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Polskie tradycje
polityczne

Jakub Ryszard
Stempień

Obywatelski nadzór
nad władzą państwową
w dobie dawnego państwa
polskiego (do 1795 r.)
1. Wprowadzenie

Jednym z niezbędnych elementów dobrze funkcjonującego współczesnego społeczeństwa obywatelskiego wydają się być pozarządowe organizacje monitorujące (tzw. watchdog organizastions)1. Zajmują się one kontrolą władz, nadzorem nad wydatkowaniem środków publicznych oraz
przestrzeganiem praw konsumentów, gwarantując podmiotowy charakter
zbiorowości2. Organizacje te funkcjonują jednak w pewnym kontekście historycznym i w sytuacji istnienia określonych tradycji stosunku obywateli
do swojego państwa, które mogą temu funkcjonowaniu – najogólniej rzecz
biorąc – sprzyjać lub je utrudniać. Wydaje się, że zapoznawszy się w owymi tradycjami, łatwiej będzie zrozumieć zakres obecnej aktywności organizacji monitorujących w danym społeczeństwie oraz wyjaśnić (przynajmniej
niektóre) trudności, jakie napotykają. Możliwe będzie również tworzenie
pewnych prognoz.
W tekst podejmuje problemem dziejów obywatelskiego nadzoru nad
władzą państwową w okresie tzw. dawnego państwa polskiego, a więc od
jego powstania w 966 r. do upadku w 1795 r. Autor podejmuje próbę zaprezentowania, jak zakres i sposoby rozliczania władzy z jej działań zmieniały się na przestrzeni wieków i w jaki sposób były powiązane z realizowaną koncepcją państwa.
Zagadnienie funkcjonowania obywatelskiego nadzoru nad władzą państwową od najdawniejszych dziejów Polski, należy niewątpliwie ujmować
1

P. Broda-Wysocki, Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Analiza na przykładzie regionu koszalińskiego i opolskiego, Warszawa 2003, s. 37–40.
2 M. Magoska, O nowych formach aktywności obywatelskiej, „Państwo i Społeczeństwo”,
2006, nr 1, s. 35.
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w kontekście spełniania przez dawne społeczeństwo polskie kryteriów społeczeństwa obywatelskiego. Przez społeczeństwo obywatelskie autor rozumie zbiorowość, której członkowie biorą udział w decydowaniu o sprawach
publicznych i starają się te sprawy między sobą dyskutować, a także są
skłonni brać za nie odpowiedzialność. Ludzie tworzący społeczeństwo obywatelskie kontrolują też poczynania władzy państwowej, tak by jak najpełniej ona temu społeczeństwu służyła. Istotnymi elementami społeczeństwa
obywatelskiego pozostają pluralizm i tolerancja warunkujące możliwość
swobodnej i pełnej debaty publicznej3.
Problem ujmowania dawnego społeczeństwa polskiego w kategoriach
społeczeństwa obywatelskiego nie jest nowy – wystarczy przywołać tu znaną pracę Zdzisława Kowalewskiego Społeczeństwo obywatelskie w doświadczeniu historycznym, której obszerne fragmenty poświęcone są temu
właśnie zagadnieniu4. O obywatelskich postawach Polaków w czasach najdawniejszych pisze też m.in. Stefan Bratkowski, a obywatelski światopogląd (budowany na gruncie teorii koncyliarystycznej) polskich elit XV
wieku w przekonujący sposób przedstawia Stefan Świeżawski5. Na obywatelskie aspekty kultury politycznej Polski szlacheckiej XVI wieku zwraca
z kolei uwagę w licznych tekstach Andrzej Wyczański6. Nawet czasy saskie
przynoszą przykłady sprawnego funkcjonowania samorządności7. Warto
też przypomnieć ważną książkę Janusza Tazbira traktującą o dziejach tolerancji w Polsce8. Materiały te bezspornie wskazują, że cechy obywatelskości były przynależne dawnemu społeczeństwu polskiemu; jednak dokładne przytoczenie tych tez ze względu na rozmiary i cele tej pracy nie
jest możliwe.

3

J.R. Stempień, Czy jesteśmy obywatelami?, „Nowe Państwo”, 2006, nr 2, s. 53–54.
Z. Kowalewski, Społeczeństwo obywatelskie w doświadczeniu historycznym, Warszawa
1991.
5 S. Bratkowski, Samoorganizacja w Rzeczypospolitej szlacheckiej i w okresie zaborów,
[w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, P. Gliński, B. Lebenstein, A. Siciński (red.), Warszawa 2002; S. Świeżawski, Dobro i tajemnica, Warszawa 1995.
6 A. Wyczański, Szlachta a odpowiedzialność za państwo, [w:] Człowiek jako obywatel,
M. Szyszkowska (red.), Warszawa 1995 oraz A. Wyczański, Szlachcic wobec miasta w Polsce w pierwszej połowie XVI wieku, [w:] Aetas media, aetas moderna. Studia ofiarowane prof.
Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, H. Manikowska, A. Bartoszewicz, W. Fałkowski (red.), Warszawa 2000. Zob. też A. Wyczański, Szlachta polska
XVI wieku, Warszawa 2001; M. Falińska Obywatela – Sarmata, [w:] Człowiek…, dz.cyt.,
Warszawa 1995.
7 J. Waluszko, Głos w dyskusji nt. Tradycje samoorganizacji społeczeństwa polskiego, [w:]
Samoorganizacja…, dz.cyt.
8 J. Tazbir, Tradycje tolerancji religijnej w Polsce, Warszawa 1980.
4
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Wydaje się, że właściwym punktem wyjścia dla prowadzenia sensownych rozważań o sprawowaniu obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem aparatu państwowego powinien być ten moment w dziejach,
w którym dane państwo przestawało być uznawane za własność jego władcy, a stawało się bytem w pewnym stopniu autonomicznym. Podmiotem
(suwerenem) owego państwa nie był już zatem władca i jego wola, lecz –
obywatele (lub przynajmniej niektóre ich kategorie). Do nich też państwo
zaczynało w pewien sposób przynależeć, a jego charakter jako dobra
wspólnego i wspólnej sprawy stawał się bardziej wyrazisty.
W przypadku Polski sytuacja nie przedstawia się jednak w sposób tak
oczywisty. Historycy i badacze ustroju wyodrębniają tu co prawda okres monarchii patrymonialnej (gdzie państwo uznawano za ojcowiznę władcy), datując zgodnie jej koniec na 1320 r., kiedy to dokonano koronacji Władysława Łokietka i zakończył się proces krystalizacji stanów społecznych. Marian
Kallas argumentuje, że czas rozbicia dzielnicowego i jego przezwyciężania
(zakończony koronacją z 1320 r.), był okresem istotnych przemian ustrojowych, prowadzących do przekształcenia monarchii patrymonialnej w stanową9. Z drugiej jednak strony, obywatelskie zaangażowanie w okresie Polski
piastowskiej w sprawy kraju (postrzeganego właśnie jako sprawa wspólna)
nie pozwala na stawianie omawianego zagadnienia w sposób aż tak kategoryczny. Konstanty Grzybowski pisze: „od początku nie identyfikowano państwa z władcą, nie uważano państwa za jego – i tylko jego – dziedzictwo po
przodkach, lecz widziano w nim coś odrębnego, coś – »res publica«, »res populi«, czyli »rzecz ludu« – wszystkim wspólnego. »Regnum«, to była niejako
ranga Polski w świecie państw współistniejących, »res publica« to była całość
łącząca w jedno władcę i społeczeństwo. (…) Rysuje się już od początków
naszych zapisanych dziejów pogląd, że monarcha jest symbolem państwa,
a państwo »rzeczą ogółu«, nie zaś własnością monarchy”10.
Choć za silny dowód prywatnoprawnego charakteru ówczesnego państwa polskiego można uznać samo rozbicie dzielnicowe powstałe w wyniku podziału „spadku” po śmierci Bolesława Krzywoustego, to znamiennym jest, iż w średniowiecznej Polsce występowało jednak prawo oporu
wobec władcy nie przestrzegającego prawa lub łamiącego przyjęte zobowiązania (ius resistendi)11. Za legalne uznawano wówczas usunięcie wład-

Obywatelski nadzór nad władzą państwową dobie dawnego państwa…

2. Monarchia patrymonialna i monarchia stanowa
wobec wyzwań kontroli obywatelskiej

9 M. Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 2005, s. 108; zob. też S. Gajewski, K.M.
Nawacka, Historia ustroju Polski 966–1989, Olsztyn 2002, ss. 14, 22–23.
10 K. Grzybowski, Ojczyzna, naród, państwo, Warszawa 1977, s. 25–26.
11 M. Kallas, Historia…, dz.cyt., s. 105.
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cy siłą (tzw. „zegnanie”). Doświadczył tego Bolesław Śmiały, który ze
względu na krwawy finał swojego konfliktu z biskupem krakowskim Stanisławem, musiał opuścić kraj i szukać schronienia na Węgrzech. Natomiast
Bolesław Krzywousty po zabiciu brata, w obawie przed podzieleniem losu
Bolesława Śmiałego, sam przyjął niezwykle surową pokutę, którą następnie publicznie odprawiał. Dzięki temu zdołał zapobiec gniewowi społecznemu. Zegnanie spotkało również Władysława Łokietka, który w 1300 r.
musiał opuścić Wielkopolskę12.
Podkreślić trzeba, że prawo zegnania nie było specyficznym, „samorodnym” polskim obyczajem, lecz znajdowało swe uzasadnienia w myśli średniowiecznych filozofów: Tomasza z Akwinu, Jana (Quidorta) z Paryża,
Marsylisza z Padwy oraz Williama Ockhama. Wszyscy oni przyznawali obywatelom prawo wypędzenia tyranicznego władcy, uznając podmiotowy status obywatela w państwie, który powinien współtworzyć prawo i mieć
wpływ na rządy13.
W dobie monarchii stanowej w Polsce uprawnienia władcy uległy niejakiemu uszczupleniu w porównaniu z okresem monarchii patrymonialnej.
Choć, jak przekonuje Marian Kallas, pogląd o absolutyzmie Piastów nie
znajduje potwierdzenia w faktach historycznych (choćby z uwagi na aktywność polityczną możnych), to jednak pozycja króla była wówczas bez wątpienia dominująca14. Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku monarchii stanowej, w której występowała swego rodzaju równowaga między różnymi siłami politycznymi (a więc nie tylko między poszczególnymi stanami, ale i pomiędzy stanami a królem). W zakres kompetencji monarchy
wchodził wówczas zarząd kraju (wraz z nominacją urzędników), sprawowanie sądów, posiadanie przywilejów ustawodawczych (w większej mierze
przy współudziale rady królewskiej i organów stanowych), prowadzenie
polityki zagranicznej oraz dowództwo wojskowe. Zaznaczyć jednak trzeba,
iż władza królewska była systematycznie ograniczana przez kolejne przywileje szlacheckie, a także przez działalność samorządów stanowych i sądownictwa stanowego. Monarcha nie miał też prawa przekazywania swojej
władzy potomkom; ta pochodziła bowiem z elekcji15.
Na podkreślenie zasługuje fakt legalności obywatelskiego oporu wobec
władzy królewskiej. Jak pisze Marian Kallas, „…w Polsce stosunki pomię12 A. Dybkowska, J. Żaryn, M. Żaryn, Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do
współczesności, Warszawa 2006, s. 15–17; M. Bogucka, Historia Polski do 1864 roku, Wrocław 1999, s. 35–37; zob. też M. Kallas, Historia…, dz.cyt., s. 105 oraz Z. Kowalewski, Społeczeństwo…, dz.cyt., s. 145–149.
13 K. Trzciński, Obywatelstwo w Europie. Z dziejów idei i instytucji, Warszawa 2006,
s. 83–92.
14 M. Kallas, Historia…, dz.cyt., s. 103.
15 Tamże, s. 108–109; S. Gajewski, K.M. Nawacka, Historia…, dz.cyt., s. 22–24.
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dzy królem a stanami nabrały charakteru stosunku umownego. Oznaczało
to, że zobowiązaniom króla odpowiadały zobowiązania stanów. W wypadku niewykonywania przyjętych zobowiązań, prawnie dopuszczalne było
wypowiedzenie posłuszeństwa królowi, w czym wyrażało się prawo oporu”16. Przykładem owego oporu może być konflikt panów koronnych
z królem Władysławem Jagiełłą, który po śmierci swojego brata Witolda,
bez konsultacji ze stroną polską mianował w 1430 roku jego następcą na
tronie Wielkiego Księcia Litewskiego swego kolejnego brata Świdrygiełłę.
Tym samym król złamał postanowienia unii horodelskiej, wyraźnie nakazującej poszukiwanie zgody Polaków w przypadku takiej nominacji. Polacy odpowiedzieli na to zajęciem Podola. Porozumienia ze Świdrygiełłą szukali w trakcie zjazdu w Sandomierzu, do ugody jednak nie doszło, a Świdrygiełło został ostatecznie usunięty wskutek zamachu stanu dokonanego
przez samych Litwinów. Działania króla Władysława Jagiełły były też systematycznie krytykowane przez popularnego i przede wszystkim wpływowego biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, który często zarzucał Jagielle postępowanie niezgodne z polską racją stanu17.
Paweł Jasienica wskazuje także na długie tradycje sądzenia postępowania monarchy przez opinię publiczną w Rzeczypospolitej i ferowania moralnych wyroków. „Taki charakter nosiła kronika Kadłubka, ukończona
w XII wieku, i tradycja musiała trwać, rozwijać się nieprzerwanie, skoro żyjący w XV stuleciu Długosz poczyna sobie, jako pisarz, najzupełniej swobodnie. (…) Długosz stał wysoko w hierarchii społecznej i politycznej. Ale
współczesny mu lud śpiewał pieśni i urządzał widowiska piętnujące Przemysła II za żonobójstwo. A więc dopuszczalna była w Polsce XV wieku publiczna krytyka monarchy, który wprawdzie od dawna już nie żył, nie przestawał jednak zaliczać się do przodków Jadwigi. Z takiego stanu rzeczy
musiało wynikać powszechne przekonanie, że król także podlega osądowi
moralnemu, a trybunałem jest ogół”18.

3. Przeciw „absolutum dominium”
O ile opór wobec władcy nie przestrzegającego prawa lub postępującego (w opinii obywateli) niezgodnie z polską racją stanu funkcjonował jakoś
w dobie monarchii stanowej i wpisywał się w pewien sposób w ówczesny
porządek polityczny, o tyle można zaryzykować tezę, że w Rzeczypospolitej szlacheckiej uczyniono zeń jeden z fundamentów ustroju państwa.
Przestał być więc on jednym z wielu elementów krajobrazu politycznego
16

M. Kallas, Historia…, dz.cyt., s. 109.
P. Jasienica, Polska Jagiellonów, Warszawa 1998, ss. 134–137, 142–143.
18 Tamże, s. 71–72.
17
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Polski, a stał się jego dominującą częścią, nadającą ton całości. Historycy
powstanie Rzeczypospolitej szlacheckiej datują na rok 1454. Wtedy to król
Kazimierz Jagiellończyk w Nieszawie nadał szlachcie ostatni z przywilejów, zakazujący nakładania podatków i zwoływania pospolitego ruszenia
bez zgody sejmików szlacheckich19. Jako, że był to ostatni z przywilejów
nadanych temu stanowi, można mówić o zakończeniu procesu uzyskiwania
przez szlachtę dominującej pozycji w państwie. Podkreślić trzeba swoistość
polskiego procesu ustrojowego, o ile bowiem Rzeczpospolitą szlachecką
uznawać można za pewną formę demokracji, o tyle w krajach Europy Zachodniej (znającej przecież tak samo monarchię patrymonialną i stanową)
pojawił się z czasem absolutyzm.
Jak powiedziano wyżej, w przypadku Polski szlacheckiej obywatelska
kontrola władzy państwowej została wpisana w sam porządek ustrojowy
państwa. U jej podstaw leżała idea suwerenności prawa, czyli jego
nadrzędnej roli (np. w stosunku do woli monarchy). Do rozwoju tego poglądu przyczynił się niewątpliwie przywilej udziału szlachty w procesie prawodawczym. Nie bez znaczenia były też zapewne poglądy wybitnych polskich koncyliarystów: Stanisława ze Skarbimierza i Pawła Włodkowica,
a także Wincentego Kadłubka. Oprócz postulatu podległości władcy wobec prawa, domagali się oni oddzielenia państwa od osoby władcy i dopuszczenia ludu do wpływania na rządy, co wynikało z tezy, iż lud jest wtórnym (po Bogu) źródłem władzy20. Jak pisze Anna Sucheni-Grabowska,
„zgodnie z owymi tradycjami społeczność szlachecka epoki Odrodzenia
uważała, że pełnię władzy nad królestwem sprawuje suwerenne i niewzruszalne prawo, zwane pospolitym, czyli powszechnym ius commune”21.
Nadrzędna rola prawa i udział stanu szlacheckiego w procesie prawodawczym powodowały, że realne uprawnienia króla Rzeczypospolitej
przedstawiały się dość skromnie. Z jednej strony, jego prerogatywy prezentowały się podobnie, jak miało to miejsce w okresie monarchii stanowej, a więc obejmowały inicjatywę ustawodawczą, a także tworzenie wraz
z sejmem (izbą poselską i senatem) prawa. Monarcha miał też możliwość
interpretowania uchwalonych przepisów (jego podpis czynił ustawy obowiązującymi) i przywilej wyłącznego mianowania urzędników. Był też wreszcie zwierzchnikiem krajów lennych, sprawował funkcję naczelnego wodza, a w jego imieniu sądy wydawały wyroki22. Z drugiej jednak strony,
Marian Kallas argumentuje, że ze względu na stale rosnącą rolę sejmu, sa19

N. Davies, Boże igrzysko. Historia Polski, Kraków 1998, s. 240.
A. Sucheni-Grabowska, Spory królów ze szlachtą w złotym wieku, Warszawa 1988,
s. 2–3; S. Świeżawski, Dobro…, dz.cyt., s. 109–111.
21 A. Sucheni-Grabowska, Spory…, dz.cyt., s. 3.
22 S. Gajewski, K.M. Nawacka, Historia…, dz.cyt., s. 34 i 38.
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modzielność króla w zakresie ustawodawstwa, naczelnego dowództwa i sądownictwa ulegała znacznemu ograniczeniu23. Brak samodzielności dotyczył również kwestii wojny i pokoju, a także zwoływania pospolitego ruszenia i nakładania podatków. Król w wyraźny sposób pozostawał uzależniony od woli szlachty, która decydowała o jego wyborze na tron i ustalała zasady współpracy (pacta conventa). Pozycję monarchy w ustroju Polski szlacheckiej w następujący sposób przedstawił Norman Davies: „króla Rzeczypospolitej mianowano czymś w rodzaju dożywotniego dyrektora, zatrudnionego na podstawie kontraktu zawartego według zasad podyktowanych
przez firmę. Od chwili koronacji aż do śmierci nie mógł on mieć żadnych
złudzeń: był sługą, szlachta zaś była jego panem”24.
Niezwykle ciekawym elementem ustrojowym Polski szlacheckiej – bardzo istotnym dla prowadzonych tu rozważań – był wspomniany przywilej
szlachty wypowiedzenia posłuszeństwa królowi łamiącemu prawo. Odpowiednie zapisy pojawiły się w Artykułach henrykowskich z 1573 roku, choć
już wcześniej, bo w 1550 roku król Zygmunt August obiecał uznawać każdorazowo za pozbawione mocy takie swoje przyszłe decyzje, które byłby
niezgodne z obowiązującymi przepisami25. Jak pisze cytowana już A. Sucheni-Grabowska, „klauzula ta nie stanowiła wyjątkowej osobliwości: znało ją prawodawstwo europejskiego średniowiecza. Po niewielu latach od
powstania naszych »Artykułów« sformułują nowożytną teorię prawa oporu przeciw »tyranowi« tak zwani monarchomachowie francuscy, Niemiec
Jan Althaus, wreszcie z początkiem XVII w. – Holender, Hugo Grocjusz.
Były to wszakże tylko teorie, a nie obowiązujące w państwie ustawy”26.
W Polsce zasada wypowiadania posłuszeństwa królowi łamiącemu prawo
lub nie dotrzymującemu umów stała się elementem praktyki życia politycznego.
U źródeł zasady wypowiedzenia posłuszeństwa leżała nie bezpodstawna troska o zabezpieczenie przed absolutum dominium – władzą absolutną króla. Janusz Tazbir zaleca by z tej perspektywy patrzeć na przywiązanie szlachty (zwłaszcza XVI-wiecznej) do złotej wolności – zasadniczo nie
chodziło o to, by wolno jej było wszystko, lecz o to, by królowi nie wolno
było wszystkiego. Ówczesnej szlachcie bliskie były bowiem poczucie solidarności (nie tylko wewnątrzstanowej) i odpowiedzialności za państwo,
szacunek dla tradycji oraz legalizm idący w parze z wysokim poziomem
23

M. Kallas, Historia…, dz.cyt., s. 123.
N. Davies, Boże igrzysko…, dz.cyt., s. 371; por. H. Olszewski, O długim trwaniu szlacheckiej ideologii wolności, [w:] Sandomierz – z dziejów polityki, prawa i kultury, P. Witek,
A. Wrzyszcz (red.), Sandomierz 2001, s. 21.
25 A. Sucheni-Grabowska, Spory…, dz.cyt., s. 55.
26 Tamże; zob. też J. Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit, upadek, relikty, Warszawa 1983, s. 66–67.
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kultury prawnej27. W tym kontekście wolność nie jawi się zatem jako wykwit anarchizmu (do czego doszło w czasach późniejszych), lecz raczej jako istotny filar i gwarant ustroju państwa (sic!).
Podstawowym narzędziem wypowiedzenia posłuszeństwa królowi
w Polsce szlacheckiej była konfederacja, a więc „liga zbrojna, stowarzyszenie mężczyzn, którzy złożyli przysięgę, że będą walczyć o swoją krzywdę,
dopóki nie wywalczą sprawiedliwości”28. Konfederacje były zawiązywane
w celu zastąpienia niedziałającej centralnej władzy państwowej (np.
w okresie bezkrólewia), ale i w celu wymuszania na władzy określonych postulatów. Szczególną formą konfederacji nie uznawanej przez króla lub
mającej anty-królewski charakter był rokosz29. Podkreślić trzeba, że choć
samą istotą rokoszu była niezgodna na nielegalne (lub ew. niesprawiedliwe) działania monarchy, to nierzadko rokosze były wszczynane również
z pobudek prywatnych, partykularnych. Miało to miejsce w przypadku rokoszu Zebrzydowskiego z lat 1606–1609, gdzie szlachta domagała się
uwzględniania jej opinii przez króla, protestowała przeciwko jego polityce
zagranicznej i zamiarom ustanowienia w Rzeczypospolitej dziedziczności
tronu. Jednym z przywódców rokoszu był Mikołaj Zebrzydowski, któremu
król zarekwirował jeden z jego krakowskich domów. Nie inaczej było
w przypadku rokoszu Lubomirskiego, którego przywódcę sąd sejmowy
w 1664 roku uznał z pozwania dworu winnym zdrady stanu i skazał na utratę urzędów, banicję oraz infamię. Lubomirski zawiązał wówczas rokosz,
protestując przeciwko planom króla Jana Kazimierza wprowadzenia elekcji vivente rege30. Nie ulega tu wątpliwości, że choć część zwolenników Lubomirskiego miała na uwadze publicznie głoszone postulaty, to sam rokosz
był inspirowany pobudkami natury prywatnej.
Oprócz prawa oporu, przed ekspansją władzy monarszej zabezpieczały
też szlachtę liczne przywileje, postrzegane dziś często wyłącznie przez pryzmat dominacji szlachty nad pozostałymi stanami, bez uwzględniania politycznych sensów niektórych z nich. Kluczową rolę – z punktu widzenia prowadzonych tu rozważań – odgrywały przywileje czerwiński (1422 r.) jedlneński (1430 r.) i krakowski (1433 r.), z czego dwa ostatnie znane są jako:
Neminem captivabimus nisi iure victum (łac.: nikogo nie uwięzimy bez wyroku sądowego). Zestaw tych trzech przywilejów – będący odpowiednikiem późniejszego o dwa stulecia angielskiego Habeas Corpus Act – po27

J. Tazbir, Kultura…, dz.cyt., s. 58–59; H. Olszewski, O długim…, dz.cyt., s. 20–22.
N. Davies, Boże igrzysko…, dz.cyt., s. 376.
29 Tamże, s. 377; por. też Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2004, t. 4,
s. 506–507 oraz t. 7, s. 242; por. Z. Kowalewski, Społeczeństwo…, dz.cyt., s. 179–184.
30 N. Davies, Boże igrzysko…, dz.cyt., s. 378–382 oraz Z. Kowalewski, Społeczeństwo…,
dz.cyt., s. 180–181.
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zwalał stawać szlachcie na sejmach i wygłaszać swe postulaty oraz opinie
bez lęku przed uwięzieniem lub utratą (konfiskatą) majątku. Ważną rolę
odegrała też konstytucja Nihil novi z 1505 roku ustalająca, że żadne nowe
prawo nie może być stanowione bez zgody obu izb sejmu (izby poselskiej
i senatu), a kompetencje ustawodawcze każdej z nich są równe31.
Pisząc o obywatelskiej kontroli władzy monarszej w dobie Polski szlacheckiej należy wspomnieć o ruchu egzekucji praw, który został nazwany
przez Stefana Bratkowskiego pierwszym wielkim stronnictwem politycznym Europy32. Ruch funkcjonował w XVI wieku i stawiał sobie za cel przywracanie w Rzeczypospolitej prawa łamanego przez władzę. Podkreślić
trzeba wyjątkowość tej szlacheckiej inicjatywy w skali europejskiej. Również w innych państwach pojawiały się bowiem mniej więcej w tym samym
czasie społeczne dążenia natury prawno-rewindykacyjnej, jednak były one
tłumione i wysoce nieskuteczne. „Tak na przykład po przedłożeniu przez
Stany Generalne w 1484 r. Karolowi VIII rozległego rejestru demokratycznych postulatów nie zwoływali królowie francuscy Stanów przez lat
75”33. W XVI-wiecznej Anglii panująca dynastia Tudorów silnie ograniczała zakres tematyczny obrad parlamentu, a w razie przekroczenia odpowiednich zakazów, uciekano się do surowych represji (z więzieniem włącznie)34. W Rzeczypospolitej sytuacja przedstawiała się w sposób odmienny.
Choć ruch egzekucyjny nie zdołał zrealizować wielu ze swych postulatów,
to jednak pozostawał przez długi czas siłą polityczną, której nie myślano
krępować i którą trudno było lekceważyć.
Głównym celem ruchu egzekucyjnego była „egzekucja praw”, dotycząca przede wszystkim działalności urzędników państwowych. Szlachta domagała się ich „osiadłości”, a więc mianowania na konkretną funkcję wyłącznie osoby posiadającej majątek na danym obszarze (lub nawet: zamieszkującej tam). Miało być to gwarantem, że urzędnicy będą dobrze znać lokalne problemy, identyfikować się z nimi i sprawować swoją funkcję osobiście, a nie poprzez zastępców. Żądano również przestrzegania zakazu łączenia urzędów. Ten ostatni postulat wynikał nie tylko z troski o nieobciążanie jednego człowieka zbyt dużą ilością obowiązków (sprawowanych nierzadko w różnych miejscowościach), ale i z chęci uniknięcia – prowadzącego do kompetencyjnego chaosu – przenikania się władzy samorządowej
z władzą państwową, co miało miejsce w sytuacji łączenia urzędu starosty
i wojewody35.
31

A. Sucheni-Grabowska, Spory…, dz.cyt., s. 2; N. Davies, Boże igrzysko…, dz.cyt., s.
240; zob. też J. Tazbir, Kultura…, dz.cyt., s. 59–60.
32 S. Bratkowski, Najkrótsza historia Polski, Kraków 1998, s. 155.
33 A. Sucheni-Grabowska, Spory…, dz.cyt., s. 2.
34 Tamże.
35 Tamże, s. 7–11; A. Wyczański, Szlachta polska…, dz.cyt., s. 178–180.
Nr 2 (15)/2008 Społeczeństwo i Polityka

17

Jakub Ryszard Stempień

Kolejnym fundamentalnym celem, jaki stawiali sobie egzekucjoniści,
była „egzekucja dóbr”, czyli odzyskanie przez skarb królewski dóbr domeny monarszej utraconych w licznych zastawach i dzierżawach. Królowie
szukali w pożyczkach zastawnych doraźnych źródeł dochodu, a w rozdawaniu ziemi – gwarancji wierności i wdzięczności swych współpracowników.
Przodował w tym Zygmunt August. „Ogółem rozdawnictwo w darowizny
i lenna w latach 1548–1555 objęło około 30 miast i prawie 500 wsi. Osłabienie po 1555 r. tego zjawiska należy wiązać z ostrymi sprzeciwami ruchu
egzekucyjnego podnoszonymi na kolejnych sejmach”36. Przedstawiciele
ruchu egzekucyjnego widzieli możliwości uzdrowienia skarbu monarszego
w rozsądnym gospodarowaniu królewszczyznami, tak, aby przynosiły one
sensowny dochód. Praktykę zastawiania i rozdawania dóbr domeny monarszej uważali za wysoce niepokojącą i niezgodną z obowiązującym prawem37. Konsekwencja w działaniach przedstawicieli ruchu egzekucyjnego
nie doprowadziła do odzyskania znaczącej ilości królewszczyzn, jednak zahamowała proces ich dalszej utraty. Ustawy zabraniające uszczuplania zasobów majątku monarszego były bowiem ściśle przestrzegane38.
Bardzo ciekawa z punktu widzenia prowadzonych tu rozważań, była
poselska inicjatywa – zgłoszona w 1565 roku – utworzenia urzędu instygatora. Jego zadaniem miała być kontrola działalności lokalnych urzędników, a w przypadku wykrycia zaniedbań lub wykroczeń – pociąganie
danego urzędnika do odpowiedzialności przed sadem. Spodziewano się,
że przyczyni się to do poprawy jakości pracy funkcjonariuszy państwowych i samorządowych oraz ukrócenia ich dotychczasowej faktycznej
bezkarności. Król Zygmunt August za namową senatorów jednak ten ciekawy projekt utrącił39. Podkreślić trzeba, że pomysł powołania urzędu instygatora nie pokrywał się w pełni z ideą obywatelskiej kontroli nad aparatem państwowym, gdyż instygatorzy również mieli się stać funkcjonariuszami państwowymi, a przez to ich działanie przynależne było sferze
aktywności państwowej, nie zaś – obywatelskiej. W tym sensie można powiedzieć, że instytucja instygatora bliższa była późniejszej instytucji Najwyższej Izby Kontroli, niż pozarządowym organizacjom strażniczym.
Ważne jest jednak, że pomysł ten nie został zaproponowany przez króla,
lecz właśnie przez posłów stanowiących reprezentację całego „narodu
szlacheckiego”; korzenie inicjatywy nie były więc „państwowe”, lecz obywatelskie.
36

A. Sucheni-Grabowska, Spory…, dz.cyt., s. 16.
Tamże, s. 13; por. P. Jasienica, Polska…, dz.cyt., s. 359–360; A. Wyczański, Szlachta
polska…, dz.cyt., s. 174–175.
38 A. Sucheni-Grabowska, Spory…, dz.cyt., s. 62; P. Jasienica, Polska…, dz.cyt., s. 384.
39 A. Sucheni-Grabowska, Spory…, dz.cyt., s. 33–35.
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4. Upadek
Choć historycy ustroju Polski datują istnienie Rzeczypospolitej szlacheckiej na lata 1454–1795, to jednak właściwym – z punktu widzenia niniejszych rozważań – wydaje się wprowadzenie tu dodatkowej, wewnętrznej cezury. Niewątpliwie w pewnym momencie nastąpił bowiem wyraźny
upadek kultury politycznej, idący w parze z osłabieniem społeczeństwa
obywatelskiego i utratą samodzielności w prowadzeniu polityki wewnętrznej. Symboliczną datą może być tu zapewne 1652 rok, kiedy to po raz
pierwszy został zerwany sejm poprzez zastosowanie zasady liberum veto.
Wcześniej zasada ta również obowiązywała, nie była jednak stosowana
w praktyce, gdyż jej istotą miała być możliwość sprzeciwienia się jednostki
większości podejmującej błędne decyzje. Miało więc liberum veto stanowić
swego rodzaju zabezpieczenie przez rządami niekompetentnej lub zmanipulowanej większości42. Jego rola uległa jednak wypaczeniu w pewnym
momencie historycznym. Jak pisze Zdzisław Kowalewski, „Ta nowa sytuacja drugiej połowy XVII w. wiązała się ze zubożeniem stanu szlacheckiego, jego warstwy średniej i rozszerzeniem się kategorii szlachty dworskiej,
a więc służebnej wobec magnatów. Działając na rzecz magnatów, którzy
zainteresowani byli przede wszystkim osiąganiem jak największych wpływów politycznych i prowadzeniem własnej polityki – niejednokrotnie
w przymierzu z domami zaprzyjaźnionych dworów zagranicznych – uzależ-
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Swoją rolę w sprawowaniu obywatelskiego nadzoru nad funkcjonowaniem władzy państwowej w Polsce szlacheckiej odegrała również publicystyka. Wymienić tu należy przede wszystkim popularny traktat Stanisława
Zaborowskiego O naturze praw i dóbr królewskich stanowiący swego rodzaju manifest ruchu egzekucyjnego oraz Monumentum Jana Ostroroga. Data powstania tego ostatniego dzieła nie jest pewna, jednak jego postulaty
były w wielkim stopniu zbieżne z postulatami egzekucjonistów40. Do omawianego nurtu publicystyki w mniejszym stopniu zaliczyć można natomiast
dzieła Andrzeja Frycza Modrzewskiego, zawierające ogólną krytykę stosunków społecznych w Polsce i postulaty reform, ale i również – pochwałę
obieralności króla i sprawowania przez niego rządów za zgodą obywateli.
To samo dotyczy Mikołaja Reja, którego Krótka rozprawa dotyczyła krytyki stosunków społecznych oraz Piotra Skargi związanego z dworem i piętnującego raczej postępowanie szlachty niż króla41.

40

A. Wyczański, Szlachta polska…, dz.cyt., s. 159–164.
Tamże; por. też N. Davies, Boże igrzysko…, dz.cyt., 393–398.
42 Z. Ogonowski, Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i tradycje demokracji europejskiej, Warszawa 1999, s. 9 i nast.
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niała się szlachta od domów, familii książęcych. Upadek moralności politycznej, poddawanie się demagogicznym wpływom i intrygom grup interesów politycznych nastąpiło za czasów Jana III Sobieskiego, a pogłębiło się
na początku XVIII w”43.
Wraz z upadkiem kultury politycznej i osłabieniem społeczeństwa obywatelskiego, degeneracji uległ również obywatelski nadzór nad działaniami
władzy państwowej. Sparaliżowany sejm niewiele miał wspólnego z szesnastowiecznymi sejmami doby ruchu egzekucyjnego. Zmienił się też charakter i cele zawiązywanych konfederacji, które bywały teraz wykorzystywane
nie tylko przez magnaterię, ale i przez państwa ościenne. W 1704 roku grupa magnatów i wielkopolskiej szlachty zawiązała konfederację warszawską,
mającą na celu – zgodnie z życzeniem króla szwedzkiego Karola XII – detronizację Augusta II. Konfederacje: słucka, toruńska i radomska z 1767 roku były inspirowane przez Rosję oraz Prusy i miały na celu przeciwstawienie się reformom przygotowywanym przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jednak najbardziej znanym przykładem konfederacji sterowanej
zewnętrznie, w której magnateria i szlachta brała udział z pobudek prywatnych była zapewne konfederacja targowicka z 1792 roku inspirowana przez
Katarzynę II w celu obalenia reform Konstytucji 3 Maja44.
Pisząc o charakterze osiemnastowiecznych konfederacji zaznaczyć jednak trzeba, że działaniom partykularnym i inicjowanym przez państwa
ościenne przeciwstawiały się konfederacje rzeczywiście obywatelskie i patriotyczne. Przeciw konfederacji warszawskiej 1704 roku zawiązano bowiem
konfederację sandomierską dążącą do przywrócenia na tron Augusta II i zapewnienia jedności Rzeczypospolitej (ale przy wsparciu wojsk rosyjskich).
Wspomnieć tu też należy o konfederacji barskiej z lat 1768–1772, występującej przeciwko kurateli Rosji i reformom króla Stanisława Augusta oraz dążącej do powrotu Wettinów na tron polski45. Ta ostatnia miała też – jak się
zdaje – charakter kontrolny wobec działań polskiego monarchy.
Swego rodzaju pustki nadzoru obywatelskiego nad działaniem aparatu
państwowego nie wypełniała też raczej silnie rozwinięta w dobie oświecenia publicystyka. Stanisław Dunin-Karwicki, Stanisław Konarski, Hugo
Kołłątaj i inni pisali raczej o sposobach naprawy ustroju Rzeczypospolitej,
niż zajmowali się doraźnie działaniami władzy. Tworzyli eseistykę obywatelską, która stała się podstawą wychowania świadomych obywateli46. Wydaje się to jednak w dużej mierze naturalne i zrozumiałe. W sytuacji problematyczności suwerenności państwa, upadku kultury politycznej i regre43

Z. Kowalewski, Społeczeństwo…, dz.cyt., s. 184.
Tamże, s. 185–193.
45 Tamże.
46 Tamże, s. 193–203.
44
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5. Mieszczanie i Żydzi wobec samowoli urzędników
Obywatelski nadzór nad władzą państwową w dobie Polski szlacheckiej
nie dokonywał się wyłącznie poprzez aktywność samej szlachty, choć jej
działania były zapewne najbardziej spektakularne i cieszyły się największą
skutecznością. Swój udział mieli tu również przedstawiciele innych stanów.
O ile jednak szlachta podejmowała takie działania jak zawiązanie rokoszu,
czy ustanowienie ruchu egzekucji praw, o tyle mieszczanie czy Żydzi – mając słabszą pozycję w Rzeczypospolitej szlacheckiej – w sytuacji naruszenia
ich praw musieli się uciekać do pomocy sądów. Ich postępowanie miało zatem postać skarg kierowanych do jednych urzędników państwowych na
działania innych funkcjonariuszy państwa. Szlachta natomiast w dużej
mierze była w stanie samodzielnie egzekwować swoje przywileje, wymuszając przestrzeganie prawa.
Historycy są dość zgodni, że słaba pozycja mieszczan – zwłaszcza w porównaniu z innymi krajami europejskimi – wynikała z faktu, że mieszczanie tworząc stan społeczny (zbiorowość osób o jednakowym położeniu
prawnym) nie tworzyli jednocześnie grupy interesu. Trafnie przedstawił to
Ryszard Szczygieł pisząc: „Przede wszystkim nie udało się mieszczaństwu
utworzyć ogólnopaństwowego stanu, który opierałby swoje działanie na
jedności mieszkańców miast i przywilejach wspólnych dla ogółu. Wydawane zaś przez monarchę przywileje dla poszczególnych gmin miejskich powiększały partykularyzm (…). Rywalizacja między miastami o prawo składu, przywileje jarmarczne czy prawo dostępu do pewnych regionów państwa, co było na przykład przyczyną konfliktów Krakowa ze Lwowem,
utrudniała także wspólne występowanie w obronie swoich interesów, co
wykorzystywała szlachta”47. Podobnie patrzyli na to zagadnienie Paweł Ja-
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su społeczeństwa obywatelskiego kluczową kwestią stało się utrzymanie
państwowości i wychowanie młodego pokolenia w szacunku dla cywilnych
cnót. Rzeczywisty obywatelski nadzór nad działaniami władzy państwowej
(wszak nie w pełni suwerennej) stał się tu swego rodzaju luksusem, na
który będzie można sobie pozwolić dopiero w przyszłości. Choć nadzór ten
jest wskaźnikiem dobrej kondycji społeczeństwa obywatelskiego, to chyba
jednak nie w oparciu o niego budować należy ten typ zbiorowości. Kontrola władzy państwowej w sytuacji jej kryzysu wydaje się pozbawiona większego sensu i podmioty owej kontroli mogą raczej uznawać za ważniejsze
wspieranie władzy, niż jej kontrolę.

47

R. Szczygieł, Rola starostów w życiu miast królewskich województwa sandomierskiego
w XVI wieku. Z dziejów ograniczania autonomii miejskiej, [w:] Sandomierz – z dziejów polityki, prawa i kultury, P. Witek, A. Wrzyszcz (red.), Sandomierz 2001, s. 92.
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sienica, Stefan Bratkowski i Andrzej Wyczański, wskazując, iż przyczyny
słabości politycznej polskiego mieszczaństwa leżały po stronie samych
mieszczan, a nie na przykład agresywnej i ekspansywnie nastawionej
szlachty dążącej do eksploatacji ekonomicznej pozostałych stanów48.
W tej sytuacji każde z miast doświadczając podobnych problemów, musiało z nimi radzić sobie w sposób samodzielny. Nagminnym problemem
miast królewskich było łamanie przywilejów miejskich przez starostów i tenutariuszy, których interesy były sprzeczne z interesami miast lub którzy dążyli do ich ekonomicznego wyzysku. Podejmowali więc próby przejmowania
dochodów miasta, domagali się wyższych czynszów oraz robocizn (przymuszanie mieszczan do pańszczyzny), nakładali dodatkowe i niesprawiedliwe
opłaty. Przedmiotem sporów bywały również grunty rolne znajdujące się
w obrębie miast i prawo mieszczan do korzystania z lasów starościńskich.
Efektem konfliktów z władzą lokalną bywały nawet rozruchy, częściej jednak mieszczanie zanosili każdorazowo swoje skargi do króla, który zazwyczaj przyznawał im rację i w swoich wyrokach nakazywał odstąpienie starostów lub tenutariuszy od nagannych praktyk49. Skuteczność skarg mieszczan i przestrzeganie wyroków królewskich były uzależnione od wielkości
i pozycji skarżącego miasta, a także jego roli w sieci miejskiej. „Miasta małe i średnie, nawet po uzyskaniu korzystnego wyroku królewskiego, nie miały zazwyczaj możliwości wyegzekwowania jego postanowień, zwłaszcza jeśli
chodziło o powinności, grunta miejskie, czy przywileje gospodarcze”50.
Z kolei na przykład Sandomierz – będący dużym ośrodkiem – zdołał w XVI
wieku ocalić swoją autonomię i przywileje gospodarcze.

6. Znaczenie tradycji
Postawić można pytanie, jakie znaczenie mają powyższe rozważania dla
czasów nam współczesnych. Czy kilkusetletnie tradycje mogą mieć wpływ
na dzisiejszą kulturę polityczną Polski i kształt polskiego społeczeństwa
obywatelskiego? Czy fakt ponad wiek trwających rozbiorów, a więc rzeczywistego nieistnienia Rzeczypospolitej, nie powinien osłabić lub w sposób
całkowity zniwelować wpływu owych starych tradycji? Wydaje się, że odpowiedź na powyższe pytania jest możliwa w oparciu o licznie prowadzone
badania.
48

P. Jasienica, Polska…, dz.cyt., s. 187–189; S. Bratkowski, Najkrótsza…, dz.cyt., s. 155;
por. też A. Wyczański, Szlachcic wobec miasta…, dz.cyt., s. 140 i nast.
49 R. Szczygieł, Rola…, dz.cyt., s. 93 i nast.; Z. Lechowicz, M. Olędzki, Dawne dzieje Inowłodza, Łódź 2004, ss. 46–47, 52–53; por. też: M. Kałuski, Polskie dzieje Gdańska do 1945
roku, Pelplin 2004, s. 27 i nast.
50 R. Szczygieł, Rola…, dz.cyt., s. 102.
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Długie trwanie i silny wpływ tradycji obywatelskich wykazał swego czasu Robert D. Putnam51. Przeprowadził on – wraz ze współpracownikami –
badanie przyczyn sukcesów i porażek włoskich rządów regionalnych utworzonych w 1970 roku. Po dwudziestu latach niektóre z nich (głównie na
północy Włoch) okazały się sprawne, inne funkcjonowały wadliwie
(przede wszystkim południe kraju). Jakość działania rządów była silnie powiązana z obywatelskością danego regionu. Jak pisze Putnam, „regiony
o licznych zrzeszeniach obywatelskich, wielu czytelnikach gazet, dużej liczbie wyborców zainteresowanych problemami (…) wydają się stanowić zaplecze bardziej efektywnych rządów”52. Aby wyjaśnić obywatelski charakter północy i nieobywatelski status południa, Putnam odwołuje się do zdarzeń z XI wieku. Wtedy to osłabł znacznie imperialny system rządów na terenie Włoch: bizantyjski na południu i niemiecki na północy. Pozwoliło to
na wprowadzenie szeregu zmian politycznych. Na południu powstało
królestwo normandzkie założone przez Rogera II, będące państwem autokratycznym, zarządzanym centralnie, silnie zbiurokratyzowanym i cechującym się wyraźnie pionową organizacją. W tym samym czasie na północy –
po zakończonych niepowodzeniem próbach odbudowania imperialnej potęgi – powstały liczne samorządy i komuny, których przywódcy byli wybierani i odpowiadali za efekty swojej pracy. O sprawach publicznych decydowano w gildiach, stowarzyszeniach sąsiedzkich, religijnych towarzystwach
wzajemnej pomocy (konfraternie) oraz tzw. „towarzystwach basztowych”.
Możliwość partycypacji społecznej była zatem szeroka53. Średniowiecze
oznaczało więc dla Włoch dwa odmienne style rządzenia, które stały się
trwałym elementem kultury politycznej regionów i przekazywanej aż do
dzisiaj kolejnym pokoleniom tradycji działań zbiorowych.
Znaczenie tradycji dla kultury politycznej Polski szeroko omawia natomiast Jerzy Bartkowski, zwracając m.in. uwagę na determinanty rozlokowania przestrzennego na terenie naszego kraju stowarzyszeń różnego typu. Choć najsilniejszy jest tu wpływ czynników o statusie geograficzno-demograficznym (wielkość miejscowości, jej pozycja w hierarchii osadniczej,
wykształcenie ludności, położenie geograficzne, poziom bezrobocia itp.),
to „istnieje także druga rodzina stowarzyszeń, silniej związanych z tradycją
i typem więzi lokalnych w regionach. Dla Wielkopolski są to kółka rolnicze i koła gospodyń wiejskich. Dla Galicji i Górnego Śląska – tradycje ruchu amatorskiego, a dla ostatniego dodatkowo tradycje ruchu śpiewaczego i organizacje sportowe”54. Jerzy Bartkowski badał również trwałość tra51

R.D. Putnam, Demokracja w działaniu, Kraków 1995.
Tamże, s. 151.
53 Tamże, s. 185–208.
54 J. Bartkowski, Społeczne determinanty geograficznego rozmieszczenia organizacji pozarządowych w Polsce, [w:] Samoorganizacja…, dz.cyt., s. 51.
52
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dycji kultury politycznej i obywatelskiej w regionach Polski. „Wśród regionów historycznych najbardziej zaznacza się odrębność byłego zaboru pruskiego i Galicji. Wielkopolska z Pomorzem zachowują przodujący charakter ich rolnictwa, utrzymują wysoki poziom infrastruktury i wyposażenia
gospodarstw domowych. Nabyte z trudem „cnoty” mieszczańskie procentują relatywnie korzystniejszym klimatem dla rozwoju przedsiębiorczości
prywatnej rodzimej i obcej. Trwają też charakterystyczne cechy kultury politycznej tej zbiorowości, jak legalizm, niechęć do gwałtownych form protestu i solidaryzm społeczny. (…) Specyfika społeczna i polityczna Galicji
jest konsekwencją zasiedziałości jej ludności i długich korzeni wspólnot lokalnych. Tradycja autonomii gminnej ma swe źródła jeszcze średniowieczne. Jej wspólnoty lokalne od dawna dysponowały instytucjami samorządu,
parafii i zbiorowej własności. Spajała je także religijność, wspólne wartości
i własna, miejscowa kultura ludowa”55.
Wydaje się zatem, że tradycje obywatelskie cechują się znaczną trwałością, której zasięg może sięgać nawet kilku stuleci. Nie przeszkadzają temu
takie fakty historyczne, jak rozdrobnienie państwa na liczne księstwa (we
Włoszech) lub zabory (w Polsce). Rozmiary i formy dzisiejszego zaangażowania obywatelskiego można dobrze wyjaśniać odwołując się właśnie do
tych tradycji lub też – ich braku. Wydaje się, że podobna sytuacja może zachodzić w przypadku dziejów cywilnego nadzoru nad działaniami władzy
państwowej, w którym wyraża się szczególny (w pełni podmiotowy) stosunek obywatela do swojego państwa. Być może tradycje tego stosunku pozostają wciąż do pewnego stopnia żywe i dzięki nim można by przewidywać
rozwój sektora pozarządowych organizacji monitorujących w miarę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

55

J. Bartkowski, Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na
współczesne zachowania społeczne i polityczne, Warszawa 2003, s. 422–423.
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Samorząd i samorządność
w koncepcjach programowych
głównych polskich partii
politycznych okresu
II wojny światowej
Uwagi wstępne

Zgodnie z utrwaloną w literaturze przedmiotu definicją „samorządność
jest ideą zakładającą, iż grupy społeczne w pewnym zakresie same powinny zaspokajać swoje potrzeby i mieć możliwość podejmowania decyzji
w sprawach ich bezpośrednio dotyczących”1. Jest zatem ideą ze wszech
miar demokratyczną, w której zakorzenione jest dążenie do współuczestniczenia we władzy i przede wszystkim do współodpowiedzialności za los
obywatelskiej wspólnoty.
Praktyczną, instytucjonalną formą zrealizowania tej idei jest samorząd,
czyli najogólniej mówiąc forma zaspokajania potrzeb zbiorowych określonej społeczności przez nią samą lub wyłonionych przez nią przedstawicieli. Mimo powszechnej akceptacji takiego wyjaśnienia, poszczególne dyscypliny naukowe wypracowały własne podejścia, tworząc nieco bardziej rozbudowane, autonomiczne, ale i komplementarne definicje.
Obecnie dominującym wydaje się podejście prawnicze, które samorząd
traktuje jako formę decentralizacji administracji publicznej. Taką definicję
odnajdziemy w większości leksykonów i słowników, m. in. w popularnym
Leksykonie politologii, według którego: „samorząd oznacza powierzenie
przez państwo wykonywania określonych zadań z zakresu administracji publicznej zrzeszeniom osób, których dotyczą skutki realizacji tych zadań”2.
Prawnicze podejście nie jest jednak jedynym. Politologów i historyków
idei, inaczej niż konstytucjonalistów, bardziej interesuje istota samorządu
1 R. Kozioł, Samorząd. Istota, cechy i rodzaje, [w:] A. Jaeschke, M. Mikołajczyk (red.),
Co znaczył i znaczy samorząd, Kraków 2000, s. 25.
2 A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Leksykon politologii, Wrocław 1996.
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– społeczna partycypacja we władzy niekiedy określana mianem ludowładztwa. Dla socjologów natomiast podmiotem samorządu „będzie grupa
obywateli połączonych wspólnym interesem, płynącym np. ze wspólnoty
miejsca zamieszkania”, samorząd zaś – „formą wspólnego zaspokajania
pewnych potrzeb przez samych uczestników procesów społecznych,
z których potrzeby te wynikają”3.
Jak trafnie zauważył Michał Śliwa, jeden ze znawców tematu, problem
rozwoju idei samorządności należy do jednej z najbardziej zaniedbanych
dziedzin badań. Jeśli już podejmowano się głębszych naukowych refleksji
w tym zakresie, to niemal wyłącznie w odniesieniu do samorządu terytorialnego, a i wówczas przede wszystkim ograniczając się właśnie do prawnych aspektów jego funkcjonowania4. Problematyka ta była marginalizowana nawet przy rozmaitych opracowaniach poświęconych poszczególnym
nurtom politycznym. Wbrew intuicyjnemu podejściu, przy analizie myśli
politycznej wybranych ośrodków, nie poświęcano jej zbyt wiele miejsca,
najczęściej traktując ją po prostu jako jeden z elementów szerszego zagadnienia jakim jest ustrój państwa. W efekcie, jak trafnie konstatował krakowski badacz, jak dotąd nie powstało żadne opracowanie, wyczerpująco
i w sposób usystematyzowany przedstawiające pełen dorobek polskiej myśli samorządowej, charakteryzujące jej źródła ideowe, przesłanki społeczno-doktrynalne, czy chociażby przybliżające główne osie sporu powstałe
wokół samego pojęcia5.
W dużej mierze winę za ten stan rzeczy ponoszą pierwotni autorzy koncepcji samorządowych – polityczne ugrupowania, organizacje oraz inne instytucje, które zwykło się uznawać za główne ośrodki myśli politycznej6.
W ich rozważaniach programowych problematyka samorządności bardzo
długo nie stanowiła bowiem samodzielnego dyskursu, pozostając raczej
tłem dla rozmaitych rozważań o szerszym charakterze.
Nie oznacza to jednak, że problem rozwoju samorządu w Polsce, czy
szerzej sama idea samorządności, w ogóle nie była obecna w ideowo-politycznej debacie. Wręcz przeciwnie, możliwe jest wskazanie co najmniej kilku historycznych okresów, w których zagadnienie to, ze swoistego „cienia”
wysuwało się na plan pierwszy.
I tak, można zaryzykować twierdzenie, że idea samorządności zawsze
powracała w kluczowych momentach polskiej historii. We współczesnym
rozumieniu, po raz pierwszy pojawiła się u progu niepodległości na prze3

R. Kozioł, Samorząd…, dz.cyt., s. 41.
M. Śliwa, Rozwój idei samorządowej w Polsce, [w:] A. Jaeschke, M. Mikołajczyk (red.),
Co znaczył…, dz.cyt., s. 7.
5 Tamże, s. 7 i dalsze.
6 K. Przybysz, Polska myśl polityczna 1939–1945. Zarys problematyki, Warszawa 2000,
s. 10–20.
4
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łomie XIX i XX wieku w programach i deklaracjach powstających na ziemiach polskich nowoczesnych partii politycznych. W podobnym wymiarze
powróciła na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych wraz
z upadkiem reżimu komunistycznego, zajmując jedno z najważniejszych
miejsc w koncepcjach programowych demokratycznej opozycji. W obu wymienionych przypadkach sformułowane postulaty ideowe doczekały się
zresztą praktycznej realizacji. Zarówno w II-ej jak i III-ej Rzeczpospolitej,
poprzez odpowiednie przepisy ustawowe ustanowiono przecież gwarancje
swobodnego rozwoju samorządu. Inaczej rzecz się miała w okresie obu
polskich autorytaryzmów, kiedy to najpierw w latach sanacyjnej, a po
II wojnie komunistycznej dyktatury, de facto zanegowano ideę samorządnej organizacji społeczeństwa.
Pewnie dlatego, większość badaczy, którzy podejmują się pierwszych
prób prezentacji samorządowych koncepcji w polskiej myśli politycznej
XX wieku, koncentruje się właśnie na wymienionych wyżej okresach, kiedy to prace koncepcyjne ulegały widocznej intensyfikacji7. Stosując, skądinąd słuszne, kryterium ilościowe zapomina się jednak o pewnym fenomenie jakim był okres II wojny światowej. Tymczasem to właśnie w latach
wojny i okupacji radziecko-niemieckiej nastąpił gwałtowny rozkwit koncepcji programowych. Prezentacji, próbie systematyki i analizie tych koncepcji pod kątem obecności w nich idei samorządności poświęcony został
ten artykuł.
Ze względów technicznych, ale i formalnych, w prezentowanym artykule ograniczono się wyłącznie do przypomnienia założeń programowych
głównych partii politycznych stanowiących zaplecze władz państwowych
z lat 1939–1945. W rezultacie przedmiotem rozważań stały się koncepcje
ideowo-polityczne czterech ugrupowań nieprzerwanie stanowiących zaplecze rządu tj. Stronnictwa Ludowego, Polskiej Partii Socjalistycznej,
Stronnictwa Narodowego i Stronnictwa Pracy. Poza artykułem pozostawiono myśl polityczną innych środowisk, m. in. lewicowych socjalistów,
syndykalistów i piłsudczyków, ze względu na ich mniejsze znaczenie polityczne oraz brak choćby potencjalnych szans na realizację ich programów
po wojnie. Potencjalnych, bowiem jak miała pokazać najbliższa historia,
realnych szans na wcielenie swych koncepcji w życie po wyzwoleniu nie
otrzymała żadna z partii politycznych polskiego podziemia niepodległościowego.
7

Zob. A. Łuczak, Samorząd terytorialny w programach i działalności stronnictw ludowych 1918–1939, Warszawa 1973, czy też R. Szwed, Samorząd terytorialny w polityce i działalności PPS 1918–1939, Łódź 1989, a także jedno z najnowszych opracowań: R. Chwedoruk, Polskie tradycje samorządowe. Samorząd terytorialny w polskiej myśli politycznej, „Społeczeństwo i Polityka” 2006, nr 1 (6).
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Poza artykułem pozostawiono także rozważania programowe polskich
władz państwowych na wychodźstwie oraz instytucji Polskiego Państwa
Podziemnego, w znacznej mierze będące syntezą, względnie wypadkową
koncepcji głównych partii politycznych. W tym wypadku zaniechanie ma
charakter celowy i stricte techniczny. Analizie myśli politycznej tych ośrodków pod kątem obecności w nich problematyki samorządowej autor poświęcił osobny artykuł8.

Stronnictwo Ludowe
Bodaj największy dorobek programowy w zakresie przedmiotowej problematyki stał się udziałem Stronnictwa Ludowego „Roch”. W znacznej
mierze było to wynikiem prostego faktu, iż ludowcom, w przeciwieństwie do
innych nurtów politycznych, udało się wejść w wojenną rzeczywistość bez
większych zawirowań organizacyjnych. Bardzo szybko SL ze swych szeregów
wyłoniło też specjalną komórkę zajmującą się rozwijaniem koncepcji ideowych ruchu ludowego. Już w kwietniu 1940 roku powołano Komisję Programową CKRL (od 1943 roku Centralny Wydział Planowania), w skład której
weszło wielu wybitnych teoretyków agraryzmu na czele ze Stanisławem Miłkowskim. Zadaniem Komisji Programowej była działalność edytorska, polegająca na opracowaniu założeń ideowych „Rocha” oraz przygotowaniu projektów z zakresu przebudowy ustroju politycznego państwa. Była to kwestia
na tyle fundamentalna, iż zdaniem niektórych znawców tematu dopiero po
powstaniu Komisji Programowej i rozpoczęciu przez nią właściwych prac
programowych prawdziwe stało się twierdzenie, iż „konspiracyjny ruch ludowy rozwinął w pełni swą organizacyjną działalność”9.
Ponieważ w 1940 roku konspiracyjny ruch ludowy nie zdążył jeszcze
organizacyjnie okrzepnąć, pierwszy głos programowy, rozpoczynający ideową debatę w środowisku ludowców przyszedł z Londynu. Poproszony
przez redakcję rządowego „Dziennika Polskiego” o świąteczną refleksję
nad przyszłą Polską przewodniczący Komitetu Zagranicznego SL i jednocześnie wiceprzewodniczący Rady Narodowej RP – Stanisław Mikołajczyk; przedstawił niezwykle interesujący artykuł programowy pt. Wieś Polska i jej dążenia ustrojowe10.
8

Tekst ten zostanie niebawem opublikowany na łamach kolejnego numeru „Rocznika
Nauk Politycznych”.
9 Zob. S. Dabrowski, Koncepcje przebudowy Polski w programach i publicystyce ruchu ludowego 1939–1945, Warszawa 1981, s. 79. Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego było
kolegialnym organem podejmującym decyzje we wszystkich kwestiach organizacyjno-programowych „Rocha”, stanowiącym faktyczne konspiracyjne władze partii.
10 S. Mikołajczyk, Wieś Polska i jej dążenia ustrojowe, w ramach cyklu Ta, o którą walczymy, „Dziennik Polski” nr 142 z 24 grudnia 1940 roku, Londyn, s. 4.
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Obszerny fragment artykułu lider ludowców poświęcił właśnie idei samorządności jako idei szczególnie bliskiej wszystkim polskim chłopom.
Zapewniał, iż doskonale wiedzą oni, że właśnie tylko poprzez bezpośredni,
pełnoprawny udział w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym i gospodarczym kraju możliwe jest zabezpieczenie interesów państwa jak i samych
włościan, a możliwość tego uczestnictwa daje przy tym wyłącznie ustrój demokratyczny z rozwiniętym wielosektorowym samorządem. Rozwinięciem
tego poglądu była krótka konstatacja: „Terenem współgospodarzenia –
wiązaniem z państwem – szkołą społeczną i doskonałym narzędziem bezpośredniego dysponowania funduszami publicznymi świadczonymi przez
wieś, jest dla chłopa samorząd terytorialny i gospodarczy. Przez niego on
wchodzi do życia publicznego, najbliżej on mu leży, najlepiej naocznie widzi jego braki i potrzeby, tu jego przygotowanie i wiedza każą mu się czuć
już pewnym siebie”11.
W tym samym niemal okresie, od sierpnia 1940 roku do września 1941
roku, ukazały się również pierwsze publikacje będące efektem działalności
Komisji Programowej CKRL. Nakładem własnym SL „Roch” zostało
wówczas wydanych pięć części broszury pt. O formę i treść przyszłej Polski.
Z punktu widzenia problematyki artykułu warta wymienienia jest jej
czwarta część – O nową treść i formę, gdyż de facto tylko ona zawierała rozważania ideowo-programowe dotyczące przebudowy społeczno-gospodarczej przyszłego państwa12. I ona jednak nie stanowiła szerokiej i całościowej koncepcji politycznej. Ciągle był to jeszcze „wstępny okres prac programowych SL, w którym wypowiedzi na temat przebudowy ustroju państwowego miały charakter ogólny, enigmatyczny, formułowane były w kontekście rozważań nad chwilą dziejową narodu, przyczynami klęski wrześniowej, perspektywami odzyskania niepodległości”13.
Zdecydowanie bardziej konkretne były już kolejne rozważania programowe jakie masowo zaczęły pojawiać się w prasie ludowców, przede wszystkim na łamach pism „Prawda zwycięży” oraz „Przebudowa”. I tak
w pierwszym z pism podjęto rozważania o idei demokracji, koncentrując
się na próbie zdefiniowania samego pojęcia oraz na ocenie i charakterystyce historycznych przykładów reżimów demokratycznych14. W „Przebudo11

Tamże.
Kolejne części programu ukazywały się w następujących terminach: I – sierpień 1940
r., II – wrzesień 1940 r., III – kwiecień 1941 r., IV – lipiec 1941 r., V – wrzesień 1941 r. Tekst
części czwartej pt. O nową treść i formę m. in. w: Materiały źródłowe do historii polskiego ruchu ludowego, tom IV 1939–1945, Warszawa 1966, s. 21–29.
13 S. Dabrowski, Koncepcje…, dz.cyt., s. 78.
14 Zob. O demokracji, „Prawda zwycięży”, nr 2, lipiec 1941 r., s. 3–7, Wizje przyszłości,
„Prawda zwycięży”, nr 5, listopad 1941, s. 1–5 oraz Państwo wczorajsze i jutrzejsze, „Prawda
zwycięży” nr 2, luty 1942, s. 1–9.
12
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wie” natomiast, która szybko stała się organem ruchu ludowego całkowicie poświęconym projektowaniu przyszłości Polski, coraz chętniej podejmowano problematykę zorganizowania administracji państwowej, samorządu terytorialnego, czy też szerzej idei samorządności.
Interesujące rozważania w tej materii przyniósł na przykład ósmy numer „Przebudowy” z listopada 1941 roku. W numerze tym podjęto ważny
problem funkcjonowania samorządu terytorialnego i określenia jego relacji z administracją państwową. Za cel podstawowy stawiano przywrócenie
istoty samorządu, wyrażającego się w działaniu niezależnych od państwa
inicjatyw obywatelskich. „Przede wszystkim należy uwolnić samorząd od
podporządkowania administracji ogólnej. Samorząd musi mieć samodzielność w działaniu”15, postulował autor artykułu, upominając się o likwidację niektórych uprawnień kontrolnych administracji centralnej względem
organów samorządowych. Kluczową kwestią koniecznej reformy samorządowej miała być także zmiana ordynacji wyborczej16.
Nie mniej istotne kwestie poruszano w kolejnych numerach pisma rozpoczynając rozważania z pogranicza spraw społeczno-politycznych i gospodarczych. W następnych miesiącach debatowano m. in. nad problemem
uspołecznienia. Wnioski, do jakich dochodzili publicyści „Rocha”, definiując tę kategorię brzmią niezwykle współcześnie. Z jednej bowiem strony,
zgodnie z dominującą niegdyś tendencją do zwiększania uprawnień państwa w dziedzinie gospodarki, opowiadano się za przejęciem przez nie kluczowych gałęzi przemysłu. Z drugiej jednak zdecydowanie przeciwstawiano się etatyzmowi, postulując zwiększenie roli i znaczenia w tej dziedzinie
samych obywateli, uspołecznienie rozumiejąc jako „przejmowanie różnych
działów życia gospodarczego przez zorganizowane społeczeństwo (spółdzielczość, samorząd, itp.)”17.
Pierwszym oficjalnym dokumentem programowym akceptującym dotychczasowy dorobek ideowo-polityczny Komisji Programowej, eksponowany na łamach „Przebudowy” i innych pism, była Deklaracja Programowa Związku Pracy Ludowej „Orka”18. W dokumencie tym pojawił się po15

Sprawa samorządu terytorialnego, „Przebudowa” nr 8, listopad 1941 r., s. 11.
Postulowano wprowadzenie 5-cio przymiotnikowego prawa wyborczego do rad gminnych oraz opowiadano się za pośrednimi wyborami do rad powiatowych i wojewódzkich.
Duży nacisk kładziono też na obniżenie cenzusu wieku w wyborach do organów samorządu terytorialnego. Zob. też opracowanie dotyczące organizacji administracji publicznej.
Z zagadnień administracyjnych, „Przebudowa” nr 8, listopad 1941 r., s. 9.
17 Problem uspołecznienia, „Przebudowa” nr 1, styczeń 1942 r., s. 14. Tam też spory fragment poświęcony spółdzielczości, traktowanej jako jedna z najważniejszych form uspołecznienia. Idei spółdzielczości poświęcono też niemal w całości jeden z kolejnych numerów
„Przebudowy”. Zob. Spółdzielczość, „Przebudowa” nr 3, marzec 1942 r., s. 10–16.
18 Deklaracja ideowo-programowa ZPL „Orka”, „Orka – Prawda zwycięży” nr 1, kwiecień 1942 r., s. 2. Tak naprawdę był to w ogóle pierwszy całościowy program organizacji za16
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stulat daleko posuniętej decentralizacji władzy, wyrażającej się m. in.
w oparciu administracji państwowej na samorządzie terytorialnym. Rozwój samorządności zakładano również w odniesieniu do sfery społecznogospodarczej, a w szczególności do rolnictwa. I tu zapowiadano bowiem
powołanie specjalnego samorządu.
W drugiej połowie 1942 roku nastąpiło, wyraźne przyspieszenie prac
programowych. Bez wątpienia najważniejszymi opracowaniami z tego
okresu były trzy artykuły programowe przygotowane przez Komisję Programową CKRL: Polityczny ustrój państwa”19 oraz przede wszystkim Administracja w przyszłej Polsce20, a także Niezbędne zmiany w ustroju samorządu terytorialnego21.
Punktem wyjścia rozważań nad organizacją powojennej administracji
stały się dla publicystów „Rocha” wielokrotne deklaracje rządu, zakładające przywrócenie w Polsce po wojnie ustroju demokratycznego oraz zwiększenie roli i znaczenia samorządu. Jak bowiem pisano: „tylko demokratyczna forma rządu i oparcie ustroju o rozwój szerokiego samorządu może nam zapewnić istotny i szybki rozwój”22, czy też w innym miejscu: „tylko przy czynnym udziale społeczeństwa możemy wychować sobie dobrą
administrację państwową i samorządową”23.
W odniesieniu do samej organizacji administracji Komisja Programowa
postulowała uwzględnienie zasady harmonijnego łączenia terytorialnych
funkcji organów administracyjnych z zadaniami ogólnopaństwowymi.
W tym celu opowiadano się za daleko idącą dekoncentracją i decentralizacją władzy państwowej. Dzięki temu w społeczności lokalnej funkcjonowałyby dwa piony administracji: terenowa administracja rządowa oraz administracja samorządowa. Ta pierwsza powstałaby poprzez dekoncentrację
administracji centralnej i byłaby hierarchicznie podporządkowana organom wyższych jednostek podziału terytorialnego państwa. Druga natomiast, do której zresztą przywiązywano znacznie większe znaczenie, miałaby istotną autonomię i powstałaby przez bezpośrednie uczestnictwo obywateli w działalności organów samorządowych. W innym miejscu pojecie tej
nowej, pożądanej formy administracji definiowano jeszcze dokładniej
liczanej do ruchu ludowego. Choć nie wyszedł on spod pióra działaczy SL nie stoi
w sprzeczności z zasadami ruchu. Ten fakt nie powinien dziwić w sytuacji, gdy członkowie
ZPL uczestniczyli w pracach Komisji Programowej, a sama „Orka” uznawała zwierzchnictwo CKRL i pozostawała na gruncie ideologii „Rocha”.
19 Polityczny ustrój państwa, „Przebudowa” nr 6, czerwiec–lipiec 1942 r..
20 Administracja w przyszłej Polsce, „Przebudowa” nr 7, sierpień–wrzesień 1942 r.
21 Niezbędne zmiany w ustroju samorządu terytorialnego, „Przebudowa” nr 7, sierpień–wrzesień 1942 r.
22 Administracja…, dz.cyt., s. 2.
23 Tamże, s. 5.
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i w sposób bardziej naukowy: „Administrację nazywamy zdecentralizowaną
wtedy, gdy administracja rządowa ma w swym zarządzie tylko sprawy ogólnopaństwowe, a wszystkie sprawy lokalne lub specjalne przekazuje związkom publicznoprawnym (np. samorządowi terytorialnemu, samorządowi
gospodarczemu, cechom, uniwersytetom, itp.). Administracja zdecentralizowana jest taka, w której władze lokalne spełniają nie tylko funkcje przygotowawcze ale działają samodzielnie, wydając decyzje w sprawach ustawa
im przekazanych bez potrzeby odnoszenia się do instancji wyższych”24.
Docelowo idealnym rozwiązaniem według Komisji Programowej byłaby taka sytuacja, gdzie to samorząd byłby organem właściwym do załatwiania wszelkich spraw państwowych w terenie. Już w bliskim horyzoncie czasowym, a więc bezpośrednio po wojnie, postulowano przekazanie samorządom znacznej części uprawnień dotąd przynależnych administracji państwowej. Obywatelom chciano pozostawić rozstrzyganie o sprawach najistotniejszych z punktu widzenia lokalnych społeczności, do których zaliczano m. in.: sprawy mieszkaniowe, ubezpieczenia, służbę zdrowia, komunikację oraz inwestycje lokalne.
W odniesieniu do administracji terenowej deklarowano utrzymanie dotychczasowego podziału terytorialnego państwa na gminy, powiaty i województwa. Co jednak bardzo ważne, wobec planów zwiększenia pozycji ustrojowej samorządu terytorialnego w nowej Polsce, zakładano ograniczenie terytorium każdej z jednostek, tak by rzeczywiście wójtowie, starostowie, wojewodowie oraz inne organy władzy lokalnej byli jak najbliżej obywateli.
Daleko posunięta decentralizacja administracji i przekazanie nowych
kompetencji samorządom wymagała przeprowadzenia ważnych reform
ustrojowych także w tej dziedzinie. Jak pisze Stanisław Dąbrowski, według
ludowców: „w stosunku do okresu międzywojennego, zmiana roli samorządu polegać miała nie tylko na faktycznym realizowaniu jego funkcji, ale
również na formalnym poszerzaniu uprawnień instytucji samorządowych”25. Pierwszym ku temu krokiem były reformy przewidziane w ostatnim z kluczowych artykułów programowych z „Przebudowy” – Niezbędne
zmiany w ustroju samorządu terytorialnego.
Rozważania rozpoczynało krótkie wprowadzenie, w którym zawierał się
sens całej reformy: „rola i zadania samorządu terytorialnego zostaną
znacznie zwiększone. Rozwój samorządu idzie po linii demokratyzacji
ustroju Państwa gdyż samorząd to udział obywateli w administrowaniu
Państwem. (...) Samorząd więc musi być rozszerzony i pogłębiony”26.
24

Tamże, s. 7.
S. Dabrowski, Koncepcje…, dz.cyt., s. 298.
26 Niezbędne zmiany…, dz.cyt., s. 11–12. I dalej: „Przez rozszerzenie samorządu należy
rozumieć zwiększenie jego żądań i roli jaką ma odgrywać, pogłębienie zaś samorządu po25
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Zadania samorządu terytorialnego zamierzano poszerzyć zgodnie z postulatem określonym w poprzednim artykule. I tak przede wszystkim upominano się o likwidację dwutorowości administracyjnej i przekazanie samorządom większości (docelowo wszystkich) kompetencji terenowej administracji rządowej. Postulowano również przyznanie samorządom
oprócz prawa decydowania o określonych sprawach, także prawa późniejszego ich wykonywania. Za przykład służyła ludowcom w tym względzie
policja miejska (lub gminna), którą zamierzano czym prędzej powołać. Do
problemów, które miałyby przejść całkowicie w gestię władz samorządowych, zaliczano też m. in. sprawy oświaty i kultury, aprowizacji, zdrowia
publicznego, opieki społecznej, ale także sprawy mieszkaniowe, budowlane, drogowe, rolnictwa i rzemiosła, a nawet sądownictwo rozjemcze.
Według założeń Komisji w powojennej Polsce miały funkcjonować trzy
stopnie samorządu terytorialnego, do których zaliczono: a) gminę wiejską
i miejską, b) powiatowy związek samorządowy oraz c) wojewódzki związek
samorządowy. Podstawową jednostką samorządową pozostałaby gmina,
jako wspólnota obejmująca do kilku osiedli, przy czym postulowano, by
liczba mieszkańców jednej gminy oscylowała wokół 1000 osób.
W stosunku do organizacji samorządu terytorialnego deklarowano jego
powiązanie z miejscowymi organizacjami społecznymi, a także z „miejscowym życiem gospodarczym” i spółdzielczością. W zakresie kierownictwa
administracyjnego na terenie gminy oraz w zakresie podziału kompetencji
między jej organami uchwałodawczymi i wykonawczymi ludowcy opowiadali się za utrzymaniem przepisów obowiązującej ustawy z 1933 roku. Jednocześnie zwracano uwagę na konieczność przyjęcia analogicznych rozwiązań w odniesieniu do powiatowego i wojewódzkiego samorządu terytorialnego27.
Potwierdzeniem zwiększenia znaczenia samorządu terytorialnego
w przyszłym ustroju państwa była także organizacja nadzoru nad samorządem. Przewidywano bowiem utworzenie nowego, specjalnego resortu –
Ministerstwa Samorządu Terytorialnego. Resort ten sprawowałby kontrolę nad samorządem wojewódzkim, m. st. Warszawą oraz innymi miastami
lega na takim sformułowaniu zasad ustroju, a w szczególności ordynacyj wyborczych, któreby obce jakimkolwiek ograniczeniom, majątku, wykształcenia czy elity umożliwiły wprowadzenie do samorządu ludzi zdolnych, niezależnych, do pracy chętnych”.
27 Istotne zmiany przewidywano natomiast w odniesieniu do ordynacji wyborczych do
organów samorządu. Ludowcy jednoznacznie deklarowali, iż celem ich będzie znaczące obniżenie cenzusu wieku, odpowiednio do lat 21 (czynne prawo wyborcze) i 25 lat (bierne prawo wyborcze), dzięki czemu we władzach organów samorządowych znajdą się ludzie młodsi, wychowaniu w niepodległej Polsce, a przez to nieobciążeni doświadczeniami z okresu zaborów. Organy uchwałodawcze poszczególnych szczebli samorządu miały być wybierane na
4-letnia kadencję, przy zachowaniu proporcjonalnego podziału mandatów.
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powyżej 200 tys. mieszkańców. Nadzór nad samorządem powiatowym
i gminnym, zgodnie z zasadą daleko posuniętej decentralizacji, sprawować
miały organy samorządowe wyższego rzędu.
Ostatnim ogniwem samorządu miał być samorząd gospodarczy. Jego
idei i organizacji również poświęcono osobny numer „Przebudowy” z 1942
roku28.
Samorząd gospodarczy miał dla ludowców zdecydowanie najważniejsze
znaczenie ze wszystkich form samorządu. Podczas gdy samorząd terytorialny, czy kulturalny były przede wszystkim szkołą wychowania obywatelskiego, miejscem w którym realizowałaby się indywidualna aktywność społeczeństwa, samorząd gospodarczy miał też ważne zadania względem państwa i jego ekonomicznego rozwoju. Podkreślano to już na wstępie rozważań stwierdzając: „Obecnie nauczeni doświadczeniem przebytej klęski musimy tak gospodarować, aby (...) nasz dochód społeczny nie tylko dorównał dochodowi naszych sąsiadów, ale nawet w miarę możliwości go przewyższał. Droga do tego prowadzi po linii intensyfikacji naszej gospodarki
indywidualnej i społecznej, którą możemy osiągnąć poprzez wciągnięcie
szerokich mas obywateli do współpracy gospodarczej w ramach instytucji
samorządu gospodarczego. Samorząd gospodarczy, skupiający w swych
szeregach wszystkich biorących udział w produkcji zarówno wytwórców jak
i konsumentów, przedsiębiorców jak i robotników i pracowników będzie
miał za zadanie jak najszybszą odbudowę życia gospodarczego, jego intensyfikację oraz koordynację czynności gospodarczych”29.
Te niezwykle istotne zadania wymagały wskazania zakresu obowiązków
i kompetencji samorządu gospodarczego oraz zasad jego współpracy z administracją i samorządem terytorialnym. Do zakresu działania samorządu
gospodarczego zaliczano przede wszystkim funkcje wykonawcze z zakresu
administracji publicznej w dziedzinach gospodarczych, przygotowywanie
planu gospodarczego, opiniowanie dla rządu projektów związanych ze sferą gospodarki. Do innych zadań zaliczano również popieranie rolnictwa,
handlu, przemysłu, rzemiosła i spółdzielczości, a także reprezentację poszczególnych grup zawodowych.
Struktura organizacyjna samorządu gospodarczego niemal dokładnie
pokrywała się z administracyjnym podziałem kraju, z tą tylko różnicą, że
najniższą komórką terytorialną w projekcie ludowców był powiat. Organami samorządu gospodarczego w powiecie miały być w związku z tym: powiatowa izba rolnicza, powiatowa izba przemysłowa, rzemieślnicza, handlowa, etc. Względnie w powiatach o typowo rolniczej strukturze zalecano
28

Był to nr 8 z października-listopada 1942 roku. Kolejny grudniowo-styczniowy numer
„Przebudowy” ukazał się już faktycznie w roku 1943.
29 Samorząd gospodarczy, „Przebudowa” nr 8, październik–listopad 1942 r., s. 1.
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tworzenie wspólnych izb przemysłowo-handlowych, lub nawet izb przemysłowo-rzemieślniczo-handlowych. Organami koordynującymi działalność
samorządu miały być Powiatowe Rady Gospodarcze, obradujące pod przewodnictwem starosty. Organami wykonawczymi miały być natomiast Powiatowe Wydziały Samorządu Gospodarczego na czele z przewodniczącymi. Swoje własne organy uchwałodawcze i wykonawcze miały mieć oczywiście także poszczególne izby.
Nadzór nad działalnością powiatowych organów samorządu gospodarczego miały sprawować organy wojewódzkie tego samorządu. Przedstawicielstwem poszczególnych zawodów w województwie miały być Wojewódzka Izba Rolnicza, Wojewódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, Wojewódzka Izba Pracy oraz Okręgowy Związek Spółdzielczy. Ich działalność miała
natomiast koordynować Wojewódzka Rada Gospodarcza, składająca się
z 30 do 50 osób, obradujących pod przewodnictwem wojewody. Zwieńczeniem całej struktury samorządu gospodarczego miała być Naczelna Izba
Gospodarcza30.
Bardzo interesującym rozwiązaniem rozbudowanego projektu samorządu gospodarczego miało być też stworzenie podstaw do współdziałania
tegoż z samorządem terytorialnym. Zarówno powiatowe jak i wojewódzkie
rady gospodarcze miały bowiem ściśle współpracować odpowiednio z sejmikiem powiatowym i wojewódzkim. Szczególnym wyrazem tej współpracy była instytucja delegowania po 2 przedstawicieli samorządów gospodarczych do organów samorządu terytorialnego oraz równoczesne przyjęcie
do swego grona dwóch jego przedstawicieli – w obu przypadkach z pełnym
prawem głosu. Analogiczna praktyka miała obowiązywać zarówno na poziomie powiatu jak i województwa.
Powyższy fakt, a także przede wszystkim liczne i rozbudowane opracowania z zakresu różnych form samorządu publikowane na łamach „Przebudowy”, zdecydowanie potwierdzają jedną z głównych tez ideowo-programowych „Rocha”. Według niej, przyszły ustrój Polski powinien w dużej
mierze opierać się na dobrze zorganizowanym i szeroko rozbudowanym
30

Według założeń projektu do jej zadań należały: „1) Ustalanie zasad polityki gospodarczej i społecznej, 2) Układanie projektu ogólnego planu gospodarczego, 3) Koordynacja działalności poszczególnych dziedzin samorządu gospodarczego, 4) Uzgadnianie interesów poszczególnych grup zawodowych, 5) Wydawanie opinii fachowych na życzenie rządu, 6) Wydawanie rozporządzeń gospodarczych w zakresie pozostawionych samorządowi
gospodarczemu przez ustawy, 7) Inicjatywa ustawodawcza oraz opiniowanie projektów
ustaw w ramach ustalonych przez ustawy, 8) Zarząd odcinkami gospodarki uspołecznionej,
9) nadzór nad kartelami i gospodarką organizmów monopolicznych, 10) Opracowanie zasad techniki gospodarowania, 11) Przygotowanie kandydatów na stanowiska kierownicze
na odcinkach gospodarki uspołecznionej, skartelizowanej i monopolicznej, ustalenie list
tych kandydatów”. Tamże, s. 5.
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samorządzie terytorialnym i gospodarczym, a administracja państwowa
powinna być zdecentralizowana i zdekoncentrowana. Ludowcy zamierzali
bowiem zaangażować w proces sprawowania władzy politycznej na różnych szczeblach jak największą liczbę obywateli. Zależało im na uczynieniu ogółu mieszkańców współodpowiedzialnymi za los przyszłej Polski.
Tym samym, używając kategorii współczesnych można jednoznacznie
stwierdzić, iż jednym z celów ruchu ludowego była budowa w przyszłej Polsce społeczeństwa obywatelskiego.
W pewnym sensie do podobnych wniosków podsumowujących dochodzili też i sami ludowcy, gdy w innym artykule programowym stwierdzali:
„W naszych tezach programowych wysuwamy zasadę daleko idącej rozbudowy samorządu terytorialnego jak i gospodarczego. Co to praktycznie
oznacza? Ano nic innego jak szerokie dopuszczenie samego społeczeństwa
do wykonywania wielu czynności zarówno z zakresu administracji publicznej jak też opiniodawczych i projektodawczych. Jest to zdecydowany krok
do uspołecznienia państwa i nadania mu ściśle demokratycznej formy. Według naszych założeń programowych, państwo względnie rząd i administracja mu podległa ograniczy się do kierownictwa ogólnego oraz do czynności kontrolnych – natomiast czynności wykonawcze będą należeć przeważnie do czynnika społecznego, zorganizowanego w samorządzie i organizacjach dobrowolnych”31.
Wspomniane wyżej artykuły, były ostatnimi tak bardzo rozbudowanymi
opracowaniami jakie ukazały się w prasie ludowej w okresie wojny i okupacji32. W 1943 roku na łamy głównych organów „Rocha” powróciły rozważania natury ogólnej.
Najlepszym tego przykładem był długo oczekiwany, pierwszy oficjalny
program konspiracyjnego SL „Roch” – Deklaracja ideowo-programowa ruchu ludowego, który został ogłoszony w lutym 1944 roku33. Był to nie tylko
pierwszy, ale de facto jedyny program z okresu wojny i okupacji, w którym
„Roch” dokonał syntezy swoich dotychczasowych przemyśleń, formułowanych przede wszystkim na łamach prasy partyjnej. Potwierdzał też ogólny
31 Demokracja na nowych torach, „Przebudowa” nr 8, październik–listopad 1942 r., s. 9.
Zob. też Cele i charakter naszych prac programowych, „Przebudowa” nr 1, grudzień–styczeń 1943 r., s. 1–8. Co ważne był to ostatni numer pisma, jaki ukazał się pod redakcją Stanisława Miłkowskiego i jednocześnie ostatni numer „Przebudowy” w ogóle.
32 Znakomita większość tez sformułowanych w wymienionych artykułach „Przebudowy”, znalazła także swoje odbicie w ciekawej broszurze politycznej, wydanej w grudniu 1942
roku przez kierownictwo „Rocha” pt. Co każdy wiedzieć powinien. Broszurę tę można potraktować jako próbę hasłowego ujęcia wielu ważnych postulatów programowych, tak by
poprzez bardziej przejrzystą formę mogły trafić do szerszego kręgu odbiorców.
33 Zdaniem niektórych działaczy ruchu powstał on już w końcu 1943 roku, niemniej jednak szersze kręgi mogły się z nim bliżej zapoznać dopiero wczesną wiosną roku 1944, kiedy to został przeprowadzony jego kolportaż.
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kierunek zmian, które miały doprowadzić do stworzenia idealnego ustroju
tj. demokracji chłopskiej, względnie ludowej lub też społecznej34.
Z punktu widzenia zwiększenia roli obywateli w państwie podtrzymano
więc dotychczasową linię polityczną partii, dotyczącą organizacji administracji państwowej. Stojąc na gruncie decentralizacji i dekoncentracji władzy, do organów administracji zaliczono nie tylko rząd, ale przede wszystkim samorządy terytorialny oraz gospodarczy, które miały przejąć szereg
funkcji, dotąd wypełnianych przez władze centralne. Również w zakresie
przebudowy społeczno-gospodarczej ludowcy wykazali się żelazną konsekwencją. Domagali się m. in. uspołecznienia środków produkcji, rozumianej jako przejmowanie przez społeczeństwo zorganizowane w samorządach
coraz większej liczby przedsiębiorstw oraz funkcji przez nie wypełnianych.
Przywołany wyżej oficjalny program wieńczył rozważania ruchu ludowego z okresu II wojny światowej. Warto podkreślić, iż w odniesieniu do
problematyki samorządności, ale i nie tylko tej, SL przedstawiło bardzo
konkretny i szczegółowy program, a przy tym program możliwy do zrealizowania. Jak pisze jeden ze znawców tematu, koncepcja Polski Ludowej
opartej na szerokim samorządzie nie była przy tym, „jak to się często
próbuje oceniać, programem zakładającym dominację chłopów w państwie, swoistego rodzaju »dyktaturą chłopów«. Była raczej, używając dzisiejszych określeń, projekcją społeczeństwa obywatelskiego, jako podstawy
demokratycznego państwa”35.

Polska Partia Socjalistyczna
Zdecydowanie gorzej w latach II wojny światowej prezentowały się założenia programowe socjalistów. W pierwszych miesiącach wojny niemal
w ogóle nie rozwinęła się ich działalność ideowo-programowa. Jednym
z powodów tej sytuacji była tzw. różowa odezwa, wydana przez Centralny
Komitet Wykonawczy PPS zawieszająca działalność partii z chwilą kapitulacji stolicy, która w praktyce oznaczała likwidację jej struktur, co znacznie
utrudniło przechodzenie socjalistów do pracy konspiracyjnej36. Z drugiej
jednak strony początkowe ograniczenie działalności programowej stanowiło problem o nieco innym i szerszym podłożu. Działacze socjalistyczni
34 „Ruch Ludowy wytworzył zasady demokracji chłopskiej, której odpowiednikiem
w stosunkach powszechnych społeczeństwa jest demokracja społeczna”. Zob. Deklaracja
ideowo-programowa ruchu ludowego, Warszawa, brak daty wydania, s. 3.
35 J. Hampel, Koncepcja Polski ludowej w programach i działalności ruchu ludowego
w latach 1918–1947, [w:] Dzieje i przyszłość polskiego ruchu ludowego, t. 1, Warszawa 2002,
s. 715–716.
36 Szerzej w: K. Dunin-Wąsowicz, Polski ruch socjalistyczny 1939–1945, Warszawa 1993,
s. 28–29.
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w pierwszych kilkunastu miesiącach nie uważali bowiem za konieczne konstruowanie nowych deklaracji określających wizję przyszłej Polski, stojąc
na stanowisku, aktualności przyjętego jeszcze przed wojną w lutym 1937
roku tzw. programu radomskiego37. Więcej, stwierdzano nawet, że to właśnie wówczas wobec odsunięcia od władzy sanacji, pojawiła się możliwość
jego zrealizowania. W efekcie przez cały niemal rok 1940, bądź w ogóle
powstrzymywano się od poważniejszych rozważań programowych, bądź też
gdy już je podejmowano, ograniczano się do przypomnienia głównych elementów starego programu38.
Pierwszy, zwarty, rozbudowany i w zasadzie jedyny oficjalny program
PPS-WRN lat wojny i okupacji został opublikowany w połowie 1941 roku.
Pierwotnie miał to być wspólny dokument socjalistów i ludowców, toteż
w pracach nad nim obok Zygmunta Zaremby brał udział także główny ideolog ruchu ludowego Stanisław Miłkowski oraz działacz demokratyczny Teofil Wojeński39. Jednak już wiosną, na skutek pogłębiających się różnic politycznych między PPS a SL współpraca między partiami uległa „nagłemu
ostudzeniu”40, w efekcie czego ludowcy wycofali swoje poparcie dla gotowego już właściwie tekstu. Wobec tej sytuacji, w sierpniu 1941 roku, socjaliści zdecydowali się opublikować Program Polski Ludowej jako własny41.
Program ograniczał się wyłącznie do spraw zasadniczych. Zakładał rychłe odzyskanie przez Polskę niepodległości, a następnie wprowadzenie
w niej demokratyczno-republikańskiego ustroju. Ponieważ jak przypuszczano koniec wojny był bardzo bliski, świadomie rezygnowano z rozwiązań szczegółowych, nie decydując się na razie na opracowania specjalne
z zakresu politycznej, czy też gospodarczej struktury przyszłej Polski. Możliwe jest w nim jednak odnalezienie kilku istotnych z punktu widzenia artykułu elementów.
37

Zob. Program PPS uchwalony na XXIV Kongresie w Radomiu, Warszawa 1937.
Taką tendencję możemy odnaleźć m. in. w broszurze Zygmunta Zaremby – Trzecia
Republika. Lider PPS-WRN zdecydowanie opowiedział się w niej za republikańską formą
ustroju, demokratycznym reżimem politycznych i zwiększeniem roli czynnika obywatelskiego w przyszłej Polsce. W sferze gospodarczej, podobnie jak deklarował to program radomski, czy też manifest TRLRP z 1918 roku, opowiadał się za uspołecznieniem środków produkcji oraz wzrostem znaczenia samorządu gospodarczego i spółdzielczości. Zob. Z. Zaremba, Trzecia Republika, Warszawa 1940, s. 5. Broszura wydana w warunkach konspiracyjnych została opatrzona fałszywym tytule Sprawozdanie Warszawskiego Rodzicielskiego
Nadzoru za rok 1938.
39 O rozmowach między socjalistami i ludowcami szerzej w: M. Śliwa, Polska myśl socjalistyczna 1918–1948, Warszawa 1988, s. 218–221.
40 Tak sytuację tę określił bezpośredni jej uczestnik. Zob. Z. Zaremba, Wojna i konspiracja, Londyn 1957, s. 116.
41 Program Polski Ludowej, Warszawa 1941, [w:] Archiwum Akt Nowych [dalej: AAN],
Wolność, Równość, Niepodległość 1940–1944, sygn. 205/1.
38
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W warstwie dotyczącej ustroju politycznego program przede wszystkim
koncentrował się stworzeniu mechanizmów instytucjonalnych przyznających wszystkim obywatelom możliwość wywierania rzeczywistego wpływu
na kształtowanie się najwyższych władz w państwie. Wzmocnieniu roli
i znaczenia obywateli miały służyć wybierany na podstawie demokratycznego prawa wyborczego sejm oraz wprowadzenie instytucji referendum ludowego (określanego mianem plebiscytu), a także obywatelskiej inicjatywy
ustawodawczej (zwanej inicjatywą publiczną).
Równie istotną gwarancją udziału czynnika społecznego w kształtowaniu powojennej rzeczywistości miał być rozwój samorządności. W tym zakresie przewidywano, m. in. utworzenie szeroko rozbudowanego samorządu terytorialnego, który przejąłby „szereg funkcji, spełnianych dotychczas
przez administrację rządową”42. Obok niego swobodnie miał się rozwijać
także samorząd gospodarczy, samorząd instytucji społecznych i samorząd
zakładów naukowych. Na zasadach samorządności zamierzano również
oprzeć organizację całego ruchu związkowego. Potwierdzała to deklaracja,
mówiąca iż: „Ruch zawodowy robotników i pracowników umysłowych, jak
również organizacje gospodarcze i społeczne, wiejskie i spółdzielcze zachowają pełny samorząd, otrzymają jednocześnie określone zadania w systemie Rzeczypospolitej”43.
Nieco bardziej rozbudowana część Programu Polski Ludowej dotyczyła
problematyki społeczno-gospodarczej. Do podstawowych celów postulowanej przebudowy zaliczano sprawiedliwy podział dochodu społecznego, realizowanie ideału sprawiedliwości społecznej drogą uspołecznienia kluczowych działów życia gospodarczego oraz likwidację wszelkich form wyzysku.
Ogromną wagę przywiązywano do współdziałania różnych warstw społecznych oraz przemiany wewnętrznej przyszłych obywateli. I tak stwierdzano
np.: „Przebudowa ustroju społeczno-gospodarczego oraz polityka gospodarcza państwa muszą wychodzić z założenia ścisłej solidarności interesów
chłopskich, robotniczych i pracowniczych i zmierzać do urzeczywistnienia
całkowitej równowagi w podziale dochodu społecznego między poszczególne grupy zawodowe świata pracy. Budowa nowego ustroju oprze się przede
wszystkim na wolnym, samodzielnym i uspołecznionym człowieku. Oparcie
nowego porządku społecznego na szerokich masach będzie wyrazem istotnej demokratyzacji życia społecznego i gospodarczego i rozstrzygnie o jego
dynamice rozwojowej”44. Podstawową formą uspołecznienia miało być, zdaniem PPS-WRN, przejęcie przez zorganizowane społeczeństwo poszczególnych funkcji życia gospodarczego. Wyrazem tej organizacji społecznej, ponownie miały być przede wszystkim szeroko rozwinięte samorządy.
42

Tamże.
Tamże.
44 Tamże.
43
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Mimo ogólnego charakteru program wskazywał najważniejsze kierunki
zmian, w tym także dzięki realizacji idei samorządności, zwiększenie znaczenia czynnika obywatelskiego. Jednocześnie, co warte podkreślenia rozwój tej sfery społecznej aktywności nie miał być wymierzony w państwo.
Przeciwnie, jak pisze wspomniany już Krzysztof Dunin-Wąsowicz: „Państwo uważano za najważniejszą organizację narodu, która będzie realizować zaprogramowane reformy. Nie przeciwstawiano narodu czy społeczeństwa państwu, gdyż republika ludowo-demokratyczna – a w perspektywie socjalistyczna – będzie się troszczyć o te zbiorowości. Droga do demokracji społecznej to droga ewolucji, w czasie której społeczeństwo przechodziłoby naturalne procesy egalitaryzacji”45.
Innym interesującym aspektem jest absolutne pominięcie w Programie
Polski Ludowej terminu „socjalizm”, choć przecież zawsze był to główny
i naturalny cel polityczny PPS. Może to być powodowane koncepcją zaniechania przez WRN działań o charakterze rewolucyjnym. Socjaliści zakładali raczej stopniowe „budowanie socjalizmu”, niż próbę jego natychmiastowego ustanowienia. Problem ten charakteryzował Michał Śliwa stwierdzając, iż: „Dokument nie zawierał (...) terminu socjalizmu, aczkolwiek
kreślił konstrukcję systemu społecznego, w którym urzeczywistnione byłyby podstawowe założenia ideologii socjalistycznej, ustalone w programach
PPS w okresie międzywojennym”46. Inną przyczyną decyzji o nie wprowadzeniu terminu „socjalizm” do opublikowanego przez WRN programu,
mogła być ciągle żywa nadzieja na odnowienie sojuszu z ludowcami47.
Rozwinięciem tez, zawartych w Programie Polski Ludowej, zajmowała się
prasa PPS-WRN. Na uwagę zasługiwał m. in. wstępny artykuł z listopadowego numeru „Robotnika Polskiego w Wielkiej Brytanii” – Ku Polsce Ludowej,
gdzie dokonano ciekawego zabiegu porównawczego zestawiając Program
Polski Ludowej z Manifestem Rządu Ludowego z 1918 roku48. W podobnym
refleksyjno-porównawczym tonie pozostawał także kolejny, podwójny nu45

K. Dunin-Wąsowicz, Polski…, dz.cyt., s. 204.
M. Śliwa, Polska myśl socjalistyczna…, dz.cyt., s. 223.
47 Potwierdzały to artykuły ukazujące się zarówno w prasie ludowej jak i socjalistycznej.
Zob. Program Polski Ludowej, „Zielony Sztandar” z 24 listopada 1942 roku oraz Program
Polski Ludowej w Radzie Narodowej, „Robotnik Polski w Wielkiej Brytanii”, 15 listopada–1
grudnia 1942 r. Dowodem ciągłego współdziałania PPS i SL na wychodźstwie było też zgłoszenie na forum Rady Narodowej RP wspólnego projektu reformy ustroju państwa stanowiącego niemal dokładne powtórzenie Programu Polski Ludowej. Zob. Projekt ustroju państwa polskiego. Wniosek PPS i Stronnictwa Ludowego w Radzie Narodowej, „Robotnik Polski w Wielkiej Brytanii” z 15 grudnia 1942 r., s. 1, a także Wniosek Stronnictwa Ludowego
i Polskiej Partii Socjalistycznej oraz innych niżej podpisanych w sprawie opracowania projektu ustroju Państwa Polskiego, [w:] AAN, Polska Partia Socjalistyczna. Komitet Zagraniczny
1942–1944, sygn. 346/1. Por. z: Program Polski Ludowej, Warszawa 1941, [w:] AAN, Wolność, Równość, Niepodległość 1940–1944, sygn. 205/1.
46
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mer organu PPS w Wielkiej Brytanii z 15 listopada – 1 grudnia 1942 roku.
Tym razem jednak z uwagi na 50-lecie partii, aktualne rozważania programowe PPS zestawiano z jej pierwszym oficjalnym programem z 1892 roku,
ponownie wskazując niezwykłą zbieżność postulatów ruchu na przestrzeni
pół wieku działalności49.
O ile jednak wymienione wyżej artykuły prasowe, miały w przeważającej mierze charakter dyskusji publicystycznej, o tyle Program Polski Ludowej doczekał się także rzetelnego rozwinięcia na łamach ukazujących się
w formie konspiracyjnych broszur politycznych wydawnictw programowych. Jednym z ważniejszych cyklicznych wydawnictw tego typu były Materiały do Programu Polski Ludowej ukazujące się w latach 1942–1943. I tak
pierwszy z serii zeszytów został poświęcony zagadnieniu organizacji produkcji po zakończeniu okupacji, drugi traktował o problematyce międzynarodowej i głównych celach polskiej polityki zagranicznej, trzeci wreszcie
dotyczył problematyki kulturalnej, do której ideolodzy PPS przywiązywali
ogromną wagę. Niestety w wydanej serii zabrakło opracowania poświęconego stricte problematyce ustroju politycznego, nierozerwalnie związanego
z ideą samorządności. Co prawda i w publikacjach z zakresu spraw międzynarodowych, sfery ekonomii czy gospodarki pojawiały się hasła decentralizacji, zwiększenia roli i znaczenia samorządu, nie miały one jednak charakteru kompleksowego. Być może planowano rozwinięcie problematyki
ustroju politycznego w kolejnych numerach pisma. Takiego przypuszczenia
nie można jednak zweryfikować, albowiem kolejny zeszyt Materiałów nie
opuścił już nigdy konspiracyjnych drukarni PPS-WRN.
Zaprzestanie wydawania zeszytów nie oznaczało jednak rezygnacji
z kontynuowania rozważań ideowo-programowych. Poza omówionym wyżej Programem Polski Ludowej deklaracje na temat kształtu ustroju politycznego przyszłej Polski pojawiały się stale na łamach prasy socjalistycznej50. Co ciekawe i bardzo charakterystyczne dla PPS wszelka dyskusja
o ustroju politycznym każdorazowo łączyła się z rozważaniami o ustroju
społeczno-gospodarczym. Jednym słowem dla socjalistów demokracja po48

Ku Polsce Ludowej, „Robotnik Polski w Wielkiej Brytanii” z 1 listopada 1942 r., s. 1.
W tym duchu utrzymane były m. in. wstępny artykuł redakcji, wspomnieniowy felieton Lidii Ciołkoszowej oraz tekst Władysława Malinowskiego. Zob. L. Ciołkoszowa, Pół
wieku Polskiej Partii Socjalistycznej, W. Malinowski, Od Programu Paryskiego do Programu
Polski Ludowej, „Robotnik Polski w Wielkiej Brytanii” z 15 listopada–1 grudnia 1942 r.,
s. 1–5. Ten ostatni artykuł przedrukowywały także konspiracyjne wydawnictwa jak choćby
„Materiały i Dokumenty Ruchu Mas Pracujących Polski”. W. Malinowski, Od Programu Paryskiego do Programu Polski Ludowej, „Materiały i Dokumenty Ruchu Mas Pracujących
Polski”, zeszyt 1, kwiecień 1943 r.
50 Jednym z pierwszych w tym zakresie był artykuł: O prawdziwą treść demokracji, „Wolność” nr 11 z 1941 r., s. 1.
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lityczna mogła istnieć wyłącznie w połączeniu z demokracją gospodarczą,
błędne było więc, zdaniem PPS-WRN, dotychczasowe rozłączne ich traktowanie przez różne ośrodki myśli politycznej w kraju i na wychodźstwie51.
Coraz częściej dla określenia tej „pełnej” demokracji zaczęto na łamach
organów prasowych PPS-WRN używać znanego także i z programów ruchu ludowego terminu – demokracji społecznej52. Choć nie były to kompleksowe rozważania także i w nich w pojawiała się idea samorządności.
Najpełniej było to widoczne właśnie w odniesieniu do struktury własności
środków produkcji, a w konsekwencji całej gospodarki, gdzie zakładano
istotne zwiększenie roli i znaczenia ogółu społeczeństwa. Nie sposób inaczej odczytać postulatów PPS: „nowe życie Polski odrodzonej oprzeć się
musi na granitowych podstawach pracy wolnej i społecznie zorganizowanej. Praca ta musi dać dobrobyt wszystkim, musi tez dać zadowolenie każdemu i zapewnić jak najszerszy współudział obywateli w organizowaniu
wysiłku. (...) Dlatego też od pierwszej chwili odrodzenia państwa polskiego życie gospodarcze musi być wzięte w ręce społeczeństwa reprezentowanego przez demokratyczne państwo i związki samorządowe”53.
Podsumowaniem wewnątrzpartyjnej dyskusji o demokracji, samorządności, równości, i innych ideach zawartych w Programie Polski Ludowej, była autorska broszura Zygmunta Zarmeby pod znaczącym tytułem – Demokracja społeczna. Próba wizji ustroju przejściowego54. Mimo, iż nie była wyrazem oficjalnej linii partii, a raczej prezentacją indywidualnych rozważań,
ze względu na osobę autora, który należał przecież do grona głównych ideologów PPS można ją jednak uznać za reprezentatywną także dla całego
ruchu.
Najważniejsza była jej trzecia część – „Wizja przyszłości” – przedstawiająca pożądaną koncepcję „ustroju przejściowego”. Główną zasadą nowej
organizacji państwa, opartego na demokracji społecznej, miało być instytucjonalne powiązanie obywateli ze wszystkimi funkcjami administracji
i polityki państwowej. Miała temu służyć daleko posunięta decentralizacja
i włączenie jak największej liczby obywateli w proces sprawowania władzy
politycznej na szczeblu lokalnym w samorządach, ale także w naczelnych
organach przedstawicielskich.
Zygmunt Zaremba postulował też, by cały system polityczny państwa
był w istocie oparty na niezależnych od państwa organizacjach społecznych
51 J. Stańczyk, O istotę demokracji, „Robotnik Polski w Wielkiej Brytanii” z 1 lutego
1943 r., s. 1.
52 Zob. Polska demokracji społecznej, „Robotnik w walce” nr 5 z 7 listopada 1943 r., s. 2.
53 Tamże; por. Demokracja społeczna, „Wolność” nr 23 z 3 czerwca 1944 r., s. 1.
54 Z. Zaremba [Wit Smrek], Demokracja społeczna. Próba wizji ustroju przejściowego,
Warszawa 1944 [1934], s. 66 i dalsze.
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i politycznych, z których najistotniejszą rolę odgrywałyby partie polityczne.
Ich istnienie i swobodną działalność traktował jako jeden z filarów całego
demokratycznego ustroju. Obok partii politycznych do fundamentów przyszłego ustroju zaliczone zostały także inne formy samoorganizacji obywateli tj. związki zawodowe, organizacje kulturalne, spółdzielnie i stowarzyszenia. Można tym samym przyjąć, iż naczelną zasadą nowego ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego według lidera PPS miał być udział
obywateli w decydowaniu o losach państwa, na każdym z jego szczebli administracyjnych.
Syntezą rozważań poświęconych demokracji społecznej, jako nowej formie demokracji stały się w ostatnich miesiącach wojny, obok wspomnianej
wyżej broszury, także druki ulotne, w formie których ogłaszane były krótkie odezwy Centralnego Kierownictwa Ruchu Mas Pracujących Polski. Nie
starano się już jednak tworzyć w nich pełnego obrazu ustroju społecznopolitycznego przyszłej Polski, a tylko za pomocą propagandowych haseł
formułowano ogólny kierunek przemian55.
Podobną rolę odgrywały oficjalne wystąpienia członków ścisłego kierownictwa partii, jak choćby wydane w piątą rocznicę wybuchu wojny
pierwsze londyńskie wystąpienie przewodniczącego CKW PPS Tomasza
Arciszewskiego, w którym przyszły premier stanowczo deklarował: „Polska
będzie republiką demokratyczną. (…) Należyta rola zapewniona zostanie
szeroko rozwiniętemu samorządowi lokalnemu. Obok samorządu lokalnego rozwinięty zostanie samorząd gospodarczy i uwzględniony będzie
wpływ organizacji zawodowych”56.
Krótka i jednoznaczna wypowiedź lidera partii dowodziła wielkiej determinacji, jaką wykazywali się w tamtym okresie przywódcy socjalistyczni.
Fakt, iż niebawem wskutek dymisji Stanisława Mikołajczyka funkcję premiera miał objąć właśnie Arciszewski, stwarzał nadzieję, iż z równą determinacją nowy gabinet przystąpi do realizacji prezentowanych wizji. Nieste55

Wolność! Równość! Niepodległość!, kwiecień 1944, [w:] AAN, Polska Partia Socjalistyczna. Komitet Zagraniczny 1942–1944, sygn. 346/1. Odezwę opublikowała też prasa konspiracyjna, zob. Na dzień 1 maja, „Robotnik w walce” nr 7 z 25 kwietnia 1944 roku, s. 1–2.
Podobnie ogólny charakter miała jedna z ostatnich programowych odezw konspiracyjnej
WRN – Precz z faszyzmem. Czytamy w niej m. in.: „Walczymy o prawo strajku, o kontrolę
nad zakładami pracy. Walczymy o prawo stowarzyszania się w niezależnych związkach zawodowych. Walczymy o wolność słowa drukowanego, o swobodę wyrażania swych przekonań. Walczymy o podstawowe prawa polityczne robotnika i chłopa, prawo swobodnego wyboru władz politycznych naszego kraju. Walczymy o prawo samodzielnego decydowania
o losach Kraju”. Precz z faszyzmem!, druk ulotny, brak miejsca i daty wydania – z treści można jednak wywnioskować, iż odezwa ta powstała pod koniec 1944 roku. AAN, Wolność,
Równość, Niepodległość 1940–1944, sygn. 205/1.
56 Dokąd Polska zmierza? Wywiad z Tomaszem Arciszewskim, przewodniczącym CKW
PPS, „Robotnik Polski w Wielkiej Brytanii” nr 17 z 1 września 1944 roku, s. 2.
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ty nadzieje te bardzo szybko okazało się płonne. Socjaliści zostali postawieni w bardzo skomplikowanej sytuacji. Stając przed analogicznym co
Stronnictwo Ludowe wyborem, zdecydowali się kontynuować nieprzejednaną linię polityczną, wykluczając jakiekolwiek koncesje terytorialne czy
też programowe wobec ośrodka lubelskiego. W efekcie zmuszeni byli do
trwania w mniejszościowym układzie z narodowcami z grupy Tadeusza
Bieleckiego.
Do końca wojny pozostali za to wierni własnej wizji organizacji państwa
i społeczeństwa, nie rezygnując przy tym z heroicznych prób ich realizacji.
Kolejne wydarzenia – wzrost znaczenia PKWN, a później Rządu Tymczasowego RP, czy wreszcie powołanie TRJN – systematycznie ograniczały
jednak możliwości realizacji programu PPS, jak również współtworzonego
przez nią gabinetu. Wizja, mająca swoje korzenie w programie paryskim
i manifeście rządu lubelskiego, dookreślona programem radomskim,
w czasie wojny zrekonstruowana i częściowo zmodyfikowana w Programie
Polski Ludowej oraz innych deklaracjach ideowo-programowych, broszurach i artykułach zamieszczanych na łamach prasy partyjnej, jak wiele innych koncepcji wychodzących z obozu rządowego lat wojny i okupacji niestety pozostała tylko teoretycznym konceptem.

Stronnictwo Narodowe
Spośród wszystkich partii obozu rządowego Stronnictwo Narodowe bodaj najłatwiej i najszybciej przeszło do działalności konspiracyjnej. Już
w październiku 1939 roku w Warszawie wybrane zostały nowe, konspiracyjne władze partii, postanowiono także o powołaniu własnej organizacji
wojskowej (Narodowa Organizacja Wojskowa) oraz utworzeniu głównych
organów prasowych.
W początkowym okresie II wojny światowej, zarówno w kraju jak i na
wychodźstwie, myśl polityczna Stronnictwa Narodowego była jednak bardzo ograniczona. Wynikało to w dużej mierze z permanentnej wręcz walki
frakcyjnej wewnątrz partii, rywalizacji z innymi ugrupowaniami o przywództwo w obozie narodowym, jak również starych przedwojennych
podziałów funkcjonujących w jego ramach57.
57 Wewnątrz partii spór prowadzili zwolennicy znajdującego się na wychodźstwie prezesa, od jego nazwiska nazywani „bielecczykami” z grupą Kazimierza Kowalskiego i Jędrzeja
Giertycha. Ta druga grupa znalazłszy się w defensywie próbowała prowadzić samodzielną
działalność wojskowo-polityczną pod szyldem Narodowo-Ludowej Organizacji Wojskowej,
co jednak ostatecznie zakończyło się niepowodzeniem i powrotem secesjonistów do „Kwadratu”. W konspiracji grupa Bieleckiego mogła przy tym liczyć na poparcie „starych”,
którzy jednakowoż na wychodźstwie pozostawali już w opozycji do prezesa partii. Jeśli do
tego dodamy działające w ramach obozu i oddziałujące na SN ugrupowania skrajne jak
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Być może dlatego właśnie, nie chcąc pogłębiać wyrosłych linii podziału,
„Kwadrat” bardzo długo zwlekał z opublikowaniem nowego programu.
W efekcie tworzyło to kuriozalną sytuację, w której z jednej strony opracowanie nowego programu, wobec dawno już nieaktualnych założeń z 1928
roku58 wydawało się koniecznością, z drugiej jednak narażało SN na kolejne rozłamy i dalszą utratę integralności wewnętrznej59.
Niezależnie od tego, w znacznej mierze inspirowane przez pozostałe partie
obozu narodowego konstruujące monumentalne wręcz programy polityczne60, Stronnictwo Narodowe starało się prowadzić własne rozważania ideowe.
W pierwszych miesiącach wojny i okupacji, dyskusja programowa ograniczała się przede wszystkim do wydawanej w dużym nakładzie prasy partyjnej. Reprezentatywnym dla Stronnictwa Narodowego tytułem był przede
wszystkim główny organ prasowy partii – „Walka”61, który dosyć szybko osiągnął ogromny jak na warunki konspiracyjne, ponad 20-tysięczny nakład.
Podobnie jak w przypadku innych nurtów politycznych tak i w publicystyce „Kwadratu” dominowały ogólne, teoretyczne rozważania. Już latem
1942 roku artykułem Polska idea narodowa zapoczątkowano ciekawą dyskusję poświęconą właściwemu rozumieniu pojęcia demokracji i nacjonalizmu62. Publikowane teksty nie stanowiły przy tym rozbudowanych konceptów, jak miało to miejsce choćby w przypadku ruchu ludowego. Warunkował to zresztą sam charakter „Walki”, która inaczej niż np. „Przebudowa”
była pismem bardziej informacyjnym niż programowym63.
ONR – „ABC” i Konfederację Narodu okaże się, iż w istocie nurt ten był chyba najbardziej
niejednolity wewnętrznie co bez wątpienia utrudniało prace programowe. O problemach
organizacyjnych szerzej w: J.J. Terej, Rzeczywistość i polityka. Ze studiów nad dziejami najnowszymi Narodowej Demokracji, Warszawa 1971.
58 Program Stronnictwa Narodowego uchwalony przez Radę Naczelną 7 października
1928 roku, Warszawa.
59 Teza mówiąca o wpływie struktury organizacyjnej na dorobek programowy znajduje
uzasadnienie także w końcowym okresie wojny. Wówczas to, gdy do partii po licznych secesjach wracali skruszeni członkowie, a partia stawała się niemal monolitem prace nad programem uległy gwałtownemu przyspieszeniu, czego dowodem stało się ostatecznie, nowe,
kompleksowe opracowanie – Program Stronnictwa Narodowego. Mimo, iż nie zyskał on
rangi oficjalnego dokumentu partyjnego, będzie w dalszej części przedmiotem szczegółowej analizy. Zob. J. Kulińska, M. Orłowski, R. Sierchuła, Narodowcy. Myśl polityczna i społeczna obozu narodowego w Polsce w latach 1944–1947, Warszawa-Kraków 2001.
60 To bardzo charakterystyczne, że największe programy tworzyły w okresie wojny ugrupowania mniejsze, w tym przypadku ONR – „Szaniec”, Konfederacja Narodu i NLOW.
Problem ten dotyczył zresztą nie tylko obozu narodowego, ale i pozostałych głównych nurtów politycznych.
61 Okresowo ukazujący się również w formie mutacji z tytułem „Wojna”.
62 Polska idea narodowa, „Walka” nr 22 z 17 czerwca 1942 r.
63 Zob. m. in. Budujmy Polskę po Polsku, „Walka” nr 30 z 25 lipca 1941 r.; Pójdziemy
własną drogą, „Walka” nr 28 z 18 października 1940 r.; Solidarność narodowa, „Walka” nr
25 z 27 września 1940 r.; Tylko wielka i silna Polska, „Walka” nr 35 z 5 września 1941 r.; HaNr 2 (15)/2008 Społeczeństwo i Polityka
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Częściowe ożywienie działalności programowej i równoczesne pogłębienie rozważań nastąpiło w 1943 roku, za sprawą opublikowania głównej broszury politycznej o charakterze oficjalnego programu Stronnictwa Narodowego pt. Na drodze do wielkości64. Był to stosunkowo obszerny program
obejmujący zagadnienia natury ogólnej, jak określenie głównych celów politycznych ruchu, ale także i bardziej szczegółowe rozwiązania dotyczące
sfery gospodarczej jak np. organizacja systemu kredytowo-bankowego.
Z punktu widzenia problematyki artykułu istotne znaczenie miała zawarta w nim deklaracja dotycząca ustanowienia obok organów administracji publicznej różnych form samorządu. Autorzy programu przewidywali
utworzenie m. in. samorządu gospodarczego, samorządu zawodowego i samorządu kulturalnego. Organizacje te miały przejąć wszystkie „sprawy życia codziennego” wiążąc „egzystencję każdego Polaka z życiem Narodu”.
Istota zmian polegała więc na zasadniczym ograniczeniu kompetencji najwyższych władz administracyjnych na rzecz organizacji samorządowych.
Zwiększenie zakresu współdecydowania obywateli przewidywano też
w odniesieniu do sfery społeczno-gospodarczej65.
W ograniczonym zakresie problematyka samorządności została poruszona także w artykule Sejmowładztwo, czy Golędzinów?66 opublikowanym
w „Warszawskim Głosie Narodowym”. Po retrospekcji wszystkich dwudziestowiecznych form ustroju politycznego RP, wskazaniu ich głównych
zalet i wad, autorzy formułowali własne postulaty w zakresie organizacji
państwa i społeczeństwa, jaką miał być – ustrój narodowy. Mimo złowrogo
brzmiących zapowiedzi o „jedynie słusznej idei” i ustanowieniu jednolitej
i silnej organizacji politycznej państwa, równolegle deklarowano, iż przyszły ustrój narodowy będzie dążył „do wyrobienia w narodzie umiejętności
samorządzenia sobą, do przeniesienia części ciężaru władzy z rządu na naród”67. Tylko samorządność, wyrażona poprzez „przerzucenie dużej części
sła i rzeczywistość, „Walka” nr 42 z 24 października 1941 r.; Jaka ma być Polska?, „Walka”
nr 32 z 26 sierpnia 1942 r.; Władza, „Walka” nr 36 z 23 września 1942 r.; a z nieco późniejszych także: Nasza rocznica, „Walka” nr 46 z 2 grudnia 1943 r.; Cztery lata „Walki”, „Walka” nr 46 z 2 grudnia 1943 r. oraz Społeczeństwo – a polityka, „Warszawski Głos Narodowy” nr 25 z 1943 r.
64 K. Przybysz (red.), Wizje Polski. Programy polityczne lat wojny i okupacji 1939–1944,
Warszawa 1992, s. 207–266.
65 Ta problematyka była też później kontynuowana w dwóch broszurach pt. Narodowy
program gospodarczy oraz Narodowy program rolny. Rozważania te kontynuowano później
na łamach prasy partyjnej w pierwszej połowie 1944 roku. Zob. O narodowy program gospodarczy, „Walka” nr 8 z 24 lutego 1944 r.; Możliwości ustroju zawodowego w Polsce, „Sprawy
Narodu” nr 8–9, luty–maj 1944 r.; O co walczymy: Własność fundamentem, „Walka” nr 11
z 16 marca 1944 r.
66 Sejmowładztwo, czy Golędzinów?, „Warszawski Głos Narodowy” nr 33 z 1943 r.
67 Tamże.
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kompetencji władz państwowych na samorząd”68, mogła zdaniem autorów
artykułu uchronić przyszłą Polskę przed powrotem skompromitowanych
w minionych latach form ustrojowych.
Przywołany wyżej artykuł zapowiadał wyraźną ewolucję programową
Stronnictwa Narodowego jaka dokonała się w 1944 roku. I tak w ostatnim
okresie wojny daje się zauważyć powrót do demokracji parlamentarnej jako postulowanego reżimu politycznego. Rzadziej natomiast pojawiała się
już idea demokracji narodowej, do której jeszcze nie tak dawno odwoływano się niemal powszechnie.
Dopełnieniem zasygnalizowanej wyżej przemiany w ruchu narodowym
stały się opracowane na przełomie 1944 i 1945 roku Wytyczne programowe
ruchu narodowego w Polsce69, które przy pewnych wątpliwościach można
uznać za faktyczny program partii. Mimo, iż w podtytule tego dokumentu
pojawiła się adnotacja Program Stronnictwa Narodowego, nie miał on jednak charakteru oficjalnego, a stanowił raczej projekt do dalszej wewnątrzpartyjnej dyskusji, do której zresztą zachęcano we wstępie rozważań. Brak
jakichkolwiek możliwości jego realizacji w po wojnie, czynił go niezwykle
szczerym i prawdziwym, a fakt, iż w świetle dzisiejszych badań, był to także ostatni wojenny dokument „Kwadratu” przyznawał mu miano swoistego testamentu politycznego polskich narodowców. Bez wątpienia warto
więc przyjrzeć się bliżej i tym rozważaniom.
Wzorem wielu poprzednich enuncjacji w programie odwoływano się do
patriotyzmu, polskości i katolickiej nauki społecznej, ale także co stanowiło istotny zwrot, do katalogu liberalnych wartości, takich jak wolność, równość, sprawiedliwość i praworządność.
W oparciu o te zasady deklarowano, że w oswobodzonej Polsce państwo
będzie stało na straży wolności osobistej i wolności zrzeszania się. Zobowiązywano się także, że przyszłe władze stworzą idealne warunki rozwoju
inicjatywy prywatnej i samoorganizacji społecznej. Co najważniejsze, za
podstawę wolności uznano szeroko ujęty samorząd terytorialny i gospodarczy. Zapewniano też, iż państwo dołoży wszelkich starań, by możliwie
jak najbardziej aktywizować wszystkich obywateli dla rozwijania działalności służącej lokalnym społecznościom.
Ustrój przyszłej Polski zamierzano oprzeć na zasadzie solidaryzmu narodowego. Jego fundamentem miało być samo społeczeństwo zorganizowane w autonomiczne związki zawodowe, gospodarcze i terytorialne.
Związki te (w domyśle samorządy) miały przejąć większość dotychczasowych tradycyjnych funkcji państwa.
68

Tamże.
Wytyczne programowe ruchu narodowego w Polsce. Program Stronnictwa Narodowego,
[w:] L. Kulińska, M. Orłowski, R. Sierchuła, Narodowcy. Myśl…, dz.cyt., s. 43–55.
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Narodowcy jednoznacznie odrzucali przy tym wszelkie dyktatorskie formy sprawowania władzy opowiadając się za ustrojem współdziałania ogółu
obywateli. Sami określali taką formę ustrojem narodowym lub też korporacyjnym.
Jak zatem widać ostatni wojenny program Stronnictwa Narodowego
miał bezsprzecznie demokratyczny charakter. W znaczący sposób różnił
się od publikowanych w poprzednich latach opracowań, zakładających budowę państwa narodowego jako alternatywy dla demokracji parlamentarnej. W Wytycznych, tak jak i w przywołanych wcześniej publikacjach prasowych z końca wojny, państwo narodowe stało się niczym innych jak synonimem demokracji – jej szczególną formą.
Odnalezienie w wymienionych wyżej deklaracjach, artykułach i opracowaniach programowych idei samorządności oraz innych demokratycznych
zasad nie jest zadaniem łatwym. W dużej mierze jest to efektem dziedzictwa narodowców, w tym przede wszystkim koncepcji totalistycznych, jakie
od 1935 roku coraz częściej pojawiały się w ich taktyce i działalności partyjnej, czego najlepszym dowodem były choćby przedwojenne opracowania Jędrzeja Giertycha. Także w trakcie wojny, choć już zdecydowanie rzadziej i raczej na peryferiach ruchu, mieliśmy do czynienia z recepcją
podobnych haseł i treści.
Jednocześnie wojna i trwająca okupacja ziem polskich, wpływały na łagodzenie dotychczasowej linii politycznej. Najlepszym tego dowodem może być przede wszystkim obecność „Kwadratu” w instytucjach i organizacjach Polskiego Państwa Podziemnego, obecność w organach władzy państwowej na wychodźstwie, ale przede wszystkim ostatni dokument programowy SN z czasów wojny i okupacji. W konsekwencji także i rozważaniach
„Kwadratu” możliwe stało się odnalezienie aspektów, które choćby w pośredni sposób, to jednak nawiązywały do tradycji demokratycznych, w tym
także do idei samorządności.
Kończąc rozważania poświęcone wojennym losom polskich narodowców i tworzonym przez nich koncepcjom programowym trzeba stwierdzić,
że ich historia miała chyba najsmutniejszy epilog. Inaczej niż ruch socjalistyczny, ludowy, czy chrześciajńsko-społeczny obóz narodowy w Polsce Ludowej nie zyskał choćby potencjalnej możliwości zrealizowania swoich założeń. Jako jedyny nie otrzymał nawet prawa swobodnego głoszenia swoich poglądów. Mimo prób podejmowanych przez niektórych krajowych
działaczy SN, mimo utworzenia w lipcu 1945 roku w Warszawie Komitetu
Legalizacyjnego, władze komunistyczne stanowczo odmawiały zgody na
rejestrację ruchu. Narodowcy próbowali więc kontynuować działalność
konspiracyjną, co jednak przy systematycznie rozbudowywanym aparacie
represji stawało się coraz trudniejsze, a z czasem w ogóle niemożliwe.
Społeczeństwo i Polityka Nr 2 (15)/2008

Z chwilą wybuchu wojny, Stronnictwo Pracy miało utrudnioną względem innych partii sytuację. W wolnej Polsce nie zdążyło wystarczająco
ugruntować swej pozycji, co w warunkach konspiracji okazało się jeszcze
trudniejsze. Dodatkowym obciążeniem było też samo zjednoczenie, które
choć formalnie dokonało się w 1937 roku bez większych zakłóceń, wcale
nie zlikwidowało starych linii podziału między PSChD a NPR70, czy nawet
w ramach samej tylko NPR. W konsekwencji targana sprzecznościami partia doświadczyła w czasie wojny znaczącego rozłamu, który jak miało się
jednak później okazać przyczynił się do wzmocnienia jej działalności ideowo-programowej. W miejsce lewicowych radykałów o enpeerowskim rodowodzie, do partii przyłączyły się bowiem niezwykle prężne i twórcze środowiska chrześcijańsko-społeczne, na czele z „Unią”, której nie sposób nie
traktować od początku za integralną część „Rombu”71.
W okresie poprzedzającym zjednoczenie środowisk chrześcijańsko-demokratycznych Stronnictwo Pracy nie przedstawiło całościowego programu politycznego. Powszechnie obowiązującym i oficjalnie stosowanym był
nadal program z 10 października 1937 roku, uchwalony na zjeździe zjednoczeniowym PSChD i NPR72. Z konieczności źródłem badania myśli politycznej „Stropu” w pierwszych latach wojny muszą być wyłącznie publikowane na łamach prasy, artykuły programowe i luźne rozważania o charakterze publicystycznym autorstwa przywódców SP. Problem w tym, iż
w pierwszych latach również było ich bardzo niewiele, a i te które się ukazywały, z racji swej formy, nie mogą uchodzić za podstawowe i wiążące
źródło. Takim źródłem będzie już natomiast na pewno dyskusja programowa na łamach prasy partyjnej, która jednak rozpocznie się dopiero pod
koniec 1942 roku na łamach „Reformy”, poprzedzając sygnalizowany
wcześniej akces do SP innej chrześcijańsko-demokratycznej formacji –
„Unii”.
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Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji i Narodowa Partia Robotnicza.
Rozłamowcy (gł. z dawnej NPR) na przełomie 1942 i 1943 roku utworzyli Stronnictwo Zrywu Narodowego. Choć początkowo formacja ta poparła władze RP na wychodźstwie, przez co można byłoby ją uznać za element obozu rządowego, szybko przeszła na
stronę opozycji. Jak wspomniano w tekście rozłam przyniósł jednak i dobre strony. Stronnictwo Pracy stało się partią bardziej spójną wewnętrznie, jednolitą programowo, a przez
to otwartą na inne środowiska chrześcijańsko-demokratyczne. Większość z tych środowisk,
na czele z „Unią”, weszła ostatecznie do SP na przełomie 1943 i 1944 roku. O problemach
organizacyjnych chadecji szerzej w: A. Andrusiewicz, Stronnictwo Pracy 1937–1950. Ze studiów nad dziejami najnowszymi chadecji w Polsce, Warszawa 1988 oraz W. Bujak, Historia
Stronnictwa Pracy 1937–1946–1950, Warszawa 1988.
72 Pełny tekst programu w: A. Łuczak, J. R. Szaflik, Druga Rzeczpospolita. Wybór dokumentów, Warszawa 1988, s. 428–436.
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Inaczej niż Stronnictwo Pracy, chadecka „Unia” od pierwszych miesięcy wojny kreśliła odważne wizje programowe. Konieczne wydaje się ich
przypomnienie, tym bardziej, że jak pisał jeden ze znawców tematu Andrzej Andrusiewicz: „Bez znajomości poglądów Unii, nie zrozumiemy programu Stronnictwa Pracy. Chodzi tu zresztą nie tylko o optymalne odczytanie tego programu do czego jest potrzebna orientacja w przebiegu unijnych dyskusji, ale o odpowiedź na pytanie do jakiej orientacji ideowej i politycznej, do jakich kręgów społecznych był on adresowany”73. Prezentacja
ta jest wskazana tym bardziej, że od początku w programach tej organizacji, idei samorządności przyznano kluczową rolę.
Pierwszy całościowy program unionistyczny został ogłoszony już w 1942
roku. Deklaracja ideowa „Unii” składała się z 51 rozbudowanych tez poprzedzonych inwokacją wyrażającą przekonanie o konieczności trwania
w walce o nowy porządek świata74.
Z punktu widzenia kluczowego problemu określonego w tytule artykułu, jedną z najważniejszych tez deklaracji była teza 21 – Powszechny samorząd zawodowy. Zgodnie z duchem idei samorządności, postulowano w niej
maksymalne ograniczenie kompetencji władz administracyjnych i jednoczesne przekazanie tychże bezpośrednio obywatelom zorganizowanym w ramach powszechnego samorządu. Potwierdzały to słowa: „Państwo powinno
wziąć na siebie bezpośrednio tylko te zadania, które nie mogą być wykonane przez samorzutną inicjatywę jednostek i grup społecznych – wszystkie te
funkcje, które mogą być wypełnione przez zorganizowane grupy społeczne,
winien przejąć na siebie samorząd. Naród ma prawo do samorządu, jako
wspólnota kulturalno produkcyjna, posiadająca historyczną samowiedzę
i zdolna do pełnienia samorzutnie swej misji dziejowej”75.
Program „Unii” dokładnie przewidywał także sposób zorganizowania
samorządu. Miał on pochodzić z wolnych i demokratycznych wyborów oraz
pozostawać całkowicie niezależnym od administracji państwowej. W swojej
działalności samorząd miał się przy tym kierować kilkoma najważniejszymi
zasadami, do których zaliczano interes publiczny, godność człowieka i spra73

A. Andrusiewicz, Stronnictwo…, dz.cyt., s. 166.
Co niezmiernie charakterystyczne, w programie tym można odnaleźć bardzo wiele
elementów idealistycznych, tradycyjnie związanych bardziej ze sferą religii lub filozofii niż
ze sferą polityki. Poza uznaniem prymatu nauki chrześcijańskiej w życiu i organizacji zbiorowej, w deklaracji odnajdujemy też idee mesjanizmu i uspołecznionego personalizmu,
który sprowadzał się do przypomnienia starej prawdy, że człowiek jest istotą suwerenną ale
i społeczną, toteż jego rozwój możliwy jest wyłącznie w ramach rodziny, samorządu, narodu, państwa i kościoła. Tylko w ramach tych społeczności człowiek mógł zdaniem autorów
programu, osiągnąć pełnię swych twórczych możliwości, zbliżając się tym samym ostatecznie do zbawienia.
75 A. Andrusiewicz, Stronnictwo…, dz.cyt., s. 163.
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wiedliwość społeczną. Warto zaznaczyć, że poza sferą społeczno-gospodarczą, na zasadach powszechnego samorządu zamierzano również oprzeć inne dziedziny życia społecznego jak np. kulturę, naukę i sztukę.
Rozważania zawarte w deklaracji programowej kontynuowano w 1943
roku na łamach unijnego pisma „Naród”. Choć nie były to wszakże pierwsze ideowo-programowe artykuły76, to jednak stanowiły najpełniejszą wizję
powojennych stosunków społeczno-politycznych w państwie. I tak, w lutowym numerze pisma, zamieszczony został tekst O nowy układ sił politycznych w Polsce, podejmujący właśnie problematykę niezbędnych przeobrażeń tej dziedziny, w kierunku bliżej nieokreślonej „demokracji idei”77.
Zdecydowanie bardziej konkretne rozważania przynosiła inna część lutowego numeru pisma – Hasła społeczno-gospodarcze „Unii”. Pomijając
stricte gospodarcze aspekty tych rozważań, warto wspomnieć o kilku postulatach bezpośrednio związanych z tematem artykułu. Z ideą samorządności bez wątpienia korespondowała bowiem jedna z podstawowych zasad
programu mówiąca, iż cały „unionistyczny ustrój społeczno-gospodarczy
nie ma charakteru mechanicznego, lecz organiczny, co realizuje organizacja samorządu społeczno-gospodarczego”78. Podobnie ogromną wagę
przypisywano rozwojowi spółdzielczości, „jako właściwej drogi dla nadania
produkcji, wymianie i kredytowi charakteru organicznego”79. Oba przywołane wyżej fragmenty tez jednoznacznie wskazują, iż w sferze pozapolitycznej postulowano oddanie obywatelom znacznej części tradycyjnych kompetencji państwa.
Obraz sfery politycznej przyszłego państwa został doprecyzowany
w drugim i ostatnim samodzielnym programie „Unii”, jakim były Zasady
ustroju politycznego Polski. Tezy dyskusyjne, autorstwa jednego z najważniejszych ideologów ruchu – Kazimierza Studentowicza. Z dzisiejszej perspektywy program ten można uznać za faktyczne podsumowanie samodzielnych poglądów „Unii” w zakresie problematyki ustrojowej. Zawierał
on bowiem zarówno najważniejsze idee podnoszone dotąd na łamach „Narodu”, jak również rozwijał najistotniejsze elementy dotyczące organizacji
ustroju państwa, w tym także problematyki samorządowej.
Niezmiernie istotny był fragment określający ogólną pozycję władz państwowych, które choć z natury rzeczy suwerenne, winny być ograniczone
przez wolę zorganizowanych obywateli. Nie mniej istotnym postulatem było upodmiotowienie wszelkich form obywatelskiej aktywności niezależ76

Zob. m. in. Przekrój, „Naród” z 10 czerwca 1942 r., s. 1 oraz Warunki jedności narodowej, „Naród” z 11 listopada 1942 r., s. 4–6.
77 O nowy układ sił politycznych w Polsce, „Naród”, luty [zaniechano stosowania daty
dziennej – przyp. B.P.] 1943 r., s. 5.
78 Hasła społeczno-gospodarcze „Unii”, teza 3, „Naród”, luty 1943 r., s. 11.
79 Tamże, teza 4.
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nych od państwa. Nie pozostawiając najmniejszych wątpliwości, autor programu deklarował bowiem: „Instytucja państwowa nie powinna w żadnym
wypadku niweczyć mniejszych społeczności, z których na pierwszym miejscu stoi rodzina, na drugim różnego rodzaju samorządy”80.
To właśnie jak najszerszy samorząd był dla Studentowicza podstawą
ustroju przyszłej Polski. Tylko w nim najpełniej obecna była jego zdaniem
zasada demokracji bezpośredniej. Warto zaznaczyć, iż autor programu rozumiał ideę samorządności bardzo współcześnie, opierając organizację samorządu na zasadzie decentralizacji nie zaś dekoncentracji władzy. Tylko
tak zorganizowany samorząd mógłby jego zdaniem stać się prawdziwą
szkołą życia publicznego. Ten tok rozumowania uzasadniały słowa deklaracji: „Najbardziej bezpośredni udział w rządach może mieć naród przez
samorząd. Dlatego samorząd, o ile jest prawdziwy i nie pokrywa swą formą pewnych odgałęzień administracji państwowej, stoi najbliżej poczucia
moralnego narodu i jest najzdrowszą formą załatwiania spraw publicznych. Dlatego też dążymy do jak najpełniejszego rozwoju samorządu we
wszelkich dziedzinach życia zbiorowego, domagając się powołania, obok
samorządu terytorialnego, samorządu społeczno-gospodarczego, kulturalno-wychowawczego i rodzinnego”81.
Zbliżające się zjednoczenie ruchu chrześcijańsko-demokratycznego zaktywizowało działalność ideowo-polityczną w łonie polskiej chadecji. O ile,
w przypadku „Unii”, można jednak mówić o niewielkim zwiększeniu liczby
artykułów publikowanych na łamach „Narodu”, względnie liczby ukazujących się broszur politycznych i autorskich opracowań członków ruchu, o tyle w Stronnictwie Pracy, na nieco ponad miesiąc przed zjednoczeniem, dokonał się prawdziwy przełom. Można przyjąć, iż to gwałtowne ożywienie
debaty programowej było wyrazem chęci pokazania, iż odnowiona i wzmocniona liczebnie partia w sensie ideowym opierać się będzie nie tylko na dorobku unionistów, ale także na myśli politycznej Stronnictwa Pracy. Prawdopodobnie temu miała służyć seria artykułów z przełomu 1942 i 1943 roku jakie ukazywały się w „Reformie”, z których najważniejszymi wydają się
Zagadnienia programowe zamieszczone w świątecznym numerze pisma poświęcone koncepcjom przebudowy ustroju politycznego państwa.
Autorzy rozważań definiowali państwo jako emanację narodu, „skupienie środków, które Narodowi i każdemu lojalnemu obywatelowi zapewnić
winny warunki wszechstronnego rozwoju i ochronę praw państwowych”82.
Ich zdaniem realizacja tego podstawowego celu mogła być możliwa wyłącznie w państwie demokratycznym, które wywodziłoby swą siłę z faktu,
80
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iż suwerenem wszelkiej w nim władzy byłby ogół obywateli. Potwierdzał to
inny fragment tekstu: „Pełnię wszechstronnego rozwoju Narodu i obywateli zapewni tylko państwo oparte na ustroju demokratycznym, który
w wolności, samorządzie, poszanowaniu prawa wyzwala i uruchamia maksimum energii indywidualnej i zbiorowej, kształci poczucie odpowiedzialności, umożliwia rządy silne, moralne, bo oparte na zaufaniu społeczeństwa”83.
Interesującym novum miało być pośrednie włączenie samorządu do
organów władzy państwowej. Koncepcja ta daje się zauważyć w sposobie
organizacji, wyboru i zakresie kompetencji izby wyższej parlamentu.
I tak według projektu „Stropu” senat miał być bowiem nie tyle reprezentacją kierunków politycznych, co raczej środowiska kultury i przedstawicieli zawodów. Zmianę tę uzasadniano bardzo ciekawie: „Różnica bowiem między jedną izbą, a drugą oparta tylko na cenzusie wieku jest zbyt
mała i nieuzasadniona. Senat wybierany na tych samych podstawach politycznych co sejm jest właściwie tylko instrumentem do opóźniania i komplikowania funkcyj ustawodawczych. Natomiast senat powołany na zasadzie innego przekroju społeczeństwa (przekroju pionowego) stanowi właśnie inną, uzupełniającą sejm reprezentację, sięgającą w głąb funkcyj kulturalnych i zawodowych narodu. W tych warunkach współpraca takiego senatu z takim Sejmem będzie zjawiskiem politycznym niezwykle ciekawym
sięgającym w głąb życia zbiorowego. Będzie więc senat reprezentacją wyznań religijnych, wyższych zakładów naukowych, stowarzyszeń użyteczności, samorządu, wolnych zawodów oraz rolnictwa, przemysłu i handlu,
oczywiście zarówno pracodawców jak i pracowników”84. Charakter
i kształt nowego senatu warunkował konieczność wprowadzenia oddzielnej ordynacji wyborczej. I tak zakładano, że odpowiednie wybory senatorów przeprowadziłyby same izby i korporacje zawodowe, przez co Senat de
facto stałby się najważniejszym organem szerokiego, wielosektorowego samorządu w nowej Rzeczypospolitej. Jednocześnie, co także wymaga podkreślenia, senat w zakresie prerogatyw politycznych posiadałby takie same
uprawnienia jak sejm, w tym także inicjatywę ustawodawczą.
13 lutego 1943 roku zapoczątkował nowy okres polskiej chadecji. Dokonało się długo oczekiwane zjednoczenie Stronnictwa Pracy oraz
„Unii”85. Niedługo potem na łamach dwóch głównych organów prasowych
partii – „Reformy” oraz „Narodu” rozgorzała kolejna, chociaż pierwsza po
połączeniu, debata programowa. Szczególnie ważnym elementem ówcze83
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85 Deklaracja o złączeniu Unii ze Stronnictwem Pracy, „Reforma” nr 6 z 10 kwietnia 1943 r.,
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snej dyskusji stało się opracowanie spójnego programu społeczno-gospodarczego, bowiem właśnie na tej płaszczyźnie rysowały się dotąd największe różnice między obiema formacjami. Dla zobrazowania powagi tego
problemu warto przywołać dwa artykuły programowe z kwietnia i maja
1943 roku jednocześnie ograniczając się wyłącznie do elementów związanych z ideą samorządności, a pozostawiając bez analizy kwestie o charakterze stricte ekonomicznym.
I tak pierwszy z artykułów, opublikowany na łamach „Narodu”, w całości poświecony został organizacji samorządu społeczno-gospodarczego.
Kluczowa była już pierwsza z tez artykułu, która stanowiła swoiste wprowadzenie do dalszych rozważań i w której w fachowy, acz poetycki sposób,
zdefiniowano pojęcie samorządu: „Życie społeczno-gospodarcze posiada
charakter nie mechaniczny, lecz organiczny. Mechaniczna budowa życia
społecznego polega na tym, że całość tworzy się z jednakowych i drobnych
indywidualnych elementów. Budowa organiczna polega na skupieniu elementów drobniejszych w większe całości o samoistnym i autonomicznym
charakterze, z których z kolei powstają dalsze skupienia, łączące się wreszcie w jedną wielką harmonijną całość. Organizacje prawną, odpowiadającą organicznej budowie społeczeństwa, stanowi samorząd społeczno-gospodarczy, który jest wyrazem wyrzeczenia się równocześnie jednostki z niczym nieograniczonej swobody i państwa z części swych uprawnień”86.
Kolejne punkty przewidywały sposób zorganizowania samorządu społeczno-gospodarczego. Na pierwszy plan wysuwały się takie kwestie jak
powszechny i przymusowy charakter samorządu, a także demokratyczny
sposób jego wyłaniania poprzez wolne i nieskrępowane wybory. Demokratyczne zasady określały również sposób funkcjonowania samorządu. Wskazywano m. in. na potrzebę kolegialności uchwał władz samorządowych
w procesie podejmowania decyzji, jednocześnie postulując by decyzjom
tym przyznać rangę decyzji publiczno-prawnych. Przed samorządem stawiano przy tym kilka zadań podstawowych, jakie winien spełniać. Kryteriami jego działalności miały być: „a) służba względem interesu ogólnego narodu; b) przestrzeganie zasad sprawiedliwości społecznej; c) poszanowanie
prawa jednostki do swobodnego rozwoju pod względem duchowym, fizycznym i moralnym”87.
Warto raz jeszcze zaznaczyć, iż samorząd społeczno-gospodarczy miał
mieć charakter powszechny i przymusowy, a więc w praktyce obejmować
wszystkie dziedziny życia gospodarczego, w tym wszystkie zawody i branże. Pozwoliłoby to na zbudowanie jego wielostopniowej struktury w państwie. Zgodnie z założeniami programu najniższy szczebel miały stanowić
86
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rady zakładowe. Drugim ogniwem miały być powiatowe i wojewódzkie samorządy branżowe, a trzecim nadzorujące ich działalność wojewódzkie rady społeczno-gospodarcze, stanowiące samorząd międzybranżowy i kierujące całością życia gospodarczego na danym terenie. Zwieńczeniem czterostopniowej struktury samorządu społeczno-gospodarczego miała być
Naczelna Rada Społeczno-Gospodarcza. Ten najwyższy organ samorządowy, przy pewnych zastrzeżeniach, można byłoby uznać wręcz za element
systemu politycznego państwa. Zgodnie z projektem NRS-G miała bowiem posiadać m. in. prawo inicjatywy ustawodawczej, a także prawo dokonywania wiążącej oceny wszystkich projektów ustaw społeczno-gospodarczych, jakie rząd i inne organy władzy wykonawczej zamierzały skierować do parlamentu.
Z innych istotnych kwestii warto również zaznaczyć, iż autorzy tez postulowali ponadto systematyczne zwiększanie kompetencji samorządu kosztem władz państwowych zgodnie z duchem zasady decentralizacji władzy. Na drodze ustawowej zamierzano stopniowo przekazywać samorządom określone, co raz to bardziej odpowiedzialne i złożone problemy. Takie rozwiązanie uzasadniano przy tym niemal tak samo jak czynią to dzisiejsi zwolennicy rozwiązań decentralizacyjnych, akcentując, iż samorząd
jako instytucja z założenia bardziej fachowa, wyspecjalizowana i bliższa
obywatelowi, powierzone zadania wykona sprawniej niż zbiurokratyzowany aparat władzy państwowej.
Nie rozwijając bliżej pozostałych punktów programu należy jednoznacznie stwierdzić, iż opublikowany na łamach „Narodu” tekst był w istocie niezwykle dokładny i w postaci blisko 30 rozbudowanych tez, określał niemal
wszystkie funkcje samorządu społeczno-gospodarczego. Opierając się na
zasadzie pełnej decentralizacji władzy i systematycznym rozszerzaniu
uprawnień samorządu, zdecydowanie promował obywatelską aktywność88.
Innym ciekawym artykułem programowym był tekst zamieszczony
w majowym numerze „Reformy” pt. Ustrój korporacyjny. Korporacjonizm
był punktem spornym w programach politycznych Unii i SP. Podczas gdy
unioniści przywiązywali doń ogromne znaczenie, widząc w nim jeden z filarów ustroju społeczno-gospodarczego przyszłego państwa, członkowie
Stronnictwa Pracy, szczególnie w okresie przewagi we władzach partii
dawnych działaczy NPR, w korporacjonizmie upatrywali elementów faszystowskich, obcych polskiej tradycji politycznej. Po zjednoczeniu, konieczne wydało się podjęcie próby kompromisowej interpretacji doktryny korporacjonizmu, tak by pogodzone zostały te dwa skrajne stanowiska. Trze88

Por. także inny artykuł pt. Deklaracja społeczno-gospodarcza. Projekt dyskusyjny, „Naród” nr 5 z maja 1943 r., s. 8–12. Tekst ten powielał główne wątki zasygnalizowane w poprzednim numerze pisma.
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ba przyznać, iż tekst zaprezentowany na łamach „Reformy” jeśli nawet tego nie czynił, to w sposób znaczący konflikt ten łagodził.
Wspomniany artykuł prezentował korporacjonizm jako jedną z pożądanych form samorządu społecznego. Jak bowiem uzasadniano: „system korporacyjny (...) polega na jednoczeniu ludzi zbliżonych do siebie funkcją
społeczną. Społeczeństwo nie jest zbiorowiskiem atomów obcych w sobie
i zwalczających się egoizmów, ale jednością. A jest to punkt niezmiernie
ważny dzisiaj. Wielkim zadaniom sprostać dziś może tylko zjednoczony naród. Czy tej jedności państwo (rząd) nie może stworzyć? Może, lecz będzie
to jedność narzucona, lub wymuszona. Chodzi o to, iż by była dobrowolna”89. Idąc tym tropem wskazywano, iż korporacjonizm ma swoje korzenie
w katolickiej nauce społecznej90.
Niezależnie od wagi i znaczenia wspomnianych wyżej artykułów, taktyka
polityczna zmuszała Stronnictwo Pracy do przedłożenia konkretnego, realistycznego i całościowego programu politycznego na rzeczywistość powojenną. Wszystkie pozostałe partie obozu rządowego dysponowały już takimi
programami. Program (co gorsze niebawem realizowany) mieli też polscy
komuniści. Chcąc zatem uczestniczyć w batalii o kształt polityczno-ustrojowy III Rzeczypospolitej, także chadecy musieli wreszcie podjąć się opracowania nowego programu odpowiadającego społecznemu zapotrzebowaniu
i specyfice ówczesnej sytuacji politycznej. Trzeba powiedzieć, że zadanie to
politycy SP wykonali bardzo sumiennie rozpoczynając wraz z nadejściem
1944 roku intensywne prace programowe, których zwieńczeniem stał się lipcowy program partii zwany również programem krakowskim91.
Przyjęty wówczas dokument, ze względu na swą objętość, wydany był
w formie wielostronicowej broszury politycznej. Składał się ze wstępu,
w którym wyrażona została ideologia partii, skrótu programu, określające89

Ustrój korporacyjny, „Reforma” nr 7 z 10 kwietnia 1943 r., s. 5.
Przypominano, iż pojęcie to zostało sformułowane w końcu lat ’80 dziewiętnastego
wieku, a jego największym propagatorem był sam Pius XI, czego najlepszym dowodem była jego encyklika Quadragaesimo anno z 1931 roku. Wyraźnie strofowano też przeciwników
idei oraz zwolenników poglądu jakoby ojcem korporacjonizmu był przywódca włoskich faszystów, konstatując nie bez wyższości: „Faszyzm nie stworzył korporacjonizmu tylko go
znalazł. (...) Mussolini zrobił z korporacjonizmu narzędzie swej polityki a nawet środek policyjny podczas gdy korporacjonizm ma charakter społeczny”. Tamże.
91 Oficjalną datą powstania programu był według jego autorów 15 lipca 1944 roku. Ponieważ jednak w programie tym znajdują się opisy wydarzeń, które miały miejsce w późniejszym okresie, należy przyjąć za znawcami problematyki Kazimierzem Przybyszem i Andrzejem Andrusiewiczem, iż lipiec 1944 r. oznaczał jedynie początek prac specjalnej komisji na czele z Józefem Chacińskim, które zostały czasowo przerwane w trakcie powstania
warszawskiego i następnie kontynuowane dopiero na jesieni w Krakowie. Tam też dokument ten został opublikowany, przez co nie bez przyczyny może być nazywany programem
krakowskim. Por. K. Przybysz, Wizje…, dz.cyt., s. 383–384 oraz A. Andrusiewicz, Stronnictwo…, dz.cyt., s. 190–191.
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go zasadnicze cele formacji oraz jego rozwinięcia, które w istocie stanowiło kompletny obraz przemian politycznych postulowanych przez Stronnictwo Pracy. Ta ostatnia, a zarazem najważniejsza część była również wewnętrznie podzielona i obejmowała: charakter i zadania SP, naczelne zasady
ideologiczne, oraz szczegółową prezentację poglądów partii na: polską
ideę narodową, sprawę jednostki i rodziny, samorząd, reformę społecznogospodarczą, problematykę kultury i wychowania, ustrój polityczny oraz
politykę zagraniczną.
Wnikliwa analiza programu SP nieuchronnie prowadzi do wniosku, że
główną podstawą nowej demokracji, miał być zdaniem chrześcijańskich demokratów właśnie – samorząd. Stronnictwo Pracy dążyło do rozwoju jego
wszystkich form tj. samorządu terytorialnego, społeczno-gospodarczego
i kulturalno-wychowawczego. Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich
deklaracjach, również w tym programie zakładano możliwie pełną decentralizację administracji państwowej. Potwierdzały to bardzo stanowcze słowa: „Demokracja zapewnić winna szeroki rozwój społecznych i zorganizowanych zrzeszeń, których wielkość składa się na jedność i zarazem bogactwo form życia narodu. Ustrój demokratyczny bowiem wyklucza nie tylko
totalizm, lecz i etatyzm, krępujący indywidualną i społeczną inicjatywę,
a wytwarzający kosztowny i ociężały, nadmiernie rozbudowany aparat biurokratyczny. Państwo powinno pełnić tylko te funkcje, którą musi mieć ono
nieodzownie w swoich rękach, reszta zaś zadań winna być przekazana zorganizowanym grupom społecznym”92. Bodaj po raz pierwszy w programie
SP nieco szerzej sygnalizowano też potrzebę zwiększenia szczebli, a także
uprawnień samorządu terytorialnego. Przewidywano, że oprócz samorządu
w gminie i powiecie, także większe jednostki administracyjne będą miały
swój własny, wyposażony w jak najszersze kompetencje samorząd.
W odniesieniu do samorządu społeczno-gospodarczego program pozostawał w zgodzie z dotychczasowymi deklaracjami chadecji93. Do wymienianych w poprzednich enuncjacjach programowych zasad jego organizacji takich jak: powszechność i przymusowość, publicznoprawny charakter
decyzji podejmowanych przez organy samorządu, swoboda wyboru czy kolegialność uchwał, dodawano jednak i nowe uprawnienia: udział w planowaniu i interwencjonizmie gospodarczym, regulowanie stosunków między
pracownikami a pracodawcami, prowadzenie z zakresu szkoleń zawodowych i etyki zawodowej. Tak jak we wcześniejszych rozważaniach na czele
wielostopniowej struktury samorządu społeczno-gospodarczego miała sta92

Tamże, s. 370.
Por. Samorząd społeczno-gospodarczy. Tezy dyskusyjne, „Naród” nr 4, kwiecień 1943 r.,
s. 10 oraz Deklaracja społeczno-gospodarcza. Projekt dyskusyjny, „Naród” nr 5 z maja 1943 r.,
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nąć Naczelna Rada Społeczno-Gospodarcza, która ponownie byłaby instytucją z pogranicza sfery władzy państwowej i społecznego samorządu.
Nieco więcej miejsca poświęcono tym razem samorządowi kulturalnowychowawczemu. On także miał być zorganizowany na tych samych co inne formy samorządu zasadach. O ile jednak najniższą formą samorządu
w zakładach pracy miały być rady zakładowe, o tyle w przypadku przedstawicieli wolnych zawodów, kultury i sztuki gdzie z oczywistych względów nie
mogło być mowy o radach zakładowych, najniższą formą samorządu miały być rozmaite związki, stowarzyszenia i inne instytucje o charakterze kulturalno-wychowawczym. Wszyscy członkowie takich organizacji automatycznie współtworzyli ten ostatni typ samorządu.
Podsumowując powyższy fragment programu należy jednoznacznie
stwierdzić, że Stronnictwo Pracy zdawało sobie sprawę z powagi znaczenia
wszystkich form samorządu dla funkcjonowania demokracji. To właśnie ta
sfera obywatelskiej aktywności miała stanowić – zdaniem partii – o zupełnie nowym obliczu demokracji, którą w pewnym sensie za ruchem ludowym i socjalistycznym chadecy coraz częściej określali mianem demokracji
społecznej94.
Oceniając program krakowski, Waldemar Bujak stwierdzał: „W miarę
przybliżania się końca wojny pewne elementy utopijne i konserwatywne
ideologii Unii-SP były eliminowane w coraz szerszym zakresie tak, że przyjęty w grudniu 1944 roku program, sumujący dorobek okupacyjny SP w tej
dziedzinie jest zaskakująco realistyczny”95. Po wnikliwym przeanalizowaniu tegoż, nie sposób się z taką opinią nie zgodzić. Więcej nawet, stwierdzić można, że założenia przedstawione przez Stronnictwo Pracy nie dość,
że bardzo realistyczne, to jeszcze spośród deklaracji innych partii politycznych, przynajmniej w kwestii gwarancji rozwoju samorządności w powojennej Polsce, najbardziej rozbudowane. Równać się z nimi mogły wyłącznie opracowania ruchu ludowego. Co ciekawe to właśnie te dwa stronnictwa gotowe były podjąć po wojnie rywalizację z komunistami o oblicze wolnej i suwerennej, a przy tym samorządnej Rzeczpospolitej.

Konkluzje
Bez wątpienia to właśnie w ramach głównych partii politycznych myśl
polityczna, w tym także problematyka samorządności rozwijała się najprężniej. W dużej mierze było to spowodowane faktem, iż ugrupowania te
94 Zob. m. in. punkt 21. programu: „Samorząd społeczno-gospodarczy i kulturalno-wychowawczy stanowią niezbędne uzupełnienie ustroju demokratycznego przez rozbudowę
demokracji społecznej ustalonego systemu demokracji politycznej”.
95 W. Bujak, Historia…, dz.cyt., s. 112.
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jeszcze przed wojną prowadziły szerokie prace ideowo-programowe. Jak
pisze znawca problematyki Kazimierz Przybysz: „Przedwojenne stronnictwa kontynuowały myśl polityczną z lat 30., przeprowadzając pewną korektę przedwojennych założeń (…) Jeśli nawet niektóre z nich nie przedstawiały pełnego programu politycznego, to nie rezygnując z myślenia o powojennej rzeczywistości, dawały temu wyraz w postulatach formułowanych
głównie w publicystyce”96.
Zarysowane w powyższym artykule, koncepcje ideowo-polityczne w zakresie problematyki samorządowej, jak i wszelkie inne koncepcje z tego
okresu wychodzące od głównych polskich partii i stronnictw, choć bardzo
rozbudowane i kompleksowe nie doczekały się realizacji po II wojnie światowej. Przejęcie władzy przez komunistów, fatycznie oznaczało kres idei
samorządności i brak jakichkolwiek szans na odbudowę wolnej, demokratycznej i samorządnej Rzeczypospolitej.
Ponownie idea samorządności powróciła dopiero za sprawą programów
politycznych opozycji demokratycznej, najpierw w latach ’70 dzięki Komitetowi Obrony Robotników, później z początkiem lat ’80 – NSZZ „Solidarność”97. Gwałtowna intensyfikacja prac programowych dokonała się też
w następstwie obrad Okrągłego Stołu. Powstające po raz kolejny na „historycznym zakręcie” koncepcje polityczne, do złudzenia przypominały przy
tym starsze o prawie pół wieku rozwiązania. Wizja powojennej Polski sformułowana przez główne siły polityczne z lat 1939–1945, często była wręcz
tożsama z wizją Polski kreowaną przez ruch „Solidarności”. Pewnie dlatego właśnie, zarówno Polskę marzeń z okresu II wojny światowej, jak i Polskę współczesną ukształtowaną w następstwie przemian roku 1989 bardzo
często zwykło się określać tak samo – III Rzeczypospolitą.

96

K. Przybysz, Partie polityczne Polski podziemnej 1939–1945, Warszawa 2006, s. 175.
Potwierdzeniem znaczenia tej idei był program uchwalony 7 października 1981 roku
przez I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność, w którym jednoznacznie stwierdzono: „Chcemy rzeczywistego uspołecznienia systemu zarządzania i gospodarowania. Dlatego dążymy do Polski samorządnej”. Zob. Program NSZZ „Solidarność” uchwalony przez
I Krajowy Zjazd Delegatów. Problematykę samorządową szerzej poruszały tezy nr 20–22
oraz 29–30.
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Rosja – sąsiad i partner
czy przeciwnik
i źródło zagrożenia?

Dobrze się stało, że rozważania swe na temat Rosji współczesnej, zatytułowane nieco prowokacyjnie, autor może snuć w obecności samych Rosjan. Minęły czasy, gdy o Rosji musieliśmy mówić na kolanach, w mocno
hołdowniczej tonacji, zaś sami Rosjanie mogli tego słuchać, być może nawet, co wrażliwsi nie bez pewnego zażenowania, w zasadzie tylko z pozycji
starszego brata i reagować na zasłyszane równie z wysokim, co niepotrzebnym, a przede wszystkim drażniącym, poczuciem odpowiedzialności przedstawicieli supermocarstwa. Teraz już mówimy o swych krajach jako równoprawni partnerzy. Nawet, gdy się nie zgadzamy w niuansach, to potrafimy
w naszych stosunkach zachować dystans i wzajemny szacunek.
Obecnie Rosja po raz pierwszy w historii graniczy bezpośrednio z Polską nie ze wschodu, a z północy. Na tradycyjnym Wschodzie pojawiły się
natomiast dwa nowe organizmy państwowe wywodzące się swymi korzeniami historycznymi z dawnej Rusi kijowskiej – niepodległa Ukraina i stająca się niepodległą, choć powiązana wciąż jeszcze mocno z Rosją, Białoruś. Poza naszą północną, a dalej sięgając nadal wschodnią granicą pojawiła się nowa jakość, którą stanowi współczesne państwo rosyjskie, pozbawione – choć może jeszcze nie w zupełności – wielonarodowego ,,balastu”.

***
Rozpad do niedawna wszechpotężnego radzieckiego imperium i odzyskanie niepodległości przez Litwę, Łotwę i Estonię, a następnie wybicie się
na niepodległość Białorusi i Ukrainy, potwierdzone przez podpisanie
w Puszczy Białowieskiej aktu o rozpadzie ZSRR (8 grudnia 1991 r.), oznaczało geopolityczny nawrót Rosji do strefy granicznej z początku wieku
XVI, odtworzonej w marcu 1918 r. jako granica brzeska, jeśli chodzi o rubieże zachodnie do obszaru etnicznego zasięgu samych Rosjan. Sytuacja
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Rosji współczesnej różni się o tyle od sytuacji Rosji radzieckiej sprzed 84
lat, że udało się jej utrzymać swe wojska w okręgach Królewca i Nadniestrza.
Rozpad imperium doprowadził, zatem do powstania nowej państwowości rosyjskiej, z innymi granicami, nowymi sąsiadami, a mniejszym potencjałem gospodarczym. Szybki rozpad imperium, a właściwie samorozpad,
doprowadził zarazem do kryzysu cywilizacyjnego Rosji, kolejnej wielkiej
smuty. Przy Federacji Rosyjskiej pozostało tylko cztery piąte obszaru byłego imperium, nieco ponad połowa jego ludności oraz mniej niż połowa
produktu narodowego ZSRR z 1990 roku. Poza granicami Rosji (na obszarze dawnego imperium) dalej pozostało około 20–25 milionów ludności rosyjskiej, zaś wewnątrz Federacji Rosyjskiej żyje ponad 27 milionów
mniejszości nierosyjskich, wyraźnie eksponujących swoje cele narodowe.
Rosja zachowała jednak dalej unikalne położenie strategiczne, duże zasoby ludzkie i surowcowe oraz ogromny potencjał militarny. Nawet w obecnym swym kształcie obejmuje największy spośród współczesnych państw
masyw lądowy. Kraj ten stanowi ciągle ogromną jednostkę polityczną
współczesnego świata, rozciągającą się przez 11 stref czasowych. Jeśli z kolei brać pod uwagę potencjalne bogactwa, to Rosja jest najbogatszym krajem świata. Według rozmaitych prognoz, w XXI wieku najważniejsze będą
zapasy bogactw naturalnych ze względu na wyczerpywanie się światowych
zapasów. Rosja, jeśli liczyć na głowę mieszkańca, ma ich dwa razy tyle, co
USA, 6 razy więcej niż Niemcy, 22 razy więcej niż Japonia. Oczywiście żeby to uruchomić, niezbędny jest odpowiedni potencjał ludzki, organizacja
i motywacja pracy, nowoczesne technologie, a przede wszystkim inwestowanie w gospodarkę.
Najbardziej rozległe obszary rosyjskie są mniej więcej jednakowo oddalone od najważniejszych biegunów współczesnego świata. Z tego chociażby wynika ich specyficzna samoistność.
Rosja jest dziś w pewnym sensie, państwem w pełnym tego słowa znaczeniu unikalnym – jednocześnie rozwiniętym, co formalnie potwierdzono
poprzez włączenie jej do grupy najbogatszych państw świata G–7, tworząc
grupę G-8, rozwijającym się i słabo rozwiniętym, (o czym świadczą wskaźniki wzrostu gospodarczego i położenia socjalnego ludności). W sensie
geopolitycznym jest i Europą i Azją, łączy ze sobą Wschód i Zachód, Północ i Południe. Jej położenie na obszarze dwóch kontynentów czyni z niej
zarówno ,,wschód Europy” jak i „zachód Azji”.
Po rozpadzie imperium w Rosji rozwinęły się różnorodne koncepcje
i poglądy na jej przyszły kształt. W wyniku sporów i starć następuje redefinicja rosyjskich interesów narodowych i reinterpretacja mocarstwowej racji stanu. Racjonalnie oceniający sytuację politycy i teoretycy rosyjscy ma-
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ją świadomość, że znacznie zmalał wpływ Rosji na rozwiązywanie zasadniczych problemów życia międzynarodowego. W strategii politycznej Rosji
wprawdzie nie zniknęły zupełnie wielkoruskie dążenia wobec sąsiednich
narodów, zwłaszcza tzw. bliskiej zagranicy, reprezentującej byłe republiki
radzieckie, ale relikty imperialnego myślenia ścierają się z racjonalnym
spojrzeniem na kształtowanie partnerskich stosunków z nowymi państwami byłego imperium oraz sąsiadami Rosji.
Nową myśl strategiczną w polityce rosyjskiej prezentują głównie opracowania MSZ, Rady do Spraw Polityki Zagranicznej i Obrony przy Prezydencie Rosji, łączące się z nazwiskami Andrieja Kozyriewa, Jewgienija Primakowa, Sergieja Karaganowa czy Georgija Arbatowa oraz wewnętrzne
raporty Służby Wywiadu Zagranicznego. W wielu wypowiedziach i dokumentach państwo określa się dalej jako „wielkie mocarstwo”, ale i postrzega się inny termin, a mianowicie „średniego mocarstwa” – przyrównywanego w Europie do Francji, W. Brytanii, Włoch, zaś w Azji – Indii i Indonezji.
Jeśli stać na gruncie faktów, a nie domysłów i prognoz, to nie trudno nie
spostrzec, iż w nowych warunkach państwowych nastąpiły ewidentne zmiany strategii działania Federacji Rosyjskiej. W największym skrócie zilustrują je następujące konstatacje:
1. Rosja zerwała z polityką globalną, a przynajmniej z jej pewnymi
aspektami przyczyniającymi się do marnotrawienia środków, ograniczono rozbudowę broni ofensywnych, przerwano wspieranie w świecie różnych „reżimów rewolucyjnych” i wysyłanie tysięcy „doradców”
do wielu państw;
2. nastąpiła demokratyzacja rosyjskiej polityki wewnętrznej i międzynarodowej, monopartię zastąpiono systemem wielopartyjnym, przyjęto nową konstytucję i zasady gospodarki rynkowej, a obok dominującej funkcji prezydenta występuje wiele sił politycznych na forum
Dumy Państwowej;
3. w polityce rosyjskiej umacnia się rola interesu gospodarczego państwa ponad racjami ideologicznymi;
4. ograniczono centralizację państwa, a rozwinęły się różne formy rzeczywistego, a nie tylko papierowego jak przedtem, federacjonizmu,
z większą rolą regionalnych struktur władzy;
5. imperium radzieckie dążyło do utrzymania stałego parytetu w zakresie broni jądrowej z USA oraz uczestniczyło w wyścigu kosmicznym,
w polityce Federacji Rosyjskiej tradycyjną równowagę sił zastępuje
się obecnie formułą równowagi interesów oraz realizacją zasady zachowania wystarczalności obronnej. Współczesna Rosja zmniejszyła
wyraźnie armię, realizuje przyjęte zobowiązania rozbrojeniowe,
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przystąpiła do zasadniczej konwersji przemysłu zbrojeniowego
i zmniejszyła sprzedaż broni.
6. po latach nasilonej laicyzacji następuje w Rosji odrodzenie religijne,
władze de facto dążą do uznania prawosławia jako religii państwowej.
W literaturze przedmiotu akcentuje się dwie główne opcje rosyjskiej polityki zagranicznej: euroatlantycka i euroazjatycka. Pewna część współczesnych Rosjan postrzega przyszłość swego kraju w coraz silniejszych jego
związkach z państwami Azji i Pacyfiku lub inaczej w strategicznym wielokącie Moskwa – Waszyngton – Pekin – Tokio, inni – nawiązując do tradycji
Piotrowych – przywiązują raczej znaczenie do roli Europy w rosyjskich interesach narodowych. Jeśli podjąć próbę prorokowania, to zachodnia i północno-zachodnia Rosja będzie – jak się wydaje – ciążyć ku Europie, zaś północno-wschodni Kaukaz ku Bliskiemu Wschodowi. Daleki Wschód znajduje się natomiast na peryferiach regionu Azji i Pacyfiku. W rosyjskich poglądach na sprawy polityki zagranicznej dominują w ogóle dwa generalne nurty: realistyczny (pragmatyczny) i mesjanistyczny (fundamentalistyczny). Ten
pierwszy eksponuje interes narodowy Rosji w nowych realiach geopolitycznych, charakteryzujących się wielobiegunowością i licznymi rywalizującymi
ośrodkami siły i wpływów we współczesnym świecie. Ten drugi natomiast,
na szczęście póki, co znacznie słabszy, pozostaje zbieżny z dawną wielkomocarstwową polityką i wyraża dążenie do przywrócenia Rosji imperialnej
pozycji, odwołując się szeroko do rosyjskich stereotypów i mitów narodowych i eksponując wyraźną odrębność cywilizacji rosyjskiej.
Tak czy inaczej Rosja może dalej funkcjonować jako mocarstwo zdolne
do zapewnienia rozkwitu swych narodów i odgrywania znacznej roli w życiu międzynarodowym. Jest największym państwem wielonarodowym
o wielowiekowej historii i kulturze oraz własnych interesach narodowych
i tradycjach. Dysponuje potencjałem jądrowym i dużymi źródłami surowców. Rosji z pewnością nie można zaliczyć do państw dążących za wszelką
cenę do rewizji status quo. Powrót do status quo ante byłby zresztą praktycznie niemożliwy.
Wielu analityków amerykańskich ostrzega w związku z tym przed powieleniem kalki dawnej epoki, przed postrzeganiem Rosji jako kraju „nieustannie i niepoprawnie ekspansjonistycznego”. Coraz większa część Rosjan jest świadoma tego, iż każda próba restauracji dawnego ZSRR byłaby niezwykle kosztowna dla nich samych. We współczesnej Rosji nie ma
poważniejszego pędu do odzyskania terytoriów byłego ZSRR. Idea odbudowy imperium, choć krzykliwie często artykułowana, jest w istocie futurologiczną fantazją bądź scenariuszem w grach salonowych i wiecowych
przemówieniach ekstremalnych polityków.
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Duże zaniepokojenie w polskiej opinii publicznej wywołał jeszcze niedawno, a trudno jednoznacznie powiedzieć, by przestał zupełnie wywoływać także obecnie Obwód kaliningradzki, obejmujący północną część historycznych Prus Wschodnich i stanowiący z prawno-politycznego punktu
widzenia terytorium Federacji Rosyjskiej, jej nadbałtycką enklawę, wciśniętą między Litwę a Polskę. Jako zdobycz po II wojnie światowej należy
do Rosji już od 55 lat i ma dla niej, z uwagi na duży odcinek nie zamarzającego wybrzeża bałtyckiego, a także dzięki dużej gęstości sieci kolejowej
o standardzie europejskim, czyli torach o rozstawie 1435 mm, bez wątpienia szczególne znaczenie wojskowo-strategiczne. Rejon Królewca nadal
jest silnie zmilitaryzowany i mimo zmniejszenia liczebności czynnych zawodowo żołnierzy, utrzymywana infrastruktura wojskowa każe go nadal
traktować jako najdalej wysuniętą na zachód a najbliższą Polsce militarną
fortecę. Coraz częściej zadawane jest jednak pytanie, czy należy nadal ją
traktować jako kłopotliwą dla jej najbliższych sąsiadów militarną głównie
enklawę postsowietyzmu, zagrożenie dla nich i potencjalną bazę wypadową dla wojsk rosyjskich z okręgu Królewca w rejon Bałtyku, a następnie ku
Atlantykowi; czy też już przede wszystkim jako najbardziej wysuniętą na
zachód forpocztę współczesnej Rosji, mającą odegrać aktywną rolę w dalszym zbliżeniu Rosji z europejską wspólnotą, w tym także z naszym krajem. Uwzględnić przy tym należy złą sytuację gospodarczą obwodu, względnie duże bezrobocie.
Występuje oczywiście we współczesnej Rosji wiele zjawisk ujemnych –
przede wszystkim trwająca nadal frustracja (można powiedzieć obrazowo,
że Rosja trwa w „żałobie” po minionej wielkości) oraz groźna w swych
skutkach socjalnych labilność gospodarcza. Nieudolnie realizowana prywatyzacja osłabiła państwo, zubożyła szerokie kręgi społeczeństwa,
a wzbogaciła głównie starą nomenklaturę i mafię. Szacuje się, że od 1991
roku przetransferowano za granicę kwoty znacznie przewyższające łączną
wartość kredytów przyznanych jej przez Zachód. W ramach Federacji Rosyjskiej silne są poza tym tendencje odśrodkowe i separatystyczne. Wiele
z jej licznych – a jest ich 21 – republik etnicznych, jeszcze większej ilości
krajów, obwodów i rejonów autonomicznych pretenduje do wyłącznej kontroli posiadanych zasobów. Tendencje separatystyczne mimo przeprowadzonych reform ustrojowych bynajmniej nie ulegają zahamowaniu (np. Tatarstan, nie mówiąc już o Czeczenii). Musi być wypracowany rozumny bilans interesów między centrum, a częściami składowymi. Żywotne interesy narodowe Rosji nie pozwalają jej wszakże zgodzić, aby jej obszar przekształcił się w rodzaj „sera szwajcarskiego”, w którego dziurach powstałyby obce mini-państwa, pozbawiając ją niezbędnych bogactw.
Również w dziedzinie polityki zagranicznej Rosja ma przed sobą wiele
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trudnych wyzwań. Trzeba mieć tu na uwadze niebezpieczeństwo związane
z ekspansją islamu we współczesnym świecie, a należy pamiętać, że spośród wspomnianych 21 republik etnicznych, wchodzących w skład federacji, aż 9 zamieszkuje ludność w znacznej części islamsko-sunnicka. Nie jest
też wykluczone, że wraz z umacnianiem potęgi Chin na porządku dnia stanąć mogą w niedalekiej przyszłości rewindykacje terytorialne, pozostające
na razie w uśpieniu. Jak na razie między Moskwą, a Pekinem dominują zasady „konstruktywnego partnerstwa”. Istnieje także wiele problemów spornych w stosunkach Japonią i niektórymi innymi krajami.

***
Drugim problemem – jak na tle wskazanych powyżej realiów Rosji
współczesnej – kształtują się stosunki polsko-rosyjskie?
Czy są narody, które kochają swoich sąsiadów? Albo boją się silniejszych, albo gardzą słabszymi, albo są niechętne, traktując ich po prostu jako obcych. Jeśli nawet są narody kochające swoich sąsiadów – to my, Polacy raczej do nich nie należymy. Z wzajemnością – nasi sąsiedzi na ogół nie
kochają Polaków, co nie znaczy, że nie ma od tego wyjątków indywidualnych, a nawet grupowych. Nie ma oczywiście ani możliwości, ani autor nie
ma kompetencji, aby wnikać, dlaczego tak jest? Ale wydaje się, że tak właśnie jest. Jednocześnie przecież żyjemy obok siebie, nieraz bardzo blisko –
sąsiedzi obok Polaków, Polacy wśród sąsiadów, więc nie ma innej możliwości jak to, że musimy ze sobą rozmawiać i poznawać się.
Na stosunkach wzajemnych Polski i Rosji silnie zaciążyła właśnie historia. Jej złożoność dramatyczny przez całe dziesięciolecia przebieg
spowodowały, że utrzymuje się wśród Polaków w zasadzie niezmiennie
i to, od co najmniej trzech stuleci wysoki poziom nieufności, niechęci,
często wręcz wrogości wobec Rosji, którym to odczuciom towarzyszy lekceważenie dla jej kolejnych politycznych reżimów, a często nawet i jej cywilizacji. Podejrzliwość i niechęć w stosunku do Rosji znajdowała swe
źródło nie tylko w odmiennościach tradycji, religii i kultur dzielących oba
kraje, lecz także w trwającej od XVI wieku politycznej i militarnej ich rywalizacji, którą zresztą Polska definitywnie przegrała na początku XVIII
wieku. Ta silnie zakorzeniona niechęć do Rosji była jednym z zasadniczych źródeł silnego oporu społeczeństwa polskiego przeciwko rosyjskiej
władzy zaborczej, a następnie, już w wieku XX, przeciwko reżimowi komunistycznemu, w którym wprawdzie nie całe, jak pochopnie oceniają
niektórzy historycy, a zwłaszcza publicyści, ale z pewnością duża część
społeczeństwa polskiego widziała kolejne wcielenie okupacji rosyjskiej
w Polsce. Ta nieufność wobec Rosji w dużej mierze tłumaczy łatwość,
z jaką dokonała się prozachodnia reorientacja polityki polskiej, począwszy od 1993 roku.
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Wejście Polski do NATO, które tej reorientacji było najwybitniejszą manifestacją, uzyskała powszechną akceptację, w tym także w środowiskach
określanych jako postkomunistyczne. Dlatego też niezbędnej poprawie stosunków polsko-rosyjskich po załamaniu się systemu radzieckiego nie przysłużył się dość długo w swoim czasie manifestowany gwałtowny sprzeciw
Rosji wobec przystąpienie Polski do NATO, ani decyzja Polski o wejściu do
NATO, ani decyzja samego NATO o przyjęciu Polski do tego sojuszu nadal
zresztą nie znajduje zrozumienia u Rosjan, traktowana jest jako zdrada,
choć już nie ma protestów władz rosyjskich. W dużym stopniu pod wpływem tego wydarzenia stosunki polsko-rosyjskie pozostawały od 1990 roku
raczej chłodne, nie pozbawione wielu manifestacji obustronnej nieufności
czy nawet niechęci. Od tej strony wejście Polski do NATO dokonało się –
rzec by można – kosztem zantagonizowania stosunków polsko-rosyjskich.
Dużo czasu jeszcze musi upłynąć, zanim w Rosji znajdzie zrozumienie
polski punkt widzenia na te sprawę. Sojusz polityczny i militarny Polski już
nie z poszczególnymi państwami, jak przed wojną, a z całą euroatlantycką
strukturą polityczno-militarną, dostarcza w opinii nowych polskich elit politycznych pełnej gwarancji niepodległości kraju i zabezpieczenia przed
powtórzeniem się sytuacji z końca XVIII wieku czy zwłaszcza tej z sierpnia i września 1939 roku. Przyjęcie Polski do Unii Europejskiej będzie chyba miało – z punktu widzenia bezpieczeństwa międzynarodowego Polski –
już dużo mniejsze znaczenie jako już raczej prosta konsekwencja przyłączenia się do sojuszu atlantyckiego. Warto zresztą zauważyć na marginesie,
że społeczeństwo polskie niezbyt martwi się stosunkowo słabą pozycją Polski w tym pakcie i do dziś nie zdaje sobie do końca sprawy, ani z finansowych kosztów, ani też z politycznych i militarnych następstw tej przynależności. Wejście do NATO bardziej rozpatrywane jest w kategoriach moralno-historycznych niż militarno-politycznych czy tym bardziej ekonomicznych. Ale jest w tym także pewien negatywny element z punktu widzenia
omawianego tematu.
Przyjęcie Polski do NATO święcone było w Polsce – przyznajmy to – jako wielki polityczny triumf także w aspekcie stosunków polsko-rosyjskich.
Oto, bowiem w rozumieniu swych nowych politycznych elit Polska odniosła ów triumf przede wszystkim nad swą wielowiekową rywalką – Rosją.
Oto Polska – argumentują – znajduje się na prostej drodze do militarnego
bezpieczeństwa, politycznej demokracji i materialnego dobrobytu, podczas gdy Rosja brnie nadal w trudności, których nie jest w stanie – jak się
wydaje – przezwyciężyć o własnych siłach. Ów triumfalizm części Polaków,
jeśli miałby utrzymywać się przez dłuższy czas, nie byłby korzystny.
Z dziejowej burzy, wywołanej upadkiem ZSRR i światowego systemu
komunistycznego Polska wyszła, jak się wydaje, rzeczywiście obronną ręką.
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Z punktu widzenia jej położenia międzynarodowego znikły w latach 90tych tradycyjne zagrożenia, nieodłącznie towarzyszące polskim losom od
trzech bez mała stuleci. Niemcy, demokratyczne i sprawne gospodarczo,
głęboko są zakorzenione w zachodnich strukturach euroatlantyckich i mało realna wydaje się, przynajmniej w chwili obecnej, jakakolwiek perspektywa odrodzenia się niemieckiego rewanżyzmu, rewizjonizmu i niemieckiej zaborczości skierowanej, przeciwko któremu kolwiek z ich słabszych
sąsiadów na wschodzie. Wprawdzie przyszłość także jest nieco zamglona.
Niemcy długo po wojnie były olbrzymem ekonomicznym, a karłem politycznym, na arenie międzynarodowej mówiły o ton ciszej, niż im się należało. Teraz jednak ujawniają już coraz wyraźniej swoje zainteresowania
także polityczne zarówno w Europie jak i w innych regionach świata. Pod
względem politycznym schodzą jakby z ławy widzów i zaczynają same rozgrywać w kolejnych konfliktach i napięciach na scenie międzynarodowej,
co potwierdziły ostatnie burzliwe wydarzenia związane z sytuacją w Iraku.
W przyszłości staną i one niewątpliwie przed problemem szerszego wykorzystania swej siły i potencjału. Miejmy nadzieję, że te nowe wyzwania stojące przed Niemcami w stosunkach międzynarodowych i związana z tym
ochrona niemieckich interesów nie naruszy tradycji integracji europejskiej
w niemieckiej polityce zagranicznej i nie zrodzi w niemieckim myśleniu
o Europie Wschodniej zagrożeń dla Polski.
Z kolei Rosja, drugi tradycyjny nieprzyjaciel Polski, osłabiona i odepchnięta na wschód, pogrążona w ciężkim kryzysie, który wydaje się nie
mieć końca, nie robi także wrażenia kraju zdolnego do jakiejkolwiek zakrojonej na wielką skalę akcji ofensywnej, a tym bardziej zaborczej. Pytanie tylko, czy nie okaże się zdolna do tego w przewidywalnej historycznie
perspektywie czasowej? W tej chwili nie wiele wskazuje, by miała ochotę
powrócić na tory polityki imperialnej i zaborczej. Ale wszystkie najmniejsze akcenty mogące sygnalizować pojawienie się tendencji imperialnych
w polityce rosyjskiej śledzone są i będą niesłychanie uważnie przez polską
opinię publiczną.
Pokutuje przy tym w polskich mass mediach pogląd chyba jednak –
ostrożnie formułując – absurdalny, postrzegający Rosję jako państwo immanentnie i na wskroś zaborcze i zakładający a priori, że gdy tylko przezwycięży swe wewnętrzne problemy, to nieodwracalnie powróci do polityki ekspansji na zewnątrz i chwyci również nas Polaków „za gardło”. W części polskiej opinii publicznej nie obowiązuje wobec Rosji zasada domniemania niewinności.
Jest rzeczą naturalną, że takie wypowiedzi są bacznie obserwowane także po drugiej stronie, przez analityków rosyjskich, jako że i w Rosji nie
brak z kolei postaw szowinistycznych i nieprzyjaznych Polsce, to są one ce-
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***
Tym wszakże, od czego przede wszystkim zależy przyszłość stosunków
Polska-Rosja, jest dalszy kierunek rozwoju samej Rosji, od tego, czy zwyciężą w niej siły polityczne reprezentujące tendencje imperialne, czy też siły i tendencje demokratyczne.
Oceniając politykę nowej Rosji, najczęściej przypisuje się jej, także
w polskiej prasie, ale przede wszystkim w myśleniu przeciętnego Polaka,
właśnie charakter imperialny, pod czym rozumie się potocznie aspiracje do
odbudowy dominacji mocarstwowej. Część rosyjskiej elity politycznej
i kręgi wojskowych jest rzeczywiście wciąż pod wpływem imperialnych
aksjomatów poprzedniej epoki. W odrodzeniu potęgi imperialnej orędownicy „rosyjskiej idei” widzą jedyną drogę do przywrócenia osobistej godności i dumy Rosjan. Według tego rozumowania ich kraj będzie tym bogatszy
i potężniejszy, im bardziej poszerzy swoje granice. Rosja przez stulecia
podporządkowywała dobrobyt swojej ludności parciu na zewnątrz i zagrażała swym sąsiadom. Od czasów Piotra I każdy władca Rosji (poza Mikołajem II) zwiększał stan posiadania imperium. W ciągu czterech stuleci
Rosja zwiększyła swój obszar 11 razy. Ekspansję terytorialną przekładano
ponad rozwój gospodarczy, polityczny i kulturalny. Ekspansja terytorialna
była ekwiwalentem za zacofanie cywilizacyjne i rządy despotyczne, dawała
przeciętnemu Rosjaninowi poczucie pewności i siły, nawet, gdy jako jednostka był niczym w trybach samodzierżawia lub „dyktatury proletariatu”.
Z tego punktu widzenia obecny powrót państwa rosyjskiego do granic
z końca XVIII wieku, utrata dogodnego dostępu do części światowych
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lowo nagłaśniane i kwitowane postawą rezerwy i dystansu znacznych kręgów społeczeństwa rosyjskiego wobec Polski. Tradycja nieufności czy
wręcz niekiedy wrogości wobec Polski obecna jest w życiu politycznym Rosji od wieków.
Ostatnie lata wnoszą tu wiele nowych elementów sprzyjających zacieśnieniu stosunków przyjaźnie i współpracy nowej Polski z nową Rosją. Myślę o konsekwencjach spotkań czołowych polityków obu państw, zwłaszcza
prezydentów i premierów Rosji i Polski. Nie powinny być traktowane jako
wydarzenia tylko spektakularne, towarzyszy im zawsze pewne rzeczywiste
pogłębienie współpracy gospodarczej i kulturalnej, konstruktywne rozwiązywanie narosłych problemów. Wiele jest jeszcze do zrobienia i to przez
obie strony w zakresie przezwyciężania przejawów nieufności. Jeśli chodzi
o stronę Polską, to powściągającą rolę w manifestowaniu tradycyjnej, zwłaszcza w środowiskach prawicowych, rusofobii odegra z pewnością również
presja płynąca z NATO, wcale nie zainteresowanego w jakimkolwiek zaognieniu relacji polsko-rosyjskich.
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akwenów morskich, utrata historycznych terytoriów wraz z 25 milionami
rodaków to historyczny nonsens, sprowadzający się, co najwyżej do stanu
tymczasowego. Dotyczyło to zwłaszcza kolebki ruskiej państwowości – Kijowa i Ukrainy prawobrzeżnej, która przez wieki była traktowana jako
część Rosji.
Obecnie jednak nawet w przywiązaniu do takiej opcji nie jest to klasyczna polityka imperialna. Nie chodzi, bowiem w niej głównie o uzyskanie
kontroli nad obcą ziemią i ludami. Są to już głównie dążenia do uzyskania
hegemonii czy dominacji, do odbudowy panowania politycznego, mniej zaś
dominacji gospodarczej bądź cywilizacyjnej. Cele imperialne tych kręgów
pojmowane są, więc archaicznie, pozostają w sprzeczności ze współczesnym pojmowaniem mocarstwowości w stosunkach międzynarodowych,
o której obecnie decyduje już przywództwo w sferze gospodarczej. Dziś
w odróżnieniu od poprzednich epok liczy się już przede wszystkim to, czy
dane państwo, pretendujące do statusu mocarstwa, jest twórcze w sferze
innowacji technologicznych, czy wywiera realny wpływ na światowe koncepcje kulturalne i czy posiada zasięg globalny pod względem militarnym.
Pod tym, więc względem Rosja pozostaje państwem znaczącym, ale o wpływach głównie regionalnych i ma zarazem cechy „trzeciego świata”.
Moskwa będzie naturalnie starała się utrzymać kontrolę nad poszczególnymi obszarami, zwłaszcza zasobnymi w surowce, co pozwala jej utrzymywać względną samowystarczalność ekonomiczną. Wszelkie rozwiązania
siłowe z czasem staną się nieopłacalne, zostaną też prędzej czy później
odrzucone przez samo rosyjskie społeczeństwo, które ma dość wyrzeczeń
i poświęcania się dla innych, zaś rozwój demokracji sprzyjać będzie nieuchronnie stopniowemu wymykaniu się różnych terytoriów spod kontroli
moskiewskiego centrum.
Ekonomiczna i strategiczna logika przełomu stuleci XX i XXI odrzuca
konieczność utrzymania imperium terytorialnego jako kryterium mocarstwowości. Rosja powróci zapewne kiedyś rzeczywiście do statusu wielkiego mocarstwa, ale nie z racji kontroli nad wielkimi przestrzeniami, gdyż
jest to raczej przeszkodą niż atutem w urzeczywistnianiu wpływów w skali
międzynarodowej. Powrót ten uzależniony jest przede wszystkim od wzrostu ekonomicznego i stabilizacji społecznej, z czego na szczęście zdaje już
sobie sprawę coraz więcej światłych, zwłaszcza młodych Rosjan.

***
Ostatnio zwłaszcza w polityce rosyjskiej daje się dostrzec wiele korzystnych zmian. Daje się zaobserwować wyraźny zwrot w stosunkach Rosji
z Zachodem, a zwłaszcza z USA, w tym także nowy stosunek do NATO
i nawet do jego polityki rozszerzania się na wschód. Wielu obserwatorów

72

Społeczeństwo i Polityka Nr 2 (15)/2008

Rosja – sąsiad i partnerczy przeciwnik i źródło zagrożenia?

zachodnich uznaje prezydenta Władymira Putina – tak do niedawna postponowanego przez polską prasę jako wywodzącego się z kręgów KGB – za
dalekowzrocznego męża stanu, który dokonuje historycznego zwrotu
w stosunkach Wschód – Zachód, aczkolwiek „tango Rosji z Zachodem dopiero się zaczyna”. Wpływowy „New York Times” ocenia, że obecne zbliżenie Rosji do Zachodu, przyłączenie się do koalicji antyterrorystycznej itd.,
jest najbardziej radykalną zmianą orientacji w całej historii tego państwa.
Ten nowy kurs, nie zmienią go chyba powikłania związane z kryzysem
irackim, przyniósł już Rosji wyraźne korzyści – uznanie decyzyjnej roli Moskwy oraz jej statusu światowego może i nie super, ale jednak mocarstwa.
Kryje to nawet w sobie pewne niebezpieczeństwo ożywienia wcale przecież
nie zanikłych już iluzji o potędze, choć w istocie Rosja nie stała się przez to
samo mocarstwem światowym pierwszej rangi. Mimo to owa zmiana stosunku Zachodu do Rosji jest do dla wielu wciąż zaskoczeniem. Długo jeszcze
będzie trwało wyjaśnianie przyczyn, dla których w tak krótkim czasie doszło
do odrodzenia się międzynarodowej pozycji kolosa euroazjatyckiego. Musiały tu zaważyć czynniki związane z procesami globalizacji i jedności świata.
Najważniejszym z tych czynników jest przede wszystkim to, że Rosja
była i jest niezbędna jako ważny czynnik stabilizacji współczesnego zglobalizowanego świata, jako istotny element polityki światowej, przy dłuższym
pomijaniu, którego nie można rozwiązać głównych problemów planety
Ziemia. W opinii publicznej, zarówno Zachodu jak i samej Rosji, przebija
się przekonanie, iż w wielobiegunowym układzie sił, jaki ukształtował się
po zimnej wojnie, w świecie podzielonym na biednych i bogatych, potrzebne jest właśnie mocarstwo rosyjskie. Ale powinno ono tym bardziej wejść
na drogę ekonomicznej stabilizacji i bogacenia się, bo tylko wtedy stanie
się siłą przyciągającą obszary przygraniczne, a jednocześnie wyzbywającą
się tradycyjnej agresywności.
Obciążone nie mniejszą przeszłością imperialną, a w szczególności totalitarną Niemcy potrafiły – jak się wydaje – wyciągnąć z niej właściwe nauki i dzięki temu stały się jednym z przodujących państw świata. W minionym stuleciu również inne mocarstwowe narody – jak choćby Brytyjczycy
czy Francuzi – zdołały przewartościować swe interesy geopolityczne.
Podobnie Rosja, jeśli przewartościuje swe historyczne cele, sposobów na
pełne odzyskanie swej potęgi i znaczenia szukać będzie przede wszystkim
nie w polityce imperialnej, a w wewnętrznych reformach, modernizacji
państwa, demokratyzacji społeczeństwa i dalszej liberalizacji rynku.

***
Nie trudno zauważyć, nie łatwo jest odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie postawione w tytule referatu. Jest wiele „za” i jeszcze więcej „prze-
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ciw” dla każdej z hipotez. Autor uważa, że Polacy powinnii, zachowując
czujność i troszcząc się nadal o swoje bezpieczeństwo narodowe, traktować
jednak Rosję jako przede wszystkim sąsiada i partnera, z którym należy
i warto rozwijać jak najbardziej wszechstronne stosunki gospodarcze, polityczne i kulturalne. Co zaś zwycięży ostatecznie w kierunku rozwoju Rosji
jako wielkiego mocarstwa, pokaże przyszłość.
Mówiąc słowami w Polsce nieznanego rosyjskiego historyka i filozofa,
porewolucyjnego emigranta Grigorija Fiedotowa: „Trudny, bezgranicznie
trudny jest wysiłek ukazania prawdziwego oblicza Rosji. Ileż kłamstw popełniono i ileż złudzeń dopuszczono się na tej drodze! Jedni postrzegają
Rosję zamkniętą jak w klasztorze, inni w hordach Czyngis Chana, trzeci
w Petersburgu ostatnich Romanowów. Należy jednak wystrzegać się tanich
haseł i uproszczonych punktów widzenia. Rosja i to i tamto i jeszcze o wiele więcej”. Nic dodać, nic ująć.
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Michał Dudek

Polityka kulturalna
a proces integracji
europejskiej
Wprowadzenie

Termin kultura jest przywoływany w różnych znaczeniach, w kontekście procesu integracji europejskiej. W prawie, dokumentach i programach Unii Europejskiej (dalej: UE) coraz częściej występuje on jako system znaczeń, norm, wartości, czy ukształtowany przez wieki dorobek.
Kultura staje się dla ważna UE również jako przestrzeń oddziaływania
władzy publicznej, jako sektor gospodarki, czy wreszcie jako sfera życia
społecznego. Nabiera ona znaczenia z perspektywy ekonomicznej, rozwoju regionów i integracji społecznej, stając się ważnym elementem polityki
strukturalnej.
Kulturę – nieodłączny element tożsamości i suwerenności państwa narodowego, stawia się dziś obok takich dziedzin, jak ekonomia, czy prawo,
silniej dotychczas poddawanych mechanizmom integracji europejskiej. Taki stan rzeczy wywołuje rozliczne kontrowersje. Z jednej strony podnosi się
argumenty, iż ma miejsce ograniczanie prerogatyw państwa, tworzona jest
bowiem na poziomie europejskim, nowa i sztuczna tożsamość, na którą
władze narodowe przestają mieć wpływ. Z drugiej strony, wskazuje się na
konieczność objęcia regulacjami prawnymi oraz konkretnymi działaniami
kwestii, które od dawna istnieją i rozwijają się. Zgodnie z tym stanowiskiem, kultury nie należy postrzegać wyłącznie w kontekście narodowości,
czy przestrzeni zamkniętych. Jako system komunikacji, stanowi ona płaszczyznę porozumiewania się ludzi, której nie można ograniczać1. Nieskrępowany przepływ idei, dzieł sztuki, ludzi związanych z kulturą dokonywał
się od wieków i sprzyjał rozwojowi poszczególnych grup.
1 J. Gajda, Antropologia kulturowa. Część 1: Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Warszawa, s. 102.
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Uczynienie kultury przedmiotem zainteresowania UE miało związek
z wyzwaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, jakie przed nią stały, i które
nadal są doniosłe. Chodziło tu zarówno o umocnienie tożsamości UE na
arenie międzynarodowej, aktywną postawę wobec globalizującego się
świata, czy kontaktów międzykulturowych oraz rozwiązywanie takich problemów, jak deficyt demokracji w procesie integracji europejskiej, słaby
związek obywatela ze Wspólnotą, niedostateczna spójność społeczna, dyskryminacja grup mniejszościowych, pozostawanie niektórych dziedzin gospodarki poza postępem ekonomicznym. Wreszcie działania UE w dziedzinie kultury miały odpowiadać istniejącemu zapotrzebowaniu. Ludzie
kultury, korzystając z postępu procesu integracji w wymiarze ekonomicznym i społecznym, na coraz szerszą skalę podejmują współpracę na poziomie międzynarodowym i ponadnarodowym. Wskazuje się, iż na szczeblu
poszczególnych państw nie są tworzone warunki dla efektywnej współpracy kulturalnej o wymiarze europejskim, a podmiotom zainteresowanym
tym rodzajem działalności, trudno jest uzyskać odpowiednie wsparcie.
Uważa się ponadto, że efektywna skala działań i osiągnięcie celów możliwe jest jedynie przy zaangażowaniu instytucji wspólnotowych. Dlatego
UE, używając różnych narzędzi, działa na rzecz promocji twórczości i kooperacji w kulturze na poziomie ponadnarodowym.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagadnień teoretycznych, związanych z polityką kulturalną i odniesienie ich do problematyki
procesu integracji europejskiej. Przybliżono tu podstawowe informacje odnoszące się do polityki kulturalnej, opisano kształtowanie się procesu
współpracy kulturalnej w Europie, a także dokonano analizy obowiązującego stanu prawnego oraz aktywności UE w dziedzinie kultury. Dla potrzeb opracowania przyjęto założenie, iż UE prowadzi politykę kulturalną.
Pozwoliło to na charakterystykę polityki kulturalnej UE i porównanie jej
z działalnością państwa w tej dziedzinie.

Kultura i polityka
Rozważania na temat polityki kulturalnej są związane z określonym rozumieniem terminów: kultura i polityka. Termin kultura jest wieloznaczny.
Niemożliwe jest ustalenie jego uniwersalnego rozumienia. Najprościej definiowano kulturę, przeciwstawiając ją temu, co naturalne. W ogólnym ujęciu kultura to: „całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości,
gromadzony i wzbogacony w ciągu jej dziejów, przekazywany z pokolenie
na pokolenie”2. Uznaje się, że prekursorem takiego podejścia był E.B. Ty2 Encyklopedia PWN, za: M. Iwaszkiewicz, Państwo a gwarancje rozwoju kultury Polsce,
Poznań 1999, s. 10.
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lor. Według jego określenia kultura to „złożona całość, która obejmuje
wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawa, obyczaje oraz wszelkie inne
umiejętności i nawyki nabyte przez ludzi jako członków społeczeństwa”3.
Można także definiować kulturę w sposób znacznie węższy, wybierając jeden z elementów jej szerokiego rozumienia. Antonina Kłoskowska zwraca
uwagę z tego punktu widzenia na instytucjonalny układ kultury, który
„…obejmuje treści tworzone i przekazywane w bezpośrednich kontaktach
twórców i odbiorców, ale w ramach określonych regułami, formalnie zorganizowanych instytucji, na przykład szkół, kościołów, teatrów, filharmonii, domów kultury. Ten układ (…) jest przedmiotem wpływów polityki
kulturalnej lub pluralistycznych polityk kulturalnych”4. Do tych dwóch wyżej wymienionych sposobów definiowania można się odwołać, pisząc o różnych formach aktywności państwa czy organizacji międzynarodowych (np.
UE) w przestrzeni kultury.
Polityka to także pojęcie wieloznaczne, różnie określane w zależności
od orientacji teoretycznych czy metodologicznych. Wobec wielości ujęć
szczegółowych, kluczowe wydaje się rozróżnienie pochodzące z nauki anglosaskiej na: policy i politics. Polityka, związana z policy, to obszar decydowania o sprawach publicznych. Instytucje państwa działają tu na rzecz
osiągnięcia wyznaczonych im celów i spełnienia swoich funkcji. Rodzaj
owych celów i funkcji zależy natomiast od ustroju danego państwa. Zgodnie z tym rozumieniem polityki, państwo dąży do zaspokojenia potrzeb
jak największej liczby swoich obywateli, uznając prymat tzw. dobra wspólnego czy interesu ogółu. Ze względu na to, iż mamy do czynienia z różnorodnością ludzkich potrzeb, polityka dzieli się na szereg polityk szczegółowych: społeczną, zagraniczną, czy kulturalną5. W każdym z tych obszarów
kierowanie czy zarządzanie sektorem publicznym polega na:
• formułowaniu polityki, określaniu celów i strategicznych zadań;
• wdrażaniu i realizacji;
• koordynowaniu, kontrolowaniu i ocenie działań podmiotów realizujących zadania wyznaczone przez tę politykę6.
W ujmowaniu polityki, odnoszącym się do politics, polityka to domena
relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych, gdzie jednostki lub grupy dążą do narzucenia innym swoich decyzji i osiągnięcia celów poprzez
walkę, konkurencję lub zawieranie kompromisów. Podstawowymi termi3 E.B. Taylor, Cywilizacja pierwotna, Warszawa 1986, s. 15, za: J. Grad, U. Kaczmarek,
Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany modelu, Poznań 2005, s. 13.
4 Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, 1991, s. 41, za: D. Ilczuk, Polityka kulturalna
w społeczeństwie obywatelskim, Kraków 2002, s. 7.
5 G. Rydlewski, Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2006, s. 20.
6 G. Pawelska-Skrzypek, Polityka kulturalna polskich samorządów, Kraków 2003, s. 13.
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nami są tutaj: władza, konflikt, potrzeby, interesy7. Realizowane przez rozmaite podmioty polityka kulturalna może również wpisywać się w ten sposób rozumienia polityki.

Polityka kulturalna – pojęcie i typologie
Tradycyjnie pojęcie polityki kulturalnej jest związane przede wszystkim
z wąskim znaczeniem słowa kultura oraz rozumieniem polityki odnoszącej
się do policy, do jednej z jej obszarów szczegółowych. Choć również
w przypadku tego terminu nie funkcjonuje w nauce ogólnie przyjęta jego
definicja, to wydaje się, że już od dłuższego czasu występuje potoczna
orientacja, co do rozumienia istoty polityki kulturalnej. Należy zaznaczyć,
że samo jej definiowanie może już wywoływać kontrowersje .
Wskazuje się, iż polityka kulturalna wiąże się nieodłącznie z określoną
ideologią. Dla liberałów kultura i sztuka, tak samo jak inne dziedziny, powinny być włączone w system rynkowy. Prawo popytu i podaży na określone dobra powinno weryfikować przydatność istnienia dzieł sztuki czy instytucji kulturalnych. Dlatego nie może być mowy o prowadzeniu przez państwo polityki w sferze kultury. Jest to oczywiście stanowisko skrajne, ale
właściwe dla wielu państw. Według poglądów bardziej umiarkowanych, istnieje konieczność interwencji rządu w tej dziedzinie ze względu na jej rolę w życiu obywateli. Kultura jest ważnym elementem tożsamości narodowej, a państwo nie powinno rezygnować z wpływu na nią. Dodatkowo sektor kultury jest obszarem specyficznym, nie podlegającym łatwym ocenom
i sposobom weryfikacji. Często to, co społecznie, artystycznie wartościowe,
nie cieszy się komercyjnym zainteresowaniem. Zwolennicy tego stanowiska uważają dlatego, że polityka kulturalna powinna być prowadzona
w sposób ograniczony, ale jej istnienie ma znaczenie fundamentalne. Zgodnie z innym poglądem kultura ma być podporządkowana władzy centralnej, a polityka kulturalna to narzędzie służące osiąganiu jej różnorodnych
(często nawet niezwiązanych z kulturą) celów. Taki model rozpowszechniony był w państwach autorytarnych bądź totalitarnych i w dużym stopniu
się skompromitował. Przyczyniło się to później do podchodzenia przez
wielu z dużą rezerwą do faktu jakiegokolwiek oddziaływania państwa na
kulturę.
Biorąc pod uwagę wspomniane stanowiska, uważa się, iż polityka kulturalna to „(…) celowa, systematyczna ingerencja państwa w sferę kultury”8
lub „(…) każdy stosunek władzy państwowej do kultury”9. Brak oddziały7

G. Rydlewski, Polityka…, dz.cyt., s. 20.
D. Ilczuk, Polityka…, dz.cyt., s. 7.
9 M. Iwaszkiewicz, Państwo…, dz.cyt., s. 26.
8
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wania władz publicznych na kulturę można dlatego także uznać (wbrew
stanowisku liberalnemu) za przejaw prowadzenia polityki kulturalnej. Jak
widać, państwo jest w takim rozumieniu polityki kulturalnej instytucją kluczową. Najważniejsza wydaje się decyzja o skali interwencji i sposobie
organizacji w dyskutowanym sektorze. Z jednej strony państwo ma najczęściej wyznaczone określone zadania w sferze kultury, jak i jest za ten szczególny obszar odpowiedzialne, z drugiej strony, nawet w przypadku swej
ograniczonej roli, władza publiczna tworzy pewne ramy organizacyjne,
prawne czy finansowe, w których funkcjonuje kultura.
Ze względu na różne punkty widzenia, dotyczące roli państwa w sektorze kultury, wyróżnia się trzy kryteria typologii systemów globalnej polityki kulturalnej10:
Pierwszym kryterium jest skala centralizacji systemu. Podstawą zakwalifikowania określonego państwa do danego modelu jest stopień koncentracji instrumentów prowadzenia polityki kulturalnej na szczeblu państwa
oraz stopień interwencji w działalność samorządów lokalnych. Wyróżnia
się tu trzy następujące modele:
• silnej centralizacji, występujący we Francji, Danii, Grecji czy w Portugalii;
• względnej równowagi między centralizacją a decentralizacją – taki
model funkcjonuje w Szwecji, Hiszpanii, Belgii czy we Włoszech;
• silnej decentralizacji, właściwy np. dla: Szwajcarii , Niemiec i Wielkiej Brytanii.
Następnym kryterium, decydującym o zróżnicowaniu systemów polityki
kulturalnej, są jej funkcje. Można wymienić wiele zadań odnoszących się
do kultury przeznaczonych dla państwa, takich jak np.:
• wspieranie rozwoju profesjonalnej twórczości artystycznej;
• demokratyzacja kultury;
• ochrona rynku kulturalnego, interwencjonizm państwowy.
Ostatnim wyróżnikiem systemów polityki kulturalnej jest stosowana
przez władzę publiczną forma interwencji. Zasadniczo można wspomnieć
o jej pięciu modelach:
• model reglamentacyjny – w którym podporządkowuje się politykę
kulturalną normom legislacyjnym lub zasadom ustalonym w inny
sposób;
• model woluntarystyczny – władza wyższego szczebla podejmuje kluczowe decyzje dla systemu i interweniuje w sposób bezpośredni;
• model perswazyjno-propagujący – państwo podejmuje wysiłki
10

M. Chełmińska, Warunki rozwoju kultury na szczeblu lokalnym. Europejskie modele
rozwiązań systemowych a sytuacja w Polsce, Warszawa 1993, za: J. Grad, U. Kaczmarek,
Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce, Poznań 1999, s. 202–203.
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przede wszystkim na rzecz popularyzacji celów, zasad polityki kulturalnej i jej rezultatów;
• model dotujący – w tym modelu władza decyduje o dystrybucji środków pomiędzy różnymi organizacjami działającymi w sektorze kultury na podstawie mniej lub bardziej precyzyjnie ustalonych zasad;
• model stymulujący – pomoc finansowa państwa przyznawana jest na
podstawie dokładnie sprecyzowanych reguł, kryteriów, dzięki czemu
występuje motywacja instytucji kulturalnych do działania.
Podmiotem polityki kulturalnej, oprócz państwa, może być także organizacja międzynarodowa. Oprócz UE, o której przede wszystkim będzie
mowa w dalszej części, taką działalność prowadzą: Rada Europy oraz
UNESCO.

Cele polityki kulturalnej
Wymienione powyżej cele są dosyć ogólne. Ponadto zakładają one konieczność raczej aktywnego oddziaływania władzy publicznej na sferę kultury, co nie jest dla wszystkich kwestią oczywistą. Obecnie w większości
państw europejskich ukształtował się model polityki kulturalnej, który ma
wypełniać swoje zadania jak najbardziej demokratycznie. System oddziaływania państwa został zdecentralizowany w dużym stopniu, a kluczowe decyzje podejmuje się, biorąc pod uwagę stanowiska zainteresowanych:
twórców, odbiorców, innych pracowników sektora kultury. Gwarancją tego uspołecznienia i demokratyzacji mają być sposoby osiągania celów polityki kulturalnej, polegające m.in. na: decentralizacji procesów finansowania i organizowania działalności kulturalnej, włączaniu specjalistów do
procesu decyzyjnego oraz organizowanie publicznych debat i dyskusji,
transparentności procesu decyzyjnego, uwzględnianiu zasady subsydiarności, wedle której to obywatele i społeczności lokalne powinny decydować
o swojej sytuacji, a pomoc władz centralnych stosowana jest wtedy, kiedy
jest to konieczne, zmianie niskiego statusu kultury w działaniach administracji publicznej11.
Polityka kulturalna państwa nie jest jedynym narzędziem zorganizowanego oddziaływania na sektor kultury. Przyjmuje się, iż historycznie wytworzyły się cztery formy obiegu sztuki: klasyczny mecenat prywatny, rynek, współczesny sponsoring i polityka kulturalna państwa12. Należy także
wspomnieć o mających coraz większe znaczenie instytucjach trzeciego sektora, działających na rzecz kultury: fundacjach czy stowarzyszeniach.
11

D. Ilczuk, Polityka…, dz.cyt., s. 12.
M. Golka, Transformacja systemowa a kultura w Polsce po 1989 roku. Studia i szkice,
Warszawa 1997, s. 19.
12
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Kształtowanie się polityki kulturalnej UE
Na początku procesu integracji europejskiej sprawy kultury miały znaczenie marginalne. Nie było wtedy mowy o polityce kulturalnej, a nawet
o współpracy państw w tej dziedzinie. Zgodnie z teorią funkcjonalną,
jednoczenie Europy miało dokonywać się przede wszystkim poprzez gospodarkę i dla celów gospodarczych. Refleksja na temat wspólnych wartości, przekonań, była podejmowana jedynie w sposób deklaratywny,
a terminem kultura posługiwano się w jedynie w bardzo szerokim znaczeniu, czemu nie towarzyszyły żadne poważniejsze zinstytucjonalizowane działania.
Przez wiele lat współpraca kulturalna państw europejskich nie miała
podstaw w pierwotnych aktach prawnych WE. Jednak, kiedy utworzono
Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (1951 r.), a później Europejską
Wspólnotę Energii Atomowej i Europejską Wspólnotę Gospodarczą
(1957 r.), stopniowo wprowadzając ułatwienia w przepływie towarów, pracowników, koniecznym okazało się także odniesienie do kwestii przepływu
dóbr kultury. Art. 36 Traktatu Rzymskiego (obecnie jest to art. 30 TWE)
ustanowił ograniczenia dla przepływu dóbr kultury o szczególnym znaczeniu dla kultur narodowych, posiadających wartość archeologiczną, artystyczną lub historyczną13. Oprócz tego jednego przepisu, aż do czasu podpisania Traktatu z Maastricht (1992 r.), WE nie odnosiły się do kwestii kultury w prawie traktatowym.
Pojawiające się często deklaracje polityków państw członkowskich WE,
nabrały konkretnego znaczenia dopiero w listopadzie 1983 roku, kiedy to
doszło do pierwszego spotkania ministrów właściwych do spraw kultury
z krajów Dwunastki w Atenach14. Stwierdzono tam, iż odtąd należy dążyć
do uznania ważności kultury dla procesów integracji europejskiej, na równi z czynnikami społeczno-ekonomicznymi oraz podniesienia poziomu
wiedzy o znajomości kultur narodów europejskich15. Podstawą prawną dla
konkretnych przedsięwzięć do czasu zmian TWE, wprowadzonych
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Wszystkie te elementy są ze sobą powiązane i współpracują ze sobą. Od
określonej organizacji systemu prawno-finansowego oraz od aktywności
wyżej wymienionych instytucji zależy funkcjonowanie sektora kultury
w układzie społeczno-gospodarczym.

13

K. Waluch, Polityka kulturalna Unii Europejskiej, Płock 2001, s. 7.
Była to sesja nieformalna, od 1984 r. działa Rada Ministrów ds. Kultury, grupująca
ministrów kultury dwa razy do roku w Luksemburgu. K. Krzysztofek, dz.cyt., s. 13.
15 G. Michałowska, Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy kulturalnej w Europie,
www.ism.uw.edu.pl, 10.11.2006 r., s. 15.
14
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w 1992 r., był art. 235 TWE, który stanowił, iż państwa członkowskie mogą podejmować inne działania, nieuregulowane w TWE, jeżeli mają na celu dobro WE16. Na podstawie tego przepisu mógł być rozpoczęty pierwszy
program kulturalny WE – Program Ochrony Dziedzictwa Architektonicznego oraz Program Europejska Stolica Kultury (inicjatywa greckiej minister Meliny Mercouri), który stał się przyczynkiem do zacieśnienia współpracy między państwami członkowskimi Wspólnot, a także do działań na
rzecz większego uatrakcyjnienia obrazu ich instytucji17. Pierwszą Europejską Stolicą Kultury w roku 1985 zostały Ateny. Inicjatywa ta kontynuowana była przez szereg lat i trwa do dzisiaj, pozostając jednym ze sztandarowych i najbardziej prestiżowych przedsięwzięć UE w dziedzinie kultury.
Przyspieszenie procesów integracyjnych w Europie w drugiej połowie
lat 80-tych związane było przede wszystkim z podpisaniem i wejściem w życie Jednolitego Aktu Europejskiego (JAE, 1986/1987 r.), który za główny
cel WE i Europejskiej Współpracy Politycznej (EWP), uznawał osiąganie
postępu w tworzeniu UE. Zadania tego podjął się m.in.: Jacques Delors,
ówczesny przewodniczący Komisji Wspólnot, poprzez swój program Europa bez granic, gdzie upowszechniano obraz WE jako struktury ponadnarodowej18. Kultura miała być płaszczyzną porozumienia i służyć zwiększaniu
wiedzy obywateli państw członkowskich o sobie nawzajem. Jednocześnie
zdawano sobie sprawę, iż utworzenie rynku wewnętrznego czy pogłębianie
integracji ekonomicznej i społecznej, nie może abstrahować od sektor kultury i ogromnego rynku, który on tworzy. Wszystko, co powstało na takim
rynku, czyli kapitał, towary i usługi, mogło stać się przedmiotem swobodnego przepływu i obrotu. Należy jednak podkreślić, iż nadal w mocy pozostawał przepis wprowadzony przez Traktat Rzymski, umożliwiający wprowadzenie przez państwa członkowskie ograniczeń w obrocie dobrami, posiadającymi znaczenie dla dziedzictwa narodowego. Utworzony w ramach
Wspólnot rynek wewnętrzny, oznaczał także swobodę przepływu osób,
która dotyczy również pracowników sektora kultury i sztuki oraz jego
odbiorców i konsumentów.
Dla polityki kulturalnej UE przełomowe znaczenie miało wprowadzenie zmian do TWE, podpisanych w Maastricht 7 lutego 1992 (weszły one
w życie 1 listopada 1993 r.). Dodano do tekstu tego dokumentu nowy tytuł
IX – Kultura i art. 128. Stworzona zatem została podstawa prawna w pierwotnym źródle prawa Wspólnoty oraz dokonano określenia w sposób ogól16

Z. Sokolewicz, Kultura w procesie integracji europejskiej, w: Z. Nowak, D. Milczarek
(red.), Europeistyka w zarysie, Warszawa 2006, s. 443.
17 D. Przastek, Europejska współpraca kulturalna. Unia Teatrów Europy, „Przegląd Europejski” 2002, nr 2 (5).
18 Tamże, s. 146.
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ny celów, zadań i form jej działalności. Zgodnie z tekstem traktatu, Wspólnota „(…) przyczynia się do rozkwitu kultur Państw Członkowskich, w poszanowaniu ich różnorodności narodowej i regionalnej, równocześnie podkreślając znaczenie wspólnego dziedzictwa kulturowego”19. Można zatem
uznać, iż w założeniu nie chodziło tu o działanie na rzecz harmonizacji kultur narodowych i stworzenie jednej eurokultury, ale przede wszystkim
wsparcie polityk kulturalnych poszczególnych państw. O celach Wspólnoty traktował ust. 2 art. 128, który stanowił, że zmierza ona do „(…) zachęcania do współpracy między Państwami Członkowskimi oraz, jeżeli to niezbędne, do wspierania i uzupełniania ich działań w następujących dziedzinach:
• pogłębiania wiedzy oraz upowszechniania kultury i historii narodów
europejskich;
• zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego o znaczeniu europejskim;
• niehandlowej wymiany kulturalnej;
• twórczości artystycznej i literackiej, włącznie z sektorem audiowizualnym”20.
Przepis ten bardziej podkreślał cele polityki kulturalnej Wspólnoty
o charakterze ponadnarodowym. Wyrażona tu zasada subsydiarności była
swoistym zabezpieczeniem interesów państw narodowych. Kolejne zadanie sformułowane przez Traktat z Maastricht dotyczyło relacji Wspólnoty
i państw członkowskich z innymi podmiotami. WE i państwa mają sprzyjać
„współpracy z państwami trzecimi oraz z kompetentnymi organizacjami
międzynarodowymi w dziedzinie kultury, zwłaszcza z Radą Europy”21. Dla
urzeczywistnienia określonych w art. 128 celów, Traktat wyposażył w odpowiednie narzędzia Radę, która przyjmowała:
• „środki zachęcające, z wyłączeniem jakichkolwiek harmonizacji
przepisów ustawowych i wykonawczych Państw Członkowskich, stanowiąc zgodnie z procedurą określona w artykule 251 i po konsultacji z Komitetem Regionów; Rada stanowi jednomyślnie w toku całej
procedury określonej w artykule 251,
• zalecenia, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji”22.
Traktat z Maastricht wprowadził jeszcze jeden nowy przepis związany
z sektorem kultury – art. 92 ust.3 pkt. d (obecny art. 87 ust. 3 pkt. d ).
Uznaje on za zgodną ze wspólnym rynkiem pomoc państwa członkowskie19 Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, [w:] Prawo Unii Europejskiej, BielskoBiała 2005, s. 101.
20 Tamże, s. 101.
21 Tamże.
22 Tamże.
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go lub pomoc udzieloną przy użyciu zasobów państwowych, jeżeli jest ona
„(…) przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, o ile nie zmienia to warunków wymiany handlowej i konkurencji
we Wspólnocie w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem”23.
Bardzo istotna zmiana w regulacji problematyki kulturalnej nastąpiła
dzięki uchwaleniu modyfikacji TWE w Amsterdamie 2 października
1997 r. (wejście w życie 1 maja 1999 r.). W porównaniu z przepisami
Traktatu z Maastricht, do ówczesnego artykułu 128 TWE, ustęp 4, dotyczący kultury: „Wspólnota uwzględnia aspekty kulturalne w swoim działaniu na podstawie innych postanowień niniejszego Traktatu, zwłaszcza
w celu poszanowania i popierania jej kultur”24. Należy stwierdzić, iż
przepis ten całkowicie inaczej sytuuje status problematyki kultury w prawie Wspólnot. Stała się ona jednym z głównych zagadnień, obok spraw
ekonomicznych, politycznych czy społecznych, zarówno w perspektywie
działań zewnętrznych i wewnętrznych. Co więcej, jak wskazuje Kazimierz
Sobotka, niniejszy paragraf wprowadza nadrzędność aspektu kulturalnego jako kryterium oceny przedsięwzięć Wspólnoty w innych dziedzinach25. Uchwalenie modyfikacji TWE w Amsterdamie spowodowało także inną numerację przepisów dotyczących kultury – tytuł IX i art.128,
przekształcono na tytuł XII i art. 151. TWE z Nicei (podpisany 26 lutego 2001 r.; wszedł w życie 1 lutego 2003 r.) pozostawił powyższe przepisy bez zmian.
Uchwalenie podstaw prawnych dla działalności UE w sferze kultury
w prawie pierwotnym, umożliwiło intensyfikację działań w tej dziedzinie.
Tytuł IX TWE z Maastricht został wkrótce przeanalizowany przez unijne
instytucje, pod kątem organizacji konkretnych przedsięwzięć. PE, Rada
i KE, pracując wspólnie, wydały dokument pt.: Działalność Wspólnoty Europejskiej w ramach promocji kultury. Określono tam podstawowe cele
i formy realizacji wcześniej założonych priorytetów, najważniejszymi z nich
okazały się: polepszenie znajomości i popularyzacja kultury oraz historii
narodów Europy, zachowanie dziedzictwa europejskiego, wymiana kulturalna, twórczość literacka i artystyczna. Wszystkie te cele miały być osiągnięte w poszanowaniu zasad: subsydiarności i komplementarności (działania mające uzupełniać przedsięwzięcia państw członkowskich)26. Ich realizacja z kolei miała być przeprowadzona dzięki trzem najważniejszym
programom: Kaleidoscope, Rafael i Ariane, które dotyczyły trzech różnych dziedzin aktywności kulturalnej.
23

Tamże, s. 61.
Tamże, s. 101.
25 K. Sobotka, Kulturowy wymiar integracji europejskiej, s. 158, www.uw.lodz.pl.
26 K. Waluch, Polityka…, dz.cyt., s. 21–22.
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Program Kaleidoscope powstał na mocy decyzji PE i Rady nr 719/96.
Miał trwać trzy lata od 29.03.1996 r. do 31.12.1998 r., ale z uwagi na pozytywne rezultaty, jego funkcjonowanie przedłużono o rok. Głównym celem
Kaleidoscope było zachęcanie do twórczości artystycznej oraz przyczynienie się do popularyzacji kultury narodów europejskich. Cel ten miał zostać
osiągnięty poprzez następujące działania: wspieranie imprez kulturalnych,
pomoc artystom i osobom zajmującym się organizowaniem wymiany twórców. Program ten dotyczył przede wszystkim projektów tworzących partnerstwa instytucji, ludzi kultury z różnych państw (wymogiem była współpraca co najmniej czterech partnerów) oraz sieci współpracy27. W jego ramach miało również miejsce wsparcie dla Młodzieżowej Orkiestry Unii
Europejskiej, Barokowej Orkiestry Unii Europejskiej, Europejskiego Miasta Kultury i Europejskiego Miesiąca Kultury.
Te dwie ostatnie inicjatywy – jak było wspomniane wcześniej – organizowano już (odpowiednio) od 1985 r. i 1990 r. Rada i PE w 1999 r. podjęły decyzje o ich połączeniu i dalszym kontynuowaniu w latach 2005–2019.
Ustalono wtedy również nowe procedury funkcjonowania tego projektu28.
W sumie w ramach Kaleidoscope zorganizowano około 400 projektów
z różnych dziedzin sztuki, takich jak: muzyka, taniec, sztuki piękne, opera,
teatr, fotografia, architektura. Uczestniczyło w nich około 1500 instytucji
kulturalnych i 50 tysięcy ich pracowników z 15 krajów członkowskich UE
oraz z krajów EFTA i Europy Środkowo-Wschodniej. Program ze strony
UE kosztował 26,5 mln. euro29.
Dziedziny książki i czytelnictwa dotyczył program Ariane, powołany do
życia na dwa lata, 6 października 1997 r., Decyzją Rady i PE Nr 2085/97.
Tak jak w przypadku Kaleidoscope, doszło do jego przedłużenia o rok.
Głównymi celami były w tym przypadku m.in. działanie na rzecz rozpowszechniania twórczości literackiej i dzięki temu przyczynianie się do upo27

Tamże, s. 24.
Procedura ustanowienia Europejskiej Stolicy Kultury jest następująca: na 6 lat przed
potencjalną organizacją przedsięwzięcia państwo zgłasza kandydaturę miasta do instytucji
unijnych. KE co roku powołuje grupę ekspertów, oceniającą te kandydatury (PE może
w ciągu trzech miesięcy od otrzymania raportu zgłosić swoją opinię na temat kandydatów).
Jednak to Rada decyduje o przyznaniu tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, ale biorąc pod
uwagę rekomendacje KE, opinie PE i decyzję ekspertów. Kandydatury zgłaszane przez
państwa biorące udział w konkursie muszą uwzględniać artykuł 151 TWE. Koniecznym
również jest wskazanie ich europejskiego wymiaru: rozwijania współpracy między operatorami kulturalnymi z państw członkowskich, podkreślanie różnorodności i cech wspólnych
kultury europejskiej oraz wzięcie pod uwagę znaczenia projektu dla miasta i jego mieszkańców, na podstawie: Decision 1419/1999/EC of the European Parlament and of the Council
of 24 October 2006 establishing a community action for the European Capital of Culture
event for the years 2007 to 2019, DzUL 304 z 3.11.2006, s. 16.
29 K. Sobotka, dz.cyt., s. 161.
28
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wszechnienia wiedzy o historii narodów europejskich; polepszenie dostępu obywateli Europy do literatury; wsparcie dla projektów tworzących
partnerstwo w tej dziedzinie; podnoszenie kwalifikacji osób pracujących
w tym dziale kultury30. Budżet tego programu wyniósł około 7 mln euro.
W ramach Ariane funkcjonowała nagroda Aristeion (utworzona już wcześniej rezolucją Rady Kultury KE z 18.05.1989 r. dla podobnych celów),
przyznawana za wybitne dzieło europejskiej literatury współczesnej, a także za tłumaczenie odznaczające się szczególnymi walorami artystycznymi31.
Trzeci z programów, Raphael, powstał na podstawie decyzji Rady i PE
nr 2728/97 z 13 października 1997 r. Trwał on do końca 1999 r., rok krócej
niż zakładano ze względu na program Kultura 2000. Na tę inicjatywę przeznaczono blisko 30 mln euro. Miała się ona przyczynić do utrwalenia
wspólnego dziedzictwa kulturowego (jego konserwacja, waloryzacja), promocji różnorodnych tradycji narodowych i regionalnych. Dzięki programowi Raphael, odnowiono wiele zabytków – pomoc finansowa ze strony
UE mogła stanowić maksymalnie 50% kosztów całkowitych projektu (nie
przekraczając 250 mln ecu)32.
Trzy programy: Kaleidoscope, Ariane i Raphael stawiały sobie ogólne
i bardzo ambitne cele, które miały za zadanie jak najlepiej realizować
przepisy art. 151 TWE. W założeniu, wśród wielu licznych inicjatyw
Wspólnoty, jakie pojawiły się w latach 90-tych, to właśnie one były najistotniejsze. W roku 2000 podjęto jednak decyzje o utworzeniu jednego programu – Kultura 2000, będącego głównym narzędziem polityki kulturalnej,
skupiającego w sobie najważniejsze, z punktu widzenia UE dziedziny aktywności33. Program Kultura 2000 stał się jednolitym instrumentem finansowania i programowania współpracy kulturalnej w Europie. Ustanowio30

K. Waluch, Polityka…, dz.cyt., s. 29.
Nagroda jest przyznawana co roku i wynosi 20 tys. euro. Dzieło lub tłumaczenie musi być opublikowane w jednym z oficjalnych języków UE, co najmniej na trzy lata przed
zgłoszeniem przez państwo biorące udział w konkursie. W każdym kraju istnieją odrębne
procedury wyłaniania kandydatur – można zgłosić najwyżej trzy dzieła. Wszystkie propozycje oceniają dwa składy jury, jedno zajmuje się tłumaczeniami, a drugie dziełami literackimi, powołane przez KE na wniosek państw członkowskich. Nagroda Aristeion związana
jest z obchodami Europejskiej Stolicy Kultury – przewodnictwo jury nagrody literackiej
otrzymuje przedstawiciel państwa, w którym one będą się odbywały, natomiast przewodnictwo jury oceniającego tłumaczenie ma przedstawiciel państwa – organizatora przyszłej edycji Europejskiej Stolicy Kultury, na podstawie: Information from the Commission - European literary prize - organizational rules, Official Journal C 035, 15/02/1990 P. 0007 – 0008, eurlex.europa.eu, 24.11.2006 r.
32 K. Waluch, Polityka…, dz.cyt., s. 35–36.
33 Podstawą prawną programu była Decyzja PE i Rady ustanawiająca program Kultura
2000 z 14 lutego 2000 r. (508/2000/WE), DzUrz 2000, L63, s. 1.
31
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no go pierwotnie na 4 lata. Projekty realizowano w pierwszym etapie od 1
stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2004 r. Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości działań przez Wspólnotę i wypełnienie zobowiązań, jakie
nakłada art. 151 TWE, niezbędne było wydanie aktu prawnego, przedłużającego program o dwa lata34.
Głównym punktem odniesienia dla instytucji UE była chęć wyodrębnienia, dzięki programowi Kultura 2000, wspólnej przestrzeni kulturowej.
Miała ona być urzeczywistniona poprzez współpracę twórców, prywatnych
i państwowych promotorów aktywności artystycznej, organizacji kulturalnych oraz działalność w sieciach kulturalnych. Wspólną przestrzeń kulturową miały stworzyć te podmioty przy wsparciu UE poprzez realizację następujących celów ogólnych programu:
• promocję dialogu kulturalnego i wzajemnego poznawania kultur
i historii narodów Europy;
• promocję twórczości, ponadnarodowe propagowanie kultury i mobilności artystów, twórców, innych podmiotów i osób profesjonalnie
związanych z kulturą oraz ich dzieł, przy szczególnej opiece nad osobami młodymi, pochodzącymi ze środowisk najbiedniejszych i różnorodnych kulturowo;
• wspieranie różnorodności kulturowej i rozwój nowych form ekspresji kulturowej;
• podział i wspieranie, na poziomie europejskim, wspólnego dziedzictwa narodowego o znaczeniu europejskim; propagowanie umiejętności i dobrych praktyk w zakresie konserwacji i ochrony tegoż dziedzictwa kulturalnego;
• uwzględnienie roli kultury w rozwoju społeczno-ekonomicznym;
• promocja dialogu i wzajemna wymiana z innymi kulturami;
• wyraźne uznanie kultury jako czynnika ekonomicznego oraz czynnika integracji społecznej i obywatelskiej;
• lepszy dostęp do dzieł i instytucji kultury i dla możliwie największej
liczby obywateli Unii Europejskiej35.
Powszechnie panuje opinia, iż cele ogólne programu Kultura 2000 były
sformułowane zbyt szeroko. Podczas realizacji projektów spowodowało to
dwa charakterystyczne zjawiska. Z jednej strony, zbyt pojemny sposób ujęcia zasadniczych celów Kultury 2000, uniemożliwił odpowiednią i pełną ich
realizację. Na przykład, wiele z przedsięwzięć kulturalnych doprowadziło
do tego, że dostęp do wydarzeń artystycznych przez określony czas ich
trwania poprawił się, natomiast nie mogła w tym przypadku być urzeczywi34

Była to: Decyzja PE i Rady z 31 marca 2004 r. zmieniająca Decyzję 508/2000 ustanawiającą program Kultura 2000.
35 Tamże, s. 4.
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stniona trwała realizacja tego założenia, chociażby z powodu braku wspierania za pośrednictwem omawianego programu działań inwestycyjnych.
Z drugiej strony, ambitne założenia Kultury 2000, w szczególności próba
połączenia zagadnień artystycznych z ekonomiczno-społecznymi sprawiła,
iż wiele instytucji kulturalnych miała trudności z zaprojektowaniem działań
odnoszących się do całości celów. Wielu ekspertów z dziedziny kultury było zdania, iż program Kultura 2000 mógł być z powodzeniem podzielony na
dwa różne przedsięwzięcia. Innym sposób rozwiązania tego problemu mógł
wiązać się ze znacznym wzrostem ogólnych środków budżetowych. W takiej
sytuacji instytucja kultury aplikująca o grant miałaby większe szanse na
podjęcie działań, przyczyniających się do realizacji celów.
Raport ewaluacyjny przygotowany na zlecenie KE potwierdził opisane
wyżej obserwacje. Większość europejskich instytucji kulturalnych wskazało popularyzacje wiedzy o wspólnych elementach kultury europejskiej
oraz działanie na rzecz wsparcia różnorodności kulturowej za zrealizowane przez siebie cele ogólne36. Natomiast w przypadku działań odnoszących się do aspektu społeczno-gospodarczego, trudności zadeklarowała
większość operatorów europejskich, objętych ewaluacją i biorących udział
w programie37.
Dopiero nowy program kulturalny UE Kultura 2007 uwzględnił sformułowane wyżej postulaty. Zwiększono jego budżet do 400 mln. euro (w latach 2000–2006 wynosił on 236 mln. euro). Twórcy Kultury 2007 zrezygnowali z wymiaru społeczno-ekonomicznego programu i precyzowania właściwych dla niego grup docelowych. Sformułowano tylko jeden cel ogólny
– wzmocnienie przestrzeni kulturowej wspólnej dla Europejczyków, opartej na wspólnym dziedzictwie kulturowym oraz rozwój współpracy pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego oraz instytucjami kulturalnymi. Dodatkowo UE zaproponowała tylko trzy szczegółowe priorytety,
odnoszące się do dziedzin, w których polskie i europejskie instytucje kulturalne lepiej realizowały swoje działania w poprzedniej edycji. Do tych
priorytetów należy wspieranie ponadnarodowej mobilności osób działających w sektorze kultury, ponadnarodowego obiegu dzieł oraz wyrobów artystycznych i kulturalnych oraz dialogu między kulturami38.

36

P. Llopis-Navarro, A. McCoshan, S. Murray, S. Roy (ECOTEC Research & Consulting Ltd), Second External Interim Evaluation of the Culture 2000 Framework Programme –
Invitation to Tender No. DG EAC 31/04. Final Report to the Directorate General Education
and Culture of the European Commission, Birmingham 2006, s.12, http://ec.europa.eu., s. 10.
37 Tamże, s. 37.
38 Decyzja Nr 1903/2006/ WE PE i Rady z dn. 12 grudnia 2006 r. ustanawiająca program
Kultura (2007 – 13), s. 4, www.mkidn.gov.pl/pkk/doc/K2007-2013_Decyzja-pl.pdf,
10.04.2007 r.
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Program Kultura 2000 był przede wszystkim możliwością współpracy
kulturalnej między organizacjami pochodzącymi z różnych krajów Europy.
Między rokiem 2000 a 2005, zrealizowano 945 projektów, w tym 809 przedsięwzięć jednorocznych (Akcja 1) i 136 wieloletnich (Akcja 2). Ponadto
przeprowadzono 338 projektów tłumaczeniowych, które nie wymagały
współpracy międzynarodowej, wybrano 14 europejskich stolic i przyznano
3 nagrody w dziedzinie architektury współczesnej – nagrody Mies’a van
der Rohe (Akcja 3)39. Wspomniane 945 projektów było organizowane
przez instytucje z 30 krajów. Najwięcej liderów projektów pochodziło
z Włoch (192 projekty, co stanowi 20,3% wszystkich). Znaczącą grupę
podmiotów pełniących funkcję głównego organizatora stanowiły instytucje
francuskie (14,4% wszystkich projektów) i niemieckie (9,6%). Warta podkreślenia jest duża aktywność w projektach współpracy wieloletniej
podmiotów z Francji, Austrii, Holandii, Grecji i Finlandii. Tę formę kooperacji w latach 2000–2005 realizował co piąty projekt organizacji z tych
krajów40. Bardzo aktywna partycypacja podmiotów w Kulturze 2000 może
być związana z wysokim potencjałem sektora kultury i składających się na
niego organizacji. W wymienionych krajach na kulturę przeznaczana jest
duża ilość środków finansowych, co przekłada się na możliwości działających w tej sferze instytucji. Dobrym wskaźnikiem może być w tym przypadku poziom wydatków publicznych na kulturę na jednego mieszkańca – we
Francji rzędu 183 euro na osobę, w Niemczech 104, w Holandii 96, we
Włoszech 60, podczas gdy w Polsce i na Węgrzech 20–30 euro41.
Polskie organizacje kulturalne w latach 2001–2005 były liderami 19 projektów42. Każdy z nich dotyczył przedsięwzięć jednorocznych. Oznacza to,
iż krajowe instytucje odegrały główną rolę w niespełna 3% wszystkich zrealizowanych w tym czasie przedsięwzięć jednorocznych. Niestety, żadne
działanie w tym wypadku nie miało charakteru współpracy wieloletniej, co
jednak nie było sytuacja wyjątkową dla krajów Europy Środkowowschodniej. Tylko kilka propozycji państw z tego regionu znalazło uznanie instytucji oceniających. W ramach Kultury 2000 wsparto dodatkowo 9 polskich
projektów tłumaczeń literackich (3% wszystkich zrealizowanych między
2001 a 2005 rokiem tego typu działań)43.
39 Obliczenia na podstawie: P. Inkei, J. Friss, D. Langusi, J. Szabo, Culture 2000 under
Eastern Eyes. Cultural co-operation between old, new and future EU members – a statistical
analysis 2000-2005, Budapest 2006, Table 1, s. 4.
40 P. Inkei, J. Friss, D. Langusi, J. Szabo, Culture 2000…, dz.cyt., s. 5.
41 D. Ilczuk, W. Misiąg, Finansowanie i organizacja kultury w gospodarce rynkowej, Warszawa 2003, s. 16.
42 Polskie organizacje kulturalne uczestniczyły w programie Kultura 2000 od 2001 roku.
43 Mimo, iż na tle podmiotów z państw, które są od dawna członkami UE, udział Polski
w przedsięwzięciach jednorocznych i wieloletnich Kultury 2000 nie był zbyt duży, to aktyw-
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Rozwiązania instytucjonalno-prawne
O aktualnym kształcie polityki kulturalnej UE decyduje pięć instytucji:
RE, Rada, KE, PE i KR. Biorąc pod uwagę ogólnie sprawy sektora kultury, które stały się przedmiotem prawa europejskiego, w pierwszym filarze,
np.: przepływ dóbr kultury, wiele kwestii może być regulowanych przez
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji.
RE tworzą szefowie państw i rządów UE. Decyduje ona o ogólnych kierunkach rozwoju polityki Unii, może to dotyczyć także kwestii kultury.
O sprawach należących do prawa wspólnotowego, które są podejmowane
na obradach RE, decyduje ona jako Rada. Na ogół jednak instytucja ta wydaje deklaracje lub konkluzje prezydencji, nie mające wiążącego prawnie
charakteru. Z kolei Rada decyduje o sprawach polityki kulturalnej w składzie ministrów państw członkowskich właściwych dla spraw kultury (Rada
ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury). Jest to główny organ prawodawczy
Unii, z którym współdecyduje PE, o dużych kompetencjach w procedurze
budżetowej, co ma niewątpliwie znaczenia dla omawianej problematyki.
Sprawami kultury w KE zajmuje się Dyrekcja XII – Dyrekcja Generalna
do spraw Kultury i Oświaty. Składa się ona z czterech dyrektoriatów: A –
Edukacja, B – Kształcenie Zawodowe, C – Kultura, Polityka Audiowizualna i Sport, D – Młodzież, Społeczeństwo Obywatelskie, Komunikacja44.
Komisja jest najważniejszą instytucją wspólnotową, która pełni funkcje wykonawcze. Jest ona strażnikiem traktatów i prawa wtórnego, a także ma
wyłączne prawo do inicjatywy ustawodawczej. PE, będący instytucją ponadnarodową, grupującą deputowanych, wybieranych w wyborach bezpośrednich w państwach członkowskich, posiada również w swej strukturze
organizacyjnej komisję odpowiedzialną za sprawy kultury – Komisja do
spraw Kultury i Edukacji. Obok wielu ważnych funkcji związanych kontrolą innych instytucji unijnych, czy powoływaniem ich składów z powoływaniem, jest on odpowiedzialny za procedurę legislacyjną jako organ współdecydujący i współpracujący, a także opiniodawczy i doradczy.
Jak wspomniane było powyżej, podstawą prawną wszelkich działań
Wspólnoty w obszarze kultury, jest art. 151 TWE. Zgodnie z tym przepisem, dla osiągnięcia celów polityki kulturalnej, Rada przyjmuje środki zachęcające lub zalecenia. W obu przypadkach decyzje podejmowane są
przez ten organ jednomyślnie. Zalecenia uchwalane są na wniosek KE, naność polskich organizacji należy ocenić pozytywnie. Przez większą część omawianego okresu, Polska miała status państwa stowarzyszonego, w związku z czym doświadczenie w funkcjonowaniu wspólnotowych procedur, czy też reguł realizacji projektów było stosunkowo
niewielkie.
44 G. Michałowska, Instytucjonalizacja…, dz.cyt., s. 17.
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tomiast procedura przyjmowania środków zachęcających jest sprecyzowana w art. 251 TWE (tu niezbędna jest konsultacja rady z KR oraz wykluczenie jakiejkolwiek próby harmonizacji przepisów ustawowych lub wykonawczych państw członkowskich). Należy zaznaczyć, iż dla spraw polityki
kulturalnej, w tym trybie przyjmowania prawa, na każdym etapie Rada decyduje jednomyślnie, co nie jest sytuacją zwyczajną. Na ogół stanowi ona
większością kwalifikowaną.
W celu przyjęcia określonego aktu w trybie art. 251 TWE, KE przedstawia projekt PE i Radzie. Ta ostatnia po wyrażeniu opinii przez PE, może go przyjąć, jeżeli sama nie zaproponuje żadnej poprawki lub gdy
uwzględni wszystkie poprawki zawarte w opinii PE. W innym wypadku
uchwala ona wspólne stanowisko, informując PE o przyczynach takiej decyzji. Również KE przedstawia na tym etapie swoje stanowisko. Jeżeli
w ciągu trzech miesięcy PE nie podejmie żadnej decyzji lub przyjmie
wspólne stanowisko, akt jest uchwalony zgodnie z tym wspólnym stanowiskiem. Deputowani mogą jednak je odrzucić bezwzględną większością głosów – wtedy jest ono nieprzyjęte. Trzecim wyjściem może być tu decyzja
o wprowadzeniu poprawek do wspólnego stanowiska, tym razem zwykłą
większością. Zmieniony akt jest przesyłany wtedy do Rady i KE. Ta ostatnia instytucja wydaje swoją opinię o powziętych zmianach. Tym razem Rada ma trzy miesiące na podjęcie decyzji. Może ona jednomyślnie przyjąć
wszystkie poprawki PE – wtedy akt uważa się za uchwalony jako wspólne
stanowisko lub nie przyjąć poprawek, które były przedmiotem negatywnej
opinii KE. Takiej sytuacji zwoływany jest w ciągu sześciu tygodni Komitet
Pojednawczy, w którego skład wchodzą przedstawiciele Rady i PE. Zadaniem KE jest doprowadzenie do zbliżenia stanowisk obu instytucji, tak aby
wypracowany przez ich przedstawicieli wspólny projekt został potem
uchwalony jednomyślnie przez RE i przez kwalifikowaną większość deputowanych. Jednakże, gdy Komitet Pojednawczy lub któraś z instytucji nie
zatwierdzi wspólnego projektu w ciągu sześciu tygodni, uważa się go za nie
przyjęty45. Wymóg jednomyślności przy ustanawianiu decyzji RE odnośnie
środków zachęcających (art. 251) oraz zaleceń, ma być gwarantem zabezpieczenia interesów państw członkowskich, które nie chcą pozbawiać się
decydującego wpływu na kształt polityki kulturalnej UE. Gwarantuje on
możliwość zablokowania, nawet przez jedno państwo, określonego projektu unijnego.
Zmiany w regulacji dziedziny kultury pojawiły się w zaproponowanym
Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy. Dokument ten został
podpisany na szczycie szefów państw i rządów UE w Rzymie (29 paździerTraktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, dz.cyt., s. 142–144.
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nik 2004 r.) Mimo, że jego przyszłość stoi pod dużym znakiem zapytania46,
warto przyjrzeć się projektowanym modyfikacjom dotyczącym polityki kulturalnej. Wprowadzono sekcję numer trzy pt.: Kultura (art. III – 280), którą
umieszczono w rozdziale piątym, dotyczącym dziedzin, w których UE może podejmować działania koordynujące, uzupełniające lub wspierające.
Komisja Europejska
(projekt)

Rada UE uchwala
wspólne stanowisko

Parlament Europejski
(pierwsze czytanie)

aprobata lub brak
stanowiska

propozycja poprawek

jednomyślnie przyjmuje

Rada UE
proponowany akt

uchwalony akt po podpisaniu zostaje opublikowany i nabiera
mocy wiążącej

Parlament Europejski (drugie czytanie)

odrzucenie absolutną
większością

aprobata / brak
stanowiska

projekt upada
akt przyjęty zgodnie
ze wspólnym
stanowiskiem

wyrażenie opinii odnośnie poprawek

Rada UE akceptuje
poprawki jednomyślni, gd
y Komisja nie ma
zastrzeżeń

Rada UE jednomyślnie
akceptuje poprawki, gdy
Komisja wyraziła
opinię negatywną

Rada UE nie
zatwierdza wszystkich pop
rawek

akt przyjęty w formie poprawionego wspólnego stanowiska

Komitet Pojednawczy zatwierdza wspólny tekst

w ciągu 6 miesięcy
zwołuje się Komitet
Pojednawczy

w ci¹ gu 6 tygodni

Parlament Europejski
większością
kwalifikowaną

Rada UE większością
kwalifikowaną

Komitet Pojednawczy
nie zatwierdza wspólnego
tekstu

przyjmują akt zgodnie ze wspólnym tekstem
poprawiony akt upada
jeżeli w tym terminie jedna z instytucji nie zatwierdziła tekstu,
projekt upada

46

Traktat został odrzucony przez obywateli Francji i Holandii w referendach. Jego ratyfikacji dokonało 18 państw UE. Wobec sprzeciwu pozostałych krajów członkowskich,
Niemcy – sprawujące przewodnictwo UE od początku 2007 r., zaproponowały przyjęcie
tzw. traktatu reformującego, który miałby włączyć większość postanowień Traktatu Konstytucyjnego (głównie część pierwszą i trzecią) do dotychczasowego unijnego prawa pierwotnego (TWE i TUE). Warto wspomnieć, że jedną z proponowanych zmian jest usunięcie
przepisów dotyczących europejskiej: flagi, hymnu i dewizy (jedność w różnorodności).
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Zasadnicza część problematyki, odnosząca się do celów, działań UE,
nie została zastąpiona. Zmieniły się natomiast sposób przyjmowania i rodzaj źródeł prawa, mogących regulować omawianą problematykę. Oprócz
zaleceń, dla realizacji celów mogą być przyjmowane przez Radę działania
zachęcające w postaci ustaw europejskich i europejskich ustaw ramowych
(z wyłączeniem harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych
państw członkowskich).Te instrumenty prawa pochodnego, zgodnie z Traktem ustanawiającym Konstytucję dla Europy, byłyby uchwalane w zwykłym
trybie ustawodawczym (precyzuje to art. III – 396), co oznacza, iż usunięto
wymóg jednomyślnego podejmowania decyzji przez Radę47. Powyżej przedstawiony jest schemat (Rysunek 1), prezentujący procedurę współdecydowania, stosowana przy ustanawianiu aktów z zakresu polityki kulturalnej48.
Finansowanie środków realizacji polityki kulturalnej ma miejsce za pomocą budżetu UE. Wspólnota przeznacza na ten cel znikome środki w porównaniu do innych dziedzin. W roku 1999 na kulturę i politykę audiowizualną UE wydała łącznie 106 mln euro. Łączna kwota budżetu wyniosła
969 280,7 mln euro49. Należy również podkreślić, iż w porównaniu do części budżetu pojedynczego państwa członkowskiego, przeznaczanej na kulturę, sumy wydawane przez Wspólnotę są także bardzo niewielkie.
Sektor kultury może być także wspierany poprzez politykę strukturalną
UE. Głównym jej zadaniem jest osiągnięcie spójności społeczno-gospodarczej między regionami Europy, za pomocą funduszy strukturalnych,
środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych instrumentów
finansowych (art. 158, 159 TWE)50. O wykorzystaniu środków finansowych
w ramach polityki strukturalnej decyduje UE oraz państwa członkowskie.
Każdy kraj UE przygotowuje bowiem swój plan rozwoju, w którym precyzuje, który obszar gospodarki, na jakich zasadach, i w jakim zakresie, będzie wsparty pieniędzmi unijnymi i publicznymi51. To od samych państw
zależy, czy wśród tych sektorów znajdzie się kultura52. Jak pokazują statystyki z okresu programowania 1989–1993, to właśnie fundusze strukturalne były głównym źródłem budżetu UE, finansującym sektor kultury
państw członkowskich53.
47

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, dz.cyt., s. 529–530, 584–586.
Na podstawie: K.A. Wojtaszczyk (red.), Encyklopedia Unii Europejskiej, Warszawa
2004, s. 327.
49 Tamże, s. 25.
50 Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, dz.cyt., s. 106–107.
51 M. Ciepielewska, H. Jahns, Polityka regionalna i strukturalna, [w:] E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.), Unia Europejska, tom 1, Warszawa 2004, s. 291.
52 Oddzielne programy operacyjne wspierające rozwój kultury funkcjonowały w latach
2000–2006 w dwóch państwach UE: Grecji i Portugalii, na podstawie: A. Etmanowicz, J.
Sanetra-Szeliga, Kultura w programach i funduszach UE, Warszawa 2003, s. 109.
48
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Rysunek 2. Kultura w programach i funduszach UE
3000
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0
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programy kulturalne DG Kultura i Edukacja

inne programy wspólnotowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Etmanowicz, J. Sanetra-Szeliga, Kultura w programach i funduszach UE, Warszawa 2003.

Polityka kulturalna UE a polityka kulturalna państwa
Analizując rozwój działań Wspólnot w dziedzinie kultury, jak również
poziom regulacji prawnej tej materii, należy stwierdzić, iż nie jest to polityka kulturalna sensu stricto, którą prowadzą państwa narodowe. Po
pierwsze dlatego, że UE stanowi specyficzną strukturę. Obejmuje ona dwa
porządki o różnym prawnie charakterze: WE oraz polityki i formy współpracy (Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa oraz Współpraca
Policyjna i Sądowa w Sprawach Karnych) Ten drugi porządek jest właściwy dla organizacji międzynarodowych (prawo międzynarodowe), gdzie
formą współpracy jest tryb międzyrządowy. Natomiast reżim WE ma charakter ponadnarodowy. Jest to forma kooperacji o samodzielnym, autonomicznym charakterze. WE mogą tworzyć prawo, które może obowiązywać
w sposób bezpośredni na terenie państw członkowskich, dysponując pierwszeństwem wobec prawa krajowego54. Takie przedsięwzięcia mają na celu
osiągnięcie wyznaczonych zadań, jak np. ustanowienie wspólnego rynku
czy urzeczywistnianie wspólnych polityk lub działań. Jednym z wielu jest
dążenie do osiągnięcia wysokiego poziomu edukacji i kształcenia zawodowego oraz rozkwitu kultur państw członkowskich (ust. Q art. 3 TWE)55.
Mimo, że dziedzina kultury została włączona w system wspólnotowy, polityka WE w tej materii nie powinna mieć charakteru zastępczego czy właściwego dla państwa narodowego. Może świadczyć o tym chociażby analiza
odpowiednich przepisów prawnych, uchwalanych aktów lub konkretnych
53

Tamże, s. 101.
J. Barcz, Charakter prawny i struktura UE. Pojęcie prawa Unii, [w:] J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2003, s. 51–60.
55 Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, dz.cyt., s. 23–24.
54
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działań w postaci programów wspólnotowych. W założeniu, działanie WE
w sferze kultury ma mieć charakter uzupełniający, subsydiarny dla polityk
kulturalnych państw członkowskich. Obecny system decyzyjny w omawianej
problematyce również zabezpiecza interesy i cele każdego kraju.
Już samo stosowanie pojęcia polityka kulturalna w odniesieniu do działań UE w tej dziedzinie może budzić poważne zastrzeżenia. Nazwy tej,
choć nie jest obecna w terminologii unijnych aktów prawnych i przedsięwzięć, często używa się w literaturze naukowej i publicystyce. Z tego punktu widzenia, lepszą nazwą dla działań UE mogłaby być np. współpraca kulturalna. Kazimierz Sobotka wskazuje, iż nie sposób mówić o unijnej polityce kulturalnej, gdyż nawet po zmianach TWE w Maastricht, UE nie prowadzi w stosunku do kultury zintegrowanego zespołu działań, mających
dokładnie określone cele i środki dla ich osiągnięcia56. Z tego punktu widzenia, polityka kulturalna może być właściwa tylko dla państw, o czym
także mogą świadczyć przytoczone wyżej definicje. Nie może to być również działalność porównywalna ze skalą działalności oraz zadaniami
państw, które tę dziedzinę traktują na ogół bardzo prestiżowo, przeznaczając na nią znaczenie większe środki finansowe. Jak było wskazane wcześniej, kultura – jak do tej pory – nie stanowi dla UE priorytetu, co przekłada się również na znikome finansowanie odpowiednich inicjatyw.
Innego zdania jest Zofia Sokolewicz, która uważa, że nawet mimo nie
nazywania określonych działań polityką kulturalną, de facto UE ją realizuje za pomocą wyspecjalizowanych przedsięwzięć57. Należy zauważyć, iż pojęciem polityka kulturalna posługuje się większość autorów, odnosząc go
do działalności instytucji europejskich w sferze kultury. W niniejszym
opracowaniu również przyjęto powyższe założenie.
Działania prowadzone przez UE mogą być uznane za prowadzenie polityki szczegółowej (w znaczeniu policy) dla zaspokojenia potrzeb społeczeństw obywateli państw członkowskich. Jak każda polityka publiczna,
także i polityka kulturalna UE jest formułowana poprzez strategię i wyznaczanie celów. Jest ona wdrażana i realizowana przez różne podmioty, począwszy od instytucji europejskich, przez organy administracyjne państw
członkowskich, po organizacje prywatne i publiczne, które są w tym przypadku odbiorcami i głównymi wykonawcami projektowanych działań.
Ze względu na system organizacyjny polityki w zakresie kultury, stworzony przez UE, można przyjąć, iż jest on najbardziej zbliżony do systemu
zrównoważonego, usytuowanego między układem scentralizowanym
a zdecentralizowanym. Z jednej strony takie elementy, jak funkcjonowanie
programów kulturalnych od strony organizacyjnej, znaczny poziom dofiK. Sobotka, dz.cyt., s. 156.
Z. Sokolewicz, Kultura…, dz.cyt., s. 319.
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nansowania projektów, często niezbyt transparentna procedura decyzyjna
wewnątrz właściwych instytucji UE, mogą świadczyć o dużej centralizacji
systemu (np.: program Kultura 2000). Z drugiej strony, UE stara się uspołecznić prowadzone przez siebie działania, włączając w procedury decyzyjne ekspertów, twórców, pracowników sektora kultury. Organizuje również
często debaty i dyskusje na temat prowadzonych przedsięwzięć, a przede
wszystkim dąży do stosowania zasady subsydiarności, która ma fundamentalne znaczenie dla jej polityki kulturalnej.
Kolejnym punktem, gdzie można dopatrzeć się pewnych podobieństw
w działaniach w sferze kultury państw narodowych jak i UE, są cele. Bez
wątpienia innymi interesami kieruje się państwo narodowe, a innymi UE.
Wspólnotowe dokumenty oraz przedsięwzięcia podkreślają, iż zasadniczymi celami są działania na rzecz międzynarodowej współpracy ludzi kultury, wspieranie różnorodności kulturowej, czy zachowanie dziedzictwa kulturalnego o znaczeniu europejskim. Natomiast państwa dążą – poprzez
politykę kulturalną – przede wszystkim do utrzymania i rozwoju narodowej tożsamości kulturalnej, dbania o dziedzictwo narodowe, zbudowania
lepszej pozycji międzynarodowej, wykorzystywania sektora kultury dla celów gospodarczych dzięki turystyce. W obu przypadkach, mamy do czynienia z różnym rozłożeniem akcentów i odmiennymi priorytetami. Jednak za
ich wspólne cele można uznać: promocje twórczości artystycznej, demokratyzację kultury i uczynienie z niej ważnego czynnika integracyjno-społecznego i ekonomicznego.
Ponadto UE oddziałuje bezpośrednio na instytucjonalny system kultury w państwach członkowskich. Posługując się terminologią wprowadzoną
przez Marię Chełmińską, dotyczącą formy publicznej interwencji, można
uznać wypracowany obecnie przez Wspólnotę system wsparcia działalności kulturalnej za połączenie modelu dotującego (np. UE w programie
Kultura 2000 mogła sfinansować od 50% do 60% kosztów przedsięwzięcia
kulturalnego), perswazyjno-propagującego (akcentowane są zasady uczestnictwa w programach wspólnotowych, ich promocja i rezultaty) oraz stymulującego (unijna pomoc finansowa przyznawana jest na podstawie dokładnie sprecyzowanych reguł, kryteriów, dzięki czemu występuje motywacja instytucji kulturalnych do działania).
Oddziaływanie UE na sektor kultury może być także interpretowane jako prowadzenie polityki w znaczeniu politics. Po pierwsze dlatego, że UE
budują państwa członkowskie, a polityka wspólnotowa z tego punktu widzenia jest wypadkową różnych strategii, projektów, sporów, czy kompromisów wszystkich krajów. To, jaki model współpracy kulturalnej w UE jest
aktualnie realizowany, za pomocą jakich środków, dla jakich celów, jest zagadnieniem par excellence politycznym.
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Po drugie, UE to również instytucja ponadnarodowa, która stawia sobie cele o wymiarze ponadnarodowym. Jej działania mogą być odbierane
jako stojące w sprzeczności do interesów państw narodowych. Taka sytuacja może dotyczyć także sfery kultury. Analizując przebieg procesu integracji europejskiej i miejsca w nim zagadnień związanych z kulturą, można zauważyć tendencje do budowania własnej, ponadnarodowej tożsamości kulturalnej, początkowo tylko na poziomie symbolicznym, potem coraz
częściej za pomocą przedsięwzięć instytucjonalnych, prawnych, ekonomicznych. Jak każda instytucja, także UE, oprócz celów funkcjonalnych
(np. realizacja swoich zadań odnośnie wspólnego rynku, czy polityki regionalnej), ma cele symboliczne, poprzez który tworzy systemy znaczeń, interpretuje i wyjaśnia rzeczywistość (flaga, hymn, święta, programy akcentujące wspólne dziedzictwo kulturalne)58. Od momentu powstania, Wspólnocie ciągle brakowało symboliki dla budowy własnej tożsamości, legitymizującej wśród społeczeństw Europy jej istnienie. Z tego punktu widzenia prowadzenie polityki w sferze kultury może przyczyniać się do osiągnięcia tego celu, budowy nowej tożsamości europejskiej. Otwartym pozostaje pytanie, czy jej powstawanie jest procesem sprzecznym z interesami państw
członkowskich.

K. Kowalski, Europa: mity, modele, symbole, Kraków 2002, s. 23.
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Europejskie standardy
„Prawa do dobrej
administracji”

Jakość państwa, jego funkcjonalność zgodna z potrzebami społecznymi,
jest w istotnej mierze uzależniona od jakości administracji publicznej, jej
konstrukcji i sposobów wywiązywania się ze swoich fundamentalnych obowiązków.
Administracja publiczna, „na którą składa się pion decyzyjny (instytucje
i stanowiska pochodzące z wyborów i przez nie kontrolowane) oraz pion
fachowy (służba cywilna)”1, stanowi konieczny w każdym państwie, istotny
podsystem systemu politycznego, do zadań którego należą „działania wykonawcze w stosunku do celów politycznych ustalanych przez strategiczne
centra polityczne”2. Działania obejmują m.in. odpowiednie rozpoznawanie różnorodnych interesów i potrzeb, sprawne skoordynowane realizowanie polityki (polityk) rządu, a w ich ramach – organizowanie realizacji i zaspokajania tych często sprzecznych interesów i potrzeb. Instytucjonalnie,
organizacyjnie i kadrowo administracja „obsługuje” procesy rządzenia.
Jest wykonawcza wobec celów ustalanych przez centra polityczne, aczkolwiek w istotnym zakresie uczestniczy też w formułowaniu planów politycznych oraz instrumentów ich realizacji. Jest więc „bazą”, instytucjonalną
i kadrową „tkanką” aparatu państwowego, jego „pamięcią instytucjonalną” – a odpowiednie „zbilansowanie” relacji polityki i administracji dotyczy zarówno podstawowej stabilności tej „bazy” (głównie kadrowo – apolityczna służba cywilna), jak i służebności konkretnych polityk wobec interesu publicznego (dobra wspólnego), a nie przede wszystkim interesu politycznego aktualnie rządzących.
1

A. Antoszewski, Administracja publiczna w systemie politycznym, [w:] A. Ferens, I. Macek (red.), Administracja i polityka. Wprowadzenie, Wrocław 1999, s. 56, 57.
2 A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Leksykon politologii, Wrocław 1995, s. 10.
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Administracja publiczna winna być z założenia służebna wobec ustroju,
władzy politycznej, prawa oraz obywateli – jako jednostek i jako zbiorowości (ministrare – służyć). Służebność na tych wszystkich płaszczyznach występuje realnie, gdy relacje i współistnienie dwóch wymiarów władzy wykonawczej, czyli władzy politycznej oraz administracji publicznej, są zgodne
z podstawowymi regułami ustrojowymi systemu demokratycznego. Należy
w tym kontekście zwłaszcza pamiętać, iż demokracja jest sposobem ograniczania nieuprawnionej dominacji oraz o samoograniczaniu państwa.
Znacząca ranga i rola administracji publicznej sprawia, że doskonalenie
reguł i metod jej funkcjonowania było i jest jednym z głównych aspektów
doskonalenia państwa. Możliwość i konieczność takich zmian na lepsze
jest właściwa szczególnie państwom demokratycznym. Usprawnianie administracji, dostosowywanie jej do społecznych wymagań, stanowi ważki
aspekt procesu usprawniania demokracji przez „oczyszczanie jej obyczajów, panowanie nad jej odruchami, stopniowe zastępowanie jej niedoświadczenia znajomością spraw publicznych, a jej ślepych instynktów świadomością prawdziwych interesów, dostosowanie jej rządów do czasu
i miejsca, zmienianie ich stosownie do okoliczności i ludzi3. Demokracje
bowiem cechują się – w odróżnieniu od autokratycznych systemów – samokrytycyzmem, stwarzającym możliwość i konieczność stałego doskonalenia, dostosowywania się do nowych możliwości i konieczności. Istotnym
symptomem takich postępowych przemian współcześnie staje się m.in. definiowany przez prawo do dobrej administracji postęp w relacjach między
państwem a obywatelami. I to zarówno w indywidualnym wymiarze praw
człowieka – w szczególności praw obywatelskich, jak i w realizacji zasady
pomocniczości państwa względem zespołowych struktur społeczeństwa
obywatelskiego.

Geneza i treść idei prawa do dobrej administracji
Sedno współczesnych tendencji w tej materii jest zdefiniowane jako
prawo do dobrej administracji. Wywodzone jest z misji administracji publicznej – wiąże się z pojęciem interesu publicznego i dobra wspólnego, zaliczane jest do tzw. trzeciej generacji praw człowieka. Prawo to stało się
współcześnie istotnym kryterium „dobrego państwa”.
Dobra administracja jest powiązana koncepcyjnie z good governance –
„dobrym rządzeniem”. „Funkcją rządów prawa jest gwarancja zwalczania
samowoli, niepewności i protekcjonizmu w czasie sprawowania władzy publicznej przez organy władzy. (…) Demokracja i rządy prawa, w ich wza3 A.

de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Warszawa-Kraków 1995, s. 9.
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jemnym powiązaniu, są podstawą dobrego rządzenia, a tym samym stabilności systemu polityczno-administracyjnego oraz rozwoju gospodarczego”4. Zakres zadań państwa poszerza się i zmienia, jednakże zasady rządów prawa i legalizmu niezmiennie pozostają podstawą demokracji. Dostosowywaniu powinny natomiast podlegać mechanizmy „praktyki rządzenia”, a wśród nich współistnienia sfery politycznej i administracyjnej władzy wykonawczej.
Idee good governance i związanego z tym immanentnie prawa do dobrej
administracji stanowią kolejny etap procesów doskonalenia współczesnych
demokratycznych systemów. Pojawiły się w ostatniej dekadzie ubiegłego
wieku w następstwie uznania za niedostatecznie efektywne i wystarczające
uprzednich reguł moderniacji, zartykułowanych w koncepcji New Public
Managment [Nowego Zarządzania Publicznego]5. Idee te, stanowiące
w istotnej mierze próbę przeniesienia do sfery publicznej doświadczeń nowoczesnego zarządzania prywatnymi korporacjami, okazały się w sferze administracji państwowej w ograniczonej mierze właściwe, przede wszystkim
ze względu na inny niż w sektorze prywatnym charakter celów i zobowiązań. Istotę różnicy obrazuje najwyraziściej to, iż wedle reguł New Public
Managment obywatel winien być traktowany głównie jako „klient” administracji i „konsument” jej produktów; wedle zasad good governance i wynikającego zeń prawa do dobrej administracji obywatel nie jest traktowany jako
„klient” czy „petent” (w słownikowym sensie „ubiegającego się, proszącego
o coś”), lecz jest pełnoprawnym obywatelem, wybierającym piastunów władzy po to, by z jego powołania i za jego podatki dobrze mu służyli, wywiązując się z obowiązków wynikających z zadań administracji państwowej.
W koncepcji dobrej administracji pozytywny kwantyfikator ma oznaczać
także odpowiednie efekty, skutki dla systemu politycznego, dla państwa.
Dobra administracja nie oznacza oczywiście, że ma ona być dobra w „załatwieniu” spraw obywateli, w korzystnych dla nich (po ich myśli) decyzjach.
Jest ona dla nich (i jednocześnie dla państwa) dobra, gdy odpowiednio realizuje zadania, do których wykonania jest powołana – czyli prawidłowo
zapewnia funkcjonowanie aparatu państwowego, wypełnianie jego zobowiązań wobec obywateli (jako jednostek i jako zbiorowości) oraz egzekwowanie zobowiązań tych jednostek wobec państwa i innych obywateli.
Nowoczesne modernizacje administracji publicznej miały dwie główne
ważne płaszczyzny: organizacyjną oraz etyczną. W tej drugiej zwłaszcza
4

M. Oosting, [w:] Prawo do dobrej administracji, „Biuletyn Informacyjny Rady Europy”
2003, nr 4, s. 30.
5 Por. M. Dębicki, Administracja publiczna – trendy i wyzwania, „Służba Cywilna”
2002–2003, nr 5; A. Matheson, Modernizacja sektora publicznego: nowy program, „Służba
Cywilna” 2003–2004, nr 7.
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sferze fundamentalnym osiągnięciem jest „Siedem zasad życia publicznego według Komisji lorda Nolana”. Wypracowane w latach 90. jako reakcja
na niesprawność i korupcyjne skandale w brytyjskiej administracji, dały
podstawę wielu kodeksom etycznym – także i polskiemu Kodeksowi Etyki
Służby Cywilnej. Reguły te: bezinteresowności, rzetelności, obiektywizmu,
odpowiedzialności, otwartości, uczciwości i przywództwa – są wzorcem dla
profesjonalnej i etycznej służby publicznej, wliczając w to i polityków,
i urzędników. Ostatnia z wymienionych – reguła przywództwa – w zbyt małym stopniu jest doceniana przez praktyków polskiego życia publicznego,
którzy zdają się zapominać, iż autorytet i wzorce dla systemu administracji
publicznej wypracować można skutecznie przede wszystkim poprzez wysokie standardy wymagań od zarządzających i sprawujących polityczne kierownictwo władzy wykonawczej6.
Koncepcja good governance akcentuje właśnie treści rządzenia, w powiązaniu ze służebnością wobec państwa i obywateli. „W koncepcji demokracji opartej na zasadzie dobrego rządzenia służby publiczne spełniają
centralną rolę w tworzeniu i stabilizowaniu systemu, który chroni środowisko naturalne człowieka, a także wspomaga członków społeczności w rozwoju umysłowym i fizycznym.”7 Według artykułującej europejskie zasady
good governance Białej Księgi Komisji Europejskiej, warunkiem koniecznym dobrego rządzenia są „reguły, procedury i zachowania odnoszące się
do sposobu wykonywania władzy (…) w szczególności dotyczące otwartości, partycypacji, rozliczalności, efektywności i spójności” [openness, participation, accountability, effectiveness and coherence]8.
Otwartość polega przede wszystkim na aktywnym upublicznianiu poczynań organów władzy, podejmowanych decyzji. Komunikowanie się instytucji z obywatelami powinno odbywać się w sposób przejrzysty, zrozumiały i nieustająco. Partycypacja obywateli jest stałym elementem procesu decyzyjnego – na etapie koncepcji, opracowania decyzji czy aktów prawnych, programów, aż do wprowadzania w życie i monitoring – warunkując
jakość i efektywność. Rozliczalność jest ściśle powiązana z ponoszeniem
odpowiedzialności funkcjonariuszy i instytucji władzy publicznej za poczynania i decyzje, z określaniem i rozliczaniem tej odpowiedzialności w kon6

Etyka w życiu publicznym. Podsumowanie pierwszego raportu komisji Nolana w sprawie
etyki w życiu publicznym, „Służba Cywilna” 1997, nr 5–6. Por. także J. Kurczewski, Brytyjska
walka o standardy życia publicznego, „Służba Cywilna” 2003, nr 6. W polskim kodeksie
etycznym dla służby cywilnej nie odnajdziemy reguły przywództwa, która w raporcie lorda
Nolana brzmi: „sprawujący urzędy publiczne winni propagować i wspierać niniejsze zasady
poprzez własny przykład, a także kierując pracą innych oraz nadzorując tę pracę”.
7 M. Dębicki, dz.cyt., s. 104.
8 European Governance. White Paper, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2001,
s. 8, 10.
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tekście zakresu roli i wpływu na te procesy. Efektywność mierzona musi
być m.in. poprzez odpowiedniość działań w danym czasie do potrzeb i konieczności, ewaluację ich wpływu na rozwiązywanie problemów, których
dotyczyły. Kryterium dotyczy nie tylko odpowiedniości mierzonej efektami
wobec skali problemu, ale również odpowiedniości stosowanych instrumentów i metod działania (wliczając w to np. zarówno nakłady rzeczowe i finansowe, jak ewentualne środki prawne i sankcje). Spójność polityki państwa
jest szczególnie ważna w kontekście poszerzających się zadań i stopnia
skomplikowania życia publicznego. Działania podejmowane przez instytucje władzy publicznej w odrębnych sektorach i pionach decyzyjnych wzajemnie na siebie oddziaływują, a zwłaszcza skutki tych działań są często szersze niż tylko te określone przez cele, dla których zostały podjęte.
„Idee good governance wiążą się z dwiema podstawowymi ideami czasów
współczesnych. Po pierwsze wyrażają konsekwentnie zasady tego, co nazywa się liberalną demokracją – społeczeństwo, w którym reprezentowane są
różne interesy indywidualne i grupowe, traktuje się nie tylko werbalnie jako źródło wszelkiej władzy politycznej. (…) Po wtóre idei good governance,
podkreślającej występowanie złożonych interakcji między społeczeństwem
obywatelskim i władzami publicznymi oraz w obrębie społeczeństwa
i w obrębie władz, nie da się oddzielić od zasady pomocniczości.”9
Istotnym punktem odniesienia dla analiz dotyczących zasadności wyodrębniania kategorii prawa do dobrej administracji jest poszerzanie się zadań aparatu państwowego, przy jednoczesnym postępie upodmiotowienia
obywateli i „otwartości” rządów. Nie bez znaczenia jest także coraz większe oddziaływanie międzynarodowych regulacji prawnych, a także ponadpaństwowych kontaktów na płaszczyźnie rządowej, obywatelskiej, eksperckiej, naukowej etc. Fakt, iż to właśnie do dokumentów Unii Europejskiej
można i trzeba się odnosić w rozważaniach o dobrej administracji, jest tego dobitnym przykładem. Na rozwiązania przyjęte w tych dokumentach
miały wpływ zarówno doświadczenia funkcjonowania euroadministracji,
jak i rozwiązania implementowane z poszczególnych państw (głównie
skandynawskich).
Dobra administracja to nie program polityczny, lecz konstrukcja teoretyczna, przydatna w praktycznym kreowaniu założeń i mechanizmów
sprawnego aparatu administracji publicznej, stanowiącego – obok rzetelnych i bezstronnych sądów oraz „dobrego prawa” – podstawy dobrego państwa. Daje bowiem ważne kryteria analityczne w odniesieniu do podsystemu politycznego – administracji publicznej, przydatne w usprawnianiu jej
struktur oraz zasad i metod funkcjonowania.
9
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H. Izdebski, Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007, s. 72.
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Europejskie regulacje prawa do dobrej administracji
Prawo do dobrej administracji w Unii Europejskiej regulują: Karta Praw
Podstawowych, która stanowi część projektu Traktatu Konstytucyjnego
oraz Europejski Kodeks Dobrej Administracji. Zawierają one konkretyzację tego prawa, dostarczając państwom członkowskim zarówno wzorzec,
jak i punkt odniesienia.
Przyjęcie w 2000 r. w Nicei Karty Praw Podstawowych13 stanowi ważny etap dla kształtowania systemu praw człowieka w Unii Europejskiej.

Europejskie standardy„Prawa do dobrej administracji”

Prawo do dobrej administracji wnosi jakościowo nowe treści i wartości do
rozważań teoretycznych oraz praktyki programowania i realizowania zadań
systemu administracji publicznej. Dowodem fakt, że prawo do dobrej administracji stało się istotnym obiektem zainteresowania nauki o państwie
i prawie. Przede wszystkim nauki o administracji10. Także politologiczne
analizy „fenomenu administracji publicznej” – jak to określa A. Ferens –
uwzględniają w oczywisty sposób kwestie jej efektywności i skuteczności dobrej administracji dla systemu politycznego i funkcjonowania demokratycznego państwa prawa11. Koncepcja dobrej administracji nie oznacza ustanawiania nowych uprawnień oraz obowiązków, lecz jakościowo nowe – w sensie politycznym i prawnym – podejście zarówno do roli systemu administracji publicznej, jak i do relacji władze publiczne – obywatele12. Mimo „hasłowego” brzmienia prawo do dobrej administracji ma konkretny wymiar (prawo to jest skodyfikowane w ramach soft law – miękkiego prawa Wspólnot
Europejskich), może zatem mieć zastosowanie w analizach sprawności
funkcjonowania administracji publicznej jako części systemu politycznego.

10

Por. zwłaszcza H. Izdebski, Fundamenty…, dz.cyt.; Z. Cieślak i Z. Niewiadomski
(red.), Prawo do dobrej administracji (Materiały ze zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego), Warszawa 2003; E. Bojanowski, Prawo do dobrej administracji (Kilka refleksji), „Gdańskie Studia Prawnicze” tom XIII, 2005; A. Jackiewicz, Prawo do dobrej administracji w świetle Karty Praw Podstawowych, „Państwo i Prawo” 2003, nr 7; Z. Niewiadomski, Polski model sądownictwa administracyjnego a prawo do dobrej administracji, [w:]
Polski model sądownictwa administracyjnego, Lublin 2003; J. Świątkiewicz, Konstytucyjne
prawo do dobrej administracji (Oczekiwania i rzeczywistość), „Państwo i Prawo” 2004, nr 4;
ponadto: J. Boć, [w:] J. Boć (red.), Administracja publiczna, Wrocław 2004.
11 Por. np. A. Ferens, I. Macek (red.), Administracja i polityka. Administracja publiczna
w procesie przemian, Wrocław 2002; G. Rydlewski, Jakość administracji publicznej – kryteria, wyzwania i podstawowe ograniczenia, [w:] J. Kuciński (red.), Szanse i zagrożenia procesu konsolidacji systemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2005.
12 Z. Niewiadomski, Czy prawo do dobrej administracji jest pojęciem normatywnym?, [w:]
Z. Cieślak i Z. Niewiadomski (red.), Prawo do dobrej administracji, Warszawa 2003.
13 Karta Praw Podstawowych (tekst z objaśnieniami), wprowadz. M.A. Nowicki, Kraków
2003.
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Jak podkreśla R. Kuźniar14 nie jest to jeszcze w pełni system – raczej system in statu nascendi. Cele integracji były w pierwszej kolejności i w sposób dominujący związane z gospodarką, pozostałe kwestie były do tegoż
celu wtórne. Karta powstała jako rezultat dążenia do skodyfikowania praw
człowieka w ramach wspólnotowego porządku prawnego, jest ponadto
częścią procesu dostosowywania rozwiązań instytucjonalno-prawnych do
nowych wymogów stojących przed Unią, wynikających ze znaczącego jej
poszerzenia (mierząc liczbą państw obecnie prawie podwojenia), a także
konieczności zmierzenia się ze skutkami globalizacji. Jest wreszcie elementem określania i realizowania politycznych celów integracji.
Karta zawiera w rozdziale „Prawa obywatelskie” prawo do dobrej administracji (artykuł 41) oraz prawo dostępu do dokumentów „instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii” (artykuł 42). Rozwinięciem zasady
dobrej administracji jest Kodeks Dobrej Administracji15 uchwalony
w 2001 roku przez Parlament Europejski. Zasady zawarte w tych dokumentach mogą być uznawane za ważne elementy współczesnej kultury administracyjnej nowoczesnego państwa, a poprzez to także oddziaływują na
kulturę polityczną państw, które implementują te zasady do praktyki życia
politycznego i relacji władz publicznych z obywatelami. Istotne, że Kodeks
ma zastosowanie „w odniesieniu do całości kontaktów instytucji i ich administracji z jednostką” (art. 3), a nie jedynie w kwestiach związanych
z prawnymi formami działania administracji.
Parlament Europejski w 2001 roku uznał Kartę za podstawę tworzonego przez siebie prawa. Po włączeniu jej w całości w 2004 roku do Traktatu
Konstytucyjnego zakładano, iż zapisy Karty będą miały charakter aktu prawnego – wobec wstrzymania procesu ratyfikacji Karta funkcjonuje jako deklaracja o znaczeniu politycznym. Zobowiązuje organy i instytucje Wspólnoty do przestrzegania określonego w Karcie zakresu i standardu praw
podstawowych, jednakże nie towarzyszą temu żadne sankcje ani tym bardziej określony mechanizm kontrolny.
Prawo do dobrej administracji należy do politycznego katalogu praw
podstawowych, na które powołują się zarówno obywatele (i osoby prawne), jak i instytucje unijne – zarówno w programowaniu i ocenie funkcjonowania instytucji unijnych, jak i w konkretnym dochodzeniu i ustalaniu
praw oraz roszczeń. Przy czym Karta nie może stanowić jedynej i wyłącznej postawy tychże roszczeń. Na zapisy Karty powołują się w swych działa14

R. Kuźniar, Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa

2006.
15

J. Świątkiewicz (red. i komentarz), Europejski Kodeks Dobrej Administracji (tekst i komentarz o zastosowaniu kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych), Warszawa 2005.
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niach Rzecznicy Generalni w wystąpieniach przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, a także Sąd I Instancji.
Karta Praw Podstawowych stanowi w zakresie prawa do dobrej administracji (art. 41), iż każdy ma prawo do bezstronnego i rzetelnego załatwienia jego sprawy w rozsądnym terminie, a w szczególności ma prawo do
osobistego przedstawienia sprawy, zanim zostanie podjęty indywidualny
środek mogący negatywnie wpłynąć na jej sytuację. Ponadto każdy może
mieć dostęp do akt jego sprawy (z zastrzeżeniem poszanowania uprawnionych interesów poufności oraz tajemnicy zawodowej i handlowej). Administracja jest zobowiązana do uzasadniania swoich decyzji. W przypadku
szkody każda osoba ma prawo domagania się od Wspólnoty naprawienia
szkody wyrządzonej przez jej instytucje lub jej pracowników przy wykonywaniu ich funkcji. Prawo do dobrej administracji umożliwia wybór przez
obywateli Unii jednego z języków traktatowych, gdy zwracają się pisemnie
do instytucji unijnych (odpowiedź musi być udzielana w tym samym języku).
Prawo dostępu do dokumentów oznacza, iż każdy obywatel Unii, ale
i każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w państwie członkowskim, ma prawo dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (art. 42 Karty).
Dla koncepcji prawa do dobrej administracji istotne znaczenie ma
uwzględnienie także – za dorobkiem Szwecji – negatywnego aspektu zasady, czyli zabezpieczenia przed niewłaściwym, złym administrowaniem. Zostało to skonkretyzowane przez określenie w zadaniach wspólnotowego
ombudsmana terminu maladministration – oznaczającego niewłaściwą/złą
administrację, na której przejawy obywatele mogą składać skargi. Unijny
ombudsman „zajmuje się analizą tych przejawów działalności instytucji
publicznych dysponujących władztwem, które prowadziły lub mogły prowadzić do powstawania naruszeń wolności i praw jednostki”16. Złym administrowaniem są sytuacje, w których instytucja nie działa zgodnie z prawem, nie respektuje zasad dobrej administracji lub działa z naruszeniem
praw człowieka. Nie jest to jedynie naruszenie reguł (przepisów) prawnych, wiele problemów obywateli bowiem jest związanych z pozornie
zgodnym z przepisami, lecz bądź bezdusznym, bądź np. bezmyślnym postępowaniem organów władz publicznych. Przykładami złego administrowania są:
• nieprawidłowości administracyjne
• niesprawiedliwość
• dyskryminacja
B. Banaszak, M. Jabłoński, [w:] System ochrony praw człowieka, Kraków 2005, s. 357.
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• nadużycie władzy
• brak odpowiedzi
• nieudzielenie informacji
• zbędna zwłoka.
Wprowadzenie do praktyki działania ombudsmana skarg na złe administrowanie oznacza konkretyzację w kierunku nie tylko wskazywania rodzajów chronionych wolności i praw, ale i rodzajów naruszeń w postępowaniu
instytucji wobec obywateli. Stanowi to realne poszerzenie możliwości
odwoławczych obywateli, a ponadto ma istotne działanie edukacyjne – zarówno dla obywateli, jak i dla samych instytucji poddawanych weryfikacji
według tych kryteriów.
Europejski Kodeks Dobrej Administracji dotyczy formalnie instytucji i organów wspólnotowych, jednakże stanowi także ważny wzorzec do
stosowania w państwach członkowskich, co jest jednocześnie naturalnym
elementem procesu jednoczenia w zakresie standardów. Zachęca do tego
Parlament Europejski, zalecając wprost stosowanie jego zasad w stosunkach wewnętrznych, a nie tylko z instytucjami unijnymi. I jak już wspomniano – dotyczy wszelkich kontaktów instytucji i urzędników z obywatelami i osobami prawnymi, a nie jedynie związanych z podejmowaniem prawnych rozstrzygnięć administracyjnych.
W Polsce Kodeks został upowszechniony dzięki wydawnictwu Biura
Rzecznika Praw Obywatelskich (tekst wraz z obszernym komentarzem
J. Świątkiewicza, odnoszącym się do polskich unormowań i praktyki).
W Kodeksie zawarte są zapisy, które na płaszczyźnie idei dobrej administracji regulują relacje władzy z obywatelami, proces kształtowania decyzji
i rozpatrywania wszelkich spraw obywateli przez administrację, wymogi
związane z decyzjami, a także kwestie organizacyjne.
Podstawową ideą Kodeksu jest „dobra praktyka administracyjna” – jest
ona „pojęciem szerszym niż przestrzeganie przepisów prawa. Takie pojęcia
jak »dobra administracja«, czy »dobre zarządzanie«, używane również
w ustawach określających zakres kontroli ombudsmanów i sprawowania
przez nich ochrony praw obywateli i innych podmiotów, obejmują niewątpliwie także przestrzeganie przepisów prawa. Nie można sobie bowiem
wyobrazić w państwie demokratycznym i praworządnym zakwalifikowania
działalności administracji naruszającej prawo do miana »dobrej«. Przepisy
prawa nakazują też często administracji publicznej działać sprawnie,
uwzględniać w miarę możności słuszne interesy stron, informować je
o przysługujących im uprawnieniach, umożliwiać im udział w postępowaniu. Nie wszystkie jednak działania administracji obejmuje kryterium przestrzegania prawa. Jak dalece pojęcie »dobrej administracji« i »przestrzegającej prawo administracji« pokrywają się, zależy w znacznym stopniu od
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obowiązujących w danym państwie regulacji prawnych, upowszechnionej
wykładni prawa i utrwalonych zasad jego stosowania”17.
Kodeks zawiera 9 podstawowych zasad dobrej administracji odnoszących się do funkcjonowania administracji i ich relacji z obywatelami:
• praworządności
• niedyskryminowania
• współmierności
• zakaz nadużywania uprawnień
• bezstronności i niezależności
• obiektywności
• zgodne z prawem oczekiwania oraz konsekwentne działanie i doradztwo
• uczciwości
• uprzejmości.
W kolejnych artykułach zawarte są zasady związane z procedurą postępowania instytucji, m.in.:
• prawo obywatela do wysłuchania i złożenia oświadczenia,
• potwierdzenie odbioru i podanie nazwiska właściwego urzędnika,
• stosowny termin podjęcia decyzji,
• obowiązek uzasadniania decyzji,
• udzielanie informacji o możliwościach odwołania.
Kodeks reguluje także kwestie związane z przekazaniem zainteresowanym podjętej decyzji, zasady ochrony danych oraz udzielania informacji.
Wiele z tych zasad jest w polskim systemie prawnym odpowiednio uregulowane, a ich natura znajduje również odzwierciedlenie w wykładni prawa administracyjnego i orzeczeniach NSA. W Europejskim Kodeksie te
rozproszone reguły i zasady są zebrane dzięki konkretnemu celowi wynikającemu z idei prawa do dobrej administracij.
Zasada współmierności w funkcjonowaniu administracji publicznej
ma zapewniać odpowiedniość podejmowanych środków w stosunku do celu, co wiąże się z „miarkowaniem” stosowanych środków prawnych
z uwzględnieniem interesów podmiotów, których dotyczą. I tak np. przy
wyborze środków egzekucyjnych, gdy możliwy jest wybór – wybrać należy
ten, który, równie skuteczny, będzie najmniej uciążliwy dla zobowiązanego18. Współmierność działań powinna być stałą cechą każdego działania
i relacji instytucji władzy publicznej z obywatelami, dotyczy bowiem nie tylko sfery rozliczania obywateli z ich obowiązków.
Przewidywalność instytucji władzy publicznej to bardzo ważny czynnik
budowania zaufania – reguła działań zgodnych z oczekiwaniami dotyJ. Świątkiewicz, Europejski Kodeks…, dz.cyt., s. 15.
Tamże, s. 19.
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czy postępowania zgodnie z porównywalną dla obywateli, ukształtowaną
praktyką. Zmiana reguł powinna być uzasadniana i wyjaśniana. Wiąże się
to także z zasadą niedyskryminowania – czyli równego traktowania
podmiotów – porównywalnego w podobnych sytuacjach. Zasady te mają
zwłaszcza znaczenie w przypadkach „luzu decyzyjnego” i uznaniowości
działań administracji, zarówno w przypadkach konkretnych jej poczynań,
jak i ustalania ogólnych zasad i szczegółowych polityk. Postrzegane powinny być również w szerszym wymiarze – jako standard związany z omawianymi wcześniej kryteriami „dobrego rządzenia” – efektywności i rozliczalności.
Wpisanie do podstawowych zasad Kodeksu uprzejmości jest przejawem kompleksowości koncepcji dobrej administracji – nie unika się tak
prozaicznych, wydawałoby się, cech jej funkcjonowania. Jednocześnie jest
jednym z przejawów, iż idea ta jest odzwierciedleniem przemian współczesnych systemów politycznych i relacji władza publiczna – obywatele.
W polskim ustawodawstwie możemy znaleźć pokrewne sformułowania –
ale jedynie wobec urzędników samorządowych, którzy powinni „działać
życzliwie i uprzejmie” (art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy z 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych).
Standardy Unii Europejskiej w zakresie praw człowieka opierają się
w dużej mierze na wykorzystaniu dorobku Rady Europy – jednym z warunków akcesji jest ratyfikowanie Europejskiej Konwencji o Ochronie
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (1950 r.). Unijna Karta Praw
Podstawowych obejmuje swym zakresem standardy wyznaczone w tej konwencji przez Radę Europy, ale oczywiście uwzględnia też dorobek następnych 50 lat, co przejawia się zarówno w nowych rodzajach praw (wśród
nich prawo do dobrej administracji), jak i w innym rodzaju ich klasyfikacji
(będącej zresztą przedmiotem zarówno pochwał, jak i krytyk).
W rekomendacjach Rady Europy przyjmowanych w kolejnych dziesięcioleciach po uchwaleniu Konwencji (i wcześniejszych wobec przytoczonych regulacji wspólnotowych) widoczny jest przede wszystkim „modelowy” charakter zawartych tam zaleceń dotyczących relacji obywatele – administracja. Wśród nich wymienić należy zwłaszcza następujące rekomendacje:
• 1977/31 o ochronie jednostki przed aktami administracyjnymi;
• 1980/2 ws. wykonywania dyskrecjonalnych kompetencji administracji;
• 1987/16 ws. postępowania administracyjnego interesującego większą
liczbę osób;
• 1991/1 ws. sankcji administracyjnych;
• 1997/7 ws. lokalnych służb publicznych i praw ich użytkowników;
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• 2000/6 ws. statusu urzędników publicznych w Europie;
• 2000/10 ws. kodeksów postępowania dla urzędników publicznych;
• 2001/9 ws. alternatywnych metod rozwiązywania sporów między władzami administracyjnymi i osobami prywatnymi;
• 2004/20 ws. sądowej kontroli aktów administracyjnych19.
W przytoczonych tytułach rekomendacji można odnaleźć odzwierciedlenie rozwoju regulacji sfery stosunków administracji publicznej i obywateli w przeciągu blisko 30 lat – i charakterystyczne, iż pierwsza z przytoczonych rekomendacji dotycząca „ochrony jednostki przed aktami administracyjnymi” może być postrzegana jako pierwowzór prawa do dobrej administracji. W preambule rekomendacji stwierdzono: „trzeba należycie
uwzględniać zasady dobrej i skutecznej administracji, jak również interesy
osób trzecich i ważne interesy publiczne” – a służyć temu miało wprowadzanie następujących pięciu zasad: prawo do posłuchania; dostęp do elementów informacji; pomoc i przedstawicielstwo; uzasadnianie aktów administracyjnych; wskazanie środków odwoławczych.
Czy znacząco szerszy – w porównaniu z tą rekomendacją – zakres
współczesnej kodyfikacji dobrej administracji jest świadectwem postępu,
czy rezultatem narastania problemów i potencjalnych napięć w relacjach
obywateli z władzą administracyjną? Przede wszystkim jest zapewne
odzwierciedleniem znacznie większego stopnia skomplikowania tych relacji, ale także – jak wspomniano wyżej – innym niż przed laty traktowaniem
administracji w systemie władzy wykonawczej, czy szerzej – w systemie rządów prawa w państwie. W tym kontekście należy odnotować analizy niemieckiego prawnika prof. Bullingera, który określa prawo do dobrej administracji jako prawo do ochrony przez administrację (a nie przed administracją, jak brzmi choćby tytuł przytoczonej rekomendacji Rady Europy
z 1977 r.). „Celem tego przepisu jest przyznanie obywatelowi podstawowego prawa roszczenia, aby uchwalone przez Parlament (przez jego reprezentantów) ustawy zostały – w stosunku do niego – przez aktywną administrację dobrze, tzn. także skutecznie zastosowane”20.

Konstytucyjne umocowania prawa do dobrej administracji
Prawo do dobrej administracji należy do kategorii uprawnień stanowiących obowiązek dla państwa i uprawnienie dla obywatela. I choć nie za19 T. Jasudowicz, Administracja wobec praw człowieka, Toruń 1996; H. Izdebski, Rola
standardów Rady Europy w dziedzinie organizacji i działania administracji publicznej, [w:]
Polska i Rada Europy 1990–2005, Warszawa 2005.
20 T. Rabska, Poglądy nauki niemieckiej jako przyczynek do dyskusji o prawie do dobrej
administracji, [w:] Z. Cieślak, Z. Niewiadomski (red.), Prawo…, dz.cyt., s. 504.

Nr 2 (15)/2008 Społeczeństwo i Polityka

111

Hanna Gulczyńska

wsze bywa wprost zapisane w tekście ustaw zasadniczych, można je wywieść z podstawowych zasad ustrojowych demokratycznego państwa prawa. W Finlandii prawo to jest zawarte w tekście nowej konstytucji z 2000
roku, a już od 1995 roku miało status „prawa podstawowego”. Mimo że
w innych państwach europejskich prawo do dobrej administracji nie jest
wprost sformułowane w ustawach zasadniczych i aktach prawa administracyjnego, ma w istocie mocne podstawy ustrojowe.
W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.,
podobnie jak w konstytucjach innych państw europejskich21, można wskazać konkretne zapisy mocujące prawo do dobrej administracji jako konstrukcję odnoszącą się do funkcjonowania władz publicznych. Opiera się
ono bowiem przede wszystkim na zasadzie praworządności państwa
i ochronie obywatela. „Konstytucja RP nie zawiera wyraźnego przepisu
ustanawiającego prawo do dobrej administracji. Prawo takie daje się jednak wyprowadzić bez większych trudności z postanowień będących konsekwencją i rozwinięciem naczelnej, ustrojowej zasady demokratycznego
państwa prawnego”22. Tak jak prawo do rzetelnego sądu – gwarantowane
w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (art.6) – jest wartościującym
ujęciem relacji między władzami publicznymi a obywatelami. Do artykulacji Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku mogących mieć odniesienie do prawa do dobrej administracji kwalifikuje się przede wszystkim
zawarta w preambule konstatacja stanowienia tego aktu po to, by: „zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić
rzetelność i sprawność”. Zestawienie to podkreśla, iż ustawodawca nieprzypadkowo wskazał władzom publicznym obowiązek działania rzetelnie
i sprawnie bezpośrednio po wskazaniu jednej z podstawowych zasad ustrojowych – gwarancji praw obywatelskich. Zwraca na to uwagę H. Izdebski,
pisząc, iż „w modelu wynikającym z »rewolucji praw« obowiązek władz publicznych powinien być rozumiany jako odpowiednik adekwatnego fundamentalnego prawa obywateli – do rzetelnego i sprawnego działania instytucji publicznych”23. Zakłada takie zobligowania określenie, że „Rzeczypospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym” (art. 2),
„w którym „organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach
prawa” (art. 7). A także uściślająca konstatacja, że „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze pu21 Por. P. Delvolve, [w:] Prawo do dobrej…, dz.cyt., „BIRE” 2003, nr 4; K. Kańska, Prawo do dobrej administracji jako prawo podstawowe o randze konstytucyjnej, [w:] A. Łazowski, R. Ostrihansky (red.), Współczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej, Kraków
2005.
22 J. Świątkiewicz, Konstytucyjne…, dz.cyt.
23 H. Izdebski, Fundamenty…, dz.cyt., s. 211.
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bliczne” (art. 32 ust. 1). Są to podstawowe zasady ustrojowe określające
zobowiązania władz publicznych, a więc i stanowiące ogólną wykładnię
organizacji i działania systemu instytucjonalnego państwa oraz relacji władzy z obywatelami. Są to jednocześnie podstawy, na których zasadza się
prawo do dobrej administracji.
W teoretycznych analizach tej problematyki zwraca się uwagę, że „celem i uzasadnieniem konieczności istnienia zasady praworządności jest zapewnienie państwu form egzystencji, działania i względnej stabilności,
a obywatelom gwarancji przestrzegania przez państwo ich praw, zwłaszcza
ich wolności. W istocie chodzi o podporządkowanie prawu zarówno w procesie jego stanowienia, wprowadzania w życie, jak i stosowania, co znaczy,
że obowiązkowi przestrzegania prawa podlegają wszystkie organy państwa: ustawodawcze, wykonawcze i sądownicze – w równym stopniu”24. Te
podstawowe i zasadnicze fundamenty ustrojowe wymagają jednakże nieustannej weryfikacji w odniesieniu do praktyki życia politycznego, do działalności władz publicznych. Analizując pojęcia „praworządności” i „legalności” T. Górzyńska wskazuje, że „kontrola i ocena legalności jest czynnością, która poprzedza i determinuje ocenę praworządności”. I dalej stwierdza, na podstawie analizy orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz
NSA i Sądu Najwyższego, iż „odchodzi ono od modelu, w którym wyłącznie wąsko ujmowana legalność działania administracji – ale przecież także
innych organów państwa – była brana pod uwagę przy ocenie jego prawidłowości. Coraz częściej wymaga się, aby działanie to było nie tylko legalne, ale także rzetelne, wolne od arbitralności, dające się wyjaśnić
okolicznościami faktycznymi konkretnej sprawy.”[podkreśl. – H.G.]25.
Odnajdujemy w tych określeniach wytyczne dla dobrej administracji, bazę,
na której opierają się obywatele jako partnerzy administracji publicznej.
W literaturze prawniczej w analizach regulacji Konstytucji RP w omawianym tu kontekście prawa do dobrej administracji zwraca się przede wszystkim uwagę na kwestie związane z dostępem do informacji (art. 61) oraz
prawo obywatela „do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona
przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej” (art. 77)26.
Dostęp do informacji publicznej to współcześnie jedno z podstawowych
uprawnień obywateli w ramach dobrej administracji, a polska ustawa zasadnicza reguluje to prawo dość konkretnie, odsyłając do ustaw w kwestiach
szczegółowych. I tak w ust. 1 art. 61 konstytucja stanowi, że „obywatel ma
24 T. Górzyńska, Zasada praworządności i legalności, [w:] W. Sokolewicz (red.), Zasady
podstawowe polskiej Konstytucji, Warszawa 1998, s. 96.
25 Tamże, s. 105.
26 J. Świątkiewicz, Konstytucyjne…, dz.cyt.; L. Kieres, [w:] Prawo do dobrej…, dz.cyt.,
„BIRE” 2003, nr 4.
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prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej
oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego
i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują
mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa”.
Zagadnienia te kojarzone są przez teoretyków i praktyków przede wszystkim z „przejrzystością”, „otwartością” administracji publicznej, z przeciwdziałaniem korupcji. Należy jednakże podkreślić, że dostępu do informacji nie powinno się sprowadzać jedynie (czy nawet głównie) do swoistej
kontroli władzy publicznej. Jest to prawo obywatela do wiedzy o instytucjach władzy publicznej, o ich działaniu, procedurach, dokumentach, także o zasadach zatrudniania itd. – a pobudki, przyczyny nie muszą mieć charakteru „przeciwdziałania” czemukolwiek. Prawo dostępu do informacji
publicznej ma aspekt nie tylko negatywny (a ten jest najczęściej podkreślany), choć jest on niewątpliwie dla systemu demokratycznego ważny, ale
i aspekt pozytywny. Dobra administracja, czyli administracja przyjazna,
współdziała z obywatelami, z lokalną społecznością – dostęp do informacji
publicznej sprzyja współpracy, jest tej współpracy ważnym czynnikiem
(działa zresztą w obie strony – organizacje pozarządowe też są zobowiązane do „przejrzystości”).
Przytoczone zapisy Konstytucji RP – łącznie z innymi, niewymienionymi
artykułami oraz regulacjami ustawowymi, w tym zwłaszcza z zakresu postępowania administracyjnego – tworzą standardy funkcjonowania władz publicznych, które odpowiadają generalnie koncepcji dobrej administracji. (Te
niewymienione przepisy konstytucji dotyczą zwłaszcza instytucji Rzecznika
Praw Obywatelskich, prawa do składania skarg i petycji, prawa do skargi
konstytucyjnej). Nie jest więc przeszkodą w urzeczywistnianiu koncepcji
prawa do dobrej administracji fakt, że nie widnieje ono w ustawie zasadniczej wprost zapisane – ma wystarczające mocne podstawy, których realizacja zależy od praktyki funkcjonowania systemu politycznego.

Uwarunkowania i wymogi wdrażania
prawa do dobrej administracji
Czy koncepcja prawa do dobrej administracji jest przydatna w nieustającym procesie dostosowywania instytucji władz publicznych do zmieniających się warunków i zadań, przy doskonaleniu stosowanych już mechanizmów oraz niwelowaniu stwierdzonych (lub nowych) wad systemu administracji? Można przyjąć, tak jak czyni to Jan Boć, że „ciągle nowe pisanie
o dobrej administracji jest nowym konstruowaniem zdań już znanych; zdań
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z różnych aktów prawnych wewnątrzpaństwowych i aktów międzypaństwowych oraz aktów międzynarodowych”27. Czyż jednak „nowe pisanie” wnoszące nowe treści i nadające nowe znaczenie istniejącym już normom nie
jest właściwe i skuteczne? Wydaje się, że jest to jak najbardziej pożądane,
a w odniesieniu do administracji publicznej można powiedzieć, iż nie tylko
jej główne funkcje i zadania ulegają z biegiem lat i epok przemianom, ale
i jej „duch” i charakter w relacjach z politykami z jednej strony oraz obywatelami z drugiej.
A ponadto zmieniają się warunki kulturowe i obyczajowe, zasady kontaktów międzyludzkich, wreszcie statusu społecznego urzędników, kontekstu ich funkcjonowania (polityzacja administracji). Na ten ważny aspekt
koncepcji dobrej administracji zwraca uwagę I. Lipowicz – „zasady, które
kiedyś były częścią powszechnie akceptowanej moralności, statusu społecznego, niepisaną regułą, są obecnie uroczyście wpisywane do Konstytucji Europejskiej i do Kodeksu Dobrej Administracji. (…) nadawanie zasadom etycznym charakteru normatywnego wskazuje na postępujące osłabienie wspólnej płaszczyzny aksjologicznej. Nakazy moralne tracą swą
oczywistość – ustawodawca ma więc skłonność do nadawania im charakteru prawnego”28.
Analizy dotyczące założeń oraz wdrażania dobrego rządzenia oraz dobrej administracji są czynione przede wszystkim w kontekście umocowania
w porządku prawnym państwa oraz interpretacji przemian doktryn prawa
administracyjnego. Jak stwierdza Z. Niewiadomski, „o ile treść prawa do
dobrej administracji została dość dobrze zdefiniowana w prawie procesowym (terminy załatwiania spraw, tryb postępowania przy ich załatwianiu,
formy rozstrzygnięć, środki zaskarżenia itp.), to treść tego prawa w rozwiązaniach materialnoprawnych i ustrojowych oczekuje na bliższe określenie.” I dalej pisząc o potrzebie sformułowania nowej kategorii pojęciowej
– prawa do dobrej administracji – podkreśla, że „o ile doktrynalnie nie powinno to nastręczać problemów, o tyle normatywna konstrukcja tego prawa może oznaczać swoistego rodzaju rewolucję w prawie ustrojowym i materialnym”29.
Z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania demokratycznego państwa i systemu władz publicznych ważne jest prawne umocowanie koncepcji „dobrej administracji”, a także znajomość wyzwań i ograniczeń związanych z jej operacjonalizacją w systemie politycznym państwa. Wynikają
one – po pierwsze – z natury systemu administracji publicznej (m.in. hie27

J. Boć, dz.cyt., s. 257.
I. Lipowicz, Prawo obywatela do dobrej administracji, s. 18; Materiały seminarium
Najwyższej Izby Kontroli Dobra administracja, kwiecień 2005.
29 Z. Niewiadomski, [w:] Z. Cieślak i Z. Niewiadomski (red.), Prawo…, dz.cyt., s. 16–17.
28
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rarchiczność, podległość procesom rządzenia, nadrzędność procedur i formalnych regulacji) oraz – po drugie – z ograniczeń stawianych przez system władzy politycznej i polityków. Polityka może hamować – gdyż cele
krótkookresowe zbyt często wstrzymują przemiany o systemowym charakterze, także te zmieniające w istotny sposób relacje obywateli i instytucji
władzy publicznej (deficyt mężów stanu, przy nadprodukcji polityków).
Zaufanie do państwa, do instytucji władzy, do aktualnie rządzących
jest podstawowym warunkiem systemów demokratycznych. „Państwo prawne jest budowane na zaufaniu do prawa, do jego zdolności ograniczania,
rozdzielania i racjonalizacji władzy państwowej oraz do jego zdolności do
ochrony jednostek przed nadużyciami władzy”30. Administracja publiczna
powinna – dysponując bogactwem doświadczenia i fachowości – służyć instytucjom politycznym w procesie konstruowania konkretnych programów
dla poszczególnych sfer polityki państwa i instrumentów ich realizacji. Jest
to ważna płaszczyzna funkcjonowania administracji publicznej warunkująca poziom zaufania obywateli. Druga – bardziej praktyczna i szybciej reagująca – obejmuje bezpośrednie relacje instytucji władzy oraz obywateli,
nie tylko jako interesantów, ale i jako uczestników życia publicznego. Partycypacja obywatelska, zainteresowanie administracji publicznej wiedzą
wynikającą z konsultacji z obywatelami, aktywność w ramach społeczeństwa obywatelskiego – to wszystko wymaga zaangażowania obu stron. I wymaga odpowiedniego klimatu politycznego – a więc uznania za stały i niezbędny element funkcjonowania państwa takich właśnie zasad, czyli traktowania obywateli w demokracji nie tylko w roli wyborców, lecz partnerów.
Aby koncepcja prawa do dobrej administracji mogła się urzeczywistniać,
a więc aby wskazane wymiary dotyczące zachowań, procedur, uprawnień
obywateli oraz organizacji pracy funkcjonowały w systemie administracji
publicznej, niezbędne jest spełnienie szeregu warunków. Dotyczą one sfery prawnej, kadrowej, organizacyjno-instytucjonalnej, a nade wszytko – jak
stwierdza M. Kulesza – „moralności publicznej, (…) rozumnego przywództwa politycznego i instytucjonalnego”31.
Jeśli chodzi o sferę prawną, nie chodzi o wpisanie dosłowne prawa do
dobrej administracji do kodeksów i ustaw, lecz przede wszystkim o system
– czyli o prawo spójne, czytelne, nie pozwalające na dowolność i krańcowo
różne interpretacje. Współcześnie w Polsce problemem jest zarówno obszerność i liczba regulacji prawnych oraz ciągłych ich zmian, jak i (będąca
częściowo tych zmian powodem) niska jakość prawodawstwa. (Problemem
jest więc także brak systemowy dobrej administracji w postaci sprawnego
30 M. Wyrzykowski, Zasada demokratycznego państwa prawnego, [w:] W. Sokolewicz
(red.), Zasady podstawowe…, dz.cyt., s. 83
31 M. Kulesza, dz.cyt., s. 57.
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zaplecza biurokratyczno-legislacyjnego docenianego przez uchwalających
prawo polityków). W ocenach administracyjnego prawa proceduralnego
w Polsce podkreśla się zarówno długie tradycje kodyfikacji, jak i wysoki
poziom kodeksu postępowania administracyjnego. W tym kontekście jednakże należy zwrócić uwagę na kilka kwestii.
Kodeks postępowania administracyjnego nie obejmuje postępowań
w sprawach podatkowych (a także celnych). I jak podkreśla J. Świątkiewicz, „nie włączono do tych postępowań tych przepisów ogólnych k.p.a.,
o uniwersalnym postępowym charakterze, których stosowanie znalazło wyraz w orzecznictwie NSA oraz w nauce prawa, np. dotyczącym art. 7 miarkującym stosowanie uznania administracyjnego”32. Postępowania te, dotyczące obowiązków obywateli i skutkujące potencjalnie sankcjami, powinny
być poddane równie ostrym rygorom dobrej administracji. (Znane są spektakularne przykłady błędnych decyzji urzędów skarbowych, powodujących
drastyczne skutki finansowe dla podmiotów gospodarczych). Nie jest także jeszcze ugruntowana praktyka stosowania innych niż decyzje czy postanowienia form załatwiania spraw, a także coraz szerszego stosowania form
cywilnoprawnych, jak umowa, oraz alternatywnych form rozwiązywania
sporów instytucji administracji i obywateli (osób prawnych).
Zasada demokratycznego państwa prawa, iż państwu (władzom publicznym) wolno tyle, na ile im prawo pozwala i do czego ich zobowiązuje
– nabiera współcześnie nowego znaczenia w kontekście dobrej administracji. Jednym z ważnych kryteriów jest bowiem nie tylko to, czy działania
i decyzje są właściwe, zgodne z porządkiem prawnym. Równie ważnym
jest, czy działania i decyzje zostały w ogóle podjęte – administracyjne zaniechanie jest bowiem łamaniem praworządności tak samo, jak decyzja
niezgodna z prawem.
Polityka i na ten przejaw niesprawności administracji ma swój wpływ –
to bowiem fatalna praktyka „szukania haków” na urzędników poprzedniej
ekipy po każdej politycznej „zmianie warty” powoduje, że wielu z nich bezpieczniejszym wydaje się wstrzymanie od działania – podpisania decyzji,
pisma, zarządzenia itp., aby nie być potem rozliczanym za ich poprawność
bądź skutki finansowe.
Prawo do dobrej administracji może funkcjonować w warunkach sprawnego systemu służby cywilnej, stanowiącej bazę dla rządzących dzięki swej
fachowości i doświadczeniu. Korpus służby cywilnej powinna stanowić wykwalifikowana kadra, która swą jakością i stabilnością gwarantuje ciągłość
aparatu państwowego. Służba cywilna – szanowana przez polityków i szanująca obywateli – musi być w specyficzny sposób neutralna politycznie. Jak
J. Świątkiewicz, Konstytucyjne…, dz.cyt., s. 23
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stwierdził Rzecznik Praw Obywatelskich (a Trybunał Konstytucyjny zacytował w uzasadnieniu wyroku), służba cywilna „nie może ujawniać wrażliwości
i podatności na oddziaływanie rozmaitych sił politycznych (…), ale kierować
się musi właściwie pojętym interesem wspólnym, publicznym i ogólnym,
nadrzędnym wobec interesów partykularnych i szczegółowych”33.
Regulacje dotyczące korpusu służby cywilnej w Polsce po 1990 roku są
tyleż liczne, co w rezultatach mało efektywne – brak stabilności, wzmagany „obchodzeniem” przepisów i wymianą kadr przez kolejne ekipy polityczne – skutkuje obniżaniem ogólnej kultury urzędniczej i poziomu merytorycznego instytucji administracji publicznej. Osłabia też ważny czynnik
jakości pracy – morale urzędników, którzy uczą się zbyt często nie tego, na
czym polega misja ich pracy (jak najlepiej służyć interesowi publicznemu)
– lecz jak najlepiej odczytywać polityczne intencje i służyć kierownictwu
politycznemu urzędów. Kierownictwu, które zgodnie z nowymi przepisami
(reforma z 2006 r. wydzielająca wyższe stanowiska urzędnicze) nie należy
już do służby cywilnej. I nawiązując do wspomnianego wcześniej problemu
„rozliczania” i braku zaufania politycznych kierowników do urzędników,
stają się ci drudzy nadmiernie, paraliżująco ostrożni. „Dobry urzędnik robi wszystko, aby przestrzegać prawa i często robi to tak starannie, że może
zniszczyć i prawo, i petenta”34.
Wiąże się z tym kolejna sfera uwarunkowań dobrej administracji – odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi, będące częścią szerszego problemu w administracji publicznej – czyli odpowiedniego zarządzania
wszelkimi zasobami tego systemu.
Organizacyjno-instytucjonalne warunki dobrej administracji dotyczą funkcjonalności struktury aparatu administracji publicznej, przejrzystości kompetencji, procedur i pragmatyki służbowej, przepływu informacji, standardów jakościowych i ekonomicznych usług. Diagnozy „stanu
państwa” mają jak na razie prawie wyłącznie polityczny cel, a rzeczywistego stanu zasobów i organizacyjno-formalnych uwarunkowań złożonego
z wielu poziomów i struktur aparatu administracji publicznej jeszcze nie
wypracowano. Prof. Michał Kulesza od lat konsekwentnie przypomina, że
„zarządzanie zasobami, obok misji rządzenia (good governance) i obok misji administracji wykonawczej, realizującej na podstawie ustaw zadania publiczne, jest trzecią główną (choć oczywiście pomocniczą w stosunku do
obu poprzednich) misją administracji publicznej. A w Polsce zarządzanie
zasobami administracji jako zorganizowany proces i stałe zadanie publiczne nie istnieje”35.
33

Wyrok TK z 12.12.2002, K 9/02.
M. Kulesza, dz.cyt., s. 54.
35 Tamże, s. 55.
34
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Modernizacja systemu administracji publicznej jest niezbędna, ale musi być uzależniona od – po pierwsze – dokładnego rozpoznania jej zasobów
oraz – po drugie – od odpowiedniej politycznej woli, i politycznej zdolności władzy do wcielenia tej woli w życie. Oba te warunki są różnorzędne
i współzależne dla ostatecznej efektywności postulowanej od lat modernizacji.
Administracja publiczna w Polsce zmienia się w ostatnim dziesięcioleciu – od czasu uchwalenia Konstytucji RP z 1997 roku warunki jej funkcjonowania są znacząco różne, zarówno ze względu na warunki zewnętrzne
i otoczenie międzynarodowe, jak i polityczną i społeczną sytuację w kraju.
Unikając powtarzania charakterystyki tych zmian36, wskazać trzeba po
pierwsze na ich duże tempo, a po drugie na skutki w postaci swoistego „wymuszania” dostosowywania administracji publicznej do wymogów współczesności. Ta konieczność wynika zarówno z międzynarodowych zobowiązań, zwłaszcza z przynależności do unijnej wspólnoty, jak i z oddziaływania
kształtującego się (zbyt powoli – ale jednak konsekwentnie) społeczeństwa
obywatelskiego.

Europejskie standardy„Prawa do dobrej administracji”

***

36 Por. np. cytowane pozycje H. Izdebskiego, M. Kuleszy, G. Rydlewskiego oraz przywoływane wyżej prace z wrocławskiego cyklu Administracja i polityka.
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Obraz i dźwięk
w kulturze popularnej

Nieprzypadkowo kultura XX i XXI wieku nazywana bywa kulturą audiowizualną1, jako że obraz i dźwięk należą do podstawowych komponentów współczesnego życia. Chociaż nadal jak w kulturach tradycyjnych nośnikiem głównych treści jest słowo – w końcu stanowi podstawę kontaktów
międzyludzkich2 – niebanalną rolę odgrywa właśnie przekaz medialny, atakujący przede wszystkim zmysł wzroku i słuchu odbiorcy. Świadomie został tu użyty wyraz „atakujący”, gdyż istotą dzisiejszych mediów zdaje się
próba całkowitego ogarnięcia widza i wciągnięcia go w wykreowany świat,
np. telewizji bądź kina, czyli po prostu złapanie go w sieć popkultury. Człowiek oglądający obraz reklamowy czy filmowy pod wpływem doznań wzrokowych, w mniejszym stopniu słuchowych, łatwiej podlega manipulacji niż
ten, który z dobrodziejstw sztuki wizualnej korzysta sporadycznie. Jeśli widzimy piękną osobę, cudowne miejsca, przedmiot doskonały w swym
kształcie i zakresie użytkowania, w większym stopniu ulegamy ich magii
niż w przypadku poznania tychże jedynie za pośrednictwem przekazu
słownego. Dlatego też np. reklamy radiowe, które nie mają możliwości
bezpośredniej wizualizacji tematu, atakują jedyny dostępny im rodzaj zmysłu odbiorcy, jakim jest słuch. Za jego pośrednictwem oddziałują na wyobraźnię słuchacza, skłaniając go tym samym do wizualizacji pośredniej.
A ta jest równie skuteczna w swej funkcji perswazyjnej, bowiem każdy
człowiek stwarza presuponowany obraz wedle własnego gustu, swych marzeń i oczekiwań, które – odpowiednio uaktywnione – przyczyniają się do
wzbudzania potrzeby posiadania określonego reklamowanego towaru.
1

Zob. M. Hopfinger, Kultura audiowizualna u progu XXI wieku, Warszawa 1997.
V. Wróblewska, Słowo w kulturze popularnej, „Społeczeństwo i Polityka” 2006, nr 1,
s. 141–154.
2
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Już w tym kontekście rzec można, iż chociaż radio należy do przekaźników operujących jedynie różnorodnymi dźwiękami, słownymi i melodycznymi, co wpływa na ukształtowanie się określonej poetyki nadania, stanowi istotny element pejzażu natarczywej i dominującej popkultury, obok
form typowo wizualnych, jak telewizja czy film3. Warto więc przyjrzeć się
tym możliwościom kształtowania obrazu i dźwięku w sferze reklamowanego przekazu radiowego i telewizyjnego, jak również wideoklipu muzycznego.

Przekazy radiowe, czyli królestwo dźwięku
Nie sposób opisać wszystkich aspektów zjawiska społeczno-kulturowotechnicznego, jakim jest radio w Polsce, zwłaszcza że i na ten temat wiele
już powiedziano4. Podobnie jak i inne typy nośników różnorakich treści,
uległo ono zasadniczej zmianie po 1989 roku i to nie tylko w związku
z przekształceniami politycznymi zachodzącymi w naszym kraju, chociaż
zapewne i one odegrały w tym zakresie znaczną rolę. Obok mediów państwowych zaczęły powstawać media prywatne, obok publicznych – komercyjne, obok narodowych, o zasięgu ogólnokrajowym – inicjatywy lokalne,
o wyraźnie określonym typie adresata. Zmiana zakresu występowania na
rynku oraz wielość nadających podmiotów zasadniczo wpłynęły na wzrost
konkurencyjności, w którą musiały zaangażować się nawet media publiczne, pozostające ciągle pod parasolem ochronnym państwa i funkcjonujące
w znacznej części dzięki obowiązkowym dla społeczeństwa opłatom abonamentowym.
Przejawem zabiegów o słuchacza stała się zarówno zmiana tzw. ramówek, czyli określonego porządku i rodzaju nadawanych audycji, dostosowanych do nowych czasów, w których znaczną rolę zaczęła odgrywać popkultura. Obok zwiększenia ludycznych form przekazu (tj. wzrost liczby
emitowanych piosenek, list przebojów, konkursów na żywo z udziałem telefonujących słuchaczy, także niezwykle dynamicznych programów informacyjnych, nie stroniących od emocjonalnych relacji na żywo), przy jednoczesnej tendencji do redukcji treści ambitnych, cieszących się mniejszym
3

Warto podkreślić, że są to zjawiska dość dobrze opracowane w literaturze przedmiotu, więc będę się nimi zajmowała marginalnie. Zob.: W. Godzic, Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej, Kraków 1996; Tenże, Telewizja jako kultura, Kraków 1999; Tenże,
Telewizja i jej gatunki (po „Wielkim Bracie”), Kraków 2004; A. Gwóźdź, Prędkość i przyjemność. Kino i telewizja w dobie symulacji elektronicznej, Kielce 1994; Tenże, Pejzaże audiowizualne. Telewizja, wideo, komputer, Kraków 1997.
4 Radio – szanse i wyzwania: materiały konferencji Kulturotwórcza rola radia, Kraków
14–15 lutego 1997, (red. prowadzący T. Leśniak), Kraków 1997; M.J. Kwiatkowski, Tu Polskie Radio Warszawa, Warszawa 1980.
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zainteresowaniem społeczeństwa (np. koncerty muzyki klasycznej, spektakle teatru radiowego), rozpoczęła się też zauważalna walka o rynek reklamowy, a więc o konkretne wpływy związane z emisją ogłoszeń. Z oczywistych względów stacja radiowa ciesząca się znacznym zaufaniem słuchaczy,
docierająca do znacznego ich grona, spotkać się może z większym zainteresowaniem producentów przekazów reklamowych. I tu od razu trzeba zaznaczyć, że w związku z podziałem na stacje lokalne i ponadlokalne, wyodrębniły się co najmniej dwa typy reklam właśnie na podstawie zasięgu oddziaływania, a mianowicie – adresowane bądź do mieszkańców danego regionu (głównie oferujące różnego rodzaju usługi dostępne w obszarze danej miejscowości) bądź kierowane do wszystkich, niezależnie od miejsca
zamieszkania (przekazy firm dążących do opanowania całego rynku).
W jednym i drugim wypadku poetyka radiowej reklamy, przekazu szczególnie popularnego w naszym kraju od lat 90. XX wieku, jest bardzo zbliżona i z oczywistych względów zdominowana przez dźwięk. Co istotne,
odbija ona ogólne tendencje ekspansywnej popkultury.
W przeciwieństwie do reklam telewizyjnych, w których zazwyczaj harmonijnie łączy się obraz, dźwięk (melodia) i słowo (mówione oraz pisane),
ich radiowe odpowiedniczki, pozbawione możliwości bezpośredniego kreowania obrazu, charakteryzują się przede wszystkim agresją werbalną
i dźwiękową. Obok krótkich – ze względu na oszczędność kosztownego
czasu antenowego – niezwykle dynamicznych komunikatów słownych, informujących o nowym produkcie i jego zaletach, pojawia się równoległy
przekaz dźwiękowy, zazwyczaj ograniczony do tzw. języka ekspresji5. Jego
istota sprowadza się do emitowania odgłosów towarzyszących użytkowaniu
danej rzeczy. I tak w tle reklam najnowszych modeli samochodów pojawiają się dźwięki uruchamianego silnika, w wypadku ofert telefonii komórkowych słychać sygnały charakterystyczne dla nadchodzącego połączenia,
a w wypadku produktu spożywczego – pełne rozkoszy westchnienia i cmokania konsumentów, mające sygnalizować odbiorcy niepowtarzalne walory smakowe jedzonego właśnie jogurtu czy pitej kawy.
Oczywiście hałaśliwy podkład dźwiękowy, z jakim stykamy się w radiu,
nie stanowi wyniku jedynie braku wizji. Kryją się za tym również czynniki
natury pragmatycznej, a mianowicie specyfika adresata i sytuacji komunikacyjnej. Radio zazwyczaj, w przeciwieństwie do telewizji, nie koncentruje
uwagi odbiorcy do tego stopnia, że rezygnuje on dla niego z innych zajęć
czy czynności. Z reguły bywa dodatkiem do domowej czy zawodowej krzątaniny, więc natarczywością musi choć od czasu do czasu przypominać
o swej obecności, by oderwać potencjalnego konsumenta od wypełnianych
J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Warszawa 1996, s. 71.
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właśnie gospodarskich czy służbowych obowiązków. Radio bowiem bywa
zazwyczaj elementem nie dominującym, lecz towarzyszącym innym niż słuchanie zajęciom. Centralnym medium staje się ono co najwyżej dla wybranych grup, np. kierowców (nie tylko zawodowych), ze zrozumiałych względów nie mogących rozpraszać swej uwagi w trakcie uczestniczenia w ruchu
drogowym. Dla bezpiecznych użytkowników szos niezastąpiony okazuje
się przekaz radiowy, pozwalający nie tylko orientować się w aktualnej sytuacji w kraju i na świecie, w warunkach drogowych i meteorologicznych,
ale także w zakresie właśnie oferowanych w sprzedaży nowych dóbr popkultury. Krzyk reklamy obecny w radiu jest w rzeczywistości krzykiem
producenta, który swą natarczywością, przebijającą się przez hałas ulicy,
chce skłonić prowadzącego pojazd do zainteresowania się jego ofertą.
Napastliwość dźwiękowa przejawiać się może na różne sposoby – w monotonnym i ciągłym emitowaniu tego samego rodzaju dźwięku lub w równie natarczywej zmienności. I tak – dla przykładu – w reklamie skody z klimatyzacją, emitowanej w 2006 roku (wiosna) w Trzecim Programie Polskiego Radia, przekaz radiowy dzieli się na dwie wyraźne części. Pierwsza,
przedstawia sfingowany dialog reportera z przedstawicielem miłośników
zimowych, morskich kąpieli, a część druga jest jedynie relacją trzeciej osoby – komentatora, będącego alter ego producenta, który zachwala właściwości oferty sprzedaży. Każdej z dwóch różnych typów wypowiedzi (dialog
zostaje zastąpiony monologiem) towarzyszy inny podkład dźwiękowy:
(W tle rozmowy szum morza, świst wiatru i krzyk mew)
(Reporter) Jestem na plaży w Dębkach, na zgrupowaniu klubu morsów. Rozmawiam z panem Andrzejem Mrozińskim.
Coraz cieplej, panie Andrzeju, a lato dla morsów to trudny okres. Jak przetrzymacie do następnej zimy?
(Pan Andrzej) Będziemy się aklimatyzować.
(Reporter) Bieganie, spacery po plaży?
(Pan Andrzej) Nie, nie, piechotą do zimy to za duży wysiłek. Dużo jeździmy. Rano
zimny prysznic i wskakuję do zimnej skody. Klimatyzacja to podstawa.
(Zmiana dźwięku na agresywną melodię; pojawia się nowa postać mówiąca – komentator)
(Komentator) Klimatyzacja w Skodzie Fabia i w Skodzie Octavia już od 2,5 tysiąca
zł [...] Skocz po zimną skodę.

Warto zwrócić tu uwagę na fakt, że zmiana podkładu dźwiękowego stanowi również rodzaj granicy mającej uświadomić odbiorcy przejście od
swoistej fikcji, którą tworzy wykreowana rozmowa, do „prawdy”, wygłaszanej przez znawcę reklamowanego przedmiotu. Z tego też względu część
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pierwsza odsyła do znanej właśnie z radia formy słuchowiska, a część druga – do formy przekazu informacji. Jak w każdym słuchowisku, obok dialogu, będącego podstawą tego dramaturgicznego typu wypowiedzi, występują efekty dźwiękowe, imitujące głosy natury czy odgłosy miasta, które
muszą być na tyle słyszalne i rozpoznawalne, by odbiorca zwrócił na nie
uwagę. I nie tylko dlatego, że wiążą się z akcją właściwą, ale z tego powodu, że łącznie ze słowem mają pobudzić wyobraźnię widza – jest to przyczyna, dla której słuchowisko bywa nazywane właśnie teatrem wyobraźni.
Dopiero po części utrzymanej w konwencji przedstawienia teatralnego,
naśladującego naturalne sytuacje życiowe i towarzyszące im rozmowy (np.
sceny ze spotkania kochanków, urzędnika z petentem, lekarza z pacjentem), pojawia się część informacyjna, przeznaczona na głoszenie dobrej
dla konsumentów nowiny (słowa-klucze, jakie wtedy występują, to: promocja, rabat, okazja, gratis). Można rzec, iż jak w klasycznym exemplum mamy do czynienia ze swoistym przykładem, a potem z jego wykładnią, nazywaną moralizacją, która wcale nie musi pozostawać w silnych relacjach
z fragmentem poprzedzającym6. Pierwszy z elementów ma skupić uwagę
słuchaczy, a drugi – skłonić do zmiany postępowania czy myślenia.
Oczywiście w reklamie radiowej nikt nikogo zasadniczo nie moralizuje,
ale z pewnością przekonuje do zakupu określonego towaru, narzucając pośrednio pewnego rodzaju zachowania i wyrabiając przy okazji nawyki konsumpcyjne. Ujawnia się w tym zakresie retoryczna perswazyjność przekazu, widoczna w stosowaniu przypisywanych exemplum prawideł, takich jak
prawdziwość bądź prawdopodobieństwo zdarzeń, koncentracja na prezentacji tylko jednego przykładu, by nie osłabiać jego perswazji, dostosowanie
treści do wyobraźni i gustu słuchaczy oczekujących prostej fabuły, umieszczenie przykładu w odpowiednim miejscu kompozycji dyskursu oraz jego rola amplifikacyjna, wynikająca z funkcjonowania opowiastki w dłuższej
wypowiedzi, typu mowa czy kazanie7. W naszym wypadku chodzi o przekaz reklamowy, zamieszczony w ciągu różnorodnych audycji radiowych
i wśród innych reklam.
Okazuje się, że model budowy przekazu reklamowego, łączący elementy słuchowiska i programu informacyjnego, daje się odnieść do większości
reklam radiowych, niezależnie od podejmowanego tematu i rodzaju dialogu. Na przykład w radiowej ofercie sieci stacji benzynowych BP, emitowa6

Zob. T. Szostek, Exemplum w polskim średniowieczu, Warszawa 1997, s. 118.
M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1998, s. 71. Jako
nieistotne dla opisywanego materiału pomijam dwie inne cechy wskazane przez badacza,
jak umieszczenie przykładu w odpowiednim miejscu kompozycji dyskursu oraz jego rola
amplifikacyjna, wynikająca z funkcjonowania opowiastki w innej, dłuższej wypowiedzi, typu mowa czy kazanie.
7
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nej w tym samym wiosennym okresie i programie, co reklama przywołana
powyżej, odwołano się do dialogu sytuacyjnego – do rozmowy małżonków,
próbujących ustalić plany wakacyjne. Granicę między rozmową a komentarzem znowu stanowi zmiana linii melodycznej:
(On:) Może do Szwajcarii?
(Ona – przymilnym głosem:) Niee..., do Francji...
(On:) Ale do Szwajcarii, jest wyprawa samochodowa.
(Ona – jeszcze słodszym głosem:) A we Francji jest uzdrowisko...
(On – nieco zirytowany:) Ale ja chcę pojeździć!
(Ona – słodko:) No i odpocząć... (Odgłos pocałunku)
(On – spolegliwie:) Do Francji...
(Pojawia się miła, rytmiczna muzyka)
(Komentator:) Na stacjach BP sam wybierasz nagrody. Zbieraj punkty w nowym
konkursie BP Partner Club. Zbierz 500, a otrzymasz premię punktową, którą wydasz na co chcesz. Nagroda główna też do wyboru – pobyt we francuskim uzdrowisku albo wyprawa samochodowa do Szwajcarii. Przyjedź na stacje BP. Wyjedź po
relaks, wyjedź po energię.

Tak jak w przekazach telewizyjnych, świat – choć nie został pokazany
bezpośrednio w sugestywnych obrazach, to jednak pod wpływem dźwięków i słów kształtuje się w naszym umyśle właśnie jako pewna jego wizja.
O potencjalnej sile tej kreacyjności świadczyć może chętnie przywoływany
przez badaczy przykład radiowej emisji Wojny światów Herberta G. Wellsa z 1938 roku w USA. Czytana na antenie powieść została przez słuchaczy z Kalifornii odebrana jako relacja na żywo z miejsca ataku Marsjan na
Ziemię, co wywołało panikę ludności8. Jedna z bohaterek tej sytuacji tak
wspominała te nadzwyczajne zdarzenia:
Nigdy jeszcze, jak owej nocy, nie siedziałam tak z głową wciśniętą w odbiornik.
W ręku trzymałam krucyfiks i modliłam się, wypatrując przez otwarte okno spadających meteorytów. Starałam się także wyczuć choćby najsłabszą woń gazu, żeby
widzieć, kiedy mam zamknąć okno i w ogóle hermetycznie odgrodzić mój pokój
przy pomocy wodoszczelnego cementu lub czegokolwiek innego. Zamierzałam pozostać w pokoju w nadziei, że się nie uduszę, gdy gaz zacznie się rozprzestrzeniać.
Kiedy potwory brodziły przez rzekę Hudson i wkraczały do Nowego Jorku, chciałam wbiec na dach, aby je zobaczyć, jednakże nie byłam w stanie oderwać się od radia, które nadawało komunikaty o ich miejscu pobytu i ich ruchach9.
8

J.K. Palczewski, Wstęp, [w:] H.G. Wells, Wehikuł czasu, przeł. F. Wermiński, WrocławWarszawa-Kraków 1985, s. XXVI.
9 H. Cantril, The Invasion from Mars. A Study in the Psychology of Panic, New York
1966, s. 49–50. Cyt. za: J.K. Palczewski, Wstęp, dz.cyt., s. XXVI–XXVII.
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W tym kontekście okazuje się, że brak wyrazistego obrazu, z którym stykamy się w reklamie telewizyjnej czy prasowej, gdzie fotografia zazwyczaj
koegzystuje z tekstem, a czasami nad nim dominuje10, jest silnym atutem
przekazu radiowego. Potęga wyobraźni pod wpływem dobrze skomponowanego minisłuchowiska zdaje się silnym bodźcem jak podany, jednoznacznie określony i narzucony wizerunek oferowanego przedmiotu czy
miejsca. Problem tkwi jedynie w tym, by przykuć uwagę potencjalnego
konsumenta, co wcale nie wydaje się zadaniem prostym, biorąc pod uwagę jego równoczesne zaangażowanie w wykonywanie innych czynności.
Dalej rozpocznie się już gra wyobraźni, bowiem szczątkowy zestaw informacji odbiorca układa w spójną całość, dopełniając ją jedynie własnymi sugestiami, wyobrażeniami, wiedzą o wyglądzie danego przedmiotu. Można
by rzec po Ingardenowsku, że dochodzi w tym momencie do procesu konkretyzacji, polegającego na wypełnianiu miejsc niedookreślenia istniejących w przekazie11. A tych dopowiedzeń i odniesień – zgodnie z fenomenologiczną koncepcją dzieła – może być wiele, w zależności od wewnętrznych i zewnętrznych czynników konkretyzacji. Drugorzędną rolę odgrywa
w tym miejscu fakt, że obraz stworzony w umyśle konsumenta może nie
być adekwatny do realnie istniejącego obiektu, co bywa przyczyną rozczarowań. Jak wiadomo – producentów cudów popkultury nie interesują specjalnie emocje klienta po nabyciu przedmiotu, lecz przed tym aktem, zwłaszcza jeśli skłaniają do zainteresowania oferowanym przedmiotem i do samego kupna, przekładając się bezpośrednio na wzrost wyników sprzedaży.
W tym kontekście właśnie pierwszy moment reklamy, skupiający uwagę
słuchacza i pobudzający jego wyobraźnię, wydaje się niezwykle ważny
w podnoszeniu jej stopnia skuteczności, co tłumaczy narastającą agresywność opisywanych tu audycji użytkowych.
Warto zwrócić uwagę na jeszcze inny aspekt charakteryzowanego zjawiska, a mianowicie na widoczne w przekazie radiowym pasożytnictwo typowe dla całej kultury popularnej. Na przykład radiowe oferty sprzedaży,
odwołując się do tradycji retorycznych (exemplum) i teatralnych (słuchowisko), w rzeczywistości próbują nakłaniać potencjalnych konsumentów do
skorzystania z przedstawionej im propozycji także poprzez wpisanie się
w ciąg skojarzeń ze sztuką wysoką czy ambitną, a więc poprzez dokonanie
swoistej samonobilitacji. Tego, że jest do świadome wykorzystanie, a nie
twórcza realizacja rozpoznawalnych konwencji artystycznych czy retorycz10 Zob. K. Pijarski, Słowo i obraz w kulturze masowej – gra z wyobraźnią, www.fotopolis.pl/indeks.php?gora.
11 R. Ingarden, Z teorii dzieła literackiego, [w:] Tenże, Szkice z filozofii literatury, Łódź
1947, lub Problemy teorii literatury, seria I, wyb. H. Markiewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1987, s. 7–54.
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nych, dowodzi ich zazwyczaj niski poziom estetyczny. Bylejakość mowy,
niekiedy jej niezrozumiałość ze względu na szybkość wygłaszanych przez
bohaterów zdań, występowanie licznych wyrazowych powtórzeń i w ogóle
ich ubogość językowa świadczą o tym, że podobnie jak wiele innych produktów popkultury nie należą do sztuki ambitnej, lecz użytkowej i rozrywkowej, której istotną cechą jest zmienność, a precyzyjniej mówiąc, wymienność i błyskawiczna dezaktualizacja. W końcu na rynku nieustannie pojawiają się nowe – nienowe popprodukty.
Poprzez podszywanie się pod sztukę ambitną, do jakiej wlicza się teatr
radiowy, w czysto zewnętrzny sposób dochodzi do manipulacji odbiorcą radiowym, który – po pierwsze – może nabrać się na słuchowiskowy charakter prezentacji, zacząć zwracać na nią większą uwagę, licząc na ciekawe
rozwinięcie i kwestii, i zdarzeń w przedstawieniu, tym samym wpadając
w sieć popkultury. Po drugie, odbiorca niezorientowany w zakresie formy
i umowności radiowego słuchowiska może po prostu potraktować emitowaną rozmowę jak fragment dialogu rzeczywistego i pobudzony naturalną
ciekawością, dotyczącą dalszego jego przebiegu, również trafić do tej samej sieci konsumpcyjnej. Dopiero druga część rozwiewa wątpliwości co do
intencji emisji programu, ale wtedy jest już za późno na ucieczkę. W tym
tkwi istota odmienności spotu telewizyjnego od radiowego, gdyż pierwszy
zazwyczaj od filmów czy programów informacyjnych oddzielony zostaje tablicą informacyjną (hasło: reklama), uświadamiającą promocyjny charakter oglądanego przekazu. W radiu taka granica nie zawsze wyraziście występuje, chociaż niekiedy wprowadza się jej dźwiękowy i werbalny odpowiednik, na zasadzie utrwalonej formuły, jak we wspomnianej radiowej
Trójce – znane rymowane powiedzenia: „Zapraszamy do reklamy” oraz
„Żegnamy reklamy”. W innych stacjach, nawet jeśli mamy do czynienia
z wydzieleniem takiej granicy, szybko ulega ona zatarciu z powodu seryjności reklam, nadawanych zwyczajowo – jak w telewizji – jedna po drugiej,
co stwarza niekiedy niesamowity efekt akustyczny, dający się metaforycznie określić formułą Mirona Białoszewskiego – „szumy, zlepy, ciągi”12.
Nadmiar efektów akustycznych nierzadko zamiast ułatwiać, utrudnia
odbiór poszczególnych ofert.
Swoistym środkiem zaradczym, mającym wzbudzić zainteresowanie słuchającego, zdaje się właśnie wykorzystanie wspomnianej analogii do scen
z życia wziętych, a więc wyrazista imitacja rzeczywistych rozmów. Bardziej
przekonują one przeciętnego słuchacza, jeśli w ogóle skoncentruje na nich
uwagę, niż utopijne, sielankowo-pastelowe obrazy rodzinnego i zawodowego szczęścia z udziałem pięknych ludzi, z którymi konkurować się i tak
12

130

M. Białoszewski, Szumy, zlepy, ciągi, Warszawa 1989.
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nie da. W tym kontekście rozmowa radiowa bliższa wydaje się codzienności, a przez to bardziej wiarygodna, zaś jej skuteczność może okazać się
więc niezwykła. Zresztą fakt, że radio jako królestwo dźwięku przy powszechnej dominacji wizji wcale nie chyli się ku upadkowi, lecz rozkwita,
dowodzi wzrost jego potęgi i dostrzeżenie potencjału, jaki w sobie skrywa13. Badania rynku wykazują, że w przeciwieństwie do telewizji, której
wpływy reklamowe będą spadać – z 54,4% w 2007 roku do 53, 8% w roku
2009, radio utrzymuje stały poziom na granicy 8% i nie jest mu w stanie tego odebrać nawet wzrastający poziom usług internetowych (w 2007 roku
4% rynku, a w 2009 już 7%)14. Co istotne, również Internet staje się coraz
powszechniejszym przekaźnikiem radiowym15.

Kultura popularna zawłaszcza w coraz większym stopniu wszelkie wytwory kultury, które do tej pory funkcjonowały jednie w oparciu o słowo,
i nie tylko chodzi o radio. Dziś np. trudno wyobrazić sobie, by reklama –
poza wspomnianą wersją radiową – mogła obyć się bez obrazu, co było
normą w czasopismach XIX-wiecznych, posiłkujących się co najwyżej symbolicznie wyrażonym umownym znakiem na określenie produktu, jak
choćby przedstawieniem roweru czy kapelusza, będącym emblematem firmy produkującej dany towar16. Obecnie na nikim nie robią specjalnego
wrażenia skromne napisy w ramkach, zamieszczane w codziennych gazetach, informujące o otwarciu nowego sklepu czy gabinetu kosmetycznego.
Na ich określenie stosuje się bardziej tradycyjne słowo, jakim jest „ogłoszenie”, chociaż odnosi się ono i do reklamy. Kiedy jednak w codziennym
języku mówimy o obu typach przekazu informacji, zwyczajowo pierwszy –
bez obrazu – nazywamy ogłoszeniem czy anonsem, a jedynie drugi z wymienionych – reklamą. Różnica wynika nie tylko z charakteru poszczególnych wypowiedzi, z ich odmiennych poetyk, ale przede wszystkim z funkcji, które pełnią. Gdy anons informuje, po prostu przekazuje pewien zespół danych, to reklama właściwa, telewizyjna czy prasowa, szczególnie ta
zamieszczana w czasopismach kolorowych, korzystająca z dobrodziejstw
i słowa i obrazu, w mniejszym stopniu informuje, w większym zaś czaruje,
roztaczając przed odbiorcą kreacje światów znacznie wykraczających poza
rzeczywistość znaną z codziennego życia. Reklama, ukazując konkretny,
13 S. Jędrzejewski, Radio u progu XXI wieku, [w:] Radio – szanse i wyzwania..., dz.cyt., s.
24–37.
14 Reklama ma przed sobą tłuste lata, „Gazeta Wyborca” 28.02.2007. www.gospodarka.gazeta.pl/godpodarka
15 S. Jędrzejewski, Radio…, dz.cyt., s. 33–34.
16 Zob. przykłady takich reklam na stronie: www.tarnow.pl/historia/reklamy/index.php.
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realnie istniejący produkt i jego zalety, poprzez zamieszczenie go w przestrzeni świata filmowego, sama w sobie staje się formą fikcyjną. Faktycznie
odsyła do nieistniejącej, idealnej rzeczywistości, w której każdy problem da
się rozwiązać, choroby mają charakter krótkotrwałej dolegliwości, a starość jest równie radosna jak wiek młodzieńczy. Utwierdzają nas w tym
przedstawiane obrazy – zachwyconej mamy, cieszącej się z proszku usuwającego wszystkie plamy z odzieży jej ślicznej rodziny, wizerunek cierpiącego na niestrawność mężczyzny, który po zażyciu odpowiedniego specyfiku
z zapałem zabiera się do konsumpcji bynajmniej nie wegetariańskich dań,
czy w końcu pary staruszków pędzących beztrosko na rowerach. Wizje reklamowe bywają tak sugestywne, że niejednokrotnie ma się ochotę natychmiast zamienić się rolą z postacią z reklamy, tak prosto dającą sobie radę
z kłopotliwą codziennością.
Obraz stanowi dodatkowe bądź zasadnicze wzmocnienie przekazu, gdyż
nic bardziej nie przekonuje jak pokazanie natychmiastowych skutków działania produktu. Sam towar, niewiadomo jak atrakcyjnie opakowany i doskonale opisany w zakresie swych rewelacyjnych właściwości, wbrew pozorom niewiele mówi, w jakim stopniu jego wykorzystanie przekłada się na poprawę egzystencji. Ten brak nadrabia właśnie obraz, udowodniając niejako „czarno na
białym” skutki zastosowania nowego kremu czy posiadania samochodu konkretnej marki. I – co oczywiste – zawsze są to efekty pozytywne.
Ponieważ niejednokrotnie opisywano specyfikę obrazu reklamowego,
jego skłonność do hiperbolizacji, do wykorzystywania technik filmowych,
montażowych, porównywano z projekcją marzeń sennych, zwłaszcza cenna jest w tym zakresie praca Ewy Szczęsnej17, warto zwrócić uwagę na inne, stosunkowo nowe zjawiska z tym związane, które proponuję określić
mianem efektu zakorzenienia i efektu obcości.
Efekt zakorzenienia – w odniesieniu do przekazu reklamowego – polega na wywołaniu w odbiorcy poprzez emisję odpowiednich obrazów
i dźwięków bardzo pozytywnych skojarzeń, nawiązujących do tego co dobrze zna, lubi i z czym nierzadko się utożsamia. I nie chodzi tu bynajmniej
o nawiązanie do modelu tradycyjnych spotów, w których śliczna kobieta
zachwyca się zapachem środka do prania czy ekscytuje się nowym żelem
pod prysznic, dostarczającym jej niesamowitych wrażeń zmysłowych. Również nie odnosi się ta propozycja do opisanego przez Jerzego Bralczyka
zjawiska dyferencjału semantycznego, dotyczącego rodzaju użytych
w przekazie słów wywołujących w widzu pozytywne emocje i skojarzenia18.
Jeśli już, to w bardzo szerokim zakresie jako rodzaj pozytywnie kojarzonych całych scen i melodii, a nie jedynie poszczególnych wyrazów.
17
18
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Por. E. Szczęsna, Poetyka reklamy, Warszawa 2003.
J. Bralczyk, Język…, dz.cyt., s. 80.
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Użyte tu słowo „zakorzenienie” odwołuje się do zakorzenienia pozawerbalnego – kulturowego i mentalnego, a nie reklamowego. Zabieg,
o którym mowa, polega na wprowadzeniu w prezentowany ciąg scen czytelnych aluzji kulturowych, odsyłających odbiorcę do tego co zna z przeszłości, np. do dawnych seriali, które z zapartym tchem niegdyś oglądał, do
piosenek związanych z jego młodością, w końcu do stereotypowych elementów kojarzonych z rodzimością oraz z polskością. Ogólnie mówiąc –
do rozpoznawalnych i dodatnio waloryzowanych obrazów i dźwięków.
Przykładem pierwszego rodzaju nawiązania jest emitowana ostatnio19
reklama wody mineralnej Cisowianka o pojemności 0,7 litra (reż. Maciej
Dejczer), wpisana w konwencję sceny z popularnego zwłaszcza w latach
70- i 80. XX wieku serialu O7... zgłoś się (1976, reż. Krzysztof Szmagier).
Spot przedstawia scenę nerwowej narady milicyjnej (czterech panów, z tego jeden w mundurze), w trakcie której zleca się poszukiwanie 07 (w filmie
był to pseudonim najlepszego porucznika Milicji Obywatelskiej – Sławomira Borewicza, granego przez Jerzego Cieślaka). Po chwili, gdy w tle słychać odgłosy syreny i kraksy samochodowej, na co dowodzący macha ręką,
zjawia się milicjantka, radośnie wnosząca na tacy butelki wody mineralnej
o pojemności O,7 litra. Scena końcowa – ponownie tylko z udziałem mężczyzn – przedstawia picie napoju przez wszystkich zebranych, co rozładowuje pełną napięcia atmosferę. Całość dopełnia podkład muzyczny, znany
właśnie z kryminalnego serialu, będącego punktem odniesienia dla reklamy, oraz slogan: Jedyna prawdziwa 07 – Cisowianka.
Oczywiście przekaz ma formę swoistego żartu, nawet pastiszu, zwłaszcza, że wykonawcami są członkowie znanego współcześnie Kabaretu
Moralnego Niepokoju, ale fakt ten nie przeszkadza w jego odbiorze w kategoriach obrazu sentymentalnego. Aluzyjne odczytanie filmowego ogłoszenia nie stanowi problemu nawet dla młodszego grona widzów, gdyż Telewizja Polska sukcesywnie przypomina przeboje serialowe z przeszłości
i cieszą się one znacznym zainteresowaniem. Na przykład emisja odcinka
serialu O7... zgłoś się, która odbyła się w lipcu 2003 roku, zgromadziła
przed ekranami telewizorów 3,96 mln widzów, a w momencie szczytowym,
tzn. 28 lipca, jak wykazały badania AGB Polska, nawet 4,5 mln, czyli 35%
oglądających20.
Znana melodia, rozpoznawalny zestaw filmowych ról czy sekwencji na
tyle silnie wpłynęły w kulturę polską, że bez problemu dajemy się wciągnąć
w swoistą reklamową zabawę – pułapkę: „Jaki to serial, jaka to melodia”.
W przeszłości podejmowano podobne próby jak ta o Cisowiance, odwołując się m.in. do serialowego Czterdziestolatka (1974–1977, reż. Jerzy GruCzerwiec 2007, program TVN. Zob. www.cisowianka.pl.
K. Wajda, O7 wciąż się zgłasza; www.film.onet.pl.
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za), nawet z udziałem aktorów odgrywających w nim główne role, m.in.
w reklamie konwektorów (Andrzej Kopiczyński jako inżynier Stefan Karwowski oraz Roman Kłosowski jako Maliniak) czy proszku „Pollena 2000”
(Irena Kwiatkowska jako „kobieta pracująca”). W obu wypadkach sceny
rodem z filmu, podobny wygląd aktorów, wcielających się w bohaterów
sprzed lat, a także charakterystyczne dla nich powiedzenia, jak choćby popularne: „Jestem kobieta pracująca. Żadnej pracy się nie boję”, stanowiły
element wspomnieniowy, a jednocześnie rozrywkowy, wiodący do swoistej
zabawy w szczegółowe śledzie planu reklamowego w celu znalezienia innych znaków z przeszłości. Zainteresowanie widza reklamą, bez względu
na pobudki, stanowi jej istotę, a stąd już tylko krok do zakupów. Drugorzędną sprawą okazuje się w tym momencie fakt, że mamy do czynienia ze
swoistym „powrotem” do trudnych, a przez wielu ludzi zwłaszcza w średnim wieku idealizowanych – czasów PRL-u, co zapewne również nie pozostaje bez wpływu na podjęcie decyzji o nabyciu danego przedmiotu.
Wśród nawiązań drugiego typu, równie oddziałujących na widza pozytywnie, znajdują się filmiki odwołujące się do pierwiastka rodzimości,
swojskości, szerzej – polskości. Przykładem może być emitowana w różnych wariantach reklama oleju Kujawskiego, w której piękne dziewczyny
w strojach stylizowanych na ludowe wraz z przystojnymi kawalerami
w równie udanej odzieży przekonują, a właściwie wyśpiewują na nutę folkową pochwałę na cześć wspaniałego, krajowego produktu. Znajdujące się
w tle obrazki sielskiej, kolorowej wsi, zalanej słońcem, mają przekonać widzów o nieskażonej naturze, która przysłużyła się do powstania wspaniałego, roślinnego tłuszczu.
W tym samym duchu utrzymane są wszystkie spoty nawiązujące do najbardziej rozpoznawalnego regionu w naszym kraju, jakim stało się Podhale. W zasadzie nie ma dnia bez reklamy z udziałem górali, owiec i harnasi,
zachęcających konsumentów do kupowania przede wszystkim piwa (m.in.
Tatra, Harnaś). Obraz stereotypowego górala – silnego mężczyzny, w białych spodniach i w charakterystycznym nakryciu głowy (czarny kapelusz
z paskiem muszelek czy zbójnickie czako), na tle Tatr, podobnie jak dziewczęta i chłopcy w strojach ludowych z telewizyjnej oferty kupna wspomnianego oleju, poświadczają niepowtarzalność i polskość ukazywanego w reklamie produktu, a nade wszystko jego tradycyjność. Nie szokują, nie zadziwiają, lecz prezentują obrazy dające – podobnie jak zapożyczenia serialowe – satysfakcję z rozpoznania, z osadzenia rzeczywistości przedstawionej w świecie kultury i wiedzy, którą posiada przeciętny odbiorca spotów
reklamowych. Takie przykłady, dające się w rodzimym materiale znaleźć
bez liku, wywołują właśnie poczucie zakorzenienia i swojskości, będące
składnikiem popkulturowej tożsamości narodowej, z którą coraz częściej
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możemy się spotkać na co dzień21. Widz oglądając obrazy, które rozumie
i kojarzy z czymś już znanym, czuje się komfortowo, rozpoznając prezentowane elementy. Łatwiej w związku z tym akceptuje nowy produkt
w oswojonej w zakresie kulturowym scenerii. Brak tego typu więzi, ujawniający się chociażby przy odbiorze reklam obcego pochodzenia, w których
nie wprowadza się akcentów polskości, sprawia, że oglądający może zachować postawę bardziej neutralną, pozbawioną wyrazistego nacechowania
emocjonalnego. W takiej sytuacji poprzestaje na roli biernego obserwatora, a nie zaangażowanego współuczestnika, jak dzieje się w trakcie oglądania „swojskich” obrazków, gdyż nie ma składników, z którymi musi czy po
prostu daje się identyfikować.
Producentom reklam z reguły zależy jednak na tym, by te emocje wywołać, gdyż one będą się kojarzyły z konkretnym produktem. Aby nie pozostawić widza w niepożądanym z konsumenckiego punktu widzenia stanie
bierności, dąży się – zamiast wzbudzenia w nim uczucia zadowolenia i satysfakcji, do wywołania innych skrajnych emocji – do jego zaszokowania,
zadziwienia, prowadzącego do efektu obcości.
Przywołany termin – efekt obcości – jest dość dobrze znany, chociaż kojarzony ze zdecydowanie bardzie nobliwym typem sztuki słowno-wizualnej, za jaką uchodzi teatr. Pojęcie zaproponowane przez Bertolda Brechta
w odniesieniu do stworzonego przez tego znakomitego dramaturga tzw.
teatru epickiego, oznaczało po prostu sposoby i techniki mające na celu
wytrącenie odbiorców teatralnych z automatyzmu, polegającego na mechanicznym śledzeniu rozgrywanych na scenie zdarzeń, zgodnie z określonym porządkiem, nie zakłócanym przed nadmiar osób, słów i przedmiotów22. Niemiecki pisarz zaburzył ten tradycyjny odbiór przekazu scenicznego, zamieszczając elementy do niego nie przystające, w każdym razie do tej
pory w nim nieobecne. Mianowicie – wprowadził na scenę postać narratora epickiego, opowiadającego o wydarzeniach i postaciach, niezależnie od
tego, co zostało pokazane na scenie. Ponadto w trakcie przedstawienia,
w którym nie brakowało efektów dźwiękowych i wizualnych związanych
z linią akcji, zamieścił składniki dodatkowe, jak np. ekran kinowy, na
którym w czasie spektaklu przedstawiano filmy, m.in. z przemówieniami
Hitlera. Cały miszmasz powodował, że widz nie wiedział, na co zwracać
uwagę, gdyż trudno śledzić grę aktorów, delektować się wygłaszanymi kwestiami czy ruchem scenicznym, a jednocześnie oglądać emitowany film.
Stan ten, co zrozumiałe, prowadził właśnie do efektu obcości, czyli stanu
21

Zob. T. Edensor, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, Kraków
2002; V. Wróblewska, Tożsamość kulturowa w czasach popkultury, „Społeczeństwo i Polityka”, 2006 nr 3 (8), s. 27–43.
22 Zob. P. Szondi, Teoria nowoczesnego dramatu, Warszawa 1976, s. 110–116.
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poczucia zagubienia, dezinformacji i dyskomfortu poznawczego, co zdaniem samego autora pomysłu miało skłonić oglądających do pogłębionej
refleksji, zwłaszcza nad przesłaniem sztuki23.
Teoria efektu obcości daje się także w pewnym zakresie zaadoptować
na potrzeby opisu współczesnej reklamy. Właśnie dzisiejszy przekaz reklamowy, który powoli ginie z pola widzenia przeciętnego obserwatora, przesyconego już obrazami pięknych rodzin i ich mało przekonujących dylematów oraz cudownych środków zaradczych, pragnie na siłę zatrzymać widza
przed telewizorem. Nie wystarczą tu techniki znane z radia, a więc dominacja dźwięku w różnych wariantach, imitacja codziennych rozmów, skoro
istotą telewizji jest obraz. W celu zatrzymania uwagi oglądającego próbuje się go zaszokować i zadziwić, wprowadzając w stan niepewności czy nawet zażenowania. Z tego też powodu przedstawia się propozycje nie przystające do dotychczasowych wizualizacji, do których przeciętny odbiorca
zdążył się przyzwyczaić i w związku z tym przestał się nimi przejmować.
Najlepiej zobrazować ten stan opisem reklamy sportowego napoju izotomicznego Powerade. Przedstawia ona zmęczonych biegaczy, przemierzających trudną, wyboistą drogę, na której pojawia się przeszkoda w postaci ciągnącego się w jej poprzek nieskończonego muru. Pierwszy z lekkoatletów w trakcie truchtu pije trzymany w ręku napój, wywołujący w nim
natychmiast gwałtowny przyrost niesamowitej energii. W związku z tym
faktem zaczyna na tej kamienistej drodze robić błyskawiczne przewroty,
wzbudzając uzasadnione zdziwienie widzów, co do sensowności i możliwości tego typu działania. Dalej zaskoczenie oglądającego zapewne rośnie,
gdyż do nietypowo zachowującego się biegacza dołączają pozostali, wcześniej pijąc również ten sam napój. Po chwili z wszystkich osób tworzy się
tocząca z niezwykłą szybkością żywa kula, która rozbija mur i dzięki temu
likwiduje przeszkodę utrudniającą dalsze przemieszczanie się. Następnie
postaci rozdzielają się i każdy ponownie biegnie już samodzielnie. Całość
kontrowersyjnego obrazu podsumowuje slogan: „Padłeś? Powstań”.
Zdecydowanie bardziej szokujący – w każdym razie w pierwszej chwili
– wydaje się obraz, w którym część centralną wypełnia przedstawienie celi
więziennej, gdzie na krześle elektrycznym siedzi skazaniec. Zachowania
znajdujących się obok strażników dalekie są jednak od powagi dramatycznej sytuacji, bowiem grupa, przygotowując się do wykonania wyroku, opowiada dowcipy, żartuje, śmieje się, robi skazańcowi zdjęcie (jeden ze strażników krzyczy: „fotka na pamiątkę”) i wiesza je na tablicy obok innych
podobnych fotografii, nadając całej scenie pewnej frywolności. Na końcu
tej niecodziennej sceny, kiedy strażnik chwyta za czerwoną gałkę – włącz23
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nik prądu, pojawia się logo piwa Dog In the Fog oraz slogan: „Nie odbierajmy życia zbyt poważnie”24.
Przywołane przykłady, choć w pierwszym odbiorze zadziwiające, z czasem zostają zaakceptowane, gdy odbiera się je w kategoriach zabawy. Jednak liczne strony internetowe, katalogujące rzeczywiście szokujące reklamy, zwane na Zachodzie shockvertising (wersje bardzo krwawe określane
są mianem bloodvertising), pokazują, że stan obrzydzenia czy oburzenia,
a więc obrazy wprowadzające stan efektu obcości, osiąga się na różne sposoby, niekiedy tak drastyczne, że spotykają się z uzasadnionymi reakcjami
środowisk dotkniętych tematyką danego spotu. Trudno się dziwić, gdy pośrednim bohaterem reklamy stają się postaci krwawych dyktatorów, np.
Stalin czy Hitler, także miejsca kaźni, jak obóz zagłady Auschwitz, a siła
oferowanego produktu porównywalna jest chociażby do zamachu terrorystycznego, nasuwającego skojarzenia z 11 września 2001 (reklama firmy
AGD RTV Domeks, która zamieściła na wielkim, szklanym budynku plakat reklamowy, przedstawiający wbity w ścianę samolot oraz hasło: U nas
wszyscy lądują)25.
We wskazanych jak i innych przypadkach, nawet jeśli obraz zostaje usunięty z wizji, jego siła oddziaływania jest przepotężna, gdyż towarzyszący
mu tzw. szum medialny, działający na korzyść producenta, nawet jeśli poniesie on konsekwencje nieobyczajnego czynu, wymierzonego w kulturowe
tabu. Obraz reklamowy przestaje bowiem być ogłoszeniem, dostarczającym konsumentom jedynie nowych informacji na temat oferowanego produktu. Staje się coraz silniejszym, coraz bardziej natarczywym środkiem
perswazji, dążącym do manipulacji coraz bardziej odpornego na konwencjonalne zabiegi widza. Z tego też powodu reklama nie tylko oscyluje między skrajnościami – utrwala w nas poczucie swojskości lub je niszczy, ale
coraz częściej wnika również do innych form przekazów, np. do filmów, seriali, wideoklipów czy programów rozrywkowych. One z kolei, nawet jeśli
niczego konkretnego nie reklamują, nie stanowią jedynie kryptoreklamy
mydła czy kawy, lecz poprzez swą natarczywość stają się „reklamą” określonych wzorów, zachowań i norm postępowania.

Ruchome obrazy i obrazki
Wśród najistotniejszych obrazów współczesnej popkultury, najsilniej
oddziałujących na społeczne zachowania, obok reklam – telewizyjnych
i prasowych – znajdują się filmy i tzw. wideoklipy. Gdy pierwsze z nich są
kierowane do różnych grup wiekowych (np. filmy dla dzieci, młodzieży,
24
25

Obie reklamy emitowane w TVN, w czerwcu 2007.
Zob. reklamaszok.yoyo.pl; marketing-news.pl.
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dorosłych), do osób o odmiennych zainteresowaniach i upodobaniach (filmy grozy, romanse, kryminały, filmy wojenne i dokumentalne), warto dodać, że wielokrotnie już opisane26, drugie zdają się mieć głównie jednego
tylko adresata, a mianowicie ludzi młodych. Teledysk muzyczny stanowi
bowiem ilustrację do piosenki wykonywanej przez określony, zazwyczaj
młodzieżowy zespół, a jego bohaterami i adresatami z racji treści oraz formy są osoby wkraczające w dorosłe życie27. Rzadko kiedy zetkniemy się
z dźwiękowymi obrazami tzw. dinozaurów, czyli zespołów muzycznych reaktywowanych po latach, próbujących zbić kapitał na śpiewaniu własnych,
odświeżonych przebojów z przeszłości28. W większości przypadków teledysk prezentuje stosunkowo nowy zespół lub silnie obecny na rynku fonograficznym i historię wpisaną w jego piosenkę.
Jak się okazuje, w wypadku tzw. teledysków nie mamy do czynienia
z niewinnym przekładem języka piosenki na język filmu, lecz z dość istotną natarczywą formą perswazji w obrazach i dźwiękach, przejawiającą się
w popularyzowaniu określonych postaw i poglądów. Anna Cichocka
w swym artykule Buntownicy spod sztandaru MTV wykazała, że muzyczne
obrazy, aby trafić do młodych słuchaczy, charakteryzują się specyficzną
konstrukcją29. Po pierwsze, odwołują się do znaków i symboli związanych
z poczuciem odrębności młodego pokolenia, z buntem przeciw rzeczywistości, w tym wobec starszych (obrazy ukazujące konflikty międzypokoleniowe – kłótnie, przemoc psychiczną i fizyczną). Po drugie, wideoklip jest
rodzajem reklamy, promującej wykonawcę i jego twórczość, z tego powodu często w fabułę wprowadza się sceny z koncertu danej grupy bądź też
jej członkowie stają się po prostu bohaterami filmu, opowiadającego treść
piosenki. Zdarza się, że przemiennie emituje się obrazy ukazujące historię
wpisaną w tekst przekazu i obrazy przedstawiające wykonujący utwór zespół, by oglądający nie stracił z pola widzenia piosenkarzy. Warto dodać,
że zainteresowanie daną formacją muzyczną, oglądaną w konkretnym programie telewizyjnym, ma przyczynić się do przełożenia tego zainteresowania na wymierne zyski również innego rodzaju, m.in. na zwiększenie oglądalności danej stacji, co z kolei ma stać się zachętą dla potencjalnych reklamodawców do intensywniejszego wykorzystywania czasu antenowego
danej stacji, a także do wzrostu sprzedaży płyt i gadżetów obecnego w me26

Zob. przypis 2.
O uwikłaniu piosenki w przemysł rozrywkowy i w subkultury pisali Wojciech Burszta
i Waldemar Kuligowski. Zob. W.J. Burszta, W. Kuligowski, Dlaczego kościotrup nie wstaje.
Ponowoczesne pejzaże kultury, Warszawa 1999, s. 167.
28 Zob. tamże, s. 172–181.
29 A. Cichocka, Buntownicy spod sztandaru MTV, [w:] Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu, red. K. Olechnicki, Toruń 2003, s. 100–101.
27
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diach zespołu. Po trzecie, stylistyka teledysku – zdaniem badaczki – zdeterminowana jest rodzajem muzyki, do jakiej zostaje stworzona (silny związek
między tekstem piosenki, muzyką a formą wizualną)30.
Obrazy teledysku odwołują się podobnie jak reklamy do konwencji filmowych (istnieją wideoklipy w postaci historii miłosnych, kryminalnych,
wojennych, grozy itd.) i w takim samym stopniu bazują na kulturowych cytatach (aluzje do znanych filmów, chociażby „The Wall” Alana Parkera31),
czyniąc z całej kultury obszar wspólny, budujący tożsamość ponadlokalną.
W kontekście wideoklipów można już mówić o tożsamości grupy wiekowej, w tym wypadku ludzi młodych, dla których ważny jest bunt, nie zawsze
prowadzący do późniejszej akceptacji rzeczywistości, oraz specyficzne pojmowanie dorosłych jako ludzi starych, niezależnie od rzeczywistego wieku,
zazwyczaj kojarzonych z konformizmem, systemem zakazów i nakazów
oraz z fizyczną i duchową brzydotą. Obok tego funkcjonują obrazy beztroski, wiecznej zabawy, emocjonalnego zaangażowania, seksualnego wyzwolenia, ale ich bohaterami są jedynie ludzie młodzi, traktowani jako osoby
w pełni wyzwolone z konwencji kulturowych.
Wyrazista aksjologia obrazów muzycznych, za które można uważać wideoklipy jako obrazy połączone z dźwiękiem, nie pozostawia słuchaczy
i widzów obojętnymi wobec ukazywanego świata. Z jednej strony więc rzeczywistość pokazana jest jako piękna, radosna, pogodna, zwłaszcza gdy
mówi się o sferze uczuciowej młodych ludzi, głównie o miłości (dotyczy
głównie zespołów uprawiających muzykę dyskotekową, taneczną), a z drugiej – mroczny i brutalny, gdzie dominująca rolę odgrywa siła, przemoc
i walka o przetrwanie (głównie grupy typu heavy metal). Istotną część muzycznych klimatów tworzą teledyski opowiadające o trudnym, nierzadko
bolesnym wkraczaniu w dorosłe życie i o konfliktach międzypokoleniowych32.
Przeglądając polski materiał muzyczny można stwierdzić, że nade wszystko jednak króluje tematyka pierwszych, nieszczęśliwych czy niespełnionych miłości, jak w piosence S.O.S, wykonywanej przez Kasię Cerekwicką.
Bohaterką teledysku jest sama wykonawczyni, która w różnych kreacjach
i pozach, w błyszczącej i migotliwej scenerii pokoju śpiewa o swej rezygnacji z uczucia, o odejściu od mężczyzny, z którym nic już jej nie łączy.
Podobna w zakresie tonacji, choć rozgrywająca się nie w studiu, lecz
w plenerze, na nadmorskiej plaży, utrzymana jest muzyczna opowieść Patrycji Markowskiej Świat się pomylił. W nostalgiczny sposób opowiada ona
o utracie ukochanego, który – jak można się domyślić – porzucił swą wy30

Tamże, s. 101.
Tamże.
32 Zob. muzyka.interia.pl/teledyski.
31
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brankę. W obu przykładach, wpisujących się w nurt piosenek balladowych,
teledyski utrzymane są w konwencji romantycznej i stąd piękne, co istotne
– samotne kobiety (drugorzędną rolę odgrywają tancerki pojawiające się
w części refrenowej w obrazie pierwszej wokalistki czy pianista grający na
instrumencie w przekazie kolejnym), śpiewające o swym losie, niezwykła
sceneria zdarzeń, jak i oszczędne rekwizyty (w obrazie Cerekwickiej siedlisko o oryginalnym kształcie i błyszczące kotary, u Markowskiej – fortepian
na pustej plaży oraz fotel w przestrzeni pokoju). We wskazanych wypadkach poprzez obrazy atrakcyjnych młodych kobiet lansuje się postawy nie
tyle żalu i bierności, co aktywności i samodzielności, pośrednio nakłania
do podejmowania trudnych decyzji i akceptowania życia we wszelkich jego
przejawach. Płeć piękna w ich kontekście nie jawi się jako słaba i bezbronna, lecz w pełni niezależna.
Inaczej wyglądają obrazy muzyczne kreowane przez zespoły męskie.
Coraz częściej wykonują utwory zaangażowane, poruszające aktualną problematykę społeczną czy polityczną. Na przykład zespól Radio Bagdad
w piosence Londyn dzwoni podejmuje problem emigracji młodzieży, szukającej zarobku, a tym samym szansy na lepsze życie poza granicami kraju. Wiarygodność opowieści podkreśla obraz ukazujący członków grupy
właśnie w Londynie i to nie w miejscach znanych z typowych przewodników turystycznych, lecz w przestrzeniach przedmieść i mrocznych ulic.
Inny problem pokazuje teledysk Grupy Operacyjnej, która nie dość że
nazwą odwołuje się do terminu chętnie używanego przez współczesnych
polskich polityków, to jeszcze w swym materiale aluzyjnie nawiązuje to
spotów wyborczych z października 2007. Znane partie, odwołując się do
konwencji filmu Ojciec chrzestny, próbowały pokazywać w nich funkcjonowanie państwa układu i łapówek, obarczając wina za ten stan członków
partii opozycyjnej. Tytuł piosenki – Mordo ty moja, pełniący również rolę
refrenu, jest także jawnym zapożyczeniem z języka znanego polityka lewicy, który zwrócił się w ten sposób do partyjnego kolegi. Piosenkarze, stylizując z kolei swój materiał na klip przedwyborczy, nie tylko dystansują się
do politycznych sporów, lecz próbują pokazać, iż sami nie chcą być z takim
stanem rzeczy kojarzeni.
Rażeni piorunem – inny polski zespół – w swym agresywnym teledysku
do piosenki Ameryka, demaskuje natomiast powszechnie funkcjonujący
wśród naszych rodaków stereotyp USA jako państwa dostatku i równości.
W ten sam nurt wpisują się i teledyski satyryczne, prześmiewcze. Takie
przykłady znajdziemy m.in. w repertuarze zespołu Big Cyc, który bardzo
oszczędnymi środkami, gagami rodem z niemych filmów z początku XX
wieku, buduje komizm sytuacyjny i postaciowy swych muzycznych opowieści. Tak dzieje się w wyemitowanym teledysku do piosenki Homotubisie,

Społeczeństwo i Polityka Nr 2 (15)/2008

33

Obraz i dźwięk w kulturze popularnej

nagranej łącznie z grupą K.A.S.A. Tematem utworu jest nawiązanie do
swoistego skandalu obyczajowo-politycznego, dotyczącego popularnego
na całym świecie programu dla dzieci o tzw. teletubisiach (The Telettubies),
w którym dopatrzono się treści homoseksualnych (świadczyć miały o tym
całowanie się postaci tej samej płci i noszenie czerwonej torebki przez jednego z bohaterów)33. Ostrej muzyce i niewybrednemu tekstowi, w który
wprowadza się czytelne aluzje polityczne, a jednocześnie wymienia się inne podejrzane pary męskich bohaterów z filmów dla najmłodszych (m.in.
Bolek i Lolek, Żwirek i Muchomorek), towarzyszy teledysk, przedstawiający członków obu zespołów oraz dmuchaną zabawkę – kontrowersyjną postać teletubisia z dziecięcej bajeczki, atakującą bądź atakowaną przez wykonawców.
Tak jak w obrazach o miłości młody widz może utożsamiać się i z wykonawczyniami, i z śpiewanymi deklaracjami o odrzuceniu miłości bądź o jej
utracie, tak w historiach z podtekstem politycznym mamy do czynienia
z wyraźną formą pokoleniowego buntu, z krytyczną oceną świata kreowanego przez dorosłych. W propozycji zespołu Big Cyc występuje ponadto
rodzaj szalonej, spontanicznej zabawy, której pomysłodawcami i wykonawcami na co dzień nierzadko stają się nastoletni uczniowie. Stąd mało oryginalne sceny przewracania się, przepychania, straszenia zabawką, duszenie jej na trotuarze. Występuje tu swoisty rodzaj karnawalizacji, bowiem
faktycznie ośmieszeniu podlegają i postaci znane z dziecięcych kreskówek,
i sposób ich oceniania z perspektywy dorosłych, co zapewne odpowiada
osobom wkraczającym dopiero w życie, a nie utożsamiającym się jeszcze
z żadną z grup wiekowych wykpiwanych w muzycznym obrazie.
Oczywiście przykładów teledysków wpisujących się w oczekiwania młodzieży da się wymienić więcej, zwłaszcza że istnieją liczne programy muzyczne, takie jak VIVA, MTV, Fun 4, emitujące niemal bez przerwy nowe
i stare przeboje z różnych stron świata. Nie wspominając o tym, że –
podobnie jak w wypadku radia – istnieją i ich strony w Internecie, co wzbogaca ofertę dostępności materiału. Fakt ten z kolei sprawia, że w zasadzie
niemal w każdym miejscu kuli ziemskiej można słuchać tych samych piosenek i oglądać te same teledyski. O tym, że tak się dzieje, świadczy ich swoista unifikacja – prezentacja obrazów podobnie wyglądających dziewcząt
i młodzieńców, w podobnych strojach i sytuacjach, w zbliżonej scenerii ulicy, domu czy plaży, coraz częściej też śpiewających po angielsku bez względu na kraj pochodzenia wykonawcy. Stąd też przenikają szczególnie do
młodzieży wzory kulturowe – w zakresie zachowań, języka, wyglądu, ocen
rzeczywistości, które utrwalane są z kolei przez importowane czasopisma
w rodzimych edycjach, takie jak „Bravo” czy „Bravo Girl”.
Zob. www.homotubisie.pl.

Nr 2 (15)/2008 Społeczeństwo i Polityka

141

Violetta Wróblewska
142

Muzyczny obraz ukazujący wspólnotę doświadczeń pokoleniowych, powtarzalność pewnych życiowych sytuacji, jest traktowany jako wiarygodny,
gdyż zwyczajowo śpiewany przez młodych dla młodych. Zapomina się przy
tym często, że współtwórcami zespołu, ich repertuaru czy imagu bywają ludzie spoza tego grona, zajmujący się promocją, a więc – upraszczając –
sprzedażą pewnego rodzaju produktu. A jak w popkulturze bywa, im lepiej
produkt opakowany i wyeksponowany, częściej obecny w mediach, tym
więcej potencjalnych chętnych do jego kupna. Chociaż wideoklip tworzą
łącznie obraz i dźwięk, każdy z nich w zredukowanej postaci może funkcjonować przecież oddzielnie. Pierwszy istnieje choćby w formie plakatów czy
zdjęć wykonawców, drugi – jako piosenka w radiu, na płycie, także jako linia melodyczna, najlepiej łatwo wpadająca w ucho, trafia jako dzwonek do
telefonów komórkowych. Oba w takim samym stopniu należą do wabików
wciągających konsumentów w popkulturową sieć, tworzoną przez inne
dźwięki i obrazy, dodatkowo dookreślane słowem. Odrębnego omówienia
w tym kontekście wymagają filmy i seriale, także dla młodzieży, które w takim samym stopniu rozbudzają obrazem, dźwiękiem i słowem potrzeby
konsumpcyjne, kreują wzorce zachowań społecznych i pokoleniowych.
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System rządów
kościelno−konstytucyjnych
w 1848 roku na tle ewolucji
instytucji politycznych
Państwa Pontyfikalnego1

Państwo papieskie (Status Pontificius), już od samego początku, stanowiło byt odrębny od Stolicy Apostolskiej i Kościoła2. Kontrowersje historyków budziła data powstania Państwa Kościelnego. Powszechnie
przyjmuje się, iż przejście od „państwa w sensie faktycznym” – to znaczy
etapu realnego dysponowania władztwem ziemskim bez formalnego tytułu, którego początek wynikał ze słabości Bizancjum - do „państwa
w sensie ścisłym” (formalnoprawnym), ukształtowanego ostatecznie
w VIII wieku, było procesem długim i złożonym. Różne były też koleje
losu Państwa Kościelnego, którego dzieje były pochodną gry sił politycznych w skali kontynentu. Państwo papieskie to zwiększało, to zmniejszało swój obszar. O ile jednak widzi się wydarzenia historyczne bez uprzedzeń doktrynalnych, można zauważyć, że suwerenność świecka papieży
stanęła na wysokości swej roli historycznej, to znaczy zagwarantowania
niezależności głowie Kościoła3. Po rewolucji francuskiej rozpoczął się
okres sukcesywnych cięć terytorialnych i czasowego przerywania ciągłości władzy świeckiej papieży, co znalazło swój epilog w 1870 roku, gdy
wypłynęła w jaskrawy sposób kwestia aneksji Państwa Kościelnego przez
Włochy.
Początki Państwa Kościelnego sięgają VI wieku, gdy podboje Longobardów spowodowały m.in. izolację Rzymu i jego okolic od Bizancjum,
osłabiając władzę cesarską i przyczyniając się do wzrostu znaczenia papieży. Państwo Kościelne obejmowało terytoria w środkowych Włoszech, nad
2 Tekst niniejszy jest oparty na pracy: W. Jakubowski, O Roma feliks. Geneza, specyfika
i przeobrażenia instytucji politycznych Państwa Miasta Watykańskiego, Warszawa 2005.
2 Por. H. Grisar, Historyczne podstawy władzy papieskiej, „Przegląd Powszechny”, 1917
[Kraków], s. 445 sqq.
3 Por. P. Savino, Diplomazia Ecclesiastica, Roma 1952, s. 86–102.
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którymi zwierzchnią władzę świecką w latach 756–1870 sprawował papież.
Aczkolwiek prawo z 321 roku pozwalało Kościołowi posiadać ziemię, to
jednak dopiero darowizna Pepina (Patrimonium Sancti Petri donatio Pepini) z 754 roku umożliwiła przejęcie przez Stefana II terytoriów, które do
756 roku Frankowie odebrali pokonanym Longobardom. Król Franków
gwarantował też ich obronę. Wzmocniło to doczesną władzę biskupów
rzymskich. Dodajmy, że darowiznę Pepina „odwołał” w 1808 roku cesarz
Francuzów Napoleon Bonaparte.
We wrześniu 773 roku Karol Wielki rozpoczął wyprawę do Włoch.
Obległszy Pawię przybył w kwietniu 774 roku do Rzymu, gdzie kazał sobie
odczytać Donationis paginam Pepina, po czym sporządził nowy dokument
zawarłszy w nim także postanowienia poprzedniego. Złożył go następnie
na grobie św. Piotra na znak przysięgi złożonej w imieniu własnym i następców co do nienaruszalności poczynionej donacji. Darowizna Karola
obejmowała Rzym z okolicą, Sabinę, egzarchat wraz z Ferrarą, Bolonią,
Imilą i Falenzą, Pentapolis z Ankoną, Umoną, Osimo i Perugią. W latach
787-788 Karol podarował Kościołowi ponadto miasta na południu Kampanii. Jako rzymski patrycjusz, który to tytuł nadano już Pepinowi, Karol był
zobowiązany strzec swobody wyboru papieża. W 800 roku Leon III uroczyście koronował go na cesarza. Obowiązek strzeżenia wolności Kościoła
przeszedł na następców Karola, którzy potwierdzali go kolejnymi dokumentami. Zachował się m.in. dokument wydany przez Ludwika Pobożnego w 817 roku. W konstytucji lotariańskiej cesarstwo zastrzegło sobie pieczę nad rządami papieskimi w Kościele. Niebawem jednak samo tak podupadło, że nie mogło sprostać temu zadaniu, a Państwo Kościelne zostało
wystawione na ataki państw sąsiednich oraz Saracenów, których papież
Jan X pobił pod Garigliano4.
Władza papieska osłabła we wczesnym średniowieczu, Państwo Kościelne zaś skurczyło się, gdyż papieże pozyskiwali sojuszników nadaniami
ziemskimi5. W XI wieku Państwo Kościelne powiększono o Księstwo Benewentu. Bezpośrednia władza papieży ograniczała się do najbliższych
okolic Rzymu, zaś inne ziemie znalazły się w posiadaniu potężnych lenników papiestwa. Większość miast (m.in. Viterbo, Perugia, Bolonia) w XIII
wieku utworzyła komuny miejskie.
Od XI wieku, wraz ze wzrostem potęgi papiestwa, umacniała się także
pozycja Państwa Kościelnego, zwłaszcza za pontyfikatów Grzegorza VII
oraz Innocentego III. W 1213 roku Fryderyk II zobowiązał się do ochrony
papieża i jego ziem (tzw. Złota Bulla), tym samym prawnie uznając Pań4

Por. Podręczna encyklopedia kościelna, Kraków 1910, t. XXI–XXII, s. 330.
Por. N. Quoc Dinh, P. Dailler, A. Pellet, Direito Internacional Público, Lisboa 1999,
s. 412.
5
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stwo Kościelne. W 1274 roku cesarz Rudolf I Habsburg oficjalnie potwierdził niezależność Państwa Kościelnego od cesarstwa. Cały w zasadzie
okres wieków średnich był historią zmagań papiestwa z wskrzeszonym
przez Karola Wielkiego Świętym Cesarstwem.
Okres awinioński spowodował upadek administracji papieskiej w Rzymie6. Dał też podwaliny dla teorii „Gdzie Piotr tam Kościół” (Ubi Petrus
ibi Ecclesia), znanej także w wersji „Gdzie Piotr tam Rzym” (Ubi Petrus ibi
Roma)7.
Odbudowa i umocnienie doczesnej władzy papieży było zasługą przede
wszystkim Juliusza II. Państwo Kościelne stało się jednym z głównych
ośrodków kultury i sztuki odrodzenia. W okresie reformacji dążenie papieży do zahamowania podziałów religijnych i opór przeciwko nowym wyznaniom osłabiły międzynarodowy autorytet Państwa Kościelnego8.
Władza świecka i duchowna papieży zaczęła znacząco podupadać pod
wpływem prądów rewolucyjnych natury religijno-moralnej i politycznej9.
Narastająca krytyka papiestwa, wynikająca z uwarunkowań politycznych
i społecznych XVI wieku oraz towarzyszący im kryzys moralny duchowieństwa, zwłaszcza zeświecczonej Kurii Rzymskiej, zapoczątkował w 1517 roku reformację, która znacznie ograniczyła zasięg oddziaływania papiestwa
i oderwała spod władzy Kościoła prawie trzecią część Europy10. Sobór trydencki (1545–63) wzmocnił pozycję papieża w odnowionym Kościele, a zainicjowana na nim reforma doprowadziła w drugiej połowie XVI i w XVII
wieku do przywrócenia jego dawnej roli w znacznej części Europy. Przemiany społeczne i polityczne w XVIII i na początku XIX wieku oraz oraz
wpływ filozofii oświecenia osłabiły religijne i świeckie znaczenie papiestwa. Rewolucja francuska i epopeja napoleońska wstrząsnęły ówczesnym
ładem politycznym. W ich następstwie doszło do poważnych zmian terytorialnego status quo w Europie, którego ofiarą Państwo Kościelne padło
dwukrotnie.
Zjednoczenie Włoch pod auspicjami dynastii sabaudzkiej (1860) i przyłączenie do nich Rzymu (1870) położyło kres istnieniu Państwa Kościelnego11.
6 K. Schatz, Prymat papieski od poczatków do współczesności, Kraków 2004, s. 155–187.
Praca Schatza jest jednocześnie jednym z najbardziej kompetentnych opracowań kwestii
prymacjalnej.
7 B. Bouffał, Układy Laterańskie 11 lutego 1929 r., Warszawa 1931, s. 2.
8 Szczególnie interesująca poznawczo jest praca K. Górskiego, Papiestwo w Rzymie,
Kraków 1990.
9 Szerzej na ten temat: G. Bedouelle, Kościół w dziejach, Poznań 1994, s. 160–171.
10 A. Szarłowski, Z dziejów Państwa Kościelnego 755–1846–1870 ze szczególnym uwzględnieniem zaboru Państwa Kościelnego, Kraków 1903, s. 13.
11 Proces zjednoczenia Włoch, na tle przemian politycznych w Europie II połowy XIX
wieku naświetla kompetentnie W. Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych
1815–1945, Warszawa 2003, s. 57–60.
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1. Powstanie i rozwój administracji papieskiej
Do czasu likwidacji Państwa Kościelnego nie istniał jasny podział na
organy zarządzające Kościołem Powszechnym i organy zarządzające Państwem Kościelnym, co oznaczało paralelizm kościelno-państwowy w administracji, chaos kompetencyjny oraz niewydolność służb publicznych. Za
całość polityki papiestwa, niezależnie od wyodrębnienia kongregacji zajmujących się szczegółowymi problemami publicznymi Państwa Kościelnego, odpowiadała Kuria Rzymska – i to niezależnie od powołania w 1847
roku cywilnych ministrów.
W rozwoju jego instytucji politycznych Państwa Kościelnego można wydzielić kilka etapów12:
• okres kształtowania się podstaw administracji papieskiej;
• okres kumulacji władzy w rękach kamerlinga (i próba ograniczenia
jego roli poprzez ustanowienie pierwszego stałego ministra zależnego od papieża, późniejszego kardynała-nepota);
• powołanie w 1692 roku sekretarza stanu;
• wydzielenie w 1831 roku Sekretariatu Stanu ds. Wewnętrznych i Sekretariatu Stanu ds. Zagranicznych;
• powołanie w 1847 roku ministerstw odpowiedzialnych, które w 1848
roku czasowo – pod presją wydarzeń – powierzono osobom świeckim;
• okres reakcji i stopniowego upadku.
Kuria Rzymska była, i jest obecnie, zespołem instytucji, przy pomocy
których papież załatwia sprawy Kościoła Powszechnego i które w jego
imieniu oraz jego autorytetem wykonują wszelkie inne zadania. W rozwoju historycznym Kuria była organizmem bardzo złożonym, a jej struktura
podlegała kolejnym zmianom przeprowadzanym przez papieży, pragnących mieć do dyspozycji sprawny urząd umożliwiający sprostanie stojącym
przed nimi ogromnym zadaniom. Początkowo Biskupi Rzymscy dobierali
sobie pojedynczych duchownych, aby służyli im pomocą i radą w poszczególnych przypadkach. Pierwszymi pomocnikami papieża byli notariusze
Stolicy Apostolskiej. Już w III wieku wyznaczano notariuszy w celu sporządzania dokumentacji męczenników i w innych sprawach kościelnych13. Kolegium notariuszy ukształtowało się już przed pontyfikatem Grzegorza I.
Na jego czele stawał ten, który został doń włączony jako pierwszy, stąd też
jego nazwa – primicerius. Kolegium notariuszy stanowiło pierwowzór Kan12
13

Por. J. Czaja, Prawnomiędzynarodowy status Watykanu, dz.cyt., s. 50–51.
Por. E. Sztafrowski, Kuria Rzymska. Studium historyczno-kanoniczne, Warszawa 1981,

s. 8.
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celarii Apostolskiej14. Spośród notariuszy dobierano legatów, wizytatorów
oraz innych oficjeli. Gdy z czasem papieże zwiększali liczbę notariuszy,
wcześniej mianowani otrzymywali tytuł protonotariuszy15. Obok notariuszy
istnieli obrońcy praw Kościoła i ubogich. Z nich wzięło początek kolegium
adwokatów konsystorialnych.
Pierwszym zorganizowanym urzędem była Kancelaria Apostolska,
która zapoczątkowała swoją działalność około IV wieku16. Do jej zadań
należało przygotowywanie listów papieskich. Wzrastający zakres i złożoność spraw załatwianych przez Kancelarię implikowały wyłanianie się nowych dykasteriów. W XI wieku konsystorz kardynalski stał się, w miejsce
całego prezbiterium rzymskiego, organem doradczym papieża.
W okresie od XV do XVI wieku zarządzanie Państwem Kościelnym
całkowicie zreformowano. Usunięto wielkich lenników, przekształcając
Państwo Kościelne w monarchię absolutną z zachowaniem regionalnej
struktury administracyjnej i sądowniczej.
Powstanie Kurii Rzymskiej w ścisłym znaczeniu wiąże się z pontyfikatem Sykstusa V, który Konstytucją Apostolską Immensa aeterni Dei z 22
stycznia 1588 roku ustanowił ją – zgodnie z wytycznymi Soboru Trydenckiego – jako zorganizowaną instytucję obejmującą piętnaście kongregacji17. Kongregacje to stałe komisje kardynalskie mające za zadanie zajmowanie się określoną dziedziną spraw kościelnych w sensie wykonywania jurysdykcji18. W działaniu każdej kongregacji czołową rolę odgrywał Biskup
Rzymski poprzez: aspekt konstytutywny – powołanie kongregacji i nominacje, aspekt kierowniczy – wskazywanie priorytetów w kontekście aktualnych potrzeb Kościoła i Stolicy Apostolskiej, aspekt proceduralny – aprobowanie poszczególnych faz postępowania i kończenie ich oficjalnymi dekretami19. Kongregacja składała się z kardynałów mianowanych przez papieża oraz urzędników wyższych i niższych tworzących urząd kongregacji.
Ustrój kongregacji przypomina model komitetu rządowego w administracji świeckiej. Obradami kongregacji kierował najstarszy kardynał. Od
XVII wieku kongregacjami kierują kardynałowie prefekci, którym pomagają sekretarz i podsekretarz; obaj - tak samo jak kardynał prefekt – mia14

Szerzej: N. Del Re, La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici, Città del Vaticano 1998, s. 435–446.
15 Por. E. Sztafrowski, dz.cyt.
16 Por. W.M. Zarębczan, Polacy w Watykanie. Instytucje i urzędy oraz Polacy w nich pracujący. Historia i współczesność, Pelplin 2004, s. 35.
17 Por. F. D`Ostilio, Il diritto amministrativo della Chiesa, Città del Vaticano 1996, s. 157.
18 W skład kongregacji arcybiskupów i biskupów dokooptowano dopiero w II połowie
XX wieku.
19 H. Misztal, Prawo kanonizacyjne według ustawodawstwa Jana Pawła II, Lublin-Sandomierz 1997, s. 306.
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nowani przez papieża. Na czele najważniejszych kongregacji tradycyjnie
stał sam papież20. Kuria Rzymska Sykstusa V obejmowała21:
• Kongregację pierwszą świętej Inkwizycji (Congregatio prima pro
sancta Inquisitione);
• Kongregację drugą Sygnatury Łaski (Congregatio secunda pro Signatura Gratiae);
• Kongregację trzecią do spraw erygowanie kościołów i prowizji konsystorialnych (Congregatio tertia pro Erectione Ecclesiarum et Provisionibus consistorialibus);
• Kongregację czwartą dla zaopatrzenia w żywność Państwa Kościelnego (Congregatio quarta pro ubertate Annonae Status Ecclesiastici);
• Kongregację piątą świętych obrzędów i ceremonii (Congregatio quinta pro sacris ritibus et ceremoniis);
• Kongregację szóstą do spraw floty wojenej Państwa Kościelnego
(Congregatio sexta pro classe paranda ed servanda ad Status Ecclesiastici defensionem)22;
• Kongregację siódmą Indeksu ksiąg zakazanych (Congregatio septima
pro Indice librorum prohibitorum);
• Kongregację ósmą dla wykonania oraz wykładni kanonów Soboru
Trydenckiego (Congregatio octava pro executione et interpretatione
Concilii Tridentini);
• Kongregację dziewiątą dla uwolnienia Państwa Kościelnego od obciążeń (Congregatio nona pro Status Ecclesiastici Gravaminibus sublevandis);
• Kongregację dziesiątą do spraw Uniwersytetu Rzymskiego (Congregatio decima pro Universitate Studii Romani);
• Kongregację jedenastą dla udzielania porad zakonom (Congregatio
undecima pro Consultationibus Regularium);
• Kongregację dwunastą dla udzielania porad biskupom i innym prałatom (Congregatio duodecima pro Consultationibus Episcoporum et
aliorum Praelatorum);
• Kongregację trzynastą dla naprawy dróg, mostów i akweduktów
(Congregatio decimatertia pro Viis, Pontibus et Aquis curandis)23;
20

Obyczaju tego zaniechano, np. w odniesieniu do Kongregacji Nauki Wiary (Oficjum),
w II połowie XX wieku.
21 Immensa aeterni Dei, (w:) N. Del Re, La Curia…, dz.cyt., aneks I, s. 497–512.
22 Kongregacja została powołana do życia przez Sykstusa V w 1587 roku w wyniku niespotykanej wcześniej plagi bandytyzmu dezorganizującej życie mieszkańców Państwa Kościelnego. Dykasterium zniesiono w 1801 roku.
23 Pius IX ustanowił Generalną Prefekturę Dróg i Akweduktów jako organ wykonawczy. W 1847 roku utworzono Ministerstwo Robót Publicznych, które przejęło kompetencje
Kongregacji.
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• Kongregację czternastą Wydawnictwa Watykańskiego (Congregatio
decimaquarta pro Typographia Vaticana);
• Kongregację piętnastą Konsulty Państwa Kościelnego (Congregatio
decimaquinta pro Consultationibus negociorum Status Ecclesiastici).
Sykstus V zatem podzielił Kolegium Kardynalskie na wiele różnych
„kolegiów” liczących po kilku kardynałów, których kompetencje ograniczały się do określonej dziedziny lub konkretnego tematu. Nowo powstałe
rady kolegialne mogły stanowić dla papieży ogromną pomoc. Tak zorganizowana Kuria kierowała zarówno sprawami Kościoła Powszechnego, jak
i Państwa Kościelnego.
W kolejnych stuleciach aparat administracji kurialnej się rozrastał, co –
potęgując biurokrację i krzyżowanie się kompetencji – nie zawsze korzystnie wpływało na sprawność administracji Państwa Kościelnego. Zorganizowano nowe kongregacje24. Były to m.in.25:
• Kongregacja Ochrony Granic Państwa Kościelnego (Congregatio de
confinibus status ecclesiastici) powołana w 1627 roku przez Urbana
VII, która miała strzec integralności terytorialnej i bezpieczeństwa
zewnętrznego Państwa oraz pełniła funkcje policji sanitarnej zabezpieczającej ludność przed rozprzestrzenianiem się epidemii26;
w XVIII wieku kompetencje Kongregacji przejęła Kongregacja
Świętej Konsulty i Sekretariat Stanu;
• Kongregacja Dobrego Porządku (Congregatio de bono regimine), powołana w 1692 roku przez Klemensa VIII. Do jej kompetencji należało nadzorowanie gospodarki, administracji i finansów Państwa Kościelnego27. W 1833 roku Grzegorz XVI wydzielił utworzył Sekretariat Spraw Wewnętrznych. W związku z powołaniem w 1847 roku
Rady Ministrów28, kompetencje podzielono pomiędzy Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Trybunał Kamery Apostolskiej;
• Kongregacja Fermana (Congregatio Fermana) powołana w 1692 roku przez Innocentego XII, sprawująca władzę polityczno-administracyjna i gospodarczą nad terytorium Fermo29;
24

Por. N. Del Re, La Curia…, dz.cyt., s. 421–458.
W poniższym wyliczeniu pominięto kongregacje zajmujące się wyłącznie problematyką czysto religijną.
26 Const. Ap. Sedes apostolica, (w:) Bullarium Romanorum, XIII, Torino 1868, s.
596–599.
27 Const. Ap. Pro commissa Nobis a Domino, (w:) Bullarium Romanorum, IX, Torino
1865, s. 603–604.
28 Atti del Sommo Pontefice Pio IX, 1, Roma 1857, s. 191 sqq.
29 Motu Proprio Constantis fidei, (w:) Collectio bullarum, constitutionum, brevium et
ordinationum hactenus editarum SS.mi D.N.D. Innocentii divina Providentia papae XII, Roma 1797, s. 32–34.
25

Nr 2 (15)/2008 Społeczeństwo i Polityka

151

Wojciech Jakubowski

• Kongregacja Awiniońska (Congregatio super negotiis Avenionis) powołana w 1693 roku przez Innocentego XII, której zadaniem był zarząd nad Awinionem, będącym integralną częścią Państwa Kościelnego, i przyległymi dobrami papieskimi oraz posiadłościami Stolicy
Apostolskiej we Francji i krajach ościennych30; dykasterium zniesiono (1797) w związku z wcieleniem Awinionu do Francji;
• Kongregacja Odnowy Gospodarki (Congregatio sublevaminis) powołana w 1701 roku przez Klemensa XI, zajmująca się sanacją rolnictwa i ogólnie poprawą stanu gospodarki Państwa Kościelnego31;
• Kongregacja „Super statu Ecclesiarum” (Congregatio super statu
Ecclesiarum) powołana w 1740 roku przez Benedykta XIV, która zajmowała się przyjmowaniem i weryfikowaniem raportów i doniesień
o sytuacji w różnych diecezjach Państwa Kościelnego32; była instytucją pomocniczą Kongregacji Soboru, której atrybucje przekazano
w 1908 roku Kongregacji Konsystorialanej;
• Kongregacja Ekonomiczna (Congregatio Economica) powołana
w 1746 roku przez Benedykta XIV, zarządzająca finansami publicznymi, nadzorująca zarządy gospodarcze Rzymu i innych miast Państwa Kościelnego33;
• Kongregacja Fiskalna (wł. Congregazione del Censo) powołana
w 1816 roku przez Pius VII, która zajmowała się polityką podatkową
oraz katastrem zarówno w okręgach ziemskich, jak i grodzkich34;
• Kongregacja Spraw Bezpieczeństwa (wł. Congregazione di Vigilanza), powołana w 1826 roku przez Leona XII dla załatwiania wszelkich bieżących spraw politycznych i religijnych Państwa Kościelnego,
stanowiła swoistą „Radę Państwa” 35. Zasiedli w niej skrajni reakcjoniści (zelanci). Powołanie tej instytucji, blokującej wszelkie plany
modernizacji konsalwiańskiej36, było w pewnym sensie narzucone
30 Reskrypt z 7 lutego 1693 r., (w:) F. Benoit, Les archives de la Sacrée Congrégation
d`Avignon au Vatican (1693–1790), Avignon 1924, s. 15–16.
31 Chirograf z 1 lutego 1701 r., (w:) Bullarium Romanorum, XXI, Torino 1871, s. 10–11.
32 Const. Ap. Decet Romanum Ponteficem, (w:) Benedicti XIV P.M. Bullarii, I, Prato
1845, s. 20–22.
33 Const. Ap. Apostolicae Sedis aerarium, (w:) Benedicti XIV P.M. Bullarii, II, Prato
1846, s. 43–60.
34 Motu Proprio Quando per ammirabile disposizione, (w:) Bullarii Romani continuatio,
VII, 2, Prato 1852, s. 1268–1297.
35 Motu Proprio La paterne ed assidue cure, (w:) Bullarii Romani continuatio, Prato
1854, s. 395–397.
36 Konsalwianizm – opcja modernizacyjna w Państwie Kościelnym reprezentowana
przez kard. Ercole Consalviego (1757–1824) – wybitnego polityka i dyplomaty. Consalvi, po
okupowaniu przez Francuzów Państwa Kościelnego (1798) – jako zdeklarowany przeciwnik
rewolucji – został uwięziony. Odzyskawszy wolność, rozpoczął służbę u Piusa VII. W 1800
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2. Ustanowienie Sekretariatu Stanu
Szczególną rolę w zarządzaniu Państwem Kościelnym spełniał Sekretariat Stanu, którego początki sięgają XV wieku40. Na mocy Konstytucji
Apostolskiej Non debet reprehensibile Innocentego VIII z 31 grudnia 1487
roku41 została ustanowiona Secretaria Apostolica (Kolegium Sekretarzy
Apostolskich), która dała początek urzędom takim jak Kancelaria Brewiów, Sekretariat Brewiów do Panujących i Sekretariat Listów Łacińskich42. Sekretariatem, który tworzyło odtąd 24 sekretarzy (do 6 uprzednich dodano 18 nowych), kierował dyktariusz.

System rządów kościelno−konstytucyjnych 1848 roku…

papieżowi, gdyż prawdopodobnie obiecał to ultrasom w czasie konklawe37. Na czele Kongregacji stał kardynał Sekretarz Stanu noszący
tytuł prefekta, a w jej skład wchodzili: Kamerling Kościoła, kardynał
prefekt Sygnatury Sprawiedliwości, kardynał prefekt Kongregacji
Dobrego Porządku, prałaci Kamery Apostolskiej, Gubernator Rzymu, Podskarbi Generalny, sekretarz Świętej Konsulty oraz audytorzy
papiescy;
• Kongregacja Rewizyjna (wł. Congregazione di Revisione dei Conti)
powołana w 1828 roku przez Leona XII, kontrolująca ogólny bilans
Kamery Apostolskiej i innych administracji Państwa Kościelnego38;
• Kongregacja Specjalna do spraw Sanitarnych (wł. Congregazione
Speciale Sanitaria) powołana w 1834 roku przez Grzegorza XVI, zajmująca się problematyką policji sanitarnej, ochrony zdrowia i innymi kwestiami socjalnymi Państwa Kościelnego39;

roku został kreowany kardynałem i mianowany sekretarzem stanu. Na tym stanowisku rokował o konkordat z Napoleonem sprzeciwiając się Artykułom Organicznym. Aczkolwiek
Napoleonowi udało się doprowadzić do jego dymisji, Consalvi nie dał się zastraszyć i stał
się przywódcą „czarnych kardynałów” w Rzymie. Później zmuszono go do przeniesienia się
do Reims. Po abdykacji Cesarza Francuzów ponownie mianowany sekretarzem stanu i po
krótkiej bytności w Anglii reprezentował papieża na kongresie wiedeńskim. Za Leona XII
był prefektem Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, kiedy to faktycznie odsunięto go od polityki kościelnej.
37 Z. Zieliński, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, Poznań 1986, t. I, s. 110.
38 Motu Proprio Quando le nostre speciali cure rivolgemmo, (w:) Bullarii Romani continuatio, VIII, 2, Prato 1854, s. 745–752.
39 Edykt z 20 lipca 1834 r. Sygnowany przez Kardynała Sekretarza Stanu do spraw Wewnętrznych, (w:) Acta Gregorii Papae XVI, IV, Roma 1904, s. 291–295.
40 O początkach Sekretariatu Stanu szerzej: J. Sozański, Ewolucja funkcji i roli Sekretariatu Stanu na tle statusu międzynarodowego Kurii Rzymskiej i Gubernatoratu Watykanu,
(w:) „Studia Prawnicze”, nr 4 (158)/2003, s. 46–47.
41 Bullarium Romanun, V, Torino 1860, s. 330–339.
42 W.M. Zarębczan, Polacy…, dz.cyt., s. 35.
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Papież Leon X utworzył z kolei urząd sekretarza osobistego (Secretarius
intimus)43, który miał wspomagać kardynała kierującego sprawami Państwa Kościelnego44 oraz prowadzić korespondencję w językach innych niż
łacina, przede wszystkim z nuncjuszami apostolskimi (w tamtym okresie
coraz częściej zyskiwali oni status stałych przedstawicieli dyplomatycznych). Funkcję roboczej redakcji korespondencji z dyplomatami w praktyce wykonywał sekretarz domowy (Secretarius Domesticus), którego ranga
spadła poniżej pozycji sekretarza osobistego45. Dało to początek rozwojowi Sekretariatu Stanu, zwłaszcza w okresie Soboru Trydenckiego.
Przez długi czas Secretarius intimus, zwany także sekretarzem papieskim (Secretarius Papae), był prawie zawsze prałatem, nierzadko zaś otrzymywał godność biskupią. Dopiero za pontyfikatu Innocentego X46 na ten
wysoki urząd został powołany kardynał nie należący do rodziny papieża47.
Innocenty XII48 zniósł ostatecznie w 1692 roku urząd kardynała-nepota,
a jego kompetencje przejął w całości kardynał sekretarz stanu49.
Do kompetencji sekretarza stanu należały sprawy wewnętrzne i zagraniczne Państwa Kościelnego, nadzór nad dyplomacją papieską, zawieranie
układów z państwami oraz dowództwo armii. Sekretarz stanu pełnił rów43

Sekretarz osobisty, zwany także Sekretarzem Większym (Secretarius Maior).
Kardynał-nepot był pierwszym stałym ministrem zależnym bezpośrednio od papieża.
Był też wybierany spośród jego bliskich krewnych (nawet adoptowanych). Zwyczaj ten zapoczątkował Pius IV powołując na urząd swego siostrzeńca św. Karola Boromeusza. Godność była przyznawana na pierwszym konsystorzu po wyborze papieża. Kardynał-nepot był
superintendentem Państwa Kościelnego, odpowiednikiem pierwszego ministra (premiera)
w administracji świeckiej. Jako jedyny dostojnik Kurii miał przywilej codziennej audiencji
papieskiej.
45 J. Sozański, Ewolucja…, dz.cyt., s. 49.
46 Innocenty X, Giovanni Battista Pamfili (ur. 1574, zm. 1655), sędzia Roty Rzymskiej,
nuncjusz w Neapolu i Hiszpanii. Papież od 1644 roku. Podczas jego pontyfikatu toczyła się
wojna trzydziestoletnia. Protestował przeciw tym postanowieniom pokoju westfalskiego
(1648), które podważały pozycję Kościoła w Niemczech. Bullą z 1653 roku potępił jansenizm.
47 Rolę „szarej eminencji” dworu papieskiego pełniła w praktyce Olimpia Maidalchini
– wdowa po bracie papieża – nazywana przez Rzymian „papieżycą” i obdarzona przydomkiem „Olim pia” („niegdyś pobożna”). Innocenty, aczkolwiek nie czynił niczego bez pytania jej o zdanie, to jednak zwolnił ze stanowiska Sekretarza Stanu jej syna kard. Camilio
Pamphili powierzając go kard. Panciroli, a następnie kard. Fabio Chigiemu – późniejszemu
papieżowi Aleksandrowi VII (1655–1667), który był pierwszym Sekretarzem Stanu działającym jako rzeczywisty minister.
48 Innocenty XII, m.in. dekretem Romanum decet pontificem z 1692 roku, ograniczył
prawne możliwości nepotyzmu w Kurii Rzymskiej. Zadecydował, że papieżowi nie wolno
przyznawać posiadłości, stanowisk ani dochodów krewnym oraz że tylko jeden jego krewny
może być wybrany do Kolegium Kardynalskiego, pod warunkiem że ma odpowiednie kwalifikacje, a jego dochody będą osiągały skromny pułap.
49 W.M. Zarębczan, Polacy…, dz.cyt., s. 36.
44
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nież funkcje ministra gabinetu stając się jedną z najważniejszych postaci
Dworu Papieskiego50. Charakter, jakiego nabrał Sekretariat Stanu pod koniec XVII wieku, został zachowany przez następne przeszło 200 lat i dotrwał w zasadniczej postaci do drugiej dekady XIX wieku51.
W dniu 19 lipca 1814 r. Pius VII utworzył Świętą Kongregację Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych, poszerzając ustanowioną już w 1793 r. przez
Piusa VI Kongregację dla Spraw Kościelnych w Królestwie Francuskim
(Congregatio super negotiis ecclesiasticis regni Galliarum)52. Św. Pius
X Konstytucją Apostolską Sapienti Consilio z 29 czerwca 1908 r. podzielił
Świętą Kongregację Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych, nadając jej
strukturę utrwalona później przez Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku53. Przydzielił określone zadania każdej z trzech sekcji: sekcja pierwsza
zasadniczo zajmowała się sprawami nadzwyczajnymi, sekcji drugiej powierzono sprawy zwyczajne, sekcja trzecia, która do tej pory stanowiła oddzielny urząd (Kancelaria Brewiów Apostolskich), miała się zajmować
przygotowaniem i wysyłaniem brewiów papieskich.
W 1833 roku Grzegorz XVI wydzielił Sekretariat Spraw Wewnętrznych, „w którym prawie powracano do istniejącej dawno temu Superintendencji Stanu powierzonej kardynałowi bratankowi”. Nowe dykasterium miało prowadzić sprawy administracyjne Państwa Kościelnego pod
kierownictwem kardynała sekretarza stanu do spraw wewnętrznych i być
„organem komunikującym wszystkie nasze [tzn. papieskie] rozkazy dotyczące spraw wewnętrznych różnym urzędom i dykasteriom Państwa”54.
Dwa Sekretariaty Stanu funkcjonowały jedynie za pontyfikatu Grzegorza
XVI. Pius IX zawiesił w 1846 roku Sekretariat Spraw Wewnętrznych zarządzając połączenie obu dykasteriów z zachowaniem jednak podziału na
pion spraw zagranicznych i pion spraw wewnętrznych, który nb. istnieje
do dnia dzisiejszego. W 1847 roku, w związku z organizacją gabinetu ministrów, sekretarz stanu został jego przewodniczącym i ministrem spraw
wewnętrznych55.

3. Rola polityczno-administracyjna Kamery Apotolskiej
Istotną rolę w zarządzie Państwa Papieskiego odgrywała przez wieki
Kamera Apostolska i kardynał kamerling Kościoła56.
50

J. Czaja, Prawnomiędzynarodowy…, dz.cyt., s. 50.
J. Sozański, Ewolucja…, dz.cyt., s. 50.
52 W.M. Zarębczan, Polacy…, dz.cyt., s. 36.
53 CIC/1917, can. 263.
54 J. Sozański, Ewolucja…, dz.cyt., s. 50.
55 W.M. Zarębczan, Polacy…, dz.cyt., s. 37.
56 J. Czaja, Prawnomiędzynarodowy…, dz.cyt., s. 49.
51
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Kamera jest jednym z najstarszych dykasteriów Kurii Rzymskiej. Po raz
pierwszy wzmiankowano o niej już w konstytucji Benedykta VIII57 Quoties
illa a Nobis z 24 maja 1017 roku58, jako kontynuację istniejącego od dłuższego czasu urzędu nazywanego palatinum albo fiscus, który zarządzał dobrami Kościoła oraz administrował dochodami patrymonialnymi i podatkowymi Stolicy Apostolskiej. Urzędem tym zarządzał archidiakon kierujący także Camera Domini papae aż do jej likwidacji przez Grzegorza VII
w 1073 roku59. W XI wieku urzędowi administrującemu finansami Kurii
oraz dobrami ruchomymi Państwa Kościelnego nadano ostatecznie nazwę
Camera Thesauraria, a na jej czele stanął kamerling (camerarius, komornik), która to godność stała się wkrótce jednym z najwyższych stanowisk
w hierarchii kościelnej60. Od XV wieku kamerling jest kardynałem.
Kamera była instytucją mającą bardzo rozległe kompetencje, a jej ważność wzrastała z upływem stuleci – w związku z ciągłym rozrostem finansów papieskich – aż do XV wieku, kiedy to stała się najważniejszym dykasterium Kurii Rzymskiej61. Kamera reprezentowała administrację publiczną Państwa Kościelnego i jego skarbu. W XIII i XIV wieku urząd ten przejął wiele kompetencji w zakresie spraw karnych i cywilnych dotyczących finansów publicznych62. Kamera Apostolska zajmowała się także utrzymaniem rezydencji i Dworu Papieskiego oraz całego personelu Kurii.
57 Benedykt VIII, Teofilakt (ur. ok. 980, zm. 1024), brat późniejszego papieża Jana XIX,
papież od 1012 roku. Był pierwszym z trzech świeckich wybranych kolejno na tron papieski. Pochodził z rzymskiej rodziny hrabiów Tusculum. Jego pontyfikat upłynął pod znakiem
wojen, głównie z Arabami. W 1014 roku ukoronował w Bazylice Św. Piotra Henryka II na
cesarza. Na synodzie w Pawii w 1022 roku napiętnował łamanie celibatu i symonię.
58 Bullarium Romanum, I, Torino 1857, s. 526–527.
59 Przyszły Grzegorz VII piastował ten urząd do czasu wyboru na tron papieski.
60 Po raz pierwszy wyraz camerarius pojawił się w dokumencie z 1159 roku; por. A. Muratori, Antiquitates italicae, I, Milano 1738, col. 949; cyt. za: N. Del Re, La Curia…, dz.cyt.,
s. 285. Nie jest jasne pochodzenie urzędu kamerlinga. N. De. Re przytacza w tej kwestii kilka hipotez. Wedle jednych historyków camerarius jest sukcesorem archidiakona, który od
pierwszych wieków zarządzał dobrami i dochodami Kościoła Rzymu. Inni twierdzą, że
urząd ten wywodzi się od westiariusza (vestiarius), któremu powierzona była ochrona i zaopatrzenie Pałacu Apostolskiego. Trzecia hipoteza stwierdza, że kamerling wywodzi się od
osoby, która reprezentowała papieża in foro externo i która była jako cubicularius papae.
Ostatnia hipoteza zakłada, że funkcja Kamerlinga wynika z połączenia dwóch stanowisk,
w ten sposób że Kamerling otrzymał kompetencje o charakterze ekonomicznym, regulował
czynności liturgiczne papieża, zarządzał Pałacem Apostolskim oraz udzielał łask in foro
externo. Por. N. Del Re, La Curia…, dz.cyt., s. 287.
61 W.M. Zarębczan, Polacy…, dz.cyt., s. 147.
62 Już w 1277 roku papież Mikołaj III wspomina otwarcie o tym dykasterium i o jego
różnych zadaniach, następnie Jan XXII, w konstytucji Ratio iuris z 16 września 1331 roku
wspomniał o Kamerze Apostolskiej jako urzędzie już zorganizowanym i wykonującym swoją władzę w tak płaszczyźnie jurysdykcji cywilnej, jak i sprawach administracyjnych. Por.
N. Del Re, La Curia…, dz.cyt., s. 286.
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Po rozszerzeniu uprawnień Kamery przez Urbana V konstytucją Apostolatus officum z 12 października 1363 roku63, co uzupełnił Urban VI
w konstytucji Apostolicae Camerae z 8 października 1379 roku64, jej jurysdykcja rozciągała się na wszystkie sprawy dotyczące praw i interesów zarządu administracyjnego i finansowego Kościoła i Państwa Kościelnego.
Wobec wielkiej wagi funkcji kamerlinga papież Grzegorz X, w konstytucji
Ubi periculum z 7 lipca 1274 roku, postanowił, że kamerling nie traci swojego urzędu w okresie sediswakancji. Dyspozycję tę powtarzali kolejni papieże. Koncentracja szerokich kompetencji w rękach kamerlinga czyniła
z człowieka piastującego ten urząd jedną z najwyższych figur Kurii65.
W wykonywaniu swoich funkcji kardynał kamerling Świętego Kościoła
Rzymskiego był wspomagany przez wicekamerlinga, audytora generalnego Wielebnej Kamery Apostolskiej, podskarbiego generalnego, wiceaudytora oraz innych duchownych66.
• Wicekamerling posiadał szerokie kompetencje w zakresie jurysdykcji w sprawach cywilnych i karnych, na równi z kamerlingiem, przy
wykonywaniu której był wspomagany przez jednego namiestnika cywilnego, dwóch karnych oraz innych urzędników. Od drugiej połowy
XV wieku wicekamerling pełnił - początkowo czasowo, później na
stałe - urząd gubernatora Rzymu, którego kompetencje w sprawach
cywilnych i karnych określił Leon X w konstytucji Etsi, pro cunctarum z 28 czerwca 1514 roku67. Później władzę wicekamerlinga uzupełniono o funkcje policyjne.
63

Bullarium Romanum, IV, Torino 1859, s. 520–522.
Tamże, s. 581–582.
65 Biorąc pod uwagę rozległość kompetencji administracyjnych i sądowniczych Kamerlinga, nie można było pozwolić aby stanowisko to pozostało wakujące, nawet czasowo.
Grzegorz XV więc, w konstytucji Romanum decet Ponteficem z 14 maja 1621 roku, przyznał
Kamerlingowi prawo wskazania, na wypadek nieobecności bądź przeszkody, własnego zastępcy w osobie innego kardynała, który – posiadając tytuł Prokamerlinga – miał dysponować taką samą władzę i tymi samymi uprawnieniami także w okresie sediswakancji. Późniejsza dyspozycja Innocentego X, zawarta w konstytucji Cum alias dilectus z 20 września 1651
roku, ustaliła, że Prokamerling nie powinien być pozbawiony pełnionej funkcji, nawet jeśli
Kamerling będzie mógł do jej wykonywania powrócić. Obecnie zaś godność Prokamerlinga nadawana jest duchownemu nominowanemu na urząd Kamerlinga, o ile nie posiada jeszcze kapelusza kardynalskiego. N. Del Re, La Curia…, dz.cyt., s. 297–298.
66 J. Czaja, Prawnomiędzynarodowy…, dz.cyt., s. 49–50.
67 Bullarium Romanum, V, Torino 1868, s. 684–686. Pierwszym duchownym, który sprawował zarówno urząd Wicekamerlinga, jak i Gubernatora Rzymu był Niccolo Amidani
(1449–53). Po nim nastąpiło dwóch wicekamerlingów nie będących gubernatorami. Oba
urządy piastował Stefano Nardini (1462–63), późniejszy kardynał. Jego trzej następcy jednak również nie byli gubernatorami. Od 1472, wraz z mianowaniem Ausia de Podio, oba
urzędy do 1847 roku, kiedy to funkcja Gubernatora Rzymu uległa kasacie, były połączone.
Wyjątkiem była krótka przerwa trwająca ok. dwóch i pół roku, kiedy to Sykstus V odebrał
64
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• Audytor generalny dysponował na początku władzą ograniczoną. Papież Jan XXII konstytucją Ratio iuris z 1331 roku poszerzył jej zakres
powierzając mu przewodniczenie Trybunałowi Audytora Kamery
(dla jego oznaczenia używano skrótu A.C. – Auditor Camerae)68. Od
wyroków Trybunału A.C., który sądził w pierwszej instancji, przysługiwało odwołanie do kamerlinga. Od pontyfikatu Marcina V, gdy kamerling przestał wykonywać funkcję sędziego, odwołanie kierowano
do Trybunału Kamery, który tworzyli jej najważniejsi urzędnicy. Audytor sprawował swój urząd także w czasie sediswakancji69. Trybunał
karny A.C, zniesiony przez Piusa IX, okólnikiem Sekretariatu Stanu
z 1 stycznia 1847 roku, został włączony do trybunału rządowego,
a audytorowi generalnemu papież powierzył, na mocy Motu Proprio
Come è nostro principale desiderio z 12 czerwca 1847 roku, ministerium sprawiedliwości. Pełnił on także od 1851 roku urząd ministra
oświecenia70.
• Podskarbi generalny zarządzał skarbem oraz – wraz z wicepodskarbim – sprawował nadzór i kontrolę nad wszystkimi skarbnikami Państwa Kościelnego, skarbnikami prowincji i skarbnikami specjalnymi,
a także kolatoriami i podkolatoriami71 istniejącymi w całym świecie
1 sierpnia 1589 roku Mariano Pierbenedettiemu funkcję Wicekamerlinga, pozostawiając go
na urzędzie Gubernatora Rzymu. N. Del Re, Monsignor Governatore di Roma, Roma 1972,
s. 15–17; por. N. Del Re, La Curia…, dz.cyt., s. 298, przyp. 14; J. Czaja, Prawnomiędzynarodowy…, dz.cyt., s. 49.
68 Obok trybunału Audytora Kamery („A.C.”) istniał też drugi, zwany trybunałem „A.C.
met” (Auditor Camerae semet), wykonywany przez pomocnika (vicegerente) pełniącego
funkcję audytora prywatnego, który sądził w imieniu Audytora. A.C. met zastępował Audytora Generalnego i brał udział, z głosem doradczym, w sekcji cywilnej i karnej.
69 W połowie XVI wieku urząd Audytora Kamery Apostolskiej został na krótko zlikwidowany. Zastąpił go stworzony przez Pawła VI w 1588 roku urząd Regensa Św. Kościoła
Rzymskiego i Kamery Apostolskiej. Piastujący go duchowny został wyniesiony do rangi
kardynalskiej, a sam urząd zrównany ze stanowiskiem Kamerlinga i Wicekanclerza Św. Kościoła Rzymskiego. Stanowisko Regensa istniało zaledwie trzydzieści miesięcy i zostało skasowane w 1561 roku przez Piusa IV. Odtworzono urząd Audytora Generalnego wyposażając go w dawne uprawnienia i jurysdykcję. Jedyną osobą pełniącą urząd Regensa Kamery
był kard. Alfonso Carafa, dla którego stanowisko to zostało utworzone przez jego wuja
Pawła IV, co było jeszcze jednym przykładem nepotyzmu papieża. Na ten temat: R. de Maio, Alfonso Carafa, cardinale di Napoli, (1540–1565), Città del Vaticano 1961, s. 51–62. Por.
N. Del Re, La Curia…, dz.cyt., s. 289–290, przyp. 20.
70 N. Del Re, La Curia…, dz.cyt., s. 289; J. Czaja, Prawnomiędzynarodowy…, dz.cyt.,
s. 49.
71 Kolatorie – kościelne okręgi skarbowe, złożone zazwyczaj z kilku diecezji (każda
z nich tworzyła podkolatorię), przypisane do kolatorów papieskich - urzędników fiskalnych
Kamery Apostolskiej pobierających od początku XIII wieku opłaty na rzecz Stolicy Apostolskiej. Kolator (nuntius et collector) posiadał kompetencje nie tylko w kwestiach finansowych, lecz mógł także sądzić i nakładać kary. Wielkie znaczenie miała zatem osoba Ko-
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katolickim. Przedstawiał co pół roku Kamerze Apostolskiej wyjaśnienia co do dochodów i wydatków. Stanowisko podskarbiego nabrało wagi wraz z rozszerzaniem się jego kompetencji administracyjnych i sądowniczych. Za pontyfikatu Benedykta XIV podskarbi pełnił urząd superintendenta ceł papieskich, kasztelana zamku Św.
Anioła oraz komisarza generalnego ds. morza.
• Duchowni Kamery wykonywali jurysdykcję kolegialną, nie mogąc
rozpatrywać żadnych spraw indywidualnie. Ich liczba, przez długi
czas nieustalona, została określona po raz pierwszy na siedmiu przez
papieża Eugeniusza IV konstytucją Inter cetera gravia z 11 lipca 1438
roku72, która jednak zezwalała na większą liczbę duchownych. Pius
V konstytucją Romanus Pontifex z 7 marca 1571 roku73 zwiększył liczebność Kolegium Kleryków Kamery do dwunastu duchownych, by
później ograniczyć ją do dziesięciu. Sykstus V konstytucją Sic humani z 5 września 1587 roku74 powrócił do liczby dwunastu. Duchowni
Kamery, którym Eugeniusz IV nadał w 1444 roku własne statuty,
otrzymali od Aleksandra VI na mocy konstytucji Etsi ex pastorialis
z 12 czerwca 1502 roku75 także zarząd wielu miast Państwa Kościelnego. Od pontyfikatu Leona X konstytucją Licet felicis z 12 czerwca
1517 roku76 uzyskali prawo dokonywania corocznych inspekcji wszystkich ziem Państwa. Duchowni Kamery kierowali w różnych okresach niektórymi prefekturami, zarządami i komisariatami podległymi Kamerze, m.in. Prefekturą Zaopatrzenia, zarządami dróg, wybrzeży, archiwów, więzień, mennicy oraz ceł, jak również Komisariatem Armii i Komisariatem Morza.
• Trybunał Kamery, pełniący rolę izby apelacyjnej, stanowili prałaci
i urzędnicy Kamery, zebrani pod przewodnictwem kamerlinga. Zbierał się on zasadniczo trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy, piątki), orzekając w drugiej albo wyższej instancji apelacje od wyroków
i dekretów gubernatora Rzymu, audytora Kamery, podskarbiego gelatora Generalnego Kamery Apostolskiej. Jednakże waga historyczna kolatorów apostolskich nie wynika z pełnionych przez nich funkcji poborców kameralnych, lecz z ich szczególnej działalności, która dała początek dzisiejszym nuncjuszom. We wczesnym średniowieczu papieże wykorzystywali kolatorów do misji dyplomatycznych, powierzając im specjalne
zadania, stąd też przekształcenie kolatorów w stałe przedstawicielstwa dyplomatyczne,
szczególnie tam gdzie ich jurysdykcja rozciągała się na całe państwo, wydawało się rozwiązaniem najbardziej logicznym. Spośród kolatorów papieskich wybrani zostali pierwsi stali
nuncjusze.
72 Bullarium Romanum, V, Torino 1860, s. 32–33.
73 Bullarium Romanum, VII, Torino 1862, s. 894–897.
74 Bullarium Romanum, VIII, Torino 1863, s. 909–911.
75 Bullarium Romanum, V, dz.cyt., s. 397–399.
76 Tamże, s. 698–700.
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neralnego oraz duchownych Kamery. W pierwszej instancji Trybunał
rozpatrywał sprawy zlecone przez papieża albo sprawy sporne wniesione za obopólną zgodą stron.
Na początku XIX wieku Kamera straciła wyraźnie na znaczeniu, a jej
kompetencje zostały istotnie ograniczone przez Piusa VII (1810, 1817),
Leona XII (1824, 1828) oraz Grzegorza XVI.
Kamera Apostolska całkowicie zmieniła swój charakter za pontyfikatu
Piusa IX, który administracje powierzone dotąd jej wysokim urzędnikom
przekształcił w ministerstwa. Na mocy Motu Proprio z 12 czerwca 1847 roku została utworzona Rada Ministrów. Kamera została wtedy zredukowana do rangi organu mającego funkcje sądownicze wyłącznie w materii
skarbowej. Kamera straciła całkowicie swoje znaczenie polityczne wraz
z likwidacją Państwa Kościelnego77.

4. „Statut Fundamentalny”. Próba stworzenia systemu
rządów kościelno-konstytucyjnych
W październiku 1847 roku, w obliczu wrzenia politycznego, została zreformowana administracja (w tym cenzura), do której powołano osoby
świeckie. Utworzono Radę Stanu z kardynałem na czele, a 24 jej członków
reprezentowało także prowincje. W grudniu utworzono ministerstwa odpowiedzialne i powołano szefów resortów, jednak kluczową rolę w gabinecie odgrywał nadal kardynał sekretarz stanu jako premier oraz minister
spraw wewnętrznych i kościelnych. Kamerling został powołany na ministra
handlu, sztuk pięknych, przemysłu i rolnictwa, wicekamerling na ministra
policji, audytor generalny Kamery na ministra łaski i sprawiedliwości, podskarbi generalny na ministra finansów, jeden zaś z prałatów Kamery na ministra armii. Jednak w lutym 1848 roku, papież musiał, pod naciskami politycznymi, zdjąć ze stanowisk rządowych dawnych urzędników kameralnych i powierzyć je osobom świeckim. Niezależnie od tego, odnośne prerogatywy zachowały dykasteria kurialne.
W 1848 roku Pius XI nadał Państwu Kościelnemu konstytucję („Statut
Fundamentalny dla Rządów Doczesnych w Państwie Świętego Kościoła”).
„Wolelibyśmy – pisał w dekrecie promulgacyjnym – pozostawić czasowi
wypróbowanie rezultatów reprezentacji prowincjonalnej, którą pierwsi we
Włoszech obdarzyliśmy Nasze państwo. Ale ponieważ sąsiadujący z Nami
książęta uważali, że poddani ich są dojrzali do szerszej konstytucji, nie
chcemy poddanych Naszych w mniejszym mieć poszanowaniu ani też
mniej rachować na ich wdzięczność, nie dla Naszej pokornej osoby, dla
77
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której niczego się nie domagamy, ale dla Kościoła i Stolicy Apostolskiej”78.
Ustanowiono system dwuizbowy (izby nazywano też radami). Członkowie pierwszej byli mianowani bezpośrednio, członkowie drugiej natomiast
wybierani według cenzusu majątkowego i liczby reprezentowanych przez
siebie obywateli. Każda ustawa, uchwalona przez jedno i drugie zgromadzenie rady, była kontrolowana i aprobowana na tajnym zebraniu kardynałów i dopiero wówczas otrzymywała sankcję papieską79. Zgodnie ze Statutem, Kolegium Kardynalskie stanowiło nieodłączny Senat głowy państwa. Deputowanym nie wolno było występować z wnioskami dotyczącymi
spraw kościelnych, sprzecznych z prawem kanonicznym lub dążącym do
zmiany konstytucji. Sankcja prawa i rozwiązywanie ciała ustawodawczego
należały do papieża80.
Edyktem dotyczącym ordynacji urzędów w Państwie Kościelnym
z 10 września 1850 roku sprawy zagraniczne powierzono kardynałowi,
który zachował tytuł i atrybucje sekretarza stanu. Był on także organem suwerena w zakresie wydawania aktów normatywnych. Każda sprawa, która
miała lub mogła mieć związek z zagranicą, nawet jeżeli należała do jednego z ministerstw odpowiedzialnych, była rozpatrywana w Sekretariacie
Stanu. „Tylko Kardynał Sekretarz Stanu koresponduje z rządami i przedstawicielami zagranicznymi, do niego należy wszystko, co dotyczy traktatów dyplomatycznych i konwencji każdego rodzaju, także handlowych i ich
wykonywania, właściwe ustalenie i ochrona granic państwa, ochrona poddanych papieskich, którzy udają się za granicę lub mieszkają za granicą,
wydawanie paszportów zagranicznych, przyjmowanie cudzoziemców
w państwie i ich naturalizacja, legalizacja dokumentów służących przeprowadzce poza granice państwa”81.
W 1851 roku, za pontyfikatu Piusa IX, powołano do życia Ministerstwo
Oświecenia Publicznego, którego jednak działalność zbytnio się nie rozwinęła82.
Państwo Kościelne w latach 50. i 60. XIX wieku, pod względem ustrojowym, było – jak zauważa M. Żywczyński – anachronizmem na tle ówczesnej Europy. „Od wszystkich państw, w których do głosu doszła liberalna
burżuazja, różnił je konserwatywny ustrój, brak wszelkich swobód politycznych. Nawet od państw absolutnych ówczesnych przedstawiało się ono
w oczach ludzi ówczesnych o tyle gorzej, że było państwem teokratycznym,
rządzonym przez księży. Zajmowali oni główne stanowiska w administra78

J-M. Villefranche, Pius IX dzieje, życie, epoka, Warszawa 2002, s. 48.
L. Ranke, Dzieje papiestwa w XVI–XIX wieku, Warszawa 1974, s. 670.
80 J-M. Villefranche, dz.cyt., s. 49.
81 J. Sozański, Ewolucja…, dz.cyt., s. 51.
82 Z. Zieliński, dz.cyt., s. 180.
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cji, sądownictwie, policji, a także w instytucjach handlowych i finansowych;
ich postępowanie oburzało nawet katolików. Poza tym każdy człowiek
świecki, który chciał być przyjęty do służby państwowej, musiał mieć zaświadczenie od księdza o swej religijności i spełnianiu obowiązków kościelnych, co powiększało niechęć”83. Stan duchowny i ludzie świeccy „tworzyli dwie wrogie sobie klasy”84. Niemożność egzystencji Państwa Kościelnego wynikała przede wszystkim z faktu, że nie było realne utrzymanie władzy papieskiej wbrew włoskim aspiracjom narodowym oraz dążeniom demokratyzacyjnym. Ponieważ demokracja parlamentarna jest możliwa tylko
tam, gdzie istnieje konsens społeczny co do zasadniczych celów politycznych – ta technika rządzenia w państwie papieskim była trudna do zrealizowania85. „Nieprzejednana polityka Piusa IX pchnęła klasy oświecone
w objęcia antyklerykalizmu”86.
Odmienny pogląd wyraził A. Szarłowski. „Zastanowiłem się obszerniej
nad tym epizodem z dziejów Państwa Kościelnego, aby zadać kłam twierdzeniom, jakoby władza świecka papieży upaść musiała dlatego, ze rządy
papieskie były zacofane; że papieże interesy świeckie swych poddanych poświęcali całkowicie interesom czysto kościelnym; że w stanie wewnętrznym
państwa panował zastój ekonomiczny i społeczny. Dziwić się bynajmniej
nie można, iż po tak smutnych doświadczeniach Pius IX nie był zbyt pochopny do wszelkich nowości, a na ruch narodowy włoski spoglądał z pewną nieufnością. Zresztą w latach następnych nie był już wolny w Rzymie.
Francja wprawdzie dokonała restytucji Państwa Kościelnego, lecz wojska
francuskie odtąd Rzymu już prawie nie opuszczały”87.

5. Kuria Rzymska po 1870 roku
Ustanie władztwa terytorialnego papieża spowodowało, że instytucje
publiczne Państwa Kościelnego oraz zajmujące się sprawami państwowymi dykasteria kurialne zostały zawieszone, bądź przetrwały w szczątkowym wymiarze radykalnie ograniczając swoją działalność. Kuria administrowała nadal nieokupowanym obszarem właściwego Watykanu oraz dobrami doczesnymi Stolicy Apostolskiej i Państwa Kościelnego, których
nie przejął rząd włoski. Do tego jednak rozbudowany ponad miarę
i skomplikowany organizacyjnie dawny aparat administracyjny Państwa
nie był już potrzebny.
83

M. Żywczyński, Pius IX i rewolicja 1848, [w:] 1949, w stulecie wiosny ludów, Lublin
1949, s. 75.
84 A.J. Nürnberger, Papsttums und Kirchenstaat, Mainz 1898, t. II, s. 410–411.
85 K. Górski, Papiestwo…, dz.cyt., s. 36.
86 B. Bouffał, Układy…, dz.cyt., s. 4.
87 A. Szarłowski, Z dziejów…, dz.cyt., s. 19–20.
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Praktycznym wyrazem przyjęcia do wiadomości nieodwracalności
zmian zaistniałych po 1870 roku była reforma Kurii przeprowadzona przez
św. Piusa X w 1908 roku Konstytucją Apostolską Sapienti consilio88 z 29
czerwca 1908 roku. Zakreślono w niej dwa zasadnicze cele: rozdzielenie
pionów administracyjnego i sądowniczego oraz precyzyjne rozgraniczenie
kompetencji poszczególnych dykasteriów. Wprowadzono czytelny podział
na trzy grupy dykasteriów: kongregacje, trybunały i urzędy. Odnowiona
Kuria obejmowała89:
• Święte kongregacje (Sacrae Congregationes): Kongregację Św. Oficjum (Congregatio Sancti Officii), Kongregację Konsystorialną (Congregatio Consistorialis), Kongregację Sakramentów (Congregatio de
Disciplina Sacramentorum), Kongregację Soboru (Congregatio Concilii), Kongregację Zakonów (Congregatio Negotiis Religiosorum Sodalium praeposita), Kongregację Rozkrzewiania Wiary (Congregatio
de Propaganda Fide), Kongregację Indeksu (Congregatio Indicis),
Kongregację Obrzędów (Congregatio Sacrorum Rituum), Kongregację Ceremonii (Congregatio Ceremonialis), Kongregację Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych (Congregatio pro Negotiis ecclesiasticis
extraordinariis), Kongregację Studiów Kościelnych (Congregatio Studiorum);
• Trybunały (Tribunalia): Świętą Penitencjarię Apostolską (Sacra Poenitentiaria), Świętą Rotę Rzymską (Sacra Romana Rota), Sygnaturę
Apostolską (Signatura Apostolica);
• Urzędy (Officia): Kancelarię Apostolską (Cancellaria Apostolica),
Datarię Apostolską (Dataria Apostolica), Kamerę Apostolską (Camera Apostolica), Sekretariat Stanu (Secretaria Status), Sekretariat
Brewiów do Panujących oraz Pism Łacińskich (Secretaria Brevium ad
Principes et Epistolarum latinarum).
W wyniku reformy nastąpiły przede wszystkim następujące zmiany: sądownictwo kanoniczne zostało ponownie przekazane Świętej Rocie Rzymskiej – jako instancji apelacyjnej - zawieszonej w 1870 roku, która stała się
sądem wyłącznie kościelnym. W związku z tym kongregacje, pozbawione
kompetencji orzeczniczych, stały się w zasadzie organami administracyjnymi. Przywrócono również Trybunał Sygnatury. Ponadto wprowadzono zasadę że każda kongregacja działa na podstawie własnych, niezbywalnych
praw, a zatem każda sprawa musi być rozpatrywana tylko przez kompetentne dykasterium, a nie przez kilka równolegle90.
AAS I (1909) 7–19.
Szerzej: G. Ferretto, Romana Curia a beato Pio X sapienti consilio reformata, Roma

1951.
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Jeszcze przed promulgowaniem nowego Kodeksu Benedykt XV poczynił pewne zmiany w strukturze Kurii. W 1915 roku wydzieliwszy odpowiednią sekcję z Kongregacji Konsystorialnej ustanowił Kongregację Seminariów, z którą połączył Kongregację Studiów (Kongregacja Seminariów
i Studiów)91. W 1917 roku wydzielił z Kongregacji Rozkrzewiania Wiary
jedną sekcję przekształcając ją w Kongregację Kościołów Wschodnich92.
Zniósł jednocześnie Kongregację Indeksu przekazując jej zadania Kongregacji Oficjum93.
Reforma św. Piusa X została usankcjonowana i uzupełniona przez Kodeks Prawa Kanonicznego94, ogłoszony przez Benedykta XV w 1917 roku95, i pozostała bez istotniejszych korektur aż do roku 1967 (reforma posoborowa). Powstanie Państwa Miasta Watykańskiego w 1929 roku – jako
oddzielnego od Stolicy Apostolskiej podmiotu prawa międzynarodowego,
co oznaczało też ustanowienie odrębnych instytucji państwowych – nie
spowodowało zmian w ustroju Kurii Rzymskiej.

91

Motu Proprio Seminaria clericorum, AAS VII [1915], pp. 493–495.
Motu Proprio Dei providentis, AAS IX [1917], pp. 529–531.
93 Motu Proprio Alloquentes, AAS IX [1917], pp. 167.
94 Por. F. D`Ostilio, Il diritto…, dz.cyt., s. 158.
95 W ramach Kurii działała Papieska Rada Autentycznej Wykładni Kodeksu Prawa Kanonicznego (Consilium seu Commissio Codicis authentice Interpretandi), powołana przez
Benedykta XV w 1917 roku, vide: Motu Proprio Cum iuris, AAS IX [1917], pp. 483 sqq. Należy dodać, że Kodeks – w zakresie spraw im właściwych – traktował Kongregację Oficjum
oraz Kongregację Obrzędów jako trybunały (CIC/1917, can. 247, 253).
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Spór o powszechność
kultury europejskiej
na przykładzie poglądów
Antoine’a Condorceta oraz
Mikołaja Danilewskiego
Wprowadzenie

„Zgadzam się, że każdy może kultywować swoją tożsamość, ale musimy
też mieć coś, co nas wszystkich łączy, niezależnie od naszych chrześcijańskich, żydowskich, muzułmańskich czy jeszcze innych korzeni. Tym czymś
jest bez wątpienia nasza jednoznaczna akceptacja dla wartości oświecenia”
– stwierdził niedawno Günter Verheugen, unijny komisarz ds. przemysłu
i przedsiębiorczości1.
Nie ulega wątpliwości, iż nurt filozoficzno-polityczny jakim było Oświecenie, odegrał ogromne znaczenie w ukształtowaniu się tożsamości współczesnych europejczyków. Czy można zatem zwięźle i precyzyjnie podsumować główne założenia europejskiej myśli filozoficznej XVII i XVIII
wieku?
Na przestrzeni ostatnich dwustu lat wielu myślicieli i filozofów próbowało zmierzyć się z dorobkiem Wieku Świateł. Jedną z ciekawszych propozycji podsunął nam Immanuel Kant, osiemnastowieczny niemiecki myśliciel, który stwierdził w jednym ze swoich traktatów filozoficznych, iż
Oświecenie jest to wyjście człowieka z niepełnoletności, w którą popadł
z własnej winy.
Oczywiście taka odpowiedź, szczególnie dla badaczy wspomnianego
okresu, nie może satysfakcjonować. W dodatku problem okazuje się jeszcze bardziej złożony, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż wielu filozofów
Wieku Świateł pragnęło, aby ich nowoczesne pomysły i rozwiązania stały
się powszechnie wyznawane na całym świecie. W XVIII wieku panował
powszechny pogląd, iż jest tylko kwestią czasu kiedy dorobek europejskie1

M. Cichocki, Naród Europejczyków?, „Wprost” 2006, nr 23, s. 100.

Nr 2 (15)/2008 Społeczeństwo i Polityka

165

Kamil Tomczyk

go humanizmu zostanie przyjęty przez ludy, zamieszkujące najodleglejsze
lądy i wyspy.
Wydaje się, iż człowiekiem, który z wielką dokładnością i starannością
podsumował główne założenia Oświecenia był francuski filozof, należący
do encyklopedystów, polityk i mąż stanu Antoine Condorcet, autor Szkicu
obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje.

Dorobek filozoficzny Antoine’a Condorceta
Życie i twórczość Antoine’a Condorceta
Jan Antoni Mikołaj Condorcet urodził się 17 września 1743 roku w zamożnej, arystokratycznej rodzinie w mieście Ribemont, w Pikardii. Już
w dzieciństwie stracił ojca. W jedenastym roku życia młody rozpoczął naukę w jezuickim kolegium w Reims. W 1758 roku wstąpił do College de
Navarre w Paryżu, aby pod okiem słynnego filozofa i przedstawiciela francuskiego Oświecenia – Jeana le Rond d’Alemberta, kontynuować zdobywanie wiedzy.
Okres dorastania Condorceta przypada na czasy, kiedy Oświecenie
święci swoje największe triumfy. W połowie XVIII w. ukazują się przełomowe prace z zakresu nauk przyrodniczych i matematycznych. W roku
1749 powstaje Historia naturalna Buffona, Euler wydaje swoje główne
dzieła: Introducito in Analysin Infinitorum (1748 r.), Principles de la Trigonometrie sphèrique (1752 r.), Institutiones Calculi Differentialis (1755 r.),
astronomia dokonuje skoku dzięki dziełom Eulera, Bradleya, a Bailly tworzy swą Historię astronomii. Natomiast w roku 1755 powstaje Allgemeine
Naturgeschichte und Theorie des Himmels Kanta.
Ogromny postęp można zaobserwować w naukach humanistycznych.
Wprawdzie odchodzi pierwsze pokolenie oświeceniowych filozofów – La
Mettrie umiera w roku 1751, Monteskuisz w roku 1755, Fontenelle w roku
1757. Jednakże ich myśl jest podejmowana przez kolejnych przedstawicieli Oświecenia. Mniej więcej w tym samym czasie ukazują się dzieła Woltera. W roku 1751 Hume wydaje Inquire concerning the Principles of Morals.
W tym samym roku Diderot rozpoczął wydawanie Wielkiej Encyklopedii.
Dwa lata później Rousseau ogłosił swój traktat o nierówności. Condillac
w roku 1754 opublikował Traktat o wrażeniach, a w roku 1755 Hutcheson
wydał dzieło A System of Moral Philosophy. Rok później ukazało się dzieło Holbacha Le Christianisme dévoilé. Natomiast w roku 1758 powstają
Myśli o tłumaczeniu przyrody Diderota, dzieło Helwecjusza De l’Espirit
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oraz Tableau Economique Quesnay’a. Niedługo potem Smith napisał The
Theory of Moral Sentiments2.
W drugiej połowie XVIII wieku pojawiają się również pierwsze próby
ogólniejszej refleksji nad dziejami całego rodzaju ludzkiego oraz koncepcje ogólnego postępu ludzkości w kontekście historycznym. To wtedy pojawiła się L’historie universelle (1750 r.) Turgota. Isaak Iselin w roku 1764 napisał Geschichte der Menschheit, a Fergusson w roku 1767 wydał An Essay
on the History of Civil Society. Rok później zostało wydane View of society
in Europe in its progress from rudeness to rafinement Gilberta Stuarta3.
Okres największej aktywności Condorceta przypada na czasy rewolucji
francuskiej. Począwszy od roku 1789 przedstawiciel francuskiego Oświecenia był radnym gminy Paryża oraz deputowanym Zgromadzenia Prawodawczego i Konwencji. W pierwszych dniach rewolucji sformułował projekt zasad Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. Założył i wydawał czasopisma poświęcone przemianom we Francji. Od listopada 1792 roku
wspólnie m.in. z Dantonem, Painem, Sieyesem zasiadał w Komisji Konstytucyjnej, przygotowującej projekt nowej ustawy zasadniczej.
Obrona aresztowanych żyrondystów oraz sprzeciw wobec uchwalonej
konstytucji, której przepisy znacznie różniły się od jego projektu, spowodowały, że 8 lipca 1793 roku Konwencja na wniosek Komitetu Bezpieczeństwa uchwaliła wniosek o aresztowanie Condorceta i postawienie go przed
trybunałem rewolucyjnym. Od tego momentu aż do ostatnich swoich dni
autor Szkicu... ukrywał się u przyjaciół, pisząc swoje największe dzieło.

Główne założenia myśli Condorceta
Śledząc uważnie rozważania francuskiego myśliciela, można postawić
tezę, iż tym co stanowiło o istocie ludzkiego rozwoju, co było najistotniejszym składnikiem ludzkiej egzystencji, był postęp oraz nadzieja, iż pewnego dnia europejska myśl, rozwiązania ustrojowe oraz zdobycze techniki
wspólne dla kultury Zachodniej staną się dostępne dla wszystkich ludzi zamieszkujących naszą planetę4.

2

B. Suchodolski, Wstęp, [w:] A. Condorcet, Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje, Kraków 1957, s. VIII.
3 Tamże, s. XXX.
4 Przez termin Zachód autor rozumie nie lud, ale kulturę wspólną Europie Zachodniej
i Stanom Zjednoczonym Ameryki. Termin ten pokrywa się mniej więcej z takimi pojęciami
jak: cywilizacja europejska i chrześcijaństwo rzymskie. Zob. P. Nemo, Co to jest Zachód?,
Warszawa 2006, s. 13.
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1. Idea nieskończonego postępu

W oczach Condorceta postęp przedstawiał się jako suma rozwoju poszczególnych jednostek, które tworzą społeczeństwo. Autor Szkicu... uważał, że nie ma żadnej granicy dla rozwoju ludzkich uzdolnień, człowiek według jego teorii posiada nieograniczone możliwości doskonalenia się.
„Przeświadczony od dawna – pisał – o tym, iż rodzaj ludzki może się doskonalić nieskończenie i że to doskonalenie, będące koniecznym następstwem obecnego stanu nauki i społeczeństwa, mogłoby być powstrzymane
jedynie przez jakąś kosmiczną katastrofę naszego globu, sądziłem, iż starania mające na celu przyspieszenie tego postępu są najbardziej słodkim
trudem człowieka ponieważ stanowią jeden z pierwszych obowiązków ludzi, którzy uzbroili swój umysł dzięki studiom i rozmyślaniom”5. Autor
Szkicu... stawia tezę, iż postęp trwa od początku istnienia człowieka i choć
może czasami zwalniać, jednak nigdy nie może się zatrzymać. Jest to ruch
tylko w jedną stronę.
Condorcet dzieli dotychczasowy rozwój człowieka na dziesięć epok.
Epoka pierwsza to czas kiedy „ludzie skupiają się w plemiona”, epoka druga to „przejście od pasterstwa do rolnictwa”, kolejna to „postęp ludów rolniczych aż do wynalezienia pisma alfabetycznego”, następna to „postęp
ducha ludzkiego w Grecji do czasu podziału wiedzy na odrębne nauki,
mniej więcej do epoki Aleksandra”, epoka piąta to „postęp nauk od ich
podziału do czasu ich upadku”, epoka szósta obejmuje czasy od „upadku
oświaty aż do początków jej odrodzenia w okresie wojen krzyżowych”,
epoka siódma to okres” od pierwszych postępów nauk w okresie odrodzenia na Zachodzie aż do wynalazku druku”, epoka ósma to czas „od wynalazku druku aż do czasu, gdy nauki ścisłe i filozofia zrzucimy jarzmo autorytetu”, epoka dziewiąta obejmuje okres „od Kartezjusza do powstania republiki Francuskiej”, natomiast ostatnia – dziesiąta epoka opisuje przyszłe
postępy ducha ludzkiego.
Francuski myśliciel w swoim podziale dziejów człowieka na epoki stosuje różne kryteria. Czasami są to wskaźniki społeczne, gospodarcze lub
polityczne, w innym miejscu są to znowuż takie kryteria jak: wynalezienie
alfabetu, druku lub konkretne wydarzenia historyczne – powstanie Republiki Francuskiej.
1.1. Postęp jako nieustanny wysiłek ludzkiego ducha

Czym jest postęp? Jak Condorcet wyobrażał sobie nieuchronny i ciągły
pochód rozumu? Wreszcie w czym ten postęp miał się przejawiać, jakie są
5
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jego namacalne efekty i skutki? Oto są pytania, na które należy odpowiedzieć sobie w pierwszej kolejności, próbując zrozumieć myśl tego wielkiego filozofa.
Dla Condorceta świat, choć skrywał przed ludźmi jeszcze wiele sekretów i tajemnic, to jednak poprzez nieustanne doskonalenie metod poznawczych, opierając się na doświadczeniu i rozumie, jesteśmy w stanie po kolei wyrywać naturze wszystkie jej tajemnice, oświetlając blaskiem prawdy
niezbadane jeszcze obszary ludzkiej niewiedzy. Jest to optymistyczna wiara Condorceta w ludzkie możliwości poznawcze, która daje o sobie znać
w całym Szkicu... Szczególnie takie nastawienie widać w ostatnim rozdziale, gdzie kreśli przyszłe możliwe osiągnięcia człowieka, do czego przyjdzie
nam jeszcze powrócić.
W czym przejawia się ów postęp ducha ludzkiego? Oczywiście można
odpowiedzieć, że, w indywidualnym rozwoju zdolności człowieka. Jednak
jest to odpowiedź niepełna. Do postępu potrzebne są jeszcze dwie rzeczy.
Po pierwsze te jednostkowe doświadczenia muszą przekuć się w pewną
wiedzę szerszej zbiorowości, jakiegoś społeczeństwa. Słowem postęp ma
społeczny charakter. „Łuk wynalazł jakiś człowiek niezwykle pomysłowy,
mowę tworzyło społeczeństwo. Zarówno jednego, jak i drugiego rodzaju
postęp jest właściwy rodzajowi ludzkiemu”6. Po drugie na aktualny postęp
ogromny wpływ mają osiągnięcia z poprzednich epok, zaś obecny stan wiedzy będzie determinował postęp w przyszłości.
Czy na ten proces człowiek ma wpływ? Condorcet daje jednoznaczną,
twierdzącą odpowiedź. Obserwując poszczególne jednostki i całe grupy
społeczne, posługując się metodami stricte naukowymi jesteśmy w stanie
wpłynąć na nasz rozwój: „Zdobywając wiedzę o tym, jakim był człowiek
niegdyś i jakim jest dzisiaj, potrafimy zapewnić i przyspieszyć dalszy postęp, jaki obiecuje mu jeszcze jego natura”7.
Gdzie i kiedy rozpoczął się widoczny postęp? Aby odpowiedzieć na to
pytanie należy wraz z autorem Szkicu... cofnąć się do początku. Bardzo
trudno wyznaczyć granice czasowe, a szczególnie moment początkowy
pierwszej epoki (plemiennej) – „Nie posiadamy żadnych bezpośrednich
wiadomości informujących nas o tym, co poprzedzało tę epokę”8 – napisał
Condorcet na początku swojego dzieła, ale nie to jest najważniejsze. Donioślejsze jest inne wydarzenie. To właśnie wtedy rozpoczął się proces,
który trwa po dzień dzisiejszy. Człowiek zaczął się wyzwalać z więzów natury. Pierwsze kroki ku doskonaleniu się nie były zbyt imponujące: „Sztuka wyrobu broni, przyrządzania posiłków i sporządzania niezbędnego
6
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8 Tamże, s. 17.
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w tym celu sprzętu, przechowywania przez jakiś czas żywności, gromadzenia zapasów na okresy, w których nie można było otrzymać świeżych produktów – umiejętności te, zaspokajające najbardziej prymitywne potrzeby,
były pierwszym owocem trwalszego współżycia i pierwszą cechą charakterystyczną, odróżniającą ludzką społeczność od społeczności rozmaitych gatunków zwierzęcych”9.
Również w kolejnej epoce (przejście od pasterstwa do rolnictwa) człowiek w bardzo małym stopniu rozwinął swoje umiejętności. Zaczęto hodować zwierzęta, „ludzie prowadzili życie osiadłe i mniej męczące, mieli zatem coraz więcej wolnego czasu, co sprzyjało rozwojowi umysłu ludzkiego”10. Niemniej pewien rozwój nastąpił: „udoskonalono nieco rzemiosła,
zdobyto trochę wiadomości o tym, jak coraz właściwiej żywić zwierzęta domowe, jakie metody sprzyjają ich rozmnażaniu, a nawet jak udoskonalić
ich gatunki”11. Nierówności w posiadaniu przedmiotów zaspokajających
różne ludzkie potrzeby spowodował początek handlu i wymiany za pomocą pieniądza. Od tej epoki można mówić też o początku astronomii: „obserwowanie gwiazd, to pożyteczne zajęcie, jakiemu zwykle oddawali się pasterze w godzinach spoczynku czy też długiego nocnego czuwania, musiało przyczynić się do niewielkiego postępu astronomii”12.
W następnych epokach rozwój różnorodnych form ludzkiej działalności
był coraz większy. Z czasem człowiek wymyślił pismo i alfabet, w dotychczasowych dziedzinach nastąpiło doskonalenie metod i narzędzi, inne się
dopiero tworzyły. Postęp odbywał się w chemii – wynalezienie prochu spowodowało, że „szlachta utraciła swą przewagę, jaką posiadała nad ludem
dzięki żelaznej zbroi”13, odkrycie właściwości magnesu oraz wynalezienie
busoli spowodowało rozwój nawigacji „i nasunęło myśl o podróżach, dzięki którym można by poznać nowy świat i wzrok ludzki mógłby ogarnąć całą powierzchnię globu”14. Zaczęła się rozwijać sztuka, muzyka, architektura, medycyna, botanika, ekonomia, matematyka i fizyka.
Wydarzeniem, przy którym warto się zatrzymać, było wynalezienie druku. To spowodowało, iż wiedza która do tej pory była dostępna tylko dla
nielicznych stała się teraz wiedzą powszechną: „przy pomocy druku można w nieskończoność i niewielkim kosztem zwiększać ilość egzemplarzy tego samego dzieła”15. Wiedza zawarta w książkach zaczęła się szybciej rozszerzać i docierać do coraz szerszej grupy odbiorców, niekoniecznie wy9
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11 Tamże.
12 Tamże, s. 26.
13 Tamże, s. 119.
14 Tamże, s. 118.
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1.2. Rozwój nauki i oświaty

Condorcet zwraca wielką uwagę na postęp nauk – tu zasługi należą się
przede wszystkim Arystotelesowi, który jako pierwszy wyodrębnił poszczególne nauki i dokładniej wyznaczył granice każdej z nich – a które rozwijały
się w różnym tempie aż do czasów mu współczesnych. Autor Szkicu... jest
przekonany o wzajemnych zależnościach poszczególnych nauk. Stwierdza,
że ich rozwój nie byłby możliwy lub byłby bardzo skromny, gdyby między poszczególnymi gałęziami nauk nie występowała pewna wymiana myśli i idei:
„nauki, z chwilą gdy uległy podziałowi, nie mogły rozwijać się nie zbliżając
równocześnie ponownie do siebie i nie nawiązując ze sobą łączności”17. Co
ciekawe francuski myśliciel był wielkim zwolennikiem stosowania w naukach
społecznych, medycynie, ekonomii, rolnictwie, historii, chemii, nawet w muzyce – słowem w każdej dziedzinie w której jest to możliwe – metod, które
z powodzeniem stosuje się w przyrodoznawstwie, co ma spowodować w jego
ocenie, jeszcze większy postęp tych pierwszych: „wystarczyłoby przedstawić
postępy każdej nauki, ażeby stwierdzić jak bardzo pożyteczne okazało się
w wielu z nich bezpośrednie zastosowanie rachunku [prawdopodobieństwa
– przyp. K.T.]; jak niemal zawsze można było go stosować, ażeby nadać doświadczeniom i obserwacjom większą precyzję”18. Szczytem zaś postępu ducha ludzkiego byłoby „zastąpienie – w celach niemal wyłącznie naukowych –
języków narodowych językiem, którym posługiwaliby się uczeni wszystkich
krajów”19. Język taki zawierający tylko podstawowe pojęcia, byłby zrozumiały dla wszystkich ludzi i służyłby w lepszym definiowaniu pojęć oraz sprawiłby, że obliczenia matematyczne byłyby dokładniejsze.
Przyznając nauce prymat nad pozostałymi formami poznania, Condorcet głęboko wierzył, iż jest ona motorem zmian na ziemi. W jednym ze
swych artykułów stwierdził: „Wierzę w zdolność rodzaju ludzkiego do nie-
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kształconych. Dzięki temu powstała opinia publiczna „potężna swym zasięgiem i mająca wielką siłę oddziaływania”. Wynalazek druku był brzemienny w skutki. Dzięki niemu postęp ludzki zyskał ogromne wsparcie.
Cała dotychczasowa wiedza została zapisana na kartkach papieru i każdy,
kto tylko umiał czytać mógł teraz w sposób niemal nieograniczony korzystać z osiągnięć innych. To z kolei wpływało na szybsze pojawianie się nowych wynalazków, szybciej też rozpowszechniały się nowe metody badawcze. „Geniusz ludzki co najmniej podwoił swe siły”16.
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skończonego doskonalenia się; i dlatego sądzę, iż rodzaj ludzki będzie na
drodze ku pokojowi, wolności i równości, a więc na drodze ku szczęściu
i cnocie, czynił postępy, których kresu nie sposób oznaczyć. Wierzę, że te
postępy winny być dziełem rozumu, wzmocnionego przez rozmyślania,
opartego na doświadczeniu”20.
Francuskiemu myślicielowi towarzyszyła niczym niezachwiana wiara, że
dzięki nauce, możliwe jest poznanie wszystkich tajemnic, jakie jeszcze
skrywa w sobie natura: „Jest rzeczą jasną, że rzeczywista ilość prawd, składająca się na system nauk opartych na obserwacji, doświadczeniu i rachunku, może się nieustannie zwiększać”21 – pisał.
Niemniej ważną dziedziną, w której objawiał się postęp, była oświata.
Condorcet przywiązywał do niej wielkie znaczenie. Brał aktywny udział
w pracach nad projektem reformy oświatowej podczas rewolucji francuskiej. Był zwolennikiem reformy systemu nauczania, który w jego wizji
miał obejmować nauczanie początkowe, szkoły drugiego stopnia, instytuty, licea, kończąc na instytucie narodowym. Popierał rozwój towarzystw
naukowych, które wspierały oświatę. W słownikach, kompendiach oraz
dziennikach dostrzegał możliwość dostarczania ludziom w różnym wieku
praktycznej wiedzy. Dla autora Szkicu... rozwój nauki i oświaty jest ściśle
powiązany z postępem społecznym.
1.3. Wątki liberalne i demokratyczne w filozofii Antoine’a Condorceta

Rozwój nauk i oświaty nie był celem ostatecznym. W zamyśle francuskiego filozofa postęp nauk społecznych i ścisłych powinien prowadzić do
triumfu zasad, norm i rozwiązań, które moglibyśmy uznać dziś za liberalne i demokratyczne. Spróbujmy zatem wskazać miejsca, w których możemy dostrzec postępowe propozycje Condorceta.
O poglądach francuskiego filozofa najwięcej możemy dowiedzieć się
z jego aktywnej postawy podczas rewolucji francuskiej, a także ze Szkicu
obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje.
W latach 1791–1792 Condorcet poświęcił się pracom nad projektem
nowej ustawy oświatowej. Rozwiązania w niej zawarte były na wskroś liberalne: uniezależnienie nauczania od Kościoła; oddzielenie kształcenia,
które miało przypaść szkołom, od wychowania zarezerwowanego dla rodziców, które miało być gwarantem wolności myśli. „Jakim prawem – pytał Condorcet – rząd czy administracja, czy inne czynniki śmiałyby wyznaczać, gdzie jest prawda, a gdzie tkwi błąd?”22; powierzenie Instytutowi Narodowemu, a nie rządowi nadzoru nad programem i podręcznikami.
20

B. Suchodolski, Wstęp, dz.cyt., s. XVIII–XIX.
A. Condorcet, Szkic…, dz.cyt., s. 227.
22 B. Suchodolski, Wstęp, dz.cyt., s. XXIII.
21
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Od 11 listopada 1792 roku francuski myśliciel zasiadał w Komisji Konstytucyjnej przygotowującej projekt nowej konstytucji, w której opowiadał
się za rozwiązaniami republikańskimi i systemem parlamentarnym. Miały
być one gwarancją przeciwko nadużyciom władzy. Bronił idei suwerenności, która może przysługiwać tyko narodowi jako całości, a nie jej przedstawicielom.
Z wielką determinacją walczył o prawo własności: „prawa każdego do
dysponowania swymi dobrami, swym kapitałem, dochodami swego przedsiębiorstwa”23. Opowiadał się za całkowitą swobodą rozwijania swoich
umiejętności, rozporządzaniem swoimi zasobami oraz zaspokajaniem swoich potrzeb. Głosił wolność słowa i myśli, był za uproszczeniem prawa cywilnego, liberalizacją prawa karnego – nawoływał do zniesienia tortur i egzekucji oraz reformą prawa sądowego (zasada domniemania niewinności,
bezstronne i sprawiedliwe postępowanie sądowe).
W kwestiach ekonomicznych Condorcet był zwolennikiem liberalizacji
w przemyśle i handlu, żądał zmniejszenia obciążeń podatkowych. Jako liberał głosił nawet potrzebę zniesienia monopoli w handlu, które – jego
zdaniem – powodują tylko kolejne formy niewoli i nie służą postępowi:
„Narody Europy zrozumieją w końcu, że monopolistyczne towarzystwa są
w gruncie rzeczy nałożonym na nie podatkiem, który daje w ręce ich rządów nowe narzędzie tyranii”24 – pisał.
Tak – w wielkim skrócie – przedstawia się optymistyczna wiara Condorceta w nieograniczone możliwości doskonalenia się człowieka. Po omówieniu głównych założeń filozoficznych współautora Wielkiej Encyklopedii,
wypadałoby zadać sobie następujące pytanie: Czy tak przedstawiona wizja
miała szansę powodzenia również poza granicami państw, które możemy
uznawać za przynależące do kultury zachodniej?
2. Idea powszechności kultury europejskiej

Wedle Condorceta możliwość upowszechnienia kultury europejskiej
była więcej niż prawdopodobna. Podzielając najbardziej postępowe idee
Oświecenia, nadał im aspekt uniwersalny.
Według autora Szkicu... w niedługim czasie różnice między narodami
powinny zaniknąć. Narody najbardziej oświecone i wyzwolone z przesądów: Francuzi, Anglicy, Amerykanie; miały rozpowszechniać zasady europejskiego racjonalizmu oraz prawdy wywiedzione z doświadczenia na inne
kontynenty: „Miast mnichów, którzy nieśli tym ludom jedynie haniebne
przesądy i wzniecali ich bunt zagrażając zaprowadzeniem jeszcze jednej ty23
24

Tamże, s. XX.
A. Condorcet, Szkic…, dz.cyt., s. 215.
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ranii, przyjdą ludzie, którzy będą szerzyć wśród nich prawdy mogące zapewnić im szczęście, uświadamiać im ich interesy i prawa”25. Condorcet
głęboko wierzył, że zasady i wartości jakimi kierują się państwa Europy
Zachodniej i Stany Zjednoczone Ameryki, głównie dzięki stosunkom handlowym, zostaną przyjęte przez inne ludy. Miał to być nieuchronny skutek
pochodu postępu, który spowoduje nawet, podobnie jak miało to miejsce
w Europie Zachodniej, zanik religii.
W niedalekiej przyszłości powinna zapanować również większa równość
w obrębie tego samego narodu. Przyczyny nierówności pomiędzy jednostkami: niejednakowe bogactwo, status ludzi oraz wykształcenie, będą się
zmniejszać, ale całkowicie nie znikną. Granicami równości w koncepcji
francuskiego myśliciela powinno być poszanowanie prawa własności: „Nierówność osobista, nierówność majątkowa i nierówność w zakresie poglądów są to jedyne nierówności słuszne, ponieważ one jedynie rodzą się z samej istoty człowieka i rzeczy”26 – pisał. Inne rozwiązanie spowodowałoby
tylko pogłębienie się źródeł nierówności. Autor Szkicu... nie jest za zbyt
wielkimi różnicami w majątkach, jednak jego zdaniem to wolny rynek będzie regulatorem ludzkich majątków, zadaniem rządu jest tylko nie wprowadzać sztucznych możliwości utrwalania bogactwa.
Równości jednostek ma również służyć powszechna oświata oraz jednakowy poziom wykształcenia, dzięki czemu każdy będzie mógł zdobyć niezbędną wiedzę praktyczną, potrzebną do funkcjonowania w społeczeństwie, a różnica uzdolnień nie będzie już tak znacząco wpływała na miejsce
jednostki w hierarchii społecznej. Condorcet wróżył nawet, że w pewnym
momencie postęp będzie tak wielki, iż ludzie zaczną porozumiewać się
miedzy sobą za pomocą wspólnego języka, co ma otworzyć drogę do realnej równości.
Dalszy postęp spowoduje rzeczywiste doskonalenie się człowieka. Rozwój nauk ścisłych pociągnie za sobą rozwój w naukach humanistycznych.
Skutkiem tego powinien być powszechny dobrobyt, doskonalenie się praw
i instytucji publicznych, powszechna sprawiedliwość, równość praw między
obiema płciami oraz wyrzeczenie się wojny, jako najstraszliwszej klęski
i największej zbrodni.
Francuski filozof przewidywał, iż nie wszystkie ludy zamieszkujące inne
kontynenty, będą chciały z otwartymi rękoma przyjąć europejski system
wartości. Zdawał sobie sprawę, że nieustanny pochód ludzkiego postępu,
którego siłą napędową były Francja i kraje anglosaskie, natknie się na poważne opory. Jednak przyczyn upatrywał nie w naturalnym sprzeciwie ludzi przed przyjmowaniem obcych wzorów kulturowych, ale raczej w despo25
26
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Myśl polityczno-społeczna rosyjskich słowianofilów
Słowianofile i próba izolacjonizmu
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tycznych formach rządów władców, którzy uniemożliwiali swoim poddanym zasmakowania w owocach cywilizacji europejskiej.
Takie optymistyczne podejście jest obecnie także i współcześnie. Po
upadku komunizmu głośna stała się teza Francisa Fukuyamy o końcu historii. Według amerykańskiego politologa w zglobalizowanym świecie nie
miała już szans powodzenia żadna nowa teoria czy model organizacji życia
społecznego. Wraz z upadkiem muru berlińskiego zasady rządzące państwami liberalno-demokratycznymi odniosły ostateczne zwycięstwo. Taka
sytuacja miała spowodować, iż wartości definiujące kulturę Zachodu z czasem powinny zostać przyjęte przez resztę państw na świecie. Z kolei wzrost
gospodarczy, spowodowany przez liberalne zasady wolnego handlu, sprzyjać miał poprawie sytuacji materialnej wszystkich ludzi27.

Idea powszechności europejskich kultury od samego początku napotkała znaczne trudności. Wynikały one zarówno z oporu materii społecznej,
niegotowej na tak duże zmiany, braku odpowiednich środków do realizacji tego projektu, z ogromnego, wręcz niemożliwego do zrealizowania zakresu zadań, wreszcie z błędnych założeń filozoficznych.
Wielu dzisiejszych badaczy słusznie twierdzi, iż Condorcet wszystkie
zjawiska historyczne sprowadzał do najprostszych elementów, które mogą
być bez trudu do siebie dopasowywane. Po drugie uważał, iż zgodnie z zasadami rządzącymi naukami ścisłymi, odkrywanie kolejnych praw i formułowanie nowych twierdzeń przybliża tylko ludzkość do znalezienia odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania. Condorcet wysuwał przypuszczenia, że dzięki znajomości tylko niewielkiej ilości faktów, bez odwoływania się przy tym do potwierdzenia w empirii, możliwe jest formułowanie
praw, które będą powszechnie obowiązujące28.
Wykazując się ogromnym optymizmem, francuski filozof nie zauważał
również ciemnej strony postępu ludzkości. Pokładając nadzieję w ludzkim
rozumie, wierzył, iż oświecona jednostka w sposób pokojowy będzie wykorzystywać dobrodziejstwa cywilizacji zachodniej, polepszając przy tym los
swój i innych ludzi.
Od samego początku przeciw podobnym tezom występowało wielu filozofów, wśród których w pierwszej kolejności należy wymienić: Gianbattistę
27 P. Nemo, Co to jest…, dz.cyt., s. 100; zob. też G. Sorman, Zyski z globalizacji, [w:] „Europa”, dodatek do gazety „Dziennik” 2007, nr 17, s. 13.
28 J. Gray, Po liberalizmie, Warszawa 2001, s. 289–290; J. Diec, Cywilizacje bez okien,
Kraków 2002, s. 17.
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Vico, Charlesa Fouriera, Georga Leibnitza, Johanna Herdera oraz Heinricha Rückerta29.
Jednak najprężniejszym ośrodkiem, który od strony teoretycznej, proponował inną wizję rozwoju kulturowego okazała się carska Rosja oraz
grupa ludzi, których określano mianem słowianofilów.
Sama nazwa – słowianofilstwo, jak wskazuje Andrzej Walicki, w XIXwiecznej Rosji początkowo była przezwiskiem, mającym etykietować osoby z tej grupy jako ideologów, których pomysły nie wybiegają poza własną
nację. Później przedstawiciele tej grupy byli kojarzeni jako obrońcy niezależnej drogi rozwojowej Rosji30.
Przeciwieństwem słowianofilów byli natomiast okcydentaliści, których
nazwę wymyślili z kolei słowianofile. Opowiadając się za większym otwarciem na Zachód i przyjmowaniem europejskich wzorców kulturowych,
okcydentaliści byli oskarżani przez swoich oponentów o zdradę własnej
osobowości31.
Jak się później okazało, nurt przeciwstawiający się zagranicznym wpływom okazał się trwalszy i na długie lata wpływał na kształtowanie się rosyjskiej myśli politycznej.
Słowianofile w swoich pismach gloryfikowali wartości Rosji przedpiotrowej. Do najważniejszych zaliczali model życia, wedle którego kluczowe
miejsce przypadało małym wspólnotom gminnym – obszczynom, opartym
na wspólnocie ziemskiej, podobnych obyczajach, rządzonych przez mir,
czyli zgromadzenie starszych. Więzią, która spajała społeczeństwo była
przede wszystkim moralność i przekonania.
Myśliciele rosyjscy, odmiennie niż to czyniono na Zachodzie, pojmowali rolę jednostki. Dzięki prawosławiu rozwinęła się idea „soborowości”
(jedności, powszechności), nieznana w państwach europejskich. Jednostka mogła funkcjonować jedynie spełniając należycie swoje obowiązki
względem swojej wspólnoty. Prawa i swobody obywatelskie wypracowane
w Anglii, Francji czy USA były przez takich słowianofilów jak: Dostojewski, Leontiew, Aksakow, Hercen, Fiodorow; odrzucane, jako niebezpieczne i mogące zniszczyć podstawowy element definiujący kulturę rosyjską32.

29

J. Diec, Cywilizacje…, dz.cyt., s. 15–19.
A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego,
Kraków 2005, s. 159.
31 Tamże, s. 159. Należy zauważyć, że nawet i oni nie popierali ustroju kapitalistycznego. Zob. Tamże, s. 227.
32 G. Kline, Rosyjscy i zachodnioeuropejscy myśliciele o tradycji, nowoczesności i przyszłości, [w:] Europa i co z tego wynika. Rozmowy w Castel Gandolfo, Warszawa 1990, s. 162–165.
30
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Jedną z ciekawszych teorii, przeciwstawnej uniwersalistycznemu projektowi stworzonego przez liberalizm i oświecenie, było rozwiązanie zaproponowane przez XIX-wiecznego rosyjskiego botanika i filozofa, Mikołaja Danilewskiego.
W swojej głównej pracy pt. Rosja i Europa Danilewski twierdził, iż historia świata nie rozwija się w sposób linearny, lecz cykliczny. Rosyjski filozof wyróżnił dwanaście cywilizacji, które sklasyfikował jako typy kulturowo-historyczne, gdzie elementem konstytuującym było kryterium etniczne.
Korzystając z wiedzy botanicznej, uważał, iż żywot każdej cywilizacji jest
podobny do życia rośliny. Na początku jest krótki okres kwitnienia (powstanie państwa, cywilizacji), następnie dość długi okres wzrostu, rozwoju,
po którym następuje faza schyłkowa (rozpad).
Była to bardzo pesymistyczna wizja. Żadne działanie nie mogło uchronić cywilizacji przed losem jaki zgotowała jej historia. W przeciwieństwie
do optymistycznej wizji Condorceta, rosyjski filozof uważał, iż nie jest
możliwy nieograniczony rozwój. Prędzej czy później każdy typ kulturowohistoryczny upadnie.
Stąd też Danilewski zaprzeczał jakoby istniała jedna kultura ogólnoludzka. Jak zauważył Joachim Diec, rosyjski botanik pojmował ludzkość
„nie jako zbiór cech wspólnych wszystkim narodom i ludziom, lecz jako
zbiór wszystkich cech wszystkich narodów”33.
Konsekwencją takiego myślenia była idea, wedle której każda cywilizacja jest odrębnym bytem kulturowym, unikalnym w skali światowej. Danilewski uważał, że każdy typ kulturowo-historyczny składa się z elementów
go definiujących, nieprzyswajalnych przez innych. Autor Rosji i Europy był
tym samym przeciwnikiem kontaktów między poszczególnymi cywilizacjami, które – jego zdaniem – mogły tylko wpłynąć na przekształcenie się elementów definiujących inną cywilizację, przyspieszając tym samym jej upadek. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem miała być izolacja poszczególnych kultur i obrona własnej tożsamości34.
W takim podejściu nawet wynalazki techniczne nie zostały zaliczone do
wspólnego dziedzictwa wszystkich ludzi. Przyznając również nauce charakter narodowy, Danilewski uznał, iż jest to dziedzina zarezerwowana wyłącznie dla ludów germańskich i romańskich. W tej sytuacji pozostałe cywilizacje mogły co najwyżej korzystać z osiągnięć innych kultur35.
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Prawa rozwoju cywilizacji według Mikołaja Danilewskiego

33

Tamże, s. 59.
Tamże, s. 37–38.
35 Tamże, s. 59–65.
34
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Jaka cywilizacja może przeciwstawić się zapędom kultury europejskiej?
Wedle Danilewskiego tylko prawosławna Rosja, reprezentująca wszystkie
ludy słowiańskie, może to uczynić36.
Dzięki czynnikowi religijnemu, jakim było prawosławie, oraz politycznemu, jakim okazało się potężne wówczas imperium rosyjskie, Danilewski
przychylał się do zdania, że Europa weszła właśnie w ostatni etap swojego
rozwoju i nastąpi jej nieuchronny koniec. Jej miejsce na mapie świata miała zająć cywilizacja rosyjska, która do tej pory nie pokazała jeszcze pełni
swoich możliwości. Wydarzeniem, wskazującym początek nowego układu
sił miałoby się okazać zdobycie Konstantynopola i przeniesienie tam stolicy Rosji.
Przedstawione powyżej przykłady dowodzą, iż niezwykle optymistyczna
wiara w ogólnoludzki postęp i rozwój różnych dyscyplin naukowych nie została zaakceptowana w innych częściach świata. Liberalne i demokratyczne instytucje oraz wartości, głoszone przez Condorceta, nie były na tyle
atrakcyjne, aby mogły być skutecznie implementowane przez państwa spoza zachodniego kręgu cywilizacyjnego.
Autor Szkicu... mógłby odeprzeć ten zarzut, dowodząc, iż to niedemokratyczne i autorytatywne rządy nie dopuszczały do wzrostu postępowych
myśli na rodzimej ziemi.
Prawda jest inna. Działalność m. in. słowianofilów, pokazuje, iż zagadnienie powszechności kultury europejskiej, zachodniej sięga dużo głębiej.
Okazuje się, że rozprzestrzenianie się norm i sposobów postępowania,
które zaliczamy do dorobku cywilizacyjnego Zachodu niesie za sobą nie
tylko korzyści, lecz także i straty.
W zamyśle Condorceta idea powszechnego postępu, dzięki któremu
ludzkości żyłoby się lżej i dostatniej jest niewątpliwie pomysłem godnym
najwyższego uznania. Niemniej jednak francuski myśliciel nie zauważył, iż
uniwersalność zachodnich zasad powoduje automatycznie wymieranie lokalnych, tradycyjnych sposobów życia, rozwiązań, które są rezultatem wieloletnich czasem liczonych w setkach lat wysiłków poszczególnych plemion, grup etnicznych czy narodów. Podany przykład Mikołaja Danilewskiego jest tego najlepszym dowodem.
Niewątpliwie wiele racji jest w twierdzeniu Fukuyamy o końcu historii,
w którym zasady państwa liberalno-demokratycznego oraz wolny rynek
odniosły ostateczny sukces. Wiele państw na świecie przyswoiło sobie normy i rozwiązania wypracowane na Zachodzie. Jednak jest to obraz niepeł36

Na marginesie należy zauważyć, iż wśród ludów słowiańskich pod przewodnictwem
Rosji zabrakło miejsca dla Polski, którą Danilewski uznał za „element wrogi”. Zob. Tamże,
s. 97.
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ny. Po pierwsze, proces ten nie obejmuje swoim zasięgiem wielu państw
np. z Afryki czy Azji. Po drugie wreszcie, samo przyjmowanie obcych wzorców jest selektywne i wybiórcze. Nieeuropejscy przywódcy w pierwszej kolejności zwracają swoją uwagę na najnowsze zdobycze technologii, szczególnie w dziedzinie uzbrojenia.
Również wdrażane mechanizmy wolnego rynku odbiegają od pierwotnych wzorców. Bardzo często gospodarka rynkowa jest dostosowywana do
warunków panujących w danym państwie lub regionie. Inaczej będzie ona
funkcjonować w państwach arabskich, a inaczej w Ameryce Łacińskiej.
Oprócz tego niezwykle ważnym czynnikiem, dzięki któremu możemy
mówić o sukcesie w rozprzestrzenianiu się kultury europejskiej, jest przyjęcie przez zagraniczne rządy takich norm, wartości i instytucji jak: państwo liberalno-demokratyczne, społeczeństwo obywatelskie, jednakowo
rozumiane oraz akceptowane prawa i obowiązki człowieka i obywatela,
poszanowanie wolności słowa, myśli i wiary, rozdział państwo – Kościół,
ochrona własności prywatnej, powszechna zgoda na legitymizację władzy
poprzez obywateli, słowem tego wszystkiego, co składa się na definicję
państw zachodnich.
Mając na względzie przedstawione powyżej uwagi należy stwierdzić, iż
condorcetowska wizja uniwersalności kultury europejskiej poniosła w ostateczności klęskę. Zakres postawionego do wykonania zadania oraz bardzo
często niezrozumienie, a także niechęć do wszelkich zmian powoduje, iż
również dzisiaj w dobie globalizacji, definitywne zwycięstwo kultury zachodniej nadal pozostaje w sferze marzeń.
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Narzędzia stosowane
w kampaniach wyborczych

Ojczyzną marketingu są Stany Zjednoczone. Pojęcie to wywodzi się
z ekonomii, od angielskiego słowa market, co oznacza rynek. W rozumieniu klasyka marketingu – Philipa Kotlera – jest to proces, dzięki któremu
konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną osiągnąć
poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość produktów. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych marketing zaczął przenikać do różnych dziedzin życia społecznego, również do polityki.
Polityka, traktowana na ogół jako sztuka rządzenia, jest również związana z walką o władzę, jej zdobycie, utrzymanie i wykorzystanie w interesie społecznym, grupowym i indywidualnym.
Celem marketingu w polityce stało się zaspokajanie potrzeb podmiotów
politycznych, a także przekonanie wyborców do poparcia określonego programu, głosowania na kandydata lub grupę. Takie ujęcie marketingu można
interpretować jako działania podmiotów na rynku politycznym. Działania te
mają na celu zdobycie wiedzy o prezentowanej przez te podmioty ofercie,
np. projekcie rządowym, programie wyborczym, przez potencjalnych klientów (wyborców) oraz zaprezentowanie się skuteczniej od rywali. Marketing
polityczny służy profesjonalnemu prowadzeniu kampanii politycznych.
Przykładem kampanii politycznych są kampanie wyborcze. Zasada kadencyjności władzy zakłada, że sprawujący władzę zostają poddani osądowi obywatelskiemu w drodze głosowania w wyborach. Poprzedzająca ten
moment kampania wyborcza jest dla partii, liderów partyjnych, kandydatów na prezydenta szansą przekonania wyborców do siebie za pomocą
marketingowych metod i środków. Przygotowanie skutecznej kampanii
wymaga zaplanowania i przeprowadzenia następujących działań:
• dokonania analizy sytuacji wyjściowej, w której skład wejdą m. in. badania wyborcze, analiza SWOT itp.,
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• zaplanowania strategii prowadzenia kampanii, użycia odpowiednich
narzędzi i stworzenia kalendarza działań,
• wdrożenia powstałego planu.
W kampanii wyborczej mają zastosowanie następujące rodzaje narzędzi:
• audiowizualne (np. spoty telewizyjne),
• audytywne (np. piosenki wyborcze),
• wizualne (np. billboardy, ulotki, gadżety),
• internet (storna www, mailing, chaty),
• narzędzia kampanii bezpośredniej (np. od drzwi do drzwi).
Użycie wskazanych narzędzi jest uzależnione od rodzaju kampanii
(prezydencka, parlamentarna, samorządowa), jej zasięgu geograficznego
i uwarunkowań społeczno-kulturowych danego kraju. Ich zastosowanie
związane jest też z celami. Inne narzędzia będą dominowały, gdy celem
bezie zdobycie władzy, a inne, gdy jej utrzymanie. Im mniejszy zasięg geograficzny kampanii, a co za tym idzie mniejsze fundusze na nią przeznaczone, tym mniej używanych będzie narzędzi kosztownych, takich jak np. spoty telewizyjne, czy billboardy.
Skuteczność kampanii wyborczej jest wielorako uwarunkowana, między innymi od rzetelnie przeprowadzonych badań opinii publicznej i ich właściwej
interpretacji, od właściwej analizy sytuacji wyjściowej, doboru narzędzi itp.
Temat lekcji:
Narzędzia stosowane w kampaniach wyborczych
Czas lekcji:
2 godziny lekcyjne
Cele lekcji:
Po zakończeniu lekcji uczeń powinien umieć: określić, czemu służy
marketing polityczny; wskazać jego możliwości i ograniczenia, podać przykłady kampanii wyborczych w Polsce po 1989 r., rozumieć istotę i podać
przykłady narzędzi marketingowych, umieć zaprojektować wybrane narzędzia marketingowe.
Metody i formy pracy:
pogadanka, praca w grupach (projektowanie narzędzi marketingowych), dyskusja.
Środki dydaktyczne:
broszury, ulotki, gadżety wyborcze i w miarę możliwości nagrania piosenek wyborczych, kasety wideo ze spotami wyborczymi, a w miarę dostę-
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Zagadnienia:
1.Rozumienie marketingu i marketingu wyborczego;
2.Pojęcie kampanii wyborczej;
3.Pojęcie i rodzaje narzędzi marketingowych.
Realizacja zajęć:
1. Wprowadzenie – uczniowie zapoznają się z tekstem wprowadzającym, nauczyciel uzupełnia i systematyzuje wiedzę;
2. Rozwinięcie – część właściwa lekcji składa się z dyskusji i pracy zespołowej. Problemy poddane pod dyskusję: jakie kampanie wyborcze przypominają sobie uczniowie, jakie są ich podstawowe właściwości, który
z elementów kampanii po upływie lat został zakwalifikowany jako najbardziej wyrazisty, co to są narzędzia marketingowe.
Praca w grupach: konstruowanie narzędzi marketingowych dla partii
o nazwie Unia Ekologiczna; partia nie jest znana, startuje w wyborach samorządowych w stutysięcznym mieście, złożona jest z ludzi młodych do 35.
roku życia, stawia na zagospodarowanie i ochronę terenów zielonych
w miastach, popiera produkcję żywności ekologicznej, postuluje zwiększeni liczby parków narodowych i obszarów chronionych.
Prezentacja projektów.
3. Zakończenie – dyskusja nad jakością projektów z uwzględnieniem
warstwy merytorycznej i walorów wizualnych.

Narzędzia stosowane w kampaniach wyborczych

pu do internetu przykłady stron www, flamastry, flipcharty, długopisy, klej,
nożyczki, kolorowe czasopisma.
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Spór o kondycję
współczesnej demokracji.
Uwagi na marginesie książki
Stanisława Filipowicza:
Demokracja. O władzy iluzji
w królestwie rozumu

Początki refleksji nad demokracją są równie zamierzchłe jak europejska
filozofia polityki. Mimo tego wciąż znajdujemy wiele powodów, by ją ponownie podejmować. Wydawałoby się na pozór, że trudno wnieść nowe
i zarazem istotne treści do debaty nad wybranym problemem. Dlatego też
kompleksowy raport z wieloletnich badań – nieuchronnie wtórnych wobec
zadawnienia obserwowanego fenomenu – sumujący wnioski wytrawnego
badacza dziejów idei politycznych1, stanowi ważny głos, któremu warto
przyjrzeć się dokładnie. Myślą przewodnią studium pt. Demokracja.
O władzy iluzji w królestwie rozumu autor uczynił konfrontację projektu
idealnego demokracji nowożytnej ze współczesnym poczuciem jej urzeczywistnienia. Najnowsze dzieło Profesora wyraża dążenie do zajęcia jednoznacznego stanowiska w debacie nad kondycją współczesnej demokracji.
Jest ono próbą sformułowania kompletnego i gruntownie uzasadnionego
głosu w dyskursie.
Ostatnie z użytych pojęć wydaje się kategorią kluczową dla uchwycenia
intencji autora recenzowanej pozycji. Rehabilitacja konfrontacji idei stanowi remedium na pokonanie przepaści dzielącej praktykę od wzorca.
Używając terminologii zapożyczonej z dziedziny filozofii, gdyż o przywrócenie należnego miejsca „umiłowania mądrości” w sferze polityki ma
się cała rzecz, studium traktuje o niezgodności esencji z egzystencją.
Przedmiotem wykładu nie jest jedynie pryncypialny esencjalizm, gdyż au1 S. Filipowicz jest autorem licznych prac z zakresu filozofii polityki, wśród których należy wymienić przede wszystkim: Mit i spektakl władzy (1988); Ameryka. Alfabet nadziei
(1991); O demokracji bez złudzeń i sentymentów (1992); O grzechu władzy i grzechach władzy. Rozważania o rodowodzie amerykańskiego antyutopizmu (1992); Pochwała rozumu
i cnoty – republikańskie credo Ameryki (1997); Twarz i maska (1998); Historia myśli polityczno-prawnej (2001).
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tor uwzględnił również subtelne wskazówki „naprawcze”, mając na względzie nadzieję na uratowanie „niedokończonego projektu” epoki oświecenia.
Głos zabrany przez cenionego badacza wyraźnie wpisuje się w nurt krytyczny debaty poświęconej kondycji demokracji współczesnej2. To obserwacja tyleż banalna, co istotna. Jedynie wątpliwości skłaniają do podjęcia
trudu samodzielnych poszukiwań, w miejsce złudnej wygody bezrefleksyjnego powielania „modnych bzdur”3. Kartezjańskie „wątpię więc myślę,
myślę więc jestem” najpełniej obrazuje sens takiej postawy. Brak dezaprobaty dla potocznych opinii nie pozwala dostrzec problemu, błędności upowszechnianych diagnoz, nie skłania także do weryfikacji podstawowych założeń uznawanego paradygmatu4. „Kłamstwo powtórzone sto razy…” –
wbrew znanej maksymie określającej istotę wszelkiej propagandy – nie
(sic!) „…staje się prawdą”, lecz jej karykaturą. Badawcza dociekliwość
przywodzi na myśl także postać Sokratesa. Jego dociekliwe pytania, zmuszające do poszukiwania argumentów na rzecz akceptowanych – co nie
znaczy dowiedzionych – przekonań, doprowadziły go do roli wroga publicznego.
Przywoływanie tak znaczących postaci z dziejów europejskiej filozofii
polityki, zostało podyktowane intencją podkreślenia wagi głosów krytycznych i niepopularnych w rozwoju myśli społecznej i politycznej. Już na
wstępie należy odnotować powody uznania dla wysiłku autora, który wykazał się znaczącą dozą intelektualnej, a zarazem cywilnej odwagi, kreśląc
dzieło obnażające mity, którymi współcześni Europejczycy lubią karmić
swą próżność. Stanisław Filipowicz dysponował taką świadomością, o czym
świadczy jeden z początkowych fragmentów, w którym podkreślił, iż kwestionowanie racjonalności praktyk uprawianych pod uświęconym szyldem
demokracji, grozi marginalizacją malkontenta.
Recenzowane studium cechuje usystematyzowana struktura wykładu.
Całość została podzielona na dwie komplementarne części. Pierwszą
z nich wypełnia diagnoza przestrzeni, w której zakorzenił się mit demokra2 Zob. A. Laska, Ideotwórczy wymiar dyskursu politycznego w demokracji deliberatywnej,
[w:] Między otwartą a domkniętą myślą polityczną. Szkice o najnowszej refleksji politycznej,
red. R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa, Toruń 2006; M. Mazur, Marketing polityczny – upadek
czy rozwój demokracji?, [w:] Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie. Doktryna
i myśl polityczna, red. W. Kauty, Katowice 2004.
3 Książkę o takim właśnie tytule dwóch francuskich badaczy poświęciło dla zdemaskowania pseudnaukowych wywodów. Zob. A. Sokal, J. Bricmont, Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów, Warszawa
2004.
4 Kwestię ograniczeń oraz społecznych uwarunkowań paradygmatów w nauce podjął
T. Kuhn. Zob.: Tenże, Struktura rewolucji naukowych, różne wyd.
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cji. Druga zawiera jego prezentację, uzupełnioną nieskrywanym zamiarem
dyskredytacji. Co znamienne – w uporządkowanej konstrukcji – oba obszary zostały poprzedzone wstępem, lecz całości nie zamyka jakakolwiek
próba zakończenia. Staranność autora pozwala sądzić, że nie jest to zaniedbanie, lecz zabieg celowy. Intencją jest wzbudzenie dyskusji… Uprzedzając tok wywodu wypada stwierdzić, że dyskurs stanowi warunek konstytutywny tytułowej demokracji. Uzdrawiająca – dla „Królestwa rozumu” –
moc wymiany myśli początkuje proces burzenia – zasygnalizowanej w podtytule – „władzy iluzji”. Teza dzieła jest zatem klarowna: rehabilitacja dyskursu publicznego stanowi warunek niezbędny dla pełnego urzeczywistnienia demokratycznego projektu. W tym celu niezbędna jest planowa dekonstrukcja mitu, wypaczającego wzorzec, wypełniająca karty rozpatrywanej monografii.
Recenzowana praca dysponuje klarowną strukturą w sensie formalnym.
Czytelna jest również jej budowa w aspekcie materialnym. Odwołania do
Platona oraz Alexisa de Tocqueville otwierają autorskie rozważania, są
także przywoływane w ostatnich akapitach, tworząc czytelne ramy konstrukcyjne. Dobór postaci zapewne nie był przypadkowy. Platon nieodwracalnie odrzucał demokrację jako zdegenerowaną formę ustroju. Francuskiego myśliciela, obserwującego w pierwszej połowie XIX stulecia próby
urzeczywistnienia demokracji zrehabilitowanej w epoce oświecenia, cechował niezwykle ostrożny optymizm. Wiele uwag de Tocquevilla, Stanisław Filipowicz wskazuje jako zaskakująco precyzyjne i aktualne mimo, że
w momencie ich formułowania stanowiły jedynie próbę prognozowania.
Doświadczenia XX wieku pozwalają pozytywnie zweryfikować ich trafność, powodując nieuchronnie krytyczną ocenę praktyki uprawianej pod
szyldem demokracji.
Dychotomiczny rozpad ideału i praktyki stanowi myśl przewodnią wywodu. Bieguny alternatywy tworzą odpowiednio modele: umiarkowanie optymistyczny i pesymistyczny. Unikając prostego streszczenia, warto dokonać
syntetycznej rekonstrukcji toku rozumowania. Pozwoli ona na dokonanie
diagnozy spójności oraz źródeł argumentacji formułowanej przez autora.
Istota modelu idealnego zawiera się w formule władzy ludu. Przy czym
lud-suweren dzięki swemu racjonalizmowi zmierza do urzeczywistnienia
możliwie szerokiej przestrzeni wolności. Samodzielna refleksja warunkuje
podmiotowość. Uczestnikom zbiorowości piastującej władzę zwierzchnią
przyświeca motywacja poznawcza. Nadrzędnym celem aktywności jest eksplanacja. Nakreślone fundamenty pierwowzoru zawierają ukryte założenie
– prawda istnieje i jest poznawalna. Przekonanie to stanowi – jak twierdzi
Stanisław Filipowicz – jedną z podstawowych różnic pomiędzy opozycyjnymi modelami.
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Nadzieja na wyjście z obserwowanego kryzysu intelektualnego nakazuje zwrot ku źródłom filozofii greckiej. Przywołanie sfery praxis oznacza rehabilitację antynaturalistycznego ideału dobrego życia we wspólnocie,
opartego na wysiłku dla samodoskonalenia5. Kontekst organizmu społecznego uwypukla rolę słów i praktyk komunikacyjnych. Sensem działania
staje się praktykowanie cnót. Dlatego też regulatorem społecznych zachowań jest wstyd. Istota refleksji politycznej – wedle Arystotelesa – koncentrowała się na poszukiwaniu życia sprawiedliwego i zgodnego z normami
etyki. Racjonalność działania komunikacyjnego stanowi pozytywną alternatywę wobec dyskredytowanego rozumu instrumentalnego.
Praktyka wraz z uświęcającym ją mitem nieskazitelnej wyłączności wyczerpuje drugi z rozpatrywanych model. Pesymistyczna ocena znajduje odzwierciedlenie w jego konstrukcji. Obnażeniu i dyskredytacji zostało poddane rozumienie demokracji jako władzy – ściślej tyranii – demosu. Przypadkowej
i chwiejnej większości. Chaos wytwarzany na skutek dominacji zasady dowolności wiedzie niezawodnie do „niewoli zupełnej”. Pozostawienie władzy w rękach chwilowej większości powstałej w obrębie demosu, prowadzi do rozszerzenia praktyk o charakterze magicznym, imitujących racjonalną refleksję.
Destrukcyjna siła oświecenia wywołała kryzys metanarracji – wielkich
opowieści, pozwalających każdemu śmiertelnikowi pojąć sens życia. Ich zanik jest równoznaczny z utratą zdolności do ogarnięcia całościowej wizji
świata6. Brak dostrzegalnych alternatyw paraliżuje zdolność sprzeciwu. Wykluczenie ocen i krytyki umożliwia panowanie politycznej poprawności. Należy pamiętać, iż wolność powstaje wówczas, gdy mówimy „nie”7. Miejsce
wspólnej prawdy zajmują: skrajna arbitralność, dowolność i woluntarystyczny konstruktywizm. Kwestionowanie prawdy podważa bezwzględną ważność
norm. Wraz ze „śmiercią Boga” giną wszelkie ideały. Przerost dążeń do
emancypacji prowadzi do jej zaprzeczenia. Nihilizm staje się ubocznym produktem oświecenia8. Świat „odczarowany” jest zatem światem nihilizmu.
Działania polityczne przestają być uzasadniane w odwołaniu do wyższych racji. Idea dobra wspólnego staje się niezrozumiała. Historia staje się jedynie
kostiumem9.
5 U. Schrade, Międzywojenna polska myśl narodowa. Od patriotyzmu do globalizmu, Kraków 2004, s. 1041.
6 Wyróżnikiem współczesnego stanu myśli politycznej stają się tzw. ideologie wycinkowe – skoncentrowane wyłącznie na wybranym sektorze problemów (np. ochronie środowiska naturalnego). Zob. A. Laska, Ideotwórczy…, dz.cyt., s. 8.
7 Zob. R. Safranski, Zło. Dramat wolności, Warszawa 1999.
8 Por. Tamże.
9 Zob. A. Magierska, Historia i polityka: wypożyczalnia cytatów i kostiumów, [w:] Społeczeństwo i Polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski,
Warszawa 2007.
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Rodząca się wiedza cząstkowa jest nakierowana na efektywność. Prymat skuteczności prowadzi do merkantylizacji rozumu, podporządkowuje
go mechanizmom rynkowym. Miejsce obowiązków wynikających z idei
prawdy i dobra, zajmuje kalkulacja zysków: przyjemności, korzyści indywidualnych. Sensem aktywności i kontaktów społecznych staje się wytwarzanie, sprzedaż i konsumpcja10. Technologia zastępuje narrację – stwierdza
S. Filipowicz. Zwycięża antropologia naturalistyczna, życie nabiera znaczenia czysto biologicznego11. Troska o przeżycie poprzedza pęd do łatwych i niezobowiązujących przyjemności – bez moralnych ograniczeń, ilościowych limitów; „wszystko dla wszystkich”. Moralność opartą na niezmiennych kanonach zastępują preferencje. W świecie odartym z ideałów
ceniona jest jedynie łatwo osiągalna wygoda. Następuje restytucja mitu
szczęśliwego głupca.
Kultura masowa przekształca się w kulturę przyzwolenia. Pojęcie grzechu, a więc naruszenia wartości, odstępstwa od cnoty, wypiera diagnoza
choroby. Narcystyczne przyzwolenie prowadzi do wytworzenia kultury terapii. Współczesne koncepcje sprawiedliwości wykluczają winę12.
Emotywizm zyskuje ideologiczną sankcję w konwencjonalnie rozbudowywanym zestawie praw człowieka. Politycznym wyrazem filozoficznych
zmian staje się idea państwa neutralnego światopoglądowo. Moralność
i wartości zostają zepchnięte do sfery prywatnej, a więc izolowane i deprecjonowane. Liberalizm wyrugował dawne prawdy w ich miejsce nie wprowadzając nowych. Koncepcje wspólnoty politycznej, stanowiącej przestrzeń funkcjonowania demokracji, zostają zapomniane. Ideę zgody, wymagającą istnienia prawdy, wypiera kompromis. Wartości zastępują interesy. Stanisław Filipowicz przypomina: myśliciele oświeceniowi poszukiwali
racjonalnego uzasadnienia dla prawa moralnego. Liberalna zasada neutralności oznacza zerwanie z ideałami tej epoki.
Radykalne dążenia do wyzwolenia z prawdy, postrzeganej jako fałszywa
świadomość niwecząca wolność, prowadzą do zaniku wspólnoty. W jej miejsce konstytuują się mniejszości przekonane o swej równoprawności. Relatywizm jest formą walki o tożsamość – wyjaśnia S. Filipowicz. Tożsamość
staje się konstruktem; konwencją, którą można wybrać, odrzucić, zmienić.
Prawda, dobro wspólne i większość są postrzegane jako totalitarne zagrożenie dla wolności. Obrona narcystycznych mniejszości wymaga likwidacji
wymienionych wartości. Paradoksalnie – wedle diagnozy S. Filipowicza –
godność jest używana jako usprawiedliwienie nihilizmu i relatywizmu.
10

Por. H. Marcuse, Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, Warszawa 1991.
11 U. Schrade, Międzywojenna…, dz.cyt.
12 Zob. M. Foucault, Nadzorować i karać: narodziny więzienia, różne wyd.
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Rozum instrumentalny redukuje status ludzi do rangi przedmiotu; jest
zaprzeczeniem podmiotowości zawartej w demokratycznym ideale. Nowoczesna racjonalność degraduje myśl, przenosząc ją do sfery techne. Rozum
instrumentalny potęguje wytwórczość, ograniczając zarazem inicjatywę.
Kondycji współczesnych demokracji sprowadzona do poziomu techne powoduje upadek wartości. Powstaje przestrzeń, w której zakorzenia się nihilizm. Dowolność wypiera kanony. Wola mocy rekompensuje poczucie
ideowej pustki – konstatuje Profesor. O ile ideału praxis upatrywano u starożytnych, o tyle źródła zgubnej fascynacji techne zostały zlokalizowane
w myśli nowożytnej – w dorobku Thomasa Hobbesa. Zamiast wychowania
ludzi, zaproponował on stworzenie systemu, który wprawdzie nie koryguje ułomnej natury, lecz zawiera funkcjonalne ograniczenia praktyk godzących w wartość życia. Gdy cnota zanika, wstyd przestaje być regulatorem
zachowań społecznych; w jego miejsce pojawia się strach przed silną władzą. Kolejna konstatacja S. Filipowicza brzmi: inżynieria społeczna zastąpiła etykę. Myślenie systemowe staje się „żelazną klatką racjonalności”.
Substratem dla mechanizmów inżynierii społecznej są masy. Rozwijając
ten wątek autor odwołuje się do dorobku myślicieli formułujących klasyczną krytykę społeczeństwa masowego. Ortega y Gasset eksponował triumf
przeciętności jako konsekwencję dogmatu równości. Fryderyk Nietzsche
obnażał niewielki format „człowieka stadnego”, „człowieka epoki dogasających świateł” oświecenia. Sens egzystencji standardowego uczestnika
społeczeństwa masowego wyczerpuje ideał życia łatwego; bez odpowiedzialności, lecz z bogatym zestawem roszczeń; z przyjemnością, ale bez refleksji. Egalitarne dogmaty zasadzają się na racjonalności instrumentalnej.
Twórczość zastępuje produkcja – konstatuje S. Filipowicz – w rezultacie
zrozumiałe jest tylko to, co jest typowe. W sferze publicznej oznacza to dominację politycznej poprawności, której bezalternatywność stanowi antytezę wszelkiej refleksji. Nowoczesność staje się – wedle diagnozy autora –
czasem upojenia rzekomo oczywistymi „prawdami” zawartymi w political
correcness. Napotykamy jednak na istotny paradoks, polityczna poprawność to próba ustanowienia kanonu. W relatywistycznym świecie „odczarowanym” może on podlegać zakwestionowaniu. Uruchomiony mechanizm destrukcji wszelkich dogmatów wydaje się trudny do zatrzymania, niwecząc próby restauracji wspólnoty, także ufundowanej na konstruktywistycznych koncepcjach political correcness.
Mechanizm produkcji nie omija prawa oraz informacji. Oba obszary są
niezwykle ważne dla powodzenia demokratycznego projektu, gdyż obejmują sferę wspólnych wartości wypracowywanych na skutek refleksji oraz
umożliwiają komunikację w obrębie wspólnoty. Stanisław Filipowicz przekonuje, że w praktyce pełnią odmienną rolę.
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Narzędziem systemu staje się prawo wytwarzane przez prawodawców.
Przekonanie o własnej racjonalności prowadzi do jego nadprodukcji. Dzieje się to w parlamentach, które nie są izbami refleksji, lecz „manufakturami prawa”. Dominacja schematu rozumu instrumentalnego sprawia, że
deputowani ulegają manii regulacji wszystkich sfer życia. Praktyka nadprodukcji prawa wynika z prób realizacji mitu pełnej regulacji – wskazuje Profesor. Mechaniczna recepcja prawa obcego znacznie ułatwia zadanie, nie
wymaga kłopotliwej dyskusji. Prawodawcom nie są obce pokusy nieustającej modernizacji. Prawo w takim ujęciu staje się kodyfikacją ideologii.
Równoczesny brak aksjologicznej zgodny jako fundamentu, sprawia, że
społeczeństwo pada ofiarą tyranii prawodawców. O kształcie ustaw decyduje arytmetyka, nie zaś sprawiedliwość. Tak powstające konstrukcje kolidują z moralnością opartą na doświadczeniu. W świecie „odczarowanym”
z prawdy jest ona niemożliwa. Następuje rozdźwięk pomiędzy ius (prawem) oraz iusitum (sprawiedliwością). Profesor Filipowicz przestrzega, że
rządy prawodawców stanowią karykaturalne zaprzeczenie idei rządów prawa.
Analogiczne zjawisko występuje w obszarze komunikacji. Media nie informują o faktach pozostawiając swobodę wnioskowania odbiorcom, lecz
samodzielnie kreują obraz rzeczywistości. Autor nazwał je „manufakturami opinii”. Opinia większości zastępuje religię. Zbiorowość nie uzasadnia,
lecz narzuca swe przekonania, w zamian oczekując bezwarunkowej aprobaty i pochlebstw. Kult przystosowania wynika wprost z akceptacji przeciętności, właściwej społeczeństwom masowym. Siła argumentów przegrywa konfrontację z argumentem siły. Z natury elitarny rozum nie odciska
swego piętna na powszechnej opinii. Wiedza i mniemanie stanowią przeciwieństwa, należą do całkowicie odmiennych modeli demokracji. Ogólniki
wypierają precyzję słowa. Człowiek przeciętny dysponuje gotowym zestawem opinii, lecz nie potrafi myśleć. Badania opinii społecznej stanowią
więc zapis chwilowego stanu uczuć i nastrojów, nie mają nic wspólnego
z różnorodnością rozumowo uzasadnianych opinii. Badania te w istocie
w większym stopniu służą kreacji i narzuceniu opinii, niż odzwierciedleniu
realnego stanu umysłów13. Upowszechnione opinie i stereotypy nie opierają się na żadnej filozofii – puentuje autor14.
Powyższy zarys toku wywodu poczynionego przez autora recenzowanego dzieła pozwala na dokonanie rekonstrukcji zasadniczych tez i argumentów.
Odrzucanemu wariantowi demokracji bazującej na koncepcji demosu
przeciwstawiony zostaje wzorzec społeczeństwa obywatelskiego. W rozS. Filipowicz, Demokracja…, dz.cyt., s. 175.
Tamże, s. 166.
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dziale zatytułowanym rozkosze bezmyślności rozwinięta została dychotomia, odnosząca się bezpośrednio do głównej tezy studium. Znaczenie konfrontacji oświeceniowych ideałów demokracji z kondycją współczesnych
praktyk ukrytych pod jej szyldem jest najwyraźniej dostrzegalne w zestawieniu civil society z realiami społeczeństwa masowego.
Demokracja gentelmanów, metaforycznie określenie pożądanego bieguna alternatywy, bazuje na filozoficznym dyskursie. Ma zatem charakter
elitarny, gdyż wiedza i zamiłowanie do subtelnej refleksji nigdy nie będą
udziałem ogółu. Walor powszechności może jedynie przynależeć wierze,
rozum jest nieuchronnie elitarny.
W omawianym kontekście niezwykle istotne wydają się rozważania zamieszczone w rozdziale poświęconym zasadzie reprezentacji. Autor wskazuje na dwie konkurencyjne koncepcje parlamentaryzmu. Wedle pierwszej
izby przedstawicielskie powinny skupiać warstwy elitarne. Dzięki temu
parlament stawałby się świątynią refleksji, miejscem konfrontacji idei prowadzącej do wypracowania wspólnej prawdy i dobra. Wówczas procedura
wyborcza musiałby spełniać rolę filtra opartego na kryterium cnoty i kompetencji. Przeciwstawny model parlamentu bazuje na elekcji podporządkowanej zasadzie odzwierciedlenia opinii ogółu. Prowadzi do wyłonienia
grupy, będącej miniaturą zbiorowości obywateli. Prymat osiąga zasada
liczby, wynikająca z uświęcenia aksjomatu równości. Krytycy twierdzą, iż
w rezultacie wagę argumentów wypiera arytmetyczna większość głosów.
Kompetencje są pozbawione znaczenia. Sterowanie uczuciami ludu i jego
przedstawicieli jest niezbędne dla podjęcia decyzji. Klęska demokracji –
podsumowuje autor – wynika z upadku filozoficznej refleksji i dyskursu.
Triumfują paramagiczne praktyki politycznego marketingu. Kreacja wizji
i mobilizacja elektoratu – aspekty socjotechniczne – marginalizują myśl
polityczną.
Teza mówiąca o potrzebie rehabilitacji myśli politycznej jako warunku
zaistnienia fenomenu demokracji, stanowiąca główne przesłanie recenzowanego studium, prowadzi do poważnych konsekwencji. Dyskurs wymaga
wiedzy, zdolności do samodzielnej refleksji oraz fundamentu aksjologicznego wyznaczającego przestrzeń, w której jest uprawiana. Powyższa konstatacja Stanisław Filipowicza odsłania istotny paradoks. Już J.J. Rousseau zauważył, iż społeczeństwo złożone z bogów zapewne dysponowałoby
ustrojem demokratycznym15. Jednakże wzorzec podlega realizacji w świecie istot niedoskonałych – zasadnicza rozbieżność pojawia się już na etapie
projektu. Warto więc spojrzeć na próby urzeczywistnienia – niespójnego
logicznie – pomysłu na demokrację.
15

J.J. Rousseau, Umowa społeczna, Warszawa 1966, s. 82, za: S. Filipowicz, Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu, Warszawa 2007, s. 13.
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W debatach toczonych u schyłku XIX stulecia należało poważnie potraktować postulat zapewnienia powszechnego dostępu do edukacji, pozwalającej każdemu z obywateli stać się podmiotem demokratycznego systemu. Był to kluczowy wątek politycznej refleksji nurtów plebejskich – socjalistycznych i ludowych, aż do połowy kolejnego wieku. Wówczas była to
prognoza ufundowana na optymistycznej wizji natury ludzkiej. Współcześnie jednak nie snujemy już przypuszczeń, lecz spoglądamy do doświadczeń historii. Realizacja kluczowego postulatu ruchów demokratycznych,
wyrosłych z tradycji oświecenia, nie spełniła pokładanych w nim nadziei.
Empiryczna weryfikacja skutków połączenia powszechnej edukacji i demokratycznych praw politycznych dowodzi, że obywatele kierują się emocjami, a nie refleksją. W efekcie łatwo podlegają sterowaniu. Przestrogi
sceptycznych wobec demokracji konserwatystów, konfrontujących pesymistyczną wizję ludzkiej natury z doświadczeniami egalitarnego ustroju opartego na optymistycznej antropologii, ponownie zyskują na znaczeniu16.
Fundament demokracji – zasada powszechności praw politycznych – okazuje się problematyczny. Dodatkowo jego sens odnosi się jedynie do sfery
techne. Istotniejsze są cechy jakościowe, warunkujące samodzielną refleksję oraz komunikację, a więc przestrzeń filozofii i dyskursu (sfera praxis).
Powrót demokracji na arenę dziejów nastąpił wraz z ukształtowaniem
się społeczeństwa masowego. Stwierdzenie to wydaje się banalne, ma jednak poważne konsekwencje. Przeciwstawny wobec civil society wariant demokracji zawiera się w pojęciu demos. Podlega urzeczywistnieniu w społeczeństwie masowym, charakteryzowanym również jako społeczeństwo rozrywki. W toku wywodu Stanisława Filipowicza zostają obnażone skutki dominacji egalitarnych przekonań w świadomości społecznej, które doprowadziły to upowszechnienia modelu szczęścia zawartego w formule zabawić
się na śmierć17. Wariant demokracji masowej, obserwowany w praktyce
współczesnych społeczeństw, stanowi zaprzeczenie oświeceniowych ideałów wyemancypowanego rozumu. Władzę na tłumem sprawują demagodzy, posługując się mieszaniną kłamstw, manipulacji i pochlebstw. Antytetyczny charakter społeczeństwa masowego względem ideałów demokracji
filozofów autor recenzowanego dzieła konkluduje w następujących słowach: „Filozoficzne pytania tracą wszelkie znaczenie. Myśl staje się stopniowo bagażem coraz bardziej niewygodnym. Podlega licznym restryk16 Należy zaznaczyć obecność w dorobku S. Filipowicza monografii poświęconej fragmentowi dziedzictwa polskiej myśli konserwatywnej: Tenże, Ujarzmienie rozumu politycznego. Polityczne horyzonty krakowskiej szkoły historycznej, Warszawa 1984.
17 S. Filipowicz obszernie odnosi się do pracy N. Postmana o takim właśnie tytule. Zob.
N. Postman, Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-buisnessu, Warszawa
2002.
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cjom. W dobie szybkiego rozwoju mediów elektronicznych słowo stało się
suplementem obrazu. Jest poskramiane i rugowane. Myślenie stało się
czymś bardzo niemodnym – psującym zabawę anachronizmem”18.
Autor podkreśla wyparcie politycznej refleksji i dyskursu przez populizm. Emotywizm współczesnych demokracji tworzy grunt dla rozwoju
marketingu politycznego. Wypieranie semantyki przez estetykę, a więc
słów – będących nośnikami wartości oraz idei – przez obrazy. Dyskurs zastąpiło widowisko, polityczne show. „Polityka uwalnia się od udręki myślenia” – podsumowuje Profesor.
Obnażeniu zagrożeń wynikających z poczynionej obserwacji Stanisław
Filipowicz poświęcił wiele energii, o czym świadczą wnioski liczne cząstkowe19. „Nowym kanonem mądrości stał się polityczny marketing. Jego oszałamiająca kariera sprawia, iż pokrewieństwo polityki i magii należy traktować bardzo poważnie” – ostrzega autor. Wyjaśniając poczynioną diagnozę
stwierdza: „Polityczny marketing – mimo racjonalistycznej fasady – narzuca w istocie kryteria skuteczności zgodne z regułami magii. Ogranicza
w sposób radykalny (…) wpływy debaty poddanej rygorom refleksji. Zawiesza reguły politycznego dyskursu. Cały ciężar politycznych praktyk
przenosi na płaszczyznę »uroków«, (…) Gesty liczą się bardziej niż słowa.
Wizerunek bardziej niż argumenty. Hasła zastępują namysł. (…) To właśnie nad tym pracują specjaliści od »marketingu«, przesuwając polityczne
praktyki na obszary magii, uparcie kwestionując wzorce działania, które
kształtowały się na gruncie tradycji Oświecenia”20. Przestrogę tę można
odnieść do kwestii kultury politycznej – tworzenie gotowych opinii przez
media i narzucanie ich przez partie polityczne prowadzi do upowszechnienia typu kultury politycznej podporządkowania. Tymczasem demokracja
autentyczna stawia wysokie wymogi w postaci kultury uczestnictwa, a więc
racjonalnej i samodzielnej refleksji, uprawniającej do udziału w publicznym dyskursie. Odwołując się do klasycznej typologii władzy autorstwa
Maxa Webera, S. Filipowicz dodaje, że w demokracji masowej dominuje
model przywództwa charyzmatycznego. W konsekwencji głosowanie staje
się aktem wyznania wiary, nie zaś racjonalnym wyborem.
Rozwijana na przestrzeni całego studium dychotomia ideału demokracji oraz współczesnych prób jej materializacji; civil society w opozycji do
społeczeństwa masowego; prawdy w starciu z nihilistycznym relatywizmem; wspólnoty ze mozaiką mniejszości; wydaje się zabiegiem niezwykle
prostym. Odnosząc się do kwestii tak poprowadzonego toku rozumowa18

S. Filipowicz, Demokracja…, dz.cyt., s. 79.
S. Filipowicz, Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu, Warszawa 2007, s. 70,
80, 144, 156, 160, 166–167, 175–176, 200, 203–204, 232, 243–246, 249.
20 Tamże, s. 243–244.
19
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nia, należy uwzględnić jego klasyczny charakter. Badacze historii filozofii
wskazują, iż w jej dziejach możemy odnaleźć dwie zasadnicze ścieżki,
którymi od tysiącleci podążali wielcy myśliciele i zwykli ludzie. Pierwsza
z nich zawiera się w kategorii wyzwania, druga – w pojęciu rezygnacji. Stanisław Filipowicz wyraźnie i sugestywnie broni stanowiska idealistycznego,
przestrzega przed afirmacją wypaczeń, stanowiących biegunowe przeciwieństwo wzorca, od którego zaczerpnęły dumną nazwę. Naraża się na zarzuty kapłanów politycznej poprawności. Obnaża „żałosną koncepcję
szczęścia” opartą na zadowoleniu z dobrobytu i rezygnacji z intelektualnych aspiracji. Zmusza czytelnika do zastanowienia się, czy wszechobecne
słowo „godność” – legitymizujące system praw człowieka i współczesną demokrację – przy całej gorliwości swych apologetów, nie jest przypadkiem
elegancką zasłoną dla pospolitej gnuśności…
Recenzowane studium zmusza do postawienia wielu fundamentalnych
pytań z zakresu filozofii polityki.
Po pierwsze, czy aby stać się dobrym obywatelem, uprzednio trzeba być
dobrym człowiekiem? Pytanie to dotyczy w istocie kwestii równości potencjału obywateli w powiązaniu z problemem zakresu ich praw politycznych.
Czy zatem urzeczywistnienie demokracji wymaga spełnienia warunków
wstępnych z zakresu kultury politycznej czy też możliwości intelektualnych
jednostki? Postawienie owego dylematu godzi w egalitarne aksjomaty politycznej poprawności. Naszkicowana diagnoza kondycji społeczeństw masowych zmusza jednak do jego uwzględnienia. Jakim suwerenem potrafimy być: filozofującymi gentlemanami czy roszczeniowym tłumem?
Po drugie, czy demokratyczny projekt nie jest obarczony nieuleczalną
wadą genetyczną w postaci rozbieżności jego wymagań z możliwościami
większości ludzi? Znane stwierdzenie J.J. Rousseau przyrównujące rozważany fenomen do ustroju bogów jest nadal aktualne. Doświadczenia XX
stulecia każą się zastanowić, czy masy obywateli mogą być w wystarczającym stopniu doskonałe, by sprostać zadaniu.
Po trzecie, czy zatem zasady ustroju politycznego pozwolą złagodzić destruktywne skutki dostrzeganego rozdźwięku między możliwościami a wymogami? Rozważane przez Stanisława Filipowicza warianty zasady reprezentacji pozwalają poszukiwać rozwiązań. Jeżeli ogół obywateli nie dąży
do uprawiania politycznej refleksji i dyskursu, może należy uwzględnić
koncepcje izby parlamentarnej, której członkowie – dzięki selekcji dokonanej wedle odpowiedniej procedury wyborczej – spełnią powyższe wyzwania. Puentując – czy demokracja może być elitarna, czy też nieuchronnie
pozostanie projektem egalitarnym?
Po czwarte, czy marketing polityczny sprzyja aktywizacji i partycypacji
mas obywateli w demokratycznych procedurach, czy też przeciwnie – jest
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znamieniem degeneracji ustroju? Relacje pomiędzy myślą polityczną
a marketingiem politycznym wymagają pogłębionej refleksji. Czy są to zjawiska wykluczające czy komplementarne?
Po piąte, czy możliwa jest demokracja oparta na samodzielnej i pogłębionej filozofii politycznej znajdującej ekspresję w publicznym dyskursie?
Czy też nieuchronnie jest ona zjawiskiem masowym? Wiara i emocje – jak
wskazano wyżej – mogą być powszechne; refleksja pozostanie udziałem
nielicznych.
Wskazane dylematy nie pozostają bez odpowiedzi. Czytelnik omawianego dzieła znajdzie subtelnie wyeksponowane sugestie, odnoszące się do
kierunków poszukiwania możliwych rozwiązań. Oparta na dychotomicznym przeciwstawieniu konwencja studium pt. Demokracja. O władzy iluzji
w królestwie rozumu przypomina formułę dialogu pomiędzy sprzecznymi
wizjami świata. Ponadto konfrontuje uwagi kreślące kształty modelu idealnego demokracji z doświadczeniami XX i początków XXI wieku. Godny
odnotowanie jest również fakt, iż autor odwołuje się do dorobku wielu filozofów, socjologów, antropologów, których w żadnym wypadku nie możemy przyporządkować do jednego nurtu ideologicznego. Manichejska formuła narracji nie jest zatem równoznaczna z przyjęciem uproszczonej perspektywy.

Społeczeństwo i Polityka Nr 2 (15)/2008

