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Wstęp 

Procesy demokratyzacji i transformacji systemowej to 

złożone problemy badawcze. Często bowiem trudno jest wy-

znaczyć linię między ustrojami demokratycznymi i niedemo-

kratycznymi. J. Schumpeter uważał, że kluczowym wyznacz-

nikiem jest cykliczny proces wyborczy. Nie postrzegał on jed-

nak demokracji jako idealnego ustroju, opartego na władzy 

ludu. Eksponował natomiast to, iż zwykle pozwala ona na 

wymianę elit. 

Koncepcja J. Schumpetera ma równie wielu zwolenni-

ków, jak i przeciwników. Między innymi L. Diamond podkre-

śla konieczność wyodrębnienia demokracji liberalnych w któ-

rych obowiązują rządy prawa i elektoralnych, które mają je-

dynie charakter formalny. 

W XX w. upadł szereg reżimów autorytarnych między 

innymi w Afryce, Europie Środkowej i Wschodniej oraz Ame-

ryce Łacińskiej. Trzecia fala demokratyzacji, szczególnie ta  

rozpoczęta w Europie Środkowej i Wschodniej pokazuje, iż 

transformacja może prowadzić do zmian, które mają różny 

charakter i przebiegają w różnym tempie. Wystarczy spojrzeć 

na Białoruś, Ukrainą i Polskę. Wszystkie państwa miały teore-

tycznie podobne możliwości transformacji systemowej, a jed-

nak ich tempo jest diametralnie różne.   

W latach dziewięćdziesiątych demokratyzacja przeży-

wała niewątpliwie swój renesans. Procesy demokratyzacji 
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rozwijały się zarówno w Europie Środkowej i Wschodniej, 

Ameryce Łacińskiej, a także na terenach b. ZSRR i Azji. Prze-

miany ustrojowe obejmowały zarówno sferę polityczną, spo-

łeczną jak i mentalnościową.  

Książka jest głosem w dyskusji na temat trudności jakie 

niosła za sobą transformacja systemowa, jakie były jej deter-

minanty i konsekwencje. Stanowi ona efekt rozważań, jakie 

miały miejsce podczas konferencji „Procesy transformacji 

i demokratyzacji we współczesnym świecie”, która odbyła się 

na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych 

Uniwersytetu Łódzkiego. 

W publikacji poruszono takie tematy jak: zmiany sys-

temowe na Węgrzech po 1989 r. i w Mołdawii, narodziny 

i rozwój demokracji w Estonii, Hiszpanii, na Ukrainie i w Pol-

sce, a także problemy systemowe występujące w Korei Pół-

nocnej. 

Szczególnie dużo miejsca poświęcono rozważaniom na 

temat Polski. Poruszane są zarówno kwestie dotyczące sys-

temu partyjnego, demokracji bezpośredniej, systemów me-

dialnych czy nawet wybranych aspektów polityki zagranicz-

nej.  

Autorzy opisują przeobrażenia systemowe, znaczenie 

zmian i ich specyfikę. Stawiają też szereg pytań: w jaki sposób 

wspierać procesy demokracji, jakie są warunki niezbędne dla 

jej funkcjonowania, co utrudnia, a nawet uniemożliwia ( jak w 

przypadku Korei) ich wprowadzenie. Pokazują też zachowa-

nia elit rządzących, jakość aparatu państwowego, bariery in-

stytucjonalne i ścieżki rozwojowe, 
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W artykułach analizowane są też regionalne uwarun-

kowania zmian i stawiane są pytania o przyszłość procesów 

transformacji. Rozważania są niezwykle aktualne, ponieważ 

we współczesnym świecie możemy zaobserwować wysoką 

dynamikę zmian systemowych. 

Na początku XXI demokracja była bowiem ustrojem 

dominującym1. Obecnie w wielu regionach, np. w Ameryce 

Łacińskiej czy nawet w Europie, przeżywa kryzys. Społeczeń-

stwa takich regionów jak Azja Centralna czy Bliski Wschód 

w ogóle nie wykazują gotowości do akceptacji zasad demo-

kracji. Mimo to wydaje się, iż ustrój demokratyczny, choć nie-

doskonały, będzie nadal tym, który w największym stopniu 

chroni prawa jednostki i pozwala na partycypację w życiu 

społecznym i politycznym. 

 

 

Małgorzata Rączkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Przyjmuje się, iż panowała w 60% państw. M Gulczyński, Panora-
ma systemów politycznych świata. Warszawa 2004, s. 109.  
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Marta Rodziewicz 

Uniwersytet Łódzki 

Geneza zmian systemowych 

na Węgrzech po 1989 r. 

Podejmując problematykę transformacji ustrojowej na 

Węgrzech, należy wskazać na determinanty przemian poli-

tyczno-społecznych zachodzących tu po II wojnie światowej. 

Rozpoczęty w 1989 roku proces demokratyzacji nawiązywał 

bowiem zarówno do powstania z 1956 roku, jak i wydarzeń 

i skutków epoki J. Kádára.  

Wydarzenia z lat 1956-1989, w szczególności reformy 

Kadara, miały niepodważalny wpływ na przebieg transforma-

cji, jak również na kształtowanie tożsamości narodowej wę-

gierskiego społeczeństwa. Stanowią one element charaktery-

styczny oraz wyróżniający Węgierską Republikę Ludową na 

tle pozostałych państw bloku wschodniego1. 

Wpływy radzieckie na Węgrzech pojawiły się tuż po 

drugiej wojnie światowej. Na węgierskiej scenie politycznej 

brak było głęboko zakorzenionych tradycji demokratycz-

                                                             
1 Powyższa praca stanowi fragment pracy magisterskiej „Drogi wycho-
dzenia z komunizmu. Analiza porównawcza transformacji systemowej 
w Polsce i na Węgrzech w oparciu o wybrane determinanty wewnętrzne”. 



10 | Marta Rodziewicz 

 

nych2. Wzrastało znaczenie komunistów, dla których poparcie 

deklarowało 20% węgierskiego społeczeństwa. Wykorzystu-

jąc sprzyjającą sytuację, Związek Radziecki przypieczętował 

swoje wpływy podczas wyborów 31 sierpnia 1947 roku, 

w których komuniści zdobyli pełną władzę. Delegalizacji ule-

gły partie opozycyjne, czyniąc z partii komunistycznej jedyną 

funkcjonującą na arenie politycznej. Kolejnym krokiem było 

wprowadzenie w 1949 roku nowej konstytucji, zmieniającej 

nazwę państwa na Węgierską Republikę Ludową oraz wpro-

wadzającej system komunistyczny, na wzór tego panującego 

w Związku Radzieckim3.  

Najbardziej zbliżony do radzieckiego pierwowzoru był 

właśnie stalinizm węgierski. Formy i mechanizmy wprowa-

dzania systemu, stosowane w latach 1949-1956 przez Maty-

asa Rakosiego, przewyższały swoją brutalnością metody sto-

sowane w pozostałych państwach bloku wschodniego4. Ter-

                                                             
2 Węgry, przegrywając dwie wojny światowe, z państwa będącego czę-
ścią Monarchii Habsburgów, stały się podmiotem politycznym pozba-
wionym de facto suwerenności. Dyktatura Miklosa Horthyego zakończy-
ła się w 1945 roku, przerywając niedemokratyczne rządy na zaledwie 
2 lata, kiedy to wybory 1945 roku wygrała prozachodnia Niezależna 
Partia Drobnych Rolników. 
3 M. Migalski (red.), Partie i systemy partyjne Europy Środkowej 
i Wschodniej, Sosnowiec 2005, s. 55. 
4 E. Czarkowska, Interwencja Związku Radzieckiego na Węgrzech w 1956 
roku, Toruń 2006, s. 46. Współpracownicy Rakosiego stworzyli własny 
system ucisku społeczeństwa, dopuszczając się zbrodni i powodując 
straty wśród ludności. Wprowadzono również mechanizmy uniemożli-
wiające działalność grup innych niż komunistyczne, dlatego też począt-
kowo w Węgierskiej Republice Ludowej, w latach 1949-1956 brak było 
jakiejkolwiek opozycji antykomunistycznej. Istniał za to konflikt we-
wnętrzny między aktywistami komunistycznymi, działającymi podczas 
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ror stał się impulsem do wybuchu rewolucji w 1956 r.5 Wtedy 

też ujawniła się opozycja wobec władz komunistycznych. Re-

wolucji towarzyszyło bowiem pojawienie się, na krótko, na 

węgierskiej scenie politycznej partii opozycyjnych. Mimo iż 

wojska radzieckie szybko stłumiły działania opozycji, tak sa-

mo jak po dwóch tygodniach krwawo stłumiły powstanie, to 

wydarzenia roku 1956 miały swoje konsekwencje zarówno 

dla Węgrów jak i innych państw bloku wschodniego6.  

Władza zdecydowała się na podjęcie reform, w szcze-

gólności liberalizacji polityki wewnętrznej i poprawy stopy 

życiowej. W zamian domagała się jednak zaniechania podej-

mowania protestów i działań skierowanych przeciw partii 

rządzącej. Realizatorem tej polityki stał się János Kádár, se-

kretarz generalny KC węgierskiej partii komunistycznej, który 

przeprowadził poważne reformy gospodarcze w latach 60. 

                                                                                                                           
wojny w ZSRR, tzw. „moskalami”, do których należał m. in. Matyas Ra-
kosi a „krajowcami”, pochodzenia węgierskiego, działającymi podczas 
wojny na Węgrzech, w podziemiu, tj. János Kádár. T. Krawczyk, Stosunki 
między rządem i opozycją w wybranych państwach Europy, Toruń 2005, 
s. 194. 
5 Więcej na temat rewolucji 1956 roku patrz: V. Sebestyen, Twelve Days: 
The Story of the 1956 Hungarian Revolution, New York 2006; G. Litvan, 
J. M. Bak, L. H. Legters The Hungarian Revolution of 1956: reform, revolt 
and repression, 1953-1963, London 1996; P. Kecskemeti, The Unexpected 
Revolution: Social Forces in the Hungarian Uprising, Stanford 1961. 
6 T. Krawczyk, op. cit., s, 194. Więcej na temat powstania 1956 roku zob. 
M. Horvath, 1956 Rozstrzelana Rewolucja. Walka Węgrów z Interwencją 
Sowiecką, Kraków 2006; V. Sebestyen, Dwanaście dni. Rewolucja Wę-
gierska 1956, Warszawa 2006; Ch. Gati, Stracone złudzenia. Moskwa, 
Waszyngton i Budapeszt wobec powstania węgierskiego 1956 roku, War-
szawa 2006; E. Czarkowska, op. cit.; G.Litvan (red.), Rewolucja węgierska 
1956 roku. Reformy, bunt i represje 1953-1963, Warszawa 1996. 
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i 70., które podnosiły poziom życia obywateli, zachowując 

przy tym główne założenia systemu socjalistycznego7. 

W ramach liberalizacji życia politycznego w 1962 roku 

władze zezwoliły imigrantom politycznym z 1956 roku na 

powrót do kraju, a w marcu 1963 roku ogłosiły amnestię dla 

więźniów politycznych. W 1977 roku nastąpiła kolejna fala 

liberalizacji, tym razem w wymiarze kulturowym, polegająca 

na złagodzeniu cenzury i tolerowaniu przez państwo „wy-

dawnictw drugiego obiegu”8. Liberalizację życia gospodarcze-

go rozpoczął wprowadzony w 1968 r. program reform gospo-

darczych – Nowy Mechanizm Ekonomiczny - NEM, zakładają-

cy częściowe urynkowienie gospodarki. NEM w ciągu kilku lat 

odmienił strukturę społeczno-ekonomiczną i dał podstawy do 

formułowania się tzw. „drugiego społeczeństwa”. Zmiany te 

przejawiały się w powstaniu i funkcjonowaniu legalnego, 

prywatnego sektora gospodarki czy istnieniu szarej strefy 

obejmującej tzw. pracę po godzinach. W „drugą gospodarkę” 

zaangażowało się ponad 75% społeczeństwa. Zmiany miały 

miejsce również w sektorze państwowym i objęły podział 

wielkich zakładów na mniejsze jednostki oraz zezwolenie na 

konkurencję między nimi9. W aspekcie liberalizacji życia poli-

tycznego przełomowe było uchwalenie w 1983 roku nowego 

prawa wyborczego. Nowa ordynacja dawała możliwość rywa-

lizacji dwóch kandydatów (z partii komunistycznej) o jeden 

                                                             
7 M. Barański (red.), Systemy polityczne państw Europy Środkowej 
i Wschodniej. Ustrój, organy władzy, partie polityczne, Katowice 2005, 
s. 420. 
8 T. Krawczyk, op. cit., s. 230-231. 
9 P. Sula, System partyjny Republiki Węgierskiej, Wrocław 2005, s. 57. 
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mandat. Dodatkowo społeczeństwo na spotkaniach wybor-

czych mogło dokonywać selekcji kandydatów (z partii komu-

nistycznej). Wybory 1985 roku przeprowadzone według no-

wych zasad przyniosły liczne zmiany osobowe w składzie 

parlamentu, 63% nowo wybranych polityków dostało się do 

parlamentu po raz pierwszy10.  

Ten specyficzny program występujący na Węgrzech od 

początku lat 60. do drugiej połowy lat 80.11 zyskał miano „gu-

laszowego komunizmu” bądź wręcz „kadaryzmu”, gdyż był de 

facto oparty na rządach Kadara. Tolerował pluralizm ekono-

miczny, opozycję w życiu politycznym w ograniczonym zakre-

sie, stopniowo wprowadzał mechanizmy wolnorynkowe 

i poszerzał polityczną partycypację. Proces ten zmienił realny 

socjalizm na formy systemu mieszanego, łączącego paternali-

styczną władzę z pozapolitycznymi wolnościami obywatel-

skimi. Władze z własnej woli rezygnowały z gospodarki cen-

tralnie planowanej, monopolu na środki masowego przekazu 

oraz ze stosowania przemocy politycznej. Liberalizacja poli-

tyczna i gospodarcza sprawiła, że kadaryzm nabrał częściowo 

cech charakterystycznych dla demokracji egalitarnej12.  

                                                             
10 Ibidem, s. 59. 
11 Z przerwą w latach 1973-1975, kiedy w wyniku nacisków z Moskwy 
powrócono do zasad centralnego planowania, co zaowocowało kryzy-
sem ekonomicznym na początku lat 80. Rok 1982 to próby przełamania 
kryzysu poprzez ponowne wprowadzenie pakietu ustaw liberalizacyj-
nych. 
12 T. Krawczyk, op. cit., s. 230. Więcej na temat kadaryzmu patrz: 
A. Gerő, I. Pető, Unfinished socialism. Pictures from the Kadar era, bmw 
1999. 
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Przemiany gospodarcze niosły ze sobą wiele pozytyw-

nych zjawisk. Prócz wykształcenia podstaw obywatelstwa 

ekonomicznego, sprzyjały rozwojowi przedsiębiorczości, 

zmianom w świadomości społecznej oraz doprowadziły do 

wykształcenia się klasy średniej w obowiązującym systemie. 

W aspekcie politycznym cechą odróżniającą Węgry od pozo-

stałych państw bloku wschodniego była partycypacja inteli-

gencji w działalności partyjnej. Podczas gdy w pozostałych 

państwach rok 1968 stanowił odwrót od zaangażowania 

w życie partii, o tyle na Węgrzech społeczeństwo wstępowało 

do partii „by mieć możliwość jej zmiany”13. Wśród minusów 

reform kadaryzmu niewątpliwie należy wymienić fakt, iż po-

wstrzymały one rozwój społeczeństwa obywatelskiego, ru-

chów obywatelskich i opozycyjnych14. 

Program ten sprawdzał się w warunkach węgierskich 

aż do połowy lat 80. Mimo że gospodarka Węgier funkcjono-

wała lepiej niż w innych państwach bloku radzieckiego  

i tutaj w drugiej połowie lat 80. pojawił się kryzys. Pod koniec 

lat 80. niewydolność systemu gospodarczego doprowadziła 

do „odrodzenia” społeczeństwa obywatelskiego i powstawa-

nia organizacji opozycyjnych. Sprzyjająca okazała się polityka 

nowego przywódcy ZSRR, Michaiła Gorbaczowa jak również 

coraz silniejszy ferment wewnątrz partii komunistycznej na 

Węgrzech. Janos Kadar, którego poglądy na tle zmian w Mo-

skwie były za bardzo konserwatywne, tracił poparcie wśród 

                                                             
13 P. Sula, op. cit., s. 58. 
14 Więcej na temat okresu kadarowskiego na Węgrzech zob.: B. Góral-
czyk, Węgierski pakiet, Warszawa 2000, s. 13-41. 
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członków własnej partii oraz poparcie samego Gorbaczowa. 

W maju 1988 roku na skutek porozumienia frakcji reformato-

rów z frakcją centrum, Kadar był zmuszony ustąpić ze stano-

wiska sekretarza generalnego partii (pozostał tylko jej prze-

wodniczącym, co nie gwarantowało mu nic prócz funkcji ho-

norowych)15.  

W latach 1987-1989 środowiska opozycyjne stworzyły 

podstawy niezależnych organizacji politycznych w kraju. 

Wśród organizacji opozycyjnych znajdowały się: Związek 

Wolnych Demokratów (SzDSz), Węgierskie Forum Demokra-

tyczne (MDF), Związek Młodych Demokratów (FIDESZ). 

Ugrupowania te zyskały poparcie społeczeństwa, posiadały 

program antykomunistyczny jak również wystarczający po-

tencjał polityczny16. Opozycja wobec systemu na Węgrzech 

                                                             
15 M. Barański, op. cit., s. 421. 
16 T. Krawczyk, op. cit., s. 198. Za jedną z pierwszych organizacji opozy-
cji faktycznej można uznać Związek Młodych Demokratów (FIDESZ). 
Pierwszy zjazd miał miejsc w 1987 roku, a struktury organizacyjne 
powstawały od 30 marca 1988 roku, mając w założeniu stanowić alter-
natywę dla legalnego Związku Młodzieży Komunistycznej. W ramach 
FIDESZ działali głównie młodzi ekonomiści i prawnicy. Początkowo 
jako szeroki ruch społeczny, nie posiadał konkretnego programu. Póź-
niejsze postulaty dotyczyły głównie wolności słowa oraz wprowadzenia 
demokracji i pluralizmu. Kolejną z organizacji był utworzony przez tzw. 
miejską inteligencję Związek Wolnych Demokratów (SzDSz). Grupował 
dawnych marksistów i semiopozycję rewizjonistyczną z lat 70. i 80. 
Występując w obronie praw człowieka z czasem ewoluował w kierunku 
liberalizmu demokratycznego, współpracując z narodowcami i lu-
dowcami. Narodowcy i ludowcy z kolei skupili się wokół Węgierskiego 
Forum Demokratycznego (MDF), którego pierwsze regularne spotkania 
odbywały się od 1987 roku w miejscowości Lakitelek. MDF, skupiające 
literatów, ekonomistów i naukowców, głosiło początkowo program 
bardziej postępowy niż opozycyjny. Później ewaluował on w stronę 
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miała jednak charakter specyficzny, gdyż stopniowo ewolu-

owała z „represyjnie tolerowanego” do „zinstytucjonalizowa-

nego ruchu protestu” stricte politycznego. Wzrost aktywności 

i radykalizacja poglądów w większości tych ruchów nastąpiły 

dopiero w latach 1988-1989, czyli post factum, w momencie 

rozpoczęcia procesów demokratyzacji, w trakcie demontażu 

systemu realnego socjalizmu, gdy okazało się że wprowadze-

nie demokracji to tylko kwestia czasu17. 

Prócz organizacji opozycji faktycznej na terenie Węgier 

działało wielu aktywistów opozycyjnych i ruchów semiopozy-

cji. Charakterystyczna była działalność w ramach tzw. „anty-

polityki”18, rozumianej jako działalność kontrkulturowa, pole-

gająca na tworzeniu niezależnych ruchów pokojowych, ekolo-

gicznych, naukowych, będących alternatywą dla władzy i poli-

tyki. Wyznawcy idei antypolityki nie popierali ani Związku 

Radzieckiego ani Zachodu ze Stanami Zjednoczonymi na czele, 

kładli nacisk na poszanowanie praw obywatelskich, postulo-

                                                                                                                           
koncepcji „trzeciej drogi” między socjalizmem a komunizmem, aby 
później reprezentować idee chrześcijańskiej demokracji. 3 września 
1988 MDF stało się oficjalnie organizacją stricte polityczną. Z ruchu tego 
wywodzą się późniejsi węgierscy politycy tj. Jozsef Antall i Peter Boross. 
Ugrupowaniem opozycyjnym o tradycjach historycznych była reakty-
wowana w listopadzie 1988 Niezależna Partia Drobnych Rolników. 
Wśród członków dominowali przedstawiciele starszego pokolenia, 
a partia zgodnie ze swoją tradycją programową stanowiła demokra-
tyczna alternatywę komunizmu. T. Krawczyk, op. cit., s. 195-197. 
17 A. Wolff-Powęska, Oswojona rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia 
w procesie demokratyzacji, Poznań 1998, s. 286-289. 
18 Pojęcie przypisywane Gyorgy Konradowi, węgierskiemu intelektuali-
ście. W 1982 wydał on książkę „Antypolityka”, która została uznana za 
manifest programowy ruchów rewizjonistycznych młodzieżowych na 
Węgrzech. 
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wali nie demokratyzację systemu, a całkowite zastąpienie 

struktur państwowych strukturami obywatelskimi19. Do se-

miopozycji zaliczały się również niezależne ruchy studenckie, 

mające na celu wspieranie i ochronę subkultury studenckiej, 

tj. koła naukowe, dyskusyjne, kluby polityczne, artystyczne, 

zapewniając swobodę poglądową, naukową oraz kulturalną. 

Na początku lat 80. powstała platforma porozumienia dla 

ruchów semiopozycyjnych „Sieć wolnych inicjatyw”, zajmują-

ca się głównie drukiem i rozprowadzaniem nielegalnych cza-

sopism20. 

Słabość i małą aktywność węgierskich ruchów antyko-

munistycznych można tłumaczyć na wiele sposobów. Pierw-

szym z powodów jest trauma obecna wśród węgierskiego 

społeczeństwa, spowodowana wydarzeniami 1956 roku. 

Istotniejszych przyczyn należy szukać we względnie dobrej 

sytuacji ekonomicznej panującej na Węgrzech oraz dużej au-

tonomii społeczeństwa od władz, w porównaniu z pozostały-

mi państwami bloku radzieckiego. Węgierska opozycja, jako 

typowy ruch intelektualny, nie miała pola do wyrażania swo-

ich poglądów. Nie odbywały się masowe wystąpienia robotni-

ków, ponieważ przedsiębiorstwa posiadały dużą niezależność 

finansową, na przykład same decydowały o poziomie płac 
                                                             
19 Myśl przewodnia wyznawców antypolityki wpłynęła na założenie 
i działalność pierwszego ruchu pokojowego na Węgrzech - Dialog. Po-
czątkowo członkowie Dialogu współpracowali ze Związkiem Młodzieży 
Komunistycznej i Krajową Radą Pokoju w demonstracjach pokojowych, 
głosząc prawo do życia w pokoju i pacyfistycznych kontaktów z innymi 
krajami Europy. Z racji deklarowanej niezależności od państwa Dialog 
został zdelegalizowany przez władze. 
20 T. Krawczyk, op. cit., s. 232 – 236. 
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w danym zakładzie. Kościół katolicki i luterańsko-kalwiński 

również nie odgrywały znaczącej roli politycznej, ponieważ 

ponad 60 procent społeczeństwa deklarowało się jako nie-

praktykujące21.  

Należy podkreślić, iż ruchy opozycyjne i semiopozycyj-

ne wysuwały postulaty reformy systemu komunistycznego na 

Węgrzech, jednak nie negowały systemu w całości. Założenia 

kadaryzmu były częściowo zbieżne z celami większości ru-

chów opozycyjnych, a pod koniec lat 80. program opozycji 

niczym się nie różnił od programu reformistycznego skrzydła 

partii komunistycznej. Z tych powodów opozycja faktyczna 

pojawiła się w momencie demontażu systemu i była partne-

rem w dyskusji z komunistyczną elitą rządzącą22. 

Znaczącą rolę w procesie przemian ustrojowych na Wę-

grzech odegrała również (albo i przede wszystkim) Węgier-

ska Socjalistyczna Partia Robotnicza, a konkretnie ewolucja 

wewnątrz partii, która stała się elementem sprzyjającym 

i w rezultacie przesądzającym o zmianie systemowej.  

Pierwsze znamiona kryzysu i nadchodzących zmian 

w partii nastąpiły w 1986 roku i były związane ze słabnącym 

poparciem dla Kadara, który nie dostrzegał ani postępujących 

problemów gospodarczych ani zmian zachodzących w samym 

ZSRR, związanych z polityką „odwilży” Gorbaczowa. W rezul-

tacie w WSPR nastąpił rozłam i podział na trzy frakcje we-

                                                             
21 Więcej na temat działalności Kościoła Katolickiego na Węgrzech 
w czasach komunizmu zob. M. Koźmiński (red.), Odmiany i oblicza ko-
munizmu. Węgrzy, Polacy i inni, Warszawa 2007, s. 91-130. 
22 T. Krawczyk, op. cit., s. 241-242. 
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wnętrzne: reformatorów, centrum oraz zwolenników utrzy-

mania status quo i Kadara. Powyższy podział zainicjował Imre 

Pozsgay, rozpoczynając w grudniu 1986 narodową dyskusję 

dotyczącą reform. W rezultacie nowej polityki partii, w której 

coraz większe wpływy mieli reformatorzy, Kadar zrezygno-

wał z pełnionej funkcji23.  

Na Nadzwyczajnej Konferencji Partyjnej frakcja refor-

matorów postulowała zmiany systemowe, mające na celu 

wprowadzenie socjalistycznego pluralizmu. W rezultacie kon-

ferencji nastąpiły zmiany personalne w kierownictwie partii, 

w Komitecie Centralnym i Biurze Politycznym. Sekretarzem 

generalnym został Karol Grosz, powołano również cztery ze-

społy robocze mające na celu rozwiązać problemy społeczno-

ekonomiczne24. 

Jednym z pierwszych rozwiązań liberalizujących ustrój 

polityczny była ustawa z 11 stycznia 1989 roku. Parlament 

węgierski uchwalił ustawę o wolności zrzeszania się i demon-

strowania swoich poglądów. Nie precyzowała ona wprawdzie 

zasad powstawania partii politycznych, ale również tego nie 

zakazywała, co de facto legalizowało ruchy opozycyjne i partie 

polityczne. Przełomowym momentem dla przemian we-

wnątrzpartyjnych, jak również dla całego systemu było posie-

dzenie KC WSPR w lutym 1989 roku, podczas którego podjęta 

została decyzja o pluralizacji życia społecznego i by ją urze-

                                                             
23 P. Sula, op. cit., s. 59-61. 
24 Pierwszy zespół miał zająć się podsumowaniem epoki kadarowskiej, 
drugi zespół kwestiami związanymi ze statutem partii, trzeci natomiast 
wypracować nowe sposoby komunikacji ze społeczeństwem. 
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czywistnić – o wprowadzeniu systemu wielopartyjnego. Swo-

ją dominującą rolę w partii przypieczętowali reformatorzy, 

deklarujący zasadę wyższości interesów społeczeństwa wę-

gierskiego nad interesem aparatu partyjnego. Zmiany te zapo-

czątkowały dialog komunistów z opozycją, w postaci legal-

nych już partii i grup społecznych. Działania podjęte przez 

reformatorską frakcję partii komunistycznej prowadziły do 

liberalizacji systemu politycznego i oznaczały wejście na dro-

gę ku demokracji parlamentarnej25. Można więc stwierdzić, iż 

demokratyzacja na Węgrzech miała charakter odgórny, gdyż 

to elity komunistyczne zdecydowały się na reformy systemo-

we. 

Dzięki tym zmianom od początku 1989 roku na Wę-

grzech zaczął się kształtować system wielopartyjny, nie mają-

cy jeszcze jednak swojego odzwierciedlenia w parlamencie26. 

Wśród nowo powstałych, legalnych partii opozycyjnych 

można wyodrębnić trzy grupy. Pierwszą z nich tworzą partie 

nowe, będące partiami protestu przeciw reżimowi węgier-

skiemu – były to partie w większości przypadków powstałe 

z wyżej wymienionych opozycyjnych ruchów społecznych. 

Zaliczają się do nich: Węgierskie Forum Demokratyczne 

(WFD), Związek Młodych Demokratów (FIDESZ), Związek 

Wolnych Demokratów (ZWD). Drugą grupę stanowiły partie 

historyczne, które po 1940 roku musiały zawiesić swoją dzia-

łalność: Niezależna Partia Drobnych Rolników (NPDR), Chrze-

ścijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa (ChDPL), Węgierska 

                                                             
25 P. Sula, op. cit., s. 59-61. 
26 M. Migalski, op. cit., s. 56. 
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Partia Socjaldemokratyczna (WPSd), Węgierska Partia Ludo-

wa. W trzeciej grupie znalazły się partie będące odłamami 

skrzydła reformatorskiego partii komunistycznej, jak np. po-

wstały w 1987 Nowy Front Marcowy27.  

Wielość nowych partii na arenie politycznej, a co za tym 

idzie wielość nurtów politycznych jakie reprezentowały ro-

dziła potrzebę konsolidacji opozycji. W tym celu 22 marca 

1989 roku zwołano pierwsze spotkanie grup kontestujących 

reżim. „Opozycyjny okrągły stół”, miał na celu wypracowanie 

wspólnego stanowiska opozycji wobec strony rządowej. 

W negocjacjach brali udział członkowie WFD, ZWD, FIDESZ, 

NPDR, Węgierskiej Partii Ludowej, WPSd, Niezależnej Demo-

kratycznej Ligii Wolnych Związków Zawodowych28. 

O pokojowej metodzie zmiany systemu zadecydowano 

10 czerwca 1989 roku. 13 czerwca 1989 roku oficjalnie roz-

poczęły się obrady tzw. trójkątnego stołu29. Trójkątnego gdyż 

strony negocjacji stanowili: partia komunistyczna, oficjalne 

organizacje społeczne – satelity WSPR oraz ugrupowania 

opozycyjne antykomunistyczne. W ramach prac powołano 

                                                             
27 Ibidem, s. 57-59. 
28 Ibidem, s. 61. 
29 Niektórzy symbolicznie odczytują datę 13 czerwca. Obrady trójkątne-
go stołu rozpoczęły się ponad tydzień po wyborczym zwycięstwie Soli-
darności, 3 dni przed pogrzebem Imre Nagya (komunista, premier pod-
czas rewolucji 1956 roku, ogłosił neutralność Węgier, stanął na czele 
oporu Węgrów przeciw interwencji radzieckiej, aresztowany i skazany 
na śmierć. Dla Węgrów symbol oporu antysowieckiego i antykomuni-
stycznego). 6 lipca 1989 ogłoszono rehabilitację Nagya, w tym samym 
dniu zmarł János Kádár. J. Kochanowski, Węgry. Od ugody do ugody 
1867-1990, Warszawa 1997, s. 186. 
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6 komisji politycznych i 6 komisji ekonomicznych, wszystkie 

w składzie mieszanym (opozycyjno-rządowym). Do głównych 

kwestii podczas obrad należały następujące zagadnienia: 

zmiany konstytucyjne, projekty prawa o partiach, prawo wy-

borcze, zmiany prawa karnego, sprawy dotyczące mass me-

diów, reklamy, gwarancje pokojowej transformacji30. 

Od transformacji w pozostałych krajach, proces ten od-

różnia fakt, iż w rozmowach naprzeciw komunistom stanęło 

zorganizowane już społeczeństwo polityczne, czyli partie po-

lityczne i organizacje społeczne, które istniały od 1988, a od 

czasu uchwalenia ustawy działały legalnie. 

Znamienny był również fakt, iż w czasie, gdy w War-

szawie czy Pradze negocjowano podczas obrad wyłącznie 

reguły okresu przejściowego, zasady jakimi miała się rządzić 

polityka do czasu wolnych wyborów, o tyle w Budapeszcie od 

razu tworzono reguły nowego demokratycznego państwa. 

Produktem węgierskiego Narodowego Okrągłego Stołu nie 

był kontrakt polityczny, ale projekty sześciu ustaw, które mia-

ły być fundamentalnymi regułami nowej demokratycznej po-

lityki31. 

Obrady narodowego trójkątnego stołu zakończyły się 

18 września 1989 roku i dały początek procesowi demokraty-

zacji na Węgrzech. Na treść porozumień wpłynęła wyważona 

reakcja Związku Radzieckiego na wynik wyborów czerwco-

                                                             
30 P. Sula, op. cit., s. 62. 
31 A. Wołek, Demokracja nieformalna. Konstytucjonalizm i rzeczywiste 
reguły polityki w Europie Środkowej po 1989 roku, Warszawa 2004, 
s. 168. 
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wych w Polsce. Sukces trójkątnego stołu był jednak połowicz-

ny, gdyż część opozycji – Związek Wolnych Demokratów oraz 

Związek Młodych Demokratów – odmówiły podpisania poro-

zumień końcowych, nie popierając propozycji Węgierskiego 

Forum Demokratycznego i Węgierskiej Socjalistycznej Partii 

Robotniczej, dotyczącej wyboru prezydenta w powszechnym 

głosowaniu, ale poprzedzonym elekcją parlamentarną. Opo-

zycja uznała powyższe rozwiązanie za korzystne tylko dla 

WSPR, gdyż gwarantowały partii zachowanie wpływów. Po-

dejrzewano również układ Pozsgay - Antall – „wasz prezy-

dent, nasz premier” na wzór Polski lub po prostu postulowa-

no chęć całkowitego odcięcia się od komunizmu w myśl zasa-

dy „żadnej koalicji z komunistami”32.  

Uzgodnienia przyjęto w postaci projektów ustaw doty-

czących: poprawek do konstytucji, Trybunału Konstytucyjne-

go, partii politycznych, wyborów parlamentarnych, zmian 

w kodeksie karnym oraz zmian w postępowaniu karnym. 

Z powodu braku całkowitej zgodności do niektórych projek-

tów dołączono rozwiązania alternatywne. Na drugą część 

porozumienia składały się zobowiązania sygnatariuszy, doty-

czące zmian systemowych33. 23 października 1989 zmieniono 

nazwę państwa z Węgierskiej Republiki Ludowej na Republi-

kę Węgierską. 

Cechą charakterystyczną pierwszych wolnych wybo-

rów, które odbyły się 25 marca 1990 roku, był fakt, iż rywali-

zacja rozegrała się między partiami reprezentującymi demo-

                                                             
32 P. Sula, op. cit., s. 63. 
33 Ibidem, s. 63-64. 
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kratyczną opozycję: Węgierskim Forum Demokratycznym 

a Związkiem Wolnych Demokratów. Ugrupowania postkomu-

nistyczne nie odegrały znaczącej roli w wyborczej rywalizacji, 

mimo iż członkowie frakcji reformatorskich w partii odegrali 

kluczową rolę podczas pierwszego etapu przeobrażeń. W wy-

borach zwyciężyło Węgierskie Forum Demokratyczne uzy-

skując 42,5% poparcia. Partia ta utworzyła koalicję z Nieza-

leżną Partią Drobnych Posiadaczy (11,4%) i Chrześcijańsko-

Demokratyczną Partią Ludową (5,4%). Szefem rządu został 

Jozef Antall ze zwycięskiej partii demokratycznej34. 

Podsumowując, elementem wyróżniającym zmianę sys-

temową na Węgrzech jest w pełni konsensualny charakter 

transformacji oraz zgodne przejście od komunizmu do syste-

mu demokratycznego. Można również stwierdzić, iż dzięki 

temu komuniści zachowali kontrolę nad zachodzącymi proce-

sami, równocześnie sami inicjując nowe reguły demokratycz-

ne. Przypadek węgierskiej drogi odejścia od komunizmu ce-

chuje zatem nie tylko konsensualność, ale również brak ze-

rwania ciągłości między starym a nowym systemem35. 

 

                                                             
34 J. Wojnicki, Kształtowanie systemów wielopartyjnych Europy Środko-
wowschodniej 1989-2004, Pułtusk 2004, s. 47-49. 
35 A. Wołek, op. cit., s. 168-170. 
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Adrian Skoczylas 

Uniwersytet Łódzki 

Proces demokratyzacji w Mołdawii 

po rozpadzie ZSRR. 

Mołdawia to szczególne państwo pośród byłych repu-

blik sowieckich. Podzielone na trzy odrębne i sprawnie funk-

cjonujące części, borykające się z kwestiami narodowościo-

wymi obok państw nadbałtyckich uznawane jest jednak za 

jedno z najbardziej demokratycznych (z państw dawnego 

ZSRR)1. Co warto również podkreślić, to najbiedniejsze pań-

stwo Europy, które przez niemal trzy lata nie potrafiło sku-

tecznie wybrać prezydenta, jest jednocześnie najpoważniej-

szym wschodnim pretendentem do wstąpienia do Unii Euro-

pejskiej. 

 Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie i analiza 

zmian zachodzących w Mołdawii od początku lat 90. oraz cha-

rakterystyka obecnego etapu procesu demokratyzacji. Za 

krańcową cezurę czasową przyjęto wybór Nicolae Timuftiego 

na prezydenta Mołdawii w marcu 2012 roku.  

                                                             
1 Na terenie państwa mołdawskiego dużą autonomię posiada 
w południowej części Gagauzja, państwem de facto jest również pół-
nocno-wschodnie Naddniestrze. 
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W opracowaniach, które pojawiły się przed rokiem 

2009, współczesną historię Mołdawii i proces transformacji 

tego państwa dzieli się na trzy okresy2. Pierwszy obejmuje 

lata 1988 – 1991, czyli czas od utworzenia Mołdawskiego 

Ruchu Demokratycznego do uchwalenia przez mołdawski 

parlament 27 sierpnia 1991 roku deklaracji niepodległości. 

Drugi etap rozpoczyna się w roku 1991 (moment bezpośred-

nich wyborów prezydenckich w grudniu 1991 roku), a kończy 

zmianą konstytucji i ustroju politycznego na republikę parla-

mentarną3. W tym samym czasie rozpoczyna się kolejny, trze-

ci okres współczesnej historii Mołdawii, obejmujący rządy 

Partii Komunistycznej Republiki Mołdowy i prezydenta Vla-

dimira Voronina. Obecnie należy jednak wyróżnić także 

czwarty etap demokratyzacji Mołdawii, rozpoczynający się 

w roku 2009, gdy do władzy doszedł demokratyczno-

liberalny Sojusz na Rzecz Integracji Europejskiej. 

Początek niepodległościowych działań w Mołdawskiej 

Socjalistycznej Republice Radzieckiej datuje się na rok 1988. 

Głównym inicjatorem ruchów był Front Ludowy (Narodowy), 

który żądał całkowitej suwerenności, wyjścia z ZSRR oraz 

uchwalenia ustawy językowej. Wizja potencjalnej suwerenno-

                                                             
2 W. Baluk, Zarys transformacji demokratycznej w Republice Mołdowa 
w latach 1988-2005 [w:] J. Winnicki, W. Baluk i G. Tokarz (red.), Wybra-
ne problemy badań wschodnich, Wrocław 2007, s. 37.  
3 Niektórzy specjaliści dzielą proces transformacji systemowej Mołda-
wii na dwa okresy, łącząc etapy z lat 1988-1991 oraz 1991-2000/2001 
w jeden, drugi wyznaczając na czas po 2001 roku. Por. T. Kapuśniak, M. 
Słowikowski, Mołdawia – rara avis in terris? Charakterystyka mołdaw-
skiego reżimu politycznego na tle poradzieckich doświadczeń transfor-
macyjnych, Lublin-Łódź 2009, s. 10. 
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ści stała się impulsem do działania dla dwóch grup Mołda-

wian – pierwszej opowiadającej się za samodzielnym pań-

stwem mołdawskim, drugiej (w tym część Frontu Ludowego) 

proponującej przyłączenie kraju do Rumunii. Prócz argumen-

tu historycznego, czyli dawnej przynależności Mołdawii do 

Rumunii, kluczowy był element etniczno-językowy4. 

W marcu 1990 r. odbyły się wybory do Rady Najwyższej 

Mołdawskiej SRR, które wygrali komuniści. Ponad jedna trze-

cia Rady została zajęta przed reprezentantów Frontu Ludo-

wego oraz osoby przez niego popierane. W wyniku kompro-

misu, między komunistami a Frontem Ludowym, przewodni-

czącym Rady Narodowej wybrano kandydata komunistów 

Mirceę Snegura, zaś na szefa rządu Mirceę Druca z Frontu 

Ludowego5. 23 czerwca 1990 r. uchwalono „Deklarację 

o suwerenności państwowej”, która wprowadzała wyższość 

ustawodawstwa republiki nad związkowym. We wrześniu 

tego roku prezydentem Mołdawii został Mircea Snegur.  

23 maja 1991 roku zmieniono nazwę państwa na Repu-

blikę Mołdowy, zrywając z sowiecką nomenklaturą. Pięć mie-

sięcy później, 27 sierpnia parlament Mołdawii ogłosił niepod-

ległość, delegalizując jednocześnie Partię Komunistyczną. 

Scena polityczna w coraz większym stopniu zdominowana 

była przez Front Ludowy, propagujący hasła zjednoczenia 

                                                             
4 Mołdawianie uważani są za Rumunów, zaś język mołdawski za co 
najwyżej odmianę języka rumuńskiego podyktowaną wpływami rosyj-
skimi m. in. poprzez zapis cyrylicą. Zob. J. Solak, Mołdawia: republika na 
trzy pęknięta. Historyczno-społeczny, militarny i geopolityczny wymiar 
„zamrożonego konfliktu” o Naddniestrze, Toruń 2010, s. 117. 
5 W. Baluk, op. cit., s. 38. 
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z Rumunią. W międzyczasie nazwa frontu została uzupełniona 

o przymiotnik „Chrześcijańsko-Demokratyczny”, jednoznacz-

nie wskazując na prawicowy i chrześcijański charakter. 

Z obozu komunistów wyłoniły się dwa największe ugrupowa-

nia: Agrarno-Demokratyczna Partia Mołdowy i Partia Socjali-

styczna6. 

Kolejne lata przyniosły nasilenie konfliktów i konfron-

tacji różnych koncepcji przyszłości państwa. W lutym 1994r. 

odbyły się przyspieszone wybory parlamentarne. Zwyciężyła 

w nich umiarkowana opcja ADPM, która zdobyła 56 manda-

tów w 104-osobowym parlamencie. Porażkę poniósł Chrześci-

jańsko-Demokratyczny Front Ludowy, który otrzymał zaled-

wie 9 mandatów7. Przewodniczącym parlamentu został zwią-

zany z socjalistami Petru Lucinschi. 

Nowe władze niezwłocznie przystąpiły do realizacji 

wyborczych postulatów. 6 marca 1994 r. odbyło się referen-

dum w sprawie mołdawskiej niepodległości, którą poparło 

95,4% głosujących przy 75-procentowej frekwencji8. 28 lipca 

parlament uchwalił Ustawę Zasadniczą, na podstawie której 

wprowadzono parlamentaryzm zracjonalizowany z silną po-

zycją prezydenta wybieranego w wyborach bezpośrednich 

i gospodarkę wolnorynkową. Rozstrzygała ona także szereg 

kwestii tożsamościowych, uznając między innymi za język 

państwowy mołdawski, a nie rumuński. Także symbole pań-

                                                             
6 Ibidem. 
7 www.e-democracy.md/en/elections/parliamentary/1994/results, 
(dostęp: 7.01.2012). 
8 Referendum zbojkotowali mieszkańcy Naddniestrza, stanowiący 
wówczas 18% ludności Mołdawii. 
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stwowe miały promować mołdawską odrębność: wprowa-

dzono nowe godło państwowe, historyczny herb księstwa 

mołdawskiego, a nowym hymnem państwowym została pieśń 

mołdawska „Nasz język” zastępująca patriotyczny utwór 

„Przebudźcie się Rumuni”9. 

Połowa lat 90. przyniosła na mołdawskiej scenie poli-

tycznej ruchy fragmentaryzujące największe partie. W rzą-

dzącej Partii Agrarnej także pojawiły się konflikty, skutkujące 

rozłamem partii i utratą parlamentarnej większości. W wybo-

rach prezydenckich w grudniu 1996 r. zwyciężył popierany 

przez socjaldemokratów i komunistów Petru Lucinschi. Jego 

prezydentura przypadła na trudny okres, związany ze zmia-

nami na scenie politycznej i wewnętrznym kryzysem ekono-

micznym i politycznym. W marcu 1998 r. odbyły się kolejne 

wybory parlamentarne. Postępujący kryzys i zubożenie spo-

łeczeństwa spowodowało spadek poparcia dla rządzącej cen-

trowej ADPM, która nie weszła do parlamentu. Wzmocniła się 

natomiast pozycja Partii Komunistów Republiki Mołdowa 

(PKRM), która zdobyła 40 ze 101 mandatów10. Wybory te 

potwierdziły wzrastające poparcie dla komunistów i początek 

ich dominacji na scenie politycznej. 

Rządy objęła jedna antykomunistyczna i centroprawi-

cowa koalicja „Sojusz na rzecz demokracji i reform”. Premie-

rem został Ion Ciubuc. W lutym 1999 r. kryzys w koalicji za-

                                                             
9 W. Baluk, op. cit., s. 44. 
10 www.e-democracy.md/en/elections/parliamentary/1998/results, 
(dostęp: 7.01.2012). 
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kończył się dymisją jego rządu i powołaniem nowego gabine-

tu Iona Sturza. 

Tymczasem głowa państwa Petru Lucinschi podejmo-

wał działania na rzecz utworzenia w Mołdawii republiki pre-

zydenckiej. W czerwcu 2000 r. parlament rozpatrzył 3 projek-

ty nowelizacji konstytucji. Propozycja Lucinschiego wzmac-

niała pozycję prezydenta, dwa projekty parlamentarne zwięk-

szały raczej kompetencje rządu i parlamentu. Ostatecznie 

wygrał poparty przez 90 deputowanych projekt umacniający 

rolę rządu i zmniejszający prerogatywy głowy państwa, która 

co więcej, miała być odtąd wybierana nie w wyborach po-

wszechnych, a pośrednich przez parlament. Mołdawia stała 

się tym samym jedyną we Wspólnocie Niepodległych Państw 

republiką parlamentarną. Ze względu na powszechny pogląd, 

że w krajach postkomunistycznych taki system lepiej niż pre-

zydencki sprzyja umocnieniu się demokratycznych reguł 

w państwie, Mołdawia zaczęła być postrzegana jako najbar-

dziej demokratyczne państwo WNP11. 

Termin wyborów nowego prezydenta wyznaczono na 

1 grudnia 2000 r. Głównymi konkurentami byli Vladimir Vo-

ronin, związany z Partią Komunistyczną, oraz Pavel Barbalat, 

przewodniczący Sądu Konstytucyjnego. Choć widoczną prze-

wagę miał Voronin, nie zdobył on wymaganej większości 

61 głosów. Urzędujący prezydent Lucinschi niezwłocznie sko-

rzystał z możliwości rozwiązania parlamentu, a przyspieszo-

ne wybory zostały zaplanowane na 25 lutego 2001 r. 

                                                             
11 W. Rodkiewicz, Od demokracji „wirtualnej” ku europejskiej: Geneza 
i konsekwencje przełomu politycznego w Mołdawii, Warszawa 2009, s. 9. 



Proces demokratyzacji w Mołdawii po rozpadzie ZSRR | 31 

 

Krótki termin kampanii przeszkodził rozdrobnionym 

partiom prawicowym w zawiązaniu wyborczego sojuszu. To 

pozwoliło Partii Komunistycznej bez większego wysiłku zde-

cydowanie wygrać wybory i osiągnąć parlamentarną więk-

szość konstytucyjną (71 mandatów)12. Komuniści dokonali 

wyboru wszystkich najważniejszych państwowych funkcji. 

Nową głową państwa został Vladimir Voronin, a premierem 

Vasile Tarlev. W skład rządu weszli jednak prócz komunistów 

także zwolennicy byłego premiera, Dumitru Braghisa. 

Wybory w marcu 2005 r. ponownie wygrała Partia Ko-

munistyczna, tym razem uzyskując 56 mandatów13.  

Po doświadczeniach wyborów na Ukrainie i w Gruzji, 

wiele uwagi poświęcano uczciwości wyborów i przestrzega-

niu prawa wyborczego. PKRM znając przyczyny „kolorowych 

rewolucji” w niektórych państwach Europy Wschodniej do-

kładała starań, by nie było cienia wątpliwości jeśli chodzi o 

przebieg głosowania, nawet kosztem nieznacznie gorszego 

wyniku. Układ sił w nowym parlamencie dawał komunistom 

większość. Ponownie zgłosili oni kandydaturę Voronina na 

urząd prezydenta, którą z obawy o przedterminowe wybory 

poparł ChDPL. Polityka Voronina, będącego zdecydowanym 

liderem partii i koncentrującego w swoich rękach wszystkie 

najważniejsze polityczne decyzje w państwie, doprowadziła 

                                                             
12 www.e-democracy.md/en/elections/parliamentary/2001/results, 
(dostęp: 7.01.2012). 
13 www.e-democracy.md/en/elections/parliamentary/2005/results, 
(dostęp: 7.01.2012). 
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do utworzenia systemu z niezwykle silną pozycją prezyden-

ta14. 

W kolejnych wyborach w kwietniu 2009 roku komuni-

ści chcąc uniemożliwić małym partiom wejście do parlamentu 

wprowadzili zakaz tworzenia bloków wyborczych. Skutek był 

jednak odmienny, bowiem działania przyczyniły się do konso-

lidacji partii opozycyjnych. Wybory wygrała PKRM (60 man-

datów). Do parlamentu weszły również: Partia Liberalna, Li-

beralno-Demokratyczna Partia Mołdawii i Sojusz „Nasza Moł-

dawia”15. Wszystkie trzy partie zajęły stanowisko opozycyjne 

wobec Partii Komunistów i Vladimira Voronina. 

Taki układ sił doprowadził do kolejnego kryzysu poli-

tycznego. Obawiano się utrwalenia dominującej pozycji ko-

munistów i zablokowania europejskich dążeń kraju. Bezpo-

średnią przyczyną kryzysu były jednak oskarżenia opozycji 

o sfałszowaniu wyborów. W Kiszyniowie spontanicznie wy-

buchały protesty, głównie młodzieżowe. 7 kwietnia na placu 

w centrum Kiszyniowa demonstrowało ok. 30 tys. ludzi. Sym-

bolicznie wywiesili oni flagę Rumunii oraz Unii Europejskiej. 

Prezydent Voronin publicznie oskarżył opozycję o próbę za-

machu stanu, co pogłębiło konflikt. 

Wydarzenia, które wtedy miały miejsce w Mołdawii 

określa się mianem „Twitter rewolucji”, ze względu na wyko-

rzystanie przez partie opozycyjne i lokalne organizacje poza-

rządowe elektronicznych form komunikacji i portali społecz-

                                                             
14 W. Baluk, op. cit., s. 52-53; W. Rodkiewicz, op. cit., s. 11-14. 
15 www.e-democracy.md/en/elections/parliamentary/2009/results, 
(dostęp: 8.01.2012). 
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nościowych. Sama „rewolucja” w pewnym sensie była podob-

na do „kolorowych rewolucji” przeprowadzonych na Ukrainie 

czy w Gruzji - społeczne protesty koncentrowały się wokół 

niezadowolenia ze sposobu przeprowadzenia wyborów i nie-

uprawnionego zrastania się aparatu partyjnego z państwo-

wym. Czynnikami wyróżniającymi sytuację w Mołdawii od 

innych podobnych wydarzeń na obszarze postsowieckim by-

ły: obojętność Zachodu, ograniczone zainteresowanie ze stro-

ny Rosji, słabość i podziały wewnątrz opozycji oraz determi-

nacja obozu rządzącego, by za wszelką cenę rozwiązać im-

pas16. 

Do wyboru nowego prezydenta komunistom brakowało 

jednego głosu w parlamencie. To pozwoliło opozycji na pod-

jęcie działań zmierzających do przeprowadzenia ponownych 

wyborów. Voronin miał plan utrzymania władzy w swoich 

rękach, choć konstytucja zabraniała mu pełnienia trzeciej 

kadencji prezydenta. W maju parlament wybrał go na swojego 

przewodniczącego, choć nadal formalnie pozostawał prezy-

dentem. Stanowiło to jawne pogwałcenie zasady trójpodziału 

władzy i zakazu łączenia funkcji prezydenta z innymi stano-

wiskami. Konflikt na mołdawskiej scenie politycznej pogłębiał 

się, partie opozycyjne bojkotowały wszelkie działania parla-

mentu, doprowadzając do jego rozwiązania i ponownych wy-

borów17. 

29 lipca 2009 r. odbyły się ponowne wybory parlamen-

tarne, w których wystartowało 8 partii. Zwyciężyła partia 

                                                             
16 T. Kapuśniak, M. Słowikowski, op. cit., s. 40-41. 
17 W. Rodkiewicz, op. cit., s. 21-22. 
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komunistyczna, która jednak nie uzyskała większości (jedynie 

48 mandatów)18. Opozycja składająca się z tych samych partii, 

które weszły do parlamentu już w kwietniu, utworzyła 

w sierpniu Sojusz na rzecz Integracji Europejskiej. Łatwo 

osiągnięto porozumienie w sprawie podziału najwyższych 

stanowisk w państwie. Nowym przewodniczącym parlamentu 

miał zostać Mihai Ghimpu (Partia Liberalna), premierem - 

Vladimir Filat (Partia Liberalno-Demokratyczna Mołdawii), 

zaś prezydentem Marian Lupu (Demokratyczna Partia Moł-

dawii). O ile jednak pierwsze dwa stanowiska udało się prze-

głosować na forum parlamentu, o tyle do wyboru prezydenta 

zabrakło Sojuszowi 8 głosów. To dawało PKRM możliwość 

blokowania wyboru nowej głowy państwa, a w konsekwencji 

mogło doprowadzić do ponownych wyborów parlamentar-

nych. 

Rozwiązaniem mogła być zmiana konstytucji, jednakże 

referendum przeprowadzone 5 września 2010 roku okazało 

się niewiążące ze względu na frekwencję (tylko 30%)19. Skut-

kowało to koniecznością rozwiązania parlamentu. Kolejne 

wybory zarządzono na 28 listopada 2010 r. Zwyciężyła Partia 

Komunistów Republiki Mołdowy, zdobywając 42 mandaty. 

Wybory te pokazały, że w Mołdawii liczą się jedynie cztery 

stronnictwa. 

                                                             
18 www.e-democracy.md/en/elections/parliamentary/20092/results, 
(dostęp: 8.01.2012). 
19 Aż 88% odpowiedzi było pozytywnych. Zob. www.e-demo-
cracy.md/en/elections/referendum/2010/results, (dostęp: 8.01.2012). 
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Na stanowisku premiera pozostał Vladimir Filat (Partia 

Liberalna). Choć Sojusz na Rzecz Integracji Europejskiej po-

większył swoją przewagę do 59 głosów, to nadal brakowało 

mu dwóch do wybrania głowy państwa. Problem ten istniał 

przez niemal dwa lata. Proponowano m. in. kolejne zmiany 

w konstytucji albo przyśpieszone wybory parlamentarne. 

Ostatecznie dopiero 16 marca 2012 r. parlament Moł-

dawii wybrał na prezydenta sędziego Nicolae Timofti, kandy-

data rządzącego Sojuszu na Rzecz Integracji Europejskiej 

(AIE), przewodniczącego Naczelnej Rady Sądownictwa. 

Oprócz 58 deputowanych Sojuszu, zagłosowali za nim także 

członkowie tzw. grupy Igora Dodina, który wcześniej odszedł 

z partii komunistycznej20. Tym samym w polityce mołdaw-

skiej potwierdzony został nowy etap demokratyzacji, w któ-

rym najwyższe urzędy obsadzone są przez proeuropejski so-

jusz liberalno-demokratyczny. 

Ewolucja ustawodawstwa powodowała zwiększanie lub 

zmniejszanie znaczenia poszczególnych organów władzy pań-

stwowej. Poszczególne siły polityczne, zwłaszcza reprezentu-

jące dawną komunistyczną nomenklaturę, dążyły do wpro-

wadzenia w Mołdawii prezydenckiej formy rządów, która 

w założeniu miała gwarantować odbudowę niezależnej pań-

stwowości21. Przeszkodziły w tym konflikty personalne oraz 

                                                             
20 W. Rodkiewicz, Konsekwencje wyboru prezydenta Mołdawii, „Tydzień 
na wschodzie OSW” 2012, nr 12. 
21 J. Szymanek, Dylematy wyboru prezydenta Republiki Mołdowy: casus 
postkomunistycznego sporu o system rządów [w:] T. Mołdawa, J. Szyma-
nek (red.), Parlament - rząd - prezydent. Zagadnienia konstytucyjne na 
przykładach wybranych państw, Warszawa 2008, s. 113-114.  
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trudna sytuacja polityczna. Na mocy konstytucji z 1994 roku 

oraz późniejszych jej nowelizacji (m. in. tej z 1999 wprowa-

dzającej wybór prezydenta przez parlament) w Mołdawii wy-

kształcił się reżim parlamentarny z bardzo osłabioną pozycją 

prezydenta. Już sam wybór głowy państwa przez głosowanie 

w parlamencie osłabia jego pozycję, choć utrudnione jest usu-

nięcie go w trakcie kadencji22.  

Inny organ władzy wykonawczej, czyli rząd, ma w sys-

temie mołdawskim jeszcze mniejsze znaczenie. Wynika to 

z rozbudowanych funkcji kontrolnych parlamentu, który mo-

że większością głosów przegłosować wotum nieufności. Po-

nadto rząd odpowiada zarówno przed prezydentem jak 

i przed parlamentem, a propozycje premiera co do obsady 

resortów są aprobowane przez prezydenta. Głowa państwa 

odpowiada także za politykę wewnętrzną23. 

Najsilniejszą pozycję w Mołdawii ma parlament. Może 

samodzielnie usunąć prezydenta z urzędu w procedurze im-

peachmentu za złamanie prawa, zaś większość parlamentarna 

wyłania premiera, dysponując także możliwością jego odwo-

łania. W porównaniu z resztą republik postsowieckich Moł-

dawia jest jednym z nielicznych krajów, w których dużo więk-

szą władzę ma parlament niż prezydent. W tym względzie 

przypomina państwa nadbałtyckie (Estonię, Litwę i Łotwę)24. 

                                                             
22 R. Herbut, W. Baluk (red.), Transformacja systemów politycznych 
państw obszaru byłego Związku Radzieckiego, Wrocław 2010, s. 56-59. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
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Demokratyzacja była w Mołdawii procesem długotrwa-

łym. O ile jednak prawnie już po 2000 roku była republiką 

parlamentarną, o tyle w praktyce okazało się, że dominuje 

tam władza wykonawcza. Po 2001 roku pierwszy prezydent 

wybrany przez parlament Vladimir Voronin zdominował bo-

wiem scenę polityczną, posiadając o wiele większą realną 

władzę niż jego poprzednicy wybierani w wyborach po-

wszechnych25. 

W Mołdawii mamy również do czynienia z transforma-

cją systemu partyjnego. Obecny określany jest jako: wielopar-

tyjny z partią dominującą (A. Siaroff), system dużych partii 

(P. Mair) lub umiarkowanie wielopartyjny system nieskonso-

lidowany (W. Baluk). W obecnej sytuacji liczą się bowiem tyl-

ko 4 ugrupowania: Partia Komunistów Republiki Mołdowa, 

Partia Liberalna, Liberalno-Demokratyczna Partia Mołdowy 

oraz Partia Demokratyczna.  

Wskazuje się, iż wyjątkowość Mołdawii na tle innych 

byłych państw Związku Sowieckiego polega na tym, że wystę-

puje tam „nieprzerwany cykl zgodnego z prawem i konstytu-

cyjnego transfer władzy za pośrednictwem wyborów od mo-

mentu uzyskania przez Mołdawię niepodległości w 1991”. To 

właśnie w Kiszyniowie doszło do dwukrotnej zmiany władzy 

w wyniku procesu wyborczego - w 2001 rządy objęli komuni-

ści, osiem lat później liberałowie i demokraci26. Z drugiej jed-

                                                             
25 S. Roper, From Semi-Presidentialism to Parliamentarism: Regime 
Change and Presidential Power in Moldova, „Europe-Asia Studies” 2008, 
nr 1, s. 122. 
26 T. Kapuśniak, M. Słowikowski, op. cit., s. 19. 
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nak strony Mołdawia przez dłuższy czas pozostawała 

w zawieszeniu między „niespójnym pluralizmem a nieskonso-

lidowanym autorytaryzmem”, a poziom zaufania Mołdawian 

do naczelnych organów władzy państwowej ulegał obniżeniu. 

Co więcej, ze względu na problemy z utrzymaniem integral-

ności państwowej związane z terytorium Naddniestrza, Moł-

dawia posiada cechy państwa upadającego (failing state)27. 

Dokonanie analizy rozwoju politycznego i procesu de-

mokratyzacji w Mołdawii ułatwia wykorzystanie wskaźników 

monitoringu prowadzonego przez amerykańską fundację Fre-

edom House. Obejmuje on 1) jakość rządzenia na poziomie 

centralnym, 2) proces wyborczy, 3) poziom rozwoju społe-

czeństwa obywatelskiego, 4) niezależność mediów, 5) jakość 

rządzenia na poziomie lokalnym, 6) jakość i niezależność są-

downictwa oraz 7) poziom korupcji, na podstawie których 

tworzony jest wskaźnik (PD) czyli poziom demokracji. 

Każdy ze wskaźników przybiera wartość od 1 (maksy-

malnie demokratyczny) do 7 (maksymalnie autorytarny). 

Poniższa tabela przedstawia wartości siedmiu wskaźników 

oraz poziomu demokracji dotyczących Mołdawii w latach 

2003-201228: 

  

                                                             
27 Ibidem. 
28 www.freedomhouse.org/country/moldova, (dostęp: 20.01.2012). 
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1) 5,25 5,50 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 6,00 5,75 5,75 

2) 3,75 4,00 4,00 3,75 3,75 3,75 4,00 4,25 4,00 4,00 

3) 3,75 4,00 4,00 4,00 3,75 3,75 3,75 3,50 3,25 3,25 

4) 4,75 5,00 5,00 5,00 5,25 5,50 5,75 5,75 5,50 5,00 

5) - - 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 

6) 4,50 4,50 4,75 4,50 4,50 4,50 4,50 4,75 4,50 4,50 

7) 6,25 6,25 6,25 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

PD 4,71 4,88 5,07 4,96 4,96 5,00 5,07 5,14 4,96 4,89 

 

Tabela 1. Wskaźniki poziomu demokracji w Mołdawii w latach 2003-

2012. Opracowanie własne na podstawie www.freedomhouse.org. 

 

Na podstawie powyższych wartości można stwierdzić, 

że poziom demokracji w Mołdawii w ciągu kadencji Vladimira 

Voronina stopniowo pogarszał się z 4,71 do 5,07. Na koniec 

jego rządów mołdawski reżim polityczny stawał się - według 

określeń Freedom House - na wpół skonsolidowanym autory-

taryzmem. Od 2010 roku indeks przybiera niższe wartości. 

Wynik 4,89 można zaklasyfikować jako reżim przejściowy lub 

hybrydalny. Największy wpływ na to ma wskaźnik niezależ-

ności mediów (5,75 w latach 2009-10 i 5,00 w 2012), w dru-

giej kolejności zaś poziom rozwoju społeczeństwa obywatel-

skiego (3,75 w roku 2009, 3,25 w 2012). Niezmienny od wielu 

lat pozostaje poziom korupcji w Mołdawii, stosunkowo nega-

tywnie wypada również jakość rządzenia w strukturach lo-

kalnych. 
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Druga tabela przedstawia porównanie wskaźników 

Mołdawii z innymi państwami byłego ZSRR w latach 2003-

2012 w oparciu o uśredniony wskaźnik poziomu demokra-

cji29. 
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Estonia 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 2,0 1,9 1,9 

Łotwa 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,1 2,1 

Litwa 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

Ukraina 4,7 4,9 4,5 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 4,6 4,8 

Gruzja 4,8 4,8 5,0 5,0 4,7 4,8 4,9 4,9 4,9 4,8 

Mołdawia 4,7 4,9 5,1 5,0 5,0 5,0 5,1 5,1 5,0 4,9 

Armenia 4,9 5,0 5,2 5,1 5,2 5,2 5,4 5,4 5,4 5,4 

Kirgistan 5,7 5,7 5,6 5,7 5,7 5,9 6,0 6,2 6,1 6,0 

Rosja 5,0 5,3 5,6 5,8 5,9 6,0 6,1 6,1 6,2 6,2 

Tadżykistan 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,1 6,1 6,1 6,2 

Białoruś 6,5 6,5 6,6 6,7 6,7 6,7 6,6 6,5 6,6 6,3 

Kazachstan 6,2 6,3 6,3 6,4 6,4 6,4 6,3 6,4 6,4 6,5 

Azerbejdżan 5,5 5,6 5,9 5,9 6,0 6,0 6,4 6,4 6,5 6,6 

Uzbekistan 6,5 6,5 6,4 6,8 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 

Turkmenistan 6,8 6,9 6,9 7,0 7,0 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 

 

Tabela 2. Poziom demokracji w państwach byłego ZSRR w latach 2003-

2012. Opracowanie własne na podstawie www.freedomhouse.org. 

 

                                                             
29 www.freedomhouse.org/regions/central-and-eastern-europeeurasia, 
(dostęp: 20.01.2012). 
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Niezmiennie od wielu lat jedynymi postsowieckimi 

państwami, które można uznać za skonsolidowane demokra-

cje są Estonia, Łotwa i Litwa. Mołdawia w porównaniu z in-

nymi byłymi republikami Związku Sowieckiego wypada dość 

pozytywnie, nie umacnia bowiem reżimu autorytarnego. Nie-

zbyt zadawalające jest jednak utrzymywanie się systemu hy-

brydalnego. Powyższe zestawienie zwraca uwagę na brak 

państw, które można by uznać za na wpół skonsolidowane 

demokracje - wskazuje to na dystans dzielący republiki nad-

bałtyckie od pozostałych państw byłego ZSRR30. 

Niewątpliwym celem rządu Mołdawii jest przystąpienie 

do struktur europejskich. Istnieją jednak problemy we-

wnętrzne (nierozwiązana kwestia Naddniestrza, słaba kondy-

cja gospodarcza) i zewnętrzne (relacje z Rumunią), które 

w praktyce uniemożliwiają wstąpienie Mołdawii do Unii Eu-

ropejskiej w perspektywie co najmniej kilku lat. Kiszyniów 

otrzymuje wsparcie od przedstawicieli UE, takich jak Catheri-

ne Ashton czy Herman van Rompuy, jednakże całe wsparcie 

należy traktować raczej jako kurtuazyjne, gdyż nie pada żadna 

obietnica określenia perspektywy członkostwa31.  

Nadzieje na postęp i zbliżenie w relacjach Mołdawia - 

UE władze w Kiszyniowie wiązały z rozpoczętą w lipcu 2011 

r. prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej. Cel był jed-

noznaczny – chodziło o wpisanie do umowy stowarzyszenio-

                                                             
30 R. Herbut, W. Baluk (red.), Transformacja systemów politycznych…, 
s. 74. 
31 www.eastbook.eu/2011/07/country/moldova/moldawia-06-07-
2011-%E2%80%9Ejestesmy-gotowi-zaoferowac-wiecej%E2%80%9D-
h-van-rompuy-w-kiszyniowie/, (dostęp: 17.01.2012). 
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wej perspektywy członkostwa w UE. Właśnie w trakcie tego 

półrocza odbył się szczyt Partnerstwa Wschodniego. Jeszcze 

w okresie prezydencji Węgier w Radzie UE (I połowa 2011 

roku) ogłoszona została deklaracja, że poważne rozmowy 

stowarzyszeniowe Mołdawii i UE rozpoczną się w niedługim 

czasie. Premier Mołdawii Vlad Filat zapowiedział, że „uzyska-

nie perspektywy członkostwa w Unii byłoby niezmiernie 

ważną motywacją dla dokończenia zmian zachodzących 

obecnie w Mołdawii”32. 

Rząd Mołdawii zdawał sobie sprawę z szansy, jaką jest 

polska prezydencja. Mołdawski MSZ podkreślał, że przywią-

zywał do niej dużą wagę licząc na zarysowanie perspektywy 

wstąpienia do Unii Europejskiej. Istotne w tamtym czasie było 

ocieplenie relacji między Warszawą a Kiszyniowem, realizo-

wane poprzez wspólne przedsięwzięcia, takie jak Forum Unia 

Europejska – Mołdawia w Kiszyniowie, zorganizowane z ini-

cjatywy polskiego Instytutu Studiów Wschodnich w marcu 

2011 r. W trakcie wspomnianego Forum premier Donald Tusk 

zapewnił, że „Mołdawia jest Europą, nawet jeśli pozostaje dziś 

poza Unią Europejską - będziemy wspierać (was) w działa-

niach na rzecz akcesji do UE”33. 

Należy zauważyć, że to właśnie Mołdawia staje się pań-

stwem, którego wsparcie w kontaktach z UE może przynieść 

                                                             
32 www.eastbook.eu/2011/05/country/moldova/moldawia-05-05-
2011-zapowiedz-rozpoczecia-negocjacji-umowy-o-poglebionej-strefie-
wolnego-handlu-video/, (dostęp: 12.01.2012). 
33 www.eastbook.eu/2011/04/country/moldova/moldawia-polska-
prezydencja-%E2%80%93-szansa-ktorej-nie-mozna-zmarnowac/, 
(dostęp: 13.01.2012). 
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największe powodzenie, a przynajmniej wydaje się najlep-

szym kandydatem. Słabe relacje Polski z Białorusią, utracona 

fascynacja Ukrainą i Gruzją, niska wiarygodność tych pań-

stwa, a także względne niedostrzeganie przez Polskę Armenii 

i Azerbejdżanu tworzą z Mołdawii kraj ważny z punktu wi-

dzenia polskiej polityki wschodniej i Partnerstwa Wschodnie-

go. Wstąpienie Mołdawii do UE niesie ze sobą mniejsze poli-

tyczne koszty niż np. wstąpienie Ukrainy ze względu na po-

wierzchnię i liczbę ludności, a także mniejsze ryzyko poten-

cjalnego konfliktu z Federacją Rosyjską, jeśli wziąć pod uwagę 

akcesję Gruzji34. 

Wybór Nicolae Timoftiego na urząd prezydenta Mołda-

wii, można uznać za szansę na stabilizację w tym państwie. 

Jednakże z drugiej strony, proeuropejska koalicja również ma 

problemy jeśli chodzi o kontynuowanie współpracy, co sprzy-

ja budowaniu poparcia dla obozu postkomunistów. Przepro-

wadzona demokratyzacja i względnie wewnętrzny charakter 

sporu z Naddniestrzem uczynił z Mołdawii „państwo zapo-

mniane”, które nie wzbudza na arenie międzynarodowej tyle 

kontrowersji co Białoruś czy Ukraina. Szansą byłaby integra-

cja europejska, choć niewątpliwym problemem jest niewielki 

poziom zainteresowania takim procesem ze strony pogrążo-

nych w kryzysie państw Unii Europejskiej. Potencjał jednego 

z najlepiej demokratyzujących się państw byłego ZSRR wyda-

je się niewykorzystany. 

                                                             
34 Ibidem. 
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Wojciech Lieder 

Uniwersytet Łódzki 

Narodziny i rozwój demokracji 

w Estonii. 

1. Lata 1918-1940. 

Republika Estońska jest krajem leżącym w Europie Pół-

nocnej, nad Morzem Bałtyckim, o powierzchni 45 226 km² 

(prawie siedmiokrotnie mniejszym niż Polska), liczącym po-

nad 1,3 mln mieszkańców (liczba ludności samej Warszawy 

wynosi ponad 1,7 mln mieszkańców)1. 

Geneza dzisiejszego, demokratycznego ustroju tego 

nadbałtyckiego kraju sięga roku 1918 kiedy to Estonia po raz 

pierwszy w historii pojawiła się na mapie Europy jako suwe-

renne państwo.  

Ówczesny parlament Autonomicznej Guberni Estoń-

skiej2 w wyniku zaistnienia sprzyjających czynników ze-

                                                             
1 Opracowane na podstawie danych zawartych w Encyklopedii PWN 
(www.encyklopedia.pwn.pl). 
2 Jednostka administracyjna wchodząca w skład Imperium Rosyjskiego. 
Obejmowała północną część dzisiejszego terytorium Estonii. Gubernię 
Estońską nazywano również zamiennie Księstwem Estonii lub Gubernią 



46 | Wojciech Lieder 

 

wnętrznych (wycofująca się Armia Czerwona i tym samym 

ustępujący rząd bolszewików) postanowił proklamować nie-

podległość Estonii.  

W opracowanej przez Radę Starszych Maapäevu pro-

klamacji niepodległości Estonia stawała się suwerenną repu-

bliką demokratyczną. 23 lutego 1918 roku proklamowano 

niepodległość w teatrze „Endla” w Parnawie, 24 lutego w Tal-

linie, Tartu, Białym Kamieniu i Fellinie, a 27 lutego Rakvere. 

Ogłaszanie utworzenia suwerennego państwa następowało z 

reguły po usunięciu władz radzieckich, a przed wkroczeniem 

wojsk niemieckich. Władze bolszewickie, zagrożone nadej-

ściem Niemców, na ogół ustępowały bez oporu przed delega-

tami estońskimi, wspieranymi głównie formacjami „Omakait-

se"3. Walki miały miejsce jedynie w Tallinie4. 

Okupacyjny reżim niemiecki był równie restrykcyjny 

jak dotychczasowe rządy bolszewickie. Polityczne działania 

władz okupacyjnych miały na celu nadanie Estonii niemiec-

kiego charakteru i były wymierzone w estoński ruch narodo-

wy. Kres okupacji niemieckiej wiązał się z wybuchem rewolu-

cji w samych Niemczech. 8 listopada marynarze niemieckiej 

floty wojennej w Rewlu poparli rewolucję w Niemczech, 

a wkrótce przyłączył się do nich cały garnizon. Jednocześnie 

w stolicy odbywały się antyokupacyjne manifestacje robotni-

cze, na których żądano przekazania władzy Rządowi Tymcza-

                                                                                                                           
Rewelską – nazwa wzięła się od miasta Rewel (ówczesnej stolicy owej 
guberni). 
3 Estońska ochotnicza formacja zbrojna działająca w „podziemiu”. 
4 J. Lewandowski, Historia Estonii, Wrocław 2002, s. 171. 
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sowemu. 19 listopada, na mocy umowy podpisanej w Rydze 

między przedstawicielami władz niemieckich a estońskim 

Rządem Tymczasowym, przejmował on pełnię władzy na ca-

łym terytorium Estonii5. 

Estończycy nie cieszyli się długo odzyskaną niepodle-

głością, gdyż wkrótce swój marsz na zachód zaczęła Armia 

Czerwona. Można powiedzieć, że mieszkańcy tego małego, 

nadbałtyckiego kraju po okupacji niemieckiej trafili pod oku-

pację radziecką, przeżywając swoiste déj{ vu.  

Działania wojenne wywarły zasadniczy wpływ na pro-

cesy gospodarcze, społeczne, polityczne i kulturalne w Estonii 

w latach 1918-1920, niemniej już w tym czasie doszło do wy-

darzeń, które wpłynęły na kształt państwa estońskiego 

w następnym dwudziestoleciu6. 

15 czerwca 1920 roku uchwalono Konstytucję Republi-

ki Estońskiej, która postrzegała przewodnią rolę legislatywy, 

a nawet nie przewidywała zaistnienia egzekutywy w postaci 

Prezydenta. Władze sądownicza i wykonawcza zostały całko-

wicie podporządkowane władzy ustawodawczej7. Twórcy 

Konstytucji uważali, iż zapewnia ona „najbardziej demokra-

tyczny porządek na świecie” m. in. poprzez bardzo szeroką 

rolę demokracji bezpośredniej (inicjatywa ustawodawcza 

                                                             
5 Ibidem, s. 172-174. 
6 Ibidem, s. 182. 
7 Riigikog (parlament estoński o 3-letniej kadencji) powoływał sędziów 
Sądu Najwyższego, powoływał i kierował pracami rządu. Głową pań-
stwa był naczelnik (Riigvanem), którym był aktualnie urzędujący pre-
mier. 
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potrzebowała podpisu jedynie 25 000 obywateli, aby wejść 

w życie). 

W praktyce jednak system ten był niestabilny i często 

skutkował zmianami w rządzie i Riigikogu. Nieudolność 

władz doprowadziła do niezadowolenia wśród Estończyków. 

Nie bez znaczenia były również skutki kryzysu lat dwudzie-

stych XIX wieku, które wyjątkowo boleśnie odczuto w małych 

krajach. 

1 stycznia 1938 roku weszła w życie nowa ustawa za-

sadnicza. Wzmocniono pozycję prezydenta (wyłaniany w po-

wszechnych wyborach na 6-letnią kadencję, mianował rząd 

z premierem na czele), ograniczono prawa obywatelskie 

(czynne prawo wyborcze przysługiwało od 22. roku życia, 

awyborcy zostali pozbawieni inicjatywy ustawodawczej), 

parlament podzielono natomiast na dwie izby: wyższą (Riigi-

nõukogu) i niższą (Riigivolikogu)8. 

Kres państwowości Estonii nastąpił w 1940 roku, kiedy 

to w wyniku postanowień paktu Ribbentrop-Mołotow trafiła 

ona do radzieckiej strefy wpływów. 

 

2. Lata 1991-2011. 

Dzisiejsza Estonia jest już w pełni demokratycznym 

państwem, o wysokim wskaźniku informatyzacji. Jest „bałtyc-

kim tygrysem gospodarczym”, którego spektakularny sukces 

ekonomiczny i polityczny „Newsweek” opisał krótko: „mały 

kraj, któremu się udało”. „Spektakularna” była także zapaść 

                                                             
8 Ibidem, s. 198.  
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gospodarcza, która nastąpiła w czerwcu 2007 roku i trwała 

do czerwca 2010 roku. Praca, jaką trzeba włożyć w rozwiąza-

nie obecnych problemów natury finansowej jest jednak nie-

wielka w porównaniu z tą z okresu zaraz po rozpadzie ZSRR, 

która miała na celu wdrożenie radykalnych reform społecz-

nych, politycznych i gospodarczych. 

20 sierpnia 1991 roku proklamowano niepodległość 

Republiki Estonii. Rozpadowi ZSRR towarzyszył głęboki kry-

zys gospodarczy, który utrudniał funkcjonowanie i tak już 

wyczerpanego 60-letnią okupacją radziecką nowo powstałego 

państwa. 

W 1991 roku ceny wzrosły o 629%, przy czym żywność 

podrożała o 713%, inne artykuły codziennego użytku o 574%, 

a usługi o 327%9. Kwitła korupcja i „czarny rynek”. Mart Laar, 

autor wolnorynkowych reform w Estonii, dwukrotnie wybra-

ny na urząd premiera (w latach 1992-1994 oraz 1999-2002) 

opisuje ówczesne nastroje w swojej książce „Estoński cud”: 

Niewielu wierzyło wówczas w lepszą przyszłość. Transformacja 

z komunizmu do gospodarki rynkowej jest niesłychanie wyma-

gającym i trudnym wyzwaniem. Wszyscy wiedzą, jak zrobić 

zupę rybną z ryby, ale kto wie, jak odzyskać rybę z powrotem? 

(…) Patrzyliśmy w wielkim zainteresowaniem na doświadcze-

nia Zachodu, próbującego modernizować swoją gospodarkę; na 

reformatorów z Azji i Ameryki Południowej. (…) Wiedzieliśmy 

tylko, że nie było czasu do stracenia. Ziemia usuwała się nam 

                                                             
9 J. Lewandowski, Estonia, Warszawa 2001, s. 246. 
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spod nóg. A więc – ufając w Bożą pomoc – skoczyliśmy. Skoczy-

liśmy w nicość.  

28 czerwca 1992 roku uchwalono obecnie funkcjonują-

cą konstytucję. Jednoizbowy parlament zwany Zgromadze-

niem Państwowym (est. Riigikogu) pełni funkcję władzy 

ustawodawczej, stanowi prawo, powołuje premiera, prze-

wodniczącego Sądu Najwyższego oraz prezydenta, ratyfikuje 

umowy międzynarodowe, sprawuje kontrolę nad egzekutywą. 

Kadencja Zgromadzenia Państwowego początkowo trwała 

3 lata, obecnie trwa 4 lata. 

Prezydent Republiki Estonii reprezentuje państwo 

w stosunkach międzynarodowych, na wniosek rządu mianuje 

i odwołuje przedstawicieli dyplomatycznych Republiki Esto-

nii oraz przyjmuje listy uwierzytelniające, zarządza wybory 

do parlamentu, zwołuje pierwsze jego posiedzenie, przedsta-

wia przewodniczącemu parlamentu propozycję zwołania jego 

nadzwyczajnej sesji, ogłasza ustawy i podpisuje listy ratyfika-

cyjne, wydaje dekrety, wnosi projekty zmiany Konstytucji, 

desygnuje kandydata na prezesa Rady Ministrów, powołuje i 

odwołuje członków rządu10.  

Do zadań rządu należy m. in. prowadzenie wewnętrznej 

i zagranicznej polityki państwa, organizacja stosunków z in-

nymi państwami, koordynacja działalności instytucji pań-

stwowych, organizowanie wykonywania ustaw, rezolucji Rii-

gikogu oraz aktów Prezydenta Republiki, przedkładanie Rii-

gikogu projektów ustaw, a także umów międzynarodowych 

                                                             
10 System polityczny Estonii, www.stosunki-miedzynarodowe.pl/syste-
mypolityczne/935-system-polityczny-estonii, (dostęp: 11.12.2011). 
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w celu ich ratyfikacji bądź wypowiedzenia, opracowanie pro-

jektu budżetu państwa i przedkładanie go Riigikogu nie póź-

niej niż na trzy miesiące przed końcem roku budżetowego 

oraz kierowanie jego wykonaniem i przedłożenie Riigikogu 

sprawozdania z wykonania11. 

Priorytetami dla pierwszych rządów estońskich stały 

się reforma walutowa i finansów publicznych, prywatyzacja 

i ściągnięcie inwestycji zagranicznych, uregulowanie stosun-

ków z Rosją i „otwarcie się na zachód” (w tym szczególnie 

ważnym „kierunkiem” dla Estonii stała się Skandynawia).  

Na osiem dni przed uchwaleniem Konstytucji udało się 

wprowadzić nową walutę – koronę estońską. Estonia jako 

pierwszy kraj wyszła ze strefy rublowej. Politycy i ekonomiści 

estońscy wzorowali się szczególnie na reformach Leszka Bal-

cerowicza w Polsce. Zmianom bacznie przyglądali się 

i wspierali je Finowie. W latach 1991-1994 trwały rozmowy 

z Rosją na temat wycofania wojsk poradzieckich i demarkacji 

granicy.  

Znaczny progres nastąpił też w kwestii integracji ze 

strukturami Wspólnoty Europejskiej. 13 maja 1993 roku 

przyjęto Republikę Estonii do Rady Europy. Bardzo „owocny” 

w kontaktach ze Wspólnotą Europejską okazał się rok 1995: 

1 stycznia weszła w życie umowa o wolnym handlu ze Wspól-

notą Europejską, 12 czerwca podpisano Układ Europejski 

między Estonią a Wspólnotą Europejską, zaś 24 czerwca Es-

tonia złożyła wniosek o przyjęcie do UE.  

                                                             
11 Ibidem. 
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W latach 1995-1998 Estonia zacieśniała współpracę 

z Łotwą, Litwą i krajami skandynawskimi. W 1998 r. podpisa-

no istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa dokument – 

Kartę Bałtycką – co było przesłanką przyjęcia do struktur 

NATO. „Kamieniem milowym” odnośnie integracji europej-

skiej okazała się Konferencja Międzyrządowa w Brukseli 31 

marca. Zadecydowano na niej o rozpoczęciu z Estonią roko-

wań w sprawie wstąpienia do Unii Europejskiej.  

Estonia odnosiła sukcesy nie tylko na arenie międzyna-

rodowej, ale także w polityce wewnętrznej. W walce z korup-

cją i nadmiernym fiskalizmem wsławił się wspomniany już 

wcześniej Mart Laar, który jako premier przeforsował ustawę 

o podatku liniowym.  

Reforma służyła szybkiemu wzrostowi aktywności go-

spodarczej społeczeństwa. Gdy Estończycy zorientowali się, 

że jeśli będą więcej pracować, również więcej zarobią, a rząd 

nie będzie karał ich zwiększaniem ciężarów podatkowych, 

przedsiębiorczość wzrosła zaskakująco szybko. Zaczęło po-

wstawać tysiące nowych małych i średnich firm, restauracji, 

hoteli i sklepów. W 1992 roku w Estonii zarejestrowanych 

było około 2000 przedsiębiorstw. W 1994 roku liczba ta wy-

nosiła już 70 tys. Estonia zmieniła się z kraju klasy robotniczej 

w kraj przedsiębiorców. To pozwoliło uniknąć masowego 

bezrobocia. W latach 1994-1995 bez zatrudnienia pozostawa-

ło 4% osób w wieku produkcyjnym, choć w latach 1993-1994 

ponad 30 procent tej grupy straciło pracę w wyniku upadku 

sowieckich zakładów przemysłowych. W 1995 roku gospo-
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darka Estonii rozwijała się już bardzo szybko – nad brzegami 

Morza Bałtyckiego doszło do gospodarczego cudu12. 

Okres „prosperity” Estonii zdawał się nie mieć końca. 

Odważne reformy wewnętrzne, sprawnie prowadzona polity-

ka zagraniczna doprowadziły do dwóch wielkich sukcesów 

w 2004 roku. Estonia stała się członkiem Unii Europejskiej 

i NATO. Bezpieczeństwu militarnemu ze strony NATO wtóro-

wał bezpieczny, zrównoważony rozwój gospodarczy oparty 

o Danię, Finlandię i Szwecję. Dzięki temu, iż kraje te również 

należą do Unii Europejskiej, współpraca gospodarcza zyskała 

nowy wymiar. Szwedzkie i fińskie banki „wpompowały” 

w gospodarkę Estonii nowy kapitał, popularyzując kredyty. 

Nastąpiła niespotykana w żadnym innym kraju informatyza-

cja. Dziś ponad 90% terytorium Estonii jest objęte dostępem 

do szerokopasmowego Internetu (ogromną rolę w rozbudo-

wie sieci nadajników należy przypisać szwedzkim firmom 

Nokia i Ericsson). Wzorem państw skandynawskich również 

Estończycy wprowadzili pełną przejrzystość wydatkowania 

z budżetu państwa i samorządów (dane podane są do wiado-

mości publicznej i są dostępne pod określonymi adresami 

internetowymi). 

W 2007 roku odbyły się wybory parlamentarne, w któ-

rych Estonia jako pierwszy kraj na świecie umożliwił głoso-

wanie przez Internet. Z możliwości skorzystało 3%. upraw-

nionych do głosowania (36 600 osób). Estończycy rozpoczęli 

                                                             
12 M. Laar, Estoński cud, Warszawa 2006, s. 137. 
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budowę systemu e-głosowania już w 2002 r. i testowali go 

m. in. podczas wyborów lokalnych w 2005 r.13 

W 2007 roku nastąpiło jednak poważne załamanie go-

spodarki estońskiej, której wskaźniki rozwoju zależne są od 

kondycji gospodarek państw skandynawskich. Spowolnienie 

gospodarcze Szwecji, Finlandii i Danii odbiło się druzgocącym 

echem na Estonii. O ile w czerwcu 2007 roku wzrost gospo-

darczy w Estonii wynosił 6,4% Produktu Krajowego Brutto 

(PKB) o tyle w czerwcu 2008 roku saldo było już ujemne (-1% 

PKB). Dokładnie rok później spadło do dramatycznego po-

ziomu -16,5% PKB. Od tej chwili saldo już tylko rosło, wyno-

sząc w czerwcu 2010 roku 2,4% PKB14. Kryzys ekonomiczny 

trwający od 2007 roku unaocznił fakt całkowitej zależności 

Estonii od sytuacji ekonomicznej 

Wszystkie banki w Estonii są skandynawskie, a ich cen-

trale za dużo w nie włożyły, aby pozwolić im teraz upaść. 

Bankructwo Rygi położyło się cieniem na sąsiadach. Owszem, 

                                                             
13 Aby udział w elektronicznych wyborach potrzebny jest elektroniczny 
dowód osobisty (e-ID), który posiada ponad 80% mieszkańców Estonii. 
Dowód należy następnie wprowadzić do specjalnego czytnika podłą-
czonego do Internetu. Czytnik można kupić za ok. 7 euro. Urządzenia 
wystawia się również w wielu miejscach publicznych: szkołach, biblio-
tekach, kawiarniach internetowych. Po wprowadzeniu karty-dowodu 
należy wprowadzić PIN, jak w bankomacie. System sprawdza wówczas, 
czy posiadacz dowodu uprawniony jest do głosowania. Po oddaniu 
głosu należy wprowadzić drugi PIN potrzebny do zaszyfrowania głosu 
(wszak istotą wolnych wyborów jest ich tajność). E. Bendyk, E-
głosowanie w Estonii, www.polityka.pl/swiat/analizy/212433,1,e-
glosowanie-w-estonii.read, (dostęp: 11.12.2011). 
14 Wskaźniki gospodarcze państw Unii Europejskiej, www.mo-
ney.pl/gospodarka/unia-europejska/statystyka/estonia,6. html, (do-
stęp:11.12.2011). 
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PKB spadło o ponad 16%, ale Estonia miała nadwyżki budże-

towe, które w dobie kryzysu okazały się bardzo przydatne. 

Gdy przyszło wybierać między dewaluacją a cięciami, rząd 

wpadł na pomysł, by wykonać te ostatnie pod pretekstem 

wchodzenia do strefy euro15. 

Wprowadzenie euro w Estonii 1 stycznia 2011 roku by-

ło bardzo odważnym posunięciem rządu. Pozwoliło bowiem 

na zatarcie złego wrażenia po tak silnym załamaniu się go-

spodarki. Przyjęcie europejskiej waluty było jasnym sygnałem 

dla inwestorów, iż Estończycy twardo trzymają się Skandy-

nawii mając na celu integrację z państwami należącymi do 

Rady Nordyckiej – symbolu stabilności i rozwoju w regionie. 

Ponadto ma świadczyć o tym, że rząd jest skłonny do głębo-

kich i odważnych reform (Estonia jako pierwsza wystąpiła ze 

strefy rubla w 1992 roku i jako pierwsza była republika ra-

dziecka weszła do strefy euro). Przeciwnicy wejścia Estonii do 

strefy euro, zważywszy na kłopoty Grecji, Portugalii, Hiszpa-

nii, Włoch uważali, iż przyjęcie wspólnej waluty było „ostat-

nim biletem na Titanic”. 

Na estoński sukces złożyły się zarówno śmiałe i zdecy-

dowane działania młodych ekip rządzących, jak i swoisty ka-

pitał, jakim państwo dysponowało w momencie odzyskania 

niepodległości: wysoka kultura gospodarowania i wyższa 

stopa życiowa niż w innych republikach radzieckich. Nie bez 

znaczenia była też akceptacja społeczeństwa dla trudnych 

                                                             
15 W. Smoczyński, Rozwód bałtów, www.polityka.pl/swiat/ana-
lizy/1512462,1,kraje-nadbaltyckie-ida-wlasna-droga.read, (dostęp: 
11.12.2011). 
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reform gospodarczy, otwarcie na wpływy zagranicznego kapi-

tału i tradycje własnej państwowości z okresu międzywojen-

nego16. 

Obecne działania rządu wydają się być słuszne. Żaden 

skandynawski bank nie opuścił rynku estońskiego. Pomimo 

zapaści, Estonii udało się zatrzeć złe wrażenie z lat 2007-

2010. Estonia nadal uważana jest w regionie za wiarygodnego 

partnera. Na tyle wiarygodnego, że w styczniu norweski kon-

cern Statoil poinformował o przeniesieniu swojego centrum 

rozliczeniowego do Tallina. Silne powiązania gospodarczo-

polityczne ze Skandynawią (w tym zwłaszcza z Finlandią – 

najważniejszym partnerem handlowym Estonii) okazały się 

dla Estonii korzystne. W niestabilnym okresie po rozpadzie 

ZSRR Estończycy mogli czerpać wzorce demokracji, które w 

krajach skandynawskich mają długie tradycje. Zaowocowało 

to, mimo pewnych perturbacji, bardzo dynamicznym rozwo-

jem. W czerwcu 2011 roku odnotowano wzrost PKB, do któ-

rego przez wiele lat przed kryzysem Estonia przyzwyczajała 

analityków, o 8,4% PKB. 

Wydaje się, iż przedstawione rozważania pokazują, że 

mimo szeregu trudności Estonia jest państwem, które odnio-

sło sukces w dziedzinie demokratyzacji zarówno na gruncie 

politycznym jak i ekonomicznym. 

                                                             
16 J. Lewandowski, Estonia…, s. 258. 
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Łukasz Muszyński 

Uniwersytet Łódzki 

Ukraina na rozdrożu demokracji, czyli 

współpraca w ramach Partnerstwa 

Wschodniego. 

Po upadku bloku wschodniego na początku lat 90. XX 

wieku na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej wytworzo-

na została próżnia polityczna. Kraje byłego bloku wschodnie-

go mimo licznych deklaracji o chęci demokratyzacji i integra-

cji z państwami zachodnimi pozostawały poza głównymi or-

ganizacjami międzynarodowymi kreującymi politykę świato-

wą, takimi jak Sojusz Północnoatlantycki czy Wspólnoty Eu-

ropejskie. O ile państwa Europy Środkowej oraz kraje bałtyc-

kie bezzwłocznie włączyły się w proces zacieśniania więzi 

z wymienionymi instytucjami, o tyle wschodnioeuropejskie 

republiki postsowieckie, takie jak Ukraina czy Białoruś, ze 

względu na problemy wewnętrzne, a także brak historycznej, 

suwerennej państwowości często traktowane były przez za-

chodnioeuropejskich polityków, jako bufor pomiędzy integru-

jącą się Europą a Federacją Rosyjską. 
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Obecnie, ponad dwadzieścia lat po rozpadzie Związku 

Sowieckiego i uzyskaniu niepodległości przez państwa 

wschodniej części kontynentu europejskiego, Ukraińcy 

otrzymali szansę, jaką nie dysponowali od proklamowania 

niepodległości w 1917 roku1. Dziś mają możliwość wyboru 

pomiędzy integralnym miejscem w europejskiej rodzinie 

państw demokratycznych, a uzależniającą współpracą z Rosją 

oraz pozostałymi członkami Wspólnoty Niepodległych 

Państw2. 

Unia Europejska rozpatrując rozszerzenie i integrację 

opracowała szerokie programy skierowane dla krajów Euro-

py Środkowo-Wschodniej. Jednym z najistotniejszych jest idea 

Partnerstwa Wschodniego, zaproponowana przez Polskę 

i Szwecję3. Program oficjalnie zainicjowany 7 maja 2009 roku 

na szczycie Unii Europejskiej w Pradze, został skierowany do 

sześciu byłych republik sowieckich: Białorusi4, Ukrainy, Moł-

dawii, Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu. Koncepcja planu dla 

krajów postsowieckich jest częścią Europejskiej Polityki Są-

                                                             
1 R. Pipes, Rewolucja Rosyjska, Warszawa 1994, s. 426-427. 
2 Do Wspólnoty Niepodległych Państw oprócz Ukrainy należą: Armenia, 
Azerbejdżan, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżyki-
stan, Uzbekistan. Turkmenistan posiada status członka stowarzyszone-
go. 
3 Portal Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, www.msz.gov.pl/Par-
tnerstwo,Wschodnie,19887.html. 
4 Kwestia objęcia programem Białorusi była przedmiotem szerokich 
dyskusji unijnych polityków. Głównymi problemami były autorytarne 
rządy Aleksandra Łukaszenki oraz łamanie praw człowieka. Osiągnięto 
jednak konsensus, dochodząc do wniosku, iż proponowane reformy 
przyczynią się przede wszystkim do poprawy standardu życia społe-
czeństwa białoruskiego. 
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siedztwa, zainaugurowanej w maju 2004 roku. Zakładała ona 

stworzenie „pierścienia” stabilnych państw wokół granic Unii 

Europejskiej, na obszarze Afryki Północnej, Bliskiego Wscho-

du, Kaukazu Południowego i Europy Wschodniej. W zamian za 

uprzywilejowaną pozycję zbudowaną na poszanowaniu 

wspólnych wartości, takich jak demokracja, praworządność, 

zasady wolnorynkowe i prawa człowieka, Unia Europejska 

oferowała ściślejszą integrację polityczną oraz ekonomiczną, 

jednak co istotne, nie proponowała rozmów akcesyjnych5. 

Idea demokratyzacji, a także silniejszej współpracy na-

potkała na wiele problemów, które okazały się niezwykle 

trudnymi do przezwyciężenia. Łamanie praw człowieka 

w krajach Maghrebu, nieprzerwany konflikt na linii Izrael – 

Palestyna, nieuregulowana kwestia terytorialna Gruzji oraz 

autorytarne rządy Aleksandra Łukaszenki na Białorusi to 

przykłady spraw, które skutecznie hamowały proces budo-

wania stabilizacji w państwach okalających Unię Europejską. 

Również ze strony Wspólnoty występowały poważne utrud-

nienia. Proces rozmów i negocjacji odbywał się w formule 

tzw. Planów Działań6. Oznaczało to, iż europejscy dyplomaci 

za każdym razem prowadzili negocjacje tylko z jednym, wy-

branym krajem partnerskim, omawiając z nim jedynie indy-

widualne, średniookresowe, najważniejsze projekty. Oprócz 

tego państwa objęte Europejską Polityką Sąsiedztwa w czasie 

negocjacji były traktowane w sposób jednakowy, co nieko-

                                                             
5 T. Kapuśniak, Wymiar Wschodni Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii 
Europejskiej. Inkluzja bez członkostwa?, Warszawa 2010, s. 23. 
6 Ibidem, s. 26. 
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rzystnie oddziaływało zwłaszcza na wschodnioeuropejskich 

członków, ze względu na ich odmienność kulturową wobec 

partnerów śródziemnomorskich. Wymienione problemy oraz 

konkurencyjna względem Partnerstwa Wschodniego, koncep-

cja powołania Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego7 

zainaugurowana podczas szczytu przywódców 43 państw 

w Paryżu w dniach 13-14 lipca 2008 roku, powodowały po-

ważne zagrożenie dla integracji byłych republik sowieckich 

z Unią Europejską. 

Z tego względu Partnerstwo Wschodnie odgrywa istot-

ną rolę w integracji obszaru postsowieckiego. Oprócz tego, 

niezbędna jest dobra wola państw objętych programem oraz 

budowanie pozycji lidera grupy, który weźmie na siebie część 

odpowiedzialności za powodzenie idei. Kluczową rolę mogła-

by odegrać Ukraina, jako najludniejszy i największy pod 

względem terytorialnym kraj partnerski. 

W ramach projektu Unia Europejska zaproponowała 

współpracę w tzw. „inicjatywach flagowych”, głównych ob-

szarach stanowiących fundament reform8. 

Pierwsza z nich obejmuje zakres zintegrowanego pro-

gramu zarządzania granicami. 22 listopada 2010 roku pod-

czas szczytu Unia Europejska – Ukraina, doszło do przyjęcia 

                                                             
7 W skład Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego wchodzi 28 
państw UE oraz Albania, Algieria, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, 
Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Mauretania, Monako, Autonomia 
Palestyńska, Syria, Tunezja i Turcja. 
8 Wspólna deklaracja przyjęta podczas szczytu Partnerstwa Wschod-
niego w Pradze 7 maja 2009 r., www.register.consilium.europa.eu/pdf/ 
pl/09/st08/st08435.pl09.pdf. 
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Planu Działań9 w sprawie wiz. Jest to znaczące osiągnięcie, 

ponieważ po raz pierwszy w sposób jednoznaczny zostały 

wyróżnione warunki i zasady, jakie Kijów musi spełnić, aby 

liczyć na zmianę polityki wizowej UE. W tym zakresie duży 

potencjał stanowi wola polityczna, ponieważ problem wiz do 

Unii Europejskiej był kwestią priorytetową dla wszystkich 

ekip rządzących na Ukrainie od 2005 roku.  

Od początku prezydentury Wiktora Janukowycza Kijów 

przyjął lub sporządził najważniejsze akty prawne będące 

podstawą spełnienia europejskich norm i standardów w za-

kresie zarządzania granicami i migracjami. Atutem państwa 

ukraińskiego, na tle pozostałych krajów partnerskich, jest 

również relatywnie dobrze zreformowana oraz wydajnie za-

rządzana służba graniczna. Efektem tego są przede wszystkim 

zmniejszająca się nielegalna migracja, a także notowany spa-

dek bezprawnych pobytów Ukraińców na obszarze Unii Eu-

ropejskiej10. Warto również nadmienić, iż Kijów sprawnie i 

bez poważniejszych trudności realizuje umowę o readmisji ze 

Wspólnotą11. 

Kolejnym priorytetem Partnerstwa Wschodniego jest 

współpraca w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. 

W odpowiedzi na znaczne uzależnienie państw Europy Środ-

kowo-Wschodniej od dostaw surowców energetycznych 

z Federacji Rosyjskiej oraz budowę omijających je gazocią-

                                                             
9 M. Jaroszewicz, Wizowy Plan Działań dla Ukrainy: ocena stanu przygo-
towań, „Komentarze OSW”, nr 45, 17.01.2011. 
10 Ibidem. 
11 Umowa o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą została 
zawarta 18 grudnia 2007 roku. 
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gów12, podjęto decyzję o stworzeniu tzw. „południowego ko-

rytarza energetycznego”13. Trasa gazociągu miałaby prawdo-

podobnie przebiegać z Turkmenistanu do Polski, przez Azer-

bejdżan, Gruzję i Ukrainę. Obecnie jednak idea ta wydaje się 

mało opłacalna ze względu na zaawansowane prace nad ga-

zociągiem Nabucco oraz trwający kryzys ekonomiczny. Nie-

rozwiązanym problemem od kilkunastu lat pozostaje kwestia 

rurociągu Odessa-Brody, który miał transportować ropę do 

rafinerii w Płocku, a następnie do Gdańska. Mimo iż ukraiński 

odcinek został ukończony w 2001 roku, władze polskie straci-

ły zainteresowanie tym projektem. Świadczy o tym chociażby 

wypowiedź ukraińskiego premiera Mykoły Azarowa, który 

pytany o kwestię przedłużenia ropociągu na terytorium Pol-

ski, stwierdził: „wiele razy proponowaliśmy to polskim part-

                                                             
12 Pierwszy z nich, Gazociąg Północny prowadzony jest po dnie Morza 
Bałtyckiego z terytorium Federacji Rosyjskiej do Niemiec, omijając 
Polskę oraz państwa bałtyckie. Oficjalna uroczystość inauguracyjna 
odbyła się 8 listopada 2011 roku w niemieckim mieście Lubmin. Wzięli 
w niej udział kanclerz RFN Angela Merkel, ówczesny prezydent Rosji 
Dmitrij Miedwiediew, premier Francji Francois Fillon oraz komisarz UE 
ds. energii Günter Oettinger. Na koniec 2012 roku planowane jest od-
danie do użytku drugiej nitki rurociągu. Trasa drugiego gazociągu zwa-
nego Południowym ma przebiegać z terytorium Rosji, przez Morze 
Czarne do wybrzeży Bułgarii, gdzie nastąpi rozwidlenie w kierunku 
Serbii i Słowenii, a następnie do Węgier i Austrii. Druga gałąź gazociągu 
przebiegać będzie przez terytorium Grecji do Włoch. 
13 Oficjalna nazwa oraz trasa przebiegu rurociągu nie została podana 
w żadnych wiążących dokumentach. 
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nerom, ale na razie nie uważają oni, by było to dla nich celo-

we”14. 

W ramach Partnerstwa Wschodniego podnoszone są 

również kwestie odnoszące się do regionalnych rynków ener-

gii elektrycznej, odnawialnych źródeł energii oraz wydajności 

energetycznej. Unia Europejska przekazała Ukrainie około 20 

milionów euro funduszy na modernizację i przebudowę prze-

starzałych elektrowni oraz sieci przesyłowych, a także na 

inwestycje związane z tworzeniem nowoczesnych, ekologicz-

nych źródeł energii15. Z punktu widzenia bezpieczeństwa 

energetycznego Europy Środkowo-Wschodniej tego typu 

działania mają też na celu ograniczanie interwencjonizmu 

rosyjskich firm i koncernów żywo zainteresowanych pozy-

skaniem strategicznych obiektów przesyłowych znajdujących 

się na terytorium ukraińskim. Oprócz tego, warto wspomnieć, 

iż Kijów, dzięki licznym inwestycjom w elektrownie wodne 

stał się liderem wśród krajów partnerskich pod względem 

wykorzystania energii odnawialnej. Tego typu źródła zasila-

nia, umiejscowione na kaskadach Dniepru oraz Dniestru po-

krywają około 9% rocznego zapotrzebowania Ukrainy w prąd 

elektryczny16. 

Nie mniej ważnym punktem współpracy w ramach 

Partnerstwa Wschodniego jest wspieranie małych i średnich 

                                                             
14 Premier Ukrainy: Polska nie chce przedłużenia ropociągu Odessa-
Brody, www.wprost.pl/ar/343097/Premier-Ukrainy-Polska-nie-chce-
przedluzenia-ropociagu-Odessa-Brody. 
15 EastBook.eu – Portal Partnerstwa Wschodniego, www.eastbook.eu/ 
faq-o-partnerstwie-wschodnim/#four. 
16 Dane Eurostat – struktura zużycia nośników energii na 31.12.2009. 
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przedsiębiorstw. Po upadku Związku Sowieckiego głęboka 

restrukturyzacja doprowadziła do likwidacji dużych, pań-

stwowych kompleksów zatrudniających znaczną część społe-

czeństwa ukraińskiego. Obecnie istotne jest, aby silnie wspie-

rać tworzącą się klasę średnią, posiadającą własne firmy. Dla-

tego też, Unia Europejska w latach 2010-2013 przeznaczyła 

na ten cel ponad 57 milionów euro do podziału na wszystkie 

kraje partnerskie17. Znaczna część tych środków zostanie 

przeznaczona nie tylko na preferencyjne kredyty czy dofinan-

sowania, ale także na zagraniczne szkolenia18 i promowanie 

przedsiębiorczości wśród Ukraińców. Szczególną rolę odgry-

wa w tej kwestii program SME Facility, mający za zadanie 

wspieranie rozwoju rynków kredytowych dla małych i śred-

nich przedsiębiorstw z wykorzystaniem gwarancji i pożyczek 

Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskie-

go Banku Inwestycyjnego. Instrumentem pomocniczym jest 

także projekt East-Invest służący poprawie klimatu inwesty-

cyjnego w państwach objętych Partnerstwem Wschodnim 

                                                             
17 EastBook.eu – Portal Partnerstwa Wschodniego, www.eastbook.eu/ 
faq-o-partnerstwie-wschodnim/#four. 
18 Na szczycie Partnerstwa Wschodniego w dniach 29-30 września 2011 
roku zapadła decyzja o utworzeniu w Warszawie Akademii Administra-
cji Publicznej Partnerstwa Wschodniego – wieloletniego programu 
szkoleń skierowanego do urzędników z państw objętych programem 
PW, realizowanego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej we 
współpracy z Departamentem Wdrażania Programów Rozwojowych 
MSZ oraz Pełnomocnikiem Ministra SZ ds. Partnerstwa Wschodniego. 
W roku 2011 w modułach szkoleniowych uczestniczyło 47 urzędników 
krajów partnerskich. Na rok 2012 zaplanowano zwiększenie tej liczby 
do ponad 100 urzędników i ekspertów. 
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poprzez stworzenie międzynarodowej sieci powiązań i kon-

taktów pomiędzy przedsiębiorcami oraz właścicielami firm19. 

Mając w pamięci katastrofę elektrowni jądrowej 

w Czarnobylu, Unia Europejska uczyniła jednym ze swoich 

priorytetów we współpracy z krajami partnerskimi zwalcza-

nie katastrof naturalnych i spowodowanych przez człowieka. 

W ramach tego została podjęta inicjatywa dotycząca progra-

mu wymiany informacji odnoszących się do ochrony środowi-

ska - Environmental Governance. Polega ona między innymi 

na monitorowaniu kwestii związanych z dostępem do syste-

mów informacji o środowisku w państwach Partnerstwa 

Wschodniego20. 

Instrumentem, który z założenia powinien wspierać 

polsko-szwedzką inicjatywę jest Euronest, czyli zgromadzenie 

parlamentarne, w skład którego wchodzi 60 europosłów 

z Parlamentu Europejskiego oraz po 10 przedstawicieli par-

lamentów krajów partnerskich. Niestety organ ten nie funk-

cjonuje efektywnie ze względu na spory wewnątrz PE doty-

czące Białorusi. Przedmiotem nieporozumienia było to, czy 

społeczeństwo białoruskie mają reprezentować nieuznawani 

przez Parlament Europejski parlamentarzyści białoruscy21, 

czy członkowie opozycji. Ostatecznie pierwsza inauguracyjna 

sesja zgromadzenia odbyła się 3 maja 2011 roku, bez udziału 

delegacji białoruskiej. 

                                                             
19 Wspólna Deklaracja Warszawskiego Szczytu Partnerstwa Wschodnie-
go, Warszawa, 29-30 września 2011 r. 
20 Ibidem. 
21 Inauguracja zgromadzenia parlamentarnego Partnerstwa Wschodnie-
go Euronest, „Tydzień na Wschodzie OSW”, nr 16, 11.05.2011. 
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Integracja Ukrainy z Unią Europejską na drodze Part-

nerstwa Wschodniego niesie ze sobą wiele pozytywnych ko-

rzyści. Jednak Kijów musi pamiętać o niezbędnej obustronnej 

determinacji i woli politycznej. Istnieją bowiem zagrożenia, 

które w wymierny sposób mogą przyczynić się do zahamo-

wania procesu wzmacniania więzi ze Wspólnotą. 

Jednymi z poważniejszych zagrożeń mogą stać się wy-

suwane pod adresem Ukrainy działania i kontrpropozycje 

Federacji Rosyjskiej zmierzające do utrzymania tego państwa 

w obrębie własnej strefy wpływów. Stosunek władz na Krem-

lu do programu Partnerstwa Wschodniego może obrazować 

wypowiedź byłego rosyjskiego prezydenta Dmitrija Miedwie-

diewa, który 22 maja 2009 roku stwierdził, iż „każde partner-

stwo jest lepsze od konfliktu, jednak martwi nas, że ze strony 

niektórych państw podejmowane są próby wykorzystania tej 

struktury, jako partnerstwa przeciwko Rosji”22. 

Federacja Rosyjska dostrzegając, iż idea Partnerstwa 

Wschodniego dzięki swoim korzyściom ekonomicznym jest 

atrakcyjna dla Ukrainy, stara się wygenerować możliwie kon-

kurencyjną ofertę skierowaną dla tego kraju. Najpoważniejszą 

z nich wydaje się być projekt Unii Celnej23, działającej od 

5 lipca 2010 roku na obszarze Rosji, Białorusi i Kazachstanu24. 

Zakłada ona stworzenie wspólnej przestrzeni celnej, w grani-

                                                             
22 UE - Rosja: kwestie sporne pozostały, „Rzeczpospolita”, 22 maja 2009 
23 Pierwszy dokument o utworzeniu unii celnej pomiędzy Rosją, Biało-
rusią i Kazachstanem, powstał w 1995 roku, jednak rozbieżności inte-
resów pomiędzy partnerami doprowadziły to zahamowania projektu. 
24 I. Wiśniewska, Unia celna – polityczny projekt Rosji, „Tydzień na 
Wschodzie OSW”, nr 24, 7.07.2010. 
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cach której wymiana towarowa podlegać będzie zasadom 

wolnorynkowym. Oprócz tego, państwa członkowskie wpro-

wadziły jednolitą taryfę celną na towary importowane, 

a także jednakowy Kodeks Celny normujący procedury sto-

sowane przy imporcie i eksporcie produktów na obszarze 

Unii Celnej25. 

7 czerwca 2011 roku, podczas spotkania ukraińskiego 

premiera Mykoły Azarowa z Władimirem Putinem w Mo-

skwie, rosyjski polityk zaproponował, aby Kijów przystąpił do 

Unii Celnej. Zachęcając do uczestnictwa w projekcie zapewnił, 

iż „jest przekonany, że nowe możliwości dla uczestników ży-

cia gospodarczego, dla biznesu obu krajów stworzyłoby ak-

tywniejsze włączenie się Ukrainy do wielostronnych projek-

tów integracyjnych”26. Termin rosyjskiej propozycji nie był 

przypadkowy. W tym samym czasie toczyły się bowiem final-

ne negocjacje Ukrainy dotyczące Umowy Stowarzyszeniowej z 

Unią Europejską, zakładającej m. in. pogłębienie strefy wolne-

go handlu27.  

Politycy w Kijowie mając na uwadze fakt, iż nadchodzi 

czas, w którym będą musieli dokonać jednoznacznego samo-

określenia w kwestii Umowy Stowarzyszeniowej ze Wspólno-

tą, próbują balansować między Wschodem a Zachodem pro-

ponując Moskwie układ „3+1”28. Chodzi tu przede wszystkim 

                                                             
25 Ibidem. 
26 www.wprost.pl/ar/248040/Putin-ponowil-zaproszenie-dla-Ukrainy-
do-Unii-Celnej/, 17.01.2012. 
27 I. Wiśniewska, op. cit. 
28 W. Konończuk, S. Matuszak, Negocjacje Umowy Stowarzyszeniowej UE 
– Ukraina a Rosja, „Tydzień na Wschodzie OSW”, nr 14, 13.04.2011. 
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o formalne pozostawanie poza strukturami Unii Celnej, przy 

jednoczesnym korzystaniu z jej profitów np. zniesienia ceł za 

surowce energetyczne. Władze Ukrainy będąc świadomymi, iż 

formalne uczestnictwo w Unii Celnej z Rosją, Białorusią i Ka-

zachstanem podważa jej pozycję negocjacyjną w sprawie 

Umowy Stowarzyszeniowej z Unią Europejską, stoi na rozdro-

żu. 

Paradoksalnie dla Ukrainy zagrożeniem zewnętrznym o 

odmiennym charakterze niż propozycje rosyjskie, mogą być 

pozostałe unijne inicjatywy regionalne. Partnerstwo Wschod-

nie nie jest jedynym tego typu projektem w tej części Europy. 

Najpoważniejszym programem mogącym stanowić konkuren-

cję dla koncepcji polsko-szwedzkiej jest Synergia Czarnomor-

ska, zrzeszająca wszystkie kraje Partnerstwa Wschodniego 

z wyjątkiem Białorusi29. Podstawowym problemem jest, więc 

obawa o dublowanie obszaru działalności. Mimo iż Komisja 

Europejska jednoznacznie akcentuje zgodność obu projektów, 

wśród europejskich polityków widoczne jest konkurowanie 

o fundusze oraz polityczne wsparcie30. Co ciekawe pomimo 

tego, iż członkami projektu są Turcja i Federacja Rosyjska, 

a więc państwa odgrywające znaczącą rolę w regionie, jak 

dotąd nie udało się wypracować koncepcji, która przyniosłaby 

korzyści państwom obszaru Morza Czarnego. Może to świad-

                                                             
29 Synergia Czarnomorska zrzesza Armenię, Azerbejdżan, Gruzję, Moł-
dawię, Rosję, Turcję i Ukrainę. 
30 J. Popielawska, Partnerstwo Wschodnie w kontekście innych europej-
skich inicjatyw regionalnych na wschodzie, [w:] K. Longhurst (red.), 
Kształtowanie się nowej europejskiej polityki wschodniej – ocena Partner-
stwa Wschodniego, Warszawa 2009, s. 57. 
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czyć o tym, że udział wymienionych państw w Synergii Czar-

nomorskiej jest podyktowany chęcią utrzymania status quo 

w regionie. 

Kolejną unijną inicjatywą w regionie, mogącą przyczy-

nić się do zagrożenia pozycji Partnerstwa Wschodniego jest 

Wymiar Północny. Obszar jego działalności obejmuje północ-

no-europejskie obszary Federacji Rosyjskiej, region Morza 

Bałtyckiego oraz Norwegię i Islandię. Przedmiotem szczegól-

nych kontrowersji jest fakt, iż Wymiar Północny w przeci-

wieństwie do pozostałych wschodnich inicjatyw regionalnych 

Unii Europejskiej, nie jest częścią Europejskiej Polityki Są-

siedztwa. Stanowi natomiast osobny instrument polityki za-

granicznej Wspólnoty31. Znaczącym jego atutem jest partner-

ski, równorzędny charakter relacji panujący pomiędzy stro-

nami, wyrażający się w zasadzie współfinansowania projek-

tów mających polepszyć funkcjonowanie państw w tej części 

kontynentu32. 

Podsumowując kwestię Ukrainy i Partnerstwa Wschod-

niego, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na kroki 

i działania podejmowane przez Federację Rosyjską. O ile ist-

nienie kilku unijnych programów pomocy regionalnej na tym 

samym obszarze, nie stanowi fundamentalnego zagrożenia 

dla wymiernej współpracy, a w dalszej perspektywie dla 

członkostwa Kijowa we Wspólnocie, o tyle ściślejsza współ-

praca państwa ukraińskiego z Rosją może przyczynić się do 

całkowitego zaprzepaszczenia tej szansy.  

                                                             
31 Ibidem, s. 59. 
32 Ibidem, s. 60. 
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Równie znaczące dla funkcjonowania Ukrainy w pro-

gramie Partnerstwa Wschodniego są problemy wewnętrzne. 

Niezwykle silny podział społeczeństwa ukraińskiego, mający 

swoje korzenie w trudnej historii tego narodu, w widoczny 

sposób przekłada się na społeczno-polityczny wymiar życia 

publicznego. Zróżnicowanie poglądów politycznych obywate-

li, nie ułatwia procesu integracji Ukrainy z Unią Europejską. 

Z jednej strony mamy do czynienia z proeuropejską częścią 

narodu, którego kulminacyjna aktywność nastąpiła w czasie 

Pomarańczowej Rewolucji, z drugiej natomiast pojawiają się 

postawy skrajne, proponowane przez środowiska nacjonali-

styczne głównie na wschodzie kraju33. 

Oprócz tego, istotnym zagrożeniem dla przyszłości zbli-

żenia unijno-ukraińskiego pozostaje kontrowersyjna kwestia 

oskarżenia byłej premier Julii Tymoszenko o defraudacje 

i podpisanie rzekomo niekorzystnej umowy gazowej z Fede-

racją Rosyjską. Sąd w Kijowie uznał, iż w wyniku kontraktu, 

państwowy operator sieci gazowej Naftohaz poniósł straty 

w wysokości 1,5 miliarda hrywien34. Ponadto skazał byłą 

premier na 7 lat pozbawienia wolności oraz nakaz pokrycia 

                                                             
33 W 2010 roku związana ze środowiskami nacjonalistycznymi fundacja 
Ukraina – Ruś wydała przewodnik po ukraińskich miejscowościach na 
terenie Polski. W informatorze znalazły się tezy, iż król Zygmunt II Au-
gust i poeta Juliusz Słowacki byli Ukraińcami, a Kraków jest staroukra-
ińskim grodem. Oprócz tego, środowiska nacjonalistyczne skupione 
wokół byłego deputowanego Rostysława Nowożeneca postulują przyłą-
czenie do Ukrainy części ziem polskich, rosyjskich, rumuńskich i biało-
ruskich. 
34 S. Matuszak, T. Olszański, Wyrok na Julię Tymoszenko, „Tydzień na 
Wschodzie OSW”, nr 32, 12.10.2011. 
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wycenionych strat. Wyrok kijowskiego sądu uważany jest 

przez zwolenników Tymoszenko za jawny przejaw walki poli-

tycznej pomiędzy nią, a obecnym prezydentem Wiktorem 

Janukowyczem. W ostatnim czasie w mediach coraz częściej 

pojawiają się sygnały o możliwości ułaskawienia byłej pre-

mier35. Niewątpliwie ma to związek z silnym naciskiem unij-

nych i amerykańskich polityków, którzy stawiają pełną przej-

rzystość tej sprawy jako konieczny warunek dalszej obu-

stronnej współpracy. Akt łaski prezydenta Ukrainy byłby za-

tem jednoznacznym sygnałem dobrej woli politycznej oraz 

demokratycznych zmian, jakie zachodzą na szczeblach władzy 

państwowej. 

Konkludując, idea Partnerstwa Wschodniego to pro-

gram posiadający znaczny potencjał, który ma szanse przy-

nieść wiele korzyści nie tylko Ukrainie, czy wszystkim sześciu 

krajom partnerskim, ale przede wszystkim całej Europie. Ini-

cjatywa polsko-szwedzka jest w pewnym sensie wyrazem 

woli ojców założycieli Wspólnoty. Stara się bowiem ziścić 

koncepcję zjednoczonej rodziny narodów europejskich, 

w której nie występują podziały na wschód i zachód. Rzeczy-

wistość i chłodna kalkulacja uzmysławia jednak, iż idea ta 

napotyka na swojej drodze wiele trudności, często niezależ-

nych od państw objętych programem. Począwszy od sporów 

wewnątrzunijnych, dotyczących finalnego efektu współpracy, 

poprzez zagrożenia w postaci kontrpropozycji rosyjskich oraz 

immanentne problemy krajów partnerskich należy pamiętać 

                                                             
35 Ibidem. 
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o obustronnej determinacji i woli politycznej, które mogą 

okazać się kluczowymi gwarantami powodzenia współpracy. 

Ukraina będzie w końcu musiała w sposób jednoznacz-

ny określić swoją dalszą drogę rozwoju. Partnerstwo 

Wschodnie jest dla niej szansą na zdecydowane zerwanie 

z marginalizacją oraz wyjście ze strefy wpływów Federacji 

Rosyjskiej. Mimo iż nie wszystkie kraje Unii Europejskiej są 

zgodne, co do członkostwa Ukrainy we Wspólnocie, to sta-

nowczość i konsekwentne dążenie do tego celu powinno być 

dla polityków w Kijowie nadrzędnym celem na najbliższe lata. 

Dużą rolę we wspieraniu Ukraińców i promowaniu ich stano-

wiska na forum Unii Europejskiej powinna odgrywać Polska. 

Niezbędne jest budowanie koalicji unijnych państw regionu 

udzielających poparcia europejskim aspiracjom Ukrainy. Ko-

rzyści płynące z takiej postawy czerpać będzie w przyszłości 

cały region Europy Środkowo-Wschodniej. 

Obecnie dla władz ukraińskich priorytetem powinna 

być konsolidacja społeczeństwa wokół nurtu proeuropejskie-

go, a także podchodzenie z dużą dozą ostrożności do inicjatyw 

współpracy, wysuwanych przez Federację Rosyjską. Należy 

mieć na uwadze, iż w okresie wielu kluczowych i finalnych 

decyzji dotyczących chociażby pogłębienia strefy wolnego 

handlu z Unią Europejską, czy kontrowersyjnej kwestii wyro-

ku na byłą premier Julię Tymoszenko, wschodni sąsiad Ukra-

iny będzie starał się za pomocą różnych metod zwolnić lub 

całkowicie zatrzymać proces integracji tego kraju ze Wspól-

notą. Dlatego właśnie politycy a w szczególności prezydent 

Wiktor Janukowycz, muszą wziąć odpowiedzialność za po-
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dzielone społeczeństwo i podjąć jednoznaczne decyzje, które 

w trwały sposób przyczynią się do ustalenia nowego porząd-

ku nie tylko na Ukrainie, ale także w całej Europie. 
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Malwina Popiołek 

Uniwersytet Opolski 

Demokratyzacja systemów medialnych 

w Polsce i wybranych państwach 

Europy Środkowo-Wschodniej. 

Powszechnie wiadomo, że jednym z podstawowych wa-

runków skutecznego funkcjonowania systemu demokratycz-

nego jest obecność wolnych mediów. Wolność środków ma-

sowego przekazu, mówiąc najprościej, polega na ich możliwie 

jak największej, prawnie zagwarantowanej autonomii, przez 

co należy rozumieć brak cenzury, niezależność od władzy 

oraz wszelkich nacisków zewnętrznych. Naturalnie stan bez-

względnej niezależności mediów jest praktycznie nieosiągal-

ny. Możliwe natomiast jest maksymalne zmniejszenie zależ-

ności na różnych płaszczyznach1. W okresie silnego rozwoju 

technologicznego, który zmieniał oblicze i sposób funkcjono-

wania mediów na całym świecie, w krajach komunistycznych 

media pozostawały pod ścisłą kontrolą władz państwowych. 

Po upadku komunizmu transformacja systemów medialnych 

                                                             
1 Zob. L. Szot, Wolność dziennikarzy w polskim systemie prawnym, Wro-
cław 2003, s. 122. 
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w państwach Europy Środkowej i Wschodniej przebiegała 

niemalże równolegle z przemianami politycznymi w tych kra-

jach. Zgodnie z modelem zachodnim jednym z wyznaczników 

skuteczności procesów demokratyzacji jest stopień wolności 

i otwartości systemów medialnych2. Kraje postkomunistyczne 

stanowią jednak obszar bardzo zróżnicowany i niejednorod-

ny, toteż zachodzące tam przemiany nie zawsze do tego mo-

delu przystają. W okresie ponad dwudziestu lat po zmianie 

ustroju systemy medialne w poszczególnych państwach są na 

różnych etapach rozwoju. Artykuł niniejszy skupia się na wy-

branych aspektach związanych z demokratyzacją mediów w 

poszczególnych państwach byłego bloku wschodniego 

Pod koniec lat 80. XX wieku w schyłkowym momencie 

istnienia Związku Radzieckiego nastąpiły pewne zmiany w 

kwestii kontroli mediów. Funkcjonujące na szeroką skalę 

„media podziemne” stanowiły jeden z niezbitych dowodów na 

to, że sztywny system potrzebuje natychmiastowych reform. 

Na początku lat 90. w ZSRR przyjęte zostało prawo prasowe 

regulujące kwestie wolności mediów. Nadzór nad środkami 

masowego przekazu uległ liberalizacji i wiele państw bloku 

mogło znacząco zwiększyć swobodę wypowiedzi medial-

nych3. 

W pierwszej połowie lat 90. w poszczególnych pań-

stwach Europy Środkowo-Wschodniej nastąpiły intensywne 

procesy związane z transformacją systemów medialnych. 

                                                             
2 Zob. R. Herbut, W. Baluk (red.), Transformacja systemów politycznych 
państw obszaru byłego Związku Radzieckiego, Wrocław 2010. 
3 Ibidem, s. 233. 
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Przeobrażenia w większości państw odbywały się według 

podobnego schematu. Początkowe zmiany miały charakter 

dość spontaniczny. Pierwszym etapem na drodze do utwo-

rzenia wolnych mediów była demonopolizacja i decentraliza-

cja systemów medialnych. Obecne na rynku tytuły prasowe 

uległy prywatyzacji. Najpierw pozyskiwane były przez spół-

dzielnie dziennikarskie, następnie łączyły się z inwestorami 

zagranicznymi4. Za pierwszy etap demokratyzacji mediów 

można uznać przeobrażenia formalne. Zniesienie państwowe-

go monopolu na zarządzanie mediami umożliwia pluralizację 

rynku medialnego. Spontanicznie zaczyna pojawiać się coraz 

większa ilość autonomicznych mediów, co warunkuje także 

większą swobodę i różnorodność w zakresie przekazywanych 

treści. 

Kolejny etap związany był ze zmianami w zakresie wła-

sności. Na początku lat 90. pojawiły się koncerny medialne, 

które stały się ważnym podmiotem w procesach przeobrażeń 

na medialnym rynku. Prywatyzacja objęła zarówno media 

drukowane jak i elektroniczne. Miała w założeniu zmniejszyć 

zależność środków masowego przekazu od władz5. Nowe 

podmioty, pod postacią wielkich ponadnarodowych korpora-

cji medialnych dysponujących dużym kapitałem finansowym, 

dzięki przemianom w zakresie regulacji prawnych zyskały 

istotną pozycję. Na skutek fuzji pomiędzy poszczególnymi 

koncernami dochodziło do zjawiska koncentracji własności 

                                                             
4 B. Klimkiewicz, Medialna przestrzeń przepływów? [w:] T. Sasińska – 
Klas, A. Hess (red.), Media a integracja europejska, Kraków 2004, s. 97. 
5 Ibidem, s. 97-98. 
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medialnej. Postępująca koncentracja z kolei budziła wiele 

wątpliwości ze względu na wzrastającą komercjalizację oraz 

zmniejszanie się różnorodności podmiotów medialnych na 

rynku6. 

Demokratyzacja mediów przez ponad dwadzieścia lat 

po transformacji ustrojowej w różnych państwach Europy 

Środkowo-Wschodniej przybiera różne oblicza. Pomimo 

pewnych wyraźnie zauważalnych podobieństw, nie można 

mówić, że systemy medialne w krajach postkomunistycznych 

są ze sobą tożsame. Demokratyzacja nie przebiegała jednokie-

runkowo ze względu na wielość różnic, szczególnie politycz-

nych, w poszczególnych krajach. Warto ponadto pamiętać, że 

niezależność środków masowego przekazu może stale ulegać 

wahaniom. Do grupy państw o najszybszym i najbardziej 

efektywnym procesie przeobrażeń demokratycznych w kwe-

stii systemów medialnych badacze zaliczają: Polskę, Węgry, 

Czechy, Słowenię, Estonię, Litwę oraz Łotwę. Drugą grupę 

stanowią państwa, w których przemiany następowały wolniej 

i w sposób mniej efektywny Słowacja, Bułgaria, Rumunia, 

kraje byłej Jugosławii. Trzecia z kolei grupa, do której należą 

Ukraina, Białoruś, Albania i Rosja, to państwa, w których de-

mokratyzacja mediów napotyka największe trudności7.  

W niniejszym artykule autorka skupia się na niektórych 

aspektach związanych z demokratyzacją i przeobrażeniami 

w ramach systemów medialnych wybranych państw Europy 

                                                             
6 Ibidem, s. 100. 
7 B. Nierenberg, Publiczne przedsiębiorstwo medialne – determinanty, 
systemy, modele, Kraków 2007, s. 29. 



Demokratyzacja systemów medialnych… | 79 

 

Środkowo-Wschodniej. Prezentowane są kolejno: Polska, Cze-

chy, Słowacja, Węgry oraz Ukraina. 

Przez wiele lat polskie media były narzędziem w rękach 

socjalistycznych władz. Rynek medialny miał charakter mo-

nolityczny, a wszelka działalność dziennikarska podlegała 

ścisłej kontroli odpowiednich organów. Po II wojnie świato-

wej w PRL kontrolą mediów zajmował się Główny Urząd Kon-

troli Prasy, Publikacji i Widowisk. Działając na mocy dekretu z 

dnia 5 lipca 1946 r., stanowił główne narzędzie cenzury aż do 

1990 r. Zajmował się kontrolą i weryfikacją materiałów pra-

sowych, radiowych i telewizyjnych pod względem zgodności 

ich treści z polityką państwową. Podobne instytucje działały 

we wszystkich państwach komunistycznej Europy8. W takich 

warunkach, zarówno w PRL, jak i innych państwach komuni-

stycznych, funkcjonował tzw. drugi obieg, który zdaniem wie-

lu badaczy w znacznej mierze przyczynił się do upadku sys-

temu. „Podziemne” wydawnictwa w Polsce rozwijały się 

i funkcjonowały bardzo efektywnie. Należy również zwrócić 

uwagę na fakt, że w państwach, które najlepiej radziły sobie 

z demokratyzacją systemów medialnych (tj. Polska, Czechy, 

Słowacja, Węgry) występowały okresy złagodzenia kontroli 

nad mediami9.  

W 1984 r. w PRL uchwalona została ustawa normalizu-

jąca zasady funkcjonowania mediów. Wprowadzała ona regu-

                                                             
8 L. Szot, op. cit., s. 126. 
9 J. L. Curry, Transformacja mediów w Europie Środkowo-Wschodniej: 
komplikacje wolności dla każdego [w:] B. Dobek-Ostrowska (red.), Media 
masowe w demokratyzujących się systemach politycznych, Wrocław 
2006, s. 91. 
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lacje odnośnie praw i obowiązków dziennikarzy jak również 

dotyczące organizacji działalności prasy. Pięć lat później, pod-

czas obrad Okrągłego Stołu sprawa polskiego systemu me-

dialnego została poddana rewizji. Uznany został on za niewła-

ściwie funkcjonujący i wymagający reform. Zapadły decyzje 

dotyczące zniesienia cenzury i pluralizacji mediów10. Stwo-

rzone zostały warunki umożliwiające otwarcie się rynku me-

dialnego. 

W 1990 r. na mocy ustawy sejmowej zlikwidowana zo-

stała Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza Prasa-Książka-

Ruch, mająca dotychczas monopol wydawniczy. Uchylono 

również ustawę o kontroli publikacji i widowisk z 1981 r. 

i zniesiono organy tej kontroli. Zmienione zostały poszczegól-

ne artykuły prawa prasowego, mówiące o służebnej roli me-

diów względem państwa socjalistycznego. Na mocy zmian 

regulacji prawnych media w Polsce przestały być instrumen-

tem realizującym politykę państwową, uzyskały wolność sło-

wa i niezależność. Sytuacja ta stwarzała możliwość realizacji 

demokratycznych postulatów, takich jak prawo obywateli do 

informacji i jawności życia publicznego. Media całkowicie 

zmieniły swój charakter, przestały być państwowe i stały się 

publiczne11. 

 

                                                             
10 T. Mielczarek, Monopol, pluralizm, koncentracja, Warszawa 2007, 
s. 13. 
11 Ibidem, s. 17. 
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Rysunek 1. Demonopolizacja mediów w Polsce po 1989 roku. Źródło: 

opracowanie własne. 

 

Nowe uregulowania dotyczące zmian w systemie me-

dialnym zostały prawnie potwierdzone w Konstytucji 

z 2 kwietnia 1997 r., która to zapewnia wolność prasy i in-

nych środków społecznego przekazu, wolność wyrażania po-

glądów oraz swobodę pozyskiwania i rozpowszechniania in-

formacji. Duży wpływ na kształt polskiego systemu medialne-

go oraz procesy demokratyzacji w jego obrębie miało wstą-

pienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Akcesja do struk-
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tur europejskich wiązała się bowiem z akceptacją poszczegól-

nych umów międzynarodowych w tym zakresie12. 

Zasady funkcjonowania polskich mediów elektronicz-

nych reguluje Ustawa o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 

1992 r. W ustawie podzielono nadawców na publicznych 

i prywatnych, określona jest misja mediów publicznych, za-

dania radiofonii i telewizji, m. in. dostarczanie informacji 

o otaczającym świecie, udostępnianie wiadomości na temat 

dóbr kultury, sztuki, dorobku naukowego i dostarczanie roz-

rywki13. Na mocy ustawy powołana została również Krajowa 

Rada Radiofonii i Telewizji. Rada, będąca organem kolegial-

nym, składała się wówczas z dziewięciu członków, czterech 

powoływanych przez Sejm, dwóch przez Senat, trzech przez 

Prezydenta RP. Przewodniczący Rady wybierany był przez jej 

członków (bezwzględną większością głosów)14. Zadaniem 

KRRiT określonym w ustawie jest stanie na straży wartości 

demokratycznych, takich jak wolność słowa w radiu i telewi-

zji, dbałość o otwartość i pluralizm mediów elektronicznych 

oraz samodzielność nadawców. Na mocy konstytucji z 1997 r. 

KRRiT jest organem konstytucyjnym państwa, odpowiedzial-

nym bezpośrednio za przestrzeganie zasady wolności słowa 

oraz prawa obywateli do informacji. Ponadto w kompetencji 

KRRiT leży m. in. udzielanie koncesji na nadawanie, ochrona 

                                                             
12 Ibidem, s. 13. 
13 J. Świderski, Radio i telewizja w Polsce po 1989 roku, [w:] B. Dobek-
Ostrowska (red.), Transformacja systemów medialnych w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, Wrocław 2002, s. 178. 
14 www.krrit.gov.pl/krrit/informacje-o-krrit/historia-krrit, (dostęp: 
23.11.2011). 
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wolności i niezależności nadawców, a także kontrola ich dzia-

łalności czy określanie wysokości opłat abonamentowych. 

Rada ma stanowić zabezpieczenie i gwarancję niezależności 

mediów od sił politycznych. Krajowa Rada zdaje coroczne 

sprawozdanie ze swej działalności Sejmowi, Senatowi i Pre-

zydentowi, co do Prezesa Rady Ministrów informuje go jedy-

nie o swojej działalności15. 

Wokół KRRiT występuje wiele kontrowersji. Jako organ 

państwowy ma ona tendencję do upolityczniania mediów 

publicznych. W 2005 roku w okresie rządów koalicji PiS–LPR-

Samoobrona znowelizowana została ustawa z 1992 r. Liczba 

członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji uległa redukcji 

z dziewięciu do pięciu. Przewodniczący Rady miał być powo-

ływany przez prezydenta, a nie jak dotychczas przez człon-

ków KRRiT. Nowelizacja Ustawy Medialnej wzbudzała jednak 

wiele sprzeciwów. Skład KRRiT dotychczas bywał zróżnico-

wany, po raz pierwszy jednak wśród członków nie znalazł się 

nikt z opozycji, a przewodniczącą mianowana została posłan-

ka Prawa i Sprawiedliwości16. Na wniosek Rzecznika Praw 

Obywatelskich i posłów (PO, SLD) sprawa trafiła do Trybuna-

łu Konstytucyjnego. W efekcie zmiana sposobu powoływania 

prezesa KRRiT została uznana za niezgodną z konstytucją17. 

W 2007 r. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Euro-

pie krytycznie odniosła się do kwestii mediów publicznych w 

                                                             
15 J. Świderski, op. cit., s. 180-182. 
16 www.bankier.pl/wiadomosc/Nowelizacja-ustawy-medialnej-czeka-
na-podpis-prezydenta-1376687.html, (dostęp: 26.11.2011). 
17 Wyrok TK z dn. 23 marca 2006 r., Sygn. akt K 4/06, 32/3/A/2006. 
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Polsce. W raporcie powyborczym pojawiły się zarzuty co do 

nierównomiernie rozłożonego czasu antenowego przezna-

czonego dla poszczególnych kandydatów. Krajowej Radzie 

Radiofonii i Telewizji zarzucono nieudolność w opanowywa-

niu tej sytuacji oraz upartyjnienie18. 

Problem z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji polega 

na tym, że wybór członków ma w zasadzie charakter poli-

tyczny. Wszelkie próby uniknięcia politycznych inklinacji ma-

ją miejsce również w obrębie politycznych rozgrywek. Obec-

nie19 członkami Krajowe Rady są: przewodniczący - Jan Dwo-

rak (powołany przez p.o. Prezydenta RP 7 lipca 2010 roku), 

zastępca przewodniczącego – Witold Graboś (powołany przez 

Sejm RP 4 sierpnia 2010 roku) oraz członkowie: Krzysztof 

Luft (powołany przez p. o. Prezydenta RP 7 lipca 2010 roku), 

Stefan Józef Pastuszka (powołany przez Senat RP 22 lipca 

2010 roku) i Sławomir Rogowski (powołany przez Sejm RP 

4 sierpnia 2010 roku)20. 

Jan Dworak w 2011 roku zapowiedział nowelizację 

ustawy medialnej. Ma to być ustawa usprawniająca funkcjo-

nowanie mediów, eliminująca dotychczas obecne sprzeczno-

ści prawne dotyczące mediów elektronicznych. Ma to stano-

wić grunt pod planowaną na przyszłość całkowicie nową 

ustawę. Nowelizacja ma objąć ustawę o radiofonii i telewizji, 

ustawę o opłatach abonamentowych oraz prawo telekomuni-

                                                             
18 www.tvn24.pl/-2,1525736,wiadomosc.html, (dostęp: 26.11.2011). 
19 Dane z roku 2012. 
20 www.krrit.gov.pl, (dostęp: 23.02.2012). 
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kacyjne. Nowelizacja ma rozwiązać najpilniejsze problemy, 

oraz zapewnić finansowanie mediom na co najmniej 2 lata21. 

W opinii Polaków obiektywizm mediów publicznych 

w Polsce jest porównywalny do obiektywizmu stacji komer-

cyjnych. M. Janicki prezentuje w tej kwestii następujące dane 

(2010 r.): 

„(…)aż 39 proc. respondentów w badaniu CBOS uznało, że 

TVP w kampanii wyborczej nie popierała żadnego z kandyda-

tów, a tylko 20 proc. – że Jarosława Kaczyńskiego. Dla porów-

nania, tylko 33 proc. stwierdziło wyborczą bezstronność TVN, 

a 25 proc. uważa, że stacja ta popierała Bronisława Komorow-

skiego”22. 

Z danych opublikowanych przez międzynarodową or-

ganizację Reporterzy bez Granic, zajmującą się badaniem 

wolności mediów w poszczególnych państwach, Polska znaj-

duje się wśród państw o satysfakcjonującym poziomie wolno-

ści środków masowego przekazu (24. miejsce w rankingu), 

a jej sytuacja poprawiła się w stosunku do lat poprzednich. 

Dla porównania wśród państw europejskich największa wol-

ność mediów występuje w Finlandii, Norwegii i Estonii (od-

powiednio 1-3. miejsce), krytyczna sytuacja ma z kolei miej-

sce w przypadku Białorusi (168. miejsce). Rosja i Ukraina 

natomiast znalazły się w grupie państw o znacznych ograni-

czeniach w kwestii wolności mediów (odpowiednio 142. 

                                                             
21 www.wirtualnemedia.pl/artykul/jan-dworak-zapowiada-nowy-
projekt-ustawy-medialnej, (dostęp: 23.02.2012).  
22 Cyt. za: M. Janicki, Mentalnie spakowani, „Polityka” nr 32 (2768), 
7.08.2010, s. 20-22. 
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i 116. miejsce)23. Zgodnie z indeksem Freedom House, organi-

zacji zajmującej się badaniem poziomu wolności i demokracji 

na świecie, polskie media można uznać za wolne24. 

Podobnie jak w Polsce przebiegały procesy demokraty-

zacji mediów czeskich i słowackich. Pierwszy etap związany 

był z demonopolizacją i decentralizacją. Podobnie jak w in-

nych państwach cenzura w Czechosłowacji została zniesiona 

w 1990 r. W kwestii regulacji prawnych odnośnie prasy ist-

niał obowiązek jedynie rejestracyjny, bez konieczności uzy-

skania koncesji w przypadku pojawienia się nowego tytułu. 

Toteż zaraz po powstaniu Czechosłowackiej Republiki Fede-

ralnej na rynku prasowym pojawiła się duża ilość nowych 

gazet i czasopism25.  

W Czechosłowacji, podobnie jak w PRL, istniało „pod-

ziemie prasowe”, dzięki czemu po transformacji istniał bardzo 

dobry grunt pod wdrożenie nowego porządku medialnego. 

Zdobyte w tzw. drugim obiegu doświadczenie kadr zaowoco-

wało szybkim i sprawnym przejściem do funkcjonowania 

w nowym systemie. Wprawieni we względnie niezależnym 

pisaniu dziennikarze bez problemu potrafili odnaleźć się 

w nowej rzeczywistości26. Dodatkowo warto pamiętać rów-

nież, że tuż przed obaleniem systemu komunistycznego 

                                                             
23 www.en.rsf.org/IMG/CLASSEMENT_2012/CLASSEMENT_ANG.pdf, 
(dostęp: 23.02.2012). 
24 www.freedomhouse.org/regions/central-and-eastern-europeeurasia; 
(dostęp: 23.02.2012). 
25 B. Klimkiewicz, op. cit., s. 97. 
26 J. L. Curry, op. cit., s. 91. 
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w tych państwach nastąpił okres zwiększenia zakresu swo-

body mediów.  

B. Ociepka, badacz czeskiego systemu medialnego, wy-

różnia kilka znaczących okresów w procesie transformacji 

medialnej w Czechach. Pierwsza faza (lata 1989 - 1990) cha-

rakteryzuje się niezwykle szybkim rozwojem prasy, spowo-

dowanym zniesieniem cenzury (po wprowadzeniu w 1991 r. 

22% podatku na wszystkie gazety „boom prasowy” został 

zahamowany) oraz prywatyzacji. Kolejny etap polega na 

stworzeniu odpowiedniego środowiska instytucjonalno - 

prawnego umożliwiającego funkcjonowanie niezależnym me-

diom (federalna ustawa medialna, lata 1991 - 1992). Kolej-

nym etapem jest koniec monopolu publicznych mediów elek-

tronicznych i nadanie koncesji stacji telewizyjnej Nova TV 

(1994). Kolejne lata to zmiany związane z nowelizacją usta-

wodawstwa w kierunku większego podporządkowania me-

diów parlamentowi, a także związane z ochroną najmłod-

szych widzów przed szkodliwymi treściami zawartymi w 

przekazach medialnych (1995-1997). Kolejne lata obfitują w 

konflikty zogniskowane wokół mediów elektronicznych, 

związane z upolitycznieniem telewizji27. 

W kwestii regulacji prawnych u podstaw demokratyza-

cji czechosłowackiego systemu medialnego leżała Ustawa 

o radiofonii i telewizji z 30 października 1991 r., w 1993 r. 

przyjęta zarówno przez Czechy jak i Słowację. Czechy jako 

pierwsze zmieniły status nadawców państwowych. Czeska 

                                                             
27 B. Ociepka, Czeskie media po rozpadzie Czechosłowacji, [w:] B. Dobek-
Ostrowska, Transformacja…, s. 88. 
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telewizja publiczna rozpoczęła działalność 1 stycznia 1992 r. 

Telewizja nie była dotowana przez państwo, zyski czerpała 

z abonamentu oraz reklam. Dwa lata później na rynek weszła 

telewizja komercyjna Nova TV. Stała się ona poważnym za-

grożeniem dla czeskiej telewizji publicznej (ČT1, ČT2). Po-

ważny kryzys telewizji publicznej w Czechach miał jednak 

miejsce dopiero po 2000 roku28.  

Warto nadmienić również, że Czesi i Słowacy mieli po-

czątkowo odmienne zdanie w kwestii reformy medialnej. 

Pierwsi chcieli jak najszybszego wprowadzenia na rynek sta-

cji prywatnych, drugim z kolei zależało przede wszystkim na 

uwolnieniu mediów spod kontroli federacji. Na mocy ustawy 

z marca 1991 r. władzę nad mediami miały oba państwa, dwa 

miesiące później Słowacja ogłosiła prawną niezależność sło-

wackiej telewizji29. 

Konflikty w czeskiej telewizji publicznej miały związek 

ze sporem pomiędzy dziennikarzami a kierownictwem. Próby 

ograniczenia niezależności czeskich mediów budziły wiele 

kontrowersji. Rada Radiofonii i Telewizji w Czechach była 

kilkakrotnie odwoływana przez parlament30. Cieszące się nie-

zwykle dużym zaufaniem społecznym media czeskie stanowi-

ły bardzo ważny element wspierający procesy transformacji 

systemowej. Czeskie i słowackie media elektroniczne przeszły 

drogę transformacji podobną do polskich. Zasadnicza różnica 

                                                             
28 B. Dobek-Ostrowska, Przejście do demokracji a transformacja syste-
mów medialnych, [w:] Ibidem, s. 20. 
29 J. L. Curry, op. cit., s. 93. 
30 B. Klimkiewicz, op. cit., s. 102. 
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polega jednak na stosunkowo słabej pozycji mediów publicz-

nych w tych państwach. 

Słowackie media funkcjonowały na zasadach przyjętych 

w ustawie o radiofonii i telewizji z 30 października 1991 r. 

Parlament słowacki powołał ponadto radę radiowo-

telewizyjną. Państwowa telewizja przekształciła się w telewi-

zję publiczną STV. Telewizja słowacka finansowana była 

z budżetu państwa. W 1995 roku pojawiła się telewizja TV 

Markiza, w własności której 51% udziałów należało do ho-

lenderskiej spółki CM, której właściciel posiadał również cze-

ską TV Nova. Aż do 1996 r. na słowackim rynku medialnym 

monopol miała telewizja publiczna31.  

Z danych zaprezentowanych w 2012 roku w raporcie 

organizacji Reporterzy bez Granic (World Press Freedom In-

dex) czeskie i słowackie media znajdują się w grupie państw 

o względnie dużym poziomie wolności mediów (odpowiednio 

14 i 27 miejsce)32. Według indeksu Freedom House, zarówno 

Czechy jak i Słowacja znajdują się w grupie państw posiadają-

cych wolne media33. 

Podobny charakter miały zmiany systemu medialnego 

na Węgrzech. Pod koniec lat 80. dostęp do mediów zachod-

nich był tam stosunkowo łatwy. W samym państwie funkcjo-

nowały też zresztą już dwie komercyjne stacje radiowe (Radio 

                                                             
31 B. Dobek-Ostrowska, op. cit. [w:] B. Dobek-Ostrowska, Transforma-
cja..., s. 23. 
32 www.en.rsf.org/IMG/CLASSEMENT_2012/CLASSEMENT_ANG.pdf, 
(dostęp: 23.02.2012). 
33 www.freedomhouse.org/regions/central-and-eastern-europeeurasia, 
(dostęp: 23.02.2012). 
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Danubius i Radio Calypso). Radio Wolna Europa nie było za-

głuszane, a szeroki dostęp do anten satelitarnych dawał moż-

liwość oglądania zachodnich stacji telewizyjnych. Mimo to 

zmiany w węgierskim systemie medialnym zaczęły się bardzo 

późno. Aż do 1995 r. nie została uchwalona żadna ustawa 

regulująca kwestie medialne, ponieważ partie polityczne nie 

mogły osiągnąć porozumienia w tej kwestii. Miało to związek 

z tzw. wojną mediów (lub wojną o media), która miała miej-

sce w 1990 r., po wyborze pierwszego demokratycznego rzą-

du. Polegała ona na niemożności dojścia do porozumienia 

w kwestiach politycznych i ideologicznych (rządzili liberało-

wie i konserwatyści, ci pierwsi chcieli jak najszybszej deregu-

lacji, jednak ci drudzy konsekwentnie się przeciwstawiali). 

Konserwatyści w związku z uwolnieniem mediów obawiali się 

nadmiernych wpływów zachodnich, liberałowie z kolei 

w nadmiernej kontroli mediów i dziennikarzy widzieli po-

ważne zagrożenie dla demokracji. W 1995 r. pojawiły się no-

we prawne uregulowania w tej kwestii. Ustanowiono istnienie 

trzech rad nadzorczych sprawujących kontrolę nad mediami 

publicznymi (Telewizją Węgierską, Radiem Węgierskim oraz 

Telewizją Danube). W skład rad nadzorczych wchodzili m. in. 

przedstawiciele partii rządzących. Media komercyjne podle-

gały Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji (członkowie rady 

delegowani byli przez partie zasiadające w parlamencie). 

Ustawa medialna złamała monopol nadawców publicznych 

jednak została poddana ostrej krytyce, ze względu na wysokie 

przyzwolenie na kontrolę mediów ze strony władz. Od 1997 r. 

funkcjonować zaczęły dwie stacje komercyjne (RTL Klub 
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i TV2), rok później również dwie stacje radiowe. Media ko-

mercyjne przeszły w ręce międzynarodowych koncernów 

medialnych34.  

Pod koniec 2010 r. rząd Viktora Orbana stworzył kon-

trowersyjny projekt ustawy medialnej, zwany też „ustawą 

kagańcową”. Nowa ustawa wprowadziła Radę ds. Mediów, 

której członkowie mieli być powoływani przez parlament, 

szef natomiast z nadania premiera miał sprawować dziewię-

cioletnią kadencję. Rada ma wgląd w treść publikacji oraz 

może nakładać wysokie kary finansowe na media, które „nie 

są politycznie zrównoważone”, zbyt brutalne, nawołujące do 

nienawiści, lub naruszające ludzką godność. Ustawa weszła 

w życie w 2011 r. szefem Rady ds. Mediów została Annamárie 

Szalai, bliska współpracowniczka Orbana. Pozostali członko-

wie są również powiązani z rządzącą partią Fidesz35. Ustawa 

wzbudziła wiele protestów i gorące dyskusje zarówno we-

wnątrz państwa jak i za granicą. Organizacja Bezpieczeństwa 

i Współpracy w Europie potępiła ustawę uznając ją za nie-

zgodną z normami OBWE i zagrażającą wolności mediów, 

a nawet porównując do zasad panujących w państwach totali-

tarnych36. Wątpliwości co do ustawy wyraziła także Komisja 

Europejska, wyrażając obawy, że ustawa może nadmiernie 

                                                             
34 P. Bajomi–Lazar, Prasa i media elektroniczne na Węgrzech, [w:] 
B. Dobek-Ostrowska (red.), Transformacja…, s. 140-141. 
35 www.wyborcza.pl/1,75477,8848837,Kaganiec_na_wegierskie_media.
html, (dostęp: 23.02.2012). 
36 www.wyborcza.pl/1,76842,8758001,Wegierskie_wladze_chca_uciszy
c_media.html, (dostęp: 23.02.2012). 
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upolitycznić media, co jest niedopuszczalne w krajach UE37. 

Tuż po przyjęciu ustawy trafiła ona do Trybunału Konstytu-

cyjnego. W lipcu 2011 r. ustawa medialna została dodatkowo 

zaostrzona. Rada ds. Mediów ma prawo do corocznego decy-

dowania o tym, które stacje mogą dalej nadawać. Dodatkowo 

nadawcy prywatni, którzy nie będą w stanie zadłużenia wo-

bec Rady, nie będą mogli uzyskać możliwości nadawania. 

W węgierskich redakcjach doszło do masowych zwolnień 

pracowników38.  

W raporcie dotyczącym wolności mediów World Press 

Freedom Index z 2012 r. sytuacja węgierskich środków ma-

sowego przekazu znacznie się pogorszyła w stosunku do lat 

poprzednich. Węgry znajdują się obecnie na 40. miejscu 

w rankingu, co sytuuje je wśród państw o „wyraźnie zauwa-

żalnych problemach” w zakresie wolności mediów39. 

Ukraińskie media w okresie istnienia USRR rozpoczęły 

proces transformacji w 1990 roku, kiedy to na mocy Ustawy 

o prasie i innych środkach masowego przekazu zniesiona 

została cenzura. Spowodowało to zwiększenie ilości wydawa-

nych gazet i czasopism. Dopiero jednak upadek systemu ra-

                                                             
37 www.tvp.info/informacje/swiat/wegierska-ustawa-medialna-do-po-
prawki/3744356, (dostęp: 23.02.2012). 
38 www.wyborcza.pl/1,75477,9933061,Wegry_zaostrzaja_ustawe_medi
alna.html, (dostęp: 23.02.2012). 
39 www.en.rsf.org/IMG/CLASSEMENT_2012/CLASSEMENT_ANG.pdf; 
(dostęp: 23.02.2012). 
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dzieckiego stworzył szersze możliwości dla zaistnienia wol-

nych mediów40. 

Konstytucja ukraińska z 1996 r. gwarantuje obywate-

lom prawo do wolności słowa i myśli, prawo do informacji 

oraz swobody wyrażania poglądów. Obowiązkiem dziennika-

rzy jest informowanie obywateli o tym co dzieje się w kraju 

(istnieje jednak obowiązek zachowania tajemnicy państwo-

wej). Ponadto nie wolno za pomocą mediów prowadzić żadnej 

działalności, która byłaby wymierzona przeciwko konstytu-

cyjnemu porządkowi państwa. Nie wolno propagować prze-

mocy, pornografii ani podżegać do nienawiści narodowej czy 

religijnej41. 

Kwestie związane z finansowaniem mediów mają duże 

znaczenie w osiąganiu przez nie niezależności. Regulacje 

prawne zapewniały ukraińskim mediom niezależność finan-

sową, przy jednoczesnych dotacjach państwowych. Tego typu 

postanowienia stwarzają ryzyko nacisków ze strony władzy. 

W 1996 r. dzienniki „Uriadowyj Kurjer” oraz „Hołos Ukrajiny” 

otrzymały wysokie dotacje, co spowodowało podporządko-

wanie się interesom ówczesnej władzy. Kolejne lata pogłębia-

ły to zjawisko, co sprowokowało dyskusje na temat koniecz-

ności wprowadzenia całkowitej niezależności finansowej od 

państwa42. 

                                                             
40 W. Baluk, Prasa na Ukrainie w latach 1991-2000, [w:] B. Dobek-
Ostrowska (red.), Transformacja…, s. 61. 
41 Ibidem, s. 64. 
42 Ibidem, s. 62-63. 
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W latach 90. zdania polityków w kwestii mediów były 

podzielone. Jedni (przeważnie ci będący w danym czasie 

u władzy) opowiadali się za upaństwowieniem środków ma-

sowego przekazu, argumentując to tym, iż przejmowanie me-

diów przez kapitał zagraniczny może doprowadzić do utraty 

ich niezależności oraz ukraińskiego charakteru. Inni (szcze-

gólnie liberałowie) utratę niezależności widzieli właśnie 

w dotacjach państwowych. W. Baluk, badacz zagadnienia, 

twierdzi, że obu stronom można poniekąd przyznać rację. 

Pierwszym, ze względu na fakt, iż okres tuż po odzyskaniu 

niepodległości jest czasem, w którym szczególnie powinno się 

wspierać media ukraińskie, przy czym dotacje państwowe 

stanowią takie wsparcie niewątpliwie. Warto w tym miejscu 

nadmienić, że ukraińskie media drukowane miały wówczas 

poważna konkurencję ze strony obecnych na rynku tytułów 

rosyjskich43.  

Pod koniec lat 90. wolność słowa na Ukrainie zaczęła 

podlegać widocznym ograniczeniom. W 2000 r. zamordowany 

został Georgij Gongadze szef i założyciel internetowej „Ukra-

ińskiej Prawdy”. Dziennikarz dość ostro krytykował Leonida 

Kuczmę i obóz rządzący. Poza przypadkiem Gongadze 

w dziwnych okolicznościach zginęli również inni dziennika-

rze44. Gongadze twierdził, że sytuacja mediów ukraińskich 

jest bardzo zła. Mówił o braku wolności słowa oraz politycz-

nych i ekonomicznych naciskach ze strony państwa. Opisywał 

                                                             
43 Ibidem, s. 64. 
44 A. Szostkiewicz, Źle się dzieje w państwie ukraińskim, „Polityka” 2000, 
nr 53 (2278), s. 21. 
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sytuacje, kiedy kontrolerzy podatkowi doprowadzali wielo-

krotnie do upadku redakcji. Surowo oceniał też młodych 

ukraińskich dziennikarzy, którzy jego zdaniem pozbawieni 

hamulców etycznych i moralnych z łatwością ulegali presji 

władz, dając się przekupić. Gongadze zwracał też uwagę na to, 

iż niezależni dziennikarze ukraińscy są szykanowani i zastra-

szani45.  

Oblicze ukraińskich mediów zmieniła pomarańczowa 

rewolucja. Zdaniem wielu zapobiegła ona ewolucji ukraiń-

skiego systemu politycznego w kierunku autorytarnym. Brak 

obiektywnych informacji w największych mediach na temat 

tego co się dzieje w kraju, spowodował sięganie do mediów 

opozycyjnych, wcześniej mało znaczących. Zapotrzebowanie 

na bieżące informacje wzrastało, toteż wzrastała oglądalność 

stacji drugorzędnych. Spowodowało to wzrost jakości (pod 

względem obiektywizmu) nadawanych informacji w mediach 

wiodących. Podawanie informacji obiektywnych stało się po 

prostu bardziej zyskowne. Zmiany polityki redakcyjnej 

w największych ukraińskich stacjach z czasem przywróciły im 

oglądalność. Reformy wprowadzone po pomarańczowej re-

wolucji związane były przede wszystkim z reakcjami społe-

czeństwa na prezentowane przez media treści. Brak społecz-

nej aprobaty dla prezentowanych mało obiektywnych mate-

riałów niejako wymusił na mediach większą niezależność. 

Znaczna część dziennikarzy sprzeciwiła się cenzurze poli-

tycznej. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że oligarchizacja 

                                                             
45 J. Wilczak, Romantyczny i nierozważny, „Polityka” 2001, nr 15(2293),  
s. 48-50. 
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mediów ukraińskich nie dała dobrych rokowań jeśli chodzi 

o ewolucje w kierunku niezależności46. 

Według typologii R. Herbuta i W. Baluka współcześnie 

ukraiński system medialny można uznać za częściowo wolny, 

co sytuuje Ukrainę, w grupie państw europejskich o opóźnio-

nym rozwoju systemu medialnego. Pewne ożywienie podczas 

wydarzeń w 2004 r. nie wywołało oczekiwanych efektów. 

Silna sieć nadawców prywatnych zdominowała rynek me-

dialny, na niekorzyść mediów publicznych, które znajdują się 

w swego rodzaju impasie47. 

W raporcie World Press Freedom Index z 2012 r. ukra-

ińskie media znajdują się w grupie państw o trudnej sytuacji 

jeśli chodzi o wolność mediów. Ukraina znalazła się na 116. 

miejscu rankingu, co i tak jest wynikiem lepszym niż w latach 

poprzednich48. Jak widać proces demokratyzacji mediów 

ukraińskich w porównaniu do państw Europy Środkowej na-

potyka na znacznie większy opór. 

Podsumowując podjęte rozważania należy podkreślić, iż 

transformacja systemów medialnych w krajach Europy Środ-

kowo-Wschodniej miała charakter wielowymiarowy. Pierw-

szym wyzwaniem było uzyskanie autonomii politycznej, czyli 

wyzwolenie się spod władzy i nacisków instytucji politycz-

nych oraz elit rządzących. Kolejnym ważnym elementem były 

kwestie ekonomiczne związane z funkcjonowaniem mediów 

                                                             
46 W. Baluk, Wpływ „pomarańczowej rewolucji” na wolność słowa na 
Ukrainie, [w:] B. Dobek-Ostrowska (red.), Media masowe…, s. 145-150. 
47 R. Herbut, W. Baluk, op. cit., s. 244. 
48 www.en.rsf.org/IMG/CLASSEMENT_2012/CLASSEMENT_ANG.pdf; 
(dostęp: 23.02.2012). 
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w środowisku wolnorynkowym49. Najszybciej i najbardziej 

efektywnie transformacji poddawały się media drukowane, 

z mediami elektronicznymi było znacznie więcej kłopotów 

i trudności50. Obecnie państwa europejskie znajdują się na 

różnych etapach rozwoju systemów medialnych. W przypad-

ku niektórych zmiany idą w kierunku coraz większej otwarto-

ści, inne natomiast chylą się ku modelowi neoautorytarnemu.  

  

                                                             
49 B. Dobek–Ostrowska, Przejście…, [w:] B. Dobek-Ostrowska (red.), 
Transformacja…, s. 17. 
50 Ibidem, s. 20. 
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Arkadiusz Majewski 

Uniwersytet Warszawski 

Proces przygotowywania Polski 

do wstąpienia do NATO jako element 

transformacji polskiej polityki 

zagranicznej na przełomie lat 80. i 90. 

XX wieku. 

Druga wojna światowa skutkowała stworzeniem 

nowego, dwubiegunowego ładu międzynarodowego. Obydwa 

bloki rozpoczęły żmudny proces integracji politycznej 

i gospodarczej.  

W Europie Zachodniej w kwestiach polityczno-

wojskowych istotną rolę odgrywał Pakt Północnoatlantycki 

(NATO) skupiający zachodnioeuropejskich sojuszników, USA 

i Kanadę. Po przeciwnej stronie „żelaznej kurtyny” był Układ 

Warszawski (UW), czyli europejskie państwa socjalistyczne 

i ZSRR.  

Lata 80. przyniosły przełom polityczny. Społeczeństwa 

państw zależnych od ZSRR, wystąpiły z żądaniami reform, 

z początku gospodarczych, później politycznych. Zmiany 

zachodziły także w Polsce. W 1980 roku powstała 
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„Solidarność”. Ludzie uwierzyli, że mogą wpływać na politykę. 

Stan wojenny w latach 1981-1983 nie złamał do końca ruchu 

opozycyjnego. W ślad za polskim przykładem podążyli 

obywatele Czechosłowacji, Węgier i innych państw „obozu 

wschodniego”. W czerwcu 1989 roku, w częściowo wolnych 

wyborach do Sejmu i Senatu PRL, komuniści ponieśli 

prestiżową porażkę, co skutkowało powołaniem koalicyjnego 

rządu T. Mazowieckiego1. 

Targany kryzysami wewnętrznymi ZSRR nie potrafił już 

skutecznie przeciwdziałać zachodzącym zmianom. W nocy z 9 

na 10 listopada 1989 upadł „mur berliński”, symbolicznie 

zakończyła się „zimna wojna”. Europa zmieniła swe oblicze. 

Większość państw byłego bloku wschodniego, w tym Polska, 

podjęło działania na rzecz integracji z zachodnimi 

strukturami politycznymi: NATO i ówczesnymi Wspólnotami 

Europejskimi. 

Po upadku bloku wschodniego, polski rząd zgłosił swe 

aspiracje do członkostwa w Sojuszu. Determinantem tych 

działań było dążenie władz RP do zapewnienia krajowi 

bezpieczeństwa2. Doświadczenia historii nie pozwalały 

naszemu krajowi na pozostawanie neutralnym. Wejście do 

NATO włączyłoby Polskę do europejskiego i światowego 
                                                             
1 12 września Tadeusz Mazowiecki został pierwszym, niekomunistycz-
nym premierem po II wojnie światowej. Podobne wydarzenia miały 
miejsce na jesieni 1989 roku i w innych stolicach środkowoeuropej-
skich. 
2 R. Zięba, Bezpieczeństwo europejskie a interesy narodowe Polski [w:] 
K. Wojtaszczyk i J. Niepsuj (red.), NATO a Europa Wschodnia. 
Rozszerzenie NATO na Wschód - ostatnie wyzwanie europejskie XX wieku, 
Warszawa 1998, s. 107. 
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mechanizmu stabilizacyjnego. Warto więc w tym miejscu 

przyjrzeć się najważniejszemu zapisowi Traktatu 

Północnoatlantyckiego, czyli artykułowi nr 5: Strony są 

zgodne, że zbrojna napaść na jedną lub kilka z nich w Europie 

lub Ameryce Północnej będzie uważana za napaść przeciwko 

nim wszystkim3. W artykule stwierdzono, że obrona 

sojusznika, np. Polski, jest obowiązkiem wszystkich 

pozostałych członków NATO. 

Drugim powodem, dla którego Polska dążyła do 

członkostwa w NATO była chęć zapewnienia stabilizacji 

w środkowej części Europy. Przyjęcie do Sojuszu byłych 

państw socjalistycznych likwidowałoby „szarą strefę” 

bezpieczeństwa, która wytworzyła się po rozwiązaniu UW4. 

Trzeci determinant związany był niewątpliwie 

z dążeniem do demokratyzacji systemu. Aspirowanie do NATO 

wymagało bowiem kontynuowania przemian demo-

kratycznych. 

Ważnym aspektem była też dwutorowość polskich 

aspiracji w Europie. Z jednej strony mamy NATO, a z drugiej 

Unię Europejską. Polska rozpoczynając integrację ze 

strukturami państw zachodnich nie mogła poprzestać tylko na 

UE, chociaż była to potężna struktura polityczna, 

stabilizacyjna i ekonomiczna, nie miała jednak wymiaru 

militarnego. W skład Unii wchodziło jednak wielu członków 

NATO i można postawić tezę, że wejście do Sojuszu zwiększało 

                                                             
3  NATO. Vademecum, Warszawa 1999, s. 396. 
4  R. Zięba, op. cit., s. 109. 
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wiarygodność negocjacyjną5. 

Do Sojuszu należały największe zachodnioeuropejskie 

państwa. Szczególnego znaczenia nabierało tu członkostwo 

zjednoczonych, demokratycznych Niemiec, które stały się 

wkrótce największym europejskim zwolennikiem integracji 

Polski ze strukturami UE i NATO. Władze Niemiec pragnęły 

bowiem partnerskich i stabilnych relacji z Polską. Nasz 

zachodni sąsiad nie chciał też być państwem peryferyjnym 

NATO i UE. Wejście Polski do NATO dało RFN szansę na 

zamknięcie frontu wschodniego. Polska miała natomiast 

dziejową szansę naprawienia stosunków z tym państwem6. 

Drugim państwem, z którym Polska chciała mieć 

specjalne relacje były Stany Zjednoczone, gwarant 

bezpieczeństwa europejskiego i funkcjonowania NATO. 

Polskie władze zakładały, że poprzez wejście do NATO 

państwo stanie się sojusznikiem USA i będzie pod ich ochroną. 

Byłaby to też wielka szansa dla Wojska Polskiego na 

modernizację. W pierwszej połowie lat 90. liczono także na 

pomoc finansową i umorzenie starych długów. Nie bez 

znaczenia był szacunek jakim otaczano w USA Lecha Wałęsę, 

a także cały ruch „Solidarności”. Należy też pamiętać o 9-

                                                             
5  M. Czajkowski, Otwarcie NATO a nowa architektura bezpieczeństwa 
europejskiego [w:] E. Cziomer (red.), Polska o krok od NATO. 
Międzynarodowe aspekty przystąpienia Polski do sojuszu 
Północnoatlantyckiego, Kraków 1998, s. 112-113. 
6  Z. Kuśmierek, Rozszerzenie NATO - implikacje dla Europy Środkowo- 
Wschodniej [w:] K. Wojtaszczyk, J. Niepsuj (red.), op. cit., s. 98; 
S. Małachowski, Nowa jakość w stosunkach z Niemcami [w:] R. Kuźniar, 
K. Szczepanik  (red.), Polityka zagraniczna RP: 1989-2002, Warszawa 
2002, s. 153-159. 
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milionowej Polonii amerykańskiej oraz sympatii jaką 

większość Polaków tradycyjnie darzyła USA7. 

Wśród wielu komentarzy pojawiających się na 

przestrzeni ostatniej dekady opisujących ówczesne nastroje 

pojawiały się głosy, iż Polska po wejściu do NATO stanie się 

wasalem USA. Opinia taka wydaje się niezasadna, ponieważ 

wejście do Sojuszu nie oznaczało oddania suwerenności. Poza 

tym, warto pamiętać, że priorytetem USA była stabilizacja 

regionu, a nie podporządkowanie państw. 

Dążenia Polski do NATO determinowane były też 

nieprzewidywalnością sytuacji w Federacji Rosyjskiej. 

W latach 90. nie wiadomo było w jakim kierunku przebiegać 

będą zmiany na terenie byłego ZSRR. W Rosji pozostawało 

ryzyko odejścia od przemian demokratycznych i odbu-

dowywania potęgi w duchu imperializmu. Niestety historia 

pokazuje, że zazwyczaj pierwszą ofiarą takiej polityki stawała 

się Polska. Członkostwo w NATO sprawiało, iż likwidowano 

tzw. szarą strefę bezpieczeństwa co minimalizowało 

zagrożenie ze strony Rosji8. 

Polemizując ze sceptykami, nie należy też zapominać, że 

Pakt Północnoatlantycki był swego rodzaju sojuszem 

cywilizacji zachodniej, kultury europejskiej i euroatlantyckiej, 

a jego celem była jej obrona9. 

Ostatnim powodem przystąpienia Polski do NATO, który 

                                                             
7  J. Stachura, Rola i znaczenie stosunków dwustronnych ze Stanami 
Zjednoczonymi [w:] R. Kuźniar, K. Szczepanik  (red.), op. cit., s. 126-145. 
8  R. Zięba, op. cit., s. 108. 
9  Ks. J. Krokos, Racja istnienia i kształtu NATO [w:] K. Wojtaszczyk, 
J. Niepsuj (red.), op. cit., s. 101-105. 
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należałoby szczególnie podkreślić to stanowisko Polaków. Co 

prawda, członkostwo w NATO nigdy nie zostało poddane pod 

głosowanie w referendum ogólnonarodowym, jednak badania 

sondażowe wskazywały, że o ile w roku 1992 zwolenników 

przystąpienia do NATO było tylu co przeciwników (35%), to 

już w roku 1993 zwolenników było 57%. W roku 1996 

wskaźnik ten osiągnął 73% i przez najbliższe lata utrzymał się 

na zbliżonym poziomie10. 

Zanim nastąpił przełom roku 1989, polityczna 

i gospodarcza współpraca międzynarodowa Polski opierać się 

mogła tylko na państwach bloku wschodniego, w ramach 

RWPG i UW. Zmiany, które doprowadziły do upadku tych 

dwóch organizacji wymagały transformacji polityki. Nowe 

władze, wywodzące się ze środowisk opozycyjnych, przede 

wszystkim z „Solidarności” nie wypracowały od razu 

koncepcji wejścia do NATO. Opozycjoniści w latach 80. 

w swych przemyśleniach na temat polityki zagranicznej 

wyrażali obawy, że porządek jałtański, będzie jeszcze trwać 

wiele lat i nie przewidywali możliwości upadku komunizmu. 

Wysuwanie koncepcji mających zupełnie zmienić tamtą 

sytuację byłoby więc bezzasadne, a nawet niebezpieczne. Nie 

wykluczało to jednak formułowania ocen. Bardzo krytycznie 

odnoszono się do ZSRR stwierdzając, że przyniósł on Polsce 

niechciany ustrój i okupację. Nie widziano szansy na zmianę 

stosunków polsko-radzieckich z poddańczych na partner-

                                                             
10  R. Kupiecki, Członkostwo w NATO w polskiej polityce zagranicznej [w:] 
R. Kuźniar, K. Szczepanik  (red.), op. cit., s. 110-111. 
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skie11. 

Polacy z drugiej strony pamiętali też swoistą zdradę 

Zachodu w roku 1939, 1944 i 1945, a także brak 

zainteresowania polskimi problemami w latach późniejszych. 

Zachodowi zależało bowiem bardziej na stabilizacji 

wzajemnych stosunków między blokami politycznymi niż 

obronie polskich interesów12. Wielu dziennikarzy, takich jak 

Stefan Kisielewski czy Stefan Bratkowski deklarowało więc, że 

jeżeli ZSRR pozwoli na reformy w Polsce, nie musi to od razu 

oznaczać zerwania współpracy w ramach bloku13. 

Ideą, która łączyła wszystkich działaczy opozycji była za 

to chęć współpracy z europejskimi narodami ZSRR, a także 

sąsiadami z Europy Środkowej14. Przejmując władzę na 

początku lat 90., opozycjoniści nie byli do tego przygotowani 

i nie mieli żadnej wspólnej koncepcji i programu. 

Odzyskując suwerenność Rzeczpospolita zyskała także 

swobodę w polityce zagranicznej. Bardzo ważną rolę w tej 

materii miało powierzenie stanowiska ministra spraw 

zagranicznych Krzysztofowi Skubiszewskiemu, wybitnemu 

profesorowi prawa, człowiekowi pragmatycznego kompro-

misu. Był on znany opozycji jako osoba ciesząca się zaufaniem 

                                                             
11  Kwestię pomysłów na politykę zagraniczną omawia: K. Łabędź, 
Główne kierunki polityki zagranicznej proponowane przez opozycję 
polityczną w Polsce w latach osiemdziesiątych XX wieku, [w:] W. Paruch, 
K. Trembicka (red.), Niepodległość, zależność, suwerenność: 
problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej, Lublin 
2007, s. 83-100. 
12  Ibidem, s. 86. 
13  Idee Bratkowskiego i Kisielewskiego. Ibidem, s. 88-90. 
14  Ibidem, s. 96-97. 
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Episkopatu Polski, ale mająca w swym życiorysie „rysę” 

w postaci należenia do Rady Konsultacyjnej przy gen. 

Wojciechu Jaruzelskim. Janusz Onyszkiewicz tak mówił 

o powodach, dla których Skubiszewski został zaakceptowany 

zarówno przez komunistów jak i opozycję: „Skubiszewski był 

klasycznym kandydatem kompromisu, bo mogła go 

zaakceptować także druga strona. Z czasem okazało się, że był 

to świetny ruch także ze względów merytorycznych. Pierwszy 

raz zobaczyłem go w akcji na sesji Narodów Zjednoczonych 

w Nowym Jorku. (…) Profesor zrobił wielkie wrażenie”15. 

Polityka zagraniczna zyskała więc kierownika, który 

prowadził dyplomację zgodnie z polskim interesem stanu, 

a nie interesem bloku wschodniego. 

Wybór Skubiszewskiego okazał się być wielkim 

zwycięstwem „Solidarności”, ponieważ to ten minister jako 

pierwszy przecierał drogę Polski do NATO.  

Niezwykle istotne było też powierzenie stanowiska 

prezesa rady ministrów kandydatowi opozycji, Tadeuszowi 

Mazowieckiemu. Mówił on w swym exposé: „Nasze otwarcie 

na całą Europę nie oznacza odrzucenie dotychczasowych 

powiązań i zobowiązań. Jeśli dziś powtarzamy, że nowy rząd, 

będzie respektował sojusznicze zobowiązania Polski, to nie jest 

to taktyczny wybieg uspokajający. Wypływa to z naszego 

rozumienia polskiej racji stanu i analizy sytuacji 

międzynarodowej. Jeśli nadejdzie dzień, w którym 

bezpieczeństwo europejskie nie będzie wymagało bloków 

                                                             
15  W. Bereś, K. Burnetko, J. Onyszkiewicz, Janusz Onyszkiewicz - ze 
szczytów do NATO, Warszawa 1999, s. 75. 
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wojskowych, pożegnamy się z nimi bez żalu. Wierzymy, że to 

nastąpi”16. 

Było to swoiste credo twórców odnowionej w 1989 roku 

polityki zagranicznej i program, który miał szansę realizacji. 

Podkreślona została za to chęć współpracy z całą Europą, nie 

tylko wschodnią. Wyrażony został także strategiczny cel 

polskiej dyplomacji, czyli otwarcie na Zachód. Oświadczenia 

tego typu zamykały spekulacje na temat „finlandyzacji” Polski. 

Zarówno premier, dawna opozycja, jak i szef MSZ byli temu 

przeciwni17. Akcentowano, że Polska nie może deklarować się 

jako kraj „neutralny” lub „niezaangażowany” ze względu na 

swoje położenie geograficzne18. Najważniejsze dla polskiej 

dyplomacji w okresie 1989-1991 było zaznaczenie, że jest 

suwerenna i niezależna19. 

Truizmem jest stwierdzenie, że nie można uczestniczyć 

jednocześnie w dwóch zwalczających się sojuszach. 

Przynależność Polski jednocześnie do NATO i UW byłoby 

niemożliwe. Konieczne więc stało się wyprowadzenie Polski 

ze struktur Układu Warszawskiego (UW). Zgodnie z credo 

polityki zagranicznej przytoczonym powyżej, zarówno 

premier Mazowiecki, jak i minister Skubiszewski nie składali 

żądań natychmiastowego opuszczenia przez Polskę UW, co 

było zresztą w roku 1989 absolutnie niemożliwe. Ważne 

stanowiska rządowe w sektorze bezpieczeństwa były 

                                                             
16  R. Kupiecki, op. cit., s. 100. 
17  Ibidem, s. 100. 
18  W. Bereś, K. Burnetko, J. Onyszkiewicz, op. cit., s. 79. 
19 R. Kuźniar, K. Szczepanik, Wprowadzenie. Podstawy polityki 
zagranicznej RP [w:] R. Kuźniar, K. Szczepanik, op. cit., s. 28. 
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opanowane przez komunistów, przede wszystkim resorty 

siłowe: MON i MSW20. Nie można więc było mówić 

o wyprowadzeniu wojsk sowieckich z Polski, czy 

jakichkolwiek reformach UW, ponieważ z polskiej strony nie 

miał kto podnosić tych kwestii21. Nie wyobrażała sobie też 

tego polska generalicja. Rosjanie uważali też, że skoro wojska 

radzieckie są w Polsce od wojny, to nie ma powodów, żeby 

wychodziły. Polska była krajem tranzytowym między NRD 

i Czechosłowacją, a więc satelitami, gdzie rozpoczynałby się 

front. Polacy nie byli też w stanie znaleźć sojuszników dla idei 

rozwiązania UW jesienią 1989 r. W krajach Europy Środkowej 

opozycja dopiero zaczynała przejmować władzę22. 

Wiosną 1990 sytuacja zaczęła się zmieniać. Na 

Węgrzech i w Czechosłowacji doszło do pierwszych wolnych 

wyborów, w wyniku których pełnię władzy uzyskali działacze 

opozycji demokratycznej. W Polsce doszło do rozwiązania 

PZPR (w styczniu 1990)23. Do MON i MSW zaczęli wchodzić 

ludzie z otoczenia „Solidarności”, a odchodzili 

skompromitowani komuniści. 

Podobne zmiany miały miejsce w tajnych służbach 

i strukturach armii24. Wśród dawnych sojuszników ZSRR 

zaczął się tworzyć solidny front likwidacji UW. W czerwcu 

                                                             
20  W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1980-2002, t. 3, Warszawa 
2003, s. 123; W. Bereś, K. Burnetko, J. Onyszkiewicz, op. cit., s. 81. 
21 Opinia Lecha Wałęsy z jesieni 1989 została zbita ogólnikami. 
W. Bereś, K. Burnetko, J. Onyszkiewicz, op. cit., s. 78. 
22  Ibidem, s. 113-114. 
23  W. Roszkowski, op. cit., s. 129. 
24  W. Bereś, K. Burnetko, J. Onyszkiewicz, op. cit., s. 103-108. 
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1990 na spotkaniu członków UW, Vaclav Havel, prezydent 

Czechosłowacji i Jozsef Antall, premier Węgier, przekonali 

Michaiła Gorbaczowa, że należy rozpocząć dyskusję nad 

przyszłością sojuszu25. Przyjęta wówczas deklaracja głosiła: 

„Uczestnicy narady opowiadają się za stworzeniem nowego, 

ogólnoeuropejskiego systemu bezpieczeństwa, za zjednoczoną 

Europą pokoju i współpracy. Państwa reprezentowane na 

naradzie aktywnie uczestniczą w tym dynamicznym procesie 

i dlatego uważają za konieczne dokonanie przeglądu 

charakteru i funkcji Układu Warszawskiego.(...) W tej nowej 

sytuacji państwa reprezentowane na naradzie przystąpią do 

przeglądu charakteru, funkcji i działalności Układu 

Warszawskiego, a także do realizacji przekształcenia do 

w układ suwerennych i równoprawnych państw, zbudowany na 

demokratycznych podstawach”26.  

Deklaracje te pojawiły się w momencie kiedy sowieckie 

imperium chyliło się ku upadkowi, co ułatwiało zmiany. 

Sformułowania „suwerenność” czy „równouprawnie-

nie”, tak rzadkie w oficjalnych dokumentach sowieckich, dały 

znak dyplomatom polskim, czechosłowackim i węgierskim, że 

mogą stawiać bardziej radykalne żądania. Gdy politycy 

sowieccy przedstawili propozycje reformy sojuszu, natrafili na 

opór ze strony dawnych sojuszników. Polscy dyplomaci już 

otwarcie zaczęli mówić o potrzebie likwidacji UW. Ich 

                                                             
25  R. Asmus, NATO. Otwarcie drzwi, Warszawa 2002, s. 52. 
26  Deklaracja państw – stron Układu Warszawskiego przyjęta na 
naradzie doradczego komitetu politycznego w Moskwie 7 czerwca 1990 
roku [w:] J. Stefanowicz (red.), Polska – NATO. Wprowadzenie i wybór 
dokumentów 1990-1997, Warszawa 1997, s. 42. 
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deklaracje wsparły rządy Czechosłowacji, Węgier a później 

również Rumunii i Bułgarii27. 15 lutego, na spotkaniu w 

Wyszehradzie oficjalnie powstał Trójkąt Wyszehradzki. 

Wydatnie ułatwiło to wzajemną koordynację polityki 

zagranicznej28. 25 lutego 1991 r. zapadła decyzja o likwidacji 

31 marca wojskowych struktur UW przy zachowaniu 

struktury politycznej29. 

Moskwa ponowiła jednak próbę odzyskania przewagi 

w Europie Centralnej poprzez propozycje umów bilateralnych 

z byłymi sojusznikami. Propozycje zawierały zakazy 

wchodzenia do nowych sojuszy i współpracy w ramach 

wywiadu, powstawania obcych baz wojskowych oraz prawo 

tranzytu wojsk radzieckich30. Rosjanie stworzyli więc 

niekorzystną atmosferę do jakichkolwiek negocjacji na temat 

przyszłości Układu Warszawskiego31. Narastała też 

propaganda dążąca do rozwiązania układu. Minister 

Skubiszewski powiedział w kwietniu 1991, że „układ bez 

struktur militarnych jest pustą łuską”32. Dawni „towarzysze” 

ze wschodu spostrzegli, że w kwestii UW, już nie ma czego 

ratować. Skutkowało to ostateczną decyzją o rozwiązaniu UW 

z datą 1 lipca 199133. Ceremonia odbyła się w Pradze. 

Prezydent Havel mówił: „Przed nami wizja Europy 
                                                             
27  R. Asmus, op. cit., s. 53. 
28 M. Menkiszak, M. A. Piotrowski, Polska polityka wschodnia [w:] 
R. Kuźniar, K. Szczepanik, op. cit., s. 216-217. 
29  W. Bereś, K. Burnetko, J. Onyszkiewicz, op. cit., s. 118. 
30  R. Asmus, op. cit., s. 53; M. Menkiszak, M. A. Piotrowski, op. cit., s. 216. 
31  R. Kupiecki, op. cit., s. 102. 
32  „Gazeta Wyborcza”, nr 77, 2.04.1991, s. 3. 
33  R. Asmus, op. cit., s. 53-54; R. Kupiecki, op. cit., s. 102 
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demokratycznej, bezpiecznej i zjednoczonej”, a z kolei 

prezydent Wałęsa: „Bardzo się cieszę, że mamy pogrzeb tej 

instytucji. Nie lubię jednak pogrzebów i uważam, że w miejsce 

układu coś musi wyrosnąć”34. Adam Michnik komentował 

w Gazecie Wyborczej: „Koniec Układu Warszawskiego, RWPG to 

symboliczne przypieczętowanie kresu epoki państw satelickich. 

Któż z nas uwierzył by jeszcze kilka lat temu, że dożyje tego 

dnia: finału totalitarnego imperium? Droga do niepodległości 

stoi otworem35. 

W tym samym okresie przyjęcie przez kraje Środkowej 

Europy zasad wolnego rynku spowodowało bezsensowność 

istnienia Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) 

i została ona rozwiązana 28 czerwca 1991 r.36 Droga do 

intensyfikacji stosunków z państwami i strukturami Zachodu 

została otwarta. 

Aktywne lata 1990 – 1991 przyniosły przełom 

w relacjach z NATO: zostały nawiązane na płaszczyźnie 

przyjacielskiej i partnerskiej, zastępując dotychczasową 

niechęć i wrogość. NATO także dostrzegło potrzebę reform. 

Polska zrealizowała swój cel rozwiązania UW poprzez 

wiązanie się układami z NATO. Należy też pamiętać o ciągłej 

obecności wojsk radzieckich w Polsce. Ich stacjonowanie było 

hamulcem rozmów o członkostwie w NATO. Doszło jednak do 

rewolucyjnej zmiany stosunków z dobrymi widokami na 

                                                             
34  „Gazeta Wyborcza”, nr 152, 1.07.1991, s. 1. 
35  A. Michnik, Układ Warszawski rozwiązany!, „Gazeta Wyborcza”, nr 77, 
1.07.1991, s. 1. 
36 M. Menkiszak, M. A. Piotrowski, op. cit., s. 217. 
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przyszłość i pośpiech byłby niewskazany. Skubiszewski 

mówił, że „każda polityka ma swój czas”. Ustanowienie 

systematycznych, przyjaznych kontaktów było najważ-

niejszym celem roku 1990 w kwestii akcesji i został on 

osiągnięty. 

Polsce zależało na szybkim wyprowadzeniu armii 

sowieckiej, utrudniało to bowiem rozmowy akcesyjne do 

NATO. Wezwanie przez polski rząd naczelnego radzieckiego 

dowództwa oraz rządu do wycofania swych sił z Polski było 

wypełnieniem wieloletnich – niewypowiedzianych z powo-

dów politycznych – marzeń społeczeństwa37. Oficjalne 

negocjacje zostały otwarte 11 grudnia 1990 r., a więc jeszcze, 

gdy istniały ZSRR i UW. Rosjanie podkreślali jednak: 

„wyjdziemy gdy będzie trzeba”. Stanowisko to utrudniało 

rozmowy. Atmosferę podgrzewało podpisanie przez Niemcy 

i ZSRR układu o wycofaniu wojsk rosyjskich z Niemiec bez 

udziału Polski. Nasi dyplomaci wspominali później, że delegaci 

sowieccy nie potrafili przyjąć do wiadomości faktu, iż takie 

umowy dotyczyły też Polski, ze względu na jej suwerenność 

i położenie geograficzne, jako kraju tranzytowego dla 

wycofywanych wojsk. Postawa Moskwy spotkała się 

z reakcjami władz polskich, które nie wpuściły w styczniu 

1991 r. powracających z zachodu wojsk na terytorium RP. 

Skutkowało to zawarciem kompromisu i Rosjanie zgodzili się 

na wycofanie jednostek bojowych do 15 listopada 1992, 

                                                             
37 M. Krogulski, Okupacja w imię sojuszu. Armia Radziecka w Polsce 1956-
1993, Warszawa 2001, s. 155-162. 
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pozostałe do końca roku 199338. 

Kolejnym problemem, który powstał podczas negocjacji 

była kwestia roszczeń finansowych. Negocjatorzy polscy 

przedstawili swym partnerom koszty obecności sowieckiej 

przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Nie było żadnych wątpliwości, 

iż pomijając nawet liczne dziwne wypadki śmierci czy innych 

przestępstw dokonanych rękami żołnierzy sowieckich 

w Polsce, to dokonali oni także nieodwracalnych zmian 

w środowisku naturalnym. Zniszczeniu uległo też wiele 

dzierżawionych obiektów. Negocjacje zablokowano, ponieważ 

w odwecie Sowieci przedstawili tzw. „koszty wyzwolenia” 

Polski spod okupacji hitlerowskiej i działań wojennych na jej 

terenie na astronomiczną kwotę 38 mld rubli. Dyplomacja 

polska, dostrzegając patowość sytuacji zaproponowała „opcję 

zerową”, a więc wzajemną rezygnację z roszczeń. Ostatecznie, 

do tego rozwiązania przekonał osobiście Borysa Jelcyna 

prezydent Wałęsa i 22 maja 1992 r. podpisano porozumienie 

o wycofaniu wojsk rosyjskich z Polski39. Symboliczną datą 

zakończenia wycofywania jest 17 września 1993. Od 1991 do 

1993 roku, kraj opuściło blisko 56 tys. żołnierzy, 599 czołgów, 

202 samoloty, 144 helikoptery, oraz jednostki morskie40. 

Pozostał problem zniszczonego mienia wojskowego, zatrutego 

środowiska naturalnego i nędzy miejscowej ludności, która 

wcześniej pracowała w radzieckich bazach.  

Zmiany zachodzące w państwach byłego bloku 

                                                             
38 Ibidem, s. 163-165. 
39 Ibidem ,s. 167 
40 Ibidem, s. 175. 
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wschodniego pozwoliły na otwarcie negocjacji z NATO. 

W dniach 7-8 listopada 1991 r. w Rzymie odbyło się spotkanie 

Rady Północnoatlantyckiej. Przyjęto na niej Nową Koncepcję 

Strategiczną Sojuszu41. Czytamy w niej, że „od 1989 (…) 

dokonały się gruntowne zmiany polityczne, które radykalnie 

poprawiły warunki bezpieczeństwa, w jakich Sojusz stara się 

osiągnąć swe cele. (...) Znikło zmasowane i potencjalne 

bezpośrednie zagrożenie, które stanowiło główny powód troski 

Sojuszu w ciągu pierwszych 40 lat jego istnienia. Z drugiej 

strony, utrzymuje się znaczna niepewność co do przyszłości 

i zagrożeń dla bezpieczeństwa Sojusz (...). Realizacja Koncepcji 

będzie więc stale weryfikowana w świetle ewolucji warunków 

bezpieczeństwa. (...) Dalsze adaptacje tej Koncepcji będą 

dokonywane w zależności od potrzeb”42. 

Członkowie NATO zauważyli, że Sojusz nie może już 

działać wedle swych starych zasad, ponieważ główny wróg, 

Układ Warszawski, nie istnieje. Nie zmieniało to jednak ich 

zdaniem faktu, iż na świecie wciąż było wiele zagrożeń i 

Sojusz powinien być na nie przygotowany. Punkt 13 mówi 

bowiem: Interesy bezpieczeństwa Sojuszu mogą być również 

narażone na szwank przez inne zagrożenia o ogólniejszym 

charakterze, w tym rozprzestrzenianie broni masowej zagłady, 

zahamowanie dopływu środków o kluczowym znaczeniu oraz 

                                                             
41 Nowa koncepcja strategiczna Sojuszu uzgodniona przez szefów 
państw i rządów uczestniczących w spotkaniu Rady 
Północnoatlantyckiej uczestniczących w spotkaniu Rady 
Północnoatlantyckiej, Rzym, 7 – 8 listopada 1991 roku [w:] 
J. Stefanowicz (red.), op. cit., s. 75-88. 
42  Ibidem, s. 75-76. 
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akcje terrorystyczne i sabotażowe43. Sojusz stawiał – zgodnie 

z omawianą już Deklaracją Londyńską – na dialog 

i współpracę. W zasadzie powtórzono tezy ze spotkania 

w Kopenhadze. 

Podstawową strategią NATO miało pozostać 

odstraszanie. Sojusznicy będą utrzymywać siłę militarną 

wystarczającą do przekonania jakiegokolwiek potencjalnego 

agresora, że użycie siły przeciwko terytorium jednego z nich 

spotka się ze zbiorową i skuteczną akcją wszystkich, oraz że 

ryzyko związane ze wszczęciem konfliktu przewyższałoby 

jakiekolwiek przewidywane korzyści44. Oczywiście w praktyce 

słowa te oznaczały, że Stany Zjednoczone uczynią wszystko co 

mogą by chronić terytorium całego NATO, a w razie 

zagrożenia mogą stosować wszystkie możliwe rozwiązania 

polityczne i militarne, a nawet szantaż nuklearny i nie cofną 

się przed użyciem tego środka „ostatecznego rozwiązania”. 

NATO będzie się bronić, starając się utrzymać wroga na jak 

najdalej wysuniętych stanowiskach. Gwarantem miała być 

siła amerykańskiej broni konwencjonalnej i jądrowej. Celem 

sił NATO – oprócz obrony swoich członków – miało się także 

stać zapewnianie stabilizacji politycznej i wojskowej 

w ramach udziału w misjach ONZ45. 

Nowa Koncepcja Strategiczna Sojuszu, była dowodem, 

iż NATO odrzucało swój zimnowojenny płaszcz. Rozumiano, 

że przy słabości ONZ i KBWE jest jedyną instytucją mogącą 

                                                             
43  Ibidem, s. 76. 
44  Ibidem, s. 79-80. 
45  Ibidem, s. 81 
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reagować na nowe zagrożenia. Podkreślano, iż w tej sytuacji 

konieczna jest intensyfikacja stosunków z państwami 

środkowoeuropejskimi.  

Skoro koniunktura zaczęła się powoli zmieniać, 21 

grudnia 1991 r. w czasie exposé sejmowego premier Jan 

Olszewski mógł wypowiedzieć głośniej polskie postulaty: 

„Jako członek Północnoatlantyckiej Rady Współpracy Polska 

będzie zacieśniać więź z Sojuszem Północnoatlantyckim. 

W obecnej bowiem sytuacji uważamy to za filar 

bezpieczeństwa europejskiego (…) Rząd będzie dążył do 

wszechstronnego rozwoju powiązań z NATO, jakie umożliwia 

nasz udział w Północnoatlantyckiej Radzie Współpracy”46. 

Najtrudniejszy jest zawsze początek, także w dy-

plomacji. Dobra wola i wzajemne zrozumienie sprzyjało 

procesowi zbliżania Polski i innych państw środko-

woeuropejskich do NATO. Polacy, tworząc militarno-

dyplomatyczną „czystą kartę”, przyczynili się do 

zlikwidowania UW oraz wykazali zainteresowanie 

wzmacnianiem relacji z NATO. To wszystko zaowocowało po 

latach żmudnych negocjacji wejściem Polski w 1997 roku do 

Sojuszu Północnoatlantyckiego.  

 

  

                                                             
46 Ibidem, s. 95 
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Łukasz Piwowarski 

Uniwersytet Łódzki 

Demokracja bezpośrednia w Polsce. 

Podejmując rozważania na temat demokracji 

bezpośredniej należy zadać sobie pytanie czym różni się ona 

od form pośrednich. Najistotniejszą kwestią jest fakt, że 

kluczowe decyzje w państwie podejmowane są przez samych 

obywateli, bezpośrednio, nie zaś za pośrednictwem władzy 

wykonawczej czy ustawodawczej. Jej początków możemy 

doszukiwać się już w starożytnej Grecji, gdzie de facto 

wszyscy obywatele podejmowali istotne decyzje1.  

Jak pisze Marcin Rachwał termin „demokracja 

bezpośrednia” nie ma długiej tradycji. Powstał w gruncie 

rzeczy dla potrzeb rozróżnienia go od demokracji 

przedstawicielskiej, która w XVIII i XIX wieku zaczęła na 

                                                             
1 W Grecji istniały również poważne ograniczenia, ponieważ 
obywatelstwo było przywilejem dla wybranych. Jednak z punktu 
widzenia prawnego, była to demokracja bezpośrednia – to obywatele 
podejmowali decyzje. Rozwój państw przez te kilka tysięcy lat 
uniemożliwia dziś przyjęcie identycznego modelu jak w starożytnej 
Grecji. Dlatego też wymyślono kilka instytucji i sposobów, jak sprawić, 
żeby w wielkich, milionowych społeczeństwach móc jednak 
urzeczywistnić „rządy ludu”. M. Rytko-Marczewska, Demokracja 
bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Lublin 2001, s. 31. 
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świecie dominować. Tę „nową” demokrację zaczęto nazywać 

pośrednią, dotychczasową natomiast, mającą korzenie 

w starożytności – bezpośrednią2.  

G. Sartori z demokracją bezpośrednią wiąże pojecie 

samorządności. Według niego tylko w małych wspólnotach 

istnieje możliwość faktycznego decydowania o najważ-

niejszych kwestiach społecznych. W dużych potrzebne są 

natomiast różne instytucje, które pozwolą na jak najpełniejsze 

pogodzenie interesów wszystkich członków wspólnoty3. Ta 

samorządność polega na tym, że w tej formie demokracji 

wszyscy mają prawo podejmować decyzje, mieć na nie wpływ. 

W pozostałych formach obywatele mogą jedynie decydować, 

kto te decyzje będzie podejmował. Bezpośredni udział 

obywateli w rządzeniu może rozkładać się bardzo różnie4. 

                                                             
2 M. Rachwał, Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się 
społeczeństwa obywatelskiego, Warszawa 2010, s. 54-55. 
3 G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1994, s. 145. 
4 Wystarczy spojrzeć na współczesne kraje demokratyczne i porównać 
Wielką Brytanię oraz Szwajcarię. W pierwszej do instytucji demokracji 
bezpośredniej podchodzi się bardzo zachowawczo, bardzo rzadko się ją 
wykorzystuje. Wynika to głównie z kultury politycznej i silnie ukształ-
towanego w Królestwie parlamentaryzmu. Jeśli dochodzi tam już do 
referendum to dotyczy ono bardzo istotnej kwestii. Przykładem może 
być przystąpienie do EWG w 1975 roku. Obecnie premier David Came-
ron zapowiedział publiczną debatę oraz referendum dotyczące wyjścia 
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Należy zauważyć, że tylko w takich 
wypadkach o demokracji bezpośredniej może być mowa. Na drugim 
biegunie natomiast mamy Szwajcarię. W tym kraju referenda, konsulta-
cje czy wszelkie inicjatywy ludowe są na porządku dziennym. Jak suge-
ruje Małgorzata Podolak, możemy w przypadku tego kraju mówić na-
wet o „radykalnych formach demokracji bezpośredniej” (M. Podolak, 
System polityczny Szwajcarii [w:] M. Żmigrodzki, B. Dziemidok-
Olszewska (red.), Współczesne systemy polityczne, Warszawa 2007, 
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Demokracja bezpośrednia ma zarówno swoich zagorzałych 

obrońców jak i krytyków. Ci drudzy podkreślają przede 

wszystkim fakt, iż jest ona „tyranią większości ze względu na 

brak mechanizmów chroniących mniejszości przed 

niekorzystnymi dla niej, ale też dla całej zbiorowości 

decyzjami”5. Według nich elity sprawujące władzę są bardziej 

przygotowane na ochronę interesów wszystkich obywateli. 

Maria Marczewska-Rytko wymienia w swojej publikacji 

podstawowe argumenty zwolenników demokracji pośredniej, 

potwierdzając jej wyższości nad formami bezpośrednimi6. Po 

pierwsze, nie mamy do czynienia z rządami motłochu. Władzy 

nie powinni bowiem sprawować wszyscy, a jedynie osoby 

wyróżniające się umiejętnościami działania w polityce, 

pewnym doświadczeniem i zainteresowaniem.  

Zwolennicy demokracji bezpośredniej podkreślają 

natomiast, że poprzez możliwość uczestnictwa w 

podejmowaniu decyzji obywatele politycznie dojrzewają. Po 

pewnym czasie rozumieją, że w ich rękach leży los nie tylko 

państwa jako pewnego tworu, ale również wszystkich jego 

mieszkańców. Podobne stanowisko zajmuje Marcin Rachwał 

sugerując, że tylko aktywne uczestnictwo w życiu publicznym 

może doprowadzić do ustabilizowania demokracji i budowy 
                                                                                                                           
s. 166). Mimo tego, że większość instytucji demokracji bezpośredniej 
wykorzystywana jest fakultatywnie, to praktyka polityczna, która 
ukształtowała się na przełomie wielu lat doprowadziła do tego, że stały 
się one po prostu czymś normalnym. Obywatele przyzwyczajeni są do 
faktu, że większość bardziej lub mniej istotnych decyzji podejmują oni 
sami, wiążąc tym samym decyzje sprawujących państwowe urzędy.  
5 Demokracja, www.prezydent.pl. 
6 M. Marczewska-Rytko, op. cit., s. 40. 
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społeczeństwa obywatelskiego. Tylko wtedy bowiem ludzie 

docenią to, czym jest demokracja i zrozumieją wspólną 

odpowiedzialność za publiczne dobro7. Opierając się na 

piramidzie potrzeb Maslowa – ma to dać obywatelom 

zaspokojenie potrzeb przynależności, uczestnictwa i 

samorealizacji. Rachwał idzie jeszcze krok dalej i sugeruje, że 

„demokracja bezpośrednia wychowuje obywateli, kształci 

ludzi odpowiedzialnych, zdolnych do współdziałania i 

samoorganizowania się, a co najważniejsze, pogłębia 

obywatelskie kompetencje i sprawia, że ludzie uczestnicząc w 

wyborach, działają racjonalnie. Tak więc stanowi fundament 

demokracji przedstawicielskiej”8. 

O ile demokracja przedstawicielska może istnieć bez 

bezpośredniej, o tyle ta druga bez pierwszej wydaje się 

niemożliwa. Trudno sobie wyobrazić fakt, że o wszystkim 

decyduje głos ludu. Podjęcie szybkich, istotnych z punktu 

widzenia państwa decyzji byłoby trudne. Co więcej, tworzenie 

przepisów prawnych zgodnych z Konstytucją, prawem Unii 

Europejskiej, poprawnych merytorycznie i logicznie byłoby 

trudne. Dlatego rola parlamentarzystów jest w tej kwestii 

istotna.  

Nowa polska partia polityczna Demokracja 

Bezpośrednia (DB)9 swoją przewodnią ideę definiuje 

                                                             
7 M. Rachwał, op. cit., s. 59. 
8 Ibidem. 
9 Partia Demokracja Bezpośrednia powstała w marcu 2012 roku. Ugru-
powanie nie ma programu gospodarczego i nie zajmuje stanowiska 
w sprawach światopoglądowych. Głównym celem jest to, by demokra-
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następująco: „demokracja bezpośrednia jest to idea systemu 

politycznego, w którym decyzje państwowe podejmuje się 

przez głosowania wszystkich obywateli. Jest to zarazem ustrój 

ciągłej debaty publicznej oraz poszukiwania kompromisów 

pomiędzy różnymi grupami społecznymi”10. „Ciągła debata” 

w tej definicji odnosi się do procesu deliberacji. Warto o nim 

wspomnieć podczas rozważań na temat demokracji 

bezpośredniej, ponieważ po części obie formy tego ustroju 

łączą się ze sobą. Nie możemy jej utożsamiać jedynie 

z dyskursem, pewnym procesem komunikowania, gdzie 

poddawane są sprawy publiczne. Jak twierdzi Jacek Sroka jest 

to bardziej zaawansowana forma dyskusji. Nie opiera się ona 

jedynie na przedstawieniu swoich stanowisk, podzieleniu się 

opiniami na danym temat. Jej celem jest również 

doprowadzenie do konsensusu, wypracowania wspólnego 

zdania, korzystnego dla publicznego dobra11. Debata 

podejmowana jest w taki sposób, aby każdy miał do niej 

dostęp, mógł w niej aktywnie uczestniczyć oraz miał szansę ją 

zrozumieć. Istotny jest również fakt, że nie można utożsamiać 

demokracji deliberacyjnej stricte z konsultacjami 

społecznymi. Te bowiem nie muszą być wiążące, a podjęty 

                                                                                                                           
cja przedstawicielska była zastępowana przez bezpośredni udział oby-
wateli w sprawowaniu władzy. 
10 Turkusowa (r)ewolucja. Program partii demokracja Bezpośrednia, 
www.db.org.pl/?q=Turkusowa%20%28R%29ewolucja, (dostęp: 
12.01.2013). 
11 J. Sroka (red.), Wybrane instytucje demokracji partycypacyjnej 
w polskim systemie politycznym, Warszawa 2008, s. 16. 
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przez obywateli kompromis nie musi zostać przyjęty przez 

faktycznie sprawujących władze.  

Podsumowując, zwolennicy koncepcji demokracji 

bezpośredniej uważają, że taka próba aktywizacji 

społeczeństwa sprzyja poszerzaniu wiedzy oraz utożsamianiu 

się z państwem i społeczeństwem. Przeciwnicy natomiast 

kwestionują fakt, czy złożoność i trudność podejmowanych 

spraw nie jest zbyt duża dla społeczeństwa i czy 

w konsekwencji podejmowane decyzje są oparte na analizie 

i doświadczeniu czy wyłącznie na przeczuciu i przejęciu 

pewnego publicznie prezentowanego zdania12. Nie zmienia to 

jednak faktu, że bezpośrednia forma demokracji jest 

najbliższa nie tylko swojej pierwotnej, ateńskiej formie, ale 

przede wszystkim najbliższa obywatelowi. 

Demokracja bezpośrednia jest jednym z kluczowych 

elementów społeczeństwa obywatelskiego. Konstytucja III RP 

z 1997 roku już w artykule 4. ust. 2. formułuje zasadę suwe-

renności narodu. Możemy przeczytać, że „Naród sprawuje 

władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”. Na 

mocy Konstytucji możemy wymienić również dwie podsta-

wowe instytucje demokracji bezpośredniej w Polsce. Są to: 

referendum (o którym wspomina art. 125) oraz obywatelska 

inicjatywa ustawodawcza (art. 118 ust. 2)13. Dodatkowo mo-

żemy mówić również o instytucji konsultacji społecznych. 

                                                             
12 M. Marczewska-Rytko, op. cit., s. 107. 
13 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997, Dz. U. 1997, 
nr 78, poz. 483. 
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Szczegółowe regulacje ich dotyczące zapisane są w konkret-

nych ustawach. 

Słowo referendum pochodzi od łacińskiego „refero” co 

oznacza oddać, złożyć, przedstawić. W tym kontekście oddać 

głos bezpośrednio w ręce obywateli14. Współcześnie słowo to 

oznacza poddanie pod głosowanie konkretnej sprawy. We-

dług Leszka Garlickiego jest to sposób rozstrzygania istot-

nych, z punktu widzenia lokalnego albo całego narodu, spraw 

w drodze głosowania, poprzez możliwość wyboru między 

opcjami tak lub nie15. Eugeniusz Zieliński natomiast dodaje, że 

poddawane pod głosowanie decyzje muszą być sprawy istot-

ne, nie błahe, którymi mogą zająć się parlamentarni przed-

stawiciele narodu. Każdy obywatel posiada jeden głos i od 

większości uzależnione jest przyjęte stanowisko16.  

Jak już zostało wspomniane, decyzja o tym, że współ-

cześnie Polacy mogą korzystać z tej instytucji zapadła podczas 

tworzenia Konstytucji przyjętej w 1997 roku. Z faktu, że 

o referendum wspomina Konstytucja możemy wywniosko-

wać, iż ustawodawca zamieszczając najpierw w projekcie, 

a w ostateczności w tekście jednolitym cały artykuł o tej insty-

tucji chciał pokazać, że ma ona szczególne znaczenie w syste-

mie prawnym RP. Możemy to wywnioskować już z cytowane-

                                                             
14 S. Sagan, Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 
2001, s. 91. 
15 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 
2000, s. 183. 
16 E. Zieliński, Referendum w państwie demokratycznym [w:] D. Waniek, 
M. T. Staszewski (red.), Referendum w Polsce współczesnej, Warszawa 
1995, s. 9. 
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go artykułu 4. wspominającego o możliwości bezpośredniego 

sprawowania władzy przez suwerena czyli naród. Szczegóło-

we uregulowania dotyczące sposobu przeprowadzania refe-

rendum znajdują się w ustawie.  

Jeśli chodzi o zasięg, referenda w Polsce możemy po-

dzielić na ogólnokrajowe oraz lokalne17. Konstytucja wymie-

nia trzy przypadki, w których referendum ogólnokrajowe 

może mieć miejsce. W artykule 90 ust. 3. możemy przeczytać 

o referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację 

umowy międzynarodowej, na mocy której przekazywane są 

istotne kompetencje władzy. W artykule 125 ust. 1. czytamy, 

iż organizuje się je w „sprawach o szczególnym znaczeniu dla 

państwa”. Z artykułu 235 ust. 6. wynika również, że zmiana 

niektórych artykułów Konstytucji może odbyć się poprzez 

przeprowadzenie głosowania wśród obywateli18. Należy 

zwrócić uwagę na istotny fakt, iż żadne z powyżej wymienio-

nych referendów nie jest obligatoryjne. Ograny uprawnione 

do jego uchwalenia „mogą” jak to stanowi ustawa zasadnicza, 

a nie „muszą” doprowadzić do jego przeprowadzenia. Daje to 

tym samym swobodę parlamentarzystów do decydowania o 

tym, czy społeczeństwo ma się w pewnej sprawie wypowie-

dzieć czy też nie.  

Jak podkreśla w artykule pt. „Referendum w państwie 

demokratycznym” Eugeniusz Zieliński, sprawy o szczególnym 

znaczeniu dla państwa to te dotyczące kwestii ustrojowych 

państwa, swobód i spraw moralnych oraz ważnych proble-

                                                             
17 M. Marczewska-Rytko, op. cit., s. 118. 
18 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., op. cit.  
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mów publicznych19. Nie mogą to być sprawy pozbawione 

istotności z punktu widzenia państwa, przez co należy rozu-

mieć, że nie można poddać pod głosowanie kwestii związa-

nych z pewną grupą społeczną czy też konkretnym, ograni-

czonym terytorium. To, czy dana sprawa jest istotna uzależ-

nione jest wyłącznie od opinii organów zarządzających refe-

rendum. Nie ma bowiem żadnych procedur, które określałyby 

wagę problemu. Możemy nazwać to kwestią uznaniową20. 

„Sprawą” jak pisze Marcin Rachwał może być jedynie „pro-

blem natury ogólniejszej czy kierunkowej”. Nie ma możliwo-

ści w drodze referendum przyjąć jakiegoś aktu do którego 

wydania uprawniony jest inny organ21. Nie można pod głoso-

wanie zatem poddać kwestii na przykład dymisji rządu, obsa-

dzenia stanowiska Marszałka Sejmu czy przyjęcia ustawy 

budżetowej. Społeczeństwo może natomiast podjąć decyzję, 

czy parlament ma zająć się kwestiami światopoglądowymi 

dotyczącymi np. legalizacji związków partnerskich. Do propo-

nowania przyjęcia konkretnych ustaw służy bowiem inna 

instytucja demokracji bezpośredniej – inicjatywa ludowa. 

Zgodnie z artykułem 125 Konstytucji nie ma przeszkód, aby 

podczas jednego głosowania poddano pod opinie kilka spraw. 

W tym artykule możemy znaleźć kolejne obostrzenia, tym 

razem dotyczące tego, kto może takie referendum ogłosić. Są 

to: „Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co 

najmniej połowy liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospoli-

                                                             
19 E. Zieliński, op. cit., s. 16-22. 
20 L. Garlicki, op. cit., s. 187. 
21 M. Rachwał, op. cit., s. 140. 
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tej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością gło-

sów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby sena-

torów”22. Sejm pod głosowanie poddać może wniosek złożony 

przez Prezydium Sejmu, komisję sejmową, co najmniej 69 

posłów, komisję senacką, grupę senatorów, Radę Ministrów 

oraz grupę co najmniej 500 tys. obywateli mających prawo 

udziału w referendum23. Zgodnie z artykułem 63. ust. 2. usta-

wy „referendum z inicjatywy obywateli nie może dotyczyć: 

wydatków i dochodów, w szczególności podatków oraz in-

nych danin publicznych, obronności państwa czy amnestii”. 

Wyłączenia te wydają się zasadne. Trudno bowiem wyobrazić 

sobie obywatelskie głosowanie w sprawie wypowiedzenia 

wojny czy likwidacji podatków.  

Wniosek w sprawie przeprowadzenia referendum skła-

da pełnomocnik wskazany przez 15 obywateli – inicjatorów 

referendum. Do wniosku załącza się dane oraz podpisy osób, 

które udzieliły poparcia. Państwowa Komisja Wyborcza na 

wniosek Marszałka Sejmu stwierdza ważność podpisów. 

W przypadku nieprawidłowości inicjatorzy mają możliwość 

uzupełnienia brakujących podpisów w czasie 14 dni. Proces 

decyzyjny kończy się w Sejmie.  

Warto podkreślić, iż członkowie Trybunału Konstytu-

cyjnego zwracali uwagę, że „w polskim systemie prawnym nie 

można mówić o obywatelskim prawie do referendum, bo-

wiem obywatel (grupa obywateli) nie ma skutecznie prawnej 

                                                             
22 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., op. cit.  
23 Ustawa z 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym, Dz. U. 
2003, nr 57, poz. 507. 
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możliwości zainicjowania działań, których bezpośrednich 

skutkiem jest zarządzenie referendum”24. Podczas prac legi-

slacyjnych nad obecną ustawą odrzucone zostały wszystkie 

wnioski, które proponowały referendum obligatoryjne, gdy 

wniosek złoży 500 tysięcy obywateli25. Z drugiej jednak stro-

ny brak kontroli nad zgłaszanymi przez społeczeństwo wnio-

skami mógłby doprowadzić jeśli nie do paraliżu, to przynajm-

niej do wydatkowania publicznych pieniędzy w sposób nie-

właściwy. Co więcej, zdaniem autora, niektóre środowiska 

prawnicze, w których opinii dany projekt byłby niekorzystny, 

mogłyby dopatrywać się w tym łamania postanowień Konsty-

tucji. Bowiem zawsze można postawić tezę, że dana kwestia 

nie ma szczególnego znaczenia dla państwa.  

Zgodnie z artykułem 125 ust. 3. Konstytucji wynik refe-

rendum jest wiążący, gdy udział w nim wzięła ponad połowa 

uprawnionych do głosowania26. Nie należy mylić pojęć „wią-

żące” a „rozstrzygające”. Z tym drugim przypadkiem mamy do 

czynienia, gdy za konkretnym rozwiązaniem (lub przeciw 

niemu) opowiedziała się ponad połowa głosujących. Autor 

zwraca uwagę na fakt, że w momencie kiedy referendum nie 

będzie wiążące, mimo że jakaś opcja zwyciężyła, nie będzie 

ono rozstrzygające. Będzie to jedynie głos opiniodawczy, 

a konkretna decyzja zostanie pozostawiona parlamentowi. Co 

więcej, w gestii parlamentu pozostanie nie tylko fakt jak ure-

                                                             
24 Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Zbiór Urzędowy, nr 
5/A/2003, s. 571. 
25 M. Jabłoński, Referendum ogólnokrajowe w polskim prawie konstytu-
cyjnym, Wrocław 2001, s. 85. 
26 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., op. cit. 
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gulować daną kwestię, ale również czy w ogóle ją regulować. 

Jak twierdzi profesor Leszek Garlicki, jeśli zostaną spełnione 

wymogi proceduralne „zawsze rozstrzygnięcie referendum 

ogólnokrajowego musi zostać przełożone na język ustaw lub 

innych aktów albo konkretne działania podejmowane przez 

organy państwowe”27. Innymi słowy, jeśli obywatele wypo-

wiedzą się wiążąco w jakieś sprawie władze mają obowiązek 

spełnienia woli suwerena. To jest niewątpliwie korzystne 

rozwiązanie i z teoretycznego punktu widzenia pobudzające 

do aktywności społeczeństwo, które w tym wypadku ma real-

ny wpływ na proces decyzyjny. Uchwalenie konkretnych ak-

tów normatywnych nie może być również przeciągane w cza-

sie, ponieważ decyzja społeczeństwa musi być wcielona w 

życie w ciągu 60 dni od ogłoszenia przez Sąd Najwyższy waż-

ności referendum. Istotną rzecz zauważa jednak Bogusław 

Banaszak - „wiążący charakter woli suwerena nie jest abso-

lutny”28. Co to oznacza dla obywateli? Otóż nawet jeśli podej-

mą w bezpośrednim głosowaniu jakąś decyzję, a ustawodaw-

ca spełni ich wolę, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po kilku 

miesiącach „decyzję narodu” zmienić inną ustawą zwykłą. 

Niestety pewna ułomność tego systemu i brak środków prze-

ciwdziałających czynom nieetycznym z obywatelskiego punk-

tu widzenia jest tutaj problemem. Prawo na mocy ustawy 

zmieniającej bez problemu wejdzie w życie, a członkowie spo-

                                                             
27 L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 
Warszawa 2000, s. 13. 
28 B. Banaszak, Rola referendum w społeczeństwie obywatelskim [w:] 
J. Bichlarz, J. Boć (red.), Prawna działalność instytucji społeczeństwa 
obywatelskiego, Wrocław 2009, s. 73. 
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łeczeństwa będą musieli się do niego stosować, mimo że ich 

decyzje mogły być inne29. Jedynym sposobem, w jaki będą 

mogli oni rozliczyć rządzących, którzy nieuszanowani ich de-

cyzji, będą wyłącznie kolejne wybory. Możemy jedynie liczyć, 

że władza będzie je respektowała.  

Pierwszą istotną kwestią odróżniającą to referendum 

od poprzedniego jest fakt, że dotyczy spraw już uregulowa-

nych, jedynie poddanych do zatwierdzenia obywatelom – 

suwerenowi. Zgodnie z artykułem 90. ust. 1. Konstytucji 

„Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzyna-

rodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organo-

wi międzynarodowemu kompetencje organów władzy pań-

stwowej w niektórych sprawach”30. W Konstytucji określono, 

iż takie umowy może zawierać Prezes Rady Ministrów. Po 

złożeniu podpisu pod takim dokumentem zawiadamia on 

Marszałka Sejmu, przekazując tekst umowy oraz wszystkie 

załączniki. Na posiedzeniu Sejmu, w drodze uchwały, bez-

względną liczbą głosów przy obecności przynajmniej połowy 

liczby posłów, podejmowana jest decyzja o trybie wyrażenia 

zgody na ratyfikację31. Decyzje mogą być dwie. Albo o ratyfi-

kacji w drodze głosowania w parlamencie32, albo poprzez 

zorganizowanie referendum ogólnokrajowego. „Wynik refe-
                                                             
29 Ibidem, s. 75. 
30 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., op. cit.  
31 K. Leszczeńska, Referendum i obywatelska inicjatywa ustawodawcza 
w Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej [w:] B. Marczewska-Rytko (red.), 
Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce, Lublin 2010, 
s. 152. 
32 Zarówno Sejm i Senat większością 2/3 głosów przy udziale co naj-
mniej połowy ustawowej liczby posłów/senatorów. 
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rendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy 

[...], jest wiążący, jeżeli wzięła w nim udział więcej niż połowa 

uprawnionych do głosowania [...] Jeżeli wynik referendum 

jest wiążący, a większość głosów ważnych oddano za odpo-

wiedzią pozytywną, Prezydent Rzeczypospolitej uzyskuje 

zgodę na ratyfikację umowy. [...] Jeżeli wynik referendum jest 

wiążący, a większość głosów ważnych oddano za odpowiedzią 

negatywną, Prezydent Rzeczypospolitej nie uzyskuje zgody na 

ratyfikację umowy. [...] Jeżeli wynik referendum w sprawie 

wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej jest 

niewiążący, Sejm może ponownie podjąć uchwałę w sprawie 

wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację tej umowy”33. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że gdy społeczeństwo nie wy-

wiąże się ze swojego uprawnienia to nie oznacza jednoznacz-

nie, że nie wyraża zgody na ratyfikację. Brak spełnienia wa-

runku minimalnej liczby głosujących powoduje powrót kwe-

stii do Sejmu i ponowne podjęcie uchwały o sposobie ratyfi-

kacji. Gdy referendum w sprawie ratyfikacji jest wiążące de-

cyzja podjęta przez większość obywateli jest ostateczna..  

Ustawodawca w Konstytucji RP z 1997 roku umieścił 

także przepisy dotyczące referendum konstytucyjnego. Znala-

zły one miejsce w rozdziale XII dotyczącym zasad zmiany 

Konstytucji. Według artykułu 235 ust 6. jedynie 92 posłów, 

Senat lub Prezydent mogą żądać w terminie 45 dni od mo-

mentu uchwalenia ustawy przez Senat przeprowadzenia refe-

rendum dotyczącego zmian w rozdziałach: I (dotyczącym 

                                                             
33 Ustawa z 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym, op.cit. 
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podstawowych zasad ustrojowych), II (mówiących o wolno-

ściach, prawach i obowiązkach człowieka i obywatela) oraz 

XII (zmiana konstytucji). Wniosek przedstawiany jest Mar-

szałkowi Sejmu, który to w okresie 60 dni zarządza przepro-

wadzenie referendum. Warto zauważyć, że nawet w tak waż-

nych sprawach jak te wymienione, decyzję o referendum po-

dejmuje elita polityczna, a nie obywatele, których zmiany bę-

dą dotyczyć34. Samo złożenie wniosku jednak zmusza Mar-

szałka do zarządzenia referendum. Nie musi on wniosku pod-

dawać pod głosowanie. Jest to istotne przede wszystkim 

z punktu widzenia opozycji i mniejszości. Zgodnie z artyku-

łem 79 ustawy wynik referendum jest wiążący, gdy opowie 

się za daną kwestią co najmniej połowa biorących w nim 

udział. Nie ma zatem tutaj kryterium minimalnej liczby głosu-

jących. Każde takie głosowanie zaczyna się od słów: „Czy je-

steś za przyjęciem zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 2 kwietnia 1997 r., dokonanej ustawą z dnia ... (tytuł 

ustawy)?”35. Prezydent ma obowiązek podpisać przyjętą w 

referendum ustawę w ciągu 21 dni.  

Referendum ogólnokrajowe według artykułu 2. ustawy 

polega na „udzieleniu na urzędowej karcie do głosowania 

pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pyta-

nie albo pytania lub na dokonaniu wyboru między zapropo-

nowanymi wariantami rozwiązań”36. Prawo do głosowania, 

oraz składania podpisów pod obywatelskim wnioskiem, mają 

                                                             
34 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., op. cit.  
35 Ustawa z 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym, op. cit. 
36 Ibidem. 
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obywatele, którzy ukończyli 18 lat oraz posiadają pełnię praw 

wyborczych. Głosowanie odbywa się w dzień wolny od pracy 

i może być rozłożone na dwa dni. Przeciwko ważności refe-

rendum, w związku z naruszeniem przepisów dotyczących 

referendum, albo popełnieniu przestępstwa wobec jego, może 

być wniesiony protest do Sądu Najwyższego w ciągu siedmiu 

dni od dnia glosowania. W ciągu 14 SN rozstrzyga o ważności 

głosowania.  

Brak obligatoryjnego referendum stanowi pewne ogra-

niczenie instytucji referendum ogólnokrajowego. Nie ma bo-

wiem żadnych wątpliwości, że w każdym z przypadków trze-

ba liczyć na dobrą wolę rządzących i na to, że będą oni działali 

w zgodzie z zasadami demokratycznymi, gdzie „głos ludu” się 

liczy. Twórcy obecnej ustawy zasadniczej zachowali się doj-

rzale i zaufali elitom politycznym oraz narodowi, z przekona-

niem, że mimo bardzo krótkiego demokratycznego doświad-

czenia będą oni w stanie z dojrzałością i poważaniem moral-

nych zasad zaakceptować decyzje referendalna. 

Instytucje demokracji bezpośredniej pozwalają obywa-

telom, w świecie demokracji przedstawicielskiej, na uczest-

nictwo w podejmowaniu kluczowych decyzji. Zaangażowanie 

w politykę umacnia również więzi społeczne i prowadzi do 

zwiększenia odpowiedzialności za państwo przez obywateli. 

Polskie rozwiązania odpowiadają standardom międzynaro-

dowym i zawierają szczegółowe regulacje, co pozwala na ich 

praktyczne wykorzystanie. 
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Michał Sędkowski 

Uniwersytet Łódzki 

Ruch Palikota – ewolucja czy rewolucja? 

Ruch Palikota jest jedną z najmłodszych partii na pol-

skiej scenie politycznej. Jej niespodziewany sukces, w wybo-

rach parlamentarnych w 2011 roku, całkowicie zdezaktuali-

zował powszechną tezę, głoszoną po poprzednich wyborach, 

jakoby polska scena polityczna weszła w okres stabilizacji. 

Twierdzono, że po klęsce Samoobrony RP oraz Ligi Polskich 

Rodzin RP, dojdzie do skonsolidowania elektoratu wokół 

3 lub 4 partii politycznych, posiadających silne korzenie, 

w tak zwanym rdzennym elektoracie1. Walka natomiast bę-

dzie toczyć się o dość liczną grupę osób niezdecydowanych 

oraz młodych wyborców, którzy w 2007 r. przesądzili o wyni-

ku wyborów. Wydaje się jednak, że powyższa formuła została 

wyczerpana, a sukces nowej formacji, wskazuje, że elektorat 

domaga się nowego otwarcia oraz bardziej zdecydowanych 

działań.  

                                                             
1 Zapis konferencji „Przyszłość polskiej sceny politycznej po wyborach 
2007 r.” w ramach projektu „Obserwatorium demokracji w Polsce”, War-
szawa 2008,  s. 6. 
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Celem niniejszego artykułu jest szczegółowa analiza 

przyczyn powstania oraz sukcesu stowarzyszenia i partii poli-

tycznej Ruchu Palikota.  

Wybory w roku 2007 przebiegały pod znakiem ogólne-

go napięcia i rywalizacji pomiędzy dwoma największymi par-

tiami politycznymi – Platformą Obywatelską oraz Prawem 

i Sprawiedliwością. Retoryka wystąpień przedwyborczych 

koncentrowała się wokół haseł związanych ze sprawiedliwo-

ścią społeczną, walki z bezrobociem czy bardziej ideologicz-

nych kwestii, których symbolem była IV RP. Należy podkre-

ślić, że była to ostatnia kampania wyborcza, przed ogłosze-

niem światowego kryzysu gospodarczego, stąd spory były 

natury politycznej, nie zaś ekonomicznej. Naturalnym jest, że 

w czasach wzrostu gospodarczego, partie polityczne koncen-

trują się na kwestiach światopoglądowych, o dużym stopniu 

ogólności. Platforma Obywatelska zaproponowała wyborcom 

prosty schemat spokojnych i wyważonych rządów, które mia-

ły stanowić swoiste odprężenie, po dosyć burzliwym okresie 

rządów Prawa i Sprawiedliwości. Obietnica ta była tym wia-

rygodniejsza, że Donald Tusk nie wykluczał koalicji z żadną 

z partii, wyłączając naturalnie głównych konkurentów. PiS 

natomiast utracił zdolność koalicyjną, więc stworzenie więk-

szościowego gabinetu mogło powodować poważne komplika-

cje. Istotną kwestią był jasny przekaz do ludzi młodych, sta-

nowiących pokaźną grupę niezdecydowanych2. Platforma 

                                                             
2 Wybory 2007 w depeszach: Młodzi dali zwycięstwo PO, 
www.tvn24.pl/0,1719979,0,1,wybory-2007-w-depach-mlodzi-dali-
zwyciestwo-po,wiadomosc.html, (dostęp: 28.02.2012). 
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ukazując swoich polityków jako dynamicznych i nowocze-

snych, poparła ten wizerunek konkretnymi propozycjami 

programowymi jak abolicja podatkowa czy zniesienie po-

dwójnego opodatkowania. Miało to skłonić młode osoby pra-

cujące za granicą, do powrotu do kraju, bez obaw o konse-

kwencje skarbowe. Jak pokazały wyniki wyborów, taktyka ta 

była niezwykle skuteczna.  

 Przytoczona powyżej bardzo skrócona analiza przy-

czyn sukcesu Platformy Obywatelskiej w roku 2007, ma na 

celu ukazanie pewnej analogii. Janusz Palikot, działacz i biz-

nesmen z województwa lubelskiego, w 2005 roku zasiadł 

w parlamencie z ramienia PO. Dość szybko także zaczął od-

grywać istotną rolę w strukturach partii. Po części naturalnie 

wynikało to z jego niekonwencjonalnych zachowań3, ponad 

wszystko jednak był to człowiek posiadający duże doświad-

czenie biznesowe, stąd jego zaangażowanie w komisji Przy-

jazne Państwo4. Celem tego ciała parlamentarnego był prze-

gląd przepisów dotyczących przedsiębiorczości i ich ujednoli-

cenie. Przyszły lider Ruchu stanowił trzon zagorzałych prze-

ciwników głównej partii opozycyjnej – Prawa i Sprawiedliwo-

ści. To zaś zyskało mu przychylność mediów – ostre wypo-

wiedzi i różnego rodzaju happeningi, były bardzo chętnie po-

kazywane przez komercyjne stacje telewizyjne, których był 

częstym gościem.  

                                                             
3 Palikot walczy pistoletem i wibratorem, www.tvn24.pl/ 
0,1504154,wiadomosc.html, (dostęp: 28.02.2012). 
4 Sukcesy i porażki sejmowej komisji posła Palikota, 
www.polityka.pl/rynek/ekonomia/1508824,1,sukcesy-i-porazki-
sejmowej-komisji-posla-palikota.read, (dostęp: 28.02.2012). 
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To połączenie – wglądu do wszelkich materiałów go-

spodarczych i politycznych Platformy Obywatelskiej oraz wy-

soki stopień rozpoznawalności w mediach, pozwoliło Janu-

szowi Palikotowi umocnić swoją pozycję. 

 

 
 

Wykres 1. Wyniki wyborów do Sejmu z 2007 roku5. 

 

                                                             
5 Źródło: www.fakty.interia.pl/raport/wybory_2007, (dostęp: 
19.02.2012). 
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Wykres 2. Wyniki wyborów do Sejmu z 2011 roku6. 

 

Wykresy prezentują wyniki wyborów do Sejmu z 2007 

i 2011 roku. Zestawienie to pokazuje, że Ruch Palikota stał się 

trzecią siłą w parlamencie, kosztem pozostałych partii poli-

tycznych w szczególności PO7.  

Kadencja parlamentu lat 2007 – 2011 obfitowała w wie-

le istotnych wydarzeń. Najważniejsze z nich to początek kry-

zysu ekonomicznego na rynkach światowych, oraz katastrofa 

prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Oba te wydarze-

nia, z gruntu negatywne, powinny wywołać zdecydowaną 

reakcję rządzących, co jednak nie nastąpiło. Nie jest intencją 

                                                             
6 Źródło: www.nakogoglosowac.pl/aktualnosci/platforma-zwycieza-
palikot-na-podium, (dostęp: 19.02.2012). 
7 Fenomen Palikota, www.alexdisease.salon24.pl/352445,fenomen-
palikota, (dostęp: 28.02.2012). 
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autora krytykować postępowanie rządu, a zwrócić uwagę na 

fakt, że wśród elektoratu pojawiło się przeświadczenie, że 

kryzys ekonomiczny na taką skalę wymaga zdecydowanych 

działań. Szybko jednak okazało się, że sytuacja na scenie poli-

tycznej nie uległa znaczącej zmianie. Platforma Obywatelska, 

wraz z Polskim Stronnictwem Ludowym, kontynuowała reto-

rykę spokojnych, zrównoważonych rządów, PiS skoncentro-

wało się na wyjaśnianiu okoliczności katastrofy smoleńskiej, 

zaś Sojusz Lewicy Demokratycznej działał na zasadzie ad hoc 

– opiniując postępowanie pozostałych podmiotów. Szansą na 

pojawienie się nowej formacji, stała się niemoc funkcjonują-

cego układu politycznego. Partie stały się przewidywalne, 

prezentując w odmienny sposób zbliżone stanowiska. Janusz 

Palikot, posiadając dużą wiedzę z zakresu funkcjonowania 

partii oraz jej planów, mógł występować w roli recenzenta 

sceny politycznej, samemu nigdy nie piastując żadnego sta-

nowiska w rządzie. Należy przy tym podkreślić, że Palikot 

dość szybko zaczął wysuwać postulaty o charakterze lewico-

wym i antyklerykalnym, odbierając tym samym punkty pro-

gramowe naturalnie przypisane do SLD. Było to dosyć wiary-

godne, ponieważ sam Sojusz Lewicy Demokratycznej, dawno 

zaprzestał propagowania podobnych postulatów, zaś Janusz 

Palikot, głosił swoje tezy, w typowy ‘happeningowy‘ sposób8, 

znany już opinii publicznej. Dowodów na potwierdzenie tych 

tez, dostarczyła kampania wyborcza z 2011 roku. Platforma 

                                                             
8 Palikot chce zamknąć usta Kościołowi, 
www.przk.pl/nr/spoleczenstwo/palikot_chce_zamknac_usta.html, (do-
stęp: 28.02.2012). 
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Obywatelska skupiła się na dotychczasowych osiągnięciach, 

zaś Prawo i Sprawiedliwość starało się zdyskredytować rząd. 

SLD natomiast, utraciło całkowicie wewnętrzną spójność9. 

Z jednej strony próbowano głosić postulaty lewicowe, z dru-

giej zaś kampania marketingowa opierała się na przewodni-

czącym Grzegorzu Napieralskim, ciągle występującym z żoną 

i dwójką dzieci. Tematyka związków partnerskich, aborcji, in 

vitro czy stosunku kościoła do państwa była całkowicie nie-

obecna. To spowodowało odpływ wyborców, którzy zaczęli 

poszukiwać alternatywy, którą stał się nowoczesny Ruch Pa-

likota, ze spójnym przekazem medialnym, poruszający tematy 

ważne, lecz kontrowersyjne. Dodatkowym atutem był fakt, że 

zaproponowane reformy gospodarcze, były efektem działal-

ności komisji Przyjazne Państwo. Jej prace, przynajmniej w 

sferze teoretycznej, zostały pozytywnie ocenione przez eks-

pertów. Zaplecze teoretyczne nie wystarczy jednak do funk-

cjonowania na scenie politycznej w dłuższym okresie. RP jest 

partią buntu, która swój sukces zbudowała na słabości opo-

nentów. Brak wyrazistości Platformy Obywatelskiej, samo-

alienacja Prawa i Sprawiedliwości, oraz całkowity rozkład 

Sojuszu Lewicy Demokratycznej wytworzył pustkę, która zo-

stała zagospodarowana. Wykresy zaprezentowane na po-

przedniej stronie pokazują, że choć układ sił politycznych w 

Sejmie nie uległ znaczącej zmianie, to każda z partii odnoto-

                                                             
9 Konarski: beneficjentem tej kampanii - Palikot; straciło – SLD, 
www.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,10423514,Konarski
__beneficjentem_tej_kampanii___Palikot__stracilo.html, (dostęp: 
28.02.2012). 
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wała kilku procentowy spadek poparcia10. Oczywistym więc 

jest wniosek, że nowa formacja pozyskała elektorat, niezado-

wolony z dotychczasowych poczynań podmiotów politycz-

nych.  

 Ruch Palikota jest najmłodszą partią polityczną 

w Sejmie. Oficjalnie została zarejestrowana została 11 czerw-

ca 2011 roku11. Warto przy tym zaznaczyć, że w sferze pu-

blicznej funkcjonują dwie nazwy tej formacji politycznej, sto-

sowane zamiennie, głównie przez media i polityków. 18 paź-

dziernika założono stowarzyszenie12, zrzeszające sympaty-

ków Janusza Palikota, 4 dni później zarejestrowano partię 

polityczną, pod nazwą Ruch Poparcia. W wyniku niedopełnie-

nia obowiązku złożenia sprawozdania finansowego za rok 

2010, Państwowa Komisja Wyborcza, podjęła decyzję o skre-

śleniu jej z listy partii działających w kraju. Odpowiedzią na 

ten krok, było założenie kolejnego ugrupowania – Ruch Pali-

kota, funkcjonującego obecnie. 

Niezależnie od problemów natury formalnej, Janusz Pa-

likot dosyć wcześnie zaczął budować struktury swojej partii. 

Cały proces rozpoczął się jeszcze w lipcu 2010, kiedy zapo-

wiedziano stworzenie Ruchu Poparcia Palikota. W założeniu 

                                                             
10 Autor celowo pomija w rozważaniach Polskie Stronnictwo Ludowe, 
które kieruje swoją ofertę do konkretnej grupy odbiorców, która nie 
stanowi potencjalnego elektoratu Ruch Palikota. 
11 Pozycja 9500, Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy; 
www.imsig.pl/pozycja/2011/140/9500,RUCH_PALIKOTA, (dostęp: 
28.02.2012). 
12 Palikot zakłada zespół i nie chce w nim PO, 
www.wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/299697,palikot-
zaklada-zespol-i-nie-chce-w-nim-po.html, (dostęp: 28.02.2012). 
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struktura ta miała zrzeszać ludzi o zbliżonych do samego Pa-

likota poglądach, nie było jednak jasne, jakie te poglądy są. 

W praktyce powołanie stowarzyszenia miesiąc później, dało 

początek ośrodkowi politycznemu, którego celem było recen-

zowanie pracy rządu oraz innych partii politycznych. Podsta-

wowym celem było stworzenie platformy wymiany poglądów, 

która byłaby atrakcyjna, zwłaszcza dla ludzi młodych. Dość 

trafnie zdiagnozowano, że to właśnie ta grupa wyborców, jest 

najbardziej niezadowolona, będąc jednocześnie dosyć mobil-

ną. Centrum działalności stowarzyszenia stał się Internet, 

ściślej strona internetowa13, oraz profile na największych por-

talach społecznościowych. Zaczęto jednocześnie promować 

ideę „Nowoczesnego Państwa”. Budowanie struktur odbywało 

się głównie za pośrednictwem wyżej wymienionych mediów 

oraz bezpośredniego kontaktu, w późniejszym etapie.  

2 października 2010 odbył się I Kongres Ruchu Paliko-

ta14. Uczestniczyło w nim kilka tysięcy osób, w tym politycy 

sympatyzujący z nową inicjatywą: Kazimierz Kutz, Ryszard 

Kalisz czy Magdalena Środa. Przebieg całego wydarzenia był 

dokładnie wyreżyserowany, obecność polityków z różnych 

opcji politycznych, miała natomiast podkreślić otwartość na 

dialog i współpracę. 

Na Kongresie oficjalnie ogłoszono ideę „Nowoczesnego 

Państwa”, opartą na dwóch filarach: wolności gospodarczej 

                                                             
13 Adres witryny: www.ruchpalikota.org.pl. 
14 Kabaret eksperymentalny Janusza P. z biskupami pasibrzuchami 
w tle, www.wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/kabaret-eksperymen-
talny-janusza-p-z-biskupami-pasi,1,3709724,wiadomosc.html, (dostęp: 
28.02.2012). 
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i deregulacji oraz liberalizacji światopoglądowej, połączonej 

z antyklerykalizmem. Pierwszy człon to efekty pracy komisji 

Przyjazne Państwo. Interesujący jest fakt, że większość pro-

ponowanych rozwiązań była już obecna w programach wy-

borczych Platformy Obywatelskiej w roku 2005 oraz 2007. 

Wydaje się jednak, że zarzucono ich realizację, co wykorzystał 

Ruch Palikota. Do najważniejszych punktów programowych 

należały15: 

 Wprowadzenie podatku liniowego; 

 Obniżenie deficytu budżetowego; 

 Połączenie ZUS oraz KRUS; 

 Wprowadzenie oświadczeń zamiast zaświadczeń. 

Należy podkreślić, że rdzeń programu nie uległ zmianie, 

choć stale dodawane są nowe elementy, co jednak następuje 

w losowych odstępach czasu. Na stronie internetowej RP do-

stępny jest program partii, do pobrania za darmo. Jest to stra-

tegia dosyć skuteczna, pozwalająca reagować na zmiany 

w otoczeniu partii, jednak pojawia się niebezpieczeństwo, czy 

takie modyfikacje, nie doprowadzą do spadku wiarygodności 

ugrupowania. Ostatnią zmianą która pojawiła się w styczniu 

2012 roku, było dodanie postulatu o podwyższeniu wieku 

emerytalnego. Autorowi brak jest podstaw by sądzić, że Ja-

nusz Palikot był przeciwny takim rozwiązaniom w przeszło-

ści, z całą pewnością zagadnienie to nie było obecne w dys-

kursie politycznym czy publicznych wypowiedziach, we 

wcześniejszym okresie. 
                                                             
15 Program Ruchu Palikota; www.ruchpalikota.org.pl/sites/de-
fault/files/rp.file_.3429.231.pdf, (dostęp: 28.02.2012). 
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Drugi człon programu, to kwestie światopoglądowe, 

o charakterze liberalno-lewicowym. Głównym postulatem jest 

rozdział Kościoła od państwa, likwidacja Funduszu Kościelne-

go, czy obciążenie duchowieństwa standardowym opodatko-

waniem. Pozostałe kwestie mają charakter lewicowy i kon-

centrują się na legalizacji związków partnerskich, liberalizacji 

dostępu do środków odurzających czy prawa aborcyjnego. 

Tematy te zostały poruszone po raz pierwszy w sposób tak 

zdecydowany w debacie publicznej i tu należy upatrywać 

przyczyn spadku poparcia dla SLD. Ruch Poparcia stał się 

realną, bardziej wyrazistą alternatywą, dla tej partii. 

 Ruch Palikota tworzony był od podstaw, stąd zdecy-

dowano się na bardzo otwartą formułę, zapraszając każdego 

obywatela do współpracy. Struktury lokalne tworzone były na 

zasadzie wzajemnych powiązań: osoby komentujące czy 

uczestniczące w wydarzeniach organizowanych przez Janusza 

Palikota, realnie bądź wirtualnie, zapraszane były do starto-

wania w wyborach do sejmu. Co więcej, proszono te osoby, 

o wskazanie kolejnych, które byłyby skłonne włączyć się 

w proces budowy partii. Efektem było stworzenie sprawnie 

działających jednostek lokalnych, które znały sytuację w re-

gionie i miały orientację, do kogo się zwrócić po wsparcie. 

Partia oficjalnie została zarejestrowana dopiero w lipcu, czyli 

na 3 miesiące przed wyborami, a mimo to była w stanie, zare-

jestrować listy we wszystkich okręgach wyborczych. Problem 

natomiast, stanowiło utrzymanie spójności przekazu do me-

diów i społeczeństwa. Ostatecznie zdecydowano się na dość 

ryzykowny krok, polegający na ograniczeniu ogólnopolskiej 
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kampanii do osoby Janusza Palikota, który stał się jedynym 

głosem partii, zaś poszczególni liderzy list, prowadzili kam-

panię jedynie w swoich okręgach. W momencie rejestracji 

partii, doszło także do połączenia struktur stowarzyszenia i 

partii. Uniknięto w ten sposób sprzeczności i błędów komuni-

kacyjnych, choć formalnie oba podmioty nadal istnieją. Należy 

przy tym podkreślić silną aktywność RP w sieci, która stale 

rośnie od czasu pierwszego kongresu. Strona internetowa jest 

aktualizowana o najnowsze informacje i komentarze z kraju, 

natomiast sieci społecznościowe są miejscem ciągłych dysku-

sji na bieżące tematy. Warto także zwrócić uwagę, że sami 

kandydaci, oraz późniejsi posłowie nie byli zawodowymi poli-

tykami. Znakomita większość jest ludźmi działającymi w spo-

łecznościach lokalnych, stąd byli rozpoznawalni w obrębie 

swojego okręgu wyborczego, co automatycznie ich uwiary-

godniało. Sam lider RP wykorzystał ten fakt, argumentując, że 

kandydaci nie są związani z obecnym systemem partyjnym, 

stąd mogą wnieść nowe spojrzenie na rzeczywistość oraz 

nowe propozycje rozwiązań. Fakt ten, w połączeniu z ogól-

nym niezadowoleniem elektoratu, powodował, że Ruch Pali-

kota stał się realną alternatywą wyborczą. Z drugiej strony, 

brak doświadczenia kandydatów w sferze polityki, każe po-

stawić pytanie o ich kompetencje w tym zakresie. Co więcej, 

kandydaci nie mieli szansy się bliżej poznać, głównie z powo-

du braku czasu. Może to w przyszłości rodzić konflikty i do-

prowadzić do rozłamu w ugrupowaniu.  

Nie sposób zaprzeczyć twierdzeniu, że partia Janusza 

Palikota, stanowi swego rodzaju eksperyment. Nowatorskie 
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podejście do komunikacji ze społeczeństwem, oraz wyrazisty 

program, stanowi klarowną alternatywę dla elektoratu. In-

nowacyjność przedsięwzięcia niesie za sobą pewne zagroże-

nia, które mogą utrudnić lub całkowicie uniemożliwić funk-

cjonowanie partii. Pierwszy problem stanowi sam program 

polityczny. 

W sensie światopoglądowym postulaty o zniesieniu 

wszelkich przywilejów dla Kościoła, legalizacji miękkich nar-

kotyków czy szerszego dostępu do zapłodnienia in vitro, są 

propozycjami bardzo daleko idącymi. RP sytuuje się w ten 

sposób na pozycji, której nie sposób przelicytować. Tak wyra-

ziste pozycjonowanie, z jednej strony zachęca wyborców le-

wicowych, z drugiej zaś zniechęca bardziej umiarkowane gru-

py. Idąc dalej, w obecnym parlamencie, brak jest możliwości 

przeprowadzenia tych projektów, co stawia pod znakiem za-

pytania ich realność. Janusz Palikot będzie musiał podjąć pró-

bę ich realizacji, lub się wycofać z bardziej radykalnych, co 

jednak może podważyć jego wiarygodność.  

Program gospodarczy jest jeszcze bardziej problema-

tyczny. Faktem jest, że znakomita część tez wypracowanych 

przez komisję Przyjazne Państwo, spotkała się z aprobatą 

ekspertów, wcale nie ułatwia ich implementacji. Wprowadze-

nie podatku linowego, jest bardzo skomplikowanym przed-

sięwzięciem, wymagającym szerokiej koalicji w Sejmie. Pewne 

również jest, że propozycja ta spotka się z silnym oporem 

części społeczeństwa i związków zawodowych. Symptoma-

tycznym jest, że w wyborach 2011 roku, Platforma Obywatel-

ska całkowicie wykreśliła, ten punkt ze swojego programu. 
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Odmienną kwestią jest, zdolność partii to zaproponowania 

spójnego programu gospodarczego, będącego odpowiedzią na 

kryzys ekonomiczny. W broszurze programowej znajdują się 

jedynie hasła, brak jest metod ich realizacji. Politycy zaś 

głównie koncentrują się na sferze światopoglądowej. W czasie 

kryzysu, elektorat oczekuje jednak konkretnych rozwiązań, 

poprawiających ich stan bytowania. Związki partnerskie są 

istotne jedynie dla pewnej grupy społecznej, zaś stan gospo-

darki jest problemem globalnym. 

Drugą kwestią, jest zdolność posłów RP do tworzenia 

spójnego prawa. Jak już zostało wspomniane, nikt oprócz Ja-

nusza Palikota, w klubie poselskim Ruchu Palikota, nie posia-

da doświadczenia parlamentarnego. Powstaje więc pytanie 

o zdolność do przeniesienia doświadczeń lokalnych poszcze-

gólnych jednostek, na szczebel państwowy i wypracowanie 

spójnego programu. Naturalnie gdy poświęci się dostatecznie 

dużo uwagi na wypracowanie wspólnych stanowisk i rozwią-

zań, klub zacznie efektywnie działać w rzeczywistości poli-

tycznej. Niebezpieczny jest jednak okres początkowy, gdy 

posłowie nie mają doświadczenia w pracy z mediami czy in-

nymi politykami. Mogą wyniknąć różnice zdań, które mogą 

być początkiem rozłamu. Naturalnie wszystkie pozostałe par-

tie są żywo zainteresowane rozbiciem jedności najmłodszego 

gracza. Dużo zależy od samego Janusza Palikota, który w po-

czątkowym okresie, musi dbać o spójny wizerunek partii i 

łagodzić ewentualne konflikty.  

Decydujące jest pytanie, ile czasu potrzebuje Ruch Pali-

kota, by zaproponować dojrzałe rozwiązania gospodarcze i 
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czy elektorat będzie skłonny wspierać swoich reprezentan-

tów dostatecznie długo. Pewne jest, że postulaty natury świa-

topoglądowej prędzej czy później stracą na znaczeniu: zosta-

ną zrealizowane lub społeczeństwo straci nimi zainteresowa-

nie. Do tego czasu partia musi zaproponować konkretny pro-

gram ekonomiczny, wraz z metodami jego realizacji. Inaczej 

zainteresowanie społeczne zacznie spadać, a to negatywnie 

wpłynie na morale posłów, którzy mogą szukać wsparcia 

wśród innych ugrupowań. Z tym także wiąże się problem de-

klarowanej niechęci do partycypacji w strukturach państwo-

wych16. Naturalnym jest, że celem istnienia każdej partii, jest 

wygranie wyborów i zdobycie władzy. Deklarowana niechęć 

do obecnych graczy na scenie politycznej, może znacząco 

zmniejszyć zdolność koalicyjną, w przyszłości. Brak doświad-

czenia posłów, stawia pod znakiem zapytania ich skuteczność 

w rządzeniu krajem. 

W przypadku rządów koalicyjnych, większa odpowie-

dzialność spada na zwycięzcę wyborów. Ruch Palikota, po-

przez koalicję, mógłby uwiarygodnić się w oczach opinii pu-

blicznej, co jednak zniechęciłoby wyborców niezadowolonych 

z obecnego układu sił na scenie politycznej, ponieważ RP za-

cząłby należeć do wspomnianego układu. Wydaje się, że Pali-

kot znalazł się w pewnego rodzaju pułapce, z której trudno 

będzie wyjść, bez utraty choć części elektoratu. A czas działa 

                                                             
16 Janusz Palikot oświadcza: Nie będzie koalicji z PO!, 
www.wyborcza.pl/10,82983,11204712,Janusz_Palikot_oswiadcza__Nie_
bedzie_koalicji_z_PO_.html, (dostęp: 28.02.2012). 
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na niekorzyść partii, gdyż sympatia wynikająca z nowego po-

dejścia do polityki, szybko się wyczerpie. 
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Uniwersytet Łódzki 

Świat bez demokracji. Ideologiczne 

i polityczne założenia systemu 

politycznego Korei Północnej. 

Współczesna Korea Północna jest jedynym państwem 

o charakterze totalitarnym. W sytuacji, gdy większość państw 

przeszło transformację systemową KRLD pozostaje „niezdo-

bytym bastionem”, w którym mimo konstytucyjnych gwaran-

cji demokratyczne zasady nie są wdrażane. 

Demokracja to ustrój cechujący się suwerennością na-

rodu, poszanowaniem praw mniejszości, trójpodziałem wła-

dzy, szeroko rozumianym pluralizmem, konstytucjonalizmem, 

a także odbywającymi się cyklicznie wyborami i kadencyjno-

ścią władz. Analizując konstytucję Korei Północnej wydaje się, 

iż część z tych założeń powinna być realizowana. W ustawie 

zagwarantowana jest silna pozycja ludu w procesie decyzyj-

nym, a także wolności obywatela, możliwość rozwoju, głosze-

nie idei, swoboda religijna etc. Praktyka polityczna, jak zosta-

nie wykazane poniżej, znacząco odbiega jednak od zapisów 

konstytucyjnych.  
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Koreański totalitaryzm opiera się na ideologii wodzo-

stwa i stałych elitach władzy, w szczególności Wodzu. 

W 1948 r. władzę w Koreańskiej Republice Ludowo-

Demokratycznej objął Kim Ir Sen, który uczestniczył w wojnie 

w Mandżurii, gdzie był uznany przez Japończyków za jednego 

z najgroźniejszych przywódców ruchu oporu. Jego zasługi 

stopniowo obrosły w kult, który stale się rozwijał. Przez oby-

wateli uznawany był za syna narodu, bohatera, wyzwoliciela. 

Wierzyli, że „nie ma większej powinności aniżeli służyć mu 

absolutnie i bezwarunkowo”1. Formalnie został premierem 

KRL-D i sekretarzem generalnym rządzącej Komunistycznej 

Partii Pracy Korei, która powstała w wyniku fuzji Koreańskiej 

Partii Komunistycznej i Północnokoreańskiej Partii Robotni-

czej, a tytuł prezydenta przyznał sobie dopiero w 1972 r.  

W latach 40. wizja Kima była bardziej rewolucyjno-

nacjonalistyczna niż demokratyczna i w tym czasie powstała 

idea „dżucze”2, choć sam termin pojawił się dopiero w 1955 r. 

w przemówieniu wygłaszanym przez „Wielkiego przywódcę”, 

który powiedział: „Ideologia dżucze w kilku słowach oznacza, 

że twórcami rewolucji są ludzkie masy”3. Koncepcja ta zakła-

da, iż system składa się z: 

1. Samowystarczalnej gospodarki, opartej 

o system centralnego planowania, która pozwala 

zabezpieczyć kraj przed wpływami narodów 

                                                             
1 T. Goban-Klas, Korea. Historia i współczesność. Od pustelniczego króle-
stwa do azjatyckiego tygrysa, Toruń 2006, s. 157-175. 
2 www1.korea-np.co.jp/pk/062nd_issue/98092410.htm. 
3 www.krld.pl/krld/juche, 19.12.2011. 
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imperialistycznych oraz zapobiec kryzysowi ekonomicznemu 

i zagranicznym wpływom – umożliwia wyeliminowanie 

różnic klasowych i rozkwit narodu.  

2. Niezależności politycznej i ideologicznej. 

W zakresie obronności podstawową rolę odgrywa armia, 

której zadaniem jest obrona osiągnięć rewolucji przed 

agresywnym amerykańskim imperializmem.  

3. Niezniszczalnej więzi między ludzkimi masami 

i Wodzem, co oznacza „możliwość zbudowania niezależności 

i suwerenności, gdzie ludzie mogą używać swoich talentów 

i siły dla wspólnego dobra”4. 

4. Centralną pozycję człowieka w rozważaniach 

teoretycznych: „człowiek jest gospodarzem wszystkiego i on 

decyduje o wszystkim”5.  

5. Odejście od marksizmu, który za nadrzędne 

zadanie stawia filozoficzną analizę istoty świata materialnego 

i ogólnych prawidłowości jego ruchu, ponieważ 

północnokoreańska filozofia skupia się na wyjaśnianiu 

istotnych właściwości człowieka oraz prawidłowości 

właściwych ruchowi ludzi- jako społecznej formie ruchu6.  

6. Eksponowanie wyjątkowości narodu 

północnokoreańskiego, którego niezbędnym spoiwem jest 

Wielki Wódz.  

7. Idealizowanie warunków rozwojowych 

Koreańczyków i motywowała ich ubóstwo ascetycznym 

                                                             
4 Ibidem. 
5 www.krld.pl/krld/biblio/kimdzongil/dzuczesamoistna.pdf 
6 Yonhap News Agency, North Korea Handbook, Seul 2003 r.  
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stylem życia, który świadczy o wyjątkowości państwa 

i wspiera mocarstwowe aspiracje.  

8. Kult Kim Ir Sena, tzw. kimirsenizm, ukazujący 

zaprawionego w bojach bohatera, któremu niestraszne są 

wszelkie przeciwności losu i efektywnie dąży do osiągnięcia 

globalnej dominacji KRL-D, która jednak wiąże się z wieloma 

wyrzeczeniami ze strony społeczeństwa7. Koncepcja dżucze 

uzasadnia sukcesję władzy Kimów głosząc, iż istota świata 

polega na tym, że jest on rządzony i przeobrażany przez 

człowieka, czyli aby osiągnąć sukces władzę powinna dzierżyć 

silna jednostka.  

9. Długofalowym celem Kima było także 

zjednoczenie z Koreą Południową8. 

System koreański opiera się na silnym przywództwie. 

Fundamentem funkcjonowania KRL-D i całkowitej zależności 

mas, jest „teoria wodza”, która głosi, że to nie poszczególne 

klasy społeczne, masy ludowe, narody czy rewolucyjne partie 

mają wpływ na rozwój ludzkości, ale wyłącznie wódz i jego 

wola. Wybitna jednostka nadaje kierunek działania, wskazuje 

drogę, tworzy ideę i staje się gwarantem zwycięstwa. Wódz 

znajduje się w samym centrum mas, rozumie ich potrzeby, 

pragnienia i w pełni je zaspokaja. Wyjątkowe kwalifikacje 

władcy i powszechna miłość, jaką darzą go ludzie, wyraża 

                                                             
7 M. Warner, A Historical-Critical Examination of the Evolution of North 
Korea’s Juche Ideology Using Fantasy Theme Analysis: A Vision Trans-
formed, 2008, s. 12-17. 
8 M. Lasoń, Wojna Koreańska, [w:] E. Cziomer (red.), Międzynarodowe 
stosunki polityczne, Kraków 2008, s. 204-208; Han S. Park, North Korea: 
ideology, politics, economy, Prentice Hall 1996, s. 10-12.  
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doskonale spełnienie ideałów demokratycznych. Jak twierdził 

Kim Dzong Il, „uświadomiwszy sobie głęboko, że najpiękniej-

sze i najowocniejsze życie polega na tym, aby uważając zaw-

sze wodza za niezachwianą ostoję w duszy, wiernie wykony-

wać wytyczone przez niego zadania rewolucyjne, powinniśmy 

przejawiać swą bezgraniczną wierność wobec niego w toku 

działalności rewolucyjnej zmierzającej do urzeczywistnienia 

jego idei i woli”9. Takie założenia prowadzą do całkowitego 

podporządkowania i izolacji społecznej.  

Gdy w 1994 r. Kim Ir Sen zmarł przyznano mu tytuł 

„Wieczny Prezydent”, a termin ten funkcjonuje do dziś. Wła-

dzę przejął jego syn, Kim Dzong Il”10. W 1997 r. formalnie zo-

stał sekretarzem generalnym Partii Pracy Korei i przewodni-

czącym Narodowej Komisji Obrony, która jest jednym z naj-

ważniejszych organów w państwie. Kim był propagatorem 

doktryny „songun,” polegającej na podkreśleniu priorytetowej 

roli Koreańskiej Armii Ludowej w życiu politycznym, a co za 

                                                             
9 Kim Dzong Il, O ideach dżucze naszej partii, Phenian 1988, s. 27. 
10 Kim Dzong Il już od 1991 r. stopniowo obejmował wyższe funkcje 
w Koreańskiej Armii Ludowej. Został naczelnym dowódcą KAL, następ-
nie w kwietniu 1992 r. marszałkiem, a 8 kwietnia 1993 r. zajął stanowi-
sko przewodniczącego Komitetu Obrony KRL-D. W dniu śmierci ojca 
sprawował kontrolę nad wszystkimi segmentami władzy w armii, co 
znalazło odzwierciedlenie w wymianie „starych” dowódców wojsko-
wych na pokolenie ludzi z nowego „zaciągu kimdzongilowskiego 
W latach 1992-1998 nominacje generalskie otrzymało aż sześciuset 
oficerów, a liczba wicemarszałków w 2003 r. wzrosła do 15. Armia nie 
potrzebuje tak wielu marszałków, generałów i pułkowników, więc 
awanse tego okresu mają czysto polityczne podłoże. Kim Dzong Il wy-
nagradzał armię za wyniesienie i utrzymanie go na szczycie władzy. 
J.Bayer, W. J. Dziak, Korea & Chiny. Przyjaźń i współpraca, rywalizacja 
i konflikty. Tom 1. Strategia i polityka, Warszawa 2006, s. 295. 
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tym idzie przeznaczaniu na nią znacznych środków z budżetu 

państwa. Słowo „songun” oznacza prawość, uczciwość, praw-

dę, a także chwałę. W praktyce stanowiła ona uzasadnienie 

dla militaryzacji wszystkich aspektów życia społecznego 

w kraju i uzasadnia ideologicznie „rodzinną” sukcesję władzy. 

Uznawana była jednocześnie za strategię, doktrynę, teorię 

i filozofię, ale przede wszystkim oryginalną, niepodważalną 

myśl głównodowodzącego Kim Dzong Ila11: „Songun to znaczy 

wzmacniać własne siły rewolucyjne, pewnie bronić Ojczyzny, 

usilnie posuwać naprzód budownictwo socjalistyczne, oddając 

w działalności państwowej pierwszeństwo kwestii militarnej 

i czyniąc Koreańską Armię Ludową głównym oddziałem rewo-

lucji”12. W zamyśle autorów propagowana idea miała być re-

alną alternatywą polityczną wobec pojawiających się postula-

tów otwarcia i reform, oznaczającą postępującą militaryzację 

z wizją przekształcenia państwa w „niezdobyty bastion”, 

zdolny przeciwstawić się wszelkim zagrożeniom, zarówno 

zewnętrznym jak i wewnętrznym. KAL ma obecnie wielką 

i realną władzę, prestiż, honor, przywileje oraz poszanowanie 

i autorytet w społeczeństwie13, 14. 

                                                             
11 Suk H. Kim,T. Roehrig, B. Seliger, The Survival of North Korea: Essays 
on Strategy, Economics and International Relations, 2011, s. 34. 
12 J. Bayer, W. J. Dziak, op. cit., s. 299.  
13 Kyung-Ae Park, S. Snyder, North Korea in Transition. Politics, economy, 
and society, USA 2013, s. 11-13. 
14 Korea jest najbardziej zmilitaryzowanym państwem na świecie, 419 
żołnierzy na tysiąc obywateli. Liczebność armii wynosi 1,1 mln (czwar-
te miejsce na świecie). Siły Koreańskiej Armii Ludowej posiadają roz-
budowaną liczbę instalacji wojskowych rozsianych po całym kraju, 
liczne fabryki amunicji oraz zwarty system obrony przeciwlotniczej. 
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Ideologia dżucze stawia w centrum uwagi zawsze „ak-

tywnego człowieka”, co jest charakterystyczne dla systemów 

totalitarnych. Jednostka postępująca wedle wskazań dżucze 

powinna mieć gospodarskie, aktywne podejście do spraw 

ekonomicznych i politycznych oraz zajmować twórcze i sa-

modzielne stanowisko w przeobrażaniu przyrody i społe-

czeństwa. Samodzielność człowieka, jest jednym z podstawo-

wych aksjomatów „filozofii dżucze”. Wieczny Prezydent 

twierdził: „Jeżeli człowiek utraci samodzielność, to już nie moż-

na nazwać go człowiekiem, nie będzie się różnił od zwierzę-

cia”15. „Podstawa socjalizmu to lud. Nasza polityka stawiająca 

interesy ludu na pierwszy plan, to prawdziwie socjalistyczna 

polityka, polityka bezgranicznej miłości i zaufania, szlachetna o 

wysokiej moralności polityka. Cała linia, polityki naszej partii i 

władz Republiki odzwierciedlają wolę i żądania mas ludowych, 

pomyślnie wcielane są one w życie ze świadomym entuzjazmem 

i z walką mas ludowych. W naszym kraju wzrost dobrobytu 

ludności zalicza się do najwyższych pryncypiów działalności 

partii i państwa, hasło ‘służę ludowi!’ całkowicie ucieleśnia się 

w działalności państwowej”16. Jest on gospodarzem świata, 

                                                                                                                           
Posiadają również trzeci co do wielkości arsenał broni biologicznej na 
świecie. Największym atutem KAL są oddziały sił specjalnych w liczbie 
180 tysięcy. Stawiają one Koreę Północną na trzecim miejscu pod 
względem liczebności oddziałów elitarnych wśród wszystkich świato-
wych armii. Zob. www.krld.pl/krld/biblio/kimdzongil/oumocnie-
niu.pdf. 
15 Kim Ir Sen, Osiągnijmy wielkie zespolenie naszego narodu, Warszawa 
1992, s. 5. 
16 www.krld.pl/krld/biblio/kimdzongil/krldniezniszczalne.pdf, (do-
stęp: 24.04.2012).  
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który rozwija się wyłącznie dzięki człowiekowi poznającemu, 

ujarzmiającemu i przeobrażającemu go. Z założeń doktryny 

wynika również, że człowiek sam może decydować o swoim 

losie17.  

Istnieje przekonanie, że „lud jest wiecznym dzieckiem”, 

Partia Pracy jest partią-matką, która dba i troszczy się o swoje 

kochane dzieci i musi wziąć odpowiedzialność za los ludzi, 

stale ich pilnując i stając się prawdziwym przewodnikiem 

i opiekunem mas. Pogląd ten motywuje obawy człowieka 

związane z opuszczeniem sfery bezpieczeństwa (rodziny), 

utrzymując go w więzach reżimu i organizmu partyjnego. 

W Korei Północnej obecna jest także teoria rasowa, któ-

ra podkreśla, że obywatele prezentują „szczytne zasady mo-

ralne”, są „homogeniczni, w związku z czym łączy ich silna 

miłość braterska”, oraz przekonanie, że „nasz lud jest[...] naj-

szlachetniejszy i najczystszy na świecie”18. Małżeństwa mie-

szane są niedopuszczalne, ze względu na możliwość skażenia 

idealnej rasy.  

Propaganda KRL-D żywi szczególną niechęć do intelek-

tualizmu, ponieważ Koreańczycy rodzą się „czyści i bezintere-

sowni”, W rozdziale II Konstytucji podkreślono jednak, że aby 

utrzymać rewolucję kulturalną państwo zachęca wszystkich 

obywateli do aktywnego udziału w budowie socjalistycznego, 

komunistycznego ustroju, wyposaża lud w głęboką znajomość 

                                                             
17 www.krld.pl/krld/biblio/kimdzongil/krldniezniszczalne.pdf, (do-
stęp: 24.04.2012). 
18 B. R. Myers, Najczystsza rasa. Propaganda Korei Północnej, Warszawa 
2011, s. 66. 
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natury i społeczeństwa oraz wysoki poziom kultury i techno-

logii, te czynniki mają wpływać na dynamiczny rozwój inte-

lektualny społeczeństwa.  

KRLD chroni swoje narodowe dziedzictwo kulturalne, 

ponadto dąży do budowy „niezłomnych rewolucjonistów”, 

kompetentnych moralnie i fizycznie zdrowych, którzy będą 

walczyć dla społeczeństwa i narodu.  

Funkcjonowanie społeczeństwa w takim systemie nie 

byłoby możliwe bez jego pełnej izolacji. Koreańczycy posiada-

ją ograniczone możliwości pozyskiwania informacji i kontak-

tów z otoczeniem zewnętrznym19. Nawiązanie relacji z oso-

bami „z zewnątrz” jest sprowadzone do niezbędnego mini-

mum i ten przywilej posiadają jedynie dyplomaci, handlowcy 

i niewielka liczba dziennikarzy. Serwisy informacyjne radia 

i telewizji są starannie przygotowywane i nastawione wy-

łącznie na przekazywanie informacji, które uprzednio za-

aprobowała koreańska elita rządząca i świadomie je ujawnia. 

Przeciętny obywatel nie ma dostępu do informacji odbiegają-

cych od oficjalnej ideologii lub poddających ją krytyce. 

Wszystkie telewizory i radia, wyprodukowane w KRL-D są tak 

skonstruowane, by nie mogły odbierać żadnych audycji 

z Południa, natomiast u posiadaczy zagranicznych urządzeń, 

programy obce są zagłuszane i ich odbiór jest niemożliwy. 

Czytanie prasy zagranicznej jest zabronione. Literatura obca 

jest nieobecna, a przywóz „obcych” książek, plakatów, kaset 

                                                             
19 www.mongabay.com/reference/country_studies/north-
korea/SOCIETY.html. 
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etc., nawet wyprodukowanych w krajach komunistycznych 

jest surowo zabroniony i podlega karze.  

Obywatele Korei Północnej nie mogą również swobod-

nie podróżować, nawet w obrębie własnego kraju, podobnie 

jak turyści zagraniczni. Mieszkańcy KRL-D, którzy z racji peł-

nionych obowiązków, wyjeżdżają do innych państw, po po-

wrocie do kraju zostają zobligowani partyjną przysięgą do 

zachowania pełnej tajemnicy i dyskrecji o tym, co widzieli 

i słyszeli na zewnątrz. Oficjalne gazety północnokoreańskie 

nie są swobodnie sprzedawane, ale w całości rozprowadzane 

w specjalnie zaadresowanej prenumeracie. Istnieje zwyczaj, 

że ta sama osoba nie prenumeruje kilku gazet, lecz wyłącznie 

jeden organ, co zdecydowanie zmniejsza możliwość dostępu 

do informacji niezwiązanych z przynależnością do danej or-

ganizacji, grupy społecznej itp. Głównym narzędziem propa-

gandowym jest 6-stronicowe wydanie organu KC Partii Pracy 

Korei, dziennika „Rodong Sinmun”, który w tej wersji rozpro-

wadzany jest wyłącznie w stolicy państwa, a na prowincję 

dociera 4-stronicowa wersja pozbawiona, ubogiego w infor-

macje, działu zagranicznego.  

Hermetycznie zamknięte społeczeństwo, nie znające 

osiągnięć współczesnej cywilizacji, poniosło widoczne szkody 

intelektualne. Zainteresowanie ruchów totalitarnych „nauko-

wymi” dowodami znika z chwilą ich dojścia do władzy, wy-

klucza się wszelki edukacyjny postęp20.  

                                                             
20 H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, Warszawa 2008, t. 2, s. 81. 
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Koreański model kształcenia i rozwoju jednostki zakła-

da jej bezwarunkowe uczestnictwo w życiu społeczno-

politycznym. Jak zostało podkreślone na stronach ambasady 

Korei: „Każdy z nas, kim by nie był, w równym stopniu posiada 

prawo władzy i uczestniczy w zarządzaniu państwem oraz bę-

dąc członkiem jakiejś organizacji politycznej prowadzi pełno-

wartościowe życie polityczne. W naszym kraju państwo z pełną 

odpowiedzialnością podchodzi do życia mieszkańców. System 

bezpłatnego kształcenia, system bezpłatnej obsługi medycznej i 

szereg innych środków realizowanych w interesie ludu, daje 

wszystkim ludziom możliwość swobodnej nauki, dobrego zdro-

wia, prowadzić rewolucyjne, pełne romantyzmu, emocjonalno-

kulturalne życie”21. 

Tworzenie od podstaw „nowego człowieka typu dżucze” 

rozpoczyna się w szóstym roku życia. Dzieci, powszechnie 

i obowiązkowo posyłane są wtedy do przedszkoli, które usy-

tuowane są w pobliżu zakładów pracy lub należą do nich or-

ganizacyjnie. Według norm północnokoreańskich rodzice 

zostawiają tam swoje pociechy w poniedziałek, a odbierają 

w sobotnie popołudnie. Od najmłodszych lat społeczeństwo 

podlega całkowitej indoktrynacji, która zdecydowanie odbie-

ga od świadomego procesu edukacji obywatelskiej. Przed-

szkole jest pierwszym etapem kształtowania myśli i rozwoju 

mas. Zajęcia ideologiczne stanowią tam ok. 40% całego czasu 

przeznaczonego na proces dydaktyczno-wychowawczy. Na-

uczyciele zobligowani są do wpojenia młodemu pokoleniu 

                                                             
21 www.krld.pl/krld/biblio/kimdzongil/zachowac.pdf. 
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informacji „z życia i działalności rewolucyjnej towarzysza Kim 

Ir Sena”. W tym celu w placówkach znajdują się odpowiednie 

makiety, rekwizyty obrazujące najistotniejsze fakty dotyczące 

życia Wodza, a dzieci są regularnie odpytywane z przyswojo-

nej wiedzy. „Nauka” obejmuje również wychowanie w duchu 

kolektywizmu i hierarchii, poprzez przypisanie każdego 

uczestnika zajęć, w ramach powszechnego ruchu „czynów 

pożytecznych”, do jednej z licznych struktur „gwardii sanitar-

nej”, „gwardii porządkowej”, „gwardii zazieleniającej” itp. In-

dywidualizm jest ostro zwalczany. Stałym elementem indok-

trynacji jest wychowanie podopiecznych w duchu antyimpe-

rialistycznym i antyamerykańskim.  

Przedszkolna propaganda oparta jest na gigantycznej 

mistyfikacji. Dzieci uczą się odpowiednio spreparowanego 

życiorysu Wodza, nieprawdziwej historii rewolucji i narodu 

oraz chłoną fałszywe informacje dotyczące obrazu politycznej 

rzeczywistości. Gdy mają 7 lat ich nauka zostaje rozszerzona 

o dodatkowy element, jakim jest studiowanie polityki partii 

i dzieł „Drogiego Przywódcy” oraz Kim Dzong Ila. Następnie 

między siódmym a ósmym rokiem życia trwa okres przygo-

towujący do wstąpienia wszystkich dzieci do pierwszej orga-

nizacji politycznej „Związku Dziecięcego”, w członkostwo 

trwa do 15 roku życia.  

Organizacja uzupełnia i rozszerza wiedzę ideologiczną 

uzyskaną w szkole. Każdy przedmiot przesiąknięty jest ideą 

dżucze. Na lekcjach matematyki uczniowie dodają i odejmują 

na przykładzie zabitych żołnierzy amerykańskich, a podczas 
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nauki języków pracuje się wyłącznie na tekstach zideologizo-

wanych22. 

W 16. roku życia młodzież obowiązkowo wstępuje do 

„Socjalistycznego Związku Młodzieży Pracującej Korei”. Jest to 

zaplecze młodzieżowe partii, z którego wyłonią się przyszłe 

kadry. W tym wieku młody człowiek jest zalewany masą ide-

ologicznych informacji, które zapewniają kontynuację indok-

trynacji. Po ukończeniu 30 lat najbardziej zaangażowane 

i wyrobione politycznie jednostki wstępują w szeregi partii. 

Pozostali obowiązkowo zasilają organizację związkową. Jest 

to zgodne z politycznym wymogiem, by każdy obywatel nale-

żał do którejś z wielu organizacji społeczno-politycznych 

działających pod kierownictwem komunistycznej partii. 

Partia Pracy Korei jest ostatnim etapem kariery poli-

tycznej, chociaż osiągniecie w niej członkostwa nie jest proce-

sem łatwym. Wystąpienie z partii jest niemożliwe, a wydale-

nie oznacza wyrok śmierci. Organizacja pozostaje w nieroze-

rwalnym związku z Wodzem. Jak podkreślał Kim Dzong Il, 

„Kierownictwo partii to kierownictwo wodza […]. Ponieważ 

wódz jest wodzem partii, przeto nie można wyobrazić sobie 

partii i wodza w oddzieleniu [...]. Nazywamy swego wodza oj-

cem-wodzem, a partie matką-partią dlatego, że organizacje 

partyjne z wodzem na czele stanowią podstawę naszego życia 

społeczno politycznego”23. Partia zorganizowana jest w opar-

                                                             
22 W. J. Dziak, A. M. Faliński, W kraju Orwella. Uwagi o funkcjonowaniu 
północnokoreańskiego państwa totalitarnego, b.m.w., b.r.w. 
23 Kim Dzong Il, Trwale ustanowić oparte na dżucze poglądy na rewolu-
cję, Phenian 1989, s. 8. 
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ciu o struktury wojskowe. Występuje system wodzowski, hie-

rarchia, dyscyplina. Wszystkie zlecone zadania należy wyko-

nywać bezwarunkowo, entuzjastycznie i do końca. „Każdy, kto 

nie wykona zadania postawionego przez partię, nie ma prawa 

nawet umrzeć”24. Ona też jest inicjatorem wszystkich przed-

sięwzięć propagandowo-ideologicznych. Zgodnie z tym zało-

żeniem raz w tygodniu wszyscy członkowie zobligowani są do 

uczestnictwa w zebraniach na temat aktualnych problemów 

politycznych. W każdą sobotę, przed południem, kadry par-

tyjne w terenie otrzymują najnowsze wytyczne komitetu cen-

tralnego na najbliższy tydzień i szczegółowo je analizują. 

W każdą niedzielę wszyscy obywatele studiują dzieła Kim Ir 

Sena (40 tomów). Podstawowe organizacje partyjne nadzoru-

ją, by zgodnie z instrukcją każdy członek partii poświęcił dwie 

godziny dziennie na samokształcenie ideologiczne, natomiast 

wyższe kadry raz do roku przechodzą specjalny, 20-dniowy, 

kurs szkoleniowy25. 

Zmasowana indoktrynacja odbywa się w pięciu opra-

cowanych blokach tematycznych: wychowanie na ideach dżu-

cze, wychowanie klasowe, wychowanie na polityce partii, 

wychowanie na rewolucyjnych tradycjach, wychowanie 

w duchu socjalistycznego patriotyzmu. Każda z tych form ma 

na celu „trwałe uzbrojenie ludzi w idee dżucze”26, czyli zapo-

znanie wszystkich obywateli z linią i polityką partii oraz 

                                                             
24 Kim Ir Sen, Historyczne doświadczenia budownictwa Partii Pracy Kore-
i, Warszawa 1987, s. 127. 
25 www.krld.pl/krld/biblio/kimdzongil/dzuczesamoistna.pdf. 
26 Kim Dzong Il, O ideach dżucze naszej partii, Phenian 1988, s. 124. 
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stworzenie wiernej grupy ludzi, podążających za rewolucyjną 

ideą reżimu. Istotną rolę w budowie nowej tożsamości od-

grywają obowiązkowe imprezy masowe, powszechne manife-

stacje ludności, defilady wojska i młodzieży, zbiorowe „śluby 

wierności” i „sztafety lojalności”. Te ostatnie odbywają się 

15 kwietnia, w dniu urodzin Wodza, w Pjongjang. Specjalnie 

dobrane kolumny żołnierzy, chłopów, robotników, inteligen-

cji, młodzieży i dzieci zbierają się na stadionie imienia Kim Ir 

Sena, obiecując mu wierność, w obecności 100 tys. wyselek-

cjonowanych słuchaczy. Cały spektakl jest starannie przygo-

towany i doskonale wpisuje się w ramy indoktrynacji, jaką 

ordynują społeczeństwu władze Korei Północnej.  

Widoczne są również wyraźne tendencje do sprawowa-

nia totalnej kontroli społecznej, a w praktyce żadne wydarze-

nie nie odbędzie się bez wiedzy czy aprobaty władz. W pań-

stwie nie istnieją dysydenci polityczni, propagujący jakąkol-

wiek niezależną myśl. Życie publiczne i prywatne obywatela 

jest ściśle i precyzyjnie określone przez szereg regulaminów, 

rozporządzeń, nakazów i zakazów, którym musi się podpo-

rządkować. Kontrolę nad 22-milionowym krajem sprawuje 

milionowa armia oraz dwie potężne organizacje paramilitar-

ne: Robotniczo-Chłopskie Czerwone Pospolite Ruszenie 

i Czerwona Gwardia Młodzieżowa, w których regularne szko-

lenie bojowe odbywa 7 mln obywateli. Ponadto strukturę 

uzupełnia 3-milionowa rzesza członków milicji ludowej, służ-

by bezpieczeństwa i ich rezerwy.  

Specjaliści od propagandy i dyscypliny organizują róż-

nego rodzaju zajęcia pozalekcyjne, aby zagospodarować każ-
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dą wolną chwilę młodego człowieka. Indoktrynacja odbywa 

się również za pomocą ogromnej ilości muzeów, pomników, 

monumentów, tablic, izb pamięci etc. Wszystkie te symbole 

mają na celu ujednolicenie rytmu życia ludu, poprzez wspólne 

prace: sadzenie kwiatów, strzyżenie trawy, cotygodniowe 

mycie pomników. Zalecany i kontrolowany scenariusz dnia 

jest dla każdego obywatela identyczny. 8 godzin pracy, 8 go-

dzin snu i 8 godzin pracy społecznie użytecznej. Organizacje 

partyjne i służby specjalne ingerują w najbardziej prywatne 

sfery ludzkiego życia. Kojarzą młode pary, sugerują wybór 

zawodu, miejsce pracy i zamieszkania. Państwo wyposaża 

obywatela we wszelkie niezbędne rzeczy od najmłodszych lat 

aż po studia, ofiarowuje również mieszkanie z kompletnym 

wyposażeniem, łącznie z obowiązkowym portretem „Wielkie-

go Wodza” i Kim Dzong Ila. Państwo-partia całkowicie przej-

muje kontrolę nad życiem jednostki, wkomponowując ją 

w ramy idealnego ustroju. Jest to „monolityczne wkompono-

wanie obywatela w żywy krwioobieg polityczny państwa”27.  

Mieszkańcom prowincji wolno odwiedzać krewnych 

w stolicy wyłącznie raz do roku, za uzyskaniem wcześniejsze-

go pisemnego pozwolenia. Uzbrojone posterunki policji 

i służby bezpieczeństwa kontrolują wszystkie drogi dojazdo-

we do większych miast, a patrole wojskowe zatrzymują prze-

chodniów na ulicy. Na każdym podwórzu dyżuruje pracownik 

służby bezpieczeństwa, a klatki schodowe mają swojego do-

zorcę, współdziałającego z policją polityczną.  

                                                             
27 Radio Phenian, audycja z 14 września 1982 r., cyt. za.: www.krld.pl. 
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Wszystkie wizyty dyplomatyczne, możliwość odwie-

dzenia zwykłego Koreańczyka w mieszkaniu są całkowicie 

wyreżyserowane. Gospodarz zostaje uprzednio wyposażony 

w dobra konsumpcyjne i materialne oraz odpowiednio prze-

szkolony ideologicznie. Otrzymuje szczegółowy zestaw pytań 

i wszelkie wytyczne dotyczące rozmowy z obcokrajowcem.  

O skali ograniczeń świadczy fakt, iż mieszkańcy nie spa-

cerują po ulicach, dzieci nie korzystają z placów zabaw, a po-

ruszanie się rowerem jest surowo zakazane i traktowane jako 

niedopuszczalne wykroczenie. Nawet racjonowanie żywności 

jest determinowane nie tylko przez kryzys, ale również czyn-

niki ideologiczne. Ograniczenie dostaw żywności, sprzyja en-

tuzjazmowi obywateli do dynastii Kimów, która w dniu uro-

dzin „Wiecznego Prezydenta” i Kim Dzong Ila, tj. odpowiednio 

15 kwietnia i 18 lutego, obdarowuje poddanych dodatkową 

porcją zapasów m. in.: 300 gr ryżu, litrem oleju i trzema bu-

telkami piwa. Niedobór konsumpcyjny tłumaczony jest wyż-

szymi racjami społecznymi, głównie sprawami bezpieczeń-

stwa i obronnością kraju, gdyż z przekonania Kim Ir Sena wy-

nika, że każda nieznaczna poprawa warunków materialnej 

egzystencji ludności, zrodzi konsumpcyjny egoizm i partyku-

laryzm, co zagrozi „ideologicznej czystości szeregów i podwa-

ży rewolucyjnego ducha narodu. 

Co charakterystyczne, mimo propagowania takiego sty-

lu życia, Konstytucja Korei gwarantuje szereg praw. Prawa 

i obowiązki opierają się na kolektywistycznej zasadzie „jeden 

za wszystkich, wszyscy za jednego”. Państwo zapewnia teore-

tycznie szeroki wachlarz demokratycznych wartości, a także 
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materialny i kulturalny dobrobyt społeczeństwa. Teoretycz-

nie obywatele mają równe prawa we wszystkich sferach życia 

i działalności publicznej. Osoby, które ukończyły 17. rok życia 

mają czynne i bierne prawo wyborcze do organów admini-

stracji państwowej, bez względu na płeć, rasę, przynależność 

partyjną, zawód, etc. chyba, że na mocy decyzji sądowej zosta-

li pozbawieni praw. Formalnie występuje pluralizm politycz-

ny, prawo do zgromadzeń, wolności słowa i druku, a także 

demonstracji i strajków. Obywatele mają prawo do wolności 

przekonań religijnych, składania skarg i wniosków, pracy, 

wypoczynku, bezpłatnej opieki medycznej, edukacji, rozwoju 

intelektualnego, swobodnego podróżowania i zmiany miejsca 

zamieszkania, równouprawnienia. Państwo gwarantuje także 

nietykalność osobistą i poszanowanie prywatności, a także 

azyl dla cudzoziemców walczących o pokój, niepodległość lub 

socjalizm. Obywatel ma obowiązek zabezpieczać polityczną 

i ideologiczną jedność narodu poprzez ofiarną pracę na rzecz 

dobra wspólnego, przestrzegać prawa państwa i socjalistycz-

nych standardów życia, bronić honoru i godności mieszkań-

ców KRL-D, poddać się dyscyplinie pracy, bronić i walczyć 

o wolność kraju, co jest największym zaszczytem dla jednost-

ki28.  

Zapisy konstytucji pokazują, jak znacząco w państwie 

totalitarnym różni się litera prawa od praktyki politycznej. 

Społeczeństwo północnokoreańskie nie podejmuje jednak 

żadnych starań o zmianę tej sytuacji. Poddane kontroli, indok-

                                                             
28 www1.korea-np.co.jp/pk/061st_issue/98091708.htm. 
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trynacji i izolacji nie jest w stanie wygenerować ruchów opo-

zycyjnych. Represje wobec wszelkich przejawów odmiennego 

myślenia trwają w Korei Północnej nieustannie od 1945 r.29 

Propaganda to najważniejsze narzędzie totalitaryzmu w kon-

taktach ze światem zewnętrznym, ale terror to istota totali-

tarnej formy reżimu30. Elity rządzące, także obecne, związane 

z Kim Dzong Unem, traktowały tego typu działania jako pod-

stawowe narzędzie umocnienia nowej władzy, ważny element 

motywujący społeczną przebudowę, argumentując użycie 

drastycznych metod, próbą ochrony narodu przed trwałym 

zagrożeniem wewnętrznym i zewnętrznym państwa.  

Kim Ir Sen był zwolennikiem i propagatorem represji 

prewencyjnej i rotacyjnej. Model ten zakłada, że wszyscy 

obywatele, także najwyżsi przedstawiciele władzy, trzymani 

są w atmosferze niepewności, strachu i obawy co do swych 

dalszych losów, które mogą skończyć się pobytem w więzie-

niu, torturami, śmiercią, czy odosobnieniem i samotnością. 

Donosicielstwo jest traktowane z najwyższym szacunkiem, 

jako wyraz rewolucyjnej czujności i prawnie usankcjonowany 

obowiązek obywatela.  

Kara śmierci grozi każdemu obywatelowi, który świa-

domie bądź nie „rozpowszechnia reakcyjne poglądy”, „czyni 

uwagi o reakcyjnej treści”, „manipuluje informacjami”, „szerzy 

pogłoski” lub „napisze choćby kilka słów o treści kontrrewo-

                                                             
29 www.northkorea.pl/index.php/2011/04/12/usa-raport-dotyczacy-
praw-czlowieka-w-korei-polnocnej-i-poludniowej/, (dostęp: 
20.05.2012). 
30 H. Arendt, op. cit., s. 79. 
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lucyjnej”31. Podobna kara grozi za próbę ucieczki na teren 

obcej ambasady, za granicę lub posiadanie drukowanych ma-

teriałów o treści reakcyjnej. 

Liczba więźniów politycznych stale oscyluje wokół 1% 

obywateli. W 1990 r. władze południowokoreańskie podały, 

że w 12 obozach koncentracyjnych na terytorium KRL-D, 

przebywa ok. 152 tys. osób, skazanych za przestępstwa poli-

tyczne32. Są one nie tylko miejscem eksterminacji i poniżenia 

człowieka, ale mają na celu usunięcie spontaniczności, jako 

wyrazu ludzkiego, a także przekształcenie osobowości osób, 

odsiadujących wyrok. Wśród uwięzionych znajdują się rów-

nież osoby sprawujące ważne funkcje państwowe m. in. 

trzech byłych premierów - Li Gun Mo, Pak Kum Chul, Hong 

Song Riong, wiceprezydent Kim Dong Gyu oraz rzesza przy-

wódców partyjnych z terenu, wyższych oficerów, a także dy-

plomatów, którzy swym niechlubnym zachowaniem narazili 

na dotkliwe represje siebie oraz całą bliższą i dalszą rodzinę. 

Osoba, która znalazła się w obozie, niezależnie z jakim wyro-

kiem, pozostaje tam do śmierci33.  

                                                             
31 W. J. Dziak, A. M. Faliński, op. cit., s. 79. 
32 www.nkdb.org/bbs1/data/publication/Political_Prison_Camp_in_ 
North_Korea_Today.pdf. 
33 W Korei Północnej wyróżnia się 3 kategorie więzień. Klasyczne, 
w których kilkunastoletnie wyroki odsiadują zwykli więźniowie; przej-
ściowe, to oddziały stosunkowo najlżejsze, w których znajdują się ska-
zani za drobne przestępstwa oraz więzienia społeczne, do których tra-
fiają najczęściej obywatele bez udowodnionych zarzutów i braku wyro-
ku sądowego, a także nie wykazujący nadmiernej aktywności społecz-
nej. Zob. W. J. Dziak, Kim Ir Sen. Dzieło i polityczne wizje, Warszawa 
2000, s. 365. 
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Istnieją trzy kategorie obozów. Do obozów pracy przy-

musowej trafiają drobni przestępcy i polityczni dysydenci. W 

obozach zsyłki umieszczani są nieuczciwi kupcy, rodziny 

uciekinierów oraz duchowni, natomiast w obozach koncen-

tracyjnych wyrok odsiadują najwięksi wrogowie reżimu 

i Wodza, którzy wyrażali zdecydowany sprzeciw wobec linii 

rządu34. 

W 1992 r., na podstawie umowy międzypaństwowej, na 

terenie byłego ZSRR w koreańskich obozach pracy przebywa-

ło 22 tys. obywateli Korei Północnej, zesłanych tam przez Kim 

Ir Sena, jako niewolnicza siła robocza, zatrudniona w syberyj-

skich lasach przy wyrębie drzewa.  

Oficjalnie w KRL-D nie tylko nie ma więźniów politycz-

nych, ale nie istnieje nawet instytucja więzienia. To zaś, 

o czym pisze „burżuazyjna prasa”, to popularne w kraju 

ośrodki oczyszczające, w których przebywają pospolici więź-

niowie, reedukowani tam przez pracę. [...] Bardzo często sami 

przestępcy zgłaszają się tu dobrowolnie na oczyszczającą ku-

rację”35. 

Brak demokracji dotyczy także podstaw funkcjonowa-

nia koreańskiej gospodarki. W ekonomii idea dżucze podkre-

śla potrzebę samowystarczalności, która pozwoli zabezpie-

czyć kraj przed wpływami narodów imperialistycznych [...] 

zapobiega kryzysowi ekonomicznemu i zagranicznym wpły-

wom - umożliwia to wyeliminowanie różnic klasowych i roz-

                                                             
34 Ibidem, s. 365-366. 
35 Ibidem, s. 70. 
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kwit narodu”36. Zapisy te wskazują na czerpanie z idei komu-

nizmu. 

System Korei Północnej opiera się na gospodarce cen-

tralnie planowanej37. Charakteryzuje ją dominacja własności 

państwowej, opartej na paternalizmie38 i biurokratycznej ko-

ordynacji bez możliwości przejawiania inicjatywy indywidu-

alnej. Ponadto kluczowa jest ilość, a nie jakość wyrobów. Spo-

łeczeństwo poddane jest całkowitej kontroli ekonomicznej, 

przejawiającej się m. in. zaopatrzeniem przez państwo we 

wszystkie artykuły żywnościowe oraz artykuły pierwszej po-

trzeby za symboliczną opłatą, przy czym dostęp obywateli do 

podstawowych świadczeń i dóbr opiera się na klasyfikacji 

obejmującej 3 rangi i 51 kategorii39. Trudności w zdobyciu 

elementarnych świadczeń nie dotyczą elity, tj. wyższej kadry, 

której liczebność szacuje się na ok. 50 tys. osób.  

Ceny nie są powiązane z popytem lub kosztami produk-

cji i są arbitralnie ustalane w trzech grupach. Opierają się na 

                                                             
36 www.krld.pl/krld/biblio/kimdzongil/dzuczesamoistna.pdf, (dostęp: 
15.03.2013). 
37 Cechy gospodarki centralnie planowanej:  
  a) Społeczna własność środków produkcji; 
  b) Centralne planowanie; 
  c) Gospodarka niedoborów; 
  d) Brak mechanizmów opartych na podaży i popycie. 
38 Paternalizm - doktryna ekonomiczna i społeczno-polityczna, w myśl 
której jednostki (obywatele, społeczeństwa, a nawet całe narody) nie są 
w stanie kierować swoimi sprawami w obiektywnie dobry dla nich 
sposób i w związku z tym potrzebują pomocy i kontroli innych jedno-
stek (grup), które są predestynowane lub przynajmniej posiadają naby-
te kompetencje do sprawowania tej funkcji. 
39 W. J. Dziak, A. M. Faliński, op. cit. 
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hierarchii użytkowników: najniższe dla firm państwowych, 

średnie dla spółdzielni i detaliczne, dla rynków chłopskich.  

System cechują kampanie ideologiczne, sztucznie i pod 

przymusem stymulujące wzrost wydajności a także zatrud-

nienie ze względów społecznych i politycznych, co wpływa na 

niedobór siły roboczej w innych branżach.  

Konstytucja głosi, że Korea Północna opiera się na za-

sadzie socjalistycznych stosunków produkcji i fundamencie 

niezależnej gospodarki narodowej. Środki produkcji są wła-

snością państwa i społecznych organizacji spółdzielczych. 

Własność Skarbu Państwa, w skład której wchodzą wszystkie 

zasoby naturalne kraju, koleje, transport lotniczy, usługi, za-

kłady komunikacyjne, jak również fabryki, przedsiębiorstwa, 

porty i banki należą także do całego narodu. Własność spół-

dzielni społecznych jest w posiadaniu wyłącznie osób pracu-

jących, zaangażowanych w działanie organizacji.  

Brak podatków determinuje wzrost zamożności mate-

rialnej społeczeństwa, jedynym warunkiem uzyskania od 

państwa żywności, odzieży i mieszkań jest praca. Jak przeko-

nuje partia, „głównym celem jest uzyskanie wysoko rozwinię-

tej gospodarki narodowej, w oparciu o rewolucję techniczną, 

która uwolni ludzi od trudu i zmęczenia, po 8-godzinnym dniu 

pracy, optymalnie wykorzystanym przez właściwą organiza-

cję i egzekwowanie dyscypliny w zakładzie. Państwo wspiera 

rozwój i dąży do zniwelowania różnic między miastem a wsią. 

Minimalny wiek do podjęcia pracy to 16 lat”.  

Gospodarka KRL-D opiera się na wieloletnich planach. 

Państwo opracowuje i wdraża ich szczegółowe zapisy tak, aby 
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utrzymać prawidłowe saldo akumulacji40 i konsumpcji, a tak-

że zapewnić wzrost dobrobytu ludności. W związku z planami 

rząd KRL-D sporządza budżet państwa i nadzoruje jego wy-

konanie. W celu pozyskania zagranicznego kapitału, władze 

zachęcają do inwestowania w specjalnych strefach ekono-

micznych, przy jednoczesnej realizacji polityki taryfowej, aby 

ochronić gospodarkę narodową41.  

Dążenie do samowystarczalności, oparte na ideologii 

stworzonej przez Kim Ir Sena, powoduje izolację, która 

znacznie osłabia wydajność i prowadzi do uzależnienia od 

pomocy zagranicznej, niezbędnej dla przetrwania społeczeń-

stwa i funkcjonowania gospodarki. 

Decyzje, które w krajach gospodarki rynkowej podej-

muje zarząd firmy lub indywidualny wytwórca, w Korei Pół-

nocnej zapadają w elitarnym kręgu władzy centralnej, przez 

co uwzględniają ideologicznie umotywowane utrzymanie 

władzy, negatywne podejście do obcego kapitału, eksploatu-

jącego koreańską klasę robotniczą, nieufność wobec Zachodu, 

oraz unikanie samodzielnych inicjatyw, dlatego odrzuca się 

stosowanie nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych czy or-

ganizacyjnych42. 

Reżim północnokoreański podejmuje działania 

sprzeczne z zapisami ustawy zasadniczej. Mimo demokra-

                                                             
40 Akumulacja- przeznaczenie części dochodu narodowego na inwesty-
cje oraz na zwiększenie zasobów środków obrotowych i rezerw.  
41 www1.korea-np.co.jp/pk/061st_issue/98091708.htm#Chapter2: 
Economy. 
42 www.krld.pl/krld/biblio/kimirsen/oosiagnieciu.pdf, (dostęp: 
15.03.2013). 
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tycznych uregulowań i utopijnej koncepcji rozwoju jednostki, 

w ramach narodu, społeczeństwo ulega całkowitej indoktry-

nacji, propagandzie i izolacji. Każdy obywatel pełni określoną 

rolę w państwie i nie ma możliwości awansu w hierarchii, 

a przejawy niezadowolenia, opozycji wobec władz są sank-

cjonowane i podlegają surowym karom.  

Można wyodrębnić wiele czynników warunkujących 

brak podstaw demokracji w Korei. Izolacja społeczeństwa, 

łamanie praw człowieka i życie obywateli poniżej granicy 

ubóstwa, brak wolności a także pluralizmu politycznego, cen-

tralizacja wyrażana poprzez dominację Partii Pracy Korei, 

wzmożona indoktrynacja, atomizacja społeczeństwa, szerze-

nie terroru oraz stosowanie represji wobec decydentów. Re-

żim KRL-D jest przykładem państwa totalitarnego, w którym 

prawa jednostki i jej potrzeby są wtórne do potrzeb partii i 

państwa.  

Tak silna ideologizacja systemu jest jednym z podsta-

wowych determinantów kryzysu w sferze politycznej, spo-

łecznej i gospodarczej. Uniemożliwia ona bowiem zaistnienie 

pluralizmu, demokratyzację systemu, reformy społeczno-

gospodarcze oraz wyjście z izolacji. 

Obecnie nie ma perspektyw na zmiany czy reformy sys-

temu Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Możli-

wość taka pojawiłaby się dopiero w momencie odsunięcia od 

władzy rodziny Kimów, co w obecnych warunkach nie jest 

możliwe. 
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Mateusz Radziszewski  

Uniwersytet Łódzki 

Hiszpańska Karawana, czyli podróż 

od rządów generała F. Franco ku 

demokracji. 

Czasy rządów generała Franco to nadal „temat zapalny” 

wśród samych Hiszpanów. Bywa gloryfikowany, ale również 

i krytykowany1. Dotychczasowe publikacje raczej starają się 

przeforsować mało obiektywny, pozytywny lub negatywny 

obraz rządów gen. Francisco Franco Bahamonde2. 

Hiszpańska wojna domowa (1936-1939) określana jest 

jako zminiaturyzowana II wojna światowa. Proces ścierania 

się największych ideologii totalitarnych XX wieku również nie 

ułatwia nam ferowania opinii, gdyż należałoby go ograniczyć 

do konstatacji pozytywnej lub negatywnej. Taki wybór nie 

istnieje, gdyż historia ukazuje zbrodniczość obu reżimów. 

                                                             
1 T. Miłkowski, P. Machcewicz, Historia Hiszpanii, Wrocław 1998, s. 454. 
2 Dla jednych historyków Franco to mąż stanu, który zaprowadził po-
rządek i stabilizację, dla drugich oprawca i dyktator, bezpardonowo i 
bezceremonialnie rozprawiający się z opozycją.  „ (…) zszedł ze sceny 
politycznej tak, jak na nią wstąpił: zabijając.”. Cyt. za: M. De Lara, J. Ba-
ruque, A. Ortiz, Historia Hiszpanii, Kraków 1997, s. 607. 
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 Mozaika ekonomi, polityki, religii i kultury to paradyg-

mat, o który należy oprzeć proces transformacji na Półwyspie 

Iberyjskim. Wielki głód końca wojny, okres autarkii i kryzys 

w kolejnej dekadzie, aż wreszcie prosperita początku lat 60. 

Polityka skoncentrowana wokół wąskiej grupy społecznej 

(frankistów), z drugiej strony działania ruchów separaty-

stycznych jak ETA oraz opozycyjnych nielegalnych partii, 

m. in. Junta Democrática (zrzeszająca socjalistyczne i ludowe 

frakcje). Wreszcie romans między państwem a Kościołem 

zakończony krwawym sporem oraz wyraz społecznego nie-

posłuszeństwa wobec władzy. Warto jednak zauważyć, iż 

przebieg transformacji systemowej, do pewnego stopnia, był 

w duchu porozumienia między dawnymi elitami, a młodą 

opozycją, co zbliża w swej historii Hiszpanów i Polaków, w 

kontekście modelu przemiany ustrojowej3. Przywołany tu 

wątek otwiera nam nową płaszczyznę rozważań o procesie 

tranzycji systemowej w obu krajach. Specyficzne usytuowanie 

obu narodów na mapie geograficzno-kulturowej Europy 

uświadamia, iż znajdują się one na styku kultur, europejskiej z 

afrykańską w Hiszpanii oraz europejskiej, zachodniej (rzym-

skokatolickiej) ze wschodnią, bizantyjskim paradygmatem 

kulturowym, w przypadku Polski. To sprawia, iż główny na-

cisk należy położyć na zmiany zachodzące wewnątrz społe-

czeństwa, jego modelu kulturowego oraz procesu przemian w 

świadomości ludności, przeistaczania się jej w społeczeństwo 

demokratyczne (obywatelskie). 

                                                             
3 T. Miłkowski, P. Machcewicz, op. cit., s. 453. 
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Antagonistyczny stosunek zwycięskiej koalicji państw, 

po II wojnie światowej, do wszelakich przejawów faszyzmu, 

czy nacjonalizmu utrudniał hiszpańskie działania na arenie 

międzynarodowej. Tym samym Półwysep Iberyjski, na euro-

pejskiej mapie, stał się zamkniętym obozem, z którym alianci 

nie chcieli się utożsamiać4. Rządy gen. Francisco Franco Ba-

hamonde odbierane były przez opinię publiczną jako pogro-

bowiec faszystowskiej ideologii, którą należy zwalczać5. Skut-

kiem czego lata 40. to okres, w którym Hiszpania utrzymywa-

ła kontakty dyplomatyczne tylko z Argentyną i Portugalią, 

nota bene państwami o reżimach autorytarnych. Nabrały one 

kluczowego znaczenia, gdy w latach 1946-1948 Hiszpania 

stanęła w obliczu wielkiego głodu, który tylko dzięki dosta-

wom pszenicy z Argentyny został zażegnany. W tym okresie 

wymiana handlowa z tym krajem wynosiła ok. 25%. Dyktatu-

ra Juana Perona pozostawała w dobrych stosunkach z franki-

stami, o czym świadczyła wizyta Evy Duarte Perón w Hiszpa-

nii w roku 19476. 

                                                             
4 Należy pamiętać, iż Portugalia pod rządami António de Oliveira Sala-
zara, w czasie II wojny światowej była „niepisanym” sojusznikiem alian-
tów, od roku 1943 udostępniając im bazy wojskowe na Azorach. 
5 Hiszpański historyk Javier Tusell uważa, iż dyktatura frankistowska 
przeszła przez fazę faszyzmu, jednak poddaje pod wątpliwość jej tako-
wy charakter w pełnym wymiarze rządów. 
6 Pierwszym przystankiem na drodze „Tęczowej podróży” Evity Peron 
była Hiszpania. Gen. Franco, aby wzmocnić prestiż wizyty wymyślił 
pretekst do nadania Pierwszej Damie Wielkiego Krzyża Orderu Izabeli 
Katolickiej. Należy nadmienić, iż zgodnie z tradycją kawalerem tego 
odznaczenia nie może być cudzoziemiec. M. Stępnicki, Juan Peron i jego 
Argentyna – wizja a rzeczywistość, Wydział Filologiczno-Historyczny 
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Na forum ONZ Hiszpania gen. Franco była głęboko kry-

tykowana. 19 czerwca 1946 roku Meksyk złożył wniosek o jej 

wykluczenie z grona państw członkowskich. Był to ewene-

ment wśród państw latynoamerykańskich, które w dużej mie-

rze dążyły do odblokowania bojkotu Hiszpanii. Warto nad-

mienić, iż rządy w Meksyku sprawował Miguel Alemán Valdés 

z partii Rewolucyjno-Instytucjonalnej, o afiliacjach centro-

lewicowych, co również przejawiało się w udzielaniu azylu 

dla republikańskich uchodźców po wojnie domowej w Hisz-

panii. Skutkiem przyjęcia wniosku oraz jego przegłosowania 

na forum Zgromadzenia Ogólnego było wycofanie z Madrytu 

wielu przedstawicieli dyplomatycznych, co rozpoczęło izola-

cję Hiszpanii. Tę potęgowały również lewicowa fala ataków 

na reżim frankistowski oraz tendencja wchodzenia lewico-

wych i komunistycznych partii do rządów m. in. we Włoszech, 

Francji czy zwycięstwa Partii Pracy w Wielkiej Brytanii7. Wy-

kluczenie z ONZ spotkało się z protestami w Hiszpanii, czego 

wyrazem były liczne manifestacja poparcia dla Caudillo, w 

dużej mierze inspirowane przez Falangę, główną siłę poli-

tyczną Franco. Na nowo odrodziły się, podjudzane przez pro-

pagandę, spiskowe teorie o antyhiszpańskim komunistyczno-

masońskim froncie, wrogo nastawionej do katolickiej Hiszpa-

                                                                                                                           
Uniwersytetu Gdańskiego 1.10.2004, s. 29, online: www.juanpe-
ron.info/index.php?dzial=magisterium, (dostęp: 9.02.2012). 
7 T. Miłkowski, P. Machcewicz, op. cit., s. 349. 
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nii, masońskiej Europie zachodniej oraz komunistycznych 

agentach, których zadaniem jest zniszczyć kraj8. 

Odwilż w kontaktach z zachodem następowała 

stopniowo. W latach 1948-1949 nieoficjalne spotkania na 

szczeblu wojskowym pomiędzy USA i Hiszpanią skutkowały 

podpisaniem 26 września 1953 roku „Paktu Madryckiego”, 

tym samym uznając państwo frankistów oraz wchodząc z nim 

w kontakty wojskowe. Umowa ta miała charakter sojuszu 

obronnego, a zgodnie z nią gen. Franco zezwolił na powstanie 

baz wojskowych na terenie kraju. Były to: powietrzna 

w Torejón, Saragossie i Sewilli oraz powietrzno-morska w Ro-

cie koło Kadyksu9. Pomoc dla Hiszpanii w ramach tej umowy 

wyniosła ok. 2.5 mld dolarów. Wydźwięk tego wydarzenia 

miał również swe reperkusje na forum ONZ, do której 

Hiszpania powróciła 2 lata później.  

Ponowne przystąpienie do ONZ oraz wejście w trwały 

układ z USA zakończyły pierwszy okres, lata 1939-1950, 

będący pokłosiem II wojny światowej oraz silnym 

nacechowaniu reżimu akcentami faszystowskimi wraz z de 

                                                             
8 Ataki komunistycznej międzynarodówki, a potem działania Komin-
formu, od 1947 roku, podjudzane przez ruchy lewicowe państw europy 
zachodniej, rzeczywiście nakierowane były na deprecjonowanie reżimu 
gen. Franco. Nie można jednak przejść obojętnie obok głosów mówią-
cych o tym, iż Hiszpania frankistów stała się azylem dla wysokich funk-
cjonariuszach III Rzeszy. Wśród nich wymieniani byli: Ante Pavelic, Otto 
Skorzenny, który dożył sędziwego wieku w Madrycie, zmarł w 1975 
roku. Ponadto Herbert Habel, przywódca belgijskich reksistów Léon 
Degrell, o którym pogłoski o wydaleniu okazały się fikcją, pod przybra-
nym nazwiskiem Léon José de Ramirez Reina żył w Maladze. P.D Win-
geate, Hiszpania i III Rzesza, Warszawa 2010, s. 245.  
9 T. Miłkowski, P. Machcewicz, op. cit., s. 395. 
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facto nieograniczonym mandatem na sprawowanie władzy dla 

Caudillo10. 

Sytuacja wewnętrzna kraju była jednak trudna. Usilne 

próby wprowadzenia autarkii, w połączeniu z fatalnym 

powojennym stanem gospodarki, a także drastycznym 

spadkiem wysokości pensji, aż o 40% w rolnictwie, 

doprowadziły do społecznego buntu i perturbacji oraz 

rozszerzania się czarnego rynku, który w szczytowym okresie 

obejmował 1/3 produkowanej żywności. Dodatkowo 

frankistowski terror, który zlikwidował wszelkie ruchy 

związkowe, robotnicze i oczywiście lewicowe partie, 

wykluczył próby zorganizowanego oporu wobec władz. 

W tym celu powstał Ruch i Organizacja Syndykalna, której 

zadaniem było zmonopolizowanie przejawów robotniczego 

niezadowolenia i infiltrację możliwych lewicowych „odchyleń”. 

Organizacja ta została założona przez Falangę, dotychczasowe 

polityczne zaplecze gen. Franco, od lipca 1945 roku stopniowo 

odsuwane od władzy w ramach tzw. „odnawiania fasad”11. 

Caudillo sprawował swe rządy bardzo sprawnie, skrzętnie 

instytucjonalizując swój dyktat, wprowadzając liczne ustawy 

tj. Ustawa Sukcesyjna, Ustawa o Referendum Narodowym, czy 

Karta Praw Hiszpanów. To iluzorycznie tworzone państwo 

prawa, de facto stało się prywatnym folwarkiem frankistów, 

którzy tylko na sztandarach nazywali je monarchią katolicką, 

społeczną, tradycyjną i reprezentacyjną. Historia sukcesywnie 

wymazywała te przymioty. 

                                                             
10 M. De Lara, J. Baruque, A. Ortiz, op. cit., s. 595. 
11 Ibidem, s. 598. 



Hiszpańska Karawana, czyli podróż od rządów… | 181 

 

Kolejną ważną reformą dla funkcjonowania kraju było 

utworzenie Kortez, które powołane do życia w 1942 roku 

stanowiły najwyższą instytucję państwową, lecz tylko 

teoretycznie. Składały się one ze ściśle określonych 

osobistości i stanowiły konstrukcję nie mającą prawa nazywać 

się reprezentacją narodu. Byli to: kierownictwo Ruchu 

i Organizacji Syndykalnej, alkadowie stolic prowincji, osoby 

desygnowane przez gen. Franco, oraz nieliczna grupa 

zaufanych funkcjonariuszy reżimu. W późniejszych latach 

stopniowo była ona demokratyzowana, np. 1/5 składu była 

wybierana w wolnych wyborach. Nie było to jednak 

wystarczające, gdyż nawet na wpół demokratyczna instytucja 

niezdolna była działać w oparciu o niedemokratyczny 

system12. 

Lata 40. to również pierwsze przejawy niezadowolenia 

pewnych grup społecznych wobec władzy gen. Franco. Wojna 

domowa określiła charakter i kierunek w jakim Hiszpania 

podążała. Zgodnie z założeniami wygrana z republikańską 

Hiszpanią, sensu stricte ustanawiała monarchię, co było rze-

czą naturalną dla generalicji i arystokracji. Moment ten jednak 

nie następował. Skutkiem czego 8 marca 1943 r. Don Juan de 

Borbón wystąpił w specjalnym manifeście, żądając ustąpienia 

Caudillo z funkcji regenta i przekazania prawowitemu władcy, 

czyli jemu, władzy. W późniejszym okresie ponowił swój apel, 

został on jednak skrytykowany przez przekupioną lub sukce-

sywnie zniechęcaną przez reżim grupę generałów i ludzi re-

                                                             
12 Ibidem, s. 599. 



182 | Mateusz Radziszewski 

 

żimu, a także przyćmiony toczącymi się walkami z lewicowy-

mi partyzantami, na granicy. Wcześniej wspomniany już pro-

ces „odnawiania fasad”, w ogólnym chaosie i zamieszaniu, 

ostatecznie uciął sprawę. Konflikt ten miała załagodzić Usta-

wa Sukcesyjna z 1947 roku, lecz de facto tylko zinstytucjonali-

zowała fasadowość i pseudo monarchistyczny charakter pań-

stwa, dalej rządzonego przez Regenta. Warto jednak podkre-

ślić, iż sam gen. Franco twierdził, że jest to sytuacja przej-

ściowa, podczas gdy on sam będzie przygotowywał 10-

letniego Juana Carlosa do objęcia tronu. Sytuacja przejściowa 

trwała jednak w tym przypadku 36 lat. To dobitnie ukazuje, iż 

był to tylko pretekst do dalszego sprawowania samodzielnej 

władzy13. 

Lata 1951-1960 to otwarcie na Zachód. Pakt z USA, po-

wrót na forum ONZ, ponadto wejście do OEEC w 1958 roku14. 

Nie sposób również nie dostrzec zintensyfikowania kontak-

tów reżimu frankistów z Europą Zachodnią. Rok 1957 był 

przełomowym dla 6 państw bloku zachodniego (RFN, Francji, 

Belgi, Holandii, Włoch, Luksemburgu), co skrzętnie próbowa-

ła wykorzystać Hiszpania, równolegle tworząc ministerialną 

Komisję do Badania Europejskich Wspólnot Gospodarczych 

i Wspólnoty Atomowej, której analizy i wnioski końcowe mia-

ły przybliżyć perspektywę wejścia do organizacji oraz czer-

                                                             
13 Ibidem, s. 598. 
14 Oficjalnie Hiszpania nigdy nie weszła w grono państw objętych pla-
nem Marshalla, ale w formie umów bilateralnych również otrzymywała 
fundusze od USA. 



Hiszpańska Karawana, czyli podróż od rządów… | 183 

 

pania wymiernych profitów15. To pokazuje, iż frankistowskie 

elity polityczne, już w latach pięćdziesiątych upatrywały ko-

rzyści ze współpracy w gronie większej liczby państw, co do-

bitnie świadczyło o odejściu od idei autarkii, a podążaniu 

w kierunku poszerzania współpracy z państwami ościennymi, 

europejskimi. Niestety szereg tych inicjatyw dążących ku in-

tegracji europejskiej, nie współgrał z wewnętrzną sytuacją 

społeczno-polityczną państwa. Narastający kryzys gospodar-

czy, trudna sytuacja materialna, zmuszała ludzi do podejmo-

wania akcji strajkowych, rozruchów m. in. w Katalonii. Mno-

żyły się represje, co zmieniało nastawienie do reżimu nawet 

dotychczasowych członków falangi. Przykładem jest sytuacja 

Dionisio Ridruejo, który przeszedł do skrajnej opozycji, za co 

zapłacił banicją. Na łono ojczyzny powrócił dopiero po odwil-

ży16. Represje skierowane były też ku niepoprawnej politycz-

nie inteligencji. Przykłady można mnożyć. Liberalny filozof 

Josѐ Ortega y Gasset, który po powrocie do kraju nie zdołał 

odzyskać katedry metafizyki, tworząc tylko Instytut Humani-

styczny na Uniwersytecie Complutense w Madrycie. Pedro 

Lain Entralgo, Camilo José Cela (zakazana powieść „Ul”) oraz 

Antonio Buero Vallejo (dramat Historia de una escalera)17. 

                                                             
15 G. Bernatowicz-Bierut, Hiszpania we współczesnym świecie 1945-1975, 
Warszawa 1978, s. 22, cyt. za: T. R. Szymczyński, Negocjowanie granic: 
od „dziewiątki” do „dwunastki”, rozszerzenie południowe wspólnot euro-
pejskich: (1981-1986) Grecja, Hiszpania i Portugalia w WE, t. II, Poznań 
2009, s. 43. 
16 M. De Lara, J. Baruque, A. Ortiz, op. cit., s. 601. 
17 Powieść „Ul” opowiada o życiu mieszkańców Madrytu z roku 1942. 
Cechuje się wulgarny i brutalnym realizmem. W myśl autora ludzie są 
słabi, zakłamani, co pragnie ukazać prowokacją. 
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Sytuację wewnętrzną dosadnie opisują słowa jednego 

z filozofów tamtego okresu: „Hiszpania jest problemem – Eu-

ropa rozwiązaniem”18. 

Zakusy władzy na zjednanie sobie inteligencji i ludzi 

kultury były zakrojone jeszcze szerzej niż propaganda. 

Owszem, wśród inteligencji również znaleźć można było jed-

nostki skłaniające się ku reżimowi, m. in. Salvador Dali19. W 

rok 1940 utworzono Radę Świata Hiszpańskiego, która górno-

lotnie stawiała sobie za cel krzewienie zasady Hispanidad, 

czyli konsolidowania narodów hiszpańskojęzycznych, nato-

miast celem było propagowanie katolicko-konserwatywnego 

kanonu kulturowego oraz kreślenie obrazu Hiszpanii jako 

mocarstwa20.  

Punktem zwrotnym było wprowadzenie przez gen. 

Franco zmian w strukturach władzy. Polegały one na odsu-

nięciu dotychczasowych stronników Caudillo czyli Falangi, 

a na ich miejsce ulokowano notabli z Opus Dei21. Weszli oni do 

                                                             
18 J. Ortega y Gasset, Obras Competas, t. I, Madryt 1963, s. 521. 
19 Salvador Dali był zwolennikiem konserwatyzmu, monarchistą, elita-
rystą z afiliacjami ku reżimowi gen. Franco. Skrajnie różniący się poglą-
dami od swego kolegi po fachu, Pablo Picasso zaangażowany był m. in. 
od 1944 we Francuskiej Partii komunistycznej, później wspierając ru-
chy lewicowe i pokojowe.  
20 B. Gierat-Bieroń, E. Mazanek, Zarys polityki kulturalnej Hiszpanii [w:] 
B. Gierat-Bieroń (red.), Europejskie modele polityki regionalnej, Kraków 
2006, s. 13. 
21 M. De Lara, J. Baruque, A. Ortiz, op. cit., s. 602. Zmiana w hiszpańskiej 
ekonomii, prócz osób u steru gospodarki przejawiała się m. in. wpro-
wadzeniem ustawy o umowach zbiorowych w 1958 roku, która to 
umożliwiała ustalanie płac drogą negocjacji robotników pracodawcami. 
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nowo utworzonego rządu w lutym 1957 roku. Alberto Ulla-

stres i Navarrio Rubio określani byli jako technokraci 

w dziedzinie ekonomii. Poza dużą zmianą wizerunkową na 

szczeblach władzy, zaowocowała ona wprowadzeniem „Planu 

Stabilizacyjnego”, który wprowadził Hiszpanię na tory wzro-

stu gospodarczego trwającego do 1965 roku, kiedy to nastąpi-

ła kolejna stagnacja i załamanie rozwoju. Zawierał on również 

zasady dewaluacji pesety, ujednolicenia jej kursu, co szcze-

gólnie było istotne w zagranicznych kontaktach handlowych. 

We wspomnianym okresie Europa Zachodnia, która znalazła 

się na fali wznoszącej po okresie wojny, potrzebowała siły 

roboczej, w czym Hiszpania upatrywała swój zysk22. Nowe 

reformy wpłynęły również na rozwój turystyki, której roczny 

przychód rzędu 1,65 mld dolarów stanowił niebagatelne zna-

czenie dla gospodarki23. Ukuto wówczas hasło, iż Hiszpania 

„sprzedaje słońce i plaże”24. Głównymi punktami na turystycz-

nej mapie kraju były Baleary i Wyspy Kanaryjskie. Wysoki 

przepływ siły roboczej oraz napływ turystów zagranicznych 

kłócił się z faktycznym stanem swobód i wolności obywatel-

skich, obiegu informacji, cenzurą prasy, którą koordynował 

Podsekretariat ds. Oświaty Ludowej w Ministerstwie Eduka-

                                                                                                                           
Jednocześnie umniejszała ona rolę Organizacji Syndykalnej, która nie 
zdołała przeciwdziałać zmianom. 
22 Sumy przepływu gotówki między pracownikami, Hiszpanami, pracu-
jącymi za granicą a rodzinami w kraju wynosiły w latach 1959-1973 5,4 
mld dolarów. 
23 Z roku na rok przychody z turystyki rosły. W 1956 było to 1,18 mld 
dolarów, w 1970 1,68 mld, a już w 1973 ponad 3 mld. T. Miłkowski, P. 
Machcewicz, op. cit., s. 413. 
24 M. De Lara, J. Baruque, A. Ortiz, op. cit., s. 603. 
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cji, później przeniesiony do Ministerstwa Informacji i Kultury 

(1951). 

Nieprzerwany rozwój gospodarczy lat sześćdziesiątych 

starano się wykorzystać jako proces odpolityczniania społe-

czeństwa, tzw. desarrollismo, co miało stanowić ideologię 

rozwoju. Niestety owy pęd gospodarki spowodował pogłębie-

nie się rozwarstwienia między biednymi a bogatymi war-

stwami społeczeństwa. Różnice te potęgował wzmożony ruch 

migracyjny, do regionów bardziej uprzemysłowionych (Ma-

dryt, Barcelona), od wyludniających się, ubogich i słabo roz-

winiętych (Estramaduru, Andaluzji, Aragonii, czy Kastylii). 

Zmianom uległy liczne formy życia, od sposobów produkcji na 

roli, po kolejne gałęzie gospodarki, kończąc na kulturze i po-

stawach społecznych. 

Lata sześćdziesiąte to także okres wielu wystąpień spo-

łecznych w krajach Europy Zachodniej. Ruchy: hippisowski, 

feministyczny, pacyfistyczny, rozwijające się w USA, Francji, 

czy Wielkiej Brytanii miały ograniczony dostęp do kontrolo-

wanej przez frankistów Hiszpanii. Ograniczony, nie oznacza, 

że żaden. Uwagę należy zwrócić na rozwój turystyki. Warto 

przywołać tu fakt, iż zachodnia wyspa z archipelagu Balearów 

Ibiza, w latach 60. i 70. stała się ulubionym miejscem hippi-

sów z USA, czy Francji. Klimat tej wyspy sprawiał, iż od dawna 

była ona atrakcją dla uciekinierów z całej Europy. Kosmopoli-

tyczny i wieloetniczny charakter wyspy sprawił, iż hippisow-
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scy artyści, zespoły muzyczne i cała rzesza turystów z zacho-

du, upodobała sobie to miejsce25.  

Turystyka i kontakty handlowe, z firmami amerykań-

skimi i europejskimi, to nie wszystkie płaszczyzny stosunków 

międzynarodowych Hiszpanii. W krok za intensyfikacją kon-

taktów gospodarczych, zawiązały się kontakty studenckie 

hiszpańskiej młodzieży z amerykańską, czy francuską. Dygre-

syjnie możemy nazwać je „V kolumną”. Bez echa wśród sąsia-

dów nie mogły przejść również manifestacje odbywające się 

na masową skalę we Francji (Nanterre, Sorbona), które za-

chwiały pozycją rządu silnej ręki Charles de Gaulle, czy choć-

by szereg manifestacji na kampusach uniwersyteckich w USA: 

Michigan, Harvardzie, Columbii26. Wydarzenia z 1963 roku, 

czyli Marsz na Waszyngton oraz akcja Obywatelskiego Niepo-

słuszeństwa, którą John Rawls określił słowami: „działanie 

otwarte, polityczne, negujące przemoc, świadomie łamiące 

pewne nakazy. (…)”. To wszystko wpływało na postawę mło-

dych ludzi sprzeciwiających się niedemokratycznemu syste-

mowi w ich kraju. Społeczny bunt i rozgoryczenie potęgowała 

zapaść gospodarki w latach 1966-69. Wzrost bezrobocia, po-

nadto kryzys naftowy z roku 1973 spowodował, że mnogość 

inwestycji, a co za tym idzie wysoka energochłonność unie-

możliwiła ukończenie licznych projektów, co przyczyniło się 

do zachwiania poparcia dla reżimu Franco. Umacniała nato-

miast pozycję opozycja, o czym świadczyły między innymi 

                                                             
25 www.swiat.newsweek.pl/ibiza--raj-w-pigulce,9849,1,1.html. 
26 Zob. www.nytimes.com/books/first/m/marwick-sixties.html. 
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akcje strajkowe. Jedna z nich miał miejsce w 1967 roku, tzw. 

„Marsz na Madryt” baskijskiej organizacji związkowej ELA27.  

W roku 1965 miały też miejsca protesty studentów. 

Występowali oni przeciwko usunięciu z uczelni profesorów 

m. in. Augustina Garcii Calvo, José L. Aranguren, Enrique Tier-

no Galván, określanych jako lewicowych filozofów zachodu. 

Ośrodki uniwersyteckie w Madrycie i Barcelonie (w sumie ok. 

150 tys. studentów) trzykrotnie zmuszały władze do ogłosze-

nia stanu wyjątkowego. Od 1958 roku znaczenie ruchów stu-

denckich rosło. Mogli oni wybierać władze SEU (Sindicato 

Espanol Universitario) falangistowskiego związku akademic-

kiego, co doprowadziło do ożywienia życia politycznego. Mię-

dzy sierpniem 1968, a grudniem 1970 policja trzykrotnie mu-

siała interweniować na kampusach studenckich obu uczelni. 

Poruszenie w Hiszpanii wywołało również spotkanie 

działaczy opozycyjnych z całego świata na Kongresie Ruchu 

Europejskiego w Monachium, w czerwcu 1962 roku. Uznano 

je jako „spisek monachijski”. Skutkowały one nasileniem re-

presji wobec hiszpańskich działaczy opozycyjnych, którzy 

musieli opuścić kraj28.  

Sytuacja zaogniła się, gdy dotychczasowy stronnik re-

żimu, czyli kościół katolicki, rozpoczął artykułować swoje 
                                                             
27 ELA, po hiszpańsku Solidaridad de Trabajadores Vascos, czyli Soli-
darność Robotników Baskijskich, organizacji utworzonej jeszcze 
w 1911, po wojnie domowej zdelegalizowanej, a prawo do działalności 
odzyskała w 1977 roku. 
28 Po powrocie do kraju uwięziono jednego z sygnatariuszy manifestu, 
w którym żądano zmian demokratycznych w kraju, poprzedzających 
wejście Hiszpanii do EWG. Jednym z nich był José Maria Gil Roberts, 
uwięziony na Wyspach Kanaryjskich. 
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żądania oraz ukazywać dezaprobatę dla poczynań reżimu. 

W kontekście wspomnianych zamieszek, należy tu przywołać 

słowa opata Katalończyka Aurellio Escarre, który po wizycie 

Franco w Barcelonie oraz skandalicznie brutalnie rozprawia-

jącej się z manifestantami policji powiedział, iż rząd tylko 

werbalnie ukazuje przynależność do Kościoła. Krytyka skut-

kowała pogorszeniem relacji państwo-Kościół, a następnie 

konfliktem gen. Franco z papieżem Pawłem VI. Caudillo nie 

popierał bowiem zmian jakie niósł za sobą II Sobór Watykań-

ski, a którego gorącym orędownikiem był papież29.  

Oprócz konfliktów na szczeblu międzynarodowym, 

Kościół czynnie udzielał wsparcia opozycji. Świadczy o tym 

szereg wydarzeń, m. in. w 1960, kiedy 339 księży z kraju 

Basków wystosowało list, w którym sprzeciwiali się łamaniu 

swobód obywatelskich. To właśnie ten region, a dokładnie 

klasztory stały się azylem dla hiszpańskiej opozycji. Inny 

przykład to klasztor Montserrat w Katalonii, gdzie działał 

konspiracyjny, dysydencki organ kleru. 

Znamiennym wydarzeniem był też marsz księży 

w Barcelonie w maju 1966 roku, po akcji policji i wtargnięciu 

jej do klasztoru. Pochód został brutalnie rozgoniony 

pałkami30. Jego celem był apel o amnestię dla więzionych 

                                                             
29 Chłodne stosunki Pawła VI z Caudillo swój początek miały miejsce, 
gdy ojciec święty był jeszcze biskupem Mediolanu. Wtedy to wystoso-
wał list protestacyjny do Regenta w sprawie „ferowania wyroków 
śmierci w sprawach politycznych”. Cyt. za: T. Miłkowski, P. Machcewicz, 
op. cit., s. 421. 
30 Klasztor kapucynów w Barcelonie był azylem dla opozycyjnego 
związku studentów Uniwersytetu   
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opozycjonistów. W 1967 roku postulaty zostały powtórzone 

w Bilbao przez tamtejszych księży. Z wielkim oburzeniem 

w Watykanie spotkała się również decyzja gen. Franco o karze 

śmierci na opozycyjnych działaczach. 

Inny problem dotykał aspektu prawnego, czyli 

konkordatu, który podpisany w 1953 roku 

podporządkowywał Kościół władzy świeckiej31. Papież 

sprzeciwiał się dotychczasowym postanowieniom umowy, 

w myśl której gen. Franco miał prawo wyboru jednego 

z trzech kandydatów na biskupa. Hiszpania oponowała 

argumentując, iż jest to przywilej hiszpańskich monarchów, 

tzw. prawo prezentacji. Spór nie został rozwiązany, a nowy 

konkordat został podpisany dopiero w 1978 roku. 

Sytuacja stała się bardzo niebezpieczna, kiedy w 1969 

wydano wyroki kary śmierci na trzech księży, co skutkowało 

protestem głodowym dostojników kościelnych w pałacach 

biskupich w Barcelonie i Bilbao. Kościół starał się skupiać 

uwagę na problemach zarówno społecznych jak 

i politycznych. Osiągnąć to mógł tylko dzięki takim ludziom, 

jak Vincente Enriquen y Taracóna, od 1972 przewodniczący 

episkopatu, który otwarcie krytykował niedemokratyczność 

ustroju frankistów. Przez ludzi władzy fakt ten był 

postrzegany jako zdrada. Zdrada, która w powiązaniu 

z zaostrzającym się konfliktem w Kraju Basków, gdzie 

                                                                                                                           
Barcelońskiego.  
31 Treść konkordatu z 27 sierpnia 1953 roku ustanowionego między 
gen. Franco a papieżem Piusem XII: www.protocolo.org/ceremo-
nial/protocolo_religioso/concordato_con_la_santa_sede_27_agosto_195
3_relaciones_estado_e_iglesia.html. 
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dwugłos ludności i kościoła był najdonośniejszy, ukazywała 

nieuchronny koniec dyktatury32. Reżim nie wykazywał woli 

demokratyzacji. 

Ostatnim akordem mijającego systemu stały się lata 

siedemdziesiąte. Ostoją reżimu gen. Francisco Franco był, 

w największej mierze, on sam. W połowie 1973 roku gen. 

Franco odsunął się od polityki z powodów zdrowotnych 

wysuwając na czoło swego wiernego współpracownika 

Carrero Blanco, który otrzymał funkcję premiera. Życie nowo 

powołanego rządu skończyło się w raz z tragiczną śmiercią 

szefa rządu, który 20 grudnia 1973 r. zginął w zamachu 

zorganizowanym przez ETA na ulicach Madrytu. Jego miejsce 

zajął dotychczasowy szef służb bezpieczeństwa Carlos Arias 

Navarro, który z początku jawił się jako zwolennik reform 

przeciwdziałając chaosowi w państwie, jednak pod naciskiem 

„twardogłowych” m. in. z Falangi, zaostrzył represje. Jego 

rządy zostaną zapamiętane z głośnego wydania wyroku 

śmierci na młodego katalońskiego anarchistę, Pugiego 

Antichia 1 marca 1974 roku33. 

Stan wodza pogorszył się 9 lipca 1974 roku trafił do 

szpitala z objawami zakrzepowego zapalenia żył, co pogłębiło 

chaos w kraju. 20 listopada 1975 roku Franco zmarł, a dwa 

                                                             
32 W 1959 roku została założona ETA – Ojczyzna Basków i Wolności 
(Euzkadi ta Askatasuna) skupiająca kilka tysięcy ludzi. Ich radykalizm 
i konsolidacja potęgowały się zubożeniem regionu, upadkiem wielkich 
przemysłów m. in. metalurgicznego i stoczniowego, a także licznymi 
represjami skierowanym ku mniejszością. 
33 Możliwość odstąpienia od wymierzenia kary miał jeszcze sam gen. 
Franco. Nie zdecydował się jednak na ten krok. 
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dni później mianowano Juana Carlosa na króla. Droga ku 

przemianie nie była prosta, gdyż monarcha nadal musiał 

współpracować z premierem Ariasem Navarro i dopiero po 

7 miesiącach, kiedy na to stanowisko powołany został Adolf 

Suárez, rozpoczęła się długa droga demokratyzacji. W 1977 

roku rozpisane zostały wolne wybory, a w 1978 wpro-

wadzono nową konstytucję. 

Przemiany w Hiszpanii to również zmiany w polityce 

zagranicznej. Ważną kwestią w procesie demokratyzacji były 

starania o akcesję do NATO i EWG. 

Proces wchodzenia w struktury NATO i liberalizacji 

kontaktów międzynarodowych, czyli współpracy z perspek-

tywy partnera nie „mocarstwa” były sumą wydarzeń toczą-

cych się w rejonie basenu Morza Śródziemnego. Składały się 

na nie: 

 wewnętrzne problemy państw członkowskich NATO, 

które przyczyniły się do zaostrzenia sytuacji i uwidoczniły 

jeszcze bardziej potrzebę wejścia do NATO Hiszpanii; 

 wojna Jom Kippur w 1973 roku; 

 kryzys paliwowy; 

 rewolucja islamska w 1979 roku; 

 działalność ZSRR na Bliskim Wschodzie, wojna 

w Afganistanie; 

 rewolucja w Portugalii w 1974 roku oraz niepokojące 

ruchy marksistów. 

Trudna sytuacja w basenie Morza Śródziemnego de-

terminowała państwa NATO do pozyskania silnego i pewnego 

sojusznika w niepewnym i niestabilnym rejonie. Hiszpania 
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dzięki udostępnieniu swoich baz i możliwości wykorzystania 

swoich sił bojowych mogła być gwarantem stabilizacji tego 

regionu.  

Wchodzenie w struktury podzielić należy na kilka eta-

pów: 

1. Lata 1973-1976, czyli wspomniana wojna Jom Kippur 

i kryzys energetyczny, który uświadomił Hiszpanii, iż sytuacja 

geopolityczna determinuje do zawiązywania sojuszy, które 

mogą ustrzec przed niepotrzebnymi perturbacjami na wypa-

dek kryzysu. Drugim elementem była rewolucja goździków w 

Portugalii. 25 kwietnia 1974 roku, to moment w którym budzi 

się fala demokratyzacji34. 

2. 20 listopada 1975, czyli śmierć gen. Franco, co umoż-

liwiło przyśpieszenie demokratyzacji Hiszpanii, na co liczyli 

sojusznicy NATO. Dodatkowo 24 stycznia 1976 odnowiona 

została umowa z USA pod nazwą „O Przyjaźni i Współpracy”35, 

zawierająca zapisy o wsparciu bojowym Hiszpanii, do czasu 

uzyskania satysfakcjonującego poziomu bojowego, który na-

stąpił w 1989 roku. 

3. Wprowadzenie konstytucji w 1977 nie sprzyjało inte-

gracji z NATO ze względu na brak jasnego stanowiska rządu 

wobec przystąpienia do NATO36. 

                                                             
34 S.P Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2009, s. 13. 
35 Było to już czwarte porozumienie między tymi państwami, kolejne 
miały miejsca w 1981, 1988. 
36 Po pewnym czasie Minister Spraw Zagranicznych Marcelino Aguirre 
oświadczył, iż sojusz jak i pakty stanowią elementy strategiczne dla 
bezpieczeństwa Hiszpanii. 
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4. Znaczący postęp w negocjacjach miał miejsce w marcu 

1978 r. kiedy zostało jasno określone stanowisko Hiszpanii37. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych oznajmiło, iż odrzuciło 

opcje neutralności jako najlepszą dla polityki bezpieczeństwa 

na rzecz NATO. 

5. W 1980 mają jednak miejsce opóźnienia w negocja-

cjach Hiszpanii z Europejską Wspólnotą Gospodarczą, spowo-

dowane kłopotami związanymi z wprowadzaniem Wspólno-

towej Polityki Rolnej38. Ostatecznie Hiszpania weszła w struk-

tury NATO w 1982 roku. 

Równolegle prowadzone były dyskusje dotyczące zacie-

śniania współpracy z EWG. 

W roku 1960 został mianowany pierwszy ambasador 

Hiszpanii przy Wspólnotach Europejskich. Dwa lata później 

gen. Franco złożył list z prośbą o rozpoczęcie rozmów 

w sprawie stowarzyszenia ze Wspólnotami. Europa Zachod-

nia sceptycznie spoglądała na ten pomysł, z uwagi na niede-

mokratyczny system w Hiszpanii. 

20 marca 1970 r. stworzono pierwszą istotną formę ko-

operacji gospodarczej z Hiszpanią – na podstawie art. 113 

Traktatu Rzymskiego – ustanawiając preferencyjny układ 

handlowy. Rok 1975 zachwiał płaszczyzną współpracy z po-

wodu egzekucji pięciu baskijskich więźniów politycznych: 

dwóch z nich należało do ETA, trzech do FRAP –Rewolucyjny 

Front Antyfaszystowski i Patriotyczny. Franco nie zdecydował 

                                                             
37 Rozmowy nabierają tempa 9 marca 1978 r. 
38 G. Bernatowicz, Droga Grecji, Hiszpanii i Portugali do Wspólnej Europy, 
b. m. w., Warszawa 1991, s. 101. 
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się na akt łaski nawet będąc już na łożu śmierci. Na znak pro-

testu odwołano ambasadorów większości państw wspólno-

towych. Wznowienie rozmów nastąpiło po śmierci Franco. 

Sytuację zaraz po śmierci Franco określa się jako euro-

peismo acritico, europeizm bezkrytyczny, co jednak z biegiem 

czasu ulegało zmianie. 

Nowy król Hiszpanii wraz z premierem Adolfo Suare-

zem dążyli do jak najbardziej ewolucyjnych przemian ustro-

jowych. Pakt z Moncloa miał im ułatwić wprowadzanie zasad 

demokratycznych39. Ważną rzeczą, na jaką zwracają uwagę 

historycy jest fakt obecności w owych strukturach ludzi mi-

nionego establishmentu. Między innymi ten argument skła-

niał króla Juana Carlosa do intensywniejszej współpracy ze 

wspólnotami europejskimi, w oparciu o których strukturę, 

procedury i instytucje będzie możliwe wprowadzanie realnej 

demokracji40. 

28 lipca 1977 r. minister spraw zagranicznych Marceli-

no Oreja Aguirre złożył wniosek o przyjęcie Hiszpanii do 

Wspólnot Europejskich. Rząd Suáreza napotykał jednak liczne 

problemy. Nominacja nowego ministra Leopoldo Calvo Sotelo 

na stanowisko Ministra Spraw Stosunków ze Wspólnotami 

Europejskimi 10 lutego 1978 roku stała się impulsem do pod-

jęcia konkretnych przedsięwzięć w sprawie akcesji. Niestety 

konflikt o Wspólnotową Politykę Rolną w łonie WE, odsunął 

termin otwarcia negocjacji na 5 lutego 1979 r. 

                                                             
39 T. R. Szymczyński, op. cit., s. 44. 
40 Ibidem, s. 47. 
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Współpraca z WE zaowocowała trzykrotnym zwiększe-

niem poziomu inwestycji w latach 1981-1985. Pożyczki z Eu-

ropejskiego Banku Inwestycyjnego, a po wstąpieniu w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wspomagały 

rozwój Hiszpanii oraz spajały regiony. Nowe przewodnictwo 

w Radzie Ministrów WE (belgijskie) przyśpieszyło negocjacje 

(1982). W 1984 roku prezydent Francji F. Mitterand także 

wyraził poparcie dla szybkiej integracji Portugalii i Hiszpanii 

ze Wspólnotami. 

Głównymi obszarami spornymi, w procesie integracji 

Hiszpanii ze WE były: 

 szybkość i stopień przemian gospodarczych, szczegól-

nie w rolnictwie oraz dysproporcja w rolnictwie, przechodze-

nie z Układu Preferencyjnego we wspólnotowe realia współ-

pracy; 

 efekt poszerzenia EWG dla budżetu Wspólnot, wpro-

wadzenie podatku VAT, redukcja zakresu pomocy państwo-

wej; 

 konsekwencje wstąpienie Hiszpanii i konkurencja 

w handlu z krajami trzecimi, z regionu Morza Śródziemnego, 

problemy w sektorze rybołówstwa, zwalczanie eskalacji nad-

wyżek w produkcji żywności. 

Finalnym punktem był maraton negocjacyjny zakoń-

czony nad ranem 29 marca 1985 r. 12 czerwca 1985 r. traktat 

został podpisany i jednogłośnie ratyfikowany, a 1 stycznia 

1986 r. Hiszpania i Portugalia oficjalnie zostały przyjęte do 

struktur Wspólnot Europejskich. 
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Przemiany demokratyczne w Hiszpanii to proces wielo-

etapowy i kontrowersyjny. W roku 2004 zamach stanu i woj-

na domowa w Hiszpanii, a także faszyzm gen. Franco zostały 

potępione przez parlament. Należy jednak zwrócić uwagę, że 

rząd w owym czasie sprawowali socjaliści41.  

W Hiszpanii można znaleźć skrajne głosy na temat rzą-

du Caudillo. Rządy frankistów z jednej strony usiłujące dojść 

do autarkii z narodowym holdingiem Instituto National de 

Industria kontrolującym rynek, a z drugiej ciągłym wspiera-

niem rynku przez dotacje, kredyty z USA, Wspólnot Europej-

skich, czy zaprzyjaźnionych krajów Ameryki Łacińskiej tj. 

Argentyny. Liberalizacja gospodarki, wprowadzanie firm za-

granicznych z Ameryki czy krajów Wspólnot, a z drugiej na-

rodowy monopol. Praca dla dobra narodu, rozwój gospodarki 

i otwieranie jej na zachód, a z drugiej dyktatura, która po-

chłonęła wiele ofiar. Nie możemy zapominać, że to właśnie 

skrajne łamanie praw człowieka i obywatela zniechęcało kra-

je zachodnie od współpracy z Hiszpanią, co wpłynęło znaczą-

co na proces akcesyjny do Wspólnot Europejskich. 

Z jednej strony wódz krzewiący regułę Hispanidad – 

rozprzestrzenianie kultury, języka i tradycji hiszpańskich 

w dawnych kolonii hiszpańskich, a z drugiej kneblujący usta 

inteligencji i prześladujący przeciwników ideologicznych42.  

                                                             
41 Rząd José Luisa Rodrígueza Zapatero 2004-2011. 
42 Spór o czasy frankistowskie toczy się po dziś dzień. Po mimo, iż 
w roku 1977 wprowadzono ustawę o amnestii, w myśl której 
w Hiszpanii obowiązywał consensus, iż ani lewica, ani prawica nie będą 
wracać do starych spraw z czasów wojny domowej, w imię spokoju 
społecznego. Przykładem może być konflikt wywołany w 2008 przez 
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Proces demokratyzacji nie rozwijał się równomiernie, 

a właściwie początkowo tylko i wyłącznie w sferze nadziei. 

Przełom lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ukazał ska-

lę trudności w dążeniu do modelu zachodnioeuropejskiego.  

Wbrew postępowaniom reżimu, czyli depolityzacji spo-

łeczeństwa, frankiści doprowadzili do jeszcze bardziej rady-

kalnego jego upolitycznienia. W cieniu kontaktów gospodar-

czych kraj stał się elementem osi przemian społecznych 

w dużej mierze wymuszonych subkulturami lat sześćdziesią-

tych. Ważną kwestią były tu również nowe kanały przepływu 

informacji, łączące świat zachodni z Hiszpanią. Głównymi 

nićmi powiązań oddziaływującymi na kraj były tu gospodarka 

państwowa, oparta na turystyce, bilateralnych kontaktach 

handlowych oraz transgranicznej cyrkulacji siły roboczej na 

linii Hiszpania - Wspólnoty Europejskie.  

Hiszpania po śmierci gen. Franco borykała się z liczny-

mi problemami politycznymi. Kilkukrotnie wzniecane próby 

buntu wojskowego m. in. przez Antonio Tejero (23 lutego 

1981 r.) dobitnie zniechęciły społeczeństwo do wojska i pra-

wicowych radykałów. Charakter pogranicza, cechujący się 

mobilnością i otwartością społeczeństwa, ukazuje jaki wpływ 

na Hiszpanię miały przemiany społeczne na świecie, poparte 

dodajmy kontaktami na szczeblu państwowym i naciskami 

wspólnot europejskich.  

                                                                                                                           
sędziego Baltazara Garzóna, który twierdził, iż ma prawo do wznowie-
nia badań, w sprawie osób zaginionych w czasie wojny domowej oraz 
pierwszych lat rządów gen. Francisco Franco. www.naszdzien-
nik.pl/index.php?dat=20120125&typ=po&id=po09.txt. 
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Podsumowując, proces tranzycji systemowej był złożo-

ny - oparty o element instytucjonalny, jak i społeczny, który 

moim zdaniem w szczególności determinował przemiany. 

Za roszczeniami ekonomicznymi poszły społeczne. Jednocze-

śnie należy zwrócić uwagę na stabilizacyjną i konsolidacyjną 

postawę króla Juana Carlosa II, co wzmocniło jego autorytet, 

a jednocześnie umożliwiło płynne przejście przez okres 

przemian ustrojowych i dojścia do Wspólnoty europejskiej 

oraz NATO, a co najważniejsze w poczet państw demokra-

tycznych. 
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