał już rozwiązań wariantowych. Posiadał preambułę,
składał się 237 artykułów. Por. projekt Konstytucji RP z 16 stycznia 1997 roku, [w:] Projekty konstytucyjne 1993–1997, dz.cyt., cz. II, s. 198–252.
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przedstawiały swoich odrębnych wniosków i postulatów do projektu. Opozycja konstytucyjna składała się przede wszystkim z BBWR, KPN, NSZZ „Solidarność”, Klubu Nowej Demokracji, Federacyjnego Klubu Poselskiego „Porozumienie Prawicy”, Koła Konserwatywno-Ludowego. Szczególnie BBWR,
KPN i NSZZ „Solidarność” żądały odrzucenia projektu Komisji Konstytucyjnej i poddanie pod referendum projektu obywatelskiego. Konflikt konstytucyjny przenosił się oczywiście również poza parlament. Ostro przeciw założeniom projektu komisji występowały AWS i ROP. Konflikt potęgowało stanowisko Kościoła, który domagał się uwzględnienia w konstytucji swoich postulatów.
Zasadnicze postulaty opozycji wobec tekstu konstytucji przygotowanego
przez KKZN skupiały się wokół wymiaru aksjologicznego konstytucji, prymatu prawa naturalnego nad stanowionym, odwołania do Boga, konstytucyjnej
ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, zapisu o zerwaniu z dziedzictwem PRL, zwiększenia praw socjalnych i ochrony rodziny jako całości, umiejscowienia prokuratury i sądów, finansów państwa, i szeregu innych. Łącznie
wniesiono około 500 poprawek do tekstu jednolitego61.
BBWR, KPN i NSZZ „S” krytykowały całą aksjologię konstytucji, co oznaczało w praktyce brak poparcia dla wszystkich jej przepisów. Krytykowały również brak zerwania z PRL–owską przeszłością, model ustroju politycznego
i kompetencje prezydenta oraz ich zdaniem zbyt rozbudowane prawa mniejszości. Kub NSZZ „S” krytykował ponadto brak invocatio Dei w preambule
oraz przepis o możliwości przekazania uprawnień władzy państwowej organom i organizacjom międzynarodowym.
Swoje postulaty wobec konstytucji miały również ugrupowania konstytucyjnej koalicji. Na tych ugrupowaniach spoczywało jednak zadanie wypracowania
konstytucyjnego kompromisu politycznego. Formacje te rezygnowały zatem
z części swoich postulatów, a w zamian uzyskiwały zgodę na pozostawienie innych. Odbywało się to w atmosferze rozsądnych ustępstw i żądań. Tak rozstrzygano np. problem struktury parlamentu. UP zabiegała o jednoizbowy
parlament, UW dążyła do dwuizbowości, SLD był otwarty na kompromis w tej
kwestii, podobnie jak PSL, choć gdyby to było możliwe, chętnie Senat zastąpiłoby Izbą Samorządową. W kwestii Senatu na ustępstwo poszła UP, a w zamian UW zgodziła się nadać przepisom dotyczącym zabezpieczeń socjalnych,
wymiar bardziej socjaldemokratyczny, zamiast liberalnego. Takie rozwiązanie
odpowiadało też SLD. PSL udało się wywalczyć kompromis w sprawie przepisu o gospodarstwie rodzinnym jako podstawie ustroju rolnego, ale ustąpić musiało w kwestii powiatów i dwuizbowości parlamentu. SLD zgodził się na kompromisowe rozwiązanie kwestii invocatio Dei oraz zapisu o ochronie życia,
61 Całość wniesionych poprawek zob. R.Chruściak (red.), Projekty konstytucji..., dz.cyt., cz. II,
s. 253–262.
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które to propozycje przedłożyli przedstawiciele UW62. Model prezydentury
wprowadzono jednak zbliżony do propozycji SLD. Ta swoista polityczna wymiana pozwoliła wypracować tekst konstytucji możliwy do przyjęcia podczas
głosowania w parlamencie.
Po debacie nad konstytucją przeprowadzoną 24–28 lutego, tekst przekazano KKZN w celu rozpatrzenia zgłoszonych poprawek. Tekst projektu konstytucji powrócił do ZN 21 marca 1997 r. i wówczas odbyło się głosowanie nad
przyjęciem poszczególnych poprawek, których rekomendację przedstawiła
KKZN. W głosowaniu przepadły np. wnioski mniejszości o wprowadzenie
przepisu, że konstytucja jest najwyższym prawem stanowionym, czy o skreślenie przepisu o możliwości przekazania organom międzynarodowym części
kompetencji organów władzy RP.
22 marca Zgromadzenie Narodowe uchwaliło Konstytucję RP wymaganą
większością 2/3 głosów63. Konstytucja uchwalona w drugim czytaniu została
przesłana prezydentowi A. Kwaśniewskiemu, który zgodnie z ustawą o trybie
przygotowania i uchwalenia konstytucji w ciągu 60 dni mógł zgłosić poprawki
do jej tekstu. Prezydent swoje poprawki złożył już po dwóch dniach, a dotyczyły one głównie kwestii zadań sił zbrojnych, stosunków państwo–kościół, immunitetu parlamentarnego, kompetencji Senatu, powoływania na stanowiska
w sądownictwie i TK oraz terminu wejścia w życie konstytucji. Sprawozdanie
KKZN odnoszące się do poprawek prezydenckich było trzecim czytaniem tekstu Konstytucji RP. Miało ono miejsce 2 kwietnia 1997 roku. Większość propozycji poprawek zgłoszonych przez prezydenta ZN zaakceptowało. Dotyczyło to np. zastąpienia określenia „władze państwowe” zwrotem „władze publiczne” w relacjach z kościołami i związkami wyznaniowymi, wprowadzenia
przepisu, że każdy ma obowiązek przestrzegania prawa RP, przepisu o zakazie łączenia mandatu parlamentarnego z funkcjami w administracji państwowej, przeniesienia na prezydenta kompetencji w sprawie powoływania prezesów SN, NSA, TK, czy skrócenia czasu wejścia w życie konstytucji do trzech
miesięcy. Z zaproponowanych przez prezydenta poprawek o większym znaczeniu merytorycznym nie zostały przyjęte zmiany dotyczące uznania, iż przepisy konstytucji nie mogą ograniczać praw wynikających z Powszechnej deklaracji praw człowieka, skreślenia przepisu uprawniającego Sejm do uchwalenia
wotum nieufności ministrowi oraz zmiana przepisów o immunitetach parlamentarnych. W głosowaniu nad całością Konstytucji RP 2 kwietnia 1997 roku
udział wzięło 498 członków ZN. Wymagana większość 2/3 wynosiła 332 głosy.
62
T. Mazowiecki i B. Geremek. Por. spraw. sten. z posiedzenia ZN, [w:]
http://ks.sejm.gov.pl8009/kad2-in/zn3/2zn31001htm.
63 W głosowaniu 22 marca 1997 r. udział brało 497 członków ZN, wymagana większość wynosiła
332. Za przyjęciem Konstytucji RP głosowało 461, przeciw 31, a 5 wstrzymało się. Zob. Zgromadzenie
Narodowe 1994–1997. Wyniki głosowań. Por. sten. z posiedzenia ZN z 22 marca 1997 r., [w:]
http://ks.sejm.gov.pl:8009/kad2-in/2zn37001.htm.
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Za uchwaleniem konstytucji głosowało 451, przeciw było 40, a 6 członków ZN
wstrzymało się od głosu64. Wynik ten oznaczał, iż ZN osiągnęło w kwestii konstytucji niezbędny konsensus i w trzecim czytaniu uchwaliło Konstytucję RP.
Budowany od 1989 roku polityczny kompromis objął zatem, prócz sfery mentalnej i proceduralnej, także kwestie merytoryczne.
Konstytucja uchwalona 2 kwietnia, zgodnie z ustawą o trybie przygotowania
i uchwalenia Konstytucji RP, wymagała jeszcze ratyfikacji w referendum, którego termin prezydent wyznaczył na 25 maja 1997 r. Kampania referendalna obfitowała w spięcia natury politycznej i społecznej. Większość argumentów jakie
podawali przeciwnicy konstytucji, wśród których główną rolę odgrywały AWS
i ROP, miała bardzo ogólny charakter. Dotyczyły one braku wyrazistości konstytucji, nihilizmu aksjologicznego, nie dostosowania konstytucji do wymogów nowoczesnego państwa. Roztaczano wizję przyszłej Polski bez stabilnej gospodarki, biednej i bez gwarancji bezpieczeństwa społecznego i publicznego. Pozaparlamentarna prawica ostrzegała, iż Konstytucja RP w art. 90 ust. 1 i art. 91 ust. 3
umożliwia przekazanie bez zgody społeczeństwa w ręce nieokreślonej organizacji międzynarodowej uprawnień władzy Narodu Polskiego. Zdaniem konstytucyjnej opozycji art. 146 ust. 4 zwalniał rząd z troski o stan gospodarczy kraju
i warunki życia ludzi, a art. 227 ust. 5 i 6 pozbawiały rząd i Sejm wpływu na wartość i siłę waluty polskiej oddając decyzje w tej sprawie pod niekontrolowaną
przez nikogo Radę Polityki Pieniężnej. Krytykowany był art. 96 ust. 2 za utrwalanie proporcjonalnej ordynacji wyborczej, która zdaniem ROP powoduje, że
nie obywatele decydują kto będzie ich reprezentował, a czynią to partie polityczne. Konstytucja miała też uniemożliwiać samodzielne wychowanie dzieci, gdyż
art. 48 ust. 1 i art. 53 ust. 3 dawały prawo organom władzy na swobodne wtrącanie się w sprawy rodziny i rozbijanie jej jedności. Artykuł 53 ust. 5 miał wprowadzać ateizm, a art. 220 ust. 2 uzależnić polską gospodarkę od obcych banków65.
Polityczna opozycja konstytucyjna, ROP i AWS, wzywała do odrzucenia konstytucji w referendum. Tekst konstytucji spotkał się również z krytyką za strony
władz Kościoła katolickiego. Episkopat domagał się przepisu w konstytucji
odwołania do Boga, gwarancji ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci
i zapewnienia, ze prawo naturalne ma pierwszeństwo przed stanowionym66.
Prowadzona szeroko przez pozaparlamentarną prawicę agitacja przeciw
konstytucji zaowocowała dużą polaryzacją stanowisk wobec tej ustawy, a po części przyczyniła się również do słabej frekwencji w konstytucyjnym referendum67
64

Por. Zgromadzenie Narodowe 1994–1997. Wyniki głosowań.
Por. Projekt nowej konstytucji przeciw Polsce, Społeczny Komitet Ratowania Polski, w: KKZN,
Biuletyn, XLVI, s. 79.
66 Por. Konstytucja bez duszy, „Gazeta Wyborcza”, nr 27 z 1–2 lutego 1997 r.
67 Szeroko o referendum konstytucyjnym zob. S. Gebethner, Referendum konstytucyjne – uwarunkowania społeczne i prawnoustrojowe, [w:] M. T. Staszewski (red.), Referendum konstytucyjne w Polsce,
Warszawa 1997, s. 120–143.
65
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– wyniosła ona 42,86%. Za przyjęciem konstytucji opowiedziało się 52,71%
biorących udział w referendum68. Taki wynik oznaczał, że społeczeństwo ratyfikowało Konstytucję RP, potwierdzając tym samym osiągnięcie niezbędnego
kompromisu w kwestiach konstytucyjnych. Prezydent RP A. Kwaśniewski
podpisał konstytucję 16 lipca 1997 r. Konstytucja weszła w życie po trzech miesiącach od jej ogłoszenia, czyli 17 października 1997 r.69
Na uchwalenie Konstytucji RP złożyło się wiele czynników, a zwłaszcza realizowanie idei kompromisu w pracach konstytucyjnych poprzez otwartość
prac nad konstytucją, uspołecznienie problemu konstytucyjnego, sprecyzowanie konstytucyjnych dylematów i ich rozstrzyganie, czy określenie kompromisowego trybu prac nad ustawą. Zakończenie procesu konstytucyjnego było
możliwe w dużej mierze dzięki kompromisowi tzw. koalicji konstytucyjnej
SLD, PSL, UP i UW, które to ugrupowania odegrały wiodąca rolę w przygotowaniu tekstu konstytucji. Pamiętać jednak należy, iż respektowano również postulaty pochodzące spoza tych ugrupowań, zarówno od opozycyjnych partii
parlamentarnych jak i pozaparlamentarnych, jak również prezydenta, czy Kościoła katolickiego. Zatem prócz kompromisu, który był wewnętrzną sprawą
koalicji konstytucyjnej, zaistniał kompromis zewnętrzny, jak również prezydencki i religijny. Kompromis ten objawił się akceptacją szeregu żądań. Przyjmując postulaty opozycji w preambule sprecyzowano wartości religijne, wprowadzając zapis: „My Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra
i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący
z innych źródeł [...]”, wprowadzono odwołanie do chrześcijańskiej tradycji, dodając po słowach „wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, [...] za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu”70. Nawiązano do Polaków
mieszkających za granicą – „złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami
rozsianymi po świecie”71. Zrealizowano postulat rozliczenia się z okresem
PRL, zapisując „pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wartości i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane”72. Określając stosunki państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi wprowadzono zasadę separacji skoordynowanej na wzór niemiecki, najbardziej akceptowany przez Kościół73, czego wyrazem jest np. zapis „w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem”74. Konstytucja zaznacza wagę dialogu
68 Por. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 26 maja 1997 r. o wynikach głosowania
i wynikach referendum konstytucyjnego przeprowadzonego 25 maja 1997 r. DzU Nr 54, poz. 352.
69 Opublikowana w DzU Nr 78, poz. 483, z datą 16 lipca 1997 r.
70 Por. tekst preambuły Konstytucji RP.
71 Ibidem.
72 Ibidem.
73 Por. A. Bałaban, Polskie problemy ustrojowe (konstytucja źródła prawa, samorząd terytorialny,
prawa człowieka), Kraków 2003, s. 12–13.
74 Por. tekst preambuły Konstytucji RP.
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społecznego, co widać w słowach „ustanawiamy Konstytucję RP jako prawa
podstawowe dla państwa oparte na [...] dialogu społecznym oraz zasadzie pomocniczości...”75. Określono małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny76,
kompromisowo potraktowano ochronę życia ludzkiego, zapisując: „RP zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”77. Widać zatem, iż znaczna
część postulatów konstytucyjnej opozycji została zrealizowana. Był to wyraz zewnętrznego kompromisu. Osiągnięto również kompromis z prezydentem,
przyjmując wiele spośród jego poprawek, choć w ogólnym rozrachunku wydaje się, iż to prezydent poszedł na większy kompromis78.
Kompromis polityczny widoczny jest w szeregu konstytucyjnych rozwiązań.
Są w konstytucji przepisy o podłożu liberalno – demokratycznym, np. państwo
prawa, pluralizm polityczny, poszanowanie prawa międzynarodowego, legalizm, swoboda działalności gospodarczej, czy wolności osobiste. Istnieją przepisy wyraźnie odwołujące się do myśli socjaldemokratycznej, jak urzeczywistnienie sprawiedliwości społecznej, ochrona pracy, prawa socjalne, wolności
związkowe. Można odnaleźć w konstytucji odbicie aksjologii chrześcijańsko –
demokratycznej, poprzez zasadę pomocniczości, ochronę życia ludzkiego, autonomię kościołów i związków wyznaniowych, wolności religijne. Są też przepisy o charakterze patriotyczno – narodowym, jak jednolitość i niepodzielność
państwa, ochrona dziedzictwa narodowego79. Taki kształt konstytucji to wynik
poszukiwania kompromisu politycznego, jak i społecznego. Jest to wyraz nie
nihilizmu, a raczej pluralizmu aksjologicznego.
Proces stanowienia nowej polskiej konstytucji zapoczątkowały porozumienia Okrągłego Stołu. Proces ten zakończył się wraz z uchwaleniem Konstytucji RP w 1997 roku i wprowadzeniem jej do praktyki ustrojowej. Przyjęty tryb
konstytucyjnych prac spowodował, iż treść konstytucji została wpierw poddana weryfikacji politycznych ugrupowań parlamentarnych, a następnie ratyfikowana w referendum. Przyjęcie konstytucji przez Zgromadzenie Narodowe
w dniu 2 kwietnia 1997 r. oznaczało, iż parlamentarne ugrupowania osiągnęły
w kwestiach konstytucyjnych niezbędny kompromis. Społeczeństwo w większej części opowiedziało się za konstytucją, co potwierdziło konstytucyjny
kompromis społeczny. Można zatem przyjąć, iż Konstytucja RP była rezultatem szerokiego kompromisu i jest należycie legitymizowana.

75 Tamże.
76

Por. art. 18 Konstytucji RP.
Por. art. 38 Konstytucji RP.
78 Szerzej zob. W. Osiatyński, Twoja konstytucja, Warszawa 1997, s. 146.
79 Szerzej zob. S. Gebethner, W poszukiwaniu kompromisu konstytucyjnego..., dz.cyt.
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Instytucje demokracji
bezpośredniej w Konstytucji
i w praktyce

1. Wprowadzenie
W literaturze przedmiotu bardzo często można spotkać się z określeniem
„demokracja bezpośrednia”. Profesor Wacław Makowski w przedwojennej
„Nauce o państwie” tłumaczył , że samo pojęcie „demokracji opiera się na założeniu, że ogół uczestników zrzeszenia obywatelskiego albo przynajmniej jego bardzo znaczna część bierze udział w decydowaniu o zbiorowych sprawach
państwa. Udział ten może być bezpośredni albo pośredni. Stąd i demokrację
możemy nazywać bezpośrednią albo pośrednią, czyli przedstawicielską”1.
Znane wówczas i stosowane formy to powszechne głosowania ludowe „nad
gotowymi projektami ustaw, nad zasadami prawnymi albo politycznymi, nad
wnioskami konkretnymi, z jakiegokolwiek powodu organizacyjnego wymagającymi formalnej aprobaty głosowania. Zależnie od warunków i przedmiotu,
głosowania te noszą nazwę referendum lub plebiscytu. Referendum jest to
jakby odwołanie się do ludu o decyzję, przez organ przedstawicielski w sprawach ustawodawczych; plebiscyt zaś jest to zasięgnięcie zdania ludu lub uzyskanie jego decyzji w jakiejkolwiek sprawie, zależnie od okoliczności”2.
Przedwojenna encyklopedia podaje definicję referendum - jest to „plebiscyt,
czyli głosowanie ludności nad projektem ustawy; referendum może być obowiązkowe lub fakultatywne stosownie do tego, czy uchwalenie ustawy wymaga
aprobaty obywateli, czy też tylko ją dopuszcza”3.

1

W. Makowski, Nauka o państwie, Warszawa 1939, s. 195.
Tamże.
3 Z. Cybichowski, Encyklopedia podręczna prawa publicznego, Warszawa 1927, s. 1096.
2
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Cechą wspólną tego pojęcia jest osobisty udział członków zbiorowego
podmiotu suwerenności w wypełnianiu przez nich funkcji publicznych4 lub wykonywanie władzy przez suwerena, realizowane poprzez głosowanie, a nie
przez organy przedstawicielskie5. Jest to jedna z najstarszych form demokracji stosowana jako zgromadzenie ludowe, referendum, plebiscyt, inicjatywa ludowa, weto ludowe oraz konsultacje ludowe. Współcześnie największe znaczenie ma właśnie referendum, czyli bezpośrednie głosowanie ludowe. Referenda można podzielić według kilku kryteriów: a) ze względu na obszar ich przeprowadzania: lokalne i ogólnokrajowe; b) fakultatywne i obligatoryjne; c) ze
względu na materię: konstytucyjne, ustawodawcze, problemowe6.
W Polsce tradycja demokracji bezpośredniej nie jest zbyt bogata. W okresie odbudowy państwa polskiego w latach 20-tych ubiegłego stulecia były przeprowadzane tylko plebiscyty na obszarach spornych pomiędzy Polską i Niemcami na Warmii i Mazurach (11 lipca 1920 r.) oraz na Górnym Śląsku (20 marca 1921 r.). W tych przypadkach plebiscyt był traktowany jako „oświadczenie
woli, wyrażone przez głosowanie ludności, związanej z pewnym obszarem
(przez zamieszkanie, a czasem przez urodzenie), wypowiadającej się za przyłączeniem tego obszaru do jednego z istniejących już państw, lub też wypowiadające się za wytworzeniem z tego obszaru odrębnego państwa”7.
Po wojnie, demokracja bezpośrednia, nie była pożądaną formą konsultacji
ze społeczeństwem. Referendum przeprowadzono 30 czerwca 1946 r., ale sam
przebieg i sfałszowanie wyników nie spełniało żadnych wymogów demokratycznej konsultacji. Konstytucja z 1952 roku nie przewidywała w ogóle instytucji referendum. Konsultacje z narodem wprowadzono w drodze nowelizacji
konstytucji w 1987 roku w postaci przepisu: „sprawowanie władzy państwowej
przez lud pracujący następuje także poprzez wyrażanie woli w drodze referendum” (art. 2 ust. 3). Istotne uzupełnienia przepisów regulujących referendum
miały miejsce w ustawie konstytucyjnej z 23 kwietnia 1992 roku i trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie już
pod rządami Małej konstytucji8. Na podstawie owych przepisów przeprowadzono dwa referenda ogólnokrajowe: 18 lutego 1996 r. – referendum nt. powszechnego uwłaszczenia i 25 maja 1997 r. – referendum nt. przyjęcia konstytucji9.
4 B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Kraków
2004, s. 299.
5 D. Górecki, Polskie prawo konstytucyjne w zarysie. Podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych, Kraków, Zakamycze 2006, s. 90.
6 P. Uziębło, Inicjatywa ustawodawcza obywateli w Polsce na tle rozwiązań ustrojowych państw obcych, Warszawa 2006, s. 19.
7 Z. Cybichowski, Encyklopedia…, dz.cyt., s. 612.
8 Szerzej: P. Sarnecki, Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 3(56), s. 9-10.
9 Zob. szerzej A.K. Piasecki, Referenda w III RP, Warszawa 2005.
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Zgodnie z art. 4 ust. 2 Konstytucji „Naród sprawuje władzę przez swych
przedstawicieli lub bezpośrednio”. „Obywatel polski ma prawo udziału w referendum (art. 62. ust. 1)” – jest to jedno z konstytucyjnych praw politycznych10. Pomimo, iż w sposób znaczący zostały rozszerzone regulacje dotyczące referendum, to jest traktowane jako rozwiązanie wyjątkowe wobec zwykłego, tzn. parlamentarnego trybu podejmowania decyzji oraz ma charakter fakultatywny, tzn. nie ma obligatoryjności przeprowadzenia referendum dla rozstrzygnięcia określonej kwestii.
W podrozdziale rozdziału IV nazwanym „Referendum”, art. 125 ust. 1 i 2
stanowi, iż „w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów”. Uprawnienie Sejmu do zarządzania referendum ma charakter autonomiczny. Może to uczynić z własnej inicjatywy
bądź na wniosek określonych podmiotów: Senatu, Rady Ministrów lub grupy
wyborców (min. 500 tys.). Sejm ma obowiązek rozpatrzenia wniosku wyborców, ale nie ma obowiązku nadania mu biegu i zarządzenia referendum, a dotychczasowa praktyka to potwierdza11.
Konstytucja wyróżnia też dwie sytuacje szczegółowe, kiedy może lub musi
dojść do referendum. 1) w art. 90 ust. 3: w drodze referendum może dojść do
wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej, w wyniku której Polska przekaże część swoich suwerennych kompetencji. Wyrażenie na to zgody
może nastąpić w drodze ustawy (ale trzeba uzyskać większość 2/3 głosów
w obu izbach) albo właśnie w drodze referendum. Wybór drogi procesowania
należy do Sejmu. Wymóg wiążącego wyniku referendum uzależniony jest od
frekwencji – udział musi wziąć więcej niż połowa uprawnionych (art. 125 ust.
3) Jeżeli wynik referendum okaże się niewiążący, to Sejm może (ale nie musi)
w drodze uchwały powrócić do trybu parlamentarnego. Takie referendum,
wiążące, odbyło się 7 czerwca – 8 czerwca 2003 r. w sprawie akcesji Polski do
Unii Europejskiej. 2) W art. 235 ust. 6: można zastosować referendum przy
zmianie konstytucji, ale zmiana musi dotyczyć przepisów zawartych w rozdziałach I, II lub XII Konstytucji (czyli zasad naczelnych ustroju, praw, wolności
i obowiązków lub zmiany konstytucji) i przeprowadzenia referendum musi zażądać prezydent, Senat lub grupa posłów (co najmniej 92). Referendum ma
10
11
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2. Instytucja referendum w Konstytucji
z 2 kwietnia 1997 roku

P. Sarnecki, Ustawa…, dz.cyt., s. 11.
L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2006, s. 191.
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moc wiążącą jeżeli opowie się większość głosujących, ale nie jest wymagane jakiekolwiek minimum frekwencji.
Paweł Sarnecki zwraca uwagę, że „referendum nie może być wykorzystywane jako procedura mogąca prowadzić do ustanowienia »ustawy referendalnej«, nie może też zastąpić innego rodzaju decyzji Sejmu bądź Senatu albo jakiegokolwiek innego organu państwowego”12. Podkreśla także, że de facto zachowano dwa typy referendum: a) mające dostarczyć odpowiedzi na pytanie
oraz b) mające na celu dokonanie wyboru jednego z kilku prezentowanych
wariantów13.
Mariusz Jabłoński „za szczególny rodzaj referendum konstytucyjnego,
uznaje tzw. głosowanie akcesyjne, czyli głosowanie, w którym zbiorowy podmiot suwerenności decyduje o przystąpieniu do organizacji międzynarodowej,
na rzecz której przekazane zostają niektóre kompetencje państwa”14.
Zasady i tryb przeprowadzania referendum są wzorowane na procedurze
wyborczej do parlamentu i oparte na przepisach ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu, a o ważności referendum ogólnokrajowego rozstrzyga Sąd Najwyższy.
Obok konstytucji, kwestie szczegółowe reguluje ustawa o referendum ogólnokrajowym z 14 marca 2003 roku15 a w sprawach w niej nieuregulowanych,
odsyła do odpowiedniego stosowania przepisów ordynacji wyborczej do Sejmu
RP i do Senatu RP16. Warto podkreślić, że ustawa o referendum wprowadziła
wiele istotnych zmian, a przede wszystkim możliwość przeprowadzenia referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu na wniosek obywateli (co stanowi swoistą „inicjatywę ludową”) oraz dopuszczono dwudniowe głosowanie.
Decyzja w tej sprawie jest uzależniona od organu zarządzającego referendum
np. Sejm w uchwale z 17 kwietnia 2003 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego
przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej wykorzystał
możliwość dwudniowego referendum.
Pomimo częstego powoływania się na zasady demokracji bezpośredniej, to
de facto jest ona bardzo słabo wykorzystywana. Andrzej Piasecki przedstawił
następującą statystykę: parlament w latach 1990–2004 odrzucił aż 23 inicjatywy przeprowadzenia referendum. Na liczbę tę składa się osiemnaście wniosków z inicjatywy poselskiej, cztery obywatelskie i jeden prezydencki (z 1995
roku). Tylko w trzech przypadkach udało się przeprowadzić procedurę legislacyjną zatwierdzającą referendum; tylko dwa razy głosowanie miało charakter
wiążący, a jedynie raz wzięła udział ponad połowa uprawnionych17.
12

P. Sarnecki, Ustawa…, dz.cyt.,s. 13.
s. 14.
14 Za: P. Uziębło, Inicjatywa ustawodawcza…, dz.cyt., s. 19.
15 DzU 2003, nr 57, poz. 507., zm. DzU 2003, nr 85, poz. 782.
16 Szerzej: L. Garlicki, Polskie prawo…, dz,cyt., s. 181–183.
13 Tamże,
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Konstytucja przewiduje procedurę referendum zarówno na szczeblu ogólnokrajowym, jak i lokalnym.
Częściej stosowane i bliższe obywatelowi, jest referendum lokalne.
A.K.Piasecki oblicza, że w latach 1990 – 2003 zostało przeprowadzonych około 400 referendów lokalnych. Zgodnie z artykułem 2 ustawy o referendum lokalnym z 2000 roku18 mieszkańcy danej wspólnoty samorządowej obligatoryjnie w referendum wypowiadają się w kwestiach zadań i kompetencji organów
danej jednostki lub za odwołaniem władz gminnych19. Przedmiotem referendum może być samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne. Referenda przeprowadza się na wniosek organu stanowiącego daną jednostkę lub
na wniosek co najmniej: a) 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców
gminy lub powiatu, b) 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców województwa. Natomiast w przypadku głosowania nad odwołaniem rady gminy,
wójta, burmistrza, prezydenta miasta, referendum przeprowadza się na wniosek mieszkańców lub z inicjatywy rady gminy (ale wtedy oczywiście nie ma głosowania nad odwołaniem samej rady).
Zdaniem A.K. Piaseckiego widoczna jest zdecydowana dominacja głosowań nad odwołaniem władz – stanowiły one ok. 80–90% wszystkich referendów mającej moc wiążącej decyzji. Referendum w sprawie samoopodatkowania po okresowym rozkwicie uległo zanikowi i występowało sporadycznie.
„Normatywne i praktyczne uwarunkowania referendów lokalnych w Polsce
powodują, ze demokracja bezpośrednia w tym wymiarze bliższa jest populizmowi niż społeczeństwu obywatelskiemu”20.

3. Inicjatywa ludowa
Kolejne formy demokracji bezpośredniej to inicjatywa ludowa i weto ludowe. Piotr Uziębło definiuje inicjatywę ludową jako: „instytucję partycypacji
obywatelskiej, która pozwala określonej liczbowo grupie, wchodzącej w skład
zbiorowego podmiotu suwerenności, przedstawić, legislaturze bądź bezpośrednio samemu ludowi, wniosek zawierający propozycję przyjęcia, zmiany lub
odrzucenia aktu normatywnego”21.
Jednak znawcy problemu rozważają, czy można uznać to za formę demokracji bezpośredniej, „gdyż w odróżnieniu od np. referendum nie mam ona
17

A. K. Piasecki, Referenda…, dz.cyt., s. 78.
DzU nr 88, poz. 985 z późniejszymi zmianami.
19 Zob. orzeczenie SN z 1 czerwca 2000 r., który orzekł, że odwołanie zarządu gminy nie jest dopuszczalne w trybie referendum, za: A.K. Piasecki, Referenda…, dz.cyt., s. 96. Warto zwrócić uwagę,
że aktywność społeczna w tej dziedzinie zdecydowanie wzrosła po wejściu w życie konstytucji z 1997
roku i ustawy o referendum gminnym. W latach 1999–2002 przeprowadzono łącznie 195 referendów,
czyli o 90% więcej niż w drugiej kadencji samorządów lokalnych i o 309% więcej niż w pierwszej, z tego skutecznych było 25 referendów, za: A.K. Piasecki, Referenda…, dz.cyt., s. 98.
20 Tamże, s. 132.
21 P. Uziębło, Inicjatywa ustawodawcza…, dz.cyt., s. 31.
18
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skutku powszechnie wiążącego, a jedyne zobowiązuje Sejm do rozpatrzenia
wniesionego projektu”22. Piotr Uziębło podkreśla, że „polski model inicjatywy
ustawodawczej obywateli ma charakter inicjatywy pośredniej, w której ostateczna decyzja o aprobacie wniosku obywatelskiego należy do organu przedstawicielskiego, co powoduje, że łączy ona w sobie cechy charakterystyczne zarówno dla demokracji bezpośredniej, jak i przedstawicielskiej”23 i nazywa to
demokracją semibezpośrednią.
Pierwsze próby wprowadzenia inicjatywy ludowej do konstytucji podejmowano, ale bezskutecznie, już w okresie międzywojennym przy pracach nad
konstytucją marcową. Do idei tej powrócono wraz z transformacja ustrojową
w 1989 roku, niemniej sama inicjatywa ludowa pojawiła się dopiero w 1994 roku i dotyczyła możliwości wniesienia przez obywateli projektu konstytucji.
Zgodnie z art. 118. ust. 2 Konstytucji RP „inicjatywa ustawodawcza przysługuje również grupie co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Tryb postępowania w tej sprawie określa ustawa”. Niestety
inicjatywa ta pomimo zaangażowania tak licznej rzeszy obywateli najczęściej
nie dochodzi do skutku, ponieważ jest blokowana w parlamencie. Pomimo, iż
nawet przez konstytucjonalistów jest uważana za „istotny przejaw funkcjonowania »społeczeństwa obywatelskiego« w Polsce”24.
Ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli25 reguluje sposób wykonywania inicjatywy obywatelskiej obywateli opisanego w art.
118 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Precyzuje, iż projekt ustawy
nie może dotyczyć spraw, które są zastrzeżone dla innych podmiotów. Projekt
ustawy, od strony formalnej, musi odpowiadać wymogom zawartym zarówno
w Konstytucji, jak i w Regulaminie Sejmu. Projektów obywatelskich nie dotyczy zasada dyskontynuacji tzn. zgodnie z artykułem 4 ust. 3 ustawy: „projekt
ustawy, w stosunku do którego postępowanie ustawodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Sejmu, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Sejm następnej kadencji bez potrzeby ponownego wniesienia projektu ustawy. W takim przypadku Marszałek Sejmu zarządza ponowne drukowanie projektu oraz jego doręczenie posłom”. Wszelkie czynności z przygotowaniem projektu ustawy wykonuje „komitet inicjatywy ustawodawczej”. Taki
komitet może tworzyć grupa co najmniej 15 obywateli polskich, którzy mają
czynne prawo wyborcze. Komitet nabywa osobowość prawną po przyjęciu
przez Marszałka Sejmu zawiadomienia o wszczęciu inicjatywy podpisanej
przez co najmniej 1000 obywateli popierających projekt. Marszałek może
odmówić przyjęcia zawiadomienia z powodu braków formalnych, wówczas ko22

Tamże, s. 6.
Tamże.
24 Określenie P. Sarneckiego, za: P. Uziębło,Inicjatywa ustawodawcza…, dz.cyt., s. 119.
25 Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli,
DzU 1999, Nr 62, poz. 688.
23
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4. Konkluzje
Barierą rozwoju demokracji bezpośredniej w Polsce jest stosunkowo mała
aktywność społeczeństwa. Ogranicza się ona najczęściej do skali prywatnej,
a publicznie jest podejmowana rzadko. Dodatkowo wyraźna jest niechęć elit
politycznych do wciągania społeczeństwa w proces decyzyjny. Wiele inicjatyw
obywatelskich i poselskich zastosowania referendum czy inicjatywy ustawodawczej upadło w parlamencie.

26
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mitet musi je uzupełnić. W przypadku nieusunięcia braków Marszałek odmawia przyjęcia zawiadomienia, taką decyzję pełnomocnik ma prawo zaskarżyć
do Sądu Najwyższego. W momencie nabycia przez komitet osobowości prawnej, ogłasza on w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim projekt ustawy i adres
komitetu. Od tego momentu komitet ma 3 miesiące na wniesienie do Marszałka Sejmu projektu ustawy wraz z załączonym wykazem podpisów obywateli
popierających projekt. Pierwsze czytanie projektu ustawy przeprowadza się
w terminie 3 miesięcy od daty wniesienia projektu do Sejmu.
Inicjatywa ustawodawcza obywateli jest traktowana przez ustrojodawcę jako „swoisty środek o charakterze nadzwyczajnym, realizowanym w przypadku
zainteresowania pozostałych podmiotów posiadających inicjatywę ustawodawczą uregulowaniem określonej problematyki”26. Ponadto inicjatywa obywatelska może mieć charakter sformułowany, tzn. musi być przygotowany
konkretny projekt ustawy gotowy do wniesienia do Sejmu. Ograniczona jest
także sama materia ustawowa, przez wskazanie podmiotów, które mogą wnosić projekty zmian konstytucji, a także zastrzeżenie niektórych projektów wyłącznie dla Rady Ministrów.

P. Uziębło, Inicjatywa ustawodawcza…, dz.cyt., s. 130.
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ZAŁĄCZNIK
Referenda ogólnokrajowe:
18 lutego 1996 r. – referendum nt. powszechnego uwłaszczenia.
25 maja 1997 r. – referendum nt. przyjęcia konstytucji uchwalonej przez
Zgromadzenie Narodowe.
7 czerwca – 8 czerwca 2003 r. – referendum ws. akcesji Polski do Unii Europejskiej
Rok
1996
Wyborcy zarejestrowani 28 009 715
Biorący udział
9 086 727
Głosy nieważne
858
Głosy ważne
9 076 004
Tak
8 580 129
Nie
343 197
Tak
–
Nie
–
Tak
–
Nie
–
Tak
–
Nie
–

%
–
32,41
0,01
99,99
94,54
3,78
–
–
–
–
–
–

1996
28 009 715
9 086 727
1582
9 085 145
8 439 458
437 466
8 512 931
355 363
1 985 567
6 588 559
8 022 353
762 905

%
–
32,44
0,02
99,98
92,89
4,82
93,70
3,91
21,86
72,52
88,30
8,40

Rok
1997
Wyborcy zarejestrowani 28 324 965
Biorący udział
12 140 858
Głosy nieważne
1068
Głosy ważne
12 139 790
Tak
6 398 316
Nie
5 571 439

%
–
42,86
0,01
99,99
52,71
45,89

2003
29 868 474
17 586 215
126 194
17 452 624
13 516 612
3 936 012

%
–
58,85
0,72
99,28
77,45
22,55

Wykaz obywatelskich inicjatyw ustawodawczych27:
W III kadencji Sejmu RP 1997–2001
1. Obywatelski projekt ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju wpłynął 4.10.1999 r.; ustawa została
uchwalona 06.07.2001 DzU 2001 nr 97, poz. 1051.
2. Obywatelski projekt ustawy o Fundacji Edukacji Narodowej, wpłynął
15.12.2000 –– nie zakończona procedura legislacyjna dla ustawy, Senat wniósł
o odrzucenie ustawy i skierowanie do odpowiednich komisji.
27

88

Wszystkie dane ze strony: http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html

Społeczeństwo i Polityka Nr 1(10)2007

W IV kadencji Sejmu RP (2001–2005)

1. Obywatelski projekt ustawy o zakazie promowania przemocy w środkach
masowego przekazu – nie zakończona procedura legislacyjna dla projektu
2. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin i ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin nie zakończona procedura legislacyjna dla projektu.
3. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych
ustaw oraz ustawy o odpadach – ustawa z 18 lipca 2002; DzU 2002 nr 143 poz.
1196.
4. Obywatelski projekt ustawy – Kodeks karny nie zakończona procedura
legislacyjna dla projektu.
5. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki
i położnej nie zakończona procedura legislacyjna dla projektu
6. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu – ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych; DzU 2004 nr 120 poz. 1252.
7. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne,
ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych – ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy – Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę
o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; DzU 2004 nr 92 poz. 882.
8. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 lipca 1998 r.
o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, nie zakończona procedura legislacyjna dla projektu.
Nr 1 (10) 2007 Społeczeństwo i Polityka
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3. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, wpłynął
12.03.2001 – ustawa została uchwalona 24.08.2001; DzU 2001 Nr 128, poz. 1404.
4. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin i ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, wpłynął
08.03.2001 – sprawa nie zamknięta (skierowana do odpowiednich komisji).
5. Obywatelski projekt ustawy o zakazie promowania przemocy w środkach
masowego przekazu – sprawa nie zamknięta – nie zakończona procedura legislacyjna dla projektu.
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9. Obywatelski projekt ustawy Fundusz Alimentacyjny, nie zakończona
procedura legislacyjna dla projektu nie zakończona procedura legislacyjna dla
projektu.
10. Obywatelski projekt ustawy o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej, nie zakończona procedura legislacyjna dla projektu.
11. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług, nie zakończona procedura legislacyjna dla projektu.
12. Obywatelski projekt ustawy o restrukturyzacji i prywatyzacji Zespołu
Elektrociepłowni w Łodzi SA, nie zakończona procedura legislacyjna dla projektu.
13. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
oraz ustawy – Karta Nauczyciela; DzU 2005 nr 167 poz. 1397.
W V kadencji Sejmu RP (2005–2007)
1. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. nie zakończona procedura legislacyjna dla projektu.
2. Obywatelski projekt ustawy – Kodeks karny, nie zakończona procedura
legislacyjna dla projektu.
3. Obywatelski projekt ustawy o restrukturyzacji i prywatyzacji Zespołu
Elektrociepłowni w Łodzi S.A., nie zakończona procedura legislacyjna dla
projektu.
4. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług, nie zakończona procedura legislacyjna dla projektu.
5. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki
i położnej, nie zakończona procedura legislacyjna dla projektu.
6. Obywatelski projekt ustawy o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej, nie zakończona procedura legislacyjna dla projektu.
7. Obywatelski projekt ustawy Fundusz Alimentacyjny, nie zakończona
procedura legislacyjna dla projektu.
8. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 lipca 1998 r.
o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, nie zakończona procedura legislacyjna dla projektu.

90

Społeczeństwo i Polityka Nr 1(10)2007

Tomasz Słomka

Egzekutywa w III
Rzeczypospolitej:
Mechanizmy i wzajemne
relacje (zarys problemu)
1. Uuwagi wstępne

Artykuł niniejszy ma na celu ukazanie podstawowych mechanizmów i zależności wewnątrz polskiej egzekutywy po 1989 roku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po wejściu w życie Konstytucji RP z 1997 r.
Można spierać się o to, czy polski model władzy wykonawczej odpowiada
modelom znanym z innych państw demokratycznym, czy też jest oryginalnym
wytworem polskiego konstytucjonalizmu. Bezdyskusyjnie, jeśli chodzi o sam
dualizm egzekutywy, to przyjęte w Polsce rozwiązanie nawiązuje bezpośrednio
do systemu parlamentarno-gabinetowego. S. Gebethner zauważa, że w systemie tym „istnieje dualistyczna egzekutywa, czyli dwuczłonowa władza wykonawcza, przy czym głowa państwa (monarcha bądź prezydent), nie ponosząc
odpowiedzialności politycznej przed parlamentem, nie wykonuje bezpośrednich funkcji rządzenia [...], które skupione są w rękach ministrów z premierem, tworzących ciało kolegialne, czyli gabinet”1. Temu teoretycznemu założeniu odpowiadałby przepis art. 146 ust. 1, wedle którego prowadzenie polityki państwa należy do Rady Ministrów, nie zaś do Prezydenta Rzeczypospolitej. Jednak wedle B. Banaszaka, relacje wewnątrz egzekutywy nie stanowią realizacji żadnego z uniwersalnych, znanych z zachodnich demokracji, modeli
rządzenia. W Polsce występuje system hybrydalny, będący mieszanką systemu
kanclerskiego i prezydencjalnego. „Z tego pierwszego przejęto głównie tzw.
konstruktywne wotum nieufności oznaczające dla premiera, że parlament może go odwołać jedynie wtedy, kiedy równocześnie wskaże nowego kandydata
na szefa rządu i – odwołując premiera oraz dotychczasowy rząd – jest w stanie
wybrać nowego premiera i nowy rząd. Z tego drugiego przyjęto przede wszy1 S. Gebethner, System rządów parlamentarno-gabinetowych, system rządów prezydenckich oraz rozwiązania pośrednie, [w:] M. Domagała (red.), Konstytucyjne systemy rządów, Warszawa 1997, s. 80.
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stkim rozwiązanie, zgodnie z którym część aktów prezydenta wymaga kontrasygnaty premiera i właściwego ministra, który ponosi za nie odpowiedzialność
przed parlamentem, a część aktów może być wydawana bez kontrasygnaty
(tzw. prerogatywy)”2.
Odnotowując możliwe spory dotyczące rozwiązań modelowych, warto zaznaczyć przede wszystkim fakt, że wedle założeń ustrojodawcy, Prezydent RP
i Rada Ministrów wyposażone zostały we własne, sobie tylko przypisane funkcje i kompetencje. Sfery te wyraźnie pozostają wyodrębnione: prezydent jest
najwyższym arbitrem politycznym i ustrojowym, który nie rządząc państwem
na co dzień, harmonizuje współpracę różnych podmiotów ustroju politycznego (czy wręcz szerzej – systemu politycznego), jest głową państwa (jego najwyższym przedstawicielem) i gwarantem wartości w państwie fundamentalnych (konstytucjonalizmu, niepodległości, integralności terytorialnej), gabinet
zaś, działając pod silnym kierownictwem premiera, rządzi (prowadzi politykę
wewnętrzną i zagraniczną państwa) i wykonuje zasadniczy zakres władzy wykonawczej3. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt pewnego uniezależnienia
Rady Ministrów od Sejmu (konstruktywne wotum nieufności), można, jak sądzę, określić polski model rządów jako zracjonalizowany parlamentaryzm,
czerpiący wiele inspiracji z odmiany kanclerskiej a jednocześnie akceptujący
aktywną prezydenturę, w ramach której głowa państwa co prawda nie rządzi,
ale stosuje szereg instytucji i mechanizmów o charakterze inspirującym i hamującym. To powoduje, że prezydent nie jest jedynie ustrojowym notariuszem,
skupionym na reprezentacji państwa, lecz może skutecznie wpływać na bieg
politycznych wypadków (tę pozycję wzmacnia dodatkowo kreacja prezydenta
w drodze wyborów powszechnych). Jest to zaleta, nie zaś – jak się czasem sugeruje w literaturze przedmiotu4 – wada systemu rządów w Polsce.
Dodatkowym elementem, wskazującym na parlamentarno-gabinetową
odmianę rządów w Polsce, jest sposób powoływania rządu. Rada Ministrów
pochodzi z nominacji Prezydenta RP, ale musi posiadać inwestyturę parlamentarną, nie jest zatem możliwe występowanie autorskiego gabinetu prezydenta, jeśli nie cieszy się on jednocześnie zaufaniem większości sejmowej.
Mechanizmy funkcjonowania egzekutywy w Polsce zostały poniżej ukazane
na kilku, moim zdaniem fundamentalnych, polach: kontrasygnaty, wspólnych
obrad (Rady Gabinetowej), polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa.

2 B. Banaszak, Egzekutywa w Polsce – stan obecny i uwagi de lege fundamentali ferenda, „Przegląd
Sejmowy” 2006, nr 3 (74), s. 9.
3 Por. K. Działocha (red.), Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Raport końcowy z badań, Warszawa 2006, s. 81.
4 Por. B. Banaszak, Egzekutywa w Polsce..., dz.cyt., s. 9.
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Kontrasygnata posiada dwie podstawowe funkcje ustrojowe: po pierwsze
powoduje, że akt urzędowy Prezydenta jest ważny i może być stosowany5, po
drugie zaś – przenosi odpowiedzialność polityczną za przyjęty akt z głowy państwa na rząd. Wedle W. Sokolewicza stanowi ona formalny przejaw wzajemnej
współpracy, ale i wzajemnej kontroli prezydenta i rządu6. Z kolei R. Mojak zauważa, że kontrasygnata stanowi ustrojowy instrument wymuszający współdziałanie rządu z prezydentem, zapewnia jednolitość kształtowania praktyki
oraz działania dualistycznej egzekutywy7. Natomiast P. Sarnecki uważa, że
kontrasygnata stanowi zobowiązanie rządu do przyjęcia aktu prezydenckiego
do realizacji8. Na pewne polityczne konotacje instytucji kontrasygnaty zwraca
uwagę L. Garlicki: „Rzeczywista rola kontrasygnaty zależy od aktualnego układu stosunków między rządem a parlamentem. Jeżeli gabinet zostaje sformowany przez stabilną większość parlamentarną, to nie zawsze może on być skłonny
do firmowania decyzji prezydenta – w efekcie, wykorzystanie niektórych kompetencji głowy państwa zaczyna być przejmowane lub kontrolowane przez rząd
(RFN). Gabinet słaby, czy – zwłaszcza gabinet prezydencki - ma znacznie
mniejsze możliwości przeciwstawiania się woli prezydenta, nawet gdy może pociągnąć to za sobą konfrontację z parlamentem”9. Kontrasygnata może być też
postrzegana – szczególnie przez polityków, w określonych sytuacjach politycznych – bardziej jako sposób uzależnienia prezydenta od rządu, niż przejęcia za
niego odpowiedzialności. Tymi obawami można tłumaczyć dążenia do pozostawienia możliwie szerokiego pola aktów urzędowych prezydenta wyłączonych
spod wymogu kontrasygnaty10. Reasumując, należy dostrzec złożoność roli
kontrasygnaty. Jest ona potwierdzeniem prawomocności aktu głowy państwa,
zdejmuje zeń polityczną odpowiedzialność – ale również stanowi jeden z podstawowych elementów współdziałania prezydenta i rządu, ujednolicania polityki dwusegmentowej egzekutywy. Jest to szczególnie ważne w momencie wystę-
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2. Kontrasygnata: uzależnienie prezydenta od woli rządu?

5 A. Frankiewicz słusznie zauważa, iż „w razie braku kontrasygnaty akt urzędowy nie wywołuje
przewidzianych skutków prawnych”. Jest on zatem z gruntu rzeczy nieważny. A. Frankiewicz, Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta RP, Kraków 2004, s. 191.
6 W. Sokolewicz, Pomiędzy systemem parlamentarno-gabinetowym a systemem prezydencko-parlamentarnym: prezydentura ograniczona, lecz aktywna w Polsce i w Rumunii, „Przegląd Sejmowy”, nr 3
(15)/1996, s. 53.
7 R. Mojak, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 1998, s. 318.
8 P. Sarnecki, Kontrasygnata i brak kontrasygnaty w świetle Małej Konstytucji na przykładzie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, „Przegląd Sejmowy”, nr 3/1994, s. 140.
9 L. Garlicki, Klasyczne modele ustrojowe a koncepcja polskiej prezydentury, [w:] Instytucja prezydenta we współczesnym świecie. Materiały na konferencję Warszawa – Senat RP 22-23 lutego 1993 r., Warszawa 1993, s. 70.
10 M. Kruk, System rządów w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., [w:] W.
Skrzydło, R. Mojak (red.), Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w nowej konstytucji z 2 kwietnia
1997 roku, Lublin 1998, s. 44–45.
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powania kohabitacji. W takiej sytuacji kontrasygnata może być traktowana jako element, instrument w jakiś sposób „zmuszający” głowę państwa i gabinet
do współpracy. Akty urzędowe prezydenta nie przyjmujące formy dokumentu
pisanego, mogą być „opatrywane” kontrasygnatą w postaci obecności osoby zobowiązanej do kontrasygnaty w momencie wykonywania przez głowę państwa
określonej czynności urzędowej. Nazywana jest ona kontrasygnatą materialną,
domyślną czy dorozumianą. Taka praktyka znana jest np. we Włoszech; zdarzało się iż była powodem pewnych spięć między prezydentem Republiki a „kontrasygnującym” jego poczynania ministrem: „Znany jest z 1986 r. casus, gdy ówczesny prezydent Włoch F. Cossiga, zmuszony do wygłoszenia improwizowanego przemówienia, na początku swej wypowiedzi podkreślił odpowiedzialność
za tę czynność obecnego przy nim ministra”11.
Instytucja kontrasygnaty w polskim konstytucjonalizmie i praktyce ustrojowej, podlegała po 1989 r. przemianom. Zasadniczo można tu wyróżnić dwa
okresy, w których obowiązywały określone rodzaje kontrasygnaty: 1) okres od
noweli kwietniowej z 1989 r. do wejścia w życie Małej Konstytucji z 1992 r.
(czyli w grudniu 1992 r.) – w tym czasie można mówić raczej o problemie
kontrasygnaty, niż jej funkcjonowaniu; 2) okres obowiązywania Małej Konstytucji i nowej Konstytucji z 1997 r., czyli po dziś dzień - przyjmuje się tutaj model tzw. kontrasygnaty negatywnej.
Pierwszy z tych okresów, charakteryzował się – w odniesieniu do kwestii
kontrasygnaty – pewną nieracjonalnością ustrojową. Wymieniając w art.
32f Konstytucji uprawnienia prezydenta Rzeczypospolitej, ustrojodawca jednocześnie stanowił, że ustawa określi akty prawne prezydenta o istotnym znaczeniu, wymagające kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów. A zatem ustawa
zwykła określić miała katalog aktów prezydenckich, dla ważności których niezbędny byłby współpodpis premiera. Nigdy jednak taka ustawa nie została
uchwalona – w literaturze przedmiotu tłumaczy się to często brakiem woli politycznej w Sejmie12. Taki stan rzeczy spowodował, że wszystkie akty prawne
prezydenta miały charakter aktów samodzielnych, co w praktyce ustrojowej
znacząco wzmacniało pozycję głowy państwa. „Mieliśmy do czynienia z wyjątkową sytuacją konstytucyjną w państwie – znaczny zakres władzy państwowej,
której wyrazicielem jest Prezydent RP, pozostawał poza zakresem jakiejkolwiek kontroli i był wyjęty spod odpowiedzialności politycznej”13. Warto zwró11 Z. Witkowski, Prezydent Republiki Włoskiej (Wybrane zagadnienia koncepcji ustrojowej i praktyki), [w:] Instytucja prezydenta we współczesnym świecie..., dz.cyt., s. 17.
12 R. Mojak zwraca np. uwagę: „Kancelaria Prezydenta RP w 1990 r. przygotowała projekt ustawy
o kontrasygnacie aktów prawnych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. [...] Z informacji Biura Prawnego [Kancelarii Prezydenta – przyp. TS] wynikało, że konsultacje Kancelarii Prezydenta RP z Prezydium Sejmu X kadencji przed nadaniem temu projektowi procedury ustawodawczej ujawniły brak
politycznego zainteresowania ówczesnego Sejmu ustawą o kontrasygnacie”. R. Mojak, Instytucja Prezydenta RP w okresie przekształceń ustrojowych, Lublin 1995, s. 130 (przyp. 117).
13 Tamże, s. 123.
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cić uwagę, że przepis konstytucyjny zawężał stosowanie kontrasygnaty do aktów prawnych prezydenta – wynika z tego, że wszelkie inne czynności urzędowe prezydenta, nawet w sytuacji uchwalenia stosownej ustawy, nie podlegałyby wymogowi uzyskania podpisu (zgody) premiera. Podobnie zresztą rzecz ujmowała Mała Konstytucja. Dopiero nowa Konstytucja RP z 1997 r. – jak już
zaznaczyłem wyżej – wprowadziła przepisy o aktach urzędowych prezydenta,
które należy traktować jako „rozleglejsze” niż akty prawne.
Następnym problemem, była regulacja konstytucyjna, w świetle której
kontrasygnacie miałyby podlegać akty prawne prezydenta „o istotnym znaczeniu”. Tak określony zakres przedmiotowy współpodpisu premiera pozostawiał
wiele niedopowiedzeń. Można chyba przyjąć, iż akty takie winny dotyczyć takich problemów, jak stosunki zagraniczne, bezpieczeństwo i suwerenność państwa, czy funkcjonowanie naczelnych organów państwa. Mogłyby one zatem
dotyczyć spraw, które późniejsze regulacje konstytucyjne wyraźnie wykluczyły
z wymogu kontrasygnaty.
Wszystkie wskazane wyżej kwestie spowodowały, że do 1992 r. można było
mówić bardziej o problemie kontrasygnaty, niż o funkcjonowaniu (bądź nie funkcjonowaniu) samej instytucji współpodpisu premiera na aktach prezydenckich.
W świetle art. 46 Małej Konstytucji, akty prawne prezydenta dla swej ważności wymagały kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów albo właściwego ministra, którzy sprawę przedkładali prezydentowi. Jednocześnie art. 47 wskazał
enumeratywnie akty prawne głowy państwa, wyłączone spod wymogu kontrasygnaty (dotyczyło to 25 aktów prezydenckich). Ustrojodawca zdecydował się
tu na model tzw. kontrasygnaty negatywnej. Oznacza to, iż przyjmuje się, że
wszystkie akty prezydenta – poza jasno wskazanymi – wymagają kontrasygnaty rządowej. Fakt zmiany „filozofii” kontrasygnaty w Małej Konstytucji można
uznać, jak się zdaje, za próbę ostatecznego uregulowania tego jednego z bardziej ważkich problemów w stosunkach między dwoma segmentami egzekutywy, jak i próbę uregulowania kwestii odpowiedzialności za akty prawne prezydenta. Trudno jest jednak nie zwrócić uwagi na fakt, że przepisy Małej Konstytucji nie stanowią wprost o odpowiedzialności politycznej premiera czy ministrów za akty głowy państwa – mowa jest jedynie o kontrasygnacie jako warunku ważności, wprowadzenia aktu prezydenta w życie. Warto z tej perspektywy spojrzeć na regulację tego problemu w nowej Konstytucji: „Akty urzędowe prezydenta Rzeczypospolitej wymagają dla swej ważności podpisu prezesa
Rady Ministrów, który przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność przed
Sejmem.” Ustrojodawca, pomny poważnych wad Małej Konstytucji, lepiej
chyba oddał istotę i funkcję kontrasygnaty.
Wedle Małej Konstytucji, sprawę w zakresie wydania aktu prawnego prezydenta, przedkładali głowie państwa premier lub właściwy minister. Na kanwie takiego sformułowania przepisu konstytucyjnego, mogą powstać rozliczne
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wątpliwości: „Powstaje pytanie, czy jest to błąd legislacyjny, czy też zamierzone ograniczenie prezydenta? Ten zapis konstytucyjny może być interpretowany jako zakaz działania prezydenta z własnej inicjatywy w sferze uprawnień
danych mu w konstytucji”14. Również wedle K. Wojtyczka przeczyłoby to zasadzie aktywnej prezydentury i poważnie ograniczało możliwości działania
prezydenta15. Praktyka ustrojowa tego okresu poszła jednak w inną stronę.
W rzeczywistości prezydent aktywnie inicjował szereg spraw, a nawet – wbrew
wyraźnym postanowieniom art. 46 – szereg aktów prawnych prezydenta wydanych zostało bez współpodpisu członka rządu. Przykładem tego typu, były postanowienia prezydenta L. Wałęsy z kwietnia 1993 r. o powołaniu członków
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz przewodniczącego Krajowej Rady.
Postanowienia te zostały przesłane „do wiadomości” prezesa Rady Ministrów,
jednak H. Suchocka nie zdecydowała się na zakwestionowanie postępowania
prezydenta. Dało to asumpt do dalszych, podobnych działań głowy państwa,
wpisujących się w nurt „falandyzacji” prawa16.
Z treści art. 46 można było wnioskować, że akty prawne prezydenta o donioślejszym znaczeniu, związane z dziedzinami działalności całego rządu bądź
premiera, winny mieć kontrasygnatę prezesa Rady Ministrów, natomiast akty
wydawane w dziedzinach należących do prawnie określonego zakresu kompetencji danego ministra, winny być współpodpisywane przez tego ministra. Tutaj również praktyka ustrojowa nie przyniosła jednoznacznej wykładni.
Pozostaje jeszcze pytanie – aktualne również w dobie obowiązywania Konstytucji RP z 1997 r. – czy organ uprawniony do kontrasygnowania aktów prezydenckich ma prawo do odmowy złożenia swojego podpisu? Wydaje się, że
z racji ponoszenia przez premiera bądź ministra (od 1997 r. – premiera) odpowiedzialności politycznej za akty głowy państwa, możliwość takiej odmowy
jest ze wszech miar zrozumiała. Jednak dla zachowania autorytetu głowy państwa, wszelkie kwestie sporne związane z danym aktem, winny być rozwiązywane w sposób dyskretny, w drodze porozumienia. Niedopuszczalne wydają
się sytuacje, gdy premier – już po przedłożeniu mu aktu do kontrasygnaty –
odmawia jego podpisania17. Podobnie – w świetle przepisów Małej Konstytucji – należałoby uznać prawo do odmowy prezydenta podpisania aktu w kwestii, którą przedstawił mu premier lub minister.
14 R. Mojak, Stanowisko konstytucyjne Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Małej Konstytucji
z 1992 roku, „Przegląd Sejmowy”, nr 2/1993, s. 83.
15 K. Wojtyczek, Prezydent Rzeczypospolitej, [w:] P. Tuleja (red.), Prawo konstytucyjne, Warszawa
1995, s. 204.
16 Zob. na ten temat: L. Falandysz, Adwokat prezydenta, Warszawa 1995, s. 92–93. Zob. o problemie kontrasygnaty w uchwale Trybunału Konstytucyjnego z września 1995 r. (W. 1/95) wraz ze zdaniami odrębnymi L. Garlickiego, Z. Czeszejko-Sochackiego i W. Sokolewicza.
17 Sytuacja taka miała miejsce, gdy premier W. Pawlak odmówił złożenia podpisu na zarządzeniu
prezydenta L. Wałęsy o powołaniu J. Ziółkowskiego na ministra spraw zagranicznych. Zob.: J. Ciapała, Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989–1997), Warszawa 1999, s. 344.
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3. Rada Gabinetowa
Szczególną formą współdziałania prezydenta i rządu jest instytucja Rady
Gabinetowej. Wprowadziła ją Konstytucja RP z 1997 r. Wcześniej jednak w świetle przepisów znowelizowanej w kwietniu 1989 r. Konstytucji z 1952 r.
i Małej Konstytucji z 1992 r. – prezydent mógł w sprawach szczególnej wagi
zwoływać posiedzenia Rady Ministrów i przewodniczyć im. Nie oznaczało to,
że głowa państwa w automatyczny sposób stawała się szefem egzekutywy. Wydaje się, że ustrojodawca widział takie posiedzenia rządu z udziałem prezydenta jako przypadki o charakterze raczej incydentalnym, niż permanentnym.
Praktyka udowodniła, że mechanizm ten nie był używany i nie stał się elementem podporządkowania sobie Rady Ministrów przez prezydenta19. T. Mołdawa postrzega posiedzenia rządu pod przewodnictwem prezydenta w perspektywie zabiegania o stabilność i efektywność egzekutywy, zapobieżenie konfliktom i zapewnienie harmonijnej współpracy dwóch organów wykonawczych
państwa – podobnie zresztą miało służyć temu konstytucyjne zobligowanie
premiera do informowania prezydenta o podstawowych problemach będących
przedmiotem prac Rady Ministrów20. Wedle W. Sokolewicza rozwiązania Małej Konstytucji i wcześniejsze wskazywały na „intencję ustawodawcy konstytucyjnego nieseparowania prezydenta od polityki państwa, bieżąco kierowanej
przez rząd.” Prezydent miał działać na podbudowie dobrej znajomości stanu
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Jak już wskazano wyżej, w Konstytucji RP z 1997 r., również przyjęty został
model tzw. kontrasygnaty negatywnej. W art. 144 ust. 3, w 30 punktach, wymieniono akty urzędowe prezydenta, które nie wymagają kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów. Przepisy nowej Konstytucji nie zawierają już kontrowersyjnej formuły, że sprawy, będące materią aktu prezydenta, są mu przedstawiane przez organ uprawniony do kontrasygnowania. A zatem można przyjąć,
że inicjatywa w sprawie wydania aktu, może wypływać wedle potrzeby zarówno od prezydenta, jak i od premiera (rządu). Należy w tym miejscu przypomnieć za R. Mojakiem, że kontrasygnata pełni w strukturze dualistycznej egzekutywy rolę mechanizmu wymuszającego konieczność zgodnego współdziałania dwóch organów egzekutywy, jak też wspólne podjęcie aktu urzędowego
w obszarze działań wspólnych prezydenta i rządu przy wykonywaniu władzy
wykonawczej18.

18

R. Mojak, Pozycja ustrojowa Prezydenta RP..., dz.cyt., s. 62.
Por. K. Leszczyńska, Rządy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989–2001. Skład, organizacja i tryb
funkcjonowania, Toruń 2005, s. 314. Z niezrozumiałych względów autorka używa w odniesieniu do
okresu 1989-1997 pojęcia Rady Gabinetowej.
20 T. Mołdawa, Legislatywa i egzekutywa pod rządami noweli kwietniowej i małej konstytucji, [w:],
E. Zieliński (red.), Przeobrażenia ustrojowe w Polsce, Warszawa 1993, s. 199.
19
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i przesłanek prac rządu21. Pewnym błędem ustrojodawcy okazał się brak
w Konstytucji z 1997 r. odpowiednika przepisu art. 38 ust. 1 Małej Konstytucji (informowanie prezydenta o pracach rządu). Już w kilka tygodni od wejścia
w życie ustawy zasadniczej okazało się, że praktyka ustrojowa w tej mierze zawodzi. Dowiodło to również – po raz kolejny – niskiej kultury politycznej polskich elit władzy.
Rada Gabinetowa przewidywana była już w Małej Konstytucji z 1947 r.22
Wedle jej przepisów, Radę Gabinetową stanowiła Rada Ministrów pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej. Inaczej jednak niż obecnie – miał
ją zwoływać prezes Rady Ministrów, na życzenie prezydenta. Miała się ona
zbierać w sprawach szczególnej wagi. Jak podnoszono w literaturze przedmiotu, w ten sposób prezydent mógł skutecznie wpływać na funkcjonowanie rządu, tym bardziej, że uchwały Rady Gabinetowej miały mieć moc uchwał Rady
Ministrów23. W praktyce Rada Gabinetowa nigdy nie została zwołana. Jej rolę przejął organ niekonstytucyjny – Prezydium Rządu funkcjonujące pod przewodnictwem prezydenta.
Instytucję współczesnej Rady Gabinetowej ustanawia art. 141 Konstytucji
RP. W świetle jego przepisów, w sprawach szczególnej wagi Prezydent Rzeczypospolitej może zwołać Radę Gabinetową, którą tworzy Rada Ministrów
obradująca pod przewodnictwem głowy państwa. Radzie Gabinetowej nie
przysługują kompetencje Rady Ministrów. W tych dość lakonicznych przepisach, można dostrzec kilka istotnych przesłanek. Po pierwsze – posiedzenia
Rady Gabinetowej mają mieć miejsce w sprawach szczególnej wagi. Trudno
jednak dokładnie określić, jakie kwestie mogłyby wchodzić w grę. Z jednej
strony, sprawy szczególnej wagi nie zdarzają się na co dzień, zatem i częstotliwość posiedzeń Rady może być niewielka. Z drugiej jednak, trudno nie zgodzić się ze stanowiskiem S. Gebethnera, że Prezydent Rzeczypospolitej może
poddać obradom Rady Gabinetowej każdą sprawę, której przypisuje szczególną wagę24. Z kolei P. Sarnecki zwraca uwagę na specyfikę omawianych spraw:
„Radę Gabinetową zwołuje [...] prezydent nie dla omówienia spraw, w których
następnie on sam miałby wykonać określone działania – ale dla spraw,
21

W. Sokolewicz, Pomiędzy systemem..., dz.cyt., s. 53.
O występowaniu instytucji Rady Gabinetowej można jednak mówić już w okresie obowiązywania Konstytucji Marcowej z 1921 r. (po przewrocie majowym). 9 czerwca 1926 r. Rada Ministrów
przyjęła uchwałę, w świetle której prezydent mógł m.in. żądać, by dana sprawa była przedmiotem
obrad Rady Ministrów ad hoc zwołanej w obecności Prezydenta Rzeczypospolitej. „Odtąd niejednokrotnie prezydent brał udział w obradach rządu, noszących w takim przypadku nazwę Rady Gabinetowej.” A. Ajnenkiel (red.), Prezydenci Polski, Warszawa 1991, s. 57.
23 Por.: S. Rozmaryn, Polskie prawo państwowe, Warszawa 1949, s. 358–359; K. Działocha, Mała
Konstytucja z 1947 r., [w:] M. Kallas (red.), Konstytucje Polski, Warszawa 1990, s. 296.
24 S. Gebethner, Polska koabitacja oraz sens i przesłanki działania Rady Gabinetowej (maszynopis
ekspertyzy), s. 6.
22
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w których określone działania miałby podjąć rząd”25. W czasie pierwszej kadencji prezydent A. Kwaśniewski zwoływał posiedzenia Rady Gabinetowej
trzykrotnie. Pierwsze (w styczniu 1998 r.) poświęcone było omówieniu planów
pracy egzekutywy na 1998 r., drugie (w marcu 1998 r.) poświęcono przygotowaniom do negocjacji z Unią Europejską, zaś trzecie (w lutym 1999 r.) miało
na celu omówienie spraw związanych z polskim członkostwem w NATO oraz
przebiegiem realizacji reform społecznych realizowanych z inicjatywy rządu26.
W drugiej kadencji A. Kwaśniewskiego, Rada zbierała się trzy razy: we wrześniu 2001 r. i czerwcu 2002 r. (posiedzenia poświęcone problemom gospodarczym) oraz w listopadzie 2002 r. (rola Polski w rozszerzającej się Unii Europejskiej). Natomiast prezydent L. Kaczyński zwołał posiedzenie Rady Gabinetowej w czerwcu 2006 r. Przedmiotem obrad była sytuacja w służbie zdrowia,
problemy bezrobocia, koordynacja działań segmentów egzekutywy w polityce
zagranicznej i rządowa propozycja zmian w sposobie opodatkowania twórców.
Drugą kwestią związaną z funkcjonowaniem Rady Gabinetowej, jest monopol prezydenta na jej zwoływanie. Nie może uczynić tego prezes Rady Ministrów lub Rada Ministrów – co nie wyklucza ich wnioskowania do Prezydenta o zwołanie takiego posiedzenia. Dodać należy, że jej obrady odbywają się
w siedzibie głowy państwa. W Radzie Gabinetowej bierze udział jedynie konstytucyjny skład rządu – tj. premier i ministrowie (osoby powołane w skład Rady Ministrów). Radzie Gabinetowej zawsze przewodniczy prezydent – zatem
premier ma jedynie charakter jej członka (na równi z ministrami).
Radzie Gabinetowej nie przysługują kompetencje Rady Ministrów, co czyni z niej organ doradczo – konsultacyjny, nie zaś decyzyjny. Takie rozwiązanie
ma zapobiegać sytuacji, w której nieodpowiedzialny politycznie i odsunięty od
rządzenia państwem na co dzień prezydent, chciałby uzyskać wpływ na proces
rządzenia, wymuszając na rządzie podejmowanie określonych decyzji. „W ten
sposób Rada Gabinetowa staje się organem doradczym wobec Rady Ministrów, nie zaś organem wobec niej zwierzchnim”27. Nie oznacza to wszakże, że
Rada Ministrów nie może, w drodze przysługujących jej kompetencji, wdrożyć
w życie kwestii omówionych na Radzie Gabinetowej. W tym zakresie prezydent – via forum Rady Gabinetowej – może inspirować przedsięwzięcia premiera i rządu.
W okresie poprzedzającym pierwsze posiedzenie Rady Gabinetowej, kwestią kontrowersyjną stało się wprowadzenie regulaminu Rady, przygotowanego przez kancelarię prezydenta. Rząd zakwestionował regulamin, gdyż został
on wydany bez kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów. Na kontrasygnowanie
25 P. Sarnecki, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do artykułu 141, s. 1, [w:] L. Garlicki
(red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I.
26 G. Rydlewski, Rządzenie koalicyjne w Polsce, Warszawa 2000, s. 62–63.
27 W. Skrzydło, Instytucja Rady Gabinetowej w Polsce, [w:] Państwo prawa. Administracja. Sądownictwo. Prace dedykowane prof. dr. hab. Januszowi Łętowskiemu, Warszawa 1999, s. 150.
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premier nie zgadzał się, gdyż dokument ten – zdaniem przedstawicieli rządu był niezgodny z Konstytucją oraz ustawą o Radzie Ministrów z 1996 r. Ponadto rząd zarzucił prezydentowi, że chce on uczynić z Rady Gabinetowej rodzaj
podporządkowanej sobie rady prezydenckiej28. Ostatecznie regulamin został
wycofany i Rada funkcjonuje jedynie w oparciu o art. 141 Konstytucji.
Rada Gabinetowa pozostaje najważniejszym konstytucyjnym polem konsultacji i wymiany poglądów między prezydentem a Radą Ministrów. Jest to szczególnie istotne w okresie kohabitacji, gdyż w innej sytuacji sprawniej działają
nieformalne sposoby kontaktowania się członów egzekutywy – jak np. robocze
spotkania między prezydentem a premierem. Można traktować Radę Gabinetową, jako pole realizacji określonych uprawnień prezydenta, będącego głową
państwa w realiach systemu parlamentarno-gabinetowego: uprawnień „do tego, aby być przez premiera i ministrów informowanym, aby móc inspirować
działania rządu i ostrzegać rząd przed ewentualnymi zagrożeniami”29.

4. Polityka zagraniczna jako szczególna sfera współpracy
w ramach egzekutywy
Prowadzenie polityki zagranicznej w Polsce – w świetle Konstytucji z 1997 r.
– należy do Rady Ministrów. Wszelkie zatem posunięcia prezydenta w tym zakresie muszą być zgodne z zasadami polityki zagranicznej, przyjętej przez
rząd. Art. 133 ust. 3 stanowi wprost: „Prezydent Rzeczypospolitej w zakresie
polityki zagranicznej współdziała z prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem”. Natomiast Mała Konstytucja z 1992 r. niedostatecznie jasno regulowała rolę prezydenta i rządu w zakresie kreacji i prowadzenia polityki zagranicznej. Rząd – w świetle art. 51 ust. 1 – prowadził politykę wewnętrzną i zagraniczną RP, ale prezydent sprawował „ogólne kierownictwo” w dziedzinie
stosunków zagranicznych30. Z tego niejasnego sformułowania niejednokrotnie
wypływały spory między prezydentem L.Wałęsą a kolejnymi gabinetami, funkcjonującymi w czasie trwania jego kadencji.
Abstrahując od zarysowanej powyżej formalno-prawnej roli prezydenta
w utrzymywaniu i prowadzeniu stosunków zagranicznych, należy wskazać również drugą perspektywę – w jej świetle prezydent będzie postrzegany jako polityczny inspirator polityki zagranicznej, mniej lub bardziej formalnie wskazujący kierunki jej rozwoju i zasadnicze cele31. Zaangażowanie – bardzo aktyw28

A. Dumała, Mechanizmy decyzyjne w demokracji konstytucyjnej, Lublin 1998, s. 46-47.
S. Gebethner, Polska koabitacja..., dz.cyt., s. 7.
30 Ponadto jednak art. 32 ust. 3 Małej Konstytucji stanowił: „Kontakty z innymi państwami, a także z polskimi przedstawicielstwami dyplomatycznymi za granicą odbywają się za pośrednictwem ministra właściwego w zakresie spraw zagranicznych”.
31 Podobnie rzecz się ma z prezydentem Rumunii, który – zdaniem wielu autorów, cieszy się szczególnym autorytetem w sprawach polityki zagranicznej. Może świadczyć o tym fakt mający miejsce
w 1995 r., gdy opozycja złożyła wniosek o przeprowadzenie parlamentarnej debaty dotyczącej udziału
29
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ne – w rozwój stosunków Polski ze światem zewnętrznym, to cecha immanentna trzech pierwszych prezydentur III Rzeczypospolitej. Jest to widoczne również w przypadku prezydenta W. Jaruzelskiego, który w zakresie polityki wewnętrznej niezwykle oszczędnie korzystał ze swych konstytucyjnych uprawnień. Zdaje się, że W. Jaruzelski widział siebie jako swoistego „popularyzatora” demokratyzującej się Polski. I tak np. jako pierwszy tej rangi przedstawiciel państwa polskiego, przyjechał w 1990 r. do Davos w Szwajcarii, na doroczne światowe Forum Ekonomiczne (czyli spotkanie najwybitniejszych polityków, ekonomistów i ludzi kultury). Było to naówczas wydarzenie bezprecedensowe32. W przemówieniu radiowo-telewizyjnym, wygłoszonym 11 grudnia
1990 r., prezydent następująco podsumował okres swego urzędowania, silny
akcent kładąc na swą rolę reprezentacyjną: „Uważałem swą prezydenturę za
jedno z przęseł mostu między dawnymi i nowymi laty, łączącego Polskę wczorajszą z tą, która wejdzie w XXI wiek. W miarę swych sił, wedle najlepszej woli, starałem się sumiennie, choć bez rozgłosu, spełniać swe liczne obowiązki.
Działałem tak, aby godnie i skutecznie reprezentować nasze państwo. [...]
W kraju i za granicą, w publicznych wystąpieniach i w rozmowach z mężami
stanu starałem się pozyskiwać zrozumienie i poparcie dla dokonujących się
w Polsce przemian”33.
Aktywne działania L. Wałęsy i A. Kwaśniewskiego, nakierowane były natomiast na zbliżenie Polski do struktur euroatlantyckich, w tym przede wszystkim
do NATO oraz Unii Europejskiej. Prezydenci uczestniczyli również w budowaniu pozycji Polski w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, czemu służyła
partycypacja RP m.in. w Grupie Wyszehradzkiej powstałej w 1991 r.34 Dużą rolę przywiązywano również do kreowania dobrych stosunków z państwami powstałymi po rozpadzie ZSRR - w tym szczególnie z Ukrainą i Litwą. W 2002 r.
prezydent A. Kwaśniewski uważany był już za jednego z liderów politycznych
regionu Europy Środkowo-Wschodniej, obok prezydenta V. Havla35.
Prezydent L. Kaczyński w pierwszym roku swego urzędowania nie wypracował spójnego modelu swego uczestnictwa we współkształtowaniu polityki
Rumunii w integracji europejskiej, zas prezydent przeciwstawił się tej inicjatywie. W rezultacie wniosek został odrzucony. Zob.: „East European Constitutional Review”, vol. 4, nr 3/1995, s. 23.
32 W wygłoszonym w Davos przemówieniu prezydent W. Jaruzelski stwierdził m.in., że Polska zdecydowanie przechodzi „z systemu scentralizowanego na tory społecznej gospodarki rynkowej” oraz demokratyzuje się. Prezydent zaapelował o solidarną pomoc dla Polski i innych państw regionu w osiągnięciu zamierzonych celów. Zob.: W. Jaruzelski, Przemówienia 1990, Toruń 2001, s. 25–29.
33 Cytat za: A. Ajnenkiel, A. Drzycimski, J. Paradowska, Prezydenci Polski, Warszawa 1991, s. 121.
34 L. Wałęsa zasłynął również pewnymi niekonwencjonalnymi inicjatywami, jak np. utworzenia
NATO-bis i EWG-bis, którą przedstawił na początku 1992 r. „Wypowiedź prezydenta, spowodowana
po części jego rozczarowaniem polityką Zachodu wobec krajów Europy Środkowej, po części zaś słabą orientacją w konsekwencjach tego rodzaju deklaracji, wywołała spore zamieszanie w polskiej dyplomacji i osłabiła wiarygodność naszych deklaracji o chęci przystąpienia do Unii Europejskiej i NATO.”
A. Dudek, Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989–2001, Kraków 2002, s. 255.
35 Zob. np.: T. Zalewski, Koń trojański z zadyszką, „Polityka”, 20 lipca 2002.
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zagranicznej. Może łączyć się to z faktem występowania bardziej generalnego
problemu – po 2005 r. obóz rządzący, skupiony wokół Prawa i Sprawiedliwości, nie posiada wizji polskiej polityki zagranicznej. Polska nie bierze udziału
w ważnych przedsięwzięciach i wydarzeniach międzynarodowych36. Z drugiej
strony, wydaje się, że w dużym stopniu konstruowanie koncepcji polityki zagranicznej, przesunęło się z ośrodka rządowego, w ręce głowy państwa37.
Prawo czynnej i biernej legacji to kompetencja do wysyłania przedstawicieli dyplomatycznych swego państwa oraz przyjmowania przedstawicieli dyplomatycznych innych państw (organizacji międzynarodowych). Prawo to stanowi jeden z podstawowych atrybutów niepodległości i suwerenności państwa
i zazwyczaj należy do głowy państwa. Nie inaczej jest w Rzeczypospolitej o czym jasno stanowi art.133 ust.1 pkt. 2 i 3 Konstytucji RP, zaś wcześniej art.
32f ust. 1 pkt. 2 i 3 Konstytucji z 1952 r. (po noweli kwietniowej z 1989 r.) oraz
art. 32 ust. 2 Małej Konstytucji z 1992 r. Prawo nominacji i odwoływania przez
prezydenta RP dotyczy ambasadorów stałych i pełnomocnych, rzadziej natomiast (i raczej teoretycznie niż praktycznie) ministrów pełnomocnych i posłów
nadzwyczajnych, akredytowanych przy głowach państw. Prawo nominacji
i odwoływania może również mieć zastosowanie do szefów urzędów konsularnych38. W tym miejscu może rodzić się pytanie: do kogo należy decyzja w zakresie powołania przedstawiciela dyplomatycznego Polski? Do prezydenta,
rządu, czy też ministra spraw zagranicznych? Spór o model czynnej legacji
miał miejsce w pierwszych miesiącach obowiązywania nowej Konstytucji, pomiędzy prezydentem A. Kwaśniewskim a ministrem spraw zagranicznych
B. Geremkiem. „Mianowanie i odwoływanie ambasadorów jest wyraźną kompetencją prezydenta, jednak minister, po złożeniu wniosku w tej sprawie,
utrzymywał, iż rola prezydenta jest tu tylko rolą „notariusza” czy „kancelisty”
nadającego formalną postać merytorycznej decyzji ministra, ponieważ to rząd
prowadzi politykę zagraniczną. Czy jednak ambasador jest bardziej „przedłużeniem” rządu w zakresie prowadzenia polityki zagranicznej, czy prezydenta
w zakresie reprezentowania państwa na zewnątrz?”39 Spór ten rozwiązany został generalnie w oparciu o przepis art. 133 ust. 3 Konstytucji, który stanowi
o współdziałaniu prezydenta, premiera i właściwego ministra w zakresie polityki zagranicznej. Nie może to jednak oznaczać, że prezydent będzie tu jedynie notariuszem decyzji ministra, jest bowiem władny – co pokazała praktyka
36

Do takich tradycyjnie zalicza się doroczne konferencje w Davos i w Monachium (konferencja
dotycząca bezpieczeństwa międzynarodowego). Polska nie była reprezentowana na nich w ogóle, lub
przez urzędników rządowych niskiego szczebla.
37 Np. w dość zgodnej opinii mediów, minister spraw zagranicznych A. Fotyga jest politykiem związanym przede wszystkim z prezydentem L. Kaczyńskim i to z prezydentem wypracowywane są stanowiska w zakresie działań Polski w środowisku międzynarodowym.
38 J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 1993, s. 297–298.
39 M. Kruk, System rządów w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej..., dz.cyt., s. 41.
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– taką decyzję zastopować. Wszelkie działania w tej mierze winny przebiegać
na podstawie porozumienia głowy państwa i rządu (ministra). Z formalnego
punktu widzenia, akty nominacyjne prezydenta wymagają wniosku ministra
spraw zagranicznych (oraz zgody prezesa Rady Ministrów). Dla ważności takiego aktu nominacyjnego, niezbędna jest również kontrasygnata premiera.
Jednocześnie, począwszy od 1989 r. zaczęła kształtować się praktyka przedstawiania kandydatów na ambasadorów sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.
Aczkolwiek stanowisko tej komisji nie może mieć charakteru prawnie wiążącego, to jednak ma ważną wymowę polityczną, stanowiąc wyraz wstępnej kontroli Sejmu nad istotnym aspektem stosunków międzynarodowych państwa40.
Istotną kompetencją prezydenta jest prawo ratyfikowania i wypowiadania
umów międzynarodowych. Ratyfikacja jest ostatecznym potwierdzeniem faktu przyjęcia przez Polskę pewnych zobowiązań wobec innych państw czy organizacji międzynarodowych, dlatego też akt ten zdziałany zostaje przez osobę,
która dane państwo reprezentuje wobec innych podmiotów międzynarodowej
społeczności41. W stosunku do niektórych, szczególnie ważnych umów międzynarodowych, przewidziano specjalną procedurę ich ratyfikacji, a także wypowiadania, za uprzednią ustawową zgodą Sejmu i Senatu42 lub za zgodą wyrażoną przez naród – w trybie referendum (art. 90). Należy przy tym odróżnić
rolę prezydenta i rządu w procesie wiązania Polski umowami międzynarodowymi. Otóż, o ile prezydent umowy ratyfikuje, to do Rady Ministrów należy
ich zawieranie. Ponadto rząd zatwierdza i wypowiada umowy nie wymagające
ratyfikacji. Zdaniem R Mojaka, prezydent – w trybie ratyfikacji umów – prowadzi kontrolę polityki zagranicznej rządu. „Nie jest to wyłącznie rola bierna,
wynikająca z formalnej procedury, gdyż prezydent, jak się wydaje, może
odmówić ratyfikacji. Ratyfikując umowy międzynarodowe, może on do pewnego stopnia również kształtować politykę zagraniczną państwa. Funkcja kontrolna prezydenta w stosunku do polityki międzynarodowej rządu została
w Konstytucji wzmocniona instytucją skargi do Trybunału Konstytucyjnego.
Prezydent przed ratyfikacją może zwrócić się do TK z wnioskiem o zbadanie
jej zgodności z Konstytucją (art. 133 ust. 3)”43. Określenie, że prezydent może odmówić ratyfikacji, zdaje się być zbyt radykalne. W przypadku umów budzących wątpliwości głowy państwa, w grę wchodziłoby zwrócenie się przezeń
z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, lub odwleczenie ratyfikacji umowy międzynarodowej w czasie (Konstytucja nie normuje wszak, w jakim czasie
ratyfikacja powinna być dokonana). Również wedle P. Sarneckiego rola prezy40

J. Ciapała, Prezydent w systemie ustrojowym..., dz.cyt., s. 226.
P. Sarnecki, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do przepisów, Kraków 2000, s. 62.
42 Stanowi o tym art. 89 ust. 1 Konstytucji RP. Procedura ta obowiązuje w sytuacji, gdy umowa dotyczy m.in. sojuszy politycznych i wojskowych, członkostwa RP w organizacjach międzynarodowych czy
też znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym.
43 R. Mojak, Pozycja ustrojowa Prezydenta RP..., dz.cyt., s. 65.
41
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denta przy ratyfikowaniu umów międzynarodowych nie jest całkowicie bierna,
należy bowiem domniemywać, że posiada on prawo kontroli tych umów zarówno w aspekcie prawnym, jak i politycznym (celowości, racjonalności itp.)44.

5. Polityka bezpieczeństwa państwa
Określenie, iż prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych RP,
sytuuje go na szczycie hierarchii cywilnej kontroli nad armią. Należy pamiętać,
że porządek konstytucyjny „nakazuje” armii zachowywanie neutralności
w sprawach politycznych. Standardem zatem demokratycznego państwa, jest
funkcjonowanie kontroli cywilnej – głowy państwa, rządu, parlamentu. Natomiast organem planowania strategicznego jest Sztab Generalny Wojska Polskiego. Pełnię władzy dowódczej nad podległymi wojskami, sprawują dowództwa rodzajów Sił Zbrojnych (Wojska Lądowe, Marynarka Wojenna, Wojska
Lotnicze i Obrony Powietrznej)45.
Najwyższe zwierzchnictwo prezydenta nad Siłami Zbrojnymi, może pozostawać w „granicach” zarówno funkcji strażnika obronności i bezpieczeństwa
państwa, jak i funkcji reprezentacyjnej. Można bowiem i należy przyjąć, że
prezydent występuje tu w roli organu „uosabiającego” państwo, w służbie
którego wojsko pozostaje. Rację ma P. Sarnecki, pisząc: „Siły Zbrojne w Polsce są formacją zbrojną państwa, a nie prywatną armią kogokolwiek, co w dobie obecnej jest naturalnie truizmem. [...] Dlatego też dla podkreślenia tego
stanu rzeczy, tradycyjnie na czele Sił Zbrojnych stoi formalnie osoba, która to
państwo symbolizuje”46. Należy zaznaczyć, że zwierzchnictwo prezydenta nad
Siłami Zbrojnymi, ma charakter bierny. Oznacza to, że zwierzchnictwo nie posiada atrybutów faktycznego naczelnego dowództwa i kierowania Siłami
Zbrojnymi47. Jest ono bardziej symboliczne niż faktyczne, co nie oznacza, że
prezydent całkowicie pozbawiony jest możliwości wpływu na funkcjonowanie
armii. Warto jednak wpierw zwrócić uwagę na konstytucyjne sformułowanie,
wedle którego prezydent pełni najwyższe zwierzchnictwo. Oznacza to, że
funkcjonuje (czy też funkcjonują) zwierzchnik (czy zwierzchnicy) „niższy” niż
głowa państwa. I tak winno się tu wskazać na Radę Ministrów, która w świetle art. 146 ust. 4 pkt. 7 i 8, zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny. Podobnie stanowił art. 41 pkt. 10 Konstytucji z 1952 r. (Rada Ministrów „sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzi44

P. Sarnecki, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej..., dz.cyt., s. 63.
Zob. na ten temat: W. Fehler, Siły bezpieczeństwa RP, [w:] K.A. Wojtaszczyk, W.J akubowski
(red.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2002, s. 694–699.
46 P. Sarnecki, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej..., dz.cyt., s. 66. Znamienne jest, że uroczyste objęcie zwierzchnictwa prezydenta nad Siłami Zbrojnymi RP ma miejsce w tym samym dniu, co przysięga w Zgromadzeniu Narodowym.
47 R. Mojak, Pozycja ustrojowa Prezydenta RP..., dz.cyt., s. 65.
45
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nie obronności kraju i organizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
[...]”) oraz art. 52 ust. 2 pkt. 8 Małej Konstytucji z 1992 r. (Rada Ministrów
„zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne Państwa”). Niewątpliwie
w tym drugim przypadku pozycję rządu osłabiał fakt istnienia ogólnego, prezydenckiego kierownictwa w dziedzinie bezpieczeństwa. Secundo – Konstytucja RP z 1997 r. uzależnia wykonywanie wszystkich działań głowy państwa,
związanych z funkcją najwyższego zwierzchnika Sił Zbrojnych od pośrednictwa ministra obrony narodowej. Dotyczy to wszystkich (zarówno konstytucyjnych jak ustawowych) kompetencji prezydenta. Można zatem przyjąć, że „niższymi” zwierzchnikami armii – ale dzierżącymi faktyczne atrybuty kierowania
nią – są minister obrony narodowej i rząd. Zdaje się, ze aktualne pozostają
uwagi Z. Trejnisa, poczynione jeszcze w okresie obowiązywania Małej Konstytucji, wedle którego rzeczywiste kierownictwo siłami zbrojnymi, ich rozwój,
szkolenie i przygotowanie do obrony państwa należy do zadań ministra obrony wykonywanych przy pomocy szefa sztabu generalnego, który również dowodzi armią i bezpośrednio podlega ministrowi. W tym sensie również najwyższe zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi ma w większym stopniu wagę tradycyjnej formuły konstytucyjnej niż normy określającej materialne uprawnienia48. O ile faktycznym zwierzchnikiem armii w czasie pokoju jest minister
obrony narodowej, o tyle dowództwo nad nią w czasie wojny przejmuje naczelny dowódca Sił Zbrojnych, powoływany i odwoływany przez prezydenta na
wniosek prezesa Rady Ministrów. Na uwagę zasługuje spór toczący się w okresie urzędowania gabinetu J. Buzka, między prezydentem a ministrem obrony
narodowej o formę zwierzchnictwa nad armią w okresie wojny. Wedle Prezydenta obroną RP winna kierować głowa państwa we współdziałaniu z Radą
Ministrów (zaś bezpośrednie dowództwo – zgodnie z Konstytucją – należałoby do naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych). Z kolei minister obrony uważał, że
obrona państwa winna w takiej sytuacji należeć do Rady Ministrów, jako organu posiadającego faktyczne instrumenty rządzenia49.
Kwestia sporu o wpływy prezydenta na bezpośrednie kierowanie Siłami
Zbrojnymi, również w czasie pokoju, pojawiała się też w trakcie trwania prezydentury L. Wałęsy. Można to przypisać nie do końca wykrystalizowanemu
modelowi cywilnej kontroli nad armią, lecz również stylowi prezydentury
L. Wałęsy. Z. Trejnis korzenie sporu widzi w mechanizmie pewnej „konkurencji” w resorcie obrony: „jego pion cywilny w latach 1993–1995 wiązał swe interesy z rządem i parlamentem, sztab generalny zaś z prezydentem”50. Miałoby
48 Z. Trejnis, Cywilna kontrola nad armią. Konstytucyjne uprawnienia prezydenta RP, [w:] T. Bodio,
W. Jakubowski (red.), Konstytucja RP – oczekiwania i nadzieje, Warszawa 1997, s. 109.
49 J. Onyszkiewicz, minister obrony narodowej w rządzie AWS-UW, proponował by naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych był premier – do niego też należałoby kierowanie obroną państwa. Zob. na ten
temat: P. Wroński, Nie do obrony, „Gazeta Wyborcza”, 21 maja 2002.
50 Z. Trejnis, Cywilna kontrola nad armią..., dz.cyt., s. 106.
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to zatem związek z występującą w tym czasie kohabitacją L. Wałęsy z lewicowym rządem. Bezprecedensowym przejawem rywalizacji między prezydentem
a rządem, był w 1994 r. tzw. „obiad drawski”, podczas którego kadra dowódcza Wojska Polskiego – w obecności L. Wałęsy – wypowiedziała posłuszeństwo
ministrowi obrony narodowej P. Kołodziejczykowi. Podał się on do dymisji, zaś
przedstawiciele ugrupowań parlamentarnych zarzucili prezydentowi działania
naruszające zasadę apolityczności wojska oraz stanowiące zagrożenie dla demokracji51.
Do podstawowych kompetencji Prezydenta RP jako najwyższego zwierzchnika Sił Zbrojnych, należy:
– mianowanie i odwoływanie szefa Sztabu Generalnego WP oraz dowódców rodzajów Sił Zbrojnych. W świetle dotychczasowych doświadczeń należy
przyjąć, że kandydatury przedstawiane prezydentowi, są wynikiem porozumienia między głową państwa a rządem (do 1997 r. szczególna rola przypadała
ministrowi obrony narodowej, który przedstawiał prezydentowi wnioski nominacyjne);
– mianowanie i odwoływanie, na wniosek premiera, naczelnego dowódcy
Sił Zbrojnych na czas wojny. Należy w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie
z obowiązującym do 1992 r. stanem prawnym, powoływanie naczelnego dowódcy należało do Sejmu, zaś gdy ten nie obradował – naczelnego dowódcę
mógł mianować prezydent. „Nie bez odniesienia do urzędu sprawowanego
przez W. Jaruzelskiego formułowane były propozycje wprowadzenia zakazu
sprawowania przez samego prezydenta funkcji Naczelnego Dowódcy Sił
Zbrojnych. Wskazywano w nich, że konstytucja w brzmieniu ustalonym nowelą kwietniową nie zawierała formalnych przeszkód uniemożliwiających połączenie obu tych stanowisk w okresie wojny”52. Należy przyjąć, że od uchwalenia Małej Konstytucji problem ten nie występuje – trudno bowiem przyjąć, że
prezydent sam siebie powoływałby na stanowisko naczelnego dowódcy. Dodatkowym elementem utrudniającym takie posunięcie, jest zasada incompatibilitas dotycząca urzędu prezydenta53;
– mianowanie i zwalnianie dowódców okręgów wojskowych;
– mianowanie (na wniosek ministra obrony narodowej), na pierwszy stopień oficerski, na stopnie generałów i admirałów oraz na stopień marszałka
Polski oraz pozbawianie stopnia generalskiego i admiralskiego.
Na koniec należy zaakcentować, że pozycja ustrojowa prezydenta RP, jako
strażnika bezpieczeństwa i ochrony państwa – podobnie jak w innych państwach naszego regionu – może być postrzegana jako bierna, lecz nie pozba51

W. Roszkowski, Polska, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia 1994–1995, Warszawa 1997, s. 184.
J. Ciapała, Prezydent w systemie ustrojowym..., dz.cyt., s. 185.
53 Problematykę tę reguluje ustawa o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej
z sierpnia 2002 r.
52

106

Społeczeństwo i Polityka Nr 1(10)2007

6. Konkluzje
Po 1989 roku kształtowano relacje między Prezydentem Rzeczypospolitej
a premierem i rządem metodą prób i błędów. Składały się na to przepisy konstytucyjne, ich interpretacja i praktyka ustrojowa, ale i osobowości piastunów
państwowych urzędów oraz złożoność sytuacji politycznej. Konstytucja RP
z 1997 r., odpowiadając na dorobek pierwszych lat transformacji ustrojowej,
mechanizmy i relacje te uporządkowała i zracjonalizowała. Przede wszystkim
– na co zwracałem już uwagę we wstępie – wytyczyła rządowi i głowie państwa
jasne sfery działania. Prezydent nie kieruje nawą państwową, nie posiada
„ogólnego kierownictwa” w jakiejkolwiek dziedzinie, lecz może odgrywać rolę aktywnego arbitra. Z kolei rząd, mając (pod kontrolą sejmową) swoisty monopol na rządzenie państwem, nie może pozostać obojętny na sugestie (inspirujące bądź hamujące) ze strony prezydenta. Ustawa zasadnicza daje zatem
możliwość urzeczywistnienia optymalnego scenariusza ustrojowego – rządów
umiarkowanych, w które wprzężone są tak bardzo pożądane mechanizmy hamowania i wzajemnej kontroli.
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wiona elementów wpływu na rodzące się koncepcje bezpieczeństwa państwa
oraz funkcjonowanie Sił Zbrojnych. W tej dziedzinie – tak jak i w polityce zagranicznej – podstawą wydaje się być zdolność porozumienia między prezydentem a rządem, zaś ściślej – ministrem obrony narodowej. Jest to tym istotniejsze, iż pole prawne współpracy między dwoma segmentami egzekutywy
jest dopiero tworzone. Praktyka ustrojowa okresu prezydentury A. Kwaśniewskiego, zaś szczególnie L. Wałęsy, pokazuje, że głowa państwa nie zamierza
być tu jedynie ceremonialnym organem. Co ciekawe - najbardziej bierną postawę w tej dziedzinie, wydawał się prezentować W. Jaruzelski, będący zawodowym wojskowym. Współpraca między prezydentem a gabinetem T. Mazowieckiego przebiegała bezkolizyjnie, zaś inicjatywa w kwestiach nowych koncepcji polityki bezpieczeństwa (pamiętać należy tu o realiach związanych
z członkostwem – do 1991 r. – w Układzie Warszawskim), czy też dotyczących
nominacji – wychodziła od rządu.
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Projekty zmiany
Konstytucji RP
1. Uwagi wstępne

Pojawienie się w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej projektów
zmiany Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, jest niewątpliwie konsekwencją
dokonania się zmiany politycznej i wymiany układu rządzącego w Polsce.
Projekty te powstały jeszcze przed wyborami parlamentarnymi w roku 20051
i jak do tej pory nie podjęto prób wcielenia w życie zawartych w nich postulatów normatywnych. Paradoksalnie jedyna dokonana w obowiązujacej polskiej konstytucji zmiana doszła do skutku jako konieczność dostosowania
polskiej ustawy zasadniczej do wymagań prawa wtórnego Unii Europejskiej2. Stało się to przy poparciu prawie wszystkich ugrupowań parlamentarnych i był to jedyny tak szeroki konsens polityczny3, dotyczący zagadnień
konstytucyjnych od roku 1997. Można o tym mówić z niemałym uznaniem,
bowiem gdyby tego porozumienia nie osiągnięto, spowodowałoby to spiralę
problemów natury konstytucyjnej wynikających ze złamania art. 9 ustawy za1

Partie, które kwestionowały dorobek III RP, idąc do wyborów kwestionowały także jej podstawę
polityczno-prawną, czyli Konstytucję z 2 kwietnia 1997 roku, proponując jej zmianę w różnym wszelako zakresie.
2 Chodzi o Europejski Nakaz Aresztowania (ENA). Same pracę nad projektem prezydenckim
w komisji nadzwyczajnej wykazały znaczne trudności związane z nowelizacją konstytucji. Efekt prac
w sposób zasadniczy różni sie od złożonego projektu, co pokazuje, jak dobre rozwiązania mogą w efekcie prac parlamentarnych przekształcić się w przepisy o dość problematycznej konstrukcji legislacyjnej.
Wydaje się ponadto, że art. 55 w obecnym brzmieniu jest zbyt szczegółowy jak na regulację konstytucyjną.
3 W głosowaniu 8 września 2006 r. w Sejmie udział wzięło 421 posłów, głosów za – 344, przeciw –
48, wstrzymało się – 29. W rozbiciu na kluby i koła parlamentarne: Prawo i Sprawiedliwość (149, -, -,),
Platforma Obywatelska (120, -, -), Sojusz Lewicy Demokratycznej (-, 47,-), Samoobrona (51,-,-), Liga
Polskich Rodzin (1,1,27), Polskie Stronnictwo Ludowe (19,-,-), posłowie niezrzeszeni (4,-,-), Narodowe Koło Poselskie (-,-,2). www.sejm.gov.pl (8.01.2007). 14 września Senat przyjął ustawę o zmianie
konstytucji, za głosowalo wszystkich 81 senatorów obecnych na sali.
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sadniczej, który zobowiązuje Polskę do przestrzegania wiążącego ją prawa
międzynarodowego.
Pojawianie się projektów zmiany konstytucji: kompleksowych wizji politycznych zmierzających do zmiany status quo, czy też prób zmiany funkcjonujących rozwiązań instytucjonalnych czy aksjologicznych, czy wreszcie podjemowanych ad hoc nowelizacji przepisów rangi konstytucyjnej, trzeba uznać za
normalny fakt występujący w pluralistycznym systemie politycznym. Oczywiście różny jest poziom projektów pojawiający się w ostatnich latach, zarówno
jeśli chodzi o płaszczyznę merytoryczną, jak i legislacyjną, rożne cele i motywacje ich tworzenia, ale z całą pewnością mamy do czynienia z pomysłami
dość radykalnego przekształcenia obecnie funkcjonującego systemu rządów
opartego na Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku.
W niniejszym, z konieczności skrótowym przeglądzie projektów zmiany
konstytucji, skupimy się głównie na trzech projektach partii tworzących obecnie koalicję rządową: Prawa i Sprawiedliwości, Samoobrony i Ligi Polskich
Rodzin. Wybór nie jest przypadkowy. Po pierwsze, partie rządzące z istoty rzeczy łatwiej mogą przystąpić do realizacji konstytucyjnych „remanentów”4, po
drugie w istocie tylko te partie przedstawiły kompleksowe projekty zmiany
konstytucji5.
Zanim jednak przedstawimy propozycje przedstawione w tych trzech projektach, trzeba przez chwilę zastanowić się nad ogólnym znaczeniem zmiany
konstytucji, przyczynach zmiany i ich konsekwencjach. Nie jest to bowiem
rzecz mało istotna, a zmiana kodu normatywnego ma daleko idące konotacje
zarówno natury prawnej, politycznej, jak i społecznej.

2. Przyczyny i konsekwencje zmiany konstytucji
Niewątpliwie jedną z podstawowych funkcji konstytucji, jest swoista petryfikacja stosunków społeczno-gospodarczych, ograniczenie dowolności w życiu
politycznym oraz zapobieganie chaosowi w sferze tworzenia oraz stosowania
prawa. Stabilizacja jest więc niejako istotą konstytucji, a to oznacza, że wszelkie jej zmiany powinny być rzetelnie uzasadnione, gdyż stałość ustawy zasadniczej nadaje jej dodatkowego autorytetu. Nie jest to jednak w żadnym razie
wartość absolutna, swoiste ius infinitum, gdyż racjonalnie patrząc na proces
społeczny nie można zapominać, że zmiana kontekstu, w którym funkcjonuje
konstytucja powinna skutkować zmianą jej samej (urealnieniem6). Nie powin4 Choć oczywiście stworzenie koalicji konstytucyjnej w sprawach dotyczących zagadnień zasadniczych jest praktycznie rzecz biorąc niemożliwe i sceptycznie trzeba się odnosić do możliwości podjęcia
takie prób w obecnej kadencji Sejmu i Senatu.
5 Trzeba jednak zauważyć, że wszystkie relewantne partie (parlamentarne) zgłaszały, bądź zgłaszają postulaty dotyczące zmiany konstytucji.
6 F. Lassalle, O istocie konstytucji, Warszawa 1907, s. 17–19.
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no jednak budzić wątpliwości, że nie każda zmiana kontekstu, musi skutkować
zmianą ustawy zasadniczej, a tylko ta o zasadniczym charakterze. W końcu
nierzadko może się zdarzyć i tak, czego konstytucja Stanów Zjednoczonych
Ameryki jest chyba najlepszym przykładem, że mimo istotnego przekształcenia kontekstu społecznego konstytucja pozostawała nie zmieniona7. Zresztą
podobnie rzecz się ma z innym wytworem amerykańskiego konstytucjonalizmu – konstytucją Japonii8.
Zastanawiając się nad przyczynami zmian konstytucji, można wyróżnić następujące: 1) niedomagania funkcjonalne, przez co rozumiemy wadliwą konstrukcję normatywną i niemożliwość jej naprawy w drodze praktyki konstytucyjnej (jak na przykład pat legislacyjny z początku lat dziewięćdziesiątych);
2) usunięcie rozbieżności pomiędzy konstytucją formalną a konstytucją faktyczną (jak urealnienie konstytucji 29 grudnia 1989 r.); 3) wprowadzenie nowej koncepcji organizacji naczelnych organów państwa (nowela kwietniowa
z 7 kwietnia 1989 r.); 4) próba symbolicznego odcięcia się od przeszłości
(uchwalenie nowej konstytucji Japonii w roku 1946, czy nowej konstytucji niemieckiej w roku 1949)9. Można wyróżnić także pewne czynniki, które wpływają na częstotliwość zmian konstytucji, należą do nich: 1) zakres jej regulacji
(im węższy tym konstytucja trwalsza); 2) stopień jej ogólności (im jest on większy tym zmiany są rzadsze); 3) aktywność sądu konstytucyjnego (im ona większa, tym zmiany rzadsze); 4) związek z rzeczywistością społeczną (im jest on
większy, tym zmiany są rzadziej przeprowadzane); 5) zgodność konstytucji
z funkcjonującym układem sił politycznych (im jest on większy, tym prawdopodobieństwo przeprowadzenia zmian jest mniejsze); 6) sztywność konstytucji (im wyższe są wymogi co do jej zmiany, tym rzadziej jest ona zmieniana,
oczywiście na drodzę legalnej)10. Trzeba jednak pamiętać, że życie polityczne
często opiera się na działaniach o wątpliwej racjonalności i stąd także inne
czynniki właściwe dla poszczególnych systemów politycznych mogą predeterminować probabilistykę zmian ustawy zasadniczej.
Jednak jeśli do zmiany ma dojść, to niewątpliwie onus probandi spoczywa
na tych, którzy do tego dążą, bowiem zarówno zmiana konstytucji (zmiana
częściowa) jak i uchwalenie całkiej nowej konstytucji (zmiana całościowa)11
pociaga za sobą wiele ryzyka, zarówno jeśli chodzi o etap ich projektowania,
7 Chodzi tu o jej formalny kształt, bowiem czym innym jest zmiana tekstu konstytucji, a czymś innym zmiana interpretacji konstytucji, co w systemie amerykańskim zdarzało się i o 180 stopni. Zmiana konstytucji jest więc tylko jednym spośród wielu sposobów na uzgadnianie konstytucji z otoczeniem,
w którym funkcjonuje. Patrz M. Lasocki, Projekty zmian Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. na tle rozważań o zmianie konstytucji, „Studia Politologiczne” 2006, vol. 10, s. 43-44.
8 K. Karolczak, System konstytucyjny Japonii, Warszawa 1999, s. 10.
9 M. Lasocki, Projekty zmian…, dz.cyt., s. 46.
10 Tamże, s. 47.
11 Wyróżnić można jeszcze rewizje konstytucji, która polega na zmianie części przepisów, jednak
tych o rudymentarnym znaczeniu.
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przeprowadzenia ich w parlamencie, jak i codziennej praktyki stosowania
konstytucji w życiu publicznym. Instytucje mają bowiem tendencję do samowzmacniania12, w przypadku konstytucji czas gra znaczącą rolę i działa na korzyść ustawy zasadniczej, jako czynnik ugruntowywujący jej pozycję w społeczeństwie i państwie. Już Monteskiusz twierdził, że: „Nie trzeba bez dostatecznej racji czynić odmiany w prawie”13.
Oczywiście, problem powstaje wtedy, gdy mamy w konstytucji przepisy dysfunkcjonalne, które sprawiają zasadnicze problemy interpretacyjne lub stanowią podstawę wadliwie działających instytucji14. Wówczas znaczenia nabiera
kwestia, czy zostawić je i próbować ratować ich sens za pomocą na przykład wykładni systemowej, czy też dokonać zmiany tekstu konstytucji. Oba rozwiazania
pociągają za sobą niemałe zagrożenia. Istniejące bowiem w konstytucji ewidentnie błędne regulacje, mogą stać się zarzewiem niepotrzebnych konfliktów politycznych i być instrumentalnie interpretowane w celu osiągnięcia doraźnych korzyści politycznych. „Nazbyt twórcza wykładnia może prowadzić do naruszenia
zasad państwa prawnego. (...) Życie nie znosi próżni, a spory nie dające się rozwiązywać w ramach systemu prawa mogą łatwo poprowadzić do rozwiązań pozasystemowych”15. Z drugiej strony jakże łatwo dokonując zmiany zaburzyć wewnętrzny ład aksjologiczny ustawy zasadniczej, czy też wprowadzić instytucję lub
rozwiązanie niekompatybilne z pozostałymi przepisami. Zwłaszcza, że trzeba
zgodzić się, iż: „Stałość i stabilność konstytucji to jej cecha tym donioślejsza, im
bardziej zmienne jest współczesne ustawodawstwo”16. Wreszcie, zmiana jako
efekt politycznego kompromisu bardzo szybko może przestać satysfakcjonować
nawet samych autorów, co stało się dla przykładu na Ukrainie, po nowelizacji
konstytucji, która miała miejsce 8 grudnia 2004 r.; niejako zgodnie ze starą
prawdą, że kompromis, to coś takiego na co wszyscy się zgadzają, ale z czego
nikt nie jest zadowolony. To zaś może doprowadzić do poprawiania poprawek
i bardzo niebezpiecznej dla konstytucji spirali zmian, co zwykle kończy się spadkiem autorytetu i powagi ustawy zasadniczej i jej banalizacją. „Chodzi bowiem
o to, aby Konstytucja, mogła być uważana za trwały fundament stosunków prawnych, a nie za ustawę przejściową i niepewną. Nawet stare ustawy, choć ułomne, bywają lepsze niż ciągła zmienność coraz to nowych ustaw”17.
Z nieco odmienną sytuacją mamy do czynienia wówczas, gdy chodzi
o zmianę wizji państwa i społeczeństwa, zasad naczelnych, radykalnego prze12 R. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków
– Warszawa 1995, s. 281.
13 Monteskiusz, O duchu praw, Kraków 2003, s. 525.
14 Trzeba uznać, że w każdej konstytucji są takie przepisy, które trzeba umiejętnie interpretować,
co w żadnym razie nie powinno oznaczać dowolności w procesie wykładni.
15 M. Zubik, głos w dyskusji, [w:] P. Winczorek, Konstytucja Rzeczypospoltej Polskiej: Nadzieje, Obawy, Rezultaty [w:] Pięć lat Konstytucji Reczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002, s. 121.
16 R. Sobański, „Konstytucja” Konstytucją, www.konstytucje.pl (10.03.2006).
17 S. Estreicher, O konstytucji i polityce Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2001, s. 164.
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kształcenie systemu rządów, słowem całościowej zmiany konstytucji. Trudno
odmówić każdej sile politycznej prawa do prób wprowadzenia w życie swojej
wizji, zwłaszcza że w takim ujęciu konstytucja mniej jawi się jako akt normatywny, a bardziej jako swego rodzaju „opowieść plemienna”, mit. Zmiana
konstytucji może być więc rozumiana jako zmiana narracji o państwie, społeczeństwie i obywatelach. Odebranie mocy starej opowieści i narzucenie własnej, często diametralnie odmiennej. Można tu bowiem dojść do konstatacji,
że ten układ polityczny ma władzę nad narodem, który ma władzę nad mitem,
którego ucieleśnieniem jest między innymi konstytucja. Zbiorowe wyobrażenia członków społeczności na temat podstawowych spraw związanych z życiem społecznym konstytuują i legitymizują rząd dusz, zaś: „Wybór narracji
nigdy nie jest obojętny aksjologicznie”18. Takie działania często wymusza
kontekst polityczny, lecz warto mieć na uwadze, że konstytucja powinna być
czymś co łączy a nie dzieli, zaś każdorazowe zmiany dokonywane przez nowy
układ polityczny mogą doprowadzić do deprecjacji ustawy zasadniczej. Zawsze natomiast warto mieć w pamięci, że: „Chociaż łatwo jest ustanowić lepsze prawa, niepodobna ustanowić takie, których by nie nadużyły namiętności
ludzkie (...) bądźcie pewni, że tam, gdzie według was prawu oddaliście rządy,
będą rządzili ludzie”19.
Reasumując, trwałość konstytucji można uzasadniać na co najmniej trzy
sposoby: 1) aksjologicznie – gdyż chroni wartości oceniane przez jej twórców
jako najwyższe; 2) politycznie – gdyż ustala prawne ramy walki o władzę i sposób jej sprawowania; 3) prawnie – gdyż przydaje władzy państwowej prawowitość, a w miarę upływu lat wprowadza nawyk działania zgodnie z konstytucją,
pomaga budować prolegalistyczne i prokonstytucyjne postawy i poglądy20. Nie
można jednak bronić niezmienności konstytucji jak niepodległości, gdyż: „Nie
ma i nie będzie kodeksu, który by wytrzymał konkurencję z różnorodnością
i komplikacjami życia”21, ta ogólna zasada ma swe zastosowanie także do ustawy zasadniczej.
Uznając siłę i powagę konstytucji, warto zastanowić się nad faktycznym,
a nie tylko przypisanym przez doktrynę wpływem prawa, a ściślej ustawy zasadniczej na życie polityczne państwa i społeczeństwa. Prawo, a konstytucja
w szczególności, jest zarazem wytworem i czynnikiem kultury22, jest więc jednocześnie zmienną zależną i niezależną, może właśnie dlatego często trudno
ocenić jej właściwy wpływ na kształtowanie się życia społecznego. Dość często
bowiem można spotkać się zarówno w wypowiedziach polityków, jak i przed18

W. Brzozowski, Konstytucyjna zasada dobra wspólnego, „Państwo i Prawo” 2006, z. 11, s. 25.
J.J. Rousseau, Uwagi o rządzie polskim, [w:] Umowa społeczna, Warszawa 1966, s. 187.
20 W. Sokolewicz, Jak zapewnić stabilność nowej konstytucji, [w:] A. Łopatka (red.), Ku konstytucji
stabilizującej Polskę, Warszawa 1994, s. 83.
21 W. Jaworski, Prawo cywilne na ziemiach polskich, t. II, Kraków 1920, s. 61.
22 L. Petrażycki, Wstęp do nauki polityki prawa, Warszawa 1968, s. 44.
19
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stawicieli nauki, z pomieszaniem świata norm z opisem rzeczywistości23. Przypisuje się więc nie tylko konstytucji, co prawu w ogólności właściwości, których
ta nie posiada. Jest to wyraz swoistej wiary w omnipotencję normy prawnej,
i często także jej fetyszyzacja24.
Konstytucja newątpliwie ustala ogólne ramy i zasady nie tylko walki o zdobycie i utrzymanie władzy, co ma swoje niebagatelne znaczenie polityczne, ale
wpływa również, często w niemałym stopniu, na układ gospodarczy, wzmacniając czy też ograniczając różne postaci własności jako podstawy tegoż układu, konstruując czy też może raczej potwierdzając istniejące w tej materii realia społeczne. Trzeba tu także wspomnieć o niezwykle ważnej roli konstytucji
jako najwyższego źródła prawa, co skutkuje tym, że wszystkie inne akty prawne nie mogą być niezgodne z postanowieniami ustawy zasadniczej. Na straży tej zasady stoi Trybunał Konstytucyjny i podmioty wyposażone w prawo
zwracania się do tej instytucji o zbadanie zgodności poszczególnych aktów
prawnych z konstytucją. Wreszcie jest też tak, że ustawodawstwo zwykłe powinno być zgodne z tym najwyższym prawem, przez co rozumiemy, że prawo
tworzone w procesie legislacyjnym powinno rozwijać treści zawarte w konstytucji.
Ustawa zasadnicza jest więc w pewnych przypadkach czynnikiem ograniczającym dowolność działań w sferach politycznych, gospodarczych i prawnych, co może za sobą pociągnąć fakt ograniczenia dyskursów i wolnej gry sił
społecznych, kiedy to jedynym argumentem na rzecz takiego czy innego rozwiązania jest argument o jego niezgodności z konstytucją. Z drugiej strony
warto pamiętać, że inkluzja konstytucji rozumiana jako akceptacja wartości
konstytucji jako wartości samej w sobie oraz jej nadrzędność w porządku prawnym, zakłada właśnie taką symboliczną moc wykluczania, w która wyposażona jest ustawa zasadnicza. Może więc nierzadko dojść do konfliktu między tymi dwiema istotnymi wartościami, co w dużym skrócie oznacza konflikt między stabilizacją, którą zapewnia ustawa zasadnicza czy też prawo w ogólności,
a dynamiką zmian społecznych, której uosobieniem jest labilna z natury rzeczy polityka.
Jednak mimo uznania niebagatelnej roli prawa w kształtowaniu czy koncesjonowaniu rzeczywistych procesów społecznych, dostrzec należy, że konstytucja bedąc najwyższym prawem nie może zagwarantować, że zawarte
w niej normy będą bezpośrednio25 i z wielką precyzją transponowane do po23 G. Jellinek, Ogólna nauka o państwie, Warszawa 1921, 105-121; M.A. Faliński, Między teorią
a narracją. Nauka o polityce w perspektywie analitycznej (wybrane problemy), [w:] „Państwo i Kultura
Polityczna” 1991, vol. 2, s. 19–35.
24 J. Galster, O zjawisku fetyszyzmu w prawie konstytucyjnym, [w:] L. Garlicki, A. Szmyt, Sześć lat
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, Warszawa 2003, s. 80.
25 Mimo wyraźnej dyspozycji art. 8 ust. 2 Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku (DzU 1997, nr 78, poz.
483).
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rządku społeczno-politycznego. Choć oczywiście należy dążyć do tego, aby
podejmowanie działań politycznych i prawnych odbywało się w zgodzie
z konstytucją, w ramach i w celu jej realizacji postanowień. Jednak nawet
najlepsza ustawa zasadnicza, to nie tylko papier na którym została spisana,
normy które zostały z niej wyprowadzonę przez doktrynę i orzecznictwo, ale
może przede wszystkim codzienne jej zastosowanie w życiu publicznym, gdyż
tylko w ten sposób można faktycznie osiągnąć postulat jej normatywności26.
Konstytucja stosowana w praktyce, nie będzie więc identyczna z tą, którą została spisana, gdyż „w najbardziej demokratycznym państwie istnieje różnica między sformułowaniami konstytucji a praktyką polityczną”27, lecz nie
można pozwolić na to by jej funkcjonalność była poszukiwana i realizowana
na drodze poza czy ponad prawnej (a więc takiej, która wymyka się ustalonym i pewnym zasadom). Warto przy tym wspomnieć, że „czynnikiem decydującym w państwie nie jest konstytucja, lecz charakter kierowników państwa i dojrzałość opinii publicznej”28, a więc to, co nazwać można behawioralnymi elementami danego systemu rządów29. Chodzi więc o „niedopuszczenie do rozejścia się dróg konstytucji formalnej i rzeczywistej poprzez
system doskonalenia i ochrony tej pierwszej”30. W skrajnych sytuacjach ten
rozdźwięk może doprowadzić nawet do zamachu stanu lub innej formy przejęcia władzy i zniesienia obowiązującej konstytucji na drodzę pozalegalnej
(np. Pakistan 1999 r., Tajlandia 2006 r.). Aby do tego nie doszło czasem trzeba więc odkurzyć to spiżowe prawo, ważne jednak, by zmiana konstytucji była faktycznie niezbędna, a nie wynikała jedynie z doraźnej i koniunkturalnej
potrzeby politycznej.

Projekty zmiany konstytucji
Najważniejsze postanowienia projektów zmiany konstytucji zostaną
zebrane w formie zbiorczych zestawień na końcu niniejszego opracowania.
W tym miejscu skupimy się na ogólnej charakterystyce projektów i występujących w nich trendach oraz podobieństwach i różnicach pomiędzy
nimi.
26 W wymiarze bardzo ogólnym można powiedzieć, że konstytucja ma wtedy walor normatywny,
gdy jest obecna, po pierwsze - w sporach politycznych, po drugie - w orzecznictwie sądowym dotyczącym sytuacji jednostki, a po trzecie – w doktrynie szczegółowych dziedzin prawa. Zob. L. Garlicki, Normatywna wartość ustawy zasadniczej, [w:] M. Wyrzykowski (red.), Konstytucyjne podstawy systemu prawa, Warszawa 2001, s. 11.
27 J. Zakrzewska, Spór o konstytucję, Warszawa 1993, s. 31.
28 Z. Cybichowski, Polskie prawo państwowe, Warszawa 1927, s. 18.
29 S. Gebethner, System rządów parlamentarno-gabinetowych, system rządów prezydenckich oraz
rozwiązania pośrednie, [w:] M. Domagała (red.), Konstytucyjne systemy rządów. Możliwości adaptacji do
warunków polskich, Warszawa 1997, s. 77.
30 A. Bałaban, Polskie problemy ustrojowe, Kraków 2003, s. 25.
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Od 1997 roku pojawiło się co najmniej kilka mniej lub bardziej sprecyzowanych projektów zmiany konstytucji31, lecz trudno przypuszczać aby mimo
istnienia w parlamencie negatywnej większości (to jest takiej, która jest negatywnie ustosunkowana do części przepisów obecnie obowiązującej ustawy zasadniczej), udało się stworzyć większość pozytywną, czyli taką, która będzie
w stanie wypracować rozwiązania, za którymi będzie głosować 2/3 posłów
w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz bezwzględna
większości senatorów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów32. To „opancerzenie (usztywnienie) polskiej Konstytucji może skutecznie zablokować próby jej zmiany”33.
Mimo to, warto przyjrzeć się rozwiązaniom zawartym w projektach zmiany
konstytycji, choćby dlatego, że wyrażają one pewne ogólne tendencje w postrzeganiu ustawy zasadniczej oraz propozycje jej udoskonalenia, zmiany,
przeredagowania przepisów, wreszcie uchwalenia całkiem nowej konstytucji.
To, czy propozycje te spełniają wymogi stawiane przez kanon poprawnej legislacji i czy zawarte w nich pomysły odpowiadają standardom współczesnego
konstytucjonalizmu, spróbujemy ocenić na końcu tego opracowania.
Zaczynając od projektu Ligi Polskich Rodzin, który jak się zdaje, w najmniejszym – co nie oznacza, że w nieistotnym – stopniu zmienia regulację de
lege lata, trzeba wskazać, że nie dokonuje on zasadniczej redefinicji systemu
parlamentarno-gabinetowego. Mimo to pozycja organu przedstawicielskiego
ulega pewnym ograniczeniom kosztem władzy wykonawczej, a w samej strukturze parlamentu ulega przesunięciu relacja Sejm-Senat, w stronę zwiększenia
relewantności tego drugiego (mocniejsza pozycja w procesie legislacyjnym,
udział w procesie powoływania rządu). Także kadencje obu izb ulegają rozdzieleniu, a wybory do Senatu zostają połączone z wyborami samorządowymi.
Zmienia sie procedura powołania rządu oraz niektórych ministrów. Niewątpliwie zmianą o zasadniczym, rewolucyjnym charakterze jest wyposażenie izby
wyższej, działającej na wniosek prezydenta, w prawo uchylenia orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i to zwykłą większością głosów. Istotnym novum jest
także pojawienie się urzędu wiceprezydenta wzorowanego na rozwiązaniach
amerykańskich. Spore zmiany pojawiają się również w trybie powoływania Senatu, zaś sama konstytucja w sposób bezwzględny, expressis verbis zyskuje prymat nad wszystkimi umowami miedzynarodowymi (jest tak również de lege lata, lecz nie jest to stanowisko całej doktryny). Projekt LPR przywraca w ogra31 Ostatni z nich, to złożony 5 września 2006 r. (przez 156 posłów), poselski projekt ustawy o zmianie konstytucji, dotyczący uzupełnienia art. 38 ustawy zasadniczej o słowa „od chwili poczęcia”. 27 października odbyło się z Sejmie pierwsze czytanie, wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu
poparło 88 posłów, 264 było przeciw, a 14 wstrzymało się od głosu. www.sejm.gov.pl, (11.01.2007).
32 Art. 235 ust. 4 Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.
33 T. Słomka, Polityczno-ustrojowy dyskurs o utrzymaniu drugiej izby parlamentu w Polsce, „Studia
Politologiczne” 2005, vol. 9, s. 168.
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niczonym wszelako zakresie instytucję liberum veto. Przekazanie organizacji
międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencji organów
władzy państwowej w niektórych sprawach, wymaga jednogłośnej decyzji obu
izb. To wszystko sprawia, że projekt ten dokonuje znaczących, ale nie radykalnych przekształceń systemu konstytucyjnego.
Z kolei projekt autorstwa Samoobrony, wprowadza już istotne zmiany
w systemie sprawowowania władzy. Zapewne nie można tu jeszcze mówić
o systemie hiperprezydenckim, jaki występuje w Rosji, jednak z całą pewnością można go scharakteryzować jako taki, w którym występuje dominacja głowy państwa34 w systemie organów państwa (system superprezydencki), przy
ograniczeniu pozycji zredukowanego, jednoizbowego parlamentu – Sejmu
oraz Rady Ministrów. Mimo formalnie obowiązującego w tym projekcie przepisu o trójpodziale władzy, system zaprojektowany przez Samoobronę jest jego negacją. Do kompetencji prezydenta należy bowiem prowadzenie polityki
zewnętrznej i wewnętrznej, co przy powierzeniu mu ogólnego kierownictwa
nad Radą Ministrów oraz prawa powoływania i odwoływania jej prezesa oraz
prawa do dymisjonowania rządu (odpowiedzialność polityczna przed prezydentem), prowadzić musi do całkowitego ubezwłasnowolnienia gabinetu. Prezydent ma także prawo wydawać dekrety z mocą ustawy, a więc uzyskuje istotny wpływ na proces prawotwórczy. Znacznemu osłabieniu ulega pozycja Sejmu – jedynego organu władzy ustawodawczej, zarówno w sferze kontroli rządu (wotum nieufności wyrażane jest większością 2/3 głosów, w obecności co
najmniej połowy ustawowej liczby posłów, na wniosek zgłoszony przez co najmniej 230 posłów), jak i sferze ustawodawczej (weto prezydenta jest przełamywane poprzez ponowne uchwalenie ustawy przez Sejm większością 2/3 głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów). Zniesiony zostaje
immunitet parlamentarny, Sejm zostaje także pozbawiony prawa decydowania
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wojny i zawarciu pokoju, którą to
kompetencję przejmuje prezydent. Jest więc to projekt radykalnego przekształcenia systemu konstytucyjnego.
Ostatnim i zarazem najbardziej oryginalnym rozwiązaniem jest projekt
Prawa i Sprawiedliwości, który proponuje nie nowelizację konstytucji, jak
w dwóch poprzednich przypadkach, ale uchwalenie całkiem nowej konstytucji. Nie sposób omówić tego projektu w całości, ale warto zauważyć, że nadaje on państwu charakter antykomunistyczny, a aksjologia konstytucji jest
oparta o chrześcijański system wartości, który zdaniem autorów „jest jedynym w skali społecznej znanym/ występującym/obowiązującym w Polsce. Jego depozytariuszem jest przede wszystkim Kościół Katolicki”35, zaś sama
34

Podobnie: Tamże, s. 167.
Wykład Jarosława Kaczyńskiego w Fundacji im. S. Batorego, „O naprawie Rzeczypospolitej”,
http://www.pis.org.pl/article.php?id=270, (11.01.2007).
35
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konstytucja rozpoczyna się od invocatio Dei. System relacji między organami
państwa opiera się na trójpodziale władzy, w którym nie jest uwzględniony
prezydent (jest poza, obok, czy ponad?). Osłabiona zostaje pozycja parlamentu względem głowy państwa poprzez podniesienie do 2/3 większości głosów wymaganej do odrzucenia przez Sejm weta ustawodawczego prezydenta,
jeśli ten uzna, że ustawa narusza podstawowe interesy Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony suwerennosci oraz bezpieczeństwa państwa. Sejm
nie ma możliwości uchwalenia indywidualnego wotum nieufności, wobec poszczególnych członków rządu36. Kolejnym dowodem na deprecjację roli parlamentu, jest fakt rozszerzenia katalogu sytuacji, w których prezydent może
podjąć decyzję o skróceniu kadencji Sejmu (w przypadku uchwalenia po raz
4 w ciągu kadencji wotum nieufności dla RM oraz w ciągu 6 miesięcy od dnia
wyboru na urząd, jeżeli od wyboru Sejmu upłynął co najmniej rok). Wprowadzona zostaje także niezależność kadencji Sejmu i Senatu, liczebność tego
drugiego zostaje zmniejszona do 30 senatorów powoływanych spośród osób
pełniących przez co najmniej 5 lat funkcję publiczną z wyboru lub kierownicze stanowisko w państwie. Pozbawione biernego prawa wyborczego zostają
osoby skazane prawomocnie za umyślne przestępstwo ścigane z urzędu. Prezydent nabywa prawo do tworzenia prawa w postaci rozporządzeń z mocą
ustawy wydawanych na wniosek rządu, a zatwierdzanych przez Sejm. Zwiększone zostają jego kompetencje kreacyjne, przez m.in. powoływanie prezesa
Urzędu ds Radiofonii i Telewizji, a także wpływ na powoływanie rządu, m.in.
poprzez tworzenie rządu prezydenckiego, a także odmowę powołania Prezesa lub członka Rady Ministrów ze względu na bardzo niedookreślone, a więc
mocno arbitralne przyczyny: bezpieczeństwo państwa i podejrzenie nieprzestrzegania prawa, przez kandydata na stanowisko rządowe. Ponadto prezydent jako najwyższy przedstawiciel państwa określa strategiczne kierunki polityki państwa oraz posiada istotną kompetencję złożenia z urzędu sędziego,
którego zachowanie swiadczy o niezdolności lub braku woli rzetelnego wykonywania zawodu, cokolwiek mogłoby to znaczyć. Zmianie ulega, w porównaniu do dotychczasowych uregulowań, skład Trybunału Konstytucyjnego (18
sędziów), sposób jego powołania (przez Prezydenta, Sejm i Senat) oraz rozszerzenie jego kompetencji m.in. ustalanie powszechnie obowiązującej wykładni konstytucji. Pewne zmiany dotyczą także Krajowej Rady Sądownictwa.
Projekt PiS-u jest więc oparty na odmiennych od obowiązujących de lege lata
zasadach i zakłada wzmocnienie urzędu prezydenta w relacjach w parlamentem i rządem, co w sposób istotny zmienia stosunki w ramach całego systemu
sprawowania władzy.
36 Co zmierza do racjonalizacji odpowiedzialności politycznej rządu. De lege lata mimo istnienia
negatywnej większości w Sejmie a braku pozytywnej, nie można odwołać rządu chronionego przez konstruktywne wotum nieufności, lecz można odwołać premierowi wszystkich ministrów.
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Jeśli chodzi o podobieństwa pomiędzy przedstawionymi projektami, wszystkie zakładają wzmocnienie władzy wykonawczej, głównie zaś pozycji prezydenta. Odbywa się to w różnym wszelko zakresie, od w zasadzie niewielkich
zmian w projekcie LPR, poprzez przypisanie mu wielu, nierzadko istotnych
kompetencji w projekcie PiS-u, do stworzenie urzędu superprezydenta w rozwiązaniach zaproponowanych przez Samoobronę. Obecna jest też charakterystyczna we wszystkich zaprezentowanych rozwiązaniach, próba ograniczenia
relewancji parlamentu, poprzez zarówno zmianę składu (radykalne przekształcenie zwłaszcza w projekcie Samoobrony), jak i zredukowania pozycji
i wpływu w wypełnianiu funkcji ustawodawczej, kontrolnej i kreacyjnej. Jest to
wyraz nieufności do ciała deliberującego, jakim jest parlament, oraz próba wykorzystania niewątpliwie szybszych, bardziej efektywnych, ale stwarzających
większe niebezpieczeństwo struktur władzy wykonawczej (przy zastrzeżeniu,
że projekt PiS-u zakłada, pozostawanie prezydenta poza władzę wykonawczą,
choć nie bez możliwości wywierania na nią wpływu). Jednak, jeśli mamy znaleźć jakieś rozwiązania wspólne dla wszystkich trzech projektów, to napotykamy duże trudności. Właściwie są tylko dwie takie zbieżności na poziomie instytucjonalnym. Pierwszym jest podwyższenie większości koniecznej do odrzucenia prezydenckiego weta do 2/3 posłów. Drugim, odejście od konstytucyjnie
umocowanej proporcjonalności wyborów do Sejmu.
Różnice, mimo podobnego kierunku zmian, który dąży do wzmocnienia
władzy wykonawczej, możemy dostrzec zarówno gdy chodzi o uregulowania
poszczególnych instytucji, jak i aksjologię projektów. Dla przykładu, propozycja PiS zmierza do rozszerzenia immunitetu materialnego, poprzez włączenie
do niego nie tylko spraw wchodzących w zakres sprawowanego mandatu, ale
również tych związanych z jego pełnieniem, gdy projekt Samoobrony znosi
całkowicie immunitet zarówno materialny, jak i formalny. Pomysły na reformę Senatu w każdym z projektów prezentują się odmiennie, podobnie jak proces powoływania Rady Ministrów. Różne stanowiska prezentują koalicjanci,
także gdy idzie o określenie Rzeczypospolitej, stosunku do konfesji, czy praw
i wolności człowieka. Odmienności tych można odnaleźć więcej.
Są to oczywiście tylko projekty i to projekty stworzone z myślą o zbliżających się wyborach, stąd niektóre rozwiązania są ewidentnie nieprzemyślane
i niedopracowane37. W razie prób wcielenia ich w życie, wiele przepisów trze37 Dla przykładu: przyznanie Senatowi prawa odrzucania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
(LPR); konstrukcja trybu pilnego (Samoobrona); wyposażenie prezydenta w prawo quasi-kontroli rzetelności, kwalifikacji i apolityczności służby cywilnej (PiS); uznanie wszystkich kompetencji prezydenta za jego prerogatywy co skutkuję brakiem odpowiedzialności politycznej (Samoobrona); ograniczenie niezawisłości sądów poprzez prawo prezydenta do odwołania sędziów, których zachowanie swiadczy i niezdolności lub braku woli rzetelnego wykonywania zawodu (PiS); nie objęcie urzędu wiceprezydenta odpowiedzialnością przed Trybunałem Stanu (LPR); zobowiązanie Trybunału Konstytucyjnego do orzekania we wszystkich sprawach „większością głosów ustawowego składu” (Samoobrona);
procedura przekazanie organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencji
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Podsumowanie
Po upływie niespełna 10 lat obowiązywania konstytucji, dokonano jej
pierwszej nowelizacji, pojawiają się kolejne projekty jej zmiany, mniej lub bardziej zasadnicze. Niestety, nie doszło do inkluzji wartości konstytucji jako wartości samej w sobie, i nic nie wskazuje na to, że stanie się tak w najbliższej
przyszłości. Ustawa zasadnicza zamiast łączyć, dzieli, a przecież powinna ona
jednoczyć społeczeństwo wokół wyrażanych w niej zasad i wartości38. Świadczy to o istotnych, głębokich podziałach socjo-politycznych, braku szerokiego
konsensu co do aktu prawno-politycznego samokreślenia, jakim jest ustawa
zasadnicza. Wiara w omnipotencję prawa oraz konstruktywistyczna wizja ustawy zasadniczej skłaniają krytyków obowiązującej konstytucji do podejmowania prób zmiany porządku konstytucyjnego, który obarczają odpowiedzialnością za wszystkie wady i błędy systemu sprawowania władzy39, które, o czym
często się zapomina, są politycznej, a nie prawnej prowieniencji. Mamy przecież zachowaną ciągłość sprawowania władzy, dokonuje się jej alternacja poprzez regularnie przeprowadzane wybory (co więcej, w ich wyniku doszły do
władzy ugrupowania krytykujace system), instytucje powołane przez konstytu-

Projekty zmiany Konstytucji RP

ba by napisać po prostu od nowa. W tym brzmieniu projekty te nie są w niczym
lepsze od określanej czasem jako „przegadana”, obecnie obowiązującej konstytucji, krytykowanej przez autorów zmian, zaś wiele rozwiązań jest po prostu na niskim poziomie legislacyjnym. Warto chyba skonstatować, że jeśli już
zmieniać konstytucję, to na lepszą.

organów władzy państwowej w niektórych sprawach de facto w procedurze liberum veto (LPR); przyznanie zbyt wielu praw podmiotowych, których realizacja w tym systemie ekonomicznym w praktyce
jest niemożliwa (Samoobrona); ograniczenie niezależności Narodowego Banku Polskiego (Samoobrona); wyposażenie prezydenta w prawo odmowy mianowania członka rządu na podstawie arbitralnych
przesłanek (PiS); włączenie do składu Senatu byłych prezydentów bez określenia trybu i zasad (PiS);
przyznanie Senatowi sprawowania kontroli nad Radą Ministrów bez określenia na jakich miałoby się
to odbywać zasadach (LPR); ułomna stylizacja przepisu dotyczącego kar cielesnych (LPR); przepisy
art. 177 i 178 odnoszące się do tego samego art. 175 mimo ewidentnie różnych zakresów spraw, które
normują (Samoobrona); Zob. też: M. Laskowska, W. Sokolewicz, W obliczu proponowanych zmian
konstytucji, [w:] W. Czaplński (red.), Prawo w XXI wieku, Warszawa 2006, s. 439–357.
38 T. Mołdawa, Konstytucja RP a standardy współczesnego konstytucjonalizmu, [w:] T. Bodio, W. Jakubowski (red.), Konstytucja RP oczekiwania i nadzieje. Materiały z Konferencji Naukowej Wydziału
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 14–15 listopada 1996 r., Warszawa
1997, s. 29.
39 Dla przykładu: „Jednak uchwalona przed sześcioma laty ustawa zasadnicza, ukształtowana
w warunkach braku zwartej koncepcji ustrojowej i negatywnego kompromisu politycznego, nie ustanowiła wyraźnej aksjologicznej podstawy wspólnoty politycznej i pozwoliła rozwijać się istotnym wadom
ustrojowym. (...) Wszystkie te wady mają swoje konstytucyjne zakotwiczenie. (...) W chwili obecnej
ostry kryzys III RP wymaga stanowczych reakcji ustrojowych i konstytucyjnych.”, Kazimierz Michał
Ujazdowski, Czas na zmianę konstytucji, „Rzeczpospolita”, z 21 maja 2003 r.; „Fundamentem każdego państwa jest konstytucja. Nie zmienimy Polski na lepsze, jesli nie zmienimy konstytucji.”,
http://www.janrokita.pl/ (23.03.2006).
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cję funkcjonują, choć oczywiście jak w każdym systemie mogłyby działać
sprawniej. Można oczywiście można mieć zarzuty do aksjologii konstytucji,
kwestionować konsens polityczny40, którego konsekwencją było uchwalenie
konstytucji – bo przecież polityka jest konstytytuowana przez spór, tam gdzie
go nie ma, brakuje również miejsca na politykę41. Trudno jednak zarzucić obowiązującej ustawie zasadniczej posiadanie istotnych wad, które wypaczają i zaburzają prawidłowe funkcjonowanie państwa; przyczyny tego stanu rzeczy
zdają się leżeć gdzie indziej.
Przyjęte rozwiązania są oczywiście jednymi spośród wielu potencjalnie
możliwych, wszak prace w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego mogły potoczyc się nieco inaczej i system sprawowania władzy mógł się
oprzeć na innych zasadach. Jednak normatywny charakter konstytucji, jaki by
on nie był, pozwala na uporządkowanie skomplikowanej rzeczywistości społecznej. „Dzieje się tak dlatego, że w społecznej świadomości funkcjonuje idea
konstytucji jako zbioru praw kardynalnych, ustawy fundamentalnej, prawa zasadniczego, które wyznacza pole oraz granice działania władzy, jak też gwarantuje wolności oraz prawa jednostki”42. Argumenty te wskazują więc na zasadność utrzymania status quo, choć oczywiście polityczne uwarunkowania
mogą wymóc podjęcie prób jego zmiany. „Mądry ustrojodawca nie usiłuje zablokować zmian ustawy zasadniczej, lecz szuka rozumnej równowagi między
jej pożądaną trwałością a jej racjonalną zdolnością adaptowania się do zmian
społecznych”43. Trzeba jednak rzetelnie odpowiedzieć na pytanie: czy rzeczone zmiany już wystąpiły?

40

Traktowany nierzadko jako grzech pierworodny ustawy zasadniczej.
J. Bunzel, Anti-politics in America, New York 1970, s. 7.
42 W. Skrzydło, głos w dyskusji, [w:] P. Winczorek (red.), Pięć lat Konstytucji…, dz.cyt., s. 137.
43 J. Baszkiewicz, O kilku dylematach konstytucyjnych w świetle historii, [w:] T. Bodio, W. Jakubowski (red.), Konstytucja RP…, dz.cyt., s. 59.
41
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Projekt
Prawa
i Sprawiedliwości

Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
Poszanowanie przyrodzonej godności każdego człowieka, troska
o dobro wspólne, sprawiedliwość, rządy prawa i solidarność stanowią podstawy ładu państwowego.

Projekt
Samoobrony

Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich jej obywateli.

Projekty zmiany Konstytucji RP

ANEKS
Komparatystyka proponowanych zmian konstytucyjnych
RZECZPOSPOLITA
Obecna konstytucja

Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateProjekt
Ligi Polskich Rodzin li oraz osób pochodzenia polskiego zamieszkałych poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
SUWEREN
Obecna konstytucja

Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

Projekt
Prawa
i Sprawiedliwości

Władza publiczna w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
Projekt

Samoobrony

Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu
Polskiego.

Projekt
Ligi Polskich Rodzin –
PODZIAŁ WŁADZY
Obecna konstytucja

Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej (Sejm, Senat), władzy wykonawczej (Prezydent, Rada Ministrów) i władzy sądowniczej (sądy i trybunały).

Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej (Sejm, Senat), władzy wykonawczej
Projekt
Prawa i Sprawiedli- (Rada Ministrów z Prezesem RM na czele) i władzy sądowniczej
(sądy i trybunały). Prezydent poza trójpodziałem władzy.
wości
Projekt
Samoobrony

Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej (Sejm), władzy wykonawczej (Prezydent, Rada Ministrów) i władzy sądowniczej (sądy i trybunały).
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Projekt
Ligi Polskich Rodzin –
STOSUNKI PAŃSTWO - KOŚCIÓŁ
Obecna konstytucja

Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione. Bezstronność państwa w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych. Autonomia i niezależność państwa i kościoła. Konkordat z Kościołem katolickim. Z innymi kościołami
oraz związkami wyznaniowymi ustawy uchwalone na podstawie
umów.

Brak przepisu o bezstronności władz publicznych w sprawach przeProjekt
Prawa i Sprawiedli- konań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych.
wości
Projekt
Samoobrony

–

Konkordat obowiązujący w dniu przyjęcia niniejszej Konstytucji
Projekt
Ligi Polskich Rodzin nie może być zmieniony bez zgody Stolicy Apostolskiej. Zakazane
jest działanie sekt, które stosują metody manipulowania ludźmi.
PRAWA I WOLNOŚCI
Obecna konstytucja

Godność człowieka źródłem praw i wolności. Ograniczanie praw
i wolności nie można naruszać ich istoty i musi być uchwalone
w drodze ustawowej. Normy programowe bez możliwości ich egzekwowania przed sądami.

Wolności i prawa nie mogą być nadużywane do zamachów na poProjekt
Prawa i Sprawiedli- rządek prawny ani do czerpania korzyści z naruszenia prawa. Ograniczenia praw i wolności mogą naruszać ich istotę, jeśli polegają na
wości
orzeczeniu przez sąd sprawiedliwej kary lub środka koniecznego do
zapobieżenia popełnianiu przestępstw. Mandat z wyboru może wygasnąć na podstawie nieprawomocnego wyroku. Organizator zgromadzenia ponosi solidarną odpowiedzialność za szkody wraz ze
sprawcą. Państwowe szkolenia zawodów zaufania publicznego. Wyłączenie zaskarżenia decyzji lub orzeczenia w sprawach mniejszej
wagi. Oskarżonego nie uważa się za winnego, dopóki nie zostanie
mu udowodniona wina (odwrócenie formuły44).
Projekt
Samoobrony

44
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Prawo do pracy, zabezpieczenia socjalnego, nauki, ochrony zdrowia, mieszkania jako prawa podmiotowe egzekwowane przed sądami. Obywatel ma obowiązek udziału w referendum, jeśli najpóźniej
w dniu głosowania kończy 18 lat.

Odwrócenie formuły, a nie zasady jak pisał autor w: M. Lasocki, Projekty zmian…, dz.cyt., s. 52.
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SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA
Obecna konstytucja

Zamknięty system źródeł prawa: Konstytucja, ustawy,ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Ponadto: prawo
miejscowe, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, prawo wtórne
organizacji międzynarodowych, rozporządzenia Prezydenta z mocą ustawy.

Rozporządzenia z mocą ustawy może wydawać Prezydent na wnioProjekt
Prawa i Sprawiedli- sek Rady Ministrów. Rozporządzenie zostaje ogłoszone i wchodzi
w życie, jeśli zostało zatwierdzone przez Sejm.
wości
Projekt
Samoobrony

Projekty zmiany Konstytucji RP

Projekt
Ochrona życia od momentu poczęcia do chwili naturalnej śmierci.
Ligi Polskich Rodzin Nikt nie może być okrutnym karom cielesnym, co dopuszcza
możliwość stosowania kar cielesnych, które nie są przy tym okrutne.

Źródłem prawa powszechnie obowiązującego są także dekrety
Prezydenta z mocą ustawy.

Umowa międzynarodowa, która przekazuje organizacji międzynaProjekt
Ligi Polskich Rodzin rodowej kompetencje organów państwa jest uchwalana przez Sejm
i Senat jednogłośnie (liberum veto). Żadne umowy międzynarodowe nie mogą naruszać prymatu Konstytucji.
SEJM
Obecna konstytucja

Sejm składa się z 460 posłów wybieranych w wyborach: powszechnych, równych, bezpośrednich, proporcjonalnych oraz w tajnym
głosowaniu, na 4 lata. Sprawuje kontrolę nad działalnością Rady
Ministrów. Skrócenie kadencji w przypadku niemożności wyboru
rządu (obligatoryjne) i niemożności uchwalenia ustawy budżetowej (fakultatywne).

360 posłów, brak wymogu proporcjonalności wyboru. Skrócenie
Projekt
Prawa i Sprawiedli- kadencji w przypadku uchwalenia po raz 4 w ciągu kadencji wotum
nieufności dla RM. Prezydent może skrócić kadencje także w ciąwości
gu 6 m-cy od dnia wstąpienia na urząd, jeżeli od wyboru Sejmu
upłynął co najmniej rok. Wybranym na posła nie może być osoba
skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
Projekt
Samoobrony

Sprawuje kontrolę nad działalnością NBP. Brak wymogu proporcjonalności wyboru, co najmniej 50% posłów jest wybieranych
w okręgach jednomandatowych. Posłowie nie mogą pełnić mandatu dłużej niż przez 3 następujące po sobie kadencje. Brak immunitetu parlamentarnego.
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Ligi Polskich Rodzin 360 posłów, brak wymogu proporcjonalności wyboru.
SENAT
Obecna konstytucja Senat liczy 100 senatorów wybieranych w wyborach: powszechnych,
bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, na 4 lata. Skrócenie kadencji Sejmu oznacza także skrócenie kadencji Senatu.
Senat składa się z 30 senatorów wybranych w jednomandatowych
Projekt
Prawa i Sprawiedli- okręgach wyborczych. Prezydent po zakończeniu kadencji i złożeniu przysięgi wchodzi z urzędu w skład Senatu. Wybory do Senatu
wości
odbywają się jednocześnie z wyborami samorządowymi. Bierne
prawo wyborcze ma obywatel, który ukończył 35 lat i pełnił przez
co najmniej 5 lat funkcję publiczną z wyboru lub kierownicze stanowisko w państwie. Wybranym na senatora nie może być osoba
skazana prawomocnym wyrokiem.
Projekt
Samoobrony

Likwidacja wyższej izby parlamentu.

50 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośreProjekt
Ligi Polskich Rodzin dnich i w tajnym głosowaniu, 22 senatorów wybieranych przez Polaków zamieszkałych za granicą, po jednym wybranym przez sejmik
każdego województwa, po jednym wybranym przez senaty uczelni
wyższych (enumeratywnie wyliczonych). W skład Senatu bez prawa
głosu wchodzi z urzędu wiceprezydent jako Marszałek Senatu. Kadencja Senatu trwa 6 lat i jest niezależna od kadencji Sejmu.
PROCES LEGISLACYJNY
Obecna konstytucja Inicjatywa ustawodawcza: posłowie, Senat, Prezydent, Rada Ministrów oraz co najmniej 100 000 obywateli. Sejm rozpatruje projekt
w trzech czytaniach. Poprawki Senatu odrzucane przez Sejm bezwzględną większością głosów, a weto prezydenta większością 3/5
głosów. Prezydent może przekazać ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, orzeczenia Trybunału są ostateczne.
Inicjatywa przysługuje: 36 posłom, Senatowi, Prezydentowi i RaProjekt
Prawa i Sprawiedli- dzie Ministrów oraz grupie co najmniej 100 000 obywateli (Sejm
rozpatruje ich projekt w ciągu 2 m-cy od jego wniesienia). Prezywości
dent może zgłosić weto wobec ustawy, które Sejm może przełamać
większością 2/3 głosów. Co najmniej dwa czytania podczas rozpatrywania projektu.
Projekt
Samoobrony
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Prezydent może zgłosić weto wobec ustawy, które Sejm może przełamać większością 2/3 głosów. Ma prawo uznać przedłożony przez
siebie projekt za pilny.
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RADA MINISTRÓW
Obecna konstytucja

Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną RP
oraz kieruję administracją rządową. Rada Ministrów jest emanacją wiekszości parlamentarnej i przed parlamentem ponosi odpowiedzialność polityczną. Powoływana przez Prezydenta musi uzyskać wotum zaufania Sejmu, w przypadku dwóch pierwszych etapów powoływania rządu bezwględną większością w obecności, co
najmniej połowy ustawowej liczby posłów, w trzecim etapie zwykłą
większością. Niemożność wyłonienia rządu skutkuje skróceniem
kadencji i przedterminowymi wyborami. Zmian w Radzie Ministrów dokonuje Prezydent na wniosek Premiera.

Projekty zmiany Konstytucji RP

Projekt
Uchwałę Senatu odrzucającą ustawę albo poprawkę zaproponoLigi Polskich Rodzin waną w uchwale Senatu uważa się za przyjętą jeżeli Sejm nie
odrzuci jej większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Prezydent może zgłosić weto wobec
ustawy, które Sejm może przełamać większością 2/3 głosów. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego może być odrzucone przez Senat zwykłą większością głosów na wniosek Prezydenta.

Prezydent powołuje Prezesa Rady Ministrów po konsultacjach
Projekt
Prawa i Sprawiedli- z klubami poselskimi. W razie dwóch nieudanych prób powołania
rządu, Prezydent powołuje rząd, któremu Sejm nie może przez 6
wości
m-cy wyrazić wotum nieufności. Dymisja Rady Ministrów następuje także w razie nieuzyskania absolutorium. Prezydent może
odmówić powołania Prezesa Rady Ministrów lub ministra jeżeli
istnieje uzasadnione podejrzenie, że nie będzie on przestrzegać
prawa albo jeśli przeciwko powołaniu przemawiają ważne względy
bezpieczeństwa państwa.
Projekt
Samoobrony

Powoływana i odwoływana przez Prezydenta. Sejm może wyrazić
wotum nieufności większością 3/4 głosów na wniosek co najmniej
230 posłów.

Po pierwszej nieudanej próbie powołania rządu istnieje możliwość
Projekt
Ligi Polskich Rodzin powołania na 6 m-cy rządu prezydenckiego i przedłużenie tego
okresu na kolejne 6 m-cy za zgodą Senatu. Po upływie tego okresu Prezes Rady Ministrów występuje o wotum zaufania do Sejmu.
Sejm nie może udzielić wotum nieufności rządowi, który powołano bez jego udziału. Odnośnie zmian ministrów: spraw zagranicznych i obrony narodowej Prezydent może uzależnić dokonanie
zmiany od zgody Senatu.
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Postawy wobec prawa
– przegląd zagadnień

Problematyka postaw wobec prawa wymaga kilku wstępnych wyjaśnień. Po
pierwsze, postawy to kategoria podmiotowa, a więc są to zawsze czyjeś postawy, np. poszczególnych jednostek, jakiejś grupy społecznej, czy też ujmując to
szerzej – całego społeczeństwa. Po drugie, postawy wyrażają stosunek
podmiotu do istotnej części rzeczywistości, są zatem zawsze skierowane na jakiś obiekt, w tym przypadku tym obiektem jest prawo. Jak wiadomo, prawo jako regulator życia społecznego dotyka wielu jego obszarów takich jak rodzina,
praca, zarobki, podatki, życie codzienne, przepisy drogowe itd. Można też rozumieć prawo jako czynnik stabilizujący porządek ustrojowy. Postawa wobec
prawa jest więc istotnym czynnikiem konstytuującym społeczeństwo obywatelskie.
Przedmiotem niniejszego artykułu będą postawy Polaków wobec prawa rozumianego jako zespół norm regulujących życie społeczne.
Postawa jest na ogół rozumiana jako ocena jakiegoś obiektu, o którym daje się pomyśleć1. Obiektem tym może być ideologia, wolność słowa, grupa społeczna itp.
Według B. Wojciszke postawą nazywamy względnie stałą skłonność do
ustosunkowania się człowieka do danego obiektu (zdarzenia, przedmiotu,
idei, innej osoby2. Określenie czyjejś postawy jest związane z wartościowaniem
obiektu, przejawiającym się w jego umiejscowieniu na dwubiegunowym kontinuum, którego jeden kraniec to negatywny stosunek czyli odrzucenie, a drugi
– pozytywny – to całkowita akceptacja.
W literaturze psychologicznej popularna jest również tzw. strukturalna definicja, zgodnie z którą postawa jest strukturą składającą się z trzech elemen1
2
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G. Bohner, M. Wanke, Postawy i zmiana postaw, Gdańsk 2004, s. 17.
B. Wojciszke, Postawy i ich zmiana, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia, t. 3, Gdańsk 2000, s. 79.

Społeczeństwo i Polityka Nr 1(10)2007

Postawy wobec prawa – przegląd zagadnień

tów: wiedzy o obiekcie postawy (element poznawczy), emocjonalnych reakcji
wobec obiektu postawy (element emocjonalny) oraz zachowania (element behawioralny). Takie rozumienie postawy ma szczególną wartość poznawczą,
gdy obiektem postawy jest byt konkretny. W sytuacji gdy obiekt postawy jest
bardziej uogólniony, wówczas wymienione wyżej trzy składniki postaw sprowadzają się do jednego wymiaru – wartościowania3.
W przypadku, gdy obiektem postawy jest prawo rozumiane jako szereg
norm odnoszących się do społecznego funkcjonowania jednostek, definicja
trójelementowa znajduje swoje zastosowanie. Prawo jest bowiem czymś konkretnym, dającym się wyodrębnić z rzeczywistości, a jednocześnie jest jej nieodłączną częścią.
Stąd też, w polskiej literaturze dotyczącej problematyki postaw wobec prawa, tak popularne jest podejście strukturalne. Znajduje ono odzwierciedlenie
min. w pracach G. Skąpskiej. Autorka definiuje postawę wobec prawa jako
ogół względnie trwałych dyspozycji do określonego oceniania norm prawnych
i emocjonalnego reagowania wobec tych norm, opartych na przekonaniach
dotyczących prawa i jego właściwości, połączonych względnie trwałymi dyspozycjami do zachowania się w sytuacjach regulowanych przez normy prawne4.
Podobne podejście prezentuje I.Jakubowska-Branicka. Zgodnie z przekonaniami autorki, poddając analizie kwestię stosunku jednostki wobec prawa,
należy badać trzy zagadnienia. Po pierwsze - stopień akceptacji przez jednostkę prawa, po drugie - zgodność zachowania jednostki z prawem, a po trzecie
- przekonania jednostki dotyczące obowiązywania prawa w sensie uznania konieczności jego przestrzegania5.
Trzeba też zauważyć, że postawy wobec prawa są elementem stosunku do
demokracji jako formy rządów. Większość Polaków łączy demokrację z państwem prawa i równością wobec prawa (ok. 50% respondentów). Badania
CBOS prowadzone w latach 2000 i 2003 wskazują, że równość wobec prawa
i rządy prawa uważane są na najważniejsze cechy demokracji6. W ciągu tych
trzech lat równość wobec prawa utrzymała się na pierwszym miejscu wśród
najważniejszych zasad demokracji, a istotność rządów prawa nieco wzrosła.

*
Prawo jest mechanizmem integrującym system społeczny, przywraca naruszoną równowagę społeczną, rozwiązuje międzyludzkie i instytucjonalne kon3

B. Wojciszke Człowiek wśród ludzi, s. 181.
G. Skąpska, Społeczne podłoże postaw wobec prawa, Wrocław 1981, s. 137.
5 I. Jakubowska-Branicka, Czy jesteśmy inni? Czyli w poszukiwaniu absolutnego autorytetu,
Warszawa 2000, s. 198.
6 L. Kolarska-Bobińska, Państwo prawa – wyobrażenia i oczekiwania. Wystąpienie w czasie debaty
„Czy Polska jest państwem prawa”, Pałac Prezydencki, 15 stycznia 2004.
4
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flikty interesów, koordynuje życie zbiorowe, określa strukturę i sposób funkcjonowania różnych organizacji życia publicznego, stabilizuje istniejący porządek ustrojowy. W ujęciu socjologicznym prawo to rodzaj stosunków społecznych, zjawisko kulturowe, jest też zespołem komunikatów perswazyjnych genetycznie powiązanych z państwem.
Aby prawo mogło się stać obiektem postawy musi być wyodrębnione z otaczającej jednostkę rzeczywistości społecznej. Zatem, powinno się odnosić do
konkretnych miejsc, osób, przedmiotów i obowiązywać tych, którzy znajdują
się w obszarze jego działania. Gdy badamy postawy wobec prawa odnosimy się
do konkretnych rozwiązań prawnych. Na przykład rodziców można pytać
o przestrzeganie zasad kodeksu rodzinnego, kierowców o przepisy prawa o ruchu drogowym, pracujących i pracodawców o przepisy kodeksu pracy itd.
Ustosunkowanie się wobec tych jedynie przykładowo wymienionych przepisów prawa może stanowić podstawę do badania postaw.
W literaturze przedmiotu wyróżnia się na ogół postawy legalistyczne, polegające na ścisłym przestrzeganiu norm prawnych niezależnie od okoliczności,
postawy oportunistyczne, polegające na postępowaniu adekwatnym do zaistniałej sytuacji w celu odniesienia pewnych korzyści, co wiąże się z brakiem zasad oraz postawy anylegalistyczne.
W nieco odmienny sposób klasyfikuje postawy wobec prawa S. Wronkowska7. Autorka wymienia: oportunizm, konformizm i legalizm. Oportunizm
przejawia się w podporządkowaniu wobec obowiązujących norm ze względu
na możliwe sankcje lub oczekiwane nagrody. Najważniejsze są w tym przypadku następstwa podporządkowania się prawu, a nie fakt jego akceptacji albo
dezakceptacji.
Konformizm wobec prawa polega na uleganiu jego wpływowi ze względu
na chęć identyfikacji z grupą ludzi, na których jednostce zależy. Warto tu dodać, iż konformizm może być tylko zewnętrzny, czyli sprowadzać się do powierzchownych zachowań związanych z przestrzeganiem prawa właśnie po to,
by zdobyć sympatię grupy, by nie być odrzuconym. Zachowania takie mogą też
mieć charakter czysto deklaratywny i są prezentowane mimo odmienności
własnego zdania.
Konformizm może też mieć charakter wewnętrzny tzn. jednostka podporządkowuje swoje zachowanie naciskowi innych, ponieważ uważa, że mają oni
rację, ich przekonania są słuszne. Aby, podobnie jak grupa, mieć poczucie słuszności, jednostka podporządkowuje się normom. Motyw słuszności jest silną
motywacją do przestrzegania prawa w stosunkowo długim czasie. Jest to więc
postawa względnie trwała.
Legalizm jest natomiast gotowością do dawania posłuchu wszelkim normom prawnym niezależnie od ich treści, a ze względu na fakt, że są to właśnie
7

128

S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 1997, rozdz. 10.
Społeczeństwo i Polityka Nr 1(10)2007

Postawy wobec prawa – przegląd zagadnień

normy prawne. M. Borucka-Arctowa8 traktuje legalizm jako odmianę postawy
konformistycznej. Określa mianem legalizmu postawę wyrażającą się w akceptacji wzorów postępowania zawartych w normach prawnych z uwagi na charakter tych norm. Chodzi tu o generalną akceptację wzorów postępowania zawartych w normach prawnych. Postawa legalistyczna nie wyklucza zdaniem
autorki możliwości krytycznej oceny jakiejś normy prawnej z uwagi na jej nieskuteczność, sprzeczność z jakimiś innymi normami czy dezaktualizację.
Konformizm w ujęciu M. Boruckiej-Arctowej polega na postępowaniu
zgodnym z wzorem zawartym w normie, opartym na formalnej akceptacji tej
normy, oznacza to, że jednostka ma przeświadczenie o obowiązywaniu danej
normy. Zatem postawa konformistyczna zawiera w sobie właściwości postawy
legalistycznej. Cytowane rozróżnienie może budzić pewne kontrowersje. Ich
powodem jest głównie psychologiczna złożoność postaw konformistycznych
(opisana wyżej), którą należy uwzględniać w klasyfikacji postaw wobec prawa.
Odmienną typologię postaw wobec prawa wprowadza A. Podgórecki, wymieniając postawy zasadnicze i celowościowe9.
Kryterium rozróżnienia między tymi dwiema postawami jest akceptacja
normy. Postawa zasadnicza to bezpośrednia, spontaniczna akceptacja bądź
negacja pewnej reguły, odnoszącej się do wyobrażonego lub rzeczywistego zachowania.
Postawa celowościowa polega na akceptacji bądź negacji wyobrażonego
lub rzeczywistego zachowania, przy czym stosunek ów zależy od specyficznego rozważenia kalkulacji różnych możliwych wariantów zachowania oraz od
oceny skutków tego zachowania. Jak wynika z badań A. Podgóreckiego10 istnieje pozytywny związek postawy zasadniczej z wykształceniem wyższym a postawy celowościowej z wykształceniem niższym. Te badania z 1966 roku uzyskały potwierdzenie w badaniach prowadzonych przez J. Kurczewskiego na
przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych i w pierwszej połowie lat
dziewięćdziesiątych11. Wskazały one na zależność między deklarowanym legalizmem a wyższym wykształceniem. Dodać tu trzeba gwoli wyjaśnienia, że
A. Podgórecki definiuje legalizm jako postawę zasadniczą. Postawa celowościowa jest związana z kalkulacją efektów stosowania danej zasady.
Związek jednostki ze społeczeństwem i wytworzonymi przez nie systemami
normatywnymi jest opisywany przez pryzmat trzech mechanizmów. Mechanizm pierwszy to uleganie. Jego istotą jest podporządkowywanie się istniejącym regułom ze względu na oczekiwane nagrody bądź możliwe kary. Motywacja uniknięcia grożących sankcji czy kar np. mandatu, ograniczenia wolności
8 M. Borucka-Arctowa, Legalizm a konformizm i oportunizm, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1964, nr 2, s. 240.
9 A. Podgórecki, Socjologiczna teoria prawa, Warszawa 1998, s. 51-52.
10 A. Podgórecki, Prestiż prawa, Warszawa 1966, s. 162.
11 Zob. I. Jakubowska-Branicka, Czy jesteśmy inni..., dz.cyt., s. 233-234.
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sprawia, że jednostka ulega normom społecznym, w tym prawnym. Płacenie
podatków jest formą uległości wobec przepisów prawa. Uleganie normom
może też być powodowane antycypowaną nagrodą, korzyściami osobistymi,
np. możliwość zapłacenia mniejszej kwoty, uznanie społeczne, będą motywowały jednostkę do przestrzegania norm prawnych.
Drugim mechanizmem jest chęć identyfikowania się z istniejącymi normami, swoista lojalność obywatelska. Jednostka ma poczucie, iż należy przestrzegać prawa, bez względu na to czy ono jej odpowiada czy nie. Jest to więc mechanizm generujący postawę legalistyczną. Trzecim mechanizmem powodującym, iż jednostki przestrzegają prawa jest jego internalizacja. Przestrzeganie
prawa jest wówczas zgodne z potrzebami jednostki, wartościami, uważane jest
za słuszne.
Z badań prowadzonych pod koniec lat dziewięćdziesiątych wynika, że Polacy deklarują gotowość do przestrzegania prawa tak samo często jak skłonność do jego ignorowania lub naruszania. W 1998 roku 47% badanych Polaków deklarowało, że prawa należy przestrzegać bezwzględnie w każdej sytuacji, zaś 42% badanych było zdania, że są wyjątkowe sytuacje, w których jest
usprawiedliwione złamanie prawa, nawet wtedy gdy jest ono słuszne12.
Polaków cechuje instrumentalne nastawienia do prawa13. Badania potwierdzają, że Polacy traktują prawo wybiórczo. Ogólna akceptacja norm prawnych
jako regulatorów życia społecznego nie wiąże się z przestrzeganiem tych norm
w życiu codziennym. Oznacza to, że normy prawne nie są na ogół zinternalizowane, tzn. nie są włączone w osobisty repertuar norm i wartości. Działają tu
też inne mechanizmy psychologiczne, o których już wspomniano. Nawiązuje
do nich P. Sztompka14.
W Polsce, zdaniem P. Sztompki, najważniejszy i najpowszechniejszy jest
mechanizm ulegania. To strach np. przed fiskusem powoduje, że większość
ludzi przestrzega prawa podatkowego. Jak podkreśla autor, niepłacenie podatków przestaje być racjonalne, gdy prawdopodobieństwo wykrycia jest duże, a kara dotkliwa. Lojalność i legalizm są na bardzo niskim poziomie, albowiem znalezienie luki w przepisach jest poczytywane za duże osiągnięcie
i spotyka się z podziwem i zazdrością. Poczucia słuszności też brakuje. Ono
bowiem wiąże się z przekonaniem, że jednostka w zamian za płacenie podatków otrzymuje od państwa jakieś ważne dobra czy usługi, bez których nie mogłaby się obyć, np. bezpieczeństwo, infrastrukturę, transport, prawną administracje i sądownictwo. A za nasze podatki, twierdzi P. Sztompka, niewiele dostajemy.
12

Oczekiwania wobec prawa, CBOS, Komunikat z badań, Warszawa, wrzesień 1998.
A. Kojder, Polacy o swoim prawie, [w:] A. Turska, E. Łojko, Z. Cywiński, A Kojder, Społeczne
wizerunki prawa. Z badań jakiego prawa Polacy potrzebują, Warszawa, 1999, s. 174.
14 P. Sztompka, Kraina łapówek, prezentów, danin i haraczy, Polskie Radio, Informacje naukowe
(www.polskieradio.pl).
13
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Ten zaprezentowany w wypowiedzi radiowej ogląd postaw Polaków wobec
prawa, znajduje potwierdzenie w badaniach socjologów. Ich istotą było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jakie są cechy Polaków przejawiających postawę legalistyczną bądź konformistyczną wobec prawa. Ustosunkowanie wobec
prawa jest bowiem związane z pewnymi dyspozycjami jednostek o charakterze
psychologicznym, a także z pewnymi zmiennymi społeczno-demograficznymi.
Interesujące badania na ten temat przeprowadziła m.in. I. JakubowskaBranicka15. Autorka analizowała postawy legalistyczne. Legalizm w rozumieniu autorki to stanowisko wyrażające się w przekonaniu, o konieczności ścisłego i bezwyjątkowego przestrzegania norm prawnych16. W badaniach zadano
m.in. dwa pytania: czy norm prawnych należy przestrzegać oraz, czy norm prawnych należy przestrzegać zawsze, czy też są takie przyczyny lub sytuacje,
które z tego obowiązku zwalniają.
Z perspektywy podejmowanej problematyki ważne wydają się te wyniki,
które wyjaśniają, jakie cechy jednostek sprawiają, że prezentują one postawę
legalistyczną. Wyniki badań wskazują na interesujące zależności: jednostki
z wyższym wykształceniem, charakteryzujące się wysokim stopniem liberalizmu, częściej niż jednostki z wykształceniem podstawowym, charakteryzujące
się dogmatyzmem, deklarują postawy legalistyczne.
Postawa legalistyczna osób o wysokim natężeniu liberalizmu może być
związana z ich większą świadomością prawną, wynikającą ze znajomości prawa. Ponadto, zgodnie z przekonaniami L. Petrażyckiego motywacja do przestrzegania prawa może być związana z samouświadomieniem sobie praw
i obowiązków17.
Osoby z wykształceniem podstawowym, o cechach dogmatycznych częściej
deklarują postawy konformistyczne.
Interpretując te badania autorka stwierdziła, że można mówić o dwóch
konformizmach, których zakresy nie pokrywają się: konformizm społeczny rozumiany jako branie pod uwagę opinii większości i konformizm prawny, czyli
podporządkowanie się normom prawnym.
Konformizm społeczny dotyczy osób dogmatycznych, które jako autorytet
traktują opinię grupy uznanej za większość. Postawy konformizmu społecznego osób o wysokim natężeniu dogmatyzmu są związane na ogół z atrakcyjnością grupy, która jest źródłem wzorów zachowań, stosunkowo prostym przekazem, nie wymagającym wysiłku intelektualnego oraz preferowanym przez tę
grupę czarno-białym postrzeganiem rzeczywistości społecznej (w kategoriach
dobre – złe, słuszne – niesłuszne). Nie zmienia to faktu, że osoby dogmatycz15

I. Jakubowska-Branicka, Czy jesteśmy inni..., dz.cyt., s. 223 i nast.
Tamże, s. 200.
17 L .Petrażycki, Teoria prawa i państwa, t. I–II, Warszawa 1960, cyt. za: I. Jakubowska-Branicka,
Czy jesteśmy inni..., dz.cyt., s. 225.
16
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ne mogą przejawiać postawy legalistyczne wobec prawa. Przyjmuje się, że jest
to typowe dla takich jednostek, gdyż podporządkowują się one bezrefleksyjnie
regułom głoszonym przez jakiś autorytet (prawo). Wyklucza się przy tym rozważanie merytorycznych treści, a co za tym idzie słuszności normy18.

*
Konformizm prawny jest interpretowany jako podporządkowanie się normom prawnym i polega na postępowaniu – jak już wspomniano – zgodnym
z wzorem zawartym w normie. Jednostka jest zatem przekonana o obowiązywaniu danej normy. Tak scharakteryzowana postawa konformizmu prawnego
zawiera w sobie właściwości postawy legalistycznej. Z badań I. JakubowskiejBranickiej wynika, że tendencję do legalizmu wykazują osoby o nasilonej cesze liberalizmu, traktując prawo jako autorytet. Przy czym nie przywiązują one
wagi do opinii większości.
Badania I. Jakubowskiej-Branickiej i uzyskane przez autorkę wyniki świadczą o złożoności problematyki postaw wobec prawa. Wymagają zrozumienia
mechanizmów zachodzących w świadomości jednostek i ich uwarunkowań
psychologicznych i społeczno-demograficznych.
Postawy wobec prawa oparte na konformizmie społecznym, gdy autorytetem staje się większość, są szczególnie niebezpieczne w systemie liberalno-demokratycznym. Chodzi tu na przykład o sytuację, gdy większość społeczeństwa
ma przeświadczenia o słuszności populizmu czy innych ideologii zagrażających ładowi społecznemu. Zatem wspieranie postaw legalistycznych leży w interesie tego systemu.
Postawy legalistyczne badane były w Polsce na przestrzeni kilkudziesięciu
lat, zarówno w warunkach systemu autorytarnego, jak i w okresie transformacji systemowej. I tak w 1964 roku - 45% respondentów deklarowało postawę
legalistyczną wobec prawa. W latach: 1993 – 43%, 1994 – 43%, 1995 – 49%,
a w 1996 roku – 42%19. Zatem częstość deklarowanych postaw jest zbliżona na
przestrzeni wielu lat. Powstaje więc pytanie, czy i w jakim stopniu system polityczny wpływa na ustosunkowanie się jednostek wobec prawa?
Elementem postaw wobec prawa jest też stosunek do podstawowego aktu
prawnego, jakim jest konstytucja. W tym kontekście należy przytoczyć poglądy byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. M. Safjana20. Wyróżnia on
w Polsce trzy postawy wobec prawa.
Pierwsza postawa to mistycyzm konstytucyjny – konstytucja jest postrzegana jako decorum państwa, element umieszczony wysoko, mający niejasne kon18

I. Jakubowska-Branicka, Czy jesteśmy inni..., dz.cyt., s. 228.
Tamże, s. 235.
20 M. Safjan, Konstytucja, prawo, sprawiedliwość, Debaty Fundacji Batorego, 16 maja 2006.
19
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* * *
Postawy wobec prawa stanowią integralną część postaw społecznych.
Szczególnie ważne jest, aby postawy proprawne były włączone do systemu indywidualnych norm i wartości. Warto zaznaczyć, że prawo powinno spełniać
kilka wymogów, aby mogło być przestrzegane. Powinno być hierarchicznie
uporządkowane – na pierwszym miejscu jest konstytucja, dalej ustawy, akty
wykonawcze i prawo miejscowe. Musi być znane wszystkim obywatelom przepisy prawa powinny być jawne i ogłaszane publicznie oraz względnie stabilne. Prawo musi być jasne i nie zawierać dwuznaczności. Wreszcie przestrzeganie prawa nie może przekraczać możliwości zainteresowanych, np. możliwość stosowania się do prawa zakazującego palenia papierosów w budynkach
publicznych - jest to przepis słuszny, lecz trudny do realizacji.
Problematyka postaw wobec prawa dotyka w swej istocie kwestii społecznego działania prawa, czyli jego realizowania oraz jego skuteczności. Prawo
jest skuteczne kiedy jest przestrzegane, a więc wtedy, gdy adresaci reprezentują postawy proprawne. Działanie prawa zależy więc nie tylko od przestrzegania prawa przez poszczególne jednostki, ale również od stosowania prawa
przez instytucje państwa. Tu pojawia się szereg problemów, wśród których należy wymienić korupcję – wymuszanie opłat za ominięcie przepisów prawa, decyzje, koncesje, ułatwienie jakieś działalności. Jak twierdzi P. Sztompka21, badania porównawcze 10 tysięcy firm w 80 krajach wskazują, że w Europie
Wschodniej 90% firm jest uwikłanych w pozalegalne płatności. Polska niestety należy do tych krajów, w których korupcja jest plagą. Stąd tak trudno wśród
Polaków o postawy oparte na legalizmie.
Kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego sprzyja rozwinięty system
edukacji prawnej. Podkreślić trzeba działania organizacji pozarządowych
w tym obszarze. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje Program Edukacji Prawnej Fundacji im. Stefana Batorego. Zadaniem tego programu jest ini21

Postawy wobec prawa – przegląd zagadnień

tury. Autor nazywa tę postawę „bękartem czasów komunizmu”. Druga to postawa infantylno – realistyczna, czyli naiwne przekonane, że rzeczywistość
zmienia się wraz ze zmianą konstytucji. Trzecią postawę, właściwą dojrzałym
demokracjom, charakteryzuje realistyczny pragmatyzm, świadomość, że bywają konstytucje lepsze i gorsze, mniej lub bardziej regulujące kwestie gospodarcze, jednakże sama konstytucja powinna być „przyzwoicie demokratyczna”.
W Polsce, zdaniem prof. M. Safjana, przeważa postawa pierwsza i druga, brakuje bowiem realistycznego podejścia do konstytucji. Polacy mają nieracjonalny i symboliczny stosunek do historii i tak samo podchodzą do kwestii instytucji państwa.

P. Sztompka, Kraina łapówek..., dz.cyt.

Nr 1 (10) 2007 Społeczeństwo i Polityka

133

Ewa Maria Marciniak

cjowanie i wspieranie przedsięwzięć dotyczących upowszechniania wiedzy i informacji z zakresu prawa, kształtowania kultury prawnej oraz pomocy w poznawaniu i stosowaniu przez obywateli dostępnych środków ochrony prawnej22.
Współcześnie, szczególnego znaczenia nabiera więc proces socjalizacji prawnej, opartej na budowaniu przeświadczenia, że prawo pomaga w utrzymaniu
ładu, porządku, daje poczucie bezpieczeństwa. Dla wielu prawo może być
również autorytetem.

22 W Polsce istnieją liczne inicjatywy służące upowszechnianiu świadomości prawnej i obywatelskiej np. działania podejmowane przez Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat w Suwałkach, program edukacji prawnej Centrum Edukacji Obywatelskiej itd.
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Turkmenistan
– nowy czy były
typ totalitaryzmu?

Istota i egzemplifikacje państwa totalitarnego
W klasycznym modelu państwa totalitarnego władza ma pełną kontrolę
nad obywatelami, we wszystkich dziedzinach życia społecznego1. Wymaga
okazywania poparcia, politycznego uczestnictwa obywateli. Społeczeństwo
jest więc zmuszone do partycypacji w organizowanych wiecach czy zebraniach,
które mają charakter parareligijny. Obiektem kultu jest w takim państwie
wódz, zarówno partii, jak i państwa. W totalitaryzmie człowiek traci w zasadzie całą swą prywatność. Wszystko co nie jest zakazane, jest obowiązkowe – ta
reguła króluje w państwie totalitarnym. Państwo totalitarne to więc takie,
w którym nic nie jest obojętne władzy państwowej, i w którym nic nie powinno się dziać bez jej wiedzy i oddziaływania.
W państwie totalitarnym nie mogą istnieć inne organizacje polityczne niż
partia rządząca i jej rozmaite przybudówki. Władza w takim państwie jest zawłaszczona przez jedyną istniejącą partię (lub wąską grupę społeczną składającą się z jej członków). Aparat państwowy i partyjny istnieją obok siebie, ale
partia wchłania tutaj państwo. Jej aparat ma większe znaczenie. Zajmowanie
stanowisk państwowych w zasadzie jest zarezerwowane tylko dla członków
partii. Taka monopartia nastawia się również na pozyskiwanie do swoich szeregów kolejnych członków, przez co staje się partią masową.
Partia rządząca w państwie totalitarnym na ogół jeszcze przed przejęciem
władzy, głosi ideologię w prosty sposób tłumaczącą istniejącą rzeczywistość, ideologię, która postuluje głębokie zmiany społeczne i polityczne, mające spowodować nastanie lepszego świata. Po zdobyciu władzy ideologia ta staje się jedy1 Tekst ma charakter edukacyjny, stąd zrezygnowano ze stosowania przypisów, których
musiałoby być minimum kilkadziesiąt. Na końcu artykułu znajdują się pozycję bibliograficzne, które wykorzystano do jego napisania i/ lub warte przeczytania.
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nie słuszną i obowiązującą. Ludzie nie tylko muszą ją przyjąć, ale również w zgodzie z nią postrzegać świat. Istotnym elementem takiej ideologii jest wskazanie
wroga publicznego. W hitleryzmie wrogiem takim byli Żydzi, w stalinizmie – kapitaliści czy ziemianie. Ideologie te dążą również do przekształcenia samej natury człowieka. Człowiek ma stać się trybikiem w wielkiej machinie państwowej,
ma wnieść swój wkład w budowę powszechnej szczęśliwości w państwie. Człowiek przestaje więc być niepowtarzalną jednostką. Wspólnie z innymi pod czujnym okiem partii i jej wodza buduje ową szczęśliwość, czy to w postaci przestrzeni życiowej dla rasy panów – Niemców (hitleryzm), czy to bezklasowego społeczeństwa, w którym każdy otrzyma to, czego potrzebuje (stalinizm).
W państwie totalitarnym rozwinięty jest aparat przemocy i kontroli, czyli policja polityczna (gestapo w III Rzeszy, czy NKWD w ZSRR). Terror jest tu codzienną metodą sprawowania władzy. Uderzyć on może w każdego. Każdy człowiek
postrzegany jest przez wymiar sprawiedliwości i policję polityczną takiego państwa jako wróg obiektywny czy potencjalny (wygląda na wroga, jego pochodzenie
czy znajomi wskazują na to, że może być wrogiem). Aparatowi policji politycznej
pomaga często nie tylko system tajnych współpracowników, ale i postrzeganie donosicielstwa za cnotę i obowiązek obywatelski (szczególnie w Związku Radzieckim). Tutaj państwo totalitarne wykorzystuje słabą naturę człowieka, gotowego interesownie, ale często i bezinteresownie, nieść szkodę innym.
Poza monopolem władzy, ideologii i przemocy partia ma w państwie totalitarnym również monopol środków komunikacji społecznej. Wszystkie masmedia są więc podporządkowane partii i propagują oficjalną ideologię. Społeczeństwo odcięte jest od informacji innych, niż te przekazywane przez państwo totalitarne. Najczęściej kreowany przez media świat ma niewiele wspólnego z rzeczywistością, ale jest na tyle skuteczny, że ludzie postrzegają go jako prawdziwy. Zaczynają więc widzieć go tak, jak chce tego partia.
To może tłumaczyć poparcie znakomitej większości społeczeństwa niemieckiego dla władzy hitlerowskiej, czy szczere łzy milionów obywateli ZSRR po
śmierci Stalina. Warto jednak dodać, że owe zakłamanie jest daleko bardziej widoczne w państwie stalinowskim, w którym istniał system pozorów demokracji.
Jeszcze jedną ważną cechą państw totalitarnych jest ich ekspansywność,
a więc chęć powiększania terytorium państwowego. Tłumaczona jest ona przez
ideologię czy to zdobyciem wspomnianej już przestrzeni życiowej (III Rzesza),
czy to rozprzestrzenieniem się rewolucji i sprawiedliwości społecznej na inne
obszary (ZSRR). Warto przy tym zauważyć, że nawet nazwa państwa radzieckiego nie była związana ani z krainą geograficzną, ani z narodem. Ową ekspansywność zakładano więc wcześniej. Strasznym przykładem tej cechy państwa totalitarnego jest wzniecenie przez Hitlera II wojny światowej, czy przyłączenie do
Związku Radzieckiego obszarów państw bałtyckich, części Polski oraz Rumunii.
Powyższa krótka charakterystyka państwa totalitarnego została dokonana
z wykorzystaniem dwóch najbardziej znanych jego przykładów: III Rzeszy
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Niemieckiej za rządów Adolfa Hitlera (1933–1945) i Związku Radzieckiego
w okresie sprawowania władzy przez Józefa Stalina (1924–1953). Warto też
przypomnieć, że po II wojnie światowej państwa takie istniały w opanowanych
przez komunizm krajach azjatyckich. Wymienić tu należy Chiny w okresie rządów Mao Ze Donga (1949–1975) i Kambodżę za czasów sprawowania władzy
przez Czerwonych Khmerów Pol Pota (1975–1979). W opiniach obiegowych
określa się, że jedynym do dziś istniejącym państwem totalitarnym jest Korea
Północna, rządzona przez komunistycznych przywódców: od 1948 roku Kim Ir
Sena, a po jego śmierci w 1994 roku – jego syna Kim Dzong Ila. Wydaje się
jednak, że opinia ta nie jest już trafna.
W niniejszym artykule postawiono kwestie pojawienia się na mapie świata
nowego państwa totalitarnego, przy tym nie odwołującego się do myśli komunizmu, ale godzącego elementy modernizacyjne z – ze swej natury zmutowaną – retradycjonalizacją. Ten nowy typ totalizmu zrodził się w Turkmenistanie,
państwie postradzieckim rządzonym przez Saparmurada Nijazowa2. Elementy totalizmu były instalowane tam już na początku lat 90. ubiegłego stulecia,
ale dopiero na przełomie tysiącleci a w zasadzie już w XXI wieku państwo stało się totalitarne. Do próby analizy reżimu politycznego tego nadkaspijskiego
państwa skłania też 15-lecie jego niepodległości.

Formalny system władzy w niepodległym Turkmenistanie
I niepodległość, i pierwszego przywódcę Turkmenistan zawdzięczał rozprzestrzenieniu się władzy radzieckiej na jego tereny. Paradoksalnie, ale to w okresie sowieckim, po raz pierwszy na mapie świata zaistniała republika Turkmenów. Paradoksalnie też, dożywotnim władcą i kreatorem reżimu politycznego
Turkmenistanu został były aparatczyk partyjny Saparmurat Nijazow. W marcu
1985 roku po pracy w charakterze instruktora KC KPZR, jako klient polityczny nowego sekretarza generalnego M.S. Gorbaczowa, został przewodniczącym
republikańskiej rady ministrów. Trzy kwartały później (21 grudnia 1985 r.) zastąpił na stanowisku I sekretarza Komunistycznej Partii Turkmenii M. Gapurowa – nominata jeszcze z wczesnego okresu breżniewowskiego. W tym okresie
Nijazow działał w duchu gorbaczowowskich reform, starając się eliminować
zwyrodnienia nomenklatury. W 1990 roku, zgodnie z prawidłowościami ogólnoradzieckimi, Nijazow jako sekretarz republikańskiej partii komunistycznej
stał się jednocześnie przewodniczącym nowo wybranej republikańskiej rady
najwyższej. Wprowadzenie instytucji prezydenta na szczeblu centralnym powodowało adekwatne zmiany w Turkmeńskiej SRR – w maju 1990 roku partia komunistyczna poparła ideę prezydentury, rekomendując na to stanowisko Nijazowa. 27 października 1990 roku został on wybrany, uzyskując wedle oficjal2

W artykule zdecydowano się na spolszczenie turkmeńskich nazw i nazwisk.
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nych wyników 98,3% głosów. Po puczu Janajewa Nijazow zrezygnował z członkostwa w Biurze Politycznym KC KPZR i ogłosił separację od niej kompartii
turkmeńskiej. 27 października 1991 roku rada najwyższa ogłosiła Deklarację
Niepodległości Turkmeńskiej SRR. Faktyczna niepodległość Turkmenistanu
wiąże się oczywiście z wydarzeniami z końca roku 1991, a więc z powołaniem
8 grudnia Wspólnoty Niepodległych Państw przez przywódców Rosji, Ukrainy
i Białorusi, a następnie z rozciągnięciem Wspólnoty na inne państwa ZSRR na
podstawie protokołu ałmaackiego z 21 grudnia 1991 roku.
Dzień proklamowania niepodległości został ogłoszony przez prezydenta
S. Nijazowa początkiem piątej, złotej epoki odrodzenia duchowego Turkmenów. Odrodzenie to wymagało opracowania i wdrożenia w życie koncepcji
transformacji ustrojowej państwa. To wówczas zaczęto twierdzić, że Turkmenom potrzeby jest przywódca silny, zdolny skonsolidować społeczeństwo wokół
zadań odrodzenia narodowego i budowy podstaw państwowości. Prezydent pisał wówczas, że „w okresie transformacji zawsze pojawia się silna osobowość.
Tak było z de Gaullem, Bismarckiem, Atatürkiem. Oprócz tego, istnieje psychika narodu, uwarunkowania lokalne. Turkmeni zawsze czemuś byli podporządkowani i oddawali cześć: najpierw ogniu, potem islamowi a następnie Marksowi. Ludzie potrzebują w coś wierzyć. Zrozumiałem, że dzisiaj, kiedy nie ma silnych struktur państwowych, potrzebny jest lider, który konsolidowałby społeczeństwo. Czy to ja, czy ktoś inny, ludzie powinni komuś wierzyć”.
W niepodległym Turkmenistanie szybko przystąpiono do zmiany konstytucyjnej. W czasie prac nad ustawą zasadniczą oraz formowaniem podstaw prawnych nowego sytemu władzy państwowej prezydent Samarmurat Nijazow zaapelował do legislatorów, aby polegali „na historii i tradycjach ludu turkmeńskiego i zebranych przez niego doświadczeniach”. Rada Najwyższa Turkmenistanu przyjęła nową konstytucję 18 maja 1992 roku.
W ustawie zasadniczej stwierdzone zostało, że w Turkmenistanie obowiązuje prezydencka forma rządów. Formalnie za suwerena uznano naród, stwierdzając jednocześnie demokratyczny i praworządny charakter państwa. Konstytucja wprowadziła podział władzy państwowej na ustawodawczą, wykonawczą,
sądowniczą, petryfikując jednocześnie, że rada ludowa (halk maslahaty) jest
oddzielnym od nich typem władzy. Występowanie zamkniętej egzekutywy
i ustawienie weń instytucji prezydenta zbliża ów system do modelu klasycznego prezydencjalizmu, a formalnie oddala od postradzieckiego superprezydencjalizmu, choć wyraźna przewaga egzekutywy nie pozwala na takie ujęcie. Jednak osobliwość formalnego systemu władzy nade wszystko wynika z istnienia
organu jakim jest halk maslahaty – naczelnego organu przedstawicielskiego
z kompetencjami naczelnej władzy państwowej. Ma być organem działającym
permanentnie, niemniej przepisy stanowią, że zbiera się na wniosek prezydenta bądź własnego przewodniczącego nie rzadziej niż raz w roku. Halk maslahaty składa się obecnie z ponad 2 tysięcy członków. Istotną zmianą w systemie
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władzy było przekazanie w dożywotnie władanie Turkmenbaszy urzędu prezydenckiego dokonane przez chalk maslachaty na dziewiątej sesji w 1999 roku.
Turkmenistan jest przykładem państwa, w którym praktyka funkcjonowania władzy państwowej różni się od formalnego ustroju. Faktycznie pełnia władzy skoncentrowana jest w rękach prezydenta. Jak wskazuje T. Bodio, w Turkmenistanie pod hasłami odrodzenia narodowego nastąpił powrót do tradycji
despotii orientalnych. Obecny ustrój określa się m. in. jako: autorytarny, totalitarny, monarchistyczny, despotyczny itp. Powszechny jest pogląd, że Turkmenistan to państwo ideokratyczne – budowane na kulcie jednostki.
Jak pisze T. Bodio, w polityce wewnętrznej sowietyzację zastąpiła turkmenizacja życia społecznego a korenizację – baszyzacja elit politycznych. Centralnym ogniwem ustroju politycznego jest przywódca, bazą społeczną – związana
z nim genealogicznie wspólnota plemienna, a mechanizm sprawowania władzy polega na balansowaniu układem sił, w którym preferowane jest najbliższe otoczenie przywódcy.
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Formalne uprawienia prezydenta
Rozwój instytucji prezydenta w okresie sprawowania władzy przez S. Nijazowa można podzielić na etapy. W pierwszym etapie, obejmującym lata
1990–1991, instytucja ta dopiero się formowała. Z początku, podobnie jak
w innych republikach radzieckich, prezydent był formalnie jednym z organów
państwa podporządkowanych radzie najwyższej, choć realnie jego pozycja była znacząca z uwagi na uzyskaną w wyborach powszechnych legitymację do
sprawowania władzy. Drugi etap rozpoczął się już po uchwaleniu w 1991 roku
deklaracji niepodległości Turkmenistanu. Wówczas S. Nijazow został nie tylko
głową państwa, ale i szefem rządu. Początek etapu trzeciego wiąże się z petryfikacją w konstytucji z 1992 roku prezydenckiej formy rządów. Na mocy referendum z 1994 roku naród uznał, iż kadencja urzędującej głowy państwa zostanie przedłużona do 2002 roku. Ostatecznie w 1999 roku halk maslahaty
przekazało S. Nijazowowi urząd prezydencki we władanie dożywotnie.
Prezydent Turkmenistanu w myśl konstytucji jest głową państwa oraz szefem egzekutywy. Stoi na straży respektowania postanowień konstytucji oraz
umów międzynarodowych. Jest gwarantem niepodległości i neutralności państwa. Prezydent kieruje polityką zagraniczną państwa, reprezentuje je w stosunkach międzynarodowych. Mianuje ambasadorów i innych przedstawicieli
dyplomatycznych państwa oraz może ich odwołać. Przy jego osobie akredytowani są przedstawiciele państw trzecich. Prezydent jest Głównodowodzącym
Siłami Zbrojnymi Turkmenistanu oraz mianuje wyższe dowództwo tych sił.
Może ogłosić powszechną lub częściową mobilizację oraz wprowadzić stany
nadzwyczajne.
Prezydent dysponuje prawem inicjatywy ustawodawczej, które jest wyłączne w przypadku ustawy budżetowej. Jest on także wyposażony w prawo weta
zawieszającego – może odrzucić uchwaloną przez parlament ustawę. Dla swej
ważności ustawa wymaga jego podpisu. Może on też być wyposażony przez
parlament w możliwość wydawania ustaw. Wreszcie, może rozwiązać legislatywę, gdy ta w ciągu sześciu miesięcy nie wybierze swojego kierownictwa.
Prezydent jako przewodniczący rządu określa jego strukturę oraz mianuje
funkcyjnych w gabinecie ministrów. Do nominacji ministrów sprawiedliwości
i spraw wewnętrznych wymagana jest zgoda parlamentu. Logiczną konsekwencją istnienia zamkniętej egzekutywy jest składanie pełnomocnictw gabinetu ministrów z chwilą wyboru nowego prezydenta oraz możliwość dymisjonowania
ministrów przez głowę państwa. Prezydent przewodniczy posiedzeniom gabinetu ministrów, bądź zleca prezydowanie któremuś z wicepremierów. Przepisy
konstytucji pozwalają prezydentowi na wydawanie dekretów, postanowień
i rozporządzeń. Konstytucja daje prezydentowi uprawnienia nominacyjne,
związane nie tylko z kreacją rządu. I tak za zgodą parlamentu mianuje przewodniczącego kazyetu (sądu) najwyższego oraz prokuratora generalnego.
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Prezydent jest wyposażony w uprawnienia tradycyjnie przynależne głowie
państwa. Przyznaje ordery, odznaczenia, nagrody państwowe, stosuje prawo
łaski i decyduje o amnestii, przyznaje obywatelstwo i azyl polityczny. Wreszcie
występuje na posiedzeniu halk maslahaty z informacją o stanie państwa i najbardziej znaczących problemach jego polityki.
Prezydent może być pozbawiony urzędu w przypadku choroby uniemożliwiającej spełnianie obowiązków konstytucyjnych większością kwalifikowaną
2/3 głosów ustawowej liczby deputowanych halk maslahaty. Decyzja taka może
być podjęta na podstawie wniosku niezależnej komisji medycznej przez nich
powołanej. Pociągnięcie prezydenta do odpowiedzialności konstytucyjnej jest
z kolei możliwe w wypadku naruszenia przepisów konstytucji i ustaw. Procedurę rozpoczyna halk maslahaty, formułując, z inicjatywy minimum trzeciej części deputowanych, większością kwalifikowaną 2/3 głosów ich ustawowej liczby
wniosek o złożenie z urzędu, nazywany w ustawie zasadniczej wnioskiem o wotum nieufności. O złożeniu z urzędu decyduje naród w drodze referendum.
Zgodnie z przepisami ustawy zasadniczej prezydent wyposażony jest w immunitet. Jego część i honor chronione są prawem. Zabezpieczenie właściwego funkcjonowania prezydenta i jego rodziny realizowane jest na koszt państwa.
Mimo dożywotniego charakteru prezydentury Nijazowa nie wycofano
przepisów konstytucji traktujących o sposobie elekcji prezydenta – jest on wybierany w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu
tajnym na kadencję pięcioletnią, bez ograniczenia ich ilości. Bierne prawo wyborcze przysługuje Turkmenowi w przedziale wiekowym 40–70 lat, posiadającemu wysoki autorytet, władającemu językiem turkmeńskim, posiadającemu
obywatelstwo Turkmenistanu i urodzonemu na terytorium tego państwa, przy
zachowaniu dziesięcioletniego okresu domicylu, w czasie którego pracował
w organach władzy państwowej, organizacjach społecznych i gałęziach gospodarki narodowej. Ważny jest fakt, że kandydatura może być zgłoszona tylko
przez halk maslahaty.

Kult jednostki
Turkmenbaszy to faktyczny, charyzmatyczny dyktator. Jego charyzma była
wspomagana przez kult jednostki oraz paternalistyczny styl sprawowania władzy. Pozostałe organy władzy państwowej miały faktycznie charakter fasadowy. Sama osoba prezydenta Nijazowa była przez obserwatorów analizowana
z wykorzystaniem psychoanalitycznych teorii osobowości. Kult jego osoby tłumaczono przeżyciami z dzieciństwa. Osierocony Nijazow miał rekompensować sobie tamte trudne chwile.
W kwietniu 1992 roku kult S. Nijazowa ogłoszono oficjalną ideologią państwową. Odtąd Nijazow stał się Turkmenbaszym. Tytułowany jest on także SerNr 1 (10) 2007 Społeczeństwo i Polityka
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darem, Ojcem, Wodzem i Przewodnikiem wszystkich Turkmenów, Prorokiem
i Wyzwolicielem zesłanym przez niebiosa.
W ideologię wodzowską wpisano boskie pochodzenie władcy. Już sam fakt,
że Nijazow jako jedyny z rodziny przeżył trzęsienie ziemi w Aszchabadzie
w 1948 roku miał być znakiem i namaszczeniem Allacha na proroka. Stał się
zatem duchem Turkmenów, wysłannikiem Allacha wypełniającym misję historyczną. Opublikowany w 2004 roku poemat prezydenta Nowy duch Turkmenów rozpoczyna się od słów: „Ja nowy duch Turkmenów, stworzony po to, aby
wprowadzić was w złoty wiek”. W jego książce Ruhnama wyłożona jest oficjalna ideologia. Dzieło to ma być, wedle słów Nijazowa, równorzędnym z Koranem drogowskazem dla pokoleń Turkmenów. Jest czytana w mediach, zakładach pracy, analizowana na wszystkich szczeblach edukacji. W Aszchabadzie
stanął pomnik księgi. Zainstalowany wewnątrz mechanizm raz dziennie otwiera ją i recytuje wersety.
Jeszcze na początku 1992 roku Rada Najwyższa Turkmenistanu wydała dekret O wytwarzaniu i użytkowaniu portretów prezydenta Turkmenistanu, który
zapewnia nieograniczoną sprzedaż jego obrazów społeczeństwu. W drugą
rocznicę odzyskania niepodległości we wszystkich gazetach widniały takie nagłówki jak: Turkmenbaszy jest naszą siłą, Turkmenbaszy jest naszą nadzieją,
Turkmenbaszy jest świętym symbolem niepodległego i rozkwitającego Turkmenistanu, Realizacja planów Turkmenbaszy jest naszym świętym obowiązkiem.
Ogłoszono urodziny Nijazowa świętem narodowym (19 lutego). Imieniem
Turkmenbaszy nazywano miasta, ulice, place, itd. Jego pomniki, plakaty z jego podobizną, hasła „Halk (Naród), Watan (Ojczyzna), Türkmenbaæy (Turkmenbaszy)” zdobiły turkmeńskie miasta. Jego podobizna znalazła się na logo
telewizji i na banknotach. Tradycją stało się całowanie wodza w rękę przez
urzędników, w tym i funkcyjnych wyższego szczebla. Wreszcie, w centralnym
miejscu Aszchabadu jest usytuowana 75 metrowa monumentalna Arka Neutralności Turkmenistanu zwieńczona 12 metrową złotą figurą Serdara, która
obraca się wraz z ruchem słońca. Przypomina ona Turkmenom o centralnej figurze w piramidzie władzy państwowej. Warto dodać, że „Związek Pisarzy
i kolektyw pracowniczy stołecznej Akademii Rolniczej zgłosiły jego kandydaturę do pokojowej Nagrody Nobla”.
Dożywotni charakter władzy prezydenta został ustalony, jak wskazano, w 1999
roku. Praktycznie co rok na posiedzeniach halk maslahaty Nijazow prosił, aby
przyjąć jakąś datę nowych wyborów prezydenckich (np. 2009, 2010 rok). Kwintesencją reakcji rady na prezydenckie propozycje tego rodzaju była wypowiedź jednego z delegatów: „Zostałeś nam zesłany przez najwyższego i pora położyć kres
wszelkim bredniom o wyborach. Co więcej, wszelkie gadanie o wyborach jest
sprzeczne z prawem. Nie może być nawet o tym mowy. Wybory są bezprawne”.
Każdego dnia w turkmeńskim radio i telewizji nadawano następujący komunikat: „Allachu, pobłogosław naszego przywódcę, zachowaj go przy życiu
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na długie lata i pomóż mu we wszystkich jego przedsięwzięciach”. Po hymnie
narodowym kontynuowano: „Wypowiedzmy proszę przyrzeczenie lojalności:
Turkmenistan jest moją ojczyzną, a jeżeli wyrządzę jej jakąkolwiek szkodę,
niech moje ręce uschną. Jeżeli powiem coś złego o moim Prezydencie, niech
mój język uschnie, a jeżeli zdradzę moją ojczyznę, niech moje życie się zakończy”. „Moje spojrzenie – pisał S. Nijazow – jest ostre, ja widzę wszystko. Jeśli
jesteście uczciwi w swoich działaniach – ja to widzę, ale jeśli idziecie niewłaściwą drogą, o tym też wiem. Ochraniając swoich zwolenników, prowadzę bezwzględną walkę z wrogami”.
Sam Nijazow stwierdzał, że „narodowi potrzebny był przywódca zdolny go
poprowadzić za sobą (…) zrozumiałem, że nie należę do siebie samego, że należę do narodu”. I dalej: „Moja droga jest drogą kultu, jest drogą, na której
każdy naród tworzy swoją historię”. Z kolei w innym miejscu wypowiadając się
w sprawie kultu jego osoby pisał: „ja tego nie potrzebuję, potrzebuje tego nasze państwo”. Sam prezydent czasem wydawał się zmęczony narastającym kultem jednostki. Zdarzało mu się opuszczać przed zakończeniem święta państwowe, motywując to faktem, że nie może być tak, aby wszystkie pieśni, wystąpienia dotyczyły tylko jego („Proszę was, nie chwalcie mnie ponad miarę. Nie
mogę z tego powodu chodzić na konferencje i koncerty”). Nie zaniedbywał też
refleksji nad swoją przyszłością polityczną. W jednym ze swoich wystąpień
stwierdził: „Niczego wiecznego nie ma i prezydenta też trzeba zmienić. Nigdy
los jednego narodu nie powinien być związany z losem jednego człowieka”.
Warto dodać, że kult jednostki przekładał się na kult dominującej wspólnoty plemiennej. Sz. Kadyrow sytuację tę określał wprost hegemonizmem plemiennym plemienia Achal-teke, najbardziej wpływowego i zarazem najliczniejszego spośród pięciu plemion turkmeńskich. Jednak, w odróżnieniu od
dość stabilnych elit władzy we wspólnotach plemiennych, w organach władzy
państwowej miały miejsce częste wymiany składu elit. T. Bodio zauważył, że
rotacja to trwały element funkcjonowania elity, której większość składu wymieniano średnio co 2 lata.
Efektem kultu była pełna centralizacja władzy wokół S. Nijazowa, a jego,
ingerencja we wszystkie sfery działalności publicznej powodowała postępujący paraliż i ubezwłasnowolnienie instytucji państwowych. Częsta rotacja na
stanowiskach w administracji rządowej i we władzach lokalnych utrudniała
ukształtowanie się klasy profesjonalnych polityków, zdolnych do kierowania
państwem w okresie przejściowym.

Ideologia modernizacji i retradycjonalizacji
Spośród wielu elementów składających się na ideologię państwową zwraca
uwagę znaczenie, jakie władze tego kraju przypisują odrodzeniu narodowemu.
S. Nijazow pisał, że za czasów radzieckich „duchowna więź Turkmenów z ich
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przodkami została przerwana, a droga do budowy własnego narodu zablokowana. Powstała wówczas próżnia powinna teraz zostać wypełniona prawdziwymi skarbami duchowymi naszego narodu (…) Właśnie tego wymaga od nas
obecna sytuacja”. Taką rolę pełni Ruchnama, będąca swoistym „pomostem
pomiędzy przeszłością i przyszłością”. S. Nijazow w książce dodał, że „drogą,
którą kroczy nasze państwo nazwaliśmy turkmeńską drogą” prowadzącą do
tego etapu rozwoju, który nazywamy „złotym stanem naszego społeczeństwa”.
Jej karty przeczą na ogół prawdzie historycznej, ale może przyczynią się do
szybszej konsolidacji świadomości narodowej (Nijazow pisał na przykład, że
plemiona prototurkmeńskie uczestniczyły w utworzeniu kilkudziesięciu
państw zamieszkałych przez różne – często nawet nie-tureckie – etnosy,
w których ich wodzowie rządzili, współrządzili lub mieli znaczące wpływy). Na
księdze oparto system wychowania szkolnego. W ramach edukacji koranicznej
zalecono jej lekturę, a kilka meczetów niestosujących się do takiej regulacji zamknięto. Warto dodać, że zaleca się wieszanie nad meczetami państwowej flagi, a inwokacja do „ojca narodu” rozpoczyna kazania imama.
Świetnym przykładem retradycjonalizacji jest też zreformowany kalendarz
zawierający nowe nazwy miesięcy splecione z postacią Turkmenbaszy oraz
z nowo–starymi świętami i postaciami historycznymi (styczeń to Turkmenbaszy, ale np. maj nosi obecnie nazwę XIX-wiecznego poety turkmeńskiego
Machtumkuli). Pastisz oryginalnej tradycji można zauważyć też w nowych, zrywających z tradycją judeo-chrześcijańską, nazwach dni tygodnia, które w przypływie poetyckiego uniesienia wymyślił sam prezydent. Dokonał on też kategoryzacji wieku Turkmenów (np. wiek młody, dojrzały, proroczy). Już w 1993
roku zamknięto Akademię Nauk Turkmenistanu, a studia wyższe ograniczono
do dwóch lat. Zamknięto operę, filharmonię i balet jako centra promocji westernizacji, propagując taniec i muzykę narodową. W 2005 roku postanowiono zamknąć sprzeczne z tradycją turkmeńską biblioteki, zlikwidować emerytury oraz, poza stołecznym, szpitale.
Z retradycjonalizacją w parze idzie akceptacja modernizacji, ale nie w jej
wydaniu zachodnim. Jak zauważa S. Tokarski, podkreśla się skuteczność
pierwszych kroków realizacji wielkiego skoku technologicznego, obliczonego
na ćwierćwiecze, z Kuwejtem jako wzorcem docelowym. Prezydent marzył –
czemu dawał wyraz w licznych wystąpieniach – o rozwoju kraju na miarę oczekiwań i aspiracji Turkmenów. «„Wkrótce nadejdzie czas, gdy każdy Turkmen
będzie miał swojego mercedesa, nikt nie będzie musiał pracować, a cały lud
będzie leżeć, popijając herbatę i nic nie robiąc” – obiecywał doradca Turkmenbaszy». Modernizacja ta wiązała się z obrazem dobrotliwego lidera promującego idee przemiany, dalekowzrocznego „ojca narodu”, mówiącego językiem zrozumiałym, widocznego na plakatach, wskazującego palcem na przechodnia, zwracającego się do każdego z osobna z troską o dobro publiczne.
„Niechże wszystko, co najgorsze mogłoby cię spotkać, przytrafi się mi, a moja
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czystość i nieskazitelność staną się twym udziałem. Turkmenie, całą swoją miłość oddaję tobie, wszystkie troski i cierpienia wezmę na swoje barki”, pisał
Turkmenbaszy. Ponoć w przebraniu wychodził też do prostego ludu, by nie
oderwać się od jego problemów, by je lepiej poznać. Jeszcze w latach 90. zlecił też dostarczanie do turkmeńskich domów darmowej wody, gazu i energii
elektrycznej.
Jak zauważa S. Tokarski, Turkmenbaszy izolując kraj sięgał jednocześnie
do tradycji zachodniej stanowiącej kopalnię pomysłów. Ponumerował ulice
w stolicy, jak w Nowym Jorku, by zniszczyć pamięć o tradycyjnych nazwach
warunkowanych carską ingerencją i epoką rusyfikacji czasów radzieckich.
Z kolei, dla celu jakim ma być w przyszłości ściągnięcie do Turkmenistanu inwestorów, dzięki którym stanie się on drugim Kuwejtem, w Aszchabadzie
wzniesiono dziesiątki luksusowych hoteli. „Zagraniczni architekci i budowniczowie wznieśli pyszny prezydencki pałac ze złota i marmurów, z podświetlanymi sadzawkami i fontannami”. Innym przykładem swoiście pojmowanej
modernizacji jest decyzja o budowie na pustyni wielkiego, sztucznego jeziora,
które ma w pozytywny sposób wpłynąć na zmianę klimatu w Turkmenistanie.

Monopartyjność
16 grudnia 1991 roku na XXV Zjeździe Komunistycznej Partii Turkmenistanu bezwzględna większość delegatów opowiedziała się za zakończeniem
działalności partii i przemianowaniem jej na Demokratyczną Partię Turkmenistanu. Przemawiający na zjeździe pierwszy sekretarz partii S. Nijazow, podsumowując 67 lat jej działalności stwierdził, że nie było żadnego powodu, aby
wyznawać ideały partii, które „zostały narzucone Turkmenom wbrew ich woli”. Poza skonsolidowaniem narodu przyniosła ona jedynie „wirtualne korzyści”, „zdeprecjonowała wartość własności prywatnej, umożliwiła rozwój korupcji, spotęgowała konflikty plemienne i rodowe oraz zalegalizowała represje”. Przewodniczącym DPT został S. Nijazow. Jej bazę społeczną stanowili
przede wszystkim byli członkowie nomenklatury. DPT została ogłoszona
„główną siłą wspierającą reformy gospodarcze i władzę prezydencką”. Zachowanie starej struktury wewnętrznej KPT zostało uznane za konieczne w nowej
sytuacji politycznej kraju. Weteranom partii komunistycznej obiecano, że ich
członkostwo będzie również ważne w nowoutworzonej partii.
Nad innymi organizacjami politycznymi aparat władzy przejmował stopniowo kontrolę, zmniejszając ich liczbę oraz doprowadzając do fuzji z rozbudowaną machiną administracyjno-ideologiczną. W połowie 1992 roku wprowadzono moratorium zakazujące tworzenia nowych partii politycznych. Spytany czy kiedykolwiek w jego państwie była opozycja prezydent Nijazow odpowiedział: „z niepojętych przyczyn Europejczycy uznają istnienie opozycji politycznej za oznakę demokratycznego społeczeństwa. Im więcej opozycji, tym
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więcej praw demokratycznych i wolności. Może jest to koniecznością w państwach europejskich. Państwa wschodnie charakteryzują się jednak silną władzą i efektywnym prawem”.
Hegemonizm Demokratycznej Partii Turkmenistanu ujawnia się w polityce
kadrowej. Członkostwo w partii – zgodnie z tradycją radziecką - jest brane pod
uwagę przy nominacjach na kluczowe stanowiska w państwie. Wszyscy członkowie 50-osobowego medżlisu wywodzą się z DPT. W połowie lat 90. XX wieku liczebność DPT szacowano na ok. 60 tys. członków, chociaż dane oficjalne
– kwestionowane przez obserwatorów niezależnych – mówią nawet o 165 tysiącach członków przy 4,5 mln ludności państwa.
Demokratyczna Partia Turkmenistanu zdominowała życie polityczne
w kraju, choć – paradoksalnie – wielu mieszkańców republiki nie wie nawet
o jej istnieniu. Trudno jednak stwierdzić, że jej aparat jest ważniejszy od aparatu państwa. Oba nie mają oczywiście charakteru fasadowego, niemniej naczelne, i nie tylko, decyzje podejmował Turkmenbaszy, często w porozumieniu
ze starszyznami plemiennymi.

Represyjność i reglamentowany charakter praw człowieka
Jak pisze J. Wawrzyniuk, przedmiotem stałej krytyki wspólnoty międzynarodowej jest brak pluralizmu politycznego w Turkmenistanie, naruszanie prawa stowarzyszania się i zasad społeczeństwa obywatelskiego, stosowanie cenzury i prześladowań dziennikarzy, przypadki arbitralnego wydawania nakazów
aresztowania, stosowanie tortur, nieuczciwe postępowania sądowe, naruszanie prawa do swobodnego przemieszczania się, stosowanie odpowiedzialności
zbiorowej w stosunku do rodzin dysydentów. Również ograniczany jest dostęp
do systemu oświaty, naruszane są swobody religijne, prawa mniejszości etnicznych, zakazana działalność innych niż turkmeńskie organizacji kulturalnych.
Konstytucja Turkmenistanu gwarantuje wolność słowa i prasy. W praktyce
osoby wyrażające krytyczne opinie na temat działalności władz, lub nawet tylko odbiegające od oficjalnej linii rządu, narażone są na prześladowania,
włącznie z przypadkami aresztowań na podstawie spreparowanych zarzutów
o popełnienie przestępstw kryminalnych. Wszystkie gazety i czasopisma są finansowane ze środków rządowych i podlegają cenzurze ze strony Urzędu Sekretarza Prasowego Prezydenta Turkmenistanu. W celu kontroli nad działalnością wydawniczą wprowadzono nakaz uzyskania licencji i rejestracji sprzętu
poligraficznego przez wszystkie wydawnictwa. Obowiązkiem rejestracji objęto
także wszelkie fotokopiarki, a na ich właścicielach spoczywa odpowiedzialność
za wykonywaną na nich działalność. Przedstawienia publiczne wymagają uzyskania uprzedniej zgody ze strony resortu kultury, sprawdzającego czy nie zawierają one treści antyrządowych lub antyprezydenckich. Dostęp do Internetu jest możliwy wyłącznie poprzez państwową kompanię Turkmen Telecom.
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Wysokie koszty połączeń powodują, że większość mieszkańców nie ma możliwości korzystania z tego źródła informacji. Od 2002 roku zakazano dystrybucji wszystkich gazet rosyjskojęzycznych. Media zatem koncentrowały uwagę na
działaniach i wystąpieniach S. Nijazowa, wzmacniając kult jednostki.
Przedmiotem ograniczeń jest działalność naukowa i edukacyjna. Od 1998
roku w Turkmenistanie nie przyznano żadnego tytułu naukowego magistra lub
doktora. Decyzją prezydenta w 2000 roku ograniczono z czterech do dwóch lat
okres nauczania uniwersyteckiego. Ponadto we wrześniu 2002 roku prezydent
ponowił apel o sprawdzanie „kośćca moralnego” studentów przed ich przyjęciem na studia uniwersyteckie. Procedura ta ma obowiązywać przez trzy kolejne generacje studentów turkmeńskich. Od września 2002 roku wszystkie dzieci w wieku szkolnym zobowiązano do posiadania własnego egzemplarza książki Ruhnama. Nauczycielom odradzano prezentowanie w szkole innych poglądów niż oficjalne. Książki kilku pisarzy, poetów i historyków trafiły na „czarną listę” publikacji zakazanych i usunięto je z bibliotek szkolnych, gdyż prezentowały one odmienną od oficjalnej wykładnię turkmeńskiej historii. Restrykcje w zakresie nauczania języków obcych oraz niedostateczna liczba
podręczników szkolnych w języku turkmeńskim pociągnęły za sobą drastyczny
spadek poziomu nauczania. «Uczniowie i studenci uczą się więc takich
przedmiotów jak „polityka wewnętrzna i zagraniczna Turkmenbaszy”, „nauki
Turkmenbaszy o społeczeństwie”, „wprowadzenie do patriotyzmu”, „polityka
niepodległości i neutralności”, a nawet „reformy rynkowe Turkmenbaszy”» pisano kilka lat temu.
Po zamachu na prezydenta sąsiedniego Uzbekistanu Islama Karimowa
w 1999 roku Turkmenbaszy polecił wzmocnić kontrolę służby bezpieczeństwa
nad ludnością. Sam Aszchabad podzielono na kwadraty i nakazano agentom
obserwację mieszkającej w nich ludności, tak, aby „znać każdego z „podległych” im mieszkańców i wiedzieć, czym się zajmuje, z kim przyjaźni, co myśli”. „W zamian za to władca dawał szpiclom i agentom wolną rękę i nie wtrącał się ani w ich metody, ani w to, jak dorabiali się majątków”.
Od czasu domniemanej próby zamachu na prezydenta Saparmurata Nijazowa 25 listopada 2002 roku nasiliły się prześladowania rzeczywistej i domniemanej opozycji. Po zamachu rozpoczęły się „czystki” w elitach władzy politycznej. Na przykład, szef Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Muchammad
Nazarow – uważany za drugą osobę w państwie – został aresztowany i skazany na długoletnie więzienie za korupcję i „łamanie praw człowieka”. Zorganizowanie zamachu przypisano m. in. opozycji na uchodźstwie. Wśród oskarżonych znaleźli się były minister spraw zagranicznych Boris Szichmuradow, były
prezes Banku Centralnego Chudajberdy Orazow czy były ambasador w Turcji
Nurmuchamed Chanamow. Szichmuradow atak na kolumnę motocyklową
prezydenta uznał za prowokację władz, stanowiącą działanie prewencyjne
przed planowanymi na koniec listopada 2002 roku masowymi demonstracja-
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mi antyrządowymi opozycji we wszystkich rejonach Turkmenistanu z żądaniem przeprowadzenia wolnych i demokratycznych wyborów parlamentarnych i prezydenckich. W grudniu 2002 roku Szichmuradow został aresztowany, a następnie w „zeznaniach” przyznał się do popełnienia przestępstw. Podczas transmiotowanego przez telewizje procesu stwierdził zaś „Demokratyczna opozycja, o której dotąd tyle mówiłem, tak naprawdę nie istnieje. Istnieje
tylko bandycka szajka, którą ja sam a także Chudajberdy Orazow i Nurmuhamed Chanamow stworzyliśmy. Żyjąc w Rosji zażywaliśmy narkotyki i piliśmy
wódkę, a kiedy byliśmy już pijani, za kradzione pieniądze werbowaliśmy agentów i najemników, żeby przeprowadzili ataki terrorystyczne. To wszystko
prawda, chcieliśmy zabić prezydenta Turkmenii, obalić jego rząd i przejąć władzę. Zdradziłem ojczyznę i teraz pojmuję mój błąd. (...) Przeznaczeniem Turkmenii i jej ludu jest obecny prezydent Saparmurad Turkmenbaszy Nijazow,
będący darem zesłanym przez Najwyższego”. Zapewne tortury przekonały
Szichmuradowa, że jest coś cenniejszego od osobistej godności – mianowicie
życie członków jego rodziny oraz jej majątek. Po ogłoszeniu wyroku skazującego go na 25 lat halk maslahaty uznała, że należy wprowadzić ponownie karę dożywotniego więzienia i przyjęła decyzję o stosownej zmianie wyroku wydanego w procesie. W lutym 2003 roku prezydent podpisał ustawę „O zdrajcach narodu”, która jako zdradę stanu określa wszelkie działania opozycyjne
wobec oficjalnych władz. Skazani zgodnie z tą ustawą na karę dożywotniego
więzienia nie mogą się ubiegać o amnestię lub skrócenie wyroku, jak również
nie mają prawa do przyjmowania w więzieniu wizyt lub paczek żywnościowych. Z kolei, nie mających za sobą żadnych struktur i faktycznie mało szkodliwych dla władzy krytykantów, osadza się, wzorem tradycji sowieckiej, także
w klinikach psychiatrycznych.
W ramach represji zaostrzono środki działania przeciwko wszelkiej niezależnej działalności. W styczniu 2003 roku zdymisjonowano cieszącego się dużym autorytetem przywódcę muzułmanów muftiego Nasrullaha ibn Ibadullaha, za odmowę udzielenia poparcia dla wydania wyroku kary śmierci wobec
sprawców domniemanego zamachu na prezydenta. W wyniku procesu sądowego został on skazany w marcu 2003 roku na 22 lata więzienia za odmowę
wykorzystywania Ruchnamy do praktyk religijnych. Prezydent Nijazow dekretem z marca 2004 roku wprowadził ponadto zakaz budowy nowych meczetów
w Turkmenistanie.

Epilog
21 grudnia 2006 roku władze Turkmenistanu ogłosiły, że Saparmurat Nijazow zmarł w nocy z 20 na 21 grudnia przeżywszy 66 lat (wiek proroczy). Tym
samym pewien etap historii Turkmenistanu został zakończony. Warto zwrócić
uwagę, że data ta ma znaczenie symboliczne – śmierć wodza miało nastąpić
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dokładnie w 21. rocznicę sprawowania przezeń władzy w państwie. To, że
Turkmenbaszy już 21 grudnia został zastąpiony nie – jak przewidują to przepisy konstytucji – przez przewodniczącego madżlisu (wobec którego wysunięto
zarzuty karne), ale przez wicepremiera Kurbankuly Berdymuchamedowa każe przypuszczać, że zmarł on nieco wcześniej (po raz ostatni publicznie pojawił się 18 grudnia). Uroczystościom pogrzebowym przewodził także wicepremier – krewny nieżyjącego prezydenta. 26 grudnia halk maslahaty wyznaczyła
nowe wybory prezydenckie. Z początku jedynym kandydatem miał być właśnie
K. Berdymuchamedow, jednak po interwencjach dyplomatycznych dopuszczono do wyborów jeszcze 5 innych kandydatów, choć należy podkreślić, że
wszyscy ono pochodzili także z obozu władzy i brali udział w kampanii jako
swego rodzaju element dekoracyjny.
W przeprowadzonych 11 lutego 2007 roku wyborach prezydenckich prezydentem został wybrany K. Berdymuchamedow. W myśl oficjalnych wyników
uzyskał on 90% głosów przy 99% frekwencji.
Wydaje się, że reżim będzie stopniowo łagodzony, a K. Berdymuchamedow
nie wprowadzi kultu własnej osoby, stopniowo ograniczając także kult poprzednika, który jest przecież w pewnym stopniu spoiwem podzielonego na plemiona narodu. Pierwsze decyzje wskazują także na reformy, w tym edukacyjne, modernizujące system społeczno-polityczny skonstruowany przez Turkmenbaszę.
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Alexis de Tocqueville
– O naturze demokracji

Alexis de Tocqueville należy do tych ważnych postaci, których znaczenie
w historii idei doceniono w pełni z dużym opóźnieniem. Musiało upłynąć ponad sto lat od jego śmierci, aby ważkie komentarze francuskiego myśliciela na
temat natury i losu demokracji zrozumiano w całej doniosłości. Dziś, autor
O demokracji w Ameryce, zajmuje miejsce szczególnie uprzywilejowane: tak
jak jego intelektualni antenaci – Monteskiusz i Rousseau – uważany jest za
klasyka myśli politycznej, a także jednego z ojców nowoczesnej filozofii i socjologii polityki.
Alexis Clérel de Tocqueville urodził się w Paryżu w 1805 roku. Jego życie
przypada na okres porewolucyjnej wrzawy i powszechnej dezorientacji w obliczu demokratycznych zmian, które najpierw zburzyły stary porządek, a potem,
rzekomo w imię wolności, równości i braterstwa, przyniosły terror. Tragedie
tego czasu nie ominęły również rodziny Tocqueville’a. Śmierć na gilotynie poniósł pradziad Aleksandra – Chrétien-Guillaume de Malesherbes, adwokat
Ludwika XVI, dziadkowie, a także ciotka ze swoim mężem - bratem znanego
pisarza i męża stanu François-René de Chateaubrianda; tylko cudem losu tego nie podzielili rodzice Tocqueville’a1. Doświadczenie niebezpieczeństwa,
czujność i niepewność towarzyszące wschodzącej demokracji na zawsze pozostały obecne w duszy i pismach Tocqueville’a.
Okres porewolucyjny był dla wielu jego współczesnych czasem oczarowania, rozbudzonych marzeń i nadziei w obliczu zdumiewających zmian społecznych. W tej atmosferze August Comte rozmyślał nad pozytywnymi konsekwencjami rozwoju nauki i przemysłu, Fryderyk Nietzsche nad przewartościowaniem wartości i wielkim powrotem Zaratustry, zaś Karol Marks nad schyłkiem kapitalizmu, rewolucją proletariatu i nowym, wspaniałym światem ko1

I. Grudzińska-Gross, Wstęp, [w:] A. de Tocqueville, Listy [przekład B. Janicka], Kraków, 1999,
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munistycznej solidarności. Alexis de Tocqueville tak jak oni, głosił profetycznie, że: „nowemu światu potrzebna jest nowa wiedza polityczna”2. Rozumiał,
że ludzkość stoi w obliczu niezwykłych zmian, ale źródeł tego rewolucyjnego
fermentu poszukiwał gdzie indziej – w opatrznościowym, postępie liberalnej
demokracji; w wielkim marszu cywilizacji zachodniej ku równości.
Tocqueville był myślicielem, rzec można, ideologicznie skłóconym. Jego
wrażliwość i światopogląd w ogromnym stopniu ukształtowane zostały przez
kulturę i wartości ancien regimu. Swoje znamienne uwagi w kwestii wspólnego dobra, znaczenia sfery publicznej i racji stanu, zawsze formułował w tonie
głęboko religijnego, wiernego tradycjom oraz zwyczajom swoich przodków
konserwatywnego arystokraty. Z drugiej strony, był Tocqueville zarazem liberałem. Świadczy o tym przede wszystkim nadzieja, z jaką przyjmował obietnice powszechnej wolności. Ten wyczuwalny konflikt wartości uczynił z niego reprezentanta arystokratycznego liberalizmu; realistę niebezkrytycznego wobec
przeszłości i sceptyka niepozbawionego wiary w lepszą przyszłość; myśliciela,
który nieuniknione wyzwania demokracji przyjmował z uczciwością swojego
nauczyciela, a potem intelektualnego adwersarza i politycznego przeciwnika
Wilhelma Gizota. Pod koniec swojego dzieła O demokracji w Ameryce apeluje: „Myślmy więc o przyszłości z owym zbawiennym niepokojem, który każe
czuwać i walczyć, a wolni od małodusznego i leniwego strachu, który łamie
i osłabia serca”3.

Istota demokracji: natura, prawa i obyczaje
W 1831 roku, po kilku latach sprawowania urzędu sędziego pomocniczego
w wersalskim sądzie ziemskim, prawnik Alexis de Tocqueville, poparty rekomendacjami Chateaubrianda i Lafayette’a, otrzymał z Ministerstwa Sprawiedliwości misję przeprowadzenia studiów na temat systemu penitencjarnego
w Ameryce oraz środki na wyjazd. Kiedy wspólnie z przyjacielem Gustawem
de Beaumont wchodził na fregatę Le Havre aby udać się w badawczą podróż
za morze, nie podejrzewał jak doniosły będzie efekt jego wyprawy. Kiedy
w 1835 roku, w trzy lata po powrocie do Francji, Tocqueville wydał I tom O demokracji w Ameryce, jeden z najbardziej poważanych we Francji mężów stanu
- Pierre Paul Royer-Collard stwierdził, że powstało dzieło na miarę Monteskiusza.
Opinia ta nie była pozbawiona podstaw. Tak jak autor O duchu praw, Tocqueville poddaje genialnej interpretacji dynamikę zjawisk politycznych, zwłaszcza zaś napięcie między władzą i wolnością. Interesują go nie tyle źródła, ale
formy i mechanizmy funkcjonowania władzy, w szczególności konflikty, jakie
2
3
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powstają na linii: rząd i sfera publiczna, państwo i siły wewnątrzspołeczne.
Podobnie do swojego wybitnego poprzednika, Tocqueville przekonany jest
o politycznym wymiarze wolności, która nie polega na bezwarunkowym korzystaniu z własnej niezależności, ale na życiu podporządkowanym prawom i dobru wspólnemu. Analiza niebezpieczeństw centralizacji administracyjnej sformułowana przez Tocqueville’a stanowi bez wątpienia reminiscencje uwag
Monteskiusza na temat grożącej obywatelom bezsilności wobec władzy przedstawicielskiej, zaś postulat budowania struktur społeczeństwa obywatelskiego,
które mają zabezpieczyć przed zbyt silną ingerencją rządu w życie społeczeństwa jest echem przesłania autora O duchu praw, aby tworzyć tzw. „ciała pośrednie”.
Książka Tocqueville’a była spontanicznym, a zarazem pieczołowicie uporządkowanym, niemalże klasycznym w formie, studium pewnego reżimu politycznego lub, mówiąc precyzyjniej, „stanu społecznego” – demokracji amerykańskiej. Praca nad wizerunkiem „pierwszego nowoczesnego państwa”, nie
tylko uczyniła z Tocqueville’a socjologa, ale była też punktem wyjścia jego dalszych badań porównawczych. Przedstawił je w swojej ostatniej książce, pt.
Dawny ustrój i rewolucja, która stanowiła jednocześnie drugą część dyptyku
uzupełniającego jego przemyślenia na temat demokracji.
Podstawowy problem, jaki rozważa francuski myśliciel w I części swojego
dzieła, dotyczy szczególnych warunków wolności w demokracji amerykańskiej.
Tocqueville zapytuje o to, co sprawia, że Amerykanie są narodem ludzi wolnych? Zwraca uwagę na trzy rodzaje czynników, które o tym decydują: 1/
szczególne i przypadkowe okoliczności, jakimi opatrzność obdarzyła Amerykę, 2/ prawo, oraz 3/ zwyczaje i tradycje religijne4.
1. Według Tocqueville’a budowaniu państwa wolności sprzyjał fakt, że
Amerykanie w okresie tworzenia państwowości nie mieli sąsiadów; nie istnieli zatem potencjalni wrogowie; nie było też niebezpieczeństwa konfliktu militarnego. Co więcej, nie zagrażała im plaga najgroźniejsza dla republiki: „(…)
namiętność wojennej chwały”5. W Ameryce nie było wówczas stolicy, która
mogłaby ograniczać ducha republikańskiej wolności drzemiącego wszakże
w społecznościach lokalnych. Wśród specyficznych cech, które przyczyniły się
do narodzin demokratycznej Ameryki, Tocqueville wymienia również pełną
bogactw naturalnych, ogromną przestrzeń geograficzną. Przepastne terytoria
uniemożliwiały powstanie arystokracji ziemskiej, a zarazem stanowiły niewyczerpane źródło, łagodzącego obyczaje dobrobytu. Warunki rozwoju demokracji, na które wskazuje Tocqueville przypominają uwagi niektórych klasyków filozofii politycznej, ot choćby Arystotelesa, który przekonywał o ścisłym
4 Tamże, s. 283. Patrz również: R. Aron, Les étapes de la pensée sociologique, Gallimard 1967,
s. 229.
5 A. de Tocqueville, O demokracj…, dz.cyt., t. I, s. 284.
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związku środowiska naturalnego z polityczną organizacją państwa. Istotne wydaje się jednak to, że biorąc pod uwagę tego rodzaju opatrznościowe czynniki
jest Tocqueville zarazem przekonany, że powodzenie przedsięwzięć politycznych nie zależy wyłącznie od mocy twórczej człowieka, ale również od okoliczności, w których się znajduje.
2. Demokrację amerykańską wyróżniała formalna równość wszystkich wobec prawa [równość możliwości], a także sposób organizacji instytucji politycznych, które – w zakresie nieznanym do tej pory na świecie – strzegły wolności
i zasady suwerenności ludu. Władza społeczeństwa miała w Ameryce charakter powszechny i całkowity: „(…) lud rządzi amerykańską rzeczywistością polityczną tak, jak Bóg rządzi wszechświatem…” – stwierdza Tocqueville6.
Istotą demokracji amerykańskiej był system federalny i zdecentralizowana
władza z wyraźnym podziałem kompetencji pomiędzy stany, hrabstwa i gminy.
O ile system federacyjny pozwalał Unii cieszyć się potęgą, o tyle instytucje komunalne stwarzały sposobność do radowania się wolnością. Z tego m.in. powodu Tocqueville przypisuje tak niebagatelne znaczenie funkcjonowaniu gminy. To właśnie w tej najmniejszej organizacji terytorialnej, która jak twierdzi
„zdaje się pochodzić wprost od Boga”7, drzemie siła wolnych społeczeństw. To
gmina tworzy ducha wolności i stanowi coś na podobieństwo niezawisłego narodu8. Według Tocqueville’a gminy samorzutnie mobilizują obywateli do zainteresowania sprawami publicznymi i skłaniają do odpowiedzialności za wspólne życie9.
Fascynacja osobliwym duchem demokracji amerykańskiej prowincji zaowocowała ciekawymi uwagami na temat skutków centralizacji władzy. Tocqueville twierdzi, że w Ameryce nie istniała centralizacja administracyjna, tj. nie
podejmowano prób kontrolowania przedsięwzięć poszczególnych gmin, ponieważ odebrałoby to możliwość samostanowienia wspólnotom politycznym,
a także osłabiło energię i ducha obywatelskiego. Istniała natomiast centralizacja rządowa - niezbędna dla pomyślności narodu polityka, ustanawiająca
wspólne prawa i regulująca stosunki zagraniczne10. Administracja centralna
nie może ogarnąć wszystkich szczegółów życia wielkiego społeczeństwa i zmobilizować ludzkiej woli do działania, dlatego jedyne, co jest w stanie uczynić,
to utrzymać status quo. Scentralizowana administracja „(…) celuje w zapobieganiu, nie zaś w działaniu” – zaznacza Tocqueville11. Decentralizacja rządu
natomiast, sprawia, że w Ameryce: „Mieszkańcy uważają interesy kraju za
swoje własne. Chwała narodu jest ich chwałą, w jego sukcesach rozpoznają
6

Tamże, s. 59. O kwestii „równości wobec prawa” zob. w dalszej części artykułu.
Tamże, s. 61.
8 Tamże, s. 66.
9 Tamże, s. 68.
10 Tamże, s. 88.
11 Tamże, s. 91.
7
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swe własne dzieło i to ich uszlachetnia”12. Swobody lokalne mobilizują ludzi
do działania na rzecz wspólnego dobra i jego ochrony. Korzyści z decentralizacji były natury politycznej - służyły wolności.
Dużo miejsca Tocqueville poświęca specyfice władzy sądowniczej, ustawodawstwu, uprawnieniom władzy federalnej, a także instytucji prezydenta, federacyjnej organizacji państwa, prasie oraz stowarzyszeniom politycznym. Tocqueville, choć nie zawsze jest entuzjastą instytucji amerykańskich, a często
wskazuje na niebezpieczeństwa, które mogą powstać w konsekwencji ich działalności, uznaje zarazem ich pozytywny wpływ na porządek polityczny i utrzymanie wolności. W każdym przypadku ciała te reprezentują ostatecznie interesy ludu i działają na rzecz jego suwerenności.
3. Tym, co wspiera władzę demokratyczną w Ameryce nie są jednak prawa,
ale trzeci czynnik, na który wskazuje Tocqueville, a mianowicie religia. W demokratycznym świecie, w którym odmawia się autorytetu wiedzy i cnotom,
a także zaciera znaczenie arystokracji ducha, jedyną siłą, która może być moderatorem wystawionej na destrukcyjne działanie indywidualizmu moralności
jest religia. Wedle sformułowania Pierre’a Manenta – pełni ona funkcję „cugli demokracji”. W dogmatach religii Tocqueville upatruje źródeł całościowej
wiedzy na temat duszy człowieka i natury związków z bliźnimi; w braku tych
dogmatów widzi natomiast przyczynę zamętu, rezygnacji i swoistej niewoli.
Człowiek w oparciu o siły własnego rozumu nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie o charakter „całości” – twierdzi Tocqueville; ponadto wystawiony jest w demokracji na szereg niebezpieczeństw, m.in.: skłonność do izolowania się czy nieopanowaną chciwość. Religia chroni człowieka przed tymi niebezpieczeństwami i jako taka pełni funkcję praktyczną. Religia uczy Amerykanów sztuki bycia wolnymi13; kształtuje obyczaje, które służą zarówno ochronie
przed aberracjami wybujałej niezależności, jak i zabezpieczeniu przed populizmem. W tym sensie, religia ma ogromne, pozytywne konsekwencje dla polityki; jej duch idzie w parze z duchem wolności, choć nieustannie tę wolność
ogranicza.
Podobny wpływ na ducha demokracji w Ameryce ma, według Tocqueville’a, fakt wykształcenia i odpowiednie wychowanie obywateli. Niebagatelne
znaczenie ma również praktyczne i zdrowo rozsądkowe podejście typowe dla
usposobienia przeciętnego Amerykanina.
Tocqueville twierdzi, że spośród trzech wymienionych tu elementów, które
służą utrzymaniu demokracji w Ameryce bardziej od warunków naturalnych
przyczyniają się do tego prawa, a bardziej od praw – obyczaje14. Pisze: „Jestem przeświadczony, że najlepsze warunki i najszczęśliwiej dobrane prawa
12

Tamże, s. 95.
s. 297.
14 Tamże, s. 313.
13 Tamże,
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nie zdołają utrzymać konstytucji wbrew obyczajom. Obyczaje natomiast są
władne doprowadzić do pewnych rezultatów nawet wtedy, gdy prawa są jak
najgorsze, a warunki nie sprzyjające”15.
Studium demokracji amerykańskiej pozwoliło Tocqueville’owi ukazać nowy świat stworzonej pokojowo demokracji; rzeczywistość pozbawioną rudymentów starej Europy. Autor O demokracji w Ameryce widział nadzieję na
możliwość stworzenia republiki bez krwawej rewolucji, której oddech czuł na
plecach do końca życia16. Praca Tocqueville’a stanowi klasyczny przykład studiów porównawczych, w którym punktem odniesienia pozostaje zawsze Europa, zwłaszcza Francja oraz Anglia. Nie bez przyczyny podkreśla, że Amerykanin to pozostawiony sobie Anglik17. Chociaż Tocqueville wierzy w niepowstrzymany pochód demokracji prześladuje go myśl, że: „(…) jeśli nie zdołamy na czas wprowadzić u siebie umiarkowanych rządów większości, wcześniej
czy później dojdziemy do nieograniczonej władzy jednego człowieka”18. Te
słowa powielekroć okazały się prorocze!

Paradoksy demokracji
Publikacja I części O demokracji w Ameryce przyniosła Tocqueville’owi rozgłos, uznanie we Francji i poza jej granicami. Prawie natychmiast książkę przetłumaczono na język angielski. Tocqueville osobiście przyjął pochwałę swej
pracy z ust Johna Stuarta Milla19. Mniej więcej w tym okresie, Izba Gmin zaprosiła francuskiego myśliciela do współpracy w charakterze eksperta od prawa wyborczego. W 1837 roku otrzymał order Kawalera Legii Honorowej,
a rok później uzyskał członkostwo francuskiej Akademii Nauk Moralnych
i Politycznych; w 1839 został wybrany posłem do Zgromadzenia Narodowego.
Zachęcony pochlebnymi recenzjami i licznymi wyróżnieniami opublikował
w 1840 roku drugą część O demokracji w Ameryce.

15

Tamże, s. 316.
Więcej na temat uwag Tocqueville’a o Ameryce, patrz: S. Lipset, The First new nation, London,
Heinemann 1964; K. D. Naegele, From de Tocqueville to Myrdal; a research memorandum on Selected
Studies of American Values, [w:] Comparative Study of Values, 1949/1, Oct. Harvard University; S.
Skard, The American Myth and the European Mind, Philadelphia 1961. Patrz również: A.Inkeles, Continuity and change in the American national character, [w:] The Third Century: America as a Post-Industrial Society [ed. S. M. Lipset], Stanford, CA, s. 389-416; R.A. Dahl, Democracy in the United States:
Promise and Performance, Chicago.
17 Na ten temat, patrz również: R. Aron, Auguste Comte et Alexis de Tocqueville, juges de
l'Angleterre, [w:] Les étapes de la pensée sociologique, s. 605; S. Drescher, Tocqueville and England,
Cambridge 1968; A. Zemach, Alexis de Tocqueville on England, „Review of Politics” 1951/ vol. 13,
s. 329-343.
18 A. de Tocqueville, O demokracji…, dz.cyt., s. 323.
19 K. Pisa, Tocqueville [tłum. A. Marcinek], Warszawa 1996, s. 93-95; Patrz również: J.S. Mill, Tocqueville on democracy in America, (1840), [w:] Essays on Politics and Culture, Garden City, NY, s.
230-287.
16
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Książka ta, choć zasadniczo poświęcona była Ameryce, jest dziś powszechnie traktowana jako filozoficzne studium „stanu społecznego” demokracji.
Stanowi ona krytyczną charakterystykę skłonności, upodobań i kondycji ducha
człowieka żyjącego w warunkach równości. Tocqueville przedstawia w niej demokrację nie tylko jako przeznaczenie historii i pochód wolności. Podobnie do
Monteskiusza pokazuje, że działanie nieskończenie aktywnej i twórczej zasady, jaką jest równość rodzi także niebezpieczeństwa, które mogą dogłębnie
zmienić życie człowieka, czyniąc je nierzadko trudniejszym i bardziej bolesnym oraz obrócić się przeciw samej demokracji. To wnikliwy opis paradoksów
życia 1/ umysłowego, 2/ uczuciowego, 3/ obyczajowego i 4/ politycznego w rzeczywistości powstałej na przeciwległym biegunie, negowanego, a zarazem dyskretnie adorowanego przez Tocqueville’a, porządku arystokratycznego20.
1. Według Tocqueville’a społeczeństwo demokratyczne odróżnia fakt, że
jest w nieustannym ruchu. Olbrzymie tempo życia, przedsiębiorczość i dynamika obywateli sprawiają zarazem, że rozluźnieniu ulegają więzy społeczne;
zanikają wszelkie podziały i nierówności, tradycje zaś słabną a często odchodzą nawet w niepamięć. Każdy człowiek musi w rezultacie polegać tylko na
swoim rozumie. Tocqueville podkreśla, że choć to Reformacja popchnęła
człowieka ku indywidualizmowi, prawdziwe warunki pełnej wolności powstały
dopiero w demokracji21.
Ale owa niezależność ma również inny aspekt, który Tocqueville wyartykułował i wyostrzył zapewne pod wpływem pism Jana Jakuba Rousseau. Wprawdzie w demokracji ludzie nie są skłonni do ślepego zawierzania innym i słuchają własnego rozumu, to wzrasta wiara w autorytet mas, zaś rządy obejmuje opinia publiczna. Bierze się to faktu, że: „(…) ta sama równość, która czyni go
[człowieka] niezależnym od poszczególnych współobywateli, powoduje jego
osamotnienie i bezradność wobec większości”22. W demokracji człowiek zawsze żyje pod presją zbiorowości, która narzuca autorytatywnie swoje opinie,
a nawet swoją religię; ludzie pozostają pod silną kontrolą społeczną i są, w myśl
określenia Davida Riesmana „zewnątrzsterowni”23. Stąd znane sformułowanie
Tocqueville’a: „omnipotencja”, „wszechwładza” czy „tyrania” większości. Tej
olbrzymiej władzy, jaką sprawuje opinia publiczna nie można porównać do
żadnej innej formy rządów; przenika ona do najbardziej niezależnych i intymnych obszarów ludzkiej duszy nie naruszając przy tym fizycznie indywidualnej
wolności. Opinia publiczna stanowi o suwerenności ludu, a jednocześnie wyznacza granice indywidualnej woli. Francuski myśliciel upatruje w tym „repu20 Więcej na temat stosunku Tocqueville’a do arystokratycznego myślenia o polityce, patrz: A.S.
Kahan, Aristocratic Liberalism, The Social and Political Thought of Jacob Burckhardt, John Stuart Mill
and Alexis de Tocqueville, Oxford UP 1992.
21 A. de Tocqueville, O demokracji…, dz.cyt., t. II, s. 11.
22 Tamże, s. 16.
23 D. Riesman, Samotny tłum [tłum. Strzelecki, J.], Warszawa 1971, s. 25.
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blikańskim ucisku” szczególnie niebezpiecznej formy absolutyzmu, który może
prowadzić do intelektualnej atrofii. Pisze: „(…) W społeczeństwie ludzi równych istnieją dwie odmienne tendencje: jedna, która pobudza ludzki umysł do
myślenia, i druga, która prowadzi do całkowitej bezmyślności”24. Dlatego
w Ameryce tak mało jest ludzi wybitnych i niezależnych, natomiast tak wielu
konformistów uformowanych według jednego wzorca. Dobroczynne dla demokracji działanie opinii publicznej sprawia zarazem, że jest w niej: „(…) najmniej intelektualnej swobody i faktycznej wolności wypowiadania się”25. Dlatego Tocqueville z niepokojem konstatuje, iż prymat opinii publicznej jest negatywnym świadectwem coraz bardziej umacniającej się demokracji26.
Jedną z ciekawszych konsekwencji równości w demokracji jest, według Tocqueville’a upodobanie ludzi do idei ogólnych. Autor O demokracji w Ameryce
utrzymuje, że ponieważ w demokracji, inaczej niż w społeczeństwach arystokratycznych, ludzie widzą dokoła siebie tylko istoty podobne i podążające
w tym samym kierunku, ich myśli szybko „rozciągają się” na innych, aż w końcu obejmują całość27. To upodobanie charakterystyczne dla umysłowości demokratycznej pochodzi również ze skłonności do poszukiwania uzasadnienia
swoich przekonań w abstrakcyjnym wyobrażeniu ludzkiej natury, a także bierze
się z przyczyn praktycznych - braku wolnego czasu w życiu nastawionym na doraźne sukcesy oraz wielkich ambicji połączonych z niechęcią do wysiłku intelektualnego. W demokratycznym upodobaniu do idei ogólnych Tocqueville dostrzega również źródeł panteizmu – fałszywego w jego mniemaniu przekonania
filozoficzno-religijnego, że wszystko, w tym również każdy człowiek, niezależnie od swoich uzdolnień czy cnót, stanowi tę samą część w boskiej całości28.
Tocqueville podkreśla, że równość budzi nieograniczone zdolności człowieka do doskonalenia się. O ile w arystokracji możliwość samoafirmacji jest
w dużym stopniu ograniczona, o tyle w demokracji powszechna jest wiara
w ludzki potencjał29. Pomimo upodobania do idei ogólnych, siła człowieka wyraża się w zdroworozsądkowym podejściu do życia i codziennych problemów.
Według Tocqueville’a demokracja sprzyja praktycznemu podejściu do życia.
Skłonność do medytacji i polegania na autorytecie tradycji, w ruchliwych społeczeństwach demokratycznych ustępuje miejsca powierzchownej praxis:
„(…) Układ społeczny i demokratyczne instytucje zmuszają większość ludzi
do ciągłego działania”30. Imperatyw praktycznego podejścia do świata czyni
życie pospolitym i prowizorycznym, ale zarazem utwierdza w wygodnym prze24

A. de Tocqueville, O demokracji…, dz.cyt., s. 17.
Tamże, s. 260.
26Na ten temat, patrz również: M. Horwitz, Tocqueville and the Tyranny of The Majority, „Review
of Politica”, 1961/7.
27 A. de Tocqueville, O demokracji…, dz.cyt., s. 20.
28 Tamże, s. 35-36.
29 Tamże, s. 38.
30 Tamże, s. 48.
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konaniu, że można być szczęśliwym bez konieczności wzbijania się na wyżyny
kontemplacji. Wynika z tego również specyficzny stosunek do nauki. Ma ona
służyć celom praktycznym i przynosić natychmiastowe rezultaty. Tocqueville
twierdzi, że „(…) W czasach arystokracji od nauk żąda się zaspokojenia potrzeb umysłu, w czasach demokracji potrzeb ciała”31. Nastawienie na praktyczne aspekty życia sprawia, że w społeczeństwach demokratycznych jedną
z najbardziej dominujących namiętności jest chciwość doraźnych zysków
i gwałtowna, nieodparta chęć powiększania swojego dobrobytu. W tym kontekście, Tocqueville zwraca również uwagę na specyficzne podejście do pracy,
której celem przestaje być produkcja rzeczy dobrze wykonanych i trwałych, ale
masowa produkcja o mniejszej wartości, która może szybko przynieść wymierne korzyści.
Wiele interesujących uwag formułuje Tocqueville w odniesieniu do literatury, poezji czy teatru doby demokracji, które łączą w sobie zaskakującą mieszaninę niejasności i konkretu. Autor O demokracji w Ameryce dostrzega, że
literatura w społeczeństwach demokratycznych stroni od monotonii, obrazów
porządku i regularności, koncentruje się natomiast na gwałtownych emocjach,
nagłych objawieniach i jaskrawych sytuacjach; od strony formalnej jest dziwaczna, ciężka i słaba, ale prawie zawsze śmiała i intensywna32. Tocqueville,
w duchu współczesnej socjologii wiedzy, stwierdza, iż: „(…) literatura narodu
jest zawsze podporządkowana jego społecznemu układowi i politycznej organizacji. (…) Relacje istniejące między układem społecznym i politycznym społeczeństwa a duchem jego literatury są zawsze liczne; kto poznaje społeczeństwo, zdobywa tym samym pewną wiedzę o jego literaturze”33. Tocqueville
utrzymuje, że instytucje demokratyczne niszczą dawne źródła poezji, ale odkrywają nowe – bardziej skoncentrowane na samym człowieku. To: „(…) człowiek pojęty niezależnie od swoich czasów i swojego kraju, umieszczony w obliczu natury i Boga, człowiek ze swymi namiętnościami, wątpliwościami, pogrążony w niesłychanym dostatku i niepojętej nędzy, stanie się dla demokracji
głównym i niemal jedynym źródłem poezji”34. Demokracja, jak zauważa Tocqueville, najgwałtowniej wdziera się jednak do teatru. Na scenie dramatycznej można spotkać chaotyczną mieszaninę losów, uczuć i idei, które wypełniają codzienne życie. Prawdopodobieństwo toczącej się akcji nie ma tak wielkiego znaczenia, jak styl, reguły i prawa obowiązujące w tej sztuce. Istotne jest to,
że teatr jest autentyczny i przez to bardziej prawdziwy35.
31
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2. Instytucje demokratyczne mają według Tocqueville’a wpływ na życie uczuciowe. Francuski myśliciel eksponuje ścisły związek, tych na pozór odległych od
siebie sfer: tj. sfery politycznej i sfery ludzkiej wrażliwości. Pierwszą i najważniejszą ludzką namiętnością w demokracji jest umiłowanie równości36. To właśnie
w tym afekcie i uprawomocnionej w państwie równości społecznej, Tocqueville
upatruje istoty i szczególnej siły napędowej demokracji jako takiej. Zagwarantowana w konstytucji równość wobec prawa nie dotyczy oczywiście samej osoby
ludzkiej, ponieważ: „nierówność umysłów jest dziełem Boga i człowiek nie jest
w stanie tego zmienić”37. Ludzie z natury są różni. A jednak postęp równości to
według Tocqueville’a nieodwracalny proces, który obejmuje wszystkie sfery życia: ekonomię, edukację, politykę i obyczaje. Ukazuje on zarazem dwie sprzeczne siły wyrażające się, z jednej strony, w mężnej i prawej namiętności, która
„(…) małych podnosi ku wielkim”, z drugiej, w niezdrowej zawiści, która sprawia:, „(…) że słabi starają się ściągnąć silnych do swego poziomu”38. Spostrzeżenie to wyraża ambiwalentny stosunek francuskiego myśliciela do demokracji,
która znosiła anachroniczne stosunki społeczne i stwarzała każdemu człowiekowi takie same warunki do samorealizacji, a zarazem niszczyła ducha arystokracji, który dopuszczał naturalne nierówności między ludźmi. Namiętność do równości przewyższa w demokracji upodobanie do wolności. O ile, bowiem dobro
płynące z wolności przychodzi po dłuższym czasie, o tyle dobrodziejstwa równości widać natychmiast; radość z wolności wymaga wyrzeczeń i wysiłku każdego
człowieka z osobna, podczas gdy nienasycona rządzą równości jest powszechna.
Tocqueville podkreśla, że jednostki „pragną równości w stanie wolności, a jeżeli nie mogą tego osiągnąć, to pragną jej także w zniewoleniu. Będą znosiły nędzę, jarzmo niewoli, barbarzyństwo, ale nie ścierpią arystokracji”39.
To, co kiedyś określane było mianem egoizmu, w demokracji ulega przekształceniu, urasta do filozofii życia i przyjmuje nową nazwę – indywidualizmu; To spokojne, umiarkowane uczucie ma zarazem bardzo niebezpieczne
konsekwencje: izoluje ludzi od świata, „(…) stale sprowadza człowieka do niego samego i może go skazać na całkowite zamknięcie w kręgu własnej samotności”40. Tocqueville, antycypując Emila Durkheima, przewiduje, że indywidualizm może prowadzić do stanu anomii. Taka postawa wyraża również inne
zmiany społeczne, a w szczególności: odejście od arystokratycznej struktury
społecznej, przyspieszenie tempa życia, rywalizację, rozluźnienie więzi społecznych i wzrost obojętności międzyludzkiej.
Indywidualizm jako manifestacja demokratycznej autonomii wiąże się paradoksalnie z porzuceniem ideału obywatelskości; ideału, który wymaga wy36
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rzeczenia się własnej niezależności w imię wspólnego dobra. Demokracja,
uruchamia, zatem podobny anty-polityczny mechanizm ograniczający wolność
polityczną, jaki powstaje w państwie rządzonym autorytarnie, które „(…)
w izolowaniu ludzi od siebie widzi najpełniejszą rękojmię własnej trwałości…”41. Według Tocqueville’a zatem, równość może rodzić te same wady, co
despotyzm i jest z nim przewrotnie spowinowacona.
Demokracja dostarcza wszakże narzędzi, aby powstrzymać te zgubne konsekwencje indywidualizmu, płynące z równych możliwości: słabi i niezależni
nie będą w stanie nic osiągnąć, jeśli dobrowolnie nie będą sobie pomagać.
Dlatego tak jest istotne, aby dla osiągnięcia wspólnych celów i tzw. „dobrze rozumianego interesu”, obywatele nauczyli się organizować stowarzyszenia –
odpowiednik arystokratycznej jednostki, która decydowała o życiu swoich najbliższych; zrozumieli jak ważne jest tworzenie struktur społeczeństwa obywatelskiego. Tocqueville podkreśla, że: „w społeczeństwach demokratycznych
właśnie stowarzyszenia winny zająć miejsce potężnych jednostek, które przestały istnieć wraz z nastaniem równości”42.
Według Tocqueville’a ludzie żywią w demokracji zamiłowanie do materialnego dobrobytu i wygody. Typowa dla tego stanu społecznego chciwość daje przy
tym ludziom specyficzną pewność siebie. W chaotycznym i zindywidualizowanym
świecie namiętność ta przyczynia się do powstania trwałego fundamentu, na
którym można budować wspólne wartości. W spostrzeżeniach autora O demokracji w Ameryce, wbrew temu, co czasami się twierdzi, nie brakuje uwag zbliżonych w duchu do Comte’a i Marksa, którzy źródeł najistotniejszych zmian społecznych upatrywali w rozwoju przemysłu i kapitalizmu43. Tocqueville odnotowuje, iż „(…) ludzie żyjący w czasach demokracji w większym lub mniejszym stopniu nabierają myślowych nawyków warstw industrialnych i kupieckich”44. Umiłowanie dobrobytu jest w demokracjach pasją „trzymaną na wodzy”; służy łatwiejszemu i wygodniejszemu życiu, które ma zapobiec niedostatkowi, i jako takie,
wspiera porządek społeczny, obyczaje a nawet moralność religijną. Warto przy
tym dodać, że choć umiłowanie dobrobytu działa na rzecz tego, co Tocqueville,
określił mianem „uczciwego materializmu” i może wpływać – jak podkreślał również Monteskiusz – na łagodność obyczajów, to ma ono również negatywne konsekwencje. Nie tylko, że strach przed nędzą jest dla ludzi w demokracji największym utrapieniem i obsesją, ale też zgodnie z wyrażeniem Tocqueville’a, ludzie
tracą duszę – z pola widzenia umykają im rzeczy najważniejsze, to jest te:, „(…)
które przynoszą chlubę rodzajowi ludzkiemu i stanowią o jego wielkości”45. Umi41 Tamże,
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łowanie dobrobytu utrzymuje ludzi w stanie „tajemnego” niepokoju – nieustannego rozdrażnienia na myśl o dobrach i korzyściach materialnych, których jeszcze nie mają46. Równość, która pozwala wszystkim żywić wybujałe nadzieje, rodzi coraz większe apetyty i ambicje. Jak błyskotliwie zauważa Tocqueville: „(…)
w miarę jak zwiększa się równość, pragnienie równości staje się coraz bardziej
nienasycone”47. Ten dziwny głód mobilizuje do działań, ale też przyprawia o osobliwą melancholię i zniechęcenie życiem: „(…) nadzieje i pragnienia częściej doznają tu zawodu, dusze są bardziej wzburzone i niespokojne, a troski bardziej dolegliwe”48.
To specyficzne nienasycenie ma jeszcze inny efekt, który paradoksalnie
dezintegruje demokrację. Powstaje mianowicie nowa „arystokracja” i nowa
nierówność, tym razem o podłożu ekonomicznym. Rola nuworyszy nie opiera
się na przymiotach ducha, czy na funkcji regulacji porządku społecznego,
którą w „dawnym ustroju” pełniła arystokracja, a jedynie na ich odmiennej
pozycji klasowej związanej ze stosunkiem do środków produkcji. Nie czują
żadnej odpowiedzialności wobec tych, którzy dla nich pracują; nie zobowiązuje ich do tego żadne prawo49. Demokracja produkuje własnego zabójcę. Wątek ten jest bez wątpienia reminiscencją ważnego problemu, który po raz
pierwszy sformułował Rousseau, a potem szczegółowo opisał Karol Marx. Autor Rozprawy o nierówności dostrzegał postęp nierówności w wymiarze materialnym, i wynikające z niego niebezpieczeństwa, w szczególności upadek etosu obywatela, którego miejsce zajmuje zaabsorbowany wyłącznie swoim egoistycznym interesem i rozkochany w sobie mieszczuch.
Nierówność społeczna jest odczuwana w nowy, ale tymczasowy sposób, ponieważ – jak prorokuje Tocqueville – żadne nierówności nie są w stanie zahamować nieubłaganego postępu demokracji. Jednocześnie, im bardziej nowe
podziały zagrażają społecznej solidarności, tym silniejsza jest pokusa wzmocnienia władzy i tym większe jest niebezpieczeństwo tzw. „łagodnego despotyzmu”50.
3. Filozofia powszechnego egalitaryzmu sprawia, że podstawowym rysem
kultury zaczyna być jej pospolitość. Tocqueville twierdzi za Monteskiuszem, że
demokratyczne obyczaje charakteryzuje obca dla ancien regimu „łagodność”.
Równość i podobieństwo sprawiają, że obywatele w sposób naturalny poświęcają się problemom natury ogólnej. „Ludzkość”, którą reprezentują zmusza
ich do empatii, skromności, powściągliwości oraz respektu dla innych. Taki
fundament obyczajów ułatwia ludziom codzienny kontakt, swobodną i szczerą wymianę myśli. Z drugiej strony jednak, równość zakreśla granice wyobra46
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źni i nie pozwala jej wzlatywać zbyt wysoko; nie sprzyja wielkim uniesieniom
serca ani gwałtownym emocjom51. Łagodność obyczajów widać również w demokratycznych manierach – pospolitych i mało wyszukanych. Trudno w demokracji ustanowić kodeks savoir-vivre’u, każdy, bowiem postępuje wedle własnego uznania52. W czasach demokracji: „(…) maniery na każdym kroku różnią się w drobiazgach, ale nie ma między nimi różnic zasadniczych”53. Charakteryzuje je powierzchowność, ale też naturalność.
Innym, kluczowym aspektem demokracji jest specyficzny kształt rodziny,
którą Tocqueville opisuje z idealizmem godnym Rousseau, w tonie pozbawionym ambiwalencji i szyderstwa nierzadko obecnym w opisie innych aspektów
demokracji. Stosunki rodzinne mają tu charakter bardziej partnerski, ciepły
i intymny, zaś miejsce surowego autorytetu i ceremonialnego stylu, tak istotnych w społeczeństwach arystokratycznych, zastępuje wzajemne zaufanie,
swoboda i serdeczność. Tocqueville zauważa, iż: „(…) demokracja rozluźnia
więzy społeczne, ale zacieśnienia więzy naturalne. Oddalając od siebie obywateli, zbliża członków rodziny”54. Słabnie pozycja ojca. W demokratycznej rodzinie pozycję dzieci nie określa już tradycja, ale partnerskie stosunki oparte
na całkowitej równości i niezależności. To właśnie w rodzinie demokracja
w sposób najbardziej jaskrawy potwierdza swój związek z naturą człowieka55.
Widać to również w kwestii stosunku do kobiet. Jak zauważa Tocqueville:
„(…) nigdzie indziej młode dziewczęta nie są tak wcześnie i tak całkowicie samodzielne”56. Kobiety szybko uzyskują niezależność, w czym dopomaga im
gruntowne wykształcenie. Tracą wiele z dziewiczego wstydu, naiwności i prostoty, ale w zamian, zyskują wiarę w swoje siły, świadomość, wiedzę i umiejętności niezbędne do obrony własnego interesu. Kobiety uzyskują w demokracji
status równy mężczyznom.
Równość możliwości powoduje również interesującą zmianę w pojmowaniu honoru. Ta arystokratyczna zasada rozdzielania pochwał i nagan, w demokratycznym społeczeństwie kupców i przemysłowców zastąpiona zostaje
umiarkowanymi cnotami zaradności, inicjatywy i pracowitości. W społeczeństwie demokratycznym zasady honoru są mniej dziwaczne i ekstrawaganckie,
ale bardziej powszechne i słabsze57; Tocqueville pisze: „(…) u podstaw pojęcia honoru leżą odmienności i nierówności między ludźmi…, słabnie ono
w miarę ich zanikania i ginie wraz z nimi”58. Podobne przyczyny powodują, że
w społeczeństwie demokratycznym jest tak wielu ambitnych ludzi i tak mało
51
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wielkich ambicji59. Równość sprawia, że wszyscy żyją wielkimi nadziejami, ale
tylko nieliczni marzą o rzeczach, które przekraczają ich możliwości. W typowym dla siebie arystokratycznym stylu Tocqueville zaznacza, że najbardziej
obawia się mierności ludzkich pragnień, że: „(…) pośród drobnych zajęć życia
prywatnego ambicja ludzka utraci swoją siłę i wielkość, że osłabną i spodleją
namiętności, że społeczeństwo z każdym dniem będzie spokojniejsze, ale i pospolitsze”60.
4. Ważna do dziś pozostaje szczególnie czwarta część II tomu O demokracji w Ameryce. Jest to, utrzymana w duchu wielkich republikańskich rozpraw
Monteskiusza i Rousseau, błyskotliwa pointa o wpływie, jaki demokratyczne
idee i uczucia wywarły na życie polityczne. Tocqueville odnotowuje, że równość i niezależność ludzi sprawia, iż mają oni szczególne upodobanie do wolnych instytucji, które sami wybierają i mogą kontrolować61. Z powodu tej samej namiętności równości, w państwie demokratycznym zawsze istnieje groźba politycznego nieładu: bezpośredniej anarchii lub ukrytego zniewolenia. Ta
pierwsza, jest wynikiem aberracji wybujałej wolności. Natura i przyczyny tego
drugiego są bardziej skomplikowane i wymagają szerszego komentarza.
Według Tocqueville’a, demokratyczne społeczeństwo, rozmiłowane w prostych i ogólnych ideach, a także w jednolitym prawodawstwie, nie akceptuje
złożonych i zhierarchizowanych rządów; odrzuca struktury uprzywilejowanej
władzy pośredniej, tak kluczowe w funkcjonowaniu społeczeństw arystokratycznych. Niechęć ta jest tak duża, iż – jak podkreśla Tocqueville – władza demokratyczna, rzekomo w imię dobrze rozumianego interesu społecznego, narzuca: „(…) takie same prawa społecznościom, które są jeszcze całkowicie
odmienne”62. Zdaniem Tocqueville’a jednolite prawo może być, zatem ideologicznym narzędziem przemocy w demokracji, która nie chce widzieć różnic,
choć jej fundament stanowi respekt dla ludzkich odmienności i kontrastów.
Pragnienie złożenia władzy w ręce silnego rządu ma też inne przyczyny; jest
wynikiem indywidualizmu, braku czasu i ochoty do zajmowania się sprawami
publicznymi, a także lęku przed nieporządkiem, który mógłby zagrozić materialnym interesom obywateli. Niechęć wobec wszelkich przejawów nierówności, potrzeba spokoju i bezsilność sprawiają, że społeczeństwa demokratyczne
obdarzają rządy coraz większymi prerogatywami. W tej sytuacji dochodzi do
centralizacji władzy. Tocqueville dostrzega, iż: „(…) w czasach demokracji
niezależność jednostki i lokalne swobody będą zawsze wprowadzone w sposób
sztuczny. Zjawiskiem naturalnym będzie centralizacja”63. Centralizacja jest
nie tylko wynikiem postępu równości, ale także sposobu, w jaki ta równość za59
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panowała. Jest ona zjawiskiem szczególnie niebezpiecznym w społeczeństwach, w których równość przychodzi wraz z wolnością; innymi słowy pojawia
się tam gdzie wolności tej wcześniej nie było. Wówczas, jak pisze Tocqueville:
„(…) państwo w krótkim czasie osiąga największą siłę, podczas gdy poszczególni obywatele w jednej chwili popadają w ostateczną słabość”64. Tak właśnie
było w Europie, a zwłaszcza we Francji.
Tocqueville poświęca wiele miejsca nie tylko przyczynom, ale i niepokojącym skutkom centralizacji władzy rządowej. Zaznacza m.in., że reżim taki
wszędzie i w najdrobniejszych sprawach każdego prowadzi za rękę; wnika do
duszy człowieka, chce kierować jego czynami i losem, a w rezultacie krępuje
i przytępia jego inicjatywę. W państwie rządzonym centralnie: „(…) z każdym
dniem zanika zarówno różnorodność, jak i wolność”65. Postęp demokracji
i związane z nią niebezpieczeństwa skłaniają Tocqueville’a ostatecznie do niezwykłego stwierdzenia: „(…) jesteśmy świadkami dwóch rewolucji zmierzających w przeciwnych kierunkach: jedna stopniowo osłabia władzę, druga nieustannie ją wzmacnia. Nigdy jeszcze władza nie była tak słaba i tak silna zarazem”66. Ludzie potrzebują wolności, aby osiągnąć równość, ale z chwilą, gdy
ta ostatnia zyskuje panowanie, wolność ponownie jest zagrożona – przekonuje.
Według Tocqueville’a niebezpieczeństwo, które zawsze będzie zagrażać demokracji ma postać tzw. łagodnego despotyzmu; mniej groźnej i dokuczliwej,
ale rozpowszechnionej wszechwładzy. Ten rodzaj panowania przyjmuje postać
nadopiekuńczości, a więc nie ma charakteru klasycznej tyranii: „Ta władza jest
absolutna, drobiazgowa, pedantyczna, przewidująca i łagodna. Można by ją
porównać z władzą ojcowską (…), stara się uwięzić ludzi w stanie dzieciństwa
(…). Otacza ludzi opieką, uprzedza i zaspokaja ich potrzeby, ułatwia im rozrywki, prowadzi ważniejsze interesy, kieruje przemysłem, zarządza spadkami,
rozdziela dziedzictwo. Że też nie może oszczędzić im całkowicie trudu myślenia i wszelkich trosk ich żywota!” – konkluduje sarkastycznie Tocqueville67.
Łagodny despotyzm osłabia i opanowuje ludzką wolę, stępia umysł i niszczy
ducha; nie zmusza do działania, ale przeszkadza w nim i onieśmiela; wiecznie
utrzymuje ludzi, niczym małe i niezdarne dzieci, pod baczną kuratelą68.
Tocqueville sądzi, że niebezpieczeństwu centralizacji i łagodnego despotyzmu, a tym samym zagrożeniom wolności politycznej, można przeciwdziałać.
Ponieważ wszechwładza państwa może się umocnić wskutek ignorancji, ko64
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66 Tamże, s. 325.
67 Tamże, s. 329.
68 Na temat paradoksów państwa opiekuńczego, patrz: M.P. Zuckert, On Social State, [w:]
Tocqueville’s defense of Human Liberty; Current Essays [ed. P.A. Lawler, J. Alulis], New York & London 1993.
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nieczne jest oświecenie. Demokracja może przynieść owoce tylko w społeczeństwie ludzi mądrych, którzy pojmują dialektyczny i paradoksalny charakter rewolucyjnych sił tego „stanu społecznego”. Ludzka wiedza, inteligencja
i umiejętności powinny zostać wykorzystane do tworzenia ciał pośrednich. Tocqueville pisze: „W społeczeństwach demokratycznych stowarzyszenie daje jedyną szansę oporu wobec roszczeń władzy centralnej”69. Tylko silne społeczeństwo obywatelskie, aktywne zgromadzenia lokalne, wolna prasa i niezawisłe sądy, tylko pośrednie formy polityczne mogą dać pełną radość i satysfakcję
z daru wolności70. Społeczeństwo obywatelskie pełni, zatem podwójną rolę:
ogranicza indywidualizm, (o czym napisano wcześniej) i przeciwdziała despotyzmowi władzy.
Tocqueville jako liberał, a zarazem konserwatywny arystokrata dostrzega
potrzebę i konieczność skierowania uwagi na wyjątkowe jednostki, na „wielkich ludzi”. Podkreśla, że: „(…) nie wynaleziono jeszcze takich form społecznych ani politycznych, które pozwalałyby utworzyć potężne społeczeństwo ze
słabych i małodusznych obywateli”71. Równość może być zagrożeniem nie tylko dla demokracji, ale i poważną przeszkodą w dostrzeżeniu niepowtarzalnej
wartości indywidualnego istnienia.
Refleksje na temat Ameryki oraz natury demokracji prowadzą Tocqueville’a do fundamentalnego spostrzeżenia o nieuchronnym postępie równości.
W tej postaci, teza ta zostaje sformułowana i uzasadniona po raz pierwszy
w dziejach myśli społecznej i politycznej. Francuski myśliciel twierdzi, że
wszelkie próby powstrzymania opatrznościowego pochodu demokratycznej
rewolucji, a tym samym zachowania jakichkolwiek przywilejów społeczeństw
arystokratycznych, muszą w ostateczności zakończyć się porażką72.

Demokracja i rewolucja
Przekonany o słuszności swojej intuicji, 29 stycznia 1848 roku Tocqueville wygłosił na forum Zgromadzenia Narodowego przemówienie ostrzegające przed widmem kolejnej rewolucji i wzywające do demokratycznych reform; przeczuwał rychły zmierzch „monarchii lipcowej”. Dwudziestego trzeciego lutego w Paryżu rozpoczęły się rozruchy, które dały początek Rewolu69

A. de Tocqueville, O demokracji…, dz.cyt., s. 323.
Tamże, s. 337. Więcej na temat znaczenia „ciał pośrednich”, patrz: G. Gojat, Les corps intermédiaires et la décentralisation dans l’ośvre de Tocqueville, [w:] R. Pelloux, Libéralisme, traditionalisme, decentralization, A. Colin, 1952; E. de Laboulaye, Alexis de Tocqueville, [w:] L’Etat et ses limites,
Paris Charpentiers, 1863.
71 A. de Tocqueville, O demokracji…, dz.cyt., s. 340.
72 Więcej na ten temat znaleźć można m.in., M.A. Alpatov, Les idées politiques d’Alexis de Tocqueville, [w:] Question d’Histoire, 1954, t. 2; D. Bagge, Tocqueville et le renouvellement de la science politique, „Politique” 1961/ Avril-Juin; J. Lively, The social and political thought of Alexis de Tocqueville,
Oxford, 1965.
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cji Lutowej i przyniosły upadek Ludwika Filipa. W kwietniu tego samego roku, Tocqueville ponownie został wybrany posłem z ramienia umiarkowanych
republikanów. W 1849 w atmosferze wewnętrznych konfliktów i społecznych
napięć władzę prezydencką przejął Ludwik Napoleon – bratanek Bonapartego. W okresie jego rządów, Tocqueville osiągnął szczyt swojej politycznej
kariery i przez kilka miesięcy pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych.
Drugiego grudnia 1851 roku Ludwik Napoleon dokonał zamachu stanu
i obalił II Republikę. Tocqueville wspólnie z innymi reprezentantami Zgromadzenia Narodowego bezskutecznie próbował powstrzymać samozwańczego cesarza. Były minister trafił na kilka dni do więzienia. Wydarzenia grudniowe zdecydowały, że Tocqueville ostatecznie porzucił politykę, aby poświęcić ostatnie lata swojego życia napisaniu kolejnej książki, tym razem
o Europie.
Lęk przed rewolucją nigdy nie opuścił Tocqueville’a. Jego ślady odnaleźć
można zarówno w O demokracji w Ameryce, jak i we Wspomnieniach, które
spisał na fali wydarzeń lutowych73. Doświadczenia polityczne i wieloletnie obserwacje skłoniły go raz jeszcze do rozmyślań nad naturą rewolucji. Swoje
uwagi na ten temat przedstawił w wydanej w 1856 roku książce pt. Dawny
ustrój i rewolucja. Tak jak Joseph de Maistre, Edmund Burke, de Staël, Benjamin Constant i wielu innych myślicieli, próbował wyjaśnić fenomen tego
ważnego przełomu. Zapytuje:, „Jaki był rzeczywisty sens, jaki był rzeczywisty
charakter, jakie są trwałe skutki tej dziwnej i straszliwej Rewolucji? Co właściwie zniszczyła? Co stworzyła?”74.
Aby odpowiedzieć na tak postawione pytania, Tocqueville prowadzi we
Francji skrupulatne studia historyczno-społeczne; podejmuje badania terenowe; sięga do materiałów archiwalnych zgromadzonych w okręgowych intendenturach i analizuje oficjalne dokumenty (np. kajety zażaleń czy dezyderaty stanowe). Tą drogą odtwarza historię pierwszych stuleci monarchii, średniowiecza i odrodzenia francuskiego; rozświetla fakty, dawne prawa, zwyczaje, ducha rządów i narodu; dokonuje licznych spostrzeżeń socjologicznych, rozmyślając o przeszłości i perspektywach demokracji: „(…) o rzeczywistym działaniu instytucji, o prawdziwym położeniu klas względem siebie,
o warunkach życia i uczuciach tych, których nie było jeszcze słychać ani widać…”75.
Według Tocqueville’a, podstawowym źródłem i celem rewolucji była realizacja postulatów zawartych, w coraz bardziej powszechnej filozofii Oświecenia głoszącej m.in.: suwerenność ludu, przyrodzoną wszystkim obywatelom
równość, potrzebę zniesienia przywilejów klasowych i zawodowych, oraz
73
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ujednolicenie zasad sprawiedliwości76. Pisze: „(…) Rewolucja Francuska musiała uderzyć równocześnie we wszystkie ustalone władze, rozbić wszystkie
uznane wpływy, unicestwić tradycje, odnowić obyczaje i zwyczaje i niejako
opróżnić umysł ludzki z wszelkich poglądów, na których do tej pory opierały
się szacunek i posłuszeństwo. Stąd jej charakter tak niezwykle anarchiczny”77. W ten radykalny sposób cele rewolucji artykułowali, według Tocqueville’a, m.in. literaci. Autor O demokracji w Ameryce analizuje specyficzny charakter politycznej działalności pisarzy, która – jak twierdzi – całkowicie oderwana była od praktyki. Większość spośród nich wyrażała pogląd, iż dotychczasowe rządy, oparte o tradycyjne i skomplikowane reguły, powinny zostać
zastąpione prostymi zasadami sprawiedliwości wywiedzionymi z rozumu
i prawa naturalnego78. Literaci wynieśli polityczne myślenie na poziom niespotykanej dotąd teorii i w ogromnym stopniu przesądzili o abstrakcyjnym
charakterze wielu postulatów rewolucji, ot choćby praw człowieka wykorzystanych również do walki z Kościołem i jego wizją społeczeństwa religijnego.
Takie ujęcie najważniejszych problemów państwa, przysporzyło literatom pozycję głównych polityków, posłuch i uznanie ludu: „(…) życie polityczne zostało gwałtownie wtłoczone w literaturę i pisarze ujmując w ręce ster opinii,
zajmowali przez chwilę miejsce, jakie w wolnych krajach zajmują zwykle przywódcy stronnictw politycznych”79. Literaci dyskutowali o utopiach a nie reformach, snuli śmiałe pomysły i spekulowali na temat możliwych form organizacji życia społecznego. Dlaczego „niewiedza literatów” – jak wyraża się
krytycznie Tocqueville o ich kompetencjach do zajmowania się polityką przysporzyła im tak znaczącą pozycję? Otóż według Tocqueville’a literaci wyimaginowali ojczyznę dla wszystkich samotnych i pokrzywdzonych ludzi spragnionych powszechnej równości, a tym samym dali wyraz rozbudzonym powszechnie namiętnościom demokratycznym i obietnicom Oświecenia.
Badania prowadzą Tocqueville’a do stwierdzenia, że Rewolucja Francuska
była przewrotem społeczno-politycznym, który zakończył bardziej złożony proces, niżby to mogło wynikać z przesłania literatów, trwający nieprzerwanie od
kilku wieków w całej Europie. Rewolucja:, „choć zaskoczyła świat, była jedynie
dopełnieniem długiej pracy, nagłym i gwałtownym zakończeniem dzieła, przy
którym trudziło się dziesięć ludzkich pokoleń”80. Rewolucja Francuska nie była
wobec tego raptownym zerwaniem z przeszłością, ale wynikiem przemian obyczajowo-społecznych w „dawnym ustroju”. Wedle sformułowania F. Fureta, Tocqueville pokazał, iż: „(…) rewolucja miała miejsce przed Rewolucją…”81.
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Rewolucja nie rozgorzała tam, gdzie instytucje średniowieczne były najbardziej dokuczliwe i nieprzyjazne człowiekowi, ale właśnie tam, gdzie ich uciążliwość była najmniej odczuwana. Tocqueville jako pierwszy zakwestionował
obiegowe przekonanie, że Rewolucja była wynikiem nędzy i ubóstwa.
W przededniu wielkiego przełomu społecznego, tj. w czasach panowania Ludwika XVI, Francja przeżywała okres wyraźnej prosperity. Pisze: „(…) Jarzmo tam wydało się najnieznośniejsze, gdzie w rzeczywistości było najlżejsze”,
tj. w dawnym ustroju Francji82. Tocqueville podkreśla, że w chwili wybuchu
Rewolucji w 1789 r., poddaństwo praktycznie nie istniało; praca pańszczyźniana była coraz rzadziej spotykana; chłopi posiadali możliwość nabywania ziemi,
a zmiany w prawie znosiły anachroniczne zasady spadkowe, które chroniły interesów najbogatszych; szlachta traciła władzę decydowania o losie swoich
poddanych, a także najważniejsze polityczne przywileje.
Jedna z kluczowych przyczyn rewolucji związana była z ekonomicznymi
przywilejami różnych grup społecznych (gł. arystokracji i kleru), podkreśla Tocqueville w pozornie marksistowskim stylu. W okresie poprzedzającym wybuch
rewolucji grupy te nadal zachowywały liczne prerogatywy ekonomiczne, chociaż ich sytuacja coraz bardziej upodobniała się do sytuacji pozostałych warstw
społecznych83. W ten sposób np. arystokracja przeistaczała się w odizolowaną
kastę, chroniącą jedynie własne przywileje. To, co najbardziej bulwersowało to
szczątki dawnego ustroju, które nie pasowały do nowych, w rzeczywistości dużo bardziej egalitarnych, stosunków społecznych. Jak podkreśla Tocqueville,
chociaż ludzie robili się coraz bardziej podobni, to jednocześnie, coraz silniej
odczuwali wzajemną obcość i niechęć: „(…) wszyscy – pisze – już byli gotowi
zespolić się w jedną całość, byleby w niej nikt z niczego nie korzystał na boku
i nie wyrastał ponad ogólny poziom”84. Ruch rewolucyjny był więc ruchem ideologicznym, który prędzej czy później i tak zmieniłby oblicze tej ziemi.
Tocqueville zauważa, że pośród wielu instytucji, które wydarzenia z 1789
roku zmiotły z powierzchni ziemi, jedna w zastanawiający sposób się ostała.
Dziełem ancien regime`u, które przetrwało, a nawet wzmocniło swój charakter, była wszechobecna administracja. Silna władza królewska ustąpiła bowiem silnej władzy dyktatorskiego reżimu jakobinów. Dlaczego? Dzięki swojej pozycji król mógł efektywniej sprawować władzę. Obywatele byli kontrolowani i izolowani. Władca mógł sprawować rządy bez obawy, że lud zjednoczy
się przeciwko niemu. Jednocześnie ci sami obywatele coraz bardziej odczuwali anachronizm barier utrzymywanych sztucznie między nimi oraz atrakcyjność
coraz dobitniej deklarowanych ideałów demokratycznych i Oświeceniowych.
W tym kontekście doszło do rewolucji i obalenia despotycznego władcy. To82
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cqueville twierdzi dalej, że w imię tej samej demokratycznej namiętności
i obawy przed nowymi nierównościami, ludzie gotowi byli wyrzec się własnej
wolności i uprawomocnić potężną władzę centralną, która chroniłaby równości. Dlatego właśnie Tocqueville mógł stwierdzić, że „Rewolucja nie obaliła
centralizacji, ponieważ ta była jej początkiem i jej oznaką…” i jeszcze raz
przypomnieć o paradoksalnym pokrewieństwie despotyzmu i demokracji85.
Dawny ustrój i rewolucja to idylliczna rekonstrukcja średniowiecznej wolności politycznej, „wolności arystokratycznej” zniweczonej przez tą właśnie
centralizację rządów i brutalne wkroczenie państwa do społeczeństwa. Polityczna organizacja kraju, która powstała w skutek rewolucji francuskiej, zachowała z dawnego ustroju to, co było najbardziej szkodliwe i irytujące, zniweczyła zaś to, co chroniło i służyło człowiekowi: lokalną wspólnotę polityczną
i „ciała pośrednie”, które były gwarancją politycznej wolności86.
Tocqueville przytacza szereg innych świadectw dla potwierdzenia tezy, iż
Rewolucja Francuska rozpoczęła się dużo wcześniej i była wynikiem postępującej demokratyzacji życia. Pisze o postępującej sekularyzacji, wojnie wytoczonej instytucjom kościelnym, postępie ludzkiej filantropii i dobroczynności,
a także charakterze różnych namiętności politycznych w dobie przedrewolucyjnej (np. wolności)87. Tocqueville przedstawia interesujący obraz rewolucji
jako „załamania w czasie modernizacji”, ale również ukazuje mechanizm niezależny od tego przewrotu i charakterystyczny niejako dla „typu idealnego”
każdej demokracji: tendencję prowadzącą ku centralizacji władzy, a także, ku
uśpieniu i ograniczeniu wolności w imię największego, ale też najbardziej konwencjonalnego pragnienia – równości. Tocqueville, jak większość konserwatywnych zwolenników monarchii konstytucyjnej, ocenia rewolucję krytycznie.
Jednocześnie jednak usprawiedliwia ją historyczną koniecznością, jak czyniło
to wielu liberałów i socjalistów.
Dawny ustrój i rewolucja pozostaje również ważną książką na temat Europy i specyficznej sytuacji, która utrudniła jej wykorzystanie zdobyczy rewolucji. Demokracja jako „stan społeczny” wymaga dojrzałości i przygotowania,
których brakowało w Europie w czasach wielkich rewolucji. W społeczeństwach pozbawionych obyczajów chroniących wolności i świadomości jak jej
strzec, wiecznie czyhać będzie niebezpieczeństwo despotyzmu, czy to w postaci tyrani większości, czy to łagodnej, nadopiekuńczej władzy.
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Współczesne recepcje
Twórczość Tocqueville’a stała się na powrót przedmiotem zainteresowania
filozofów polityki i socjologów w latach sześćdziesiątych, m.in., za sprawą cytowanej tu pracy R. Arona. Autor Les étapes de la pensée sociologique zauważył, że o ile diagnozy K. Marksa i A. Comte’a odpowiadały sytuacji społeczeństw zachodnich w latach 30-tych, o tyle Tocqueville przeniknął istotę problemów, które w pełni ujawniły się dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku. Warto jednak odnotować, że zainteresowanie myślą Tocqueville’a miało
wcześniej również innych promotorów, m.in.: Jacob Peter Mayera, Georges
Sorela, oraz A. Rédiera88.
Renesans myśli Alexis de Tocqueville’a od razu wzbudził ogromne kontrowersje. Francuski myśliciel określany był mianem apologety arystokracji,
konserwatysty, liberała, a nawet konserwatywnego marksisty; dla jednych był
antropologiem, dla innych zaś filozofem, historykiem prawa lub socjologiem; dla jednych pisał zbyt literacko, dla innych zaś jego styl był nadmiernie analityczny; niektórzy widzieli w nim przeciętnego publicystę inni wielkiego moralistę. Niemniej, renesansowi myśli Tocqueville’a, towarzyszyło
przekonanie, że oto światło dzienne ujrzał jeden z najbardziej błyskotliwych,
przenikliwych i wrażliwych myślicieli XIX wieku; umysł na miarę Machiavellego i Monteskiusza89. Lipset umieścił Tocqueville’a obok Karola Marksa,
Maxa Webera i Roberta Michelsa jako jednego z tych, którzy wnieśli największy wkład we współczesną socjologię polityki90. Upatrywano w nim ojca
amerykańskiej socjologii. Tocqueville w dużym stopniu zainspirował współczesne badania nad fenomenem modernizacji i społeczeństw masowych,
o czym świadczy m.in. cytowana tu już praca Riesman oraz książka W. Kornhausera91. Naukowcy podkreślają znaczenie wkładu Tocqueville’a w badania zagadnień kulturowych: literatury, religii, stosunków rasowych, niewolnictwa i kolonializmu. Autor O demokracji w Ameryce pozostaje niewyczerpanym źródłem inspiracji we współczesnych dyskusjach na temat demokracji: stratyfikacji społecznej, ruchów wspólnotowych, biurokracji, czy np. pozycji kobiet92. Współczesne zainteresowanie teorią konfliktu w dużym stop-
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Tocqueville zmarł 16 kwietnia 1859 roku w Cannes, w trakcie pracy nad kolejną częścią swojej książki.

88 Patrz, m.in.: J.P. Mayer, Alexis de Tocqueville, Paris 1948; G. Sorrel, Les illusions due progress,
Paris-Geneva 1981; A. Rédier, Comme disait Monsieur de Tocqueville, Paris 1925.
89 W. Pope, Alexis de Tocqueville, His Social and Political Theory, 1986, s. 11-14.
90 M.S. Lipset, Homo politicus; społeczne podstawy polityki [tłum. G. Dziurdzik-Kraśniewska], Warszawa 1995.
91 W. Kornhauser, The Politics of Mass Society. New York 1959.
92 W. Pope, Alexis de Tocqueville, His Social and Political Theory…, dz.cyt., s. 13.

Nr 1 (10) 2007 Społeczeństwo i Polityka

177

Mikołaj Rakusa-Suszczewski

niu przyczyniło się również do ożywienia debaty nad jego uwagami dotyczącymi przyczyn i natury rewolucji93.
Warto wspomnieć, że nie ominęła Tocqueville’a również krytyka. Podkreślano, że położył niewystarczający nacisk na ekonomiczne aspekty procesu demokratyzacji. Podnoszono zarzut, że nie uwzględniał w wystarczającym stopniu przemysłowego charakteru nowoczesnych społeczeństw94. Komentowano,
że wprawdzie jego praca może być potraktowana jako dzieło sztuki i błyskotliwy komentarz filozoficzny, to nie spełnia jednak wymogów metodologii socjologicznej: jest zbyt abstrakcyjna i ogólnikowa. Wielu, zwłaszcza amerykańskich socjologów (np. Parsons), z tych powodów ignorowało bądź całkowicie
pomijało Tocqueville’a95. Z drugiej strony, należy jednak dodać, że to właśnie
naukowcy ze Stanów Zjednoczonych, a zwłaszcza z Berkeley University of California, przyczynili się w dużym stopniu do renesansu i popularyzacji pracy
francuskiego myśliciela.
Tocqueville powrócił w aureoli chwały jako jeden z najbardziej inspirujących socjologów polityki i najważniejszych myślicieli w naukach społecznych96.
Przedstawił oryginalną genealogię i konsekwencje rewolucji demokratycznej.
Jej opatrznościowy charakter miał w sobie coś mistycznego, nieuchronnego
i nieodpartego. Z drugiej strony, rewolucja ta stanowiła polityczny wyraz filozofii kartezjańskiej, która naznaczyła całą epokę burzycielskiego i reformatorskiego Oświecenia. Tocqueville pokazał demokrację jako „stan społeczny” na
dwa sposoby: deskryptywnie, w kontekście cech dawnego ustroju (tj. arystokracji), oraz dedukcyjnie, dzięki czemu jego praca zachowała logiczną wartość
93 Patrz: F.F. Piven, R.A. Cloward, Poor People’s Movements: Why They Succeed, How they Fail.
New York 1979; J.C. Davies, Toward a theory of revolution, „American Sociological Review” 1962/27,
s. 5-19; R. Collins, Conflict Sociology: Toward an Explanatory Science, New York 1975, oraz: M.S. Lipset, Homo politicus; społeczne podstawy polityki…, dz.cyt.
94 W. Pope, Alexis de Tocqueville, His Social and Political Theory…, dz.cyt., s. 15.
95 Tamże, s. 19-25.
96 Więcej na temat związków Tocqueville’a z teorią społeczną, a także socjologią polityki, patrz:
R.E. Angell, Tocqueville’s Sociological Theory, „Sociology and Social Research” 1941-42/ 26, s. 323-33;
J.P. Mayer, Tocqueville as a Political Sociologist, „Political Studies” 1953; D. Riesman, Tocqueville as
Ethnographer, „American Scholar” 1961/ vol. 30, s. 174-187; P. Birnbaum, Sociologie de Tocqueville,
Collection SUP, PUF 1970, s. 17-40; S. Audier, Tocqueville retrouvé; genèse et enjeux du renouveau tocquevillien Francis; oraz R. Boudon, Tocqueville aujourd’hui, Odile Jacob, 2005; I. Berlin, The thought
of de Tocqueville (recenzja The Social and Political Thought of Alexis de Tocqueville, J. Lively’a), „History” 1965/50, s. 199-206; P. Manet, Tocqueville: liberalizm wobec demokracji, [w:] Intelektualna Historia Liberalizmu, Kraków 1994.
W języku polskim opublikowano stosunkowo niewiele tekstów poświęconych Tocqueville’owi; nie
powstała też żadna monografia poświęcona temu, skądinąd, powszechnie znanemu w polskim środowisku socjologicznym, myślicielowi. Rekomenduję, m.in.: W. Karpiński, Blask Tocqueville’a, [w:] Prywatna historia wolności, Warszawa 1997; oraz: J. Szacki, Socjologia historyczna de Tocqueville’a, „Historia myśli socjologicznej” 2002, s. 185-190; Grudzińska-Gross, Piętno Rewolucji; Custine, Tocqueville
i wyobraźnia romantyczna, [tłum. B. Shallcross], Warszawa 1995; M. Król, Alexis de Tocqueville, „Historia Myśli Politycznej”; Od Machiavellego po czasy współczesne, Gdańsk 1998, oraz „Przegląd Polityczny” 2005/71 (numer prawie w całości poświęcony sylwetce francuskiego myśliciela).

178

Społeczeństwo i Polityka Nr 1(10)2007

Nr 1 (10) 2007 Społeczeństwo i Polityka

Alexis de Tocqueville – O naturze demokracji

aż po dzień dzisiejszy. Francuski myśliciel odkrył liczne paradoksy demokracji, a zwłaszcza zaskakującą prawdę, iż: największym zagrożeniem dla wolności nie jest słabość rządów demokratycznych, ale właśnie ich siła. Potęga scentralizowanej i nadopiekuńczej władzy, a także omnipotencja opinii publicznej,
zwana przez niego częściej „tyranią większości”, stanowić będą zawsze poważne zagrożenia dla dobra człowieka. Dlatego podstawowym wyzwaniem demokracji powinno być wypracowanie takich procedur i instytucji, które nie kwestionując równości odtworzą istniejące w arystokracji więzi międzyludzkie.
Według autora O demokracji w Ameryce należy uczyć, czym jest wolność polityczna, jak korzystać z prawa, na czym polega rola instytucji społeczeństwa
obywatelskiego i znaczenie uczestnictwa w życiu publicznym. Tylko zrozumienie tych mechanizmów może ułatwić wytworzenie niezbędnych do ochrony
wolności mechanizmów „demokratycznej autoregulacji”.
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Ewolucja ustroju Polski
– wybrane problemy

W historii ustroju Polski przedrozbiorowej (do 1795 roku) można wyróżnić
kilka etapów: patrymonialna monarchia za panowania pierwszych Piastów,
państwo stanowe, demokrację szlachecką, oligarchię magnacką oraz monarchię konstytucyjną.

1. Patrymonialna monarchia pierwszych Piastów
Państwo polskie we wczesnym średniowieczu miało charakter patrymonialny – uznawano je za dziedziczną własność dynastii panującej (konsekwencją
były regalia, zwłaszcza ziemi). Udział czynnika społecznego w rządach realizował się na wiecach, gdzie decydującą rolę odgrywali możni, oraz podczas elekcji władców, dokonywanych w obrębie dynastii Piastów.
Władza monarchy była w pewnym stopniu ograniczana przez jego radę
i wiece oraz przez coraz bardziej rozszerzane przywileje jednostkowe i ziemskie. Umocnieniu władzy panującego sprzyjała ciągłość dynastyczna, a podniesieniu autorytetu międzynarodowego i wewnętrznego – koronacja i tytuł
królewski. W okresie rozbicia dzielnicowego (po 1138 roku) początkowo władza książęca była podzielona między księcia zwierzchniego (princepsa) i podlegających mu książąt dzielnicowych (zasada senioratu). Stopniowo książęta ci
stawali się niezależni, przejmując w swoich dzielnicach uprawnienia księcia
zwierzchniego.
Dzielnice ulegały podziałom między wszystkich zstępnych linii męskiej,
a przy ich braku – między męskich krewnych bocznych. W ważniejszych sprawach zwoływano wiece ogółu wolnej ludności grodu (miasta) i okolicy. Możnowładcy w XIII wieku odbywali zwykle doroczne zjazdy dzielnicowe (zwane
także wiecami), na których zapadały postanowienia dotyczące ważniejszych
spraw księstwa (nowych praw i przywilejów, podatków, rozpoczęcia wojny, zaNr 1 (10) 2007 Społeczeństwo i Polityka
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warcia traktatu, małżeństwa księcia), oraz w razie potrzeby – międzydzielnicowe, z udziałem książąt tych dzielnic. Najznaczniejsi możni, zwani komesami,
sprawowali urzędy państwowe i zarząd grodów. Nie odróżniano urzędów
dworskich od państwowych.
Najwyższym dygnitarzem w XI wieku był komes nadworny (palatyn, wkrótce zwany wojewodą), zastępujący panującego w różnych dziedzinach zarządzania państwem, w sprawowaniu sądów oraz pełniący funkcję dowódcy wojskowego. Od początku XII wieku drugim urzędnikiem na dworze był kanclerz. Spośród urzędników lokalnych przed okresem rozbicia dzielnicowego
najwyżej w hierarchii stali namiestnicy prowincji, po nich kasztelanowie. Od
końca XIII wieku lokalnym urzędnikiem królewskim był starosta.

2. Państwo stanowe
Konsolidacja państwa za rządów królów Kazimierza III Wielkiego i Ludwika Węgierskiego sprzyjała wytworzeniu się monarchii stanowej, której wyrazem prawno-ustrojowym było pojęcie Korony Królestwa Polskiego: państwo
wyodrębnione od osoby monarchy, zachowujące jedynie resztki elementów
patrymonialnych, dominujących w okresie piastowskim. Po śmierci Kazimierza (1370 r.) zwyciężyła zasada elekcyjności tronu. Stąd zabiegi Władysława II
Jagiełły o zapewnienie następstwa jego synom. Elekcji dokonywano na zjeździe elekcyjnym, następnie odbywała się koronacja i nowy władca potwierdzał
prawa i przywileje stanowe.
W XIV i XV wieku władza królewska była szczególnie silna w dziedzinie
zarządu państwem. Królewska prerogatywa nominacji wszystkich urzędników
pozwalała na korzystny dla władcy ich dobór i realizację własnej polityki
w prowincjach i ziemiach. Władzę króla osłabiała jednak utrwalająca się zasada dożywotności sprawowania urzędów. Król był najwyższym sędzią i naczelnym wodzem. Polityką zagraniczną kierował przy współudziale rady królewskiej, w której zasiadali najwyżsi w państwie dostojnicy.
W ciągu XV wieku ukształtował się dwuizbowy sejm walny, składający się
z króla, dostojników duchownych i świeckich (członków rady królewskiej,
którzy później weszli w skład senatu), urzędników ziemskich i szlachty nie piastującej urzędów (których później zastąpili posłowie wybierani na sejmikach
ziemskich), początkowo także przedstawicieli miast i kapituł katedralnych.
Sejm pełnił funkcje ustawodawcze (prawo sądowe, podatki), zajmował się polityką wewnętrzną i zagraniczną.
Na przełomie XIV i XV wieku utrwaliła się zasada elekcji, choć odbywała
się ona zwykle w obrębie dynastii. Obiór w 1529 roku i koronacja w 1530 roku Zygmunta Augusta za życia ojca, Zygmunta I Starego (elekcja vivente rege)
były próbą wprowadzenia monarchii dziedzicznej. Spotkały się z silną opozycją szlachty i w 1550 roku monarchia dziedziczna została zakazana. W latach
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1572–73, podczas bezkrólewia, wykształciła się zasada wolnej elekcji z udziałem całej szlachty (elekcja viritim).
Zapewnienie bezpieczeństwa w kraju na czas bezkrólewia i przygotowanie
elekcji należało do sejmu konwokacyjnego, dla utrzymania zaś ładu wewnętrznego szlachta zawiązywała konfederacje (zw. kapturami). Od 1573 roku miejscem elekcji była Warszawa.
Na elekcje zjeżdżała się szlachta lub delegaci wybrani na sejmikach. Sejm
(elekcyjny) obradował na polu elekcyjnym. Wokół tzw. szopy, w której radził
senat z prymasem (jako interrexem), ustawiała się kołem szlachta – elektorzy.
Elekta na podstawie głosowania ustalał prymas, a ogłaszał marszałek wielki
koronny. Sejm kończył obrady wystawieniem dyplomu elekcji i ustaleniem daty koronacji. Warunkiem objęcia władzy przez elekta było zaprzysiężenie przywilejów generalnych i paktów, które od elekcji Henryka Walezego stały się aktami prawnymi.

Podstawą funkcjonowania władzy w XV i XVI-wiecznej Polsce był ukształtowany jeszcze za czasów Kazimierza Wielkiego system stanowy. XV-wieczny
„naród polityczny” reprezentowały uprzywilejowane grupy uczestniczące
w życiu publicznym i mające wpływ na bieg spraw państwowych. Do „narodu”
tego zaliczamy przede wszystkim szlachtę, duchowieństwo, w części tylko mieszczan. Poza jego obrębem znajdował się najliczniejszy stan ówczesnego społeczeństwa – chłopi.
Szlachta, zwana też rycerstwem, stanowiła około 10 % całej ludności i składała się z dwóch warstw. Pierwszą stanowili możnowładcy (magnaci), w ręku
których skupiały się wyższe urzędy centralne i terytorialne, drugą – szlachecki
ogół, w których z kolei można wyróżnić posiadaczy dóbr ziemskich z ludnością
poddaną (posesjonatów), drobną szlachtę, zwaną też szlachtą szaraczkową
oraz szlachtę nie posiadającą ziemi (gołotę). Inaczej niż w wielu innych krajach Europy, zarówno możnowładcy jak i ogół szlachty, niezależnie od różnic
społecznych i materialnych, mieli jednolitą pozycję prawną. Podstawowym
obowiązkiem szlachty wobec państwa była służba rycerska zwana pospolitym
ruszeniem.
Magnaci posiadali rozległe dobra ziemskie – latyfundia oraz dzierżawili,
często dożywotnio, dobra ziemskie należące do króla – królewszczyzny. Takie
rody jak Tarnowscy, Potoccy, Koniecpolscy posiadali majątki liczące kilka
miast i kilkadziesiąt wsi. Spośród magnatów na czoło wysunął się u schyłku
XVI w. Konstanty Ostrogski. Jego posiadłość obejmowała około 100 miast
i zamków oraz około 1300 wsi. Jego roczny dochód znacznie przekraczał dochód skarbu państwowego. Od schyłku XIV w. rola szlachty w Polsce była coraz większa. Stała się ona czynnikiem, z którym królowie musieli się liczyć.
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Szlachta zaczęła samodzielnie brać udział w rozstrzyganiu spraw państwowych.
Najważniejszą drogą wiodącą do zdobywania przez szlachtę pozycji w państwie były nadawane jej przez monarchów liczne przywileje. Od II połowy XV
wieku były uchwalane na sejmach przez nią samą i zawierane w ustawach,
zwanych wówczas konstytucjami. Nastąpił okres demokracji szlacheckiej,
w którym władzę – obok monarchy – sprawował stan szlachecki, z niewielkimi
odstępstwami w przypadku biskupów, niekiedy pochodzenia mieszczańskiego.
Organami uchwalającymi były sejmiki ziemskie (na Litwie powiatowe) oraz
trzy stany, obejmujące izbę poselską, senat i króla. W miastach królewskich
rolę tę odgrywały zgromadzenia miejskie pospólstwa i rady miejskie, zaś na
wsi – zebrania gromadzkie.
Genezy Sejmu historycy upatrują w instytucji staropolskiego, jeszcze piastowskiego wiecu oraz w sejmikach ziemskich i sejmikach prowincjonalnych
zwoływanych przez szlachtę w danym regionie. Decyzja o tym, że sejmiki ziemskie miały decydować o podatkach i w sprawach polityki zagranicznej wiązała się
z potrzebą usprawnienia sposobu porozumiewania się króla ze szlachtą. Sejmiki, zwoływane początkowo doraźnie, stosownie do potrzeb, stały się z czasem
organem szlacheckiego samorządu ziemskiego. Funkcjonowały w obrębie województwa lub ziemi i posiadały rozmaite kompetencje, w zależności od sytuacji.
Wyróżniano: sejmiki przedsejmowe – wybierające posłów na sejm, kapturowe –
sprawujące rządy podczas bezkrólewia, elekcyjne – wybierające urzędników
ziemskich, relacyjne – wysłuchujące sprawozdania posłów z sejmu walnego.
Od XV wieku wykształcił się zwyczaj, że wybrani delegaci sejmików przyjeżdżali na ogólnopolskie zjazdy szlachty zwane sejmami walnymi. Początkowo oprócz wybranych delegatów udział w sejmie walnym wziąć mogli wszyscy
przedstawiciele stanu szlacheckiego. W 1493 roku zaistniała taka sytuacja, że
na obrady przybyli wyłącznie wydelegowani posłowie i odtąd taki skład zgromadzenia uznano jako regułę.
W Polsce wykształciły się dwie izby sejmowe. Rolę wyższej pełnił senat, czyli dawna rada królewska, w skład której wchodzili dożywotnio wojewodowie,
kasztelanowie, biskupi katoliccy i ministrowie (marszałek koronny i nadworny,
kanclerz, podkanclerzy i podskarbi). Niższa izba – poselska składała się z posłów wybieranych na sejmikach. Wszyscy posłowie udający się na sejm zaopatrywani byli przez sejmiki w precyzyjne instrukcje poselskie. Ograniczały one
samowolę posłów i sprawiały, że dany poseł reprezentował tylko tę ziemię,
która go wybrała, a nie całe państwo. Na czele izby poselskiej stał marszałek,
każdorazowo przez nią wybrany. Liczba posłów i senatorów ulegała częstym
zmianom, między innymi ze względu na zmiany terytorialne kraju. W drugiej
połowie XVI wieku Polską rządziło około 170 posłów i 140 senatorów.
W czasach staropolskich obradowały trzy stany sejmujące: król, sejm, senat. Zasadą była bowiem obecność na sejmie króla, który obradował razem
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z senatem. Wszystkie uchwały sejmowe nazywano konstytucjami, a ich szczególną grupę – postanowienia ekonomiczne – uniwersałami. Urzędowym językiem konstytucji do roku 1543 była łacina, od tego czasu coraz powszechniejszy stawał się język polski.
Ustawa z 1572 roku zmieniła zasady zwoływania sejmu przez króla. Odtąd
zwykły zjazd miał się odbywać raz na dwa lata, a jego obrady powinny trwać sześć
tygodni (choć często zdarzały się sejmy przedłużane, czyli prolongowane). W miarę potrzeby mógł być zwoływany sejm dodatkowy, tak zwany ekstraordynaryjny.
Już od roku 1569 stałym miejscem zjazdów wyznaczono Warszawę, a trzy lata
później postanowiono, że co trzeci sejm odbywać się będzie w Grodnie, czyli na
terenie, połączonego unią z Koroną, Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Stale wzrastały kompetencje sejmu. Oprócz spraw podstawowych wynikających z przywilejów (uchwalanie podatków, decyzje o wypowiedzeniu wojny
i zwołaniu pospolitego ruszenia) coraz częściej sejm podejmował uchwały
wchodzące w zakres uprawnień króla, np. w kwestiach administracyjnych. Przełomem w tej kwestii stały się postanowienia konstytucji radomskiej Nihil novi.
Niemal do końca istnienia Rzeczypospolitej szlacheckiej nie było ustalonego regulaminu obrad sejmowych. W XVI w. postanowienia zapadały większością głosów i przechodzono do porządku dziennego nad pojedynczymi protestami. W XVII wieku zaczął kształtować się pogląd o konieczności jednomyślności. Stąd niedaleka już była droga do zasady liberum veto, polegającej na
tym, że wystarczył jeden tylko głos przeciwny, by zerwać obrady sejmu, a tym
samym anulować wszystkie uchwały podjęte nawet przed zerwaniem. Po raz
pierwszy miało to miejsce w 1652 r., ale w II połowie XVII i w XVIII wieku
stało się przyczyną zerwania większości sejmów.
Szczególną formą polskiego parlamentaryzmu i systemu władzy stały się
konfederacje. Były to związki szlachty powołane do przeprowadzenia określonego celu. Zawiązywane najczęściej przeciwko lub w obronie króla posiadały własne wybierane władze (np. Konfederacja Maćka Borkowica
przeciwko królowi Kazimierzowi Wielkiemu z 1352 roku). Konfederacje zawiązywana często w okresie bezkrólewia dla zapewnienia bezpieczeństwa
państwa. W konfederacji obowiązywała większość głosów przy podejmowaniu decyzji.
Organami zarządzającymi był król, urzędy centralne (marszałkowie, kanclerz i podkanclerzy, podskarbiowie, hetmani), urzędy lokalne (starostowie),
w miastach – burmistrzowie i rady miejskie; na wsi sołtysi, w królewszczyznach
i niektórych – latyfundiach urzędy zamkowe z podstarościmi (burgrabiami).
Wymiar sprawiedliwości obejmował sądy ziemskie, grodzkie, podkomorskie, miejskie (ławnicze i radzieckie, wyższe prawa niemieckiego jako apelacyjne), wiejskie (dominialne, ławnicze, zamkowe). W dobie królów elekcyjnych utworzono sądy centralne – Trybunał Koronny (1578 r.), Trybunał Litewski (1581 r.) i Trybunał Skarbowy Koronny (1613 r.).
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W Prusach Królewskich, zachowujących znaczny stopień odrębności ustrojowej, istniała Rada Pruska (biskupi, wojewodowie, kasztelanowie, podkomorzowie, przedstawiciele Elbląga, Gdańska, Torunia). W najważniejszych sprawach, zwłaszcza podatkowych, zwoływano ogólne zgromadzenie stanów. Od
początku XVI wieku działał prowincjonalny sejm pruski. Na sejmie lubelskim
w 1569 roku ściślej zespolono Prusy Królewskie z Koroną (udział w senacie
i izbie poselskiej). Utrzymała się jednak odrębna reprezentacja stanów pruskich, zwana Sejmikiem Generalnym Pruskim.
Zasady ustrojowe ukształtowane w okresie jagiellońskim utrzymały się aż
do upadku państwa. Jednak w XVII i XVIII wieku nastąpiły znaczne zmiany
w układzie sił politycznych wewnątrz kraju, rzutujące na działanie aparatu
państwowego.

4. Okres oligarchii magnackiej
Uprzednio obok monarchy udział we władzy miał cały stan szlachecki.
W ostatnich dwu stuleciach istnienia Rzeczypospolitej zdecydowaną przewagę w państwie zdobyli magnaci, którzy już od połowy XVII wieku, a w sposób
jaskrawy w XVIII wieku, decydowali o sprawach politycznych i ustrojowych
Rzeczypospolitej. Istotnym czynnikiem, który ułatwił magnatom uzyskanie tej
przewagi, była przyjęta w 1572 roku zasada osobistego udziału w elekcji ogółu
szlachty, w znacznej części konserwatywnej i ulegającej naciskom magnackim.
Upadek władzy królewskiej i znaczenia politycznego średniej szlachty,
a umocnienie się dominacji magnatów nastąpiły po klęsce rokoszu Zebrzydowskiego (1607 r.), zwłaszcza zaś po rokoszu Lubomirskiego (latach
1665–66). Funkcjonowanie państwa było zakłócane przez zasadę jednomyślności w podejmowaniu uchwał sejmowych oraz obowiązek ścisłego przestrzegania przez posłów instrukcji otrzymywanych na sejmikach. Sejmy nie dochodziły do skutku, gdy w ciągu 6 tygodni nie udawało się uzgodnić uchwał, lub
były zrywane (od 1652 r.) przez liberum veto ( w latach 1582–1762 rozeszły się
bez podjęcia uchwał lub zostały zerwane 53 sejmy, czyli blisko 60%). W sytuacji znacznego zmniejszenia się możliwości skutecznego działania sejmów rosła rola sejmików, zwłaszcza w zakresie uchwalania i ściągania podatków, aż
do 1717 roku, gdy znacznie ograniczono samorząd ziemski szlachty.

5. Wartości obywatelskie i świadomość polityczna szlachty
polskiej w XVII wieku
Ekspansja Polski w II połowie XVI i na początku XVII wieku spowodowała nie tylko to, że Rzeczpospolita stała się jednym z największych państw Europy, lecz również przyniosła ogromne zróżnicowanie narodowościowe, gospodarcze, społeczne, a co za tym idzie również kulturowe kraju. Polska, zwią-
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zana dotąd z zachodnioeuropejskim kręgiem kulturowym, poprzez kontakty
z Bliskim i Dalekim Wschodem zaczęła zwracać się ku Wschodowi, czemu
sprzyjały również ekspansjonistyczne dążenia szlachty i magnaterii polskiej.
Specyficznie więc, w porównaniu z innymi państwami Europy, kształtowała się
sytuacja Polski w zakresie rozwoju kultury i nauki. Nastąpił on w dwóch kierunkach: wykształcił się nurt intelektualny, nawiązujący do uniwersalnych zasad baroku europejskiego oraz drugi, specyficzny dla Polski i przodujący na
tym terenie – barok sarmacki, czyli szlachecki. Stąd kulturę szlachty polskiej
XVII i pierwszej połowy XVIII wieku określa się pojęciem sarmatyzmu.
System wartości politycznych społeczeństwa szlacheckiego tworzył konstrukcję, na której było oparte życie polityczne Rzeczypospolitej. Relacje pomiędzy obywatelami a władzą oraz wartości wiążące się ze swej natury z życiem politycznym tworzyły system ogniskujący ściśle związane ze sobą kategorie wolności i równości, wokół nich – tworząc jakby zewnętrzną sferę systemu
– sytuowały się wartości takie jak braterstwo, miłość do ojczyzny, legalizm postępowania w życiu publicznym, ideał zgody oraz poszanowanie tradycji. Podstawą świadomości politycznej szlachty stała się ideologia sarmatyzmu. Sama
koncepcja sarmatyzmu związana z poszukiwaniem przez polskich kronikarzy
genealogii narodu została oparta na tzw. micie sarmackim o obszarze Rzeczypospolitej jako części starożytnej Sarmacji i o pochodzeniu stanu szlacheckiego, kiedyś rycerskiego, od dawnych bitnych Sarmatów, osiadłych na tych terenach. Ważne dzieło Macieja z Miechowa Tractatus de duabus Sarmatiis, Asiana et Europiana... (1517 r.) zyskało szeroki odbiór w wielu krajach.
Teoria sarmacka, zwłaszcza w początkowym okresie, spełniała funkcje polityczne uzasadniając dążenie Polski do mocarstwowości. Odgrywała też rolę
społeczną, budząc ducha rycerskiego i propagując kult męstwa (ideał szlachcica-rycerza). Umiłowanie wolności i wysoko ceniona rycerska przeszłość
skłaniały do naśladownictwa, do poszukiwania podobnych ideałów nie tylko
w dziejach ojczystych, ale także we własnym rodzie. Jednocześnie aprobowana była – mniej lub bardziej jawnie – ucieczka od obowiązków żołnierskich
w ziemiański żywot wiejski (ideał szlachcica-ziemianina). W konsekwencji powodowało to oddalenie od obowiązków obywatelskich, które otaczano co
prawda respektem, ale w praktyce pilnowano przede wszystkim praw przysługujących stanowi, przywilejów osobistej wolności, w tym gwarantowanej konstytucyjnie (1573 r.) swobody sumienia.
Wiara we własną doskonałość sprawiała, że odrzucano próby reform państwa. Szlachta broniła swej „złotej wolności” ograniczając w ten sposób rolę
władzy ustawodawczej i wykonawczej w kraju. Przemiany te zdecydowanie
odbiegały od silnego centralizmu absolutystycznego charakterystycznego dla
Europy Zachodniej.
Główne problemy, zdaniem prof. Stanisława Filipowicza, wynikające
z mentalności szlachty polskiej to:
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• specyficzny model religijności – w Polsce mieliśmy do czynienia z religijnością płytką, naiwną, całkiem bezrefleksyjną, skoncentrowaną na powierzchownych obrzędach;
• system edukacji wykluczającej swobodę myślenia; niski ogólny poziom
oświaty, brak krytycyzmu, intelektualną naiwność;
• niesłychany konserwatyzm szlachty polskiej; piętnowany w XVIII wieku
wielokrotnie przez krytycznych obserwatorów z zewnątrz;
• brak szacunku dla prawa; liberalizm był zaś zawsze prawdziwą świątynią
prawa;
• antyindywidualizm szlachty polskiej, przejawiający się silnym poczuciem
więzi grupowej; szlachta to wielkie ciało: my przedstawiciele narodu
szlacheckiego – oto podstawowa formuła identyfikacji; szlachecka koncepcja wolności nie miała nic wspólnego z liberalizmem; demokracja
szlachecka sprzężona była z etosem kolektywizmu;
• niedocenianie zasady kompromisu, stanowiącej osnowę liberalnej polityki; liberum veto to instytucja, która przesądziła o tym, iż tradycje szlacheckiego parlamentaryzmu nie mają nic wspólnego z tradycjami liberalnymi; liberalizm po prostu wyklucza zasadę jednomyślności, jest z natury skłonny akceptować niejednolitość opinii; prawo veta wyrażało etos
archaicznego kolektywizmu.

6. Monarchia konstytucyjna
Skostnienie ustroju, spowodowane obroną stanowych swobód i przywilejów oraz niechęcią do reform przeważającej części szlachty i magnatów, było
przyczyną powiększającej się niewydolności struktur państwa, zwłaszcza
w dziedzinie skarbowości i wojska. Najważniejszym wydarzeniem politycznym
epoki był Sejm Czteroletni, czyli Sejm Wielki. Obradował w Warszawie
w okresie 6 X 1788–29 V 1792 roku. Wykorzystując sytuację międzynarodową:
• przeprowadzono stopniowo reformy społeczne i polityczne, zmierzające do przywrócenia pełnej suwerenności i ratowania niepodległości oraz
ułatwienia rozwoju gospodarczego kraju;
• w 1788 roku uchwalono stworzenie 100-tysięcznej armii;
• w 1789 roku zniesiono Radę Nieustającą, zmuszono Rosję do wycofania
wojsk z Rzeczypospolitej;
• w 1791 roku uchwalono prawo o ustroju miast królewskich;
• najważniejszą uchwałą Sejmu Czteroletniego była Konstytucja 3 Maja
1791;
• w ostatnim roku obrad Sejmu Czteroletniego rozwijano i modyfikowano postanowienia Konstytucji w ustawach o sejmie, Straży Praw, komisjach: skarbowej, policji, wojskowej, o trybunałach;
• uchwalono wyprzedaż starostw;
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7. Trzy tradycje polityczne w myśli porozbiorowej
Sytuacja Polaków po upadku państwowości stała się bardzo trudna. Trzy
potęgi, które doprowadziły do zguby Rzeczypospolitej, wspólnie czuwały, aby
nie odrodziła się myśl o wolności, myśl o niepodległej Polsce. Rozbiory stanowiły wstrząs dla ówczesnych elit, które stały przed koniecznością wypracowania programu przetrwania narodu i odzyskania niepodległości. Ukształtowały
się zatem trzy tradycje politycznego myślenia:
• staszicowska (pragmatyczna, pozytywno-liberalna);
• kościuszkowsko-napoleońska (romantyczna, idealistyczna);
• lojalistyczna.
Tradycja staszicowska (pragmatyczna) wiązana jest z osobą jej głównego
przedstawiciela – Stanisława Staszica, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia. Staszic jest autorem słynnego powiedzenia „paść
może naród wielki, zniszczeć – tylko nikczemny”. W sytuacji, gdy zabrakło niepodległego państwa, sposobem do zachowania polskości miał się stać program
rozwoju nauki i popierania działalności gospodarczej. Staszic rozwinął szeroką
działalność w zakresie krzewienia nauki i oświaty. Zasłynął jako współtwórca
Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Myślenie racjonalne nie zostało trwale zapisane
w świadomości narodu. Rychło dotkliwy cios zadała mu epopeja napoleońska.
Tradycja kościuszkowsko-napoleońska (romantyczna) tworzyła przeświadczenie, że tylko zryw zbrojny, zryw powstańczy ma rozstrzygające znaczenie
w walce o wolność. Już w 1800 roku, w środowisku skupionym wokół Tadeusza
Kościuszki, powstaje pierwszy – uznany wówczas za mało realny – program
zbrojnej walki o niepodległość Polski. Koncepcja ta znalazła swoje uwieńczenie powstaniem w 1807 roku Księstwa Warszawskiego – namiastki suwerennego państwa – z nadania Napoleona Bonaparte. Polacy związali swoje nadzieje
ze szczęśliwą, jak się wówczas wydawało, gwiazdą cesarza Francuzów. W nim
też widzieli wodza i przyjaciela polscy patrioci, którzy po III rozbiorze uszli za
granicę w nadziei kontynuowania walki. Również legenda osłaniającego odwrót wojsk napoleońskich księcia Józefa Poniatowskiego tworzyła wzór najwyższego poświęcenia za wolność. Tworzyła legendę, że takie wartości, jak
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• nie zdołano ukończyć prac nad kodyfikacją prawa, reformą sądów oraz
reformą ekonomiczną kraju.
Dzieło Sejmu Czteroletniego obaliła konfederacja targowicka i zbrojna interwencja (18 V 1792 r.) Katarzyny II. Po przegranej wojnie z Rosją i przystąpieniu króla do Targowicy przywódcy sejmowi wyjechali za granicę. Wielu
działaczy Sejmu Czteroletniego odgrywało ważną rolę w powstaniu kościuszkowskim 1794 roku. W okresie obrad Sejmu Czteroletniego nastąpił ogromny rozwój myśli reformatorskiej, obrady przyczyniły się do rozbudzenia patriotyzmu i poczucia obywatelskiego.
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wierność, honor żołnierski, poświęcenie idei, cierpienie i poświęcenie własnego życia, zyskały rangę najwyższą.
Tradycja lojalistyczna deklarowała unikanie spięć z zaborcami uważając, że
przyczyni się to nie tylko do utrzymania stanu obecnego, ale i do pozyskania
autonomii. Najbardziej znanym przedstawicielem tej orientacji był w zaborze
rosyjskim Adam Czartoryski i środowiska konserwatywnej szlachty. W niej też
szukał oparcia dla swojej polityki oświecony romantyk – car Aleksander I. Pozostawił w rękach szlachty władzę nad chłopem i lokalny samorząd. Poparł
rozbudowę polskiego szkolnictwa na ziemiach wschodnich byłej Rzeczypospolitej. Gdy chwilowo ucichła wojna na Zachodzie, a Legiony dotknęła zagłada
na San Domingo, na ziemiach polskich zaczęły się szerzyć sympatie do cara.
W oczach polskiej arystokracji Aleksander I starał się pozować na najpewniejszego obrońcę dawnego porządku.

8. Idee romantyzmu
Poczynając od wieku XIX polska historia idei jest ciągiem systemów myślowych i doktryn filozoficzno-politycznych, których twórcy określali się wobec
romantyzmu – akceptując tę tradycję, bądź ją odrzucając. Romantyzm, jako
sposób myślenia (formuła intelektualna) oraz jako teoria polityczna i program
działania – stanowił wspólny punkt odniesienia. Łączył, z odmiennych nieraz
powodów, odległe od siebie filozofie – pozytywizm warszawski, konserwatyzm
krakowski czy filozofię narodową. Wszystkie spotykają się w punkcie,
w którym określają się wobec romantyzmu.
Klęska powstania listopadowego 1830–1831 r. zmieniła warunki rozwoju
i w dużej mierze problematykę literatury. Znamienne dla okresu 1832–48 było rozdzielenie nurtu rozwojowego na:
• romantyzm krajowy,
• nurt twórczości Wielkiej Emigracji, którego reprezentantami stali się
najwięksi polscy poeci epoki: Mickiewicz, Słowacki, Krasiński.
Stworzyli oni oryginalny kanon literatury patriotycznej – bliski francuskiemu romantyzmowi socjalnemu, a jednocześnie różny od konserwatywnego romantyzmu niemieckiego. Idee mesjanizmu splatały się z ideami republikańskimi i rewolucyjnymi (Mickiewicz, Słowacki) lub konserwatywnymi (Krasiński); podsycała je walka stronnictw emigracyjnych i dyskusje (M. Mochnacki,
J. Lelewel) nad rolą szlachty w dziejach Polski i w przyszłym powstaniu, mającym być częścią ogólnoeuropejskiej walki ludów ze „związkiem despotów”.
Powstanie i jego klęska miały przełomowe znaczenie dla dalszego rozwoju
kultury romantycznej. Cechą szczególną było silne połączenie egzystencji (życia doczesnego) i historii. Pragnienia jednostki ujmowano jako nierozłączne
z pragnieniami całego narodu. Podkreślano silne połączenie jedności ludzkiego życia prywatnego i dziejów zbiorowości narodowej.
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Literatura zadawała ważne pytania:
• dlaczego powstanie upadło,
• jaka jest przyszłość Polaków?
Politycy i dziennikarze roztrząsali to na płaszczyźnie praktycznej. Literatura pytała o duchowy wymiar wydarzeń. Zadawała pytania o ludzką moc tworzenia historii i o przyczyny słabości człowieka. Romantyzm był wielkim wołaniem o wolność, o odrodzenie ducha.
Mesjanizm był najważniejszą próbą odczytania sensu klęski powstania. Nazwą mesjanizm określa się wiarę w zbawiciela, który pojawia się na ziemi po
okresie katastrof i nieszczęść, by wybawić cierpiącą ludzkość od zła. Zbawicielem tym może być pojedynczy człowiek lub naród. Polski mesjanizm przydawał klęskom i nieszczęściom narodowym nowy sens. Były one częścią opatrznościowego planu. Krwawiąca Polska miała przynieść ludzkości odrodzenie,
walczącym narodom – wolność, nieszczęśliwym – pokój i braterstwo. Romantyzm, zauważa prof. Stanisław Filipowicz, współzawodniczył z liberalizmem
o rząd dusz i ostatecznie przegrał z liberalizmem w wydaniu pozytywistycznym.

9. Między pozytywizmem a konserwatyzmem
Upadek powstania styczniowego (1863–1864 r.) dał Polakom poczucie klęski narodowej. Jeżeli po powstaniu listopadowym mawiano, że to tylko przegrana bitwa, to w 1864 roku pojawiła się świadomość narodowej katastrofy.
Społeczeństwo zostało przytłoczone ogromem zniszczeń, ofiar i okrutnych represji. Teraz już nie chodziło o rozstrzygnięcie kwestii bić się, czy nie bić, ale
o wybór takiej strategii społecznej, która pozwoliłaby zachować tożsamość
kulturową i narodową w świecie trwale ukształtowanym przez potęgi zaborcze. Jedno było jasne: nie ma szans na nowe powstanie, nie ma szans na wojnę narodów, nie ma szans na skuteczny przełom. Kto myśli inaczej traci czas
i niepotrzebnie mąci ludziom w głowach.
Na tym tle ukształtowały się dwa stanowiska ideowe:
• konserwatywne;
• pozytywno-liberalne (modernizacyjne).
Mówiąc o XIX–wiecznych konserwatystach mamy na myśli krakowskich
stańczyków. Było to ugrupowanie arystokratyczne, które swoją nazwę zawdzięcza pismu satyrycznemu Teka Stańczyka, w którym upowszechniali swoje poglądy. Stańczycy zmierzali do rozszerzenia praw narodowych w Galicji przy zachowaniu lojalności wobec Austrii. Byli przeciwnikami wszelkich niepodległościowych konspiracji. Konserwatyści galicyjscy jasno odrzucili idee niepodległościowe i wszelką działalność konspiracyjną. Tak jak liberum veto zgubiło
Rzeczpospolitą w XVIII wieku, tak liberum conspiro może zgubić naród polski w XIX wieku. Kontynuowanie działalności konspiracyjnej po 1864 roku
Nr 1 (10) 2007 Społeczeństwo i Polityka

193

Kazimierz Przybysz, Wojciech Jakubowski
194

byłoby tylko ułatwieniem rzuconym Moskwie – pisał najwybitniejszy spośród
stańczyków, historyk, Józef Szujski.
Inne widzenie rzeczywistości popowstaniowej charakteryzowało środowisko pozytywistów. Należeli do niego: Aleksander Świętochowski, Bolesław
Prus, Eliza Orzeszkowa.
Pozytywizm romantycznej ideologii powstańczej przeciwstawił:
• realizm polityczny (tymczasowe pogodzenie się z utratą niepodległości),
• program wszechstronnego rozwoju ekonomicznego i kulturowego społeczeństwa (hasło pracy organicznej),
• upowszechnienie oświaty, zwłaszcza wśród najniższych warstw społecznych (hasło pracy u podstaw).
Pozytywiści odwoływali się nie do zachowania dotychczasowych form, ale
do – co prawda ostrożnej i stopniowej – modernizacji społeczeństwa.

10. Ustrój Polski w okresie międzywojennym
Odzyskanie niepodległości postawiło na pierwszym planie kwestię organizacji władz odrodzonego państwa. Zwołanie Sejmu oznaczało koniec przejściowych rządów Tymczasowego Naczelnika Państwa. Zgodnie z poprzednimi ustaleniami, na posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego, 20 lutego 1919 roku Józef
Piłsudski złożył swój urząd, ale Sejm powierzył mu kontynuowanie obowiązków Naczelnika Państwa do czasu uchwalenia konstytucji. Tego samego dnia
przyjęto również tymczasowe zasady funkcjonowania państwa zwane małą
konstytucją. Stwierdzała ona, że władzą suwerenną w RP jest Sejm Ustawodawczy. Nie zawarto w niej więc zasady suwerenności narodu i zasady podziału władzy. Mała konstytucja była dosyć ogólnikowa, gdyż był to akt tymczasowy i obowiązywał do uchwalenia przez Sejm Ustawodawczy konstytucji w marcu 1921 r.
Mała konstytucja określiła również pozycję ustrojową Naczelnika Państwa:
• jest przedstawicielem państwa i najwyższym wykonawcą uchwał sejmowych w sprawach cywilnych i wojskowych;
• w porozumieniu z Sejmem powołuje rząd;
• Naczelnik i rząd są odpowiedzialni przed Sejmem Ustawodawczym;
• akty prawne Naczelnika wymagają podpisu odpowiedniego ministra.
Mimo, iż mała konstytucja, formalnie, przyznawała Naczelnikowi funkcje
reprezentacyjne i bardzo ograniczone funkcje wykonawcze, faktycznie Józef
Piłsudski dysponował nieograniczonymi wpływami jako Wódz Naczelny, gdyż
tych uprawnień konstytucja w ogóle nie określała. Przyjęcie przez Sejm Ustawodawczy małej konstytucji zakończyło pierwszy etap formowania państwowości.
Podczas publicznej debaty nad założeniami przyszłego ustroju Polski pojawiły się zasadnicze rozbieżności pomiędzy partiami lewicy i prawicy. Koncentrowały się one wokół kwestii:
Społeczeństwo i Polityka Nr 1(10)2007
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• czy Sejm ma być dwuizbowy – jak chciała prawica: izba wyższa – Senat –
w założeniu miała być izbą refleksji i ogranicznikiem dla zbyt radykalnych działań Sejmu; czy jednoizbowy – jak postulowała lewica; izba wyższa to izba pańska, powołana jedynie dla blokowania reform społecznych, powiadali ludowcy;
• w jaki sposób należy wybierać prezydenta i jakie powinien mieć on
uprawnienia: silna (lewica) czy słaba (prawica) władza głowy państwa;
• w jakim zakresie ma być chronione prawo własności, w praktyce – czy
będzie można, a jeżeli tak, to w jakim zakresie przeprowadzić reformę
rolną, której powszechnie domagały się warstwy włościańskie i partie ludowe.
17 III 1921 roku Sejm Ustawodawczy uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej. Była ona rozsądnym kompromisem i – jak na owe czasy – nowoczesnym
aktem prawnym, wzorowanym na uznanych rozwiązaniach europejskich. Przyjęła zasady:
• ciągłości państwa polskiego, które nie było państwem nowym, powstałym dopiero w XX wieku, ale wskrzeszonym po przeszło stuletniej niewoli;
• republikańskiej formy ustroju politycznego – państwo polskie było Rzecząpospolitą;
• zwierzchnictwa Narodu, który nie sprawuje władzy sam, lecz za pośrednictwem wybranych przez siebie przedstawicieli (demokracja reprezentacyjna);
• monteskiuszowski trójpodział władzy, a także wzajemne ograniczanie
się władz zostało zachwiane przez rolę ustrojową Sejmu;
• system rządów parlamentarnych;
• państwa liberalnego, szanującego potrzeby, prawa i wolności jednostki.
Konstytucja charakteryzowała się przewagą władzy ustawodawczej (Sejm
i Senat) nad wykonawczą (Prezydent i rząd), co wynikało z obaw stronnictw
prawicy i centrum przed przyznaniem zbyt wielkich uprawnień Piłsudskiemu,
którego uważano za głównego kandydata do prezydentury. Zagwarantowano
nienaruszalność własności prywatnej.
Wybór – już zgodnie z zasadami nowej konstytucji – Gabriela Narutowicza
na prezydenta, m.in. głosami mniejszości narodowych, spotkał się z gwałtowną reakcją prawicy. Niechętne prezydentowi stronnictwa polityczne doprowadziły do zaburzeń na ulicach Warszawy, poprzez które próbowano nie dopuścić do zaprzysiężenia. Narutowicz przyjął jednak urząd z rąk dotychczasowego Naczelnika Państwa, który usunął się z życia politycznego. 16 XII 1922 roku pierwszy Prezydent Rzeczypospolitej został zamordowany przez Eligiusza
Niewiadomskiego. Obowiązki prezydenta, na mocy postanowień konstytucji
marcowej, przejął marszałek Sejmu Maciej Rataj – wybitny działacz ruchu ludowego i parlamentarzysta, zamordowany przez hitlerowców w Palmirach.
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Nowym prezydentem został Stanisław Wojciechowski, który wraz z premierem gen. Władysławem Sikorskim doprowadził do uspokojenia atmosfery politycznej.
Lata dwudzieste były okresem niestabilnym. Poszczególne rządy szybko
upadały. Sejm stał się areną gorszących sporów. Pogarszała się sytuacja gospodarcza kraju. Głównym problemem stała się hiperinflacja, która na jesieni
1923 roku doprowadziła do załamania gospodarki i masowych wystąpień robotniczych. Rząd Wincentego Witosa uciekł się do użycia siły. W listopadzie
doszło w Krakowie do walk zbrojnych między robotnikami a oddziałami policji i wojska, podczas ogłoszonego przez PPS strajku generalnego przeciwko
wprowadzeniu przez rząd militaryzacji kolei oraz sądów doraźnych. W walkach zginęły 32 osoby, ponad 200 zostało rannych. Zajścia ogarnęły również
Tarnów i Borysław, a gabinet ustąpił w warunkach chaosu i zagrożenia państwa. Na czele rządu stanął Władysław Grabski, który rozpoczął program szerokich reform ekonomiczno-społecznych.
Przełom 1925 i 1926 roku przyniósł kolejny kryzys polityczny. Na początku
maja 1926 roku Wincenty Witos utworzył rząd centroprawicowy (Chjeno –
Piasta, to znaczy endecja i PSL Piast), którego powstanie i oblicze partyjne
spotkało się z ostrą krytyką lewicy i zwolenników Piłsudskiego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym i powszechnej krytyce sejmokracji, jak pogardliwie nazywano rządy parlamentarno-gabinetowe, 12 V 1926 roku Józef
Piłsudski podjął próbę nielegalnego przejęcia władzy, czyli zamachu stanu
i w ciągu trzech dni zajął Warszawę. Prezydent Wojciechowski i premier Witos, aby nie dopuścić do wybuchu wojny domowej, ustąpili. Mimo dobrowolnego zrzeczenia się władzy w trakcie walk zginęło prawie 400 osób, a niecałe
tysiąc zostało rannych.
Zamach został poparty przez większość, za wyjątkiem endecji i Piasta, partii politycznych. Piłsudski, otrzymawszy tym samym przyzwolenie polityczne,
nie zamierzał jednak obejmować władzy w pełni dyktatorskiej. Nie rozwiązał
sejmu uważając, że będzie on skłonny do uznania wzmocnionej władzy wykonawczej. Zgromadzenie Narodowe ofiarowało mu godność prezydenta, co
oznaczało w praktyce zalegalizowanie zamachu stanu. Piłsudski godności jednak nie przyjął. Wówczas wybrano na urząd prezydenta Ignacego Mościckiego – wybitnego chemika, ale człowieka bez doświadczenia politycznego. Piastował on tę funkcję aż do wybuchu II wojny światowej.
Nowy obóz polityczny (sanacja) obejmował władzę pod hasłem uzdrowienia państwa (sanare z łac. – uzdrawiać). W praktyce oznaczało to ograniczanie
roli parlamentu, partii politycznych, zawężanie zakresu praw i wolności obywatelskich – czyli prowadziło do budowy państwa autorytarnego. Obóz sanacyjny miał charakter inteligencki. Jego zapleczem politycznym byli lojalni
urzędnicy państwowi i samorządowi. Gwarantem nienaruszalności władzy
Marszałka była oddana mu całkowicie kadra wojskowa. W sanacyjnej elicie
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władzy dominującą pozycję mieli przedstawiciele dawnych legionistów i bojowców z okresu walk o niepodległość. Jej przywódcy w większości wywodzili
się z szeregów wojska. Opinia publiczna określiła ich mianem grupy pułkowników, a kilku z nich – jastrzębie – Józef Beck, Aleksander Prystor, Walery Sławek, Kazimierz Świtalski, wchodziło w skład kilkuosobowego grona, skupionego przy Piłsudskim, ale to sam Marszałek podejmował najważniejsze decyzje państwowe. Sanacja rządziła Polską aż do wybuchu II wojny światowej.
Formalnie utrzymany po 1926 roku system wielopartyjny zaczął się przekształcać, od czasu powołania BBWR, w system partii dominującej. Partie
opozycyjne pozbawiono możliwości wpływania na politykę państwa. Ich rola
została sprowadzona do systematycznie tłumionej krytyki działalności rządu,
obrony praw obywatelskich oraz ujawniania samowoli i nadużyć organów administracji i policji.
Zamach zniweczył zasady funkcjonowania dotychczasowego ustroju Polski.
Parlament stracił wpływ na powoływanie i odwoływanie gabinetu oraz został
pozbawiony możliwości wpływania na podejmowane przezeń decyzje. Odbiciem tych zmian było uchwalenie już w sierpniu 1926 roku zmiany konstytucji
(nowela sierpniowa) wzmacniającej uprawnienia prezydenta. W 1935 roku
uchwalono konstytucję kwietniową.
Konstytucja stwierdzała, że państwo jest wspólnym i najwyższym dobrem.
Jego powagę mają wspierać wszyscy obywatele. Prezydent, stojąc ponad wszystkimi organami państwa (parlamentem, sądami, rządem), był odpowiedzialny tylko przed Bogiem i historią. Miał prawo wydawania dekretów z mocą
ustaw i wyznaczania swojego następcy. Wpływ ignorowanej i represjonowanej
przez władze opozycji, był niewielki. Z tego powodu kolejne wybory były przez
nią bojkotowane.

11. Polska po II wojnie światowej
11.1. U źródeł władzy ludowej 1944–1948

W lipcu 1944 roku wojska 1 Frontu Ukraińskiego sforsowały w kilku miejscach Bug. 20 lipca utworzony został w Moskwie Polski Komitet Wyzwolenia
Narodowego, który ogłosił się przedstawicielstwem Krajowej Rady Narodowej i przejął funkcje wykonawczo – administracyjne na ziemiach polskich zajętych przez Armię Radziecką. Komitet był formą zastępczą, gdyż komuniści
nie zdecydowali się już w tym momencie, znając niechęć społeczeństwa, nazwać siebie rządem. Siedzibą nowych władz był Lublin. Z datą 22 lipca PKWN
ogłosił Manifest, który wytyczał program działania nowego obozu rządzącego.
Manifest uznał KRN za jedyne źródło legalnej władzy w Polsce, odmawiając
jednocześnie legitymacji rządowi polskiemu na uchodźstwie. Manifest deklarował przywrócenie swobód demokratycznych, równości wobec prawa i zapoNr 1 (10) 2007 Społeczeństwo i Polityka
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wiadał przeprowadzenie radykalnych reform społecznych. Powoływano się na
wybrane przepisy konstytucji z 1921 roku, co było obliczone jedynie na wprowadzenie społeczeństwa w błąd, co do istoty nowego systemu.
Manifest PKWN odrzucał zasadę podziału władzy oraz model ustroju demokratycznego opartego na systemie rządów gabinetowo – parlamentarnych.
Uznanie za jedyne źródło władzy KRN było sprzeczne z konstytucją z 1921 roku, na którą się powoływano, gdyż przewidywała ona, że władza zwierzchnia
w RP należy do Narodu. Organami Narodu w zakresie ustawodawstwa są
Sejm i Senat, w zakresie władzy wykonawczej Prezydent.
Na ziemiach zajętych przez Armię Radziecką ukształtował się skomplikowany system trójwładzy:
• formalnie sprawował ją PKWN i jego terenowe przedstawicielstwa;
• decydującym czynnikiem były jednak radzieckie władze wojskowe
i organa bezpieczeństwa, które traktowały Polskę jako kraj podbity;
• trzecim elementem mozaiki była Delegatura Rządu RP na Obczyźnie
oraz Armia Krajowa; 31 grudnia 1944 roku PKWN został przekształcony w Rząd Tymczasowy; jego utworzenie, mimo że nie zyskał on poparcia – poza ZSRR – państw koalicji, było jednym z elementów polityki
faktów dokonanych prowadzonej przez PPR i ZSRR.
Od wiosny 1945 roku trwała konsolidacja władzy ludowej i intensywna rozbudowa aparatu partyjnego oraz administracyjnego. Rozrastały się władze
bezpieczeństwa. Tworzone były:
• urzędy bezpieczeństwa publicznego (UB – WUBP – wojewódzkie UBP;
PUBP – powiatowe UBP) – we wszystkich województwach i powiatach;
• placówki Milicji Obywatelskiej (MO) – także w gminach.
W chwili zakończenia wojny granice Polski nie były ustalone. Rząd Tymczasowy był uznawany jedynie przez ZSRR i Czechosłowację. W wyniku konferencji moskiewskiej, w której wzięli udział przedstawiciele lewicy (Warszawa) i emigracji niepodległościowej (Londyn), zgodnie z ustaleniami powziętymi w Jałcie, w dniu 28 VI 1945 roku powstał koalicyjny Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej (TRJN). W jego skład weszli przedstawiciele:
• Polskiej Partii Robotniczej, Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwa
Ludowego tzw. lubelskiego – z jednej strony (komuniści i ich sojusznicy);
• Polskiego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Pracy – z drugiej (opozycja).
Został on rychło uznany przez wiele państw. Spotkało się to z protestem
rządu na uchodźstwie.
W kraju konspiracyjna Rada Jedności Narodowej podjęła decyzję o samorozwiązaniu, ogłaszając odezwę Do Narodu Polskiego i Narodów Zjednoczonych oraz Testament Polski Walczącej. Została zlikwidowana Delegatura Rządu RP na Kraj, rozwiązano również Delegaturę Sił Zbrojnych. Mimo zawarSpołeczeństwo i Polityka Nr 1(10)2007

Ewolucja ustroju Polski – wybrane problemy

cia kompromisu politycznego i utworzenia TRJN, komuniści zwlekali z przeprowadzeniem w Polsce wolnych wyborów, których konsekwentnie żądał Polskie Stronnictwo Ludowe. Stanisław Mikołajczyk – niekwestionowany lider
opozycji wobec planów sowietyzacji Polski – twierdził, że wolne wybory są fundamentem demokracji, warunkiem koniecznym wolności i swobód politycznych. Przeprowadzenie rzeczywiście wolnych wyborów doprowadziłoby do zachwiania reżimu proradzieckiego, stąd PPR postanowiła dopuścić do nich
możliwie jak najpóźniej.
Dążąc do utrzymania monopolu władzy komuniści ograniczali i zwalczali
działalność niezależnych od nich sił politycznych Szczególne represje dotykały opozycyjne PSL.
W 1946 roku przeprowadzono referendum będące w praktyce plebiscytem
popularności partii komunistycznej. PPR zachęcała do jawnego głosowania
bez skreśleń (3 x TAK), PSL – do głosowania na NIE na pierwsze pytanie, aby
móc wykazać komunistom siłę poparcia społecznego dla swojego programu.
Wyniki referendum zostały sfałszowane. Ogłoszono wielki triumf PPR, którą
rzekomo poparło 68% społeczeństwa. W rzeczywistości Polacy odrzucili
PPR–owską wizję rozwoju w oparciu o wzorce radzieckie (73,1% głosów na
NIE, 26,9% TAK). PSL zakwestionowało wyniki referendum i złożyło protest,
który – jako bezzasadny – został odrzucony.
Wybory do Sejmu Ustawodawczego odbyły się w 1947 roku. W okresie je
poprzedzającym nasilił się terror wobec opozycji i społeczeństwa. PPR i PPS
podpisały umowę o jedności działania, w której ustaliły podział mandatów
w przyszłym sejmie. Wybory odbywały się w warunkach bezpośredniego zastraszenia. Wyniki zostały, podobnie jak w referendum, sfałszowane.
11.2. Likwidacja opozycji politycznej
i totalizacja ustroju państwa

Jesienią 1947 roku zorganizowany i skoordynowany opór został całkowicie
złamany. Po wyeliminowaniu PSL z rządu i rozbiciu jawnie działającej opozycji rządząca koalicja stała się fasadą osłaniającą dyktaturę PPR. Konspiracja
zbrojna wygasała, a podziemie polityczne nastawiło się na długotrwałą walkę
o przetrwanie. PSL poddane represjom zamierało. Nie było już żadnych ogólnokrajowych struktur opozycyjnych. W 1947 roku, wobec zagrożenia aresztowaniem, wyjechał potajemnie z kraju Stanisław Mikołajczyk. Wybory stworzyły warunki do jawnej już polityki budowy państwa dyktatury proletariatu. Społeczeństwo, wyniszczone okupacją i małą wojną domową, utraciwszy wiarę
w pomoc mocarstw zachodnich, przystosowywało się do nie chcianej, ale istniejącej rzeczywistości.
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11.3. System partyjny Polski Ludowej

W 1948 roku doszło do połączenia PPR z PPS i powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR), która przez następne dziesięciolecia będzie
odgrywała rolę partii kierowniczej. W 1949 roku, po faktycznej likwidacji PSL,
jego resztki połączyły się z prokomunistycznym Stronnictwem Ludowym tworząc Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL). Po rozbiciu opozycyjnego
Stronnictwa Pracy, resztka jego działaczy wstąpiła (1950 r.) do Stronnictwa
Demokratycznego (SD) – malutkiej, powstałej w 1937 roku, partyjki. ZSL
i SD miały status partii sojuszniczych, nie konkurujących, ale wspierających
PZPR w sprawowaniu władzy.
System partii hegemonicznej i układ PZPR-ZSL-SD, który przetrwał aż do
1989 roku, był nieco odmiennym rozwiązaniem aniżeli radziecki układ monopartyjnych (jednopartyjnych) rządów KPZR. Dodajmy, że rola tzw. partii sojuszniczych zwiększała się w okresach przesileń politycznych, gdy faktyczny
monopol PZPR zdawał się być zagrożony.
11.4. Stalinizm 1948–1956

Zdławienie opozycji politycznej i nieskrępowany monopol władzy PZPR
stworzyły sprzyjające warunki dla ustanowienia totalitarnej dyktatury wzorowanej na Związku Radzieckim. W samej partii doszło w 1948 roku do przesilenia
politycznego. Zmuszono do odejścia ludzi lansujących model polskiej drogi do
socjalizmu, z Władysławem Gomułką na czele. Oskarżeni o tzw. odchylenie
prawicowo – nacjonalistyczne byli represjonowani – usuwani z partii i więzieni.
Od 1949 roku władze rozpoczęły forsowną kolektywizację, to znaczy zmuszanie chłopów do wstępowania do spółdzielni produkcyjnych. Miało to być wstępem
do faktycznego odebrania chłopom dopiero co nadzielonej ziemi. Za wroga publicznego uznano średniego chłopa i ogłoszono politykę ograniczania kułaków.
Oddzielnym problemem była polityka konfrontacji na arenie międzynarodowej, co miało swój wyraz w wybuchu i eskalacji konfliktu koreańskiego. Pod
hasłami zagrożenia socjalizmu przez imperializm amerykański Związek Radziecki coraz ściślej i brutalniej uzależniał od siebie kraje Europy Środkowej
i Wschodniej. Zwiększył się również zakres radzieckiej kurateli nad polskim
życiem publicznym. Nad wojskiem i aparatem bezpieczeństwa nadzór sprawowali doradcy radzieccy.
11.5. Konstytucja PRL

Podstawowym zadaniem Sejmu Ustawodawczego było uchwalenie konstytucji. Konieczność uprzedniej likwidacji ugrupowań opozycyjnych oraz ugruntowania władzy PZPR sprawiła, że sprawa ta stanęła na porządku dziennym
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dopiero w ostatnim roku kadencji Sejmu. 22 lipca 1952 roku, w rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN, uchwalono Konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej (PRL). Zerwała ona z demokratycznymi tradycjami konstytucjonalizmu międzywojennego, gdyż została oparta na konstytucji radzieckiej z 1936
roku:
• władza należała do ludu pracującego miast i wsi (odrzucenie zasady
zwierzchnictwa narodu);
• ogłoszenie sojuszu robotniczo-chłopskiego jako podstawy działania państwa;
• wprowadzono, w miejsce trójpodziału władzy, zasadę jednolitości – najwyższym organem władzy był Sejm;
• wprowadzono nadrzędną pozycję społecznej (czyli państwowej) własności środków produkcji, kosztem ograniczenia własności prywatnej.
Konstytucja zawierała również katalog praw i wolności obywatelskich. Mimo, że ich zakres był imponujący, pozostały jedynie papierową deklaracją.
11.6. Okres po 1956 roku

W latach 1954-1956 narastały tendencje odchodzenia od stalinizmu. Zlikwidowano znienawidzone Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, tworząc Komitet Bezpieczeństwa, ale już z innym kierownictwem. Dawny szef
MBP – Stanisław Radkiewicz – został ministrem PGR. Niedługo później
uwolniono z więzienia Gomułkę. W partii rywalizowały o wpływy dwie grupy:
• puławianie (zorientowani na ostrożne i połowiczne reformy),
• natolińczycy (starali się zahamować proces łagodzenia reżimu komunistycznego w Polsce, zorientowani na rozliczenie komunistów pochodzenia żydowskiego za błędy i wypaczenia).
Stopniowo zwalniano więźniów politycznych, zmniejszono tempo inwestycji w przemyśle ciężkim, nakłady na zbrojenia i wstrzymano kolektywizację
rolnictwa. Narastał jednocześnie kryzys społeczno – polityczny.
W 1956 roku doszło do poważnego przesilenia politycznego. Strajk załogi
poznańskich zakładów im. Stalina (dawniej Cegielskiego) i masowa demonstracja uliczna przekształciła się w walki zbrojne na ulicach miasta.
Tłum demonstrował pod hasłami ekonomicznymi i politycznymi (chleba
i wolności). Władze nie zdołały opanować sytuacji, a komitet strajkowy utracił
kontrolę nad zachowaniem demonstrantów. Doszło do zajmowania budynków
publicznych. Próba opanowania budynku WUBP doprowadziła do tragedii.
Obie strony użyły broni palnej. Biuro Polityczne KC PZPR podjęło decyzję
o stłumieniu wystąpień siłą. Do miasta wkroczyły jednostki 10. Sudeckiej Dywizji Pancernej, której żołnierzom zakomunikowano, że w mieście wybuchł
bunt hitlerowski. Czarny czerwiec potraktowano jako zbrodniczą prowokację
przeciwko władzy ludowej i dzieło agentury imperialistycznej.
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Wydarzenia poznańskie spowodowały wstrząs w społeczeństwie, mimo blokady miasta i cenzurowania informacji o ich przebiegu. Były również czynnikiem katalizującym sytuację w partii, w której doszło do poważnych zmian.
Nadzieje wywołane XX Zjazdem KPZR oraz kryzys poznański wpłynęły na
bieg wydarzeń. Podczas obrad VIII Plenum KC PZPR I sekretarzem został
wybrany, opromieniony chwałą ofiary stalinizmu, Władysław Gomułka. Na
wiecu w Warszawie uzyskał poparcie społeczne dla linii reform. Złagodzono
kurs wobec Kościoła. Zmieniono dowództwo Wojska Polskiego. Z kraju wyjechali marszałek Konstanty Rokossowski oraz generałowie i doradcy radzieccy.
Rozpadło się ponad 80% spółdzielni produkcyjnych, co stanowiło ostateczną
klęskę kolektywizacji. Gomułka dążył do opanowania żywiołowego ruchu społecznego. W 1957 roku stopniowo zaczęto wycofywać się ze zmian demokratyzujących system, ale bez powrotu do ludobójczych metod stalinowskich. Rok
1956 rozpoczął ewolucję od systemu totalitarnego do autorytaryzmu socjalistycznego. PZPR pozostała partią władzy, lecz nigdy nie uzyskała takiego jej
zakresu jak przed 1956 rokiem.
Po przejściowej liberalizacji na fali przemian polskiego Października, nastąpił okres likwidacji przejawów niezależności w duchowej sferze życia społecznego. Zaostrzyły się represje wobec Kościoła. Wzmożono nadzór nad środowiskami twórczymi – nasiliły się działania cenzury, zmniejszano nakłady
wartościowych książek, likwidowano kluby dyskusyjne. Zapanował marazm
i apatia.
W 1968 roku doszło w łonie partii do walki w wpływy. Z grupą Władysława Gomułki rywalizowała grupa związana z Mieczysławem Moczarem, byłym
dowódcą komunistycznej partyzantki, obecnie szefem milicji, która posługiwała się hasłami komunizmu narodowego i antysemityzmu – usunięcia Żydów
z życia publicznego i polonizacji ważniejszych stanowisk.
W styczniu 1968 roku, po demonstracji grupy studentów przy pomniku
A. Mickiewicza, jej uczestnicy zostali aresztowani i skazani na kary grzywny,
niektórzy usunięci z uczelni. Rozpoczęła się akcja protestacyjna studentów
i pisarzy. Wiec protestacyjny na Uniwersytecie Warszawskim został rozbity
przez oddziały MO, ORMO i aktyw robotniczy fabryk warszawskich. Cała akcja zakończyła się brutalnymi pobiciami. Wystąpienia studenckie zostały stłumione. Efektem roku 1968 była emigracja z Polski wielu ludzi. Byli wśród nich
zarówno naukowcy, twórcy kultury, jak i byli funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa.
Trudności aprowizacyjne końca lat 60. i ogłoszona przez rząd radykalna
podwyżka cen żywności doprowadziły do wybuchu niezadowolenia w grudniu
1970 roku. Demonstranci atakowali i podpalili gmachy partyjne oraz inne budynki, trwały starcia z oddziałami MO. Kierownictwo partyjno – państwowe
podjęło decyzję o użyciu broni palnej przez oddziały MO i wprowadzeniu do
miasta jednostek wojskowych. Padło wiele ofiar śmiertelnych. Tragedia gruSpołeczeństwo i Polityka Nr 1(10)2007
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dniowa spowodowała odejście Władysława Gomułki i dojście do władzy
Edwarda Gierka.
Po okresie dynamicznego wzrostu konsumpcji na początku lat 70., narastały tendencje załamania gospodarczego. Władze, próbując ratować sytuację,
ogłosiły podwyżkę cen mięsa średnio o ok. 70%. W wielu miejscowościach
i w dużych przedsiębiorstwach odbywały się strajki, m.in. w Warszawie i Łodzi.
Najburzliwszy przebieg miały wydarzenia w Radomiu, gdzie spalono komitet
partii, i w Ursusie, gdzie zablokowano linię kolejową. Zajścia zostały stłumione przez milicję. Aresztowano kilka tysięcy osób, wielu wyrzucono z pracy. Pomocy represjonowanym udzielali przedstawiciele opozycyjnych środowisk inteligenckich, którzy jednocześnie zorganizowali akcję protestacyjną.
Czerwiec 1976 roku przyspieszył powstanie organizacji opozycyjnych:
• Komitetu Obrony Robotników (KSS KOR),
• Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO).
Demonstracje i strajki nie spowodowały zasadniczych zmian w polityce wewnętrznej.
11.7. Przełom sierpniowy 1980 roku i walka o reformę państwa

Na wiosnę 1980 roku stało się jasne, że kryzys społeczno – gospodarczy,
którego pierwszym przejawem było wprowadzenie już w 1976 roku kartek na
cukier, przyjmuje katastrofalne rozmiary. Dowodem zaniepokojenia władz
było odwołanie premiera Piotra Jaroszewicza. Jego następca – Edward Babiuch – rozpoczyna urzędowanie od prób przywrócenia równowagi gospodarczej i ograniczenia importu w drodze podwyżek cen. W lipcu dochodzi do
fali strajków, największej od 1976 roku. W sierpniu niezadowolenie ogarnęło cały kraj. Rozpoczął się strajk generalny. Władze partyjno – państwowe
zdecydowały się na rozwiązanie polityczne. Odszedł Edward Gierek, na
którego zrzucono odpowiedzialność za katastrofę gospodarczą. Władzę objął Stanisław Kania. Rozpoczęły się rozmowy ze strajkującymi. Na czele komitetów strajkowych stanęli m.in. Marian Jurczyk, Anna Walentynowicz,
Lech Wałęsa.
W sierpniu 1980 roku zostały podpisane porozumienia społeczne pomiędzy strajkującymi a rządem PRL. Ich owocem było przede wszystkim powstanie pierwszych po II wojnie światowej, na wschód od Łaby, niezależnych
związków zawodowych, które nie były poddane kontroli partii. Ograniczono
cenzurę, udostępniono środki masowego przekazu związkom wyznaniowym,
uwolniono więźniów politycznych. Władze zobowiązały się również do obsadzania stanowisk kierowniczych przez osoby kompetentne, niezależnie od
przynależności do PZPR, oraz do podwyżek płac. Powstało pierwsze wolne pismo w Europie Środkowej – „Tygodnik Solidarność”, którego redaktorem naczelnym został Tadeusz Mazowiecki.
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„Solidarność” dążyła do realizacji swoich postulatów, stosując różnorodne
formy nacisku na władze państw – strajki okupacyjne w przedsiębiorstwach przemysłowych i budynkach publicznych, gotowość do strajku, demonstracje uliczne
itp. Dochodziło do mniejszych lub większych konfliktów z władzami. Do szczególnych należało pobicie przez milicję związkowców w Bydgoszczy, co o mało nie
skończyło się strajkiem generalnym. Widocznej anarchizacji życia publicznego
próbował zapobiegać dialog trzech najważniejszych sił społecznych: partii, Kościoła i „Solidarności”. W październiku na czele PZPR stnął gen. Jaruzelski,
który skumulował w swoim ręku najważniejsze urzędy publiczne.
Sytuacja w Polsce, która coraz bardziej wymykała się władzom spod kontroli, bacznie przyglądali się sąsiedzi, przede wszystkim rządzony przez Leonida Breżniewa Związek Radziecki. Strona radziecka wywierała presję na władze polskie, aby jak najszybciej same zdławiły zryw wolnościowy. Starano się
izolować Polskę tak, aby zaraza solidarnościowa nie przedostała się do zdrowej
tkanki innych państw wspólnoty socjalistycznej. W tej sytuacji gen. Jaruzelski
zdecydował się 13 grudnia 1981 roku na wprowadzenie stanu wojennego.
Władze rozpoczęły operację policyjną na niespotykaną dotąd skalę. Osoby
podejrzane o sprzyjanie „Solidarności” zostały aresztowane lub internowane.
Zduszono opór strajkujących załóg części wielkich przedsiębiorstw. Podczas
pacyfikacji strajku w kopalni Wujek doszło do tragedii. Od kul plutonu specjalnego ZOMO1 zginęło 9 górników. Część działaczy „Solidarności”, którzy uniknęli aresztowania, organizowała strajki i inne formy biernego oporu. Władze
zwalczały organizacje i instytucje podziemne, strajki okupacyjne i demonstracje uliczne, podczas których kilkakrotnie użyto broni palnej. Padli zabici i ranni. Wiele tysięcy osób aresztowano i skazano na kary więzienia lub grzywny, pozbawiono pracy; wymuszano składanie deklaracji lojalności wobec władz.
Stan wojenny został formalnie wprowadzony na mocy dekretu Rady Państwa. Faktyczną decyzję podjęło jednak kierownictwo PZPR i osobiście Wojciech Jaruzelski. Administratorem stanu wojennego została Wojskowa Rada
Ocalenia Narodowego (WRON). Na podstawie dekretów Rady Państwa i rozporządzeń Rady Ministrów ograniczono podstawowe prawa obywatelskie:
• aresztowano lub internowano łącznie ponad 10 tys. osób;
• zawieszono, następnie rozwiązano wszystkie związki zawodowe;
• zdelegalizowano część organizacji społecznych;
• zakazano strajków;
• zmilitaryzowano podstawowe dziedziny gospodarki (komunikację, telekomunikację, górnictwo, energetykę i ponad 100 największych przedsiębiorstw przemysłowych);
• wprowadzono komisarzy wojskowych do zakładów pracy, szkół i instytucji;
1

204

ZOMO – Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej.

Społeczeństwo i Polityka Nr 1(10)2007

Nr 1 (10) 2007 Społeczeństwo i Polityka

Ewolucja ustroju Polski – wybrane problemy

• zakazano zmian miejsca pobytu obywateli bez zezwolenia;
• kontrolowano łączność telefoniczną;
• wprowadzono godzinę milicyjną;
• cenzurowano korespondencję.
Wprowadzenie stanu wojennego spowodowało bojkot Polski na arenie
międzynarodowej. Izolację Polski przerwała wizyta papieża Jana Pawła II.
Stan wojenny został zniesiony w 1983 roku. Nie zmieniło to jednak sytuacji. Narastał marazm, daleko było, mimo pewnej poprawy sytuacji, do przezwyciężenia kryzysu. Gospodarka ugrzęzła na mieliźnie. Gdy w październiku
1983 roku Lech Wałęsa otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla, rzecznik rządu
skwitował to jako niewielki epizod w antypolskiej i antysocjalistycznej krucjacie. W 1986 roku władze ogłosiły amnestię dla więźniów politycznych.
W 1988 roku doszło do kolejnej eksplozji niezadowolenia społecznego.
Przez kraj przetoczyła się fala strajków. Władze zdecydowały się na poszukiwanie rozwiązania politycznego, nawet za cenę ustępstw wobec zwalczanej jeszcze niedawno opozycji. Rozpoczęły się rozmowy. W kwietniu 1989 roku ponownie zalegalizowano NSZZ „Solidarność”. Dnia 4 czerwca 1989 roku przeprowadzono wybory do Sejmu (częściowo demokratyczne) i przywróconego
po latach Senatu (całkowicie wolne). Wygrała je bezapelacyjnie „Solidarność”, występująca pod nazwą ruchu komitetów obywatelskich. Zgromadzenie Narodowe (Sejm i Senat) wybrały na Prezydenta PRL Wojciecha Jaruzelskiego. Na premiera powołany został działacz opozycji demokratycznej Tadeusz Mazowiecki. Rozpoczęła się nowa era w historii Polski – czas budowania
Trzeciej Rzeczypospolitej.
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W latach 1933-34 silnym echem odbiła się w prasie polskiej kwestia przejęcia władzy w Warszawie przez sanację. „Sprawa warszawska” stała się w swoim czasie jednym z ważniejszych frontów publicystycznej walki opozycji z obozem rządowym. W relacjach prasy opozycyjnej ze zrozumiałych przyczyn
kształtował się szczególnie negatywny obraz poczynań władzy wobec samorządu, zwłaszcza warszawskiego, któremu powszechnie przyznawano istotną rangę polityczną ze względu na prestiż stolicy. Godny uwagi jest zgodny ton
sprzeciwu wobec działań rządu, jaki w tym czasie prezentowała prasa prawicowa i lewicowa1, powodowany obawą przed „ogólną tendencją cechującą
obecne rządy, objęcia w swoje posiadanie jak najszerszych kręgów działalności społecznej”, jak to ujął jeden z uczestników ówczesnego życia politycznego2.
3 marca 1934 r., na mocy zarządzenia Rady Ministrów, samorząd miejski
Warszawy został rozwiązany. Zarządzenie rozwiązujące organa samorządowe
Warszawy zostało wydane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 23 marca 1933 r.
o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 35, poz.
294). Jako oficjalną przyczynę podano nieprawidłowości preliminarza budżetowego na rok 1934/1935 oraz zdekompletowanie zarządu miejskiego3.
Opozycja tymczasem wskazywała na polityczne motywy działania premiera
Janusza Jędrzejewicza. Według Adama Szczypiorskiego, związanego z PPS
członka Rady Miejskiej, działania te spowodowane były nikłym wpływem stron1 W połowie lat trzydziestych ważną rolę w rożnych nurtach opozycji odgrywały: „Robotnik”, „Kurier Warszawski”, „Gazeta Warszawska” por. A. Paczkowski, Prasa codzienna Warszawy w latach
1918–1939, Warszawa 1983.
2 W. Jabłoński, Ustawa z 23 III 1933 r. Ogranicza samorząd stolicy, „Kurier Warszawski” 1933,
nr 160, s. 1.
3 „Kronika Warszawy”, R. 1934, nr 1 i 2, s. 48.
4 A. Szczypiorski, Od Piotra Drzewieckiego do Stefana Starzyńskiego: (gospodarka komunalna m.st.
Warszawy w latach 1915–1939), Wrocław 1968, s. 25-26.
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nictwa rządowego na władze w mieście4. Wydarzenia z początku marca 1934 r.
wpisywały się – zdaniem opozycji – w polityczny plan sanacji przejęcia władzy
w stolicy. W „Gazecie Warszawskiej” z końca stycznia czytamy: „Usuwanie
w ostatniej chwili prezydenta i magistratu, którym nakazało się urzędować przez
cztery lata ponad ustawową kadencję, a następnie usankcjonowało się to
przedłużeniem w nowej ustawie samorządowej, ma cel wyłącznie polityczny”5.
W pierwszych latach po przewrocie majowym obóz rządzący nie mógł liczyć na szerokie poparcie wśród mieszkańców Warszawy. Tradycyjnie dominującą rolę odgrywała w stolicy Narodowa Demokracja, silne były ugrupowanie
lewicowe, znaczącą rolę odrywały organizacje żydowskie różnych orientacji
politycznych. Pierwsze wybory do Rady Miejskiej w 1919 roku przyniosły zdecydowane zwycięstwo stronnictwu narodowemu, które uzyskało poparcie ponad połowy głosujących. Podobne wyniki na terenie Warszawy przyniosły wybory parlamentarne w 1919 i 1922 roku6.
Po rozwiązaniu pierwszej Rady Miejskiej (1919-1927) przez rząd Kazimierza Bartla i po przeprowadzeniu wyborów lokalnych w Warszawie 22 maja
1927 roku okazało się, że ugrupowanie prorządowe uzyskało poparcie jedynie
10,2 % mieszkańców stolicy, co dawało zaledwie 16 mandatów w 120 osobowej Radzie. Przy frekwencji wyborczej przekraczającej 63% Zjednoczenie Komitetów Wyborczych Uzdrowienia Gospodarki Miejskiej (pod taką nazwą występowało ugrupowanie sanacyjne) uzyskało 40 308 głosów7.
Wybory do Rady Miasta Warszawy (maj 1927 r.)
Poparcie największych komitetów wyborczych
Nr listy
2.
4.

Nazwa komitetu
wyborczego
PPS
Organizacja Żydowskich związków
Robotniczych Bund w Polsce
Żydowski Robotniczy Komitet
Wyborczy „Poalej Sion”
Komitet Wyborczy Polskich Zawiązków
Robotniczych i pracowniczych
Gospodarczy Komitet Wyborczy Obrony
Polskości Warszawy
Żydowski Blok Narodowy
Zjednoczenie Komitetów Wyborczych
Żydowskich Robotników Religijnych
Zjednoczenie Komitetów Wyborczych
Uzdrowienia Gospodarki Miejskiej

5.
11.
12.
16.
18.
25.

Liczba oddanych Liczba uzyskanych
głosów
mandatów
71 207
28
19 864

7

7 831

3

6 258

2

118 239
39 966

47
15

5 595

2

40 308

16

Źródło:Wybory do Rady Miejskiej, „Kronika Warszawy” 1927, Nr 6.
5

Dziwna opieszałość, „Gazeta Warszawska” 1934, nr 30, s. 3.
„Kronika Warszawy” 1927, nr 6, s. 11-27.
7 Tamże.
6
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Koniec kadencji Rady wybranej w 1927 r. przypadał na 30 czerwca 1930 roku. Do tego czasu nie uchwalono jednak nowych ustaw regulujących ustrój
i kompetencje samorządu terytorialnego oraz zasady prawa wyborczego. Wcześniejsze doświadczenia wyborcze oraz nastroje polityczne w stolicy nie dawały
stronnictwom rządowym pewności zwycięstwa przy obowiązującej ordynacji
wyborczej z grudnia 1918 r. (głosowanie powszechne, równe, tajne i proporcjonalne). Kadencja Rady została więc przedłużona na podstawie ustawy z 30
marca 1922 r., wbrew negatywnej opinii wszystkich klubów w Radzie Miasta8.
Decyzja rządu została zaskarżona przez władze miasta do Trybunału Administracyjnego, ale organa samorządowe pełniły swe funkcje do 1934 r.
Tymczasem o nowe prawo samorządowe apelowali samorządowcy. W „Samorządzie Miejskim”, organie Związku Miast Polskich czytamy: „Obecnie w tej
dziedzinie, która nas specjalnie interesuje , t.j. w ustawodawstwie o ustroju gminy miejskiej, brak nowych ustaw ustrojowych jest bardzo dotkliwy.(...) Miasta całego byłego zaboru rosyjskiego rządzą się tymczasowem ustawodawstwem miejskim, które nie będąc złem, lecz w założeniu tymczasowem, nie może aspirować
do tego, aby być trwałem. Państwowe władze polskie wydając je, przypuszczały,
że bardzo szybko Sejm Polski uchwali nowe ustawy, a te tymczasowe ustawy spełniwszy swe zadanie, jak na dane warunki zupełnie dobrze, przejdą do historji”9.
Również na łamach „Samorządu Miejskiego” toczyła się nieustająca debata nad możliwym kształtem nowej ustawy samorządowej. Szczególną uwagę
poświęcono organizacji nadzoru państwowego nad samorządem. W wielu wypowiedziach pojawiał się ton przestrogi przed nadmiernym wzmocnieniem
nadzoru nad gospodarką samorządu. Niewątpliwie wypowiedziom takim
sprzyjała sanacyjna centralistyczna wizja państwa i uplasowania w nim samorządu10. Argumentowano: „Celowe wykonanie nadzoru polega nie na tym aby
wszystko zastrzec swojej decyzji, obarczyć tym siebie i instytucje podległe
nadzorowi, zarzucić się stosami doniesień i statystyk, które nieraz stanowią
bezużyteczną makulaturę, lecz wkroczyć tam, gdzie trzeba, t. j. tam, gdzie się
źle dzieje. Jeśli będziemy ciągle wzmagać ten zakres praw nadzorczych, to nie
tylko zaprzeczymy istocie i potrzebie wszelkiego samorządu, ale wywołamy
dwa fatalne skutki: zahamowanie działalności samorządu, albo też aby opanować ten cały ogrom nadzoru, musimy stworzyć dlań olbrzymi aparat państwo8 W pierwszych latach II Rzeczpospolitej nie istniało jednolite prawo samorządowe, obejmujące
obszar całego kraju, toczyły się długie i zacięte spory na temat kształtu ustroju samorządu terytorialnego oraz ordynacji wyborczej do ciał samorządowych, uniemożliwiały one zawarcie konsensu w tej
sprawie. Ustawa z 1922 roku, przedłużająca okres urzędowania organów samorządu terytorialnego na
obszarze byłego zaboru rosyjskiego (na czas bliżej nie określony), autorstwa rządu Antoniego Ponikowskiego, była więc prowizoryczną koniecznością.
9 W.N., Konieczność szybkiego uchwalenia ustawy o ustroju gminy miejskiej, „Samorząd Miejski”
1930, nr 11, s. 506.
10 A. Szustek, Samorząd w koncepcjach programowych sanacji, „Rocznik Nauk Politycznych” 2004,
nr 7, s. 283-287.
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wy, który pochłonie olbrzymie sumy z grosza publicznego i wywoła pracę na
dwie ręce (...). Wysnuwano też wniosek, że nadzór państwowy nad samorządem miejskim powinien się ograniczać jedynie do czuwania nad legalnością
działania organów miejskich, nie powinien wkraczać w dziedzinę celowości zamierzeń miasta z wyjątkiem tych wypadków, gdy specjalne ustawy wyraźnie
upoważniają władze do orzekania o celowości poszczególnych zamierzeń11.
Z obawą przyjmowano rządowe projekty ustaw poświęcone tej materii: Zasadniczym rysem, charakteryzującym dotychczasowe projekty ustawodawcze,
było dążenie do znacznego rozszerzenia kompetencyj władz nadzorujących
działalność samorządu. Tendencja ta ujawnia się zresztą nie tylko u nas. Będąc wyrazem tego kryzysu zaufania, na który chorujemy, świadczy ona nie tylko o braku zaufania do samorządu, lecz jest również objawem dążenia do rozszerzenia ingerencji państwa w strefę działań publiczno – gospodarczych. Z tego tytułu jest ta tendencja wyrazem swoistego rodzaju „etatyzmu”. Państwo,
jako nadrzędna organizacja życia zbiorowego, chce sobie podporządkować
w wielu szczegółach prace organizacyj samorządowych. Ograniczenie prawa
decyzji samorządu jest w istocie zwężeniem pola samodzielnej decyzji czynnika obywatelskiego”12.
Jednak większość rządowa, uchwalając prawo o częściowej zmianie samorządu terytorialnego 23 marca 1933 r., kierowała się innymi przesłankami.
W myśli sanacyjnej samorząd był przymusową formą organizacji obywateli powołaną przez państwo dla załatwienia zadań, na których realizację nie pozwala centralizacja państwa. Samorząd więc miał być tworem pochodnym, działającym w imieniu i dla państwa, i jako taki musiał się podporządkować państwu13. W znaczący sposób wzmocniono więc nadzór administracji rządowej
nad organami samorządu, poszerzono uprawnienia administracji rządowej do
rozwiązywania organów samorządu i ustanowienia Tymczasowego Zarządu
Gminy14.
Socjalistyczny „Robotnik” nazwał ustawę „powrozem dla skrępowania samorządów”15 i informował o masowym proteście przeciwko niej: „Ujawniło
się to [protest, przyp. S.K.] nie tylko w terenie władz ustawodawczych ale również w łonie Związku Miast i nieomal we wszystkich ciałach ustawodawczych
miast Polski”. Komentator Robotnika ostrzegał, że ustawa „może doprowadzić do usunięcia z samorządu miejskiego ludzi nie cieszących się zaufaniem
obozu rządzącego, natomiast może całkowicie oddać zarząd miasta w ręce
11 W. Dalbor, W sprawie projektowanego nadzoru państwowego nad samorządem, „Samorząd Miejski” 1931, nr 19, s. 10–33.
12 J. Strzelecki, O właściwe granice nadzoru państwowego nad samorządem, „Samorząd Miejski”1931, nr 23, s. 12–82.
13 A. Szustek, Samorząd…. dz.cyt.
14 J.N., Samorząd m. st. Warszawy według ustawy z dnia 23 marca 1933 r., „Kronika Warszawy”
1933, nr 1, s. 11-29.
15 Samorząd na powrozie, „Robotnik” 1933, nr 106, s. 4.
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osób miłych systemowi”16. Warszawski „Kurier” z 24 maja 1933 r. zanotował:
„Celem ustawy jest wyraźna dążność do ograniczenia samorządów bez uciekania się do komisarzy, których działalność nie zawsze okazała się skuteczną”17.
Krótko zaś po wejściu prawa w życie (13 lipca 1933 r.) ten sam dziennik oceniał: „Czy może po wielokrotnych odroczeniach nareszcie doczekaliśmy się
ustanowienia nowego ustroju samorządu terytorialnego dla całego państwa,
że sprawa rzeczywiście dojrzała? A może też przyczyną jest tylko koniunktura
obecna w naszej polityce wewnętrznej, prąd popychający do śmiałych, szybkich decyzji, do szeroko zakrojonych zmian, naszkicowanych w ogólnych zarysach, a w wykonaniu mogących się wikłać w splocie nieprzewidzianych przeszkód i łamigłówek. Widać, do czego to zmierza, ale nikt nie wie jak to będzie
w praktyce wyglądało”18. Ustawę skrytykowano również na forum samorządowym19.
Nowe prawo samorządowe zastrzegło wydanie w drodze rozporządzenia
Prezydenta RP odrębnego statutu o ustroju samorządowym dla sześciu największych miast Polski. „Dobrą stroną ustawy w stosunku do stolicy jest jej
tymczasowość (...) przed stolicą zatem otwiera się pole do dyskusji i obrony
praw samorządu, coraz to bardziej przez rządowe władze ograniczanego”20
ocenił Kurier. W myśl artykułu 38 ustawy, pojawiły się projekty rozwiązań
ustrojowych dla województwa stołecznego i miasta stołecznego Warszawy
opracowane m. in. przez działającą przy Prezesie Rady Ministrów Komisję dla
Usprawniania Administracji Publicznej. Prace nad projektami dla stolicy prowadzone były pod hasłem likwidacji dwutorowości działań administracji rządowej i samorządowej, oraz eliminacji nakładania się kompetencji obu władz.
Zjawiska te stawały się coraz częściej podnoszonym argumentem dla zespolenia władzy samorządowej i rządowej21. Zamiary te nie zyskiwały jednak przychylności znacznej części opinii publicznej miasta. Pobudziły więc ponownie
obszerną polemikę w prasie fachowej i codziennej. „Jaka jest przyczyna zjawiania się podobnych projektów? Czy lata ubiegłe gospodarki samorządowej
Warszawy były pod względem społecznym i politycznym szkodliwe dla interesów państwa lub miasta (...) Mamy przekonanie, że poza ogólną tendencją cechującą obecne rządy, objęcia w swoje posiadanie jak najszerszych kręgów
działalności społecznej – innych realnych przyczyn nie ma”, konstatuje były
prezydent Warszawy Władysław Jabłoński22. Generalnie dominował pogląd,
16

S. Haupa, Ustawa wprowadza bardzo zasadnicze zmiany, „Robotnik” 1933, nr 245, s. 1.
„Kurier Warszawski” 1933, nr 142, s. 6.
18 I. Moszczewska, „Kurier Warszawski” 1933, nr 194, s. 7-8.
19 J.N., Samorząd m. st. Warszawy wg ustawy z dnia 23 III 1933 r. O częściowej zmianie samorządu
terytorialnego, „Kronika Warszawy” 1933, nr 1, s. 11-29.
20 I. Moszczewska, dz.cyt.
21 „Gazeta Polska” 1933, nr 109, s. 8 oraz nr 111, s. 10.
22 W. Jabłoński, Ustawa z 23 III 1933 r.…, dz.cyt., s. 1.
17
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że stolica może tylko stracić na takiej koncepcji, a jej rozwój zostanie skrępowany. „Inicjatywa prywatna obywateli – radnych skrępowana będzie nader silnie władzą rządową. Podporządkowanie prezydenta pod władzę wojewody
(...) pozbawi go koniecznej samodzielności”23.
Ustawa samorządowa stwarzała możliwość wydania decyzji o rozwiązaniu
warszawskiego samorządu. Decyzja ta była spodziewana przez opozycję,
w tym większość klubów w stołecznej radzie miejskiej oraz przez koła samorządowe. Liczono się z nią w Warszawie już przynajmniej od stycznia 1934 roku, kiedy to „Robotnik” doniósł, że mianowanie komisarza rządowego na ratuszu uchodzi za rzecz pewną24. Wkrótce prasa poinformowała o ustąpieniu
prezydenta Warszawy Zygmunta Słomińskiego. 3 marca podano informację
o rozwiązaniu samorządu oraz przedstawiono sylwetkę tymczasowego prezydenta Warszawy Mariana Zyndram-Kościałkowskiego25. Tygodnik satyrycznopolityczny „Mucha” zanotował26:
„Nawet nigdy nie przyszło Syrenie do głowy,
żeby ją obejmował komisarz rządowy”.
W części ustawy dotyczącej rozwiązania Rady Miejskiej i Zarządu Miejskiego znajdował się przepis, że wybory we wszystkich miastach mają być zarządzone w ciągu roku od wejścia tej ustawy, to znaczy 13 lipca 1934 r. Wkrótce okazało się jednak, że rządy komisaryczne w Warszawie zostaną przedłużone. Reakcja prasy opozycyjnej była pełna oburzenia: „Sprawa jest jasna, ale
widocznie nie dla wszystkich. Wyszukano mianowicie przepis, że komisarz
może być mianowany na sześć miesięcy, który ten termin władza może
przedłużyć jeszcze o taki sam okres i próbowano dowodzić, że wobec tego wybory w Warszawie mogą być zarządzone dopiero we wrześniu b. r. Albo nawet
w marcu 1935 r. Jest to interpretacja typowo sanacyjna z prawnego punktu widzenia zupełnie błędna. Przepis wyjątkowy o komisarzu nie może być wykonywany sprzecznie z przepisem ogólnym dotyczącym terminu wyborów. Termin
ten nie może być odroczony przez fakt urzędowania komisarza, ale odwrotnie
rządy komisarskie są ograniczone przepisem o terminie wyborów. Tę formalno-prawną wykładnię wzmacnia samo pojęcie samorządności dające wyborcom oczywiste pierwszeństwo przed komisarzem. (...) W interesie stolicy i jej
23

„Kurier Warszawski” 1933, nr 155, s. 6.
„Robotnik”, 1934, nr 22, s. 4.
25 Marian Kościałkowski, Zyndram, pseudonim Jerzy Orwid (1892-1946) – działacz niepodległościowy, polityk, podpułkownik, współzałożyciel POW. W latach 1915-16 służył w Legionach Polskich.
W latach 1922-25 był wiceprezesem PSL „Wyzwolenie”. W 1925 roku założył Klub Pracy. Był jednym
z przywódców Związku Naprawy Rzeczypospolitej. Od 1928 roku był wiceprezesem BBWR. W okresie 1928-30 i 1935-39 był posłem na sejm. W latach 1934–35 piastował urząd ministra spraw wewnętrznych. W latach 1935-36 pełnił urząd premiera. W latach 1936-39 był ministrem opieki społecznej. Od
1939 roku przebywał na emigracji we Francji, a od 1940 roku w Wielkiej Brytanii.
26 „Mucha” 1934, nr 9, s. 1.
27 Wybory w Warszawie, „Gazeta Warszawska” 1934, nr 179, s. 7.
24
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ludności leży jak najrychlejsza likwidacja niekontrolowanych rządów komisarskich”27. „Gazeta Warszawska” ironizując zauważyła, że stolica państwa okazała się niedojrzałą do wyborów. Na postawione pytanie dlaczego nie zarządzono wyborów znajduje odpowiedź, że „sanacja” nie była pewna ich wyniku.
„Klęska wyborcza w stolicy miałaby doniosłe znaczenie polityczne, wybiegające poza zakres gospodarki samorządowej. Obóz sanacyjny wycofał się z frontu
wyborczego i schował się za okopami komisarycznymi”28. Podobnie pobrzmiewał ton artykułu „Kuriera Warszawskiego”: „(...) przede wszystkim nasuwa się
pewne przypuszczenie, że odroczenie wyborów warszawskich może płynąć
z chęci uchylenia się, po przykładzie łódzkim, od egzaminu politycznego”29.
Tymczasem latem 1934 r. doszło do zmiany na stanowisku tymczasowego
prezydenta. Marian Zyndram Kościałkowski objął 28 czerwca urząd ministra
spraw wewnętrznych w gabinecie Leona Kozłowskiego. Zastąpił go – mianowany 30 lipca przez Radę Ministrów – Stefan Starzyński30, który urzędowanie
rozpoczął 2 sierpnia31.
Styl uprawiania polityki przez Starzyńskiego szybko i w znacznym stopniu
wpłynął na zaostrzenie się dyskursu politycznego w Warszawie. Co raz to do
opinii publicznej docierały informacje o nadużyciach i nieprawidłowościach
poprzednich zarządów stolicy. Prorządowa prasa zajęła się tropieniem nadużyć poprzedniej władzy, koncentrowano się na zaniechaniach poprzedników.
Atmosferę tamtych dni dobrze oddaje komentarz wrześniowego „Robotnika”:
„P. Starzyński rozwinął energię oskarżyciela publicznego i sędziego w jednej osobie (...) Trzeba od razu powiedzieć, że o ile intencja wykrywania nadużyć byle tylko oparta na bezstronnym, a skutecznym rozważaniu faktów, zawsze zasługuje na pochwałę, o tyle formy, w jakiej te intencje demonstrowane
są opinii publicznej nieraz rodzić muszą uzasadnione pytanie co do istoty zamierzeń obecnych „rezydentów” samorządu Warszawy”. Dalej czytamy: „Nie
będziemy się zatrzymywali na tego rodzaju drobnostkach, które zaczerpnęliśmy z prasy sanacyjnej, jak to, »że dopiero Pan Starzyński rozpoczął wykrywanie nadużyć«, że »dopiero od obecnego Zarządu Miasta po latach naruszania
prawa zacznie się usuwanie nieporządków i nieprawości«”32.
28

Ucieczka, „Gazeta Warszawska” 1934, nr 237, s. 1.
Warszawska, „Kurier Warszawski” 1934, nr 189, wyd. wiecz., s. 1.
30 Stefan Starzyński (1893-1940) – działacz polityczny i społeczno-gospodarczy. Członek polskich
organizacji niepodległościowych. W latach 1914-17 służył w Legionach Polskich, następnie w POW.
W latach 1926-32 był wiceministrem skarbu, 1932–34 wiceprezesem Banku Gospodarstwa Krajowego.
W okresie 1934-39 pełnił urząd komisarycznego prezydenta Warszawy. Był inicjatorem 4-letniego planu rozbudowy stolicy. W latach 1930-33 był posłem na sejm. We wrześniu 1939 roku był komisarzem
cywilnym przy Dowództwie Obrony Warszawy. Był współtwórcą założeń i struktury administracji Polskiego Państwa Podziemnego. Aresztowany przez Niemców 27 X 1939 był więziony na Pawiaku, następnie wywieziony prawdopodobnie do Berlina, później do kopalni potasu w Baelberge, gdzie został
zamordowany. Symboliczny grób Starzyńskiego znajduje się na Cmentarzu Powązkowskim.
31 „Kronika Warszawy” 1934, z. 3, s. 106.
32 Nadużycia w magistracie stołecznym i ... nadużycia reklamy, „Robotnik” 1934, nr 347, s. 3.
29 Niespodzianka
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Publicznie stawiano pytanie czy polityka taka nie ma przypadkiem na celu
odwrócenia uwagi od rzeczywistych problemów miasta, czy może chodzi o rozgłos i reklamę nowych władz. Przypominano, że już działała specjalna inspekcja przedsiębiorstw powołana przez Kościałkowskiego. Pytano co się stało
z przestępstwami i nadużyciami wykrytymi przez tę inspekcję, co się dzieje dalej z samą inspekcją, czy winni nadużyć zostali już pociągnięci do odpowiedzialności, jakie są rezultaty dochodzeń? Komentator „Robotnika” odnotował, że polska opinia publiczna jest niezwykle wrażliwa na fakty nadużyć oraz,
że chętnie udziela poparcia i kredytu moralnego, twierdził jednak, że: „gdy
odpowiedzialnością za mniejsze lub większe nadużycia, lecz niewątpliwie charakteru indywidualnego, zamierza się obciążyć cały samorząd, jako taki; gdy
zarzuca się całemu samorządowi zbiorowe milczące tolerowanie nadużyć i gdy
z tego zamierza się ukuć osobisty, czy też dla pewnej grupy lub koterii kapitał
polityczny, to opinia publiczna natychmiast musi na to zareagować i chlasnąć
faktami na odlew”33. W „Robotniku” czytamy także: „Metoda propagandy
stosowana przez p. Starzyńskiego polega na możliwie największym zagęszczeniu ciemnych plam historji dawnego samorządu, by tem jaśniej rozbłysnęła
„zaranna” gwiazda rządów komisarycznych. Nie jest to metoda ani nowa, ani
skuteczna ani obliczona na dłuższą metę”34.
We wrześniu 1934 r. na mocy rozporządzenia Prezydenta RP utworzono
tymczasowe organa ustrojowe m. st. Warszawy: Tymczasowy Zarząd Miejski
i Tymczasową Radę Miejską. W skład Tymczasowego Zarządu Miejskiego,
oprócz prezydenta, weszło pięciu wiceprezydentów. Pod przewodnictwem prezydenta działała – jako organ opiniodawczy – Tymczasowa Rada Miejska, która
była złożona z 36 członków powoływanych przez ministra spraw wewnętrznych.
Rozporządzenie wyznaczało także okres urzędowania tymczasowych władz
Warszawy. Wskazano na termin nie dłuższy niż do 31 marca 1936 roku. Rozporządzenie umożliwiło Radzie Ministrów wydanie zarządzenia (19 października
1934 r.), zgodnie z którym tymczasowy prezydent Stefan Starzyński został desygnowany na urząd Prezydenta Warszawy. 19 grudnia 1934 roku minister powołał członków Rady, której otwarcie nastąpiło 29 stycznia 1935 roku35.
Z niepokojem nową sytuację komentuje październikowy numer „Robotnika”: „Dekret o tymczasowym ustroju Warszawy wyjmując stolicę spod działania ustawy o samorządzie na długi czas odsuwa obywateli od udziału w rządach miasta. (...) »przystosowana do obecnych czasów« ustawa sejmowa o samorządzie (...) pozostawiała cień wpływów obywateli na rządy w mieście. Dawała nadzieję, że przecież po dwunastu miesiącach od jej ogłoszenia obywatel
wybierze legalne (...) władze miejskie (...). Zbyt jednak piękne były te marze33

Tamże.
Tamże.
35 „Kronika Warszawy” 1934, nr 1, s. 49; „Kronika Warszawy” 1934, nr 2, s. 105-106; „Kronika
Warszawy” 1934, nr 3, s. 168; „Kronika Warszawy” 1935, nr 1-2, s. 65.
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nia, by miały stać się rzeczywistością (...). Praktycznie dekret utrwala nieograniczone rządy komisarskie prezydenta Warszawy. Wszystkie te organa powołane zostaną z nominacji bez udziału, bez zgody, bez opinii nawet obywatela stolicy”36. Tymczasem „Kurier” zanotował: „Na to aby życie samorządowe, tak
bardzo społeczeństwu polskiemu właściwe, mogło należycie się rozwijać trzeba, aby samorząd miał istotnie zagwarantowaną swobodę rozwoju. A tak, niestety nie jest, jeśli w stolicy zamiast przeprowadzenia normalnych wyborów, powierza się gospodarkę gminną zarządowi z nominacji, jeśli w miastach, gdzie
obóz niemiły sferom rządowym osiągnie większość (np. w Poznaniu) nie zatwierdza się wybranego przez tę większość prezydenta, lecz zamiast wybranych
kolejno dwóch kandydatów, prezydenta się nie mianuje – to takie objawy aktywności społeczeństwa i państwowego samopoczucia wzmocnić nie mogą”37.
Termin urzędowania zarządu tymczasowego przedłużano dwukrotnie ustawami sejmowymi, ostatecznie do 1 października 1938 r. Na jesieni 1938 r.
odbyły się nowe wybory do Rady Miejskiej, według nowej ustawy o samorządzie gminny m.st. Warszawy z 16 sierpnia 1938 r. Ugrupowanie prowadzone
w Warszawie przez Stefana Starzyńskiego odniosło znaczące zwycięstwo.
Wspominany już Adam Szczypiorski wysuwa wniosek, że zarząd komisaryczny
miał cztery lata czasu, aby popularną polityką gospodarczą, wspieraną przez
rząd zdobyć mieszkańców Warszawy38.
Wybory do Rady Miasta Warszawy (grudzień 1938 r.)
Poparcie największych komitetów wyborczych
Ugrupowanie wyborcze

Liczba
głosów
Narodowo-Gospodarczy Komitet Samorządowy (OZN) 100 000
PPS, klasowe związki zawodowe i Warszawski
Klub Demokratyczny
73 000
Bund
44 000
Stronnictwo Narodowe
34 000
Mieszczańskie partie żydowskie
28 000
Obóz Narodowo-Radykalny
26 000
Razem
305 000

Odsetek Liczba
głosów
mandatów
32,8
39
23,9
14,4
11,2
9,2
8,5
100,0

27
16
11
3
4
100

Źródło: „Robotnik” 1938, nr 360, 363.

36 „Bajrat” zamiast Rady Miejskiej. Samorząd Warszawy.... wśród przyjaciół, „Robotnik” 1934, nr
365, s. 3.
37 St. Szpotański, Polska samorządność, „Kurier Warszawski” 1934, nr 291, s.1.
38 A. Szczypiorski, Od Piotra Drzewieckiego…, dz.cyt.
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