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Wstęp

Z historycznego punktu widzenia, przeważająca część krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej stale znajdowała się w ,,cieniu’’ krajów Europy Za-
chodniej. Nawet rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 i 2007 roku trakto-
wane było przez wielu jako konstatacja istnienia dwóch istotnie odmiennych 
między sobą pod względem  poziomu rozwoju części Europy i przewidywano 
długotrwały okres opóźnienia. Jednak większość krajów, które zostały przy-
łączone do Unii Europejskiej, nawet w warunkach różnorodnych kryzysów, 
zademonstrowały nie tylko szybkie tempo rozwoju gospodarczego, ale i wy-
soką motywację obywateli, głównych aktorów politycznych, aby przyspieszyć 
rozwój społeczny. Absolutna większość tych krajów nabyła status demokracji 
skonsolidowanych i niezależnie od formy rządzenia, demonstruje stabilność 
własnych systemów politycznych. Polska prezydencja w Radzie Unii Europej-
skiej w 2011 roku, przekonująco ukazała, że nowe państwa członkowskie są 
dobrymi uczniami, zdolnymi do przejmowania inicjatyw, istotnych dla ca-
łej współpracy europejskiej. Oprócz tego, cały szereg ekspertów doszedł do 
wniosku, że permanentne kryzysy w rozwoju Unii Europejskiej mogą zostać 
rozwiązane właśnie przy pomocy tych nowych państw, które pretendują do 
roli swoistej ,,lokomotywy’’ w rozwoju jednolitej Europy.

Na tle przekonywujących sukcesów dziesięciu państw, które stały się nowy-
mi członkami Unii Europejskiej, charakterystyczna jest także stagnacja, nie-
określoność w procesach politycznej transformacji większości krajów Europy 
Wschodniej – dawnych republik ZSRR.  Pomimo tego, że jedna i druga grupa 
państw posiada bardzo dużo takich wspólnych cech jak bliskość geograficz-
na i podobieństwa klimatyczne, wspólna przeszłość historyczna, kulturalne, 
mentalne i inne podobieństwa, to krótki z punktu widzenia historii okres 
dwudziestu lat ukazał ogromną różnicę w rozwoju społeczno-gospodarczym 
i politycznym tych narodów. Brak efektów, albo nieznaczne zmiany w organi-
zacji społeczeństwa i głównie w poziomie życia obywateli tych krajów w dal-
szym ciągu pozostają otwartymi pytaniami o kierunek, instrumenty rozwoju 
danych państw i pożądane rezultaty.

Właśnie badanie pod tym kątem istniejącego stanu rozwoju krajów Euro-
py Środkowej i Wschodniej jest kwestią niezmiernie aktualną i interesującą. 
Dodatkowym czynnikiem, który określa specyfikę wybranej tematyki jest to, 
że autorami publikacji są badacze z Polski i Ukrainy. Mamy nadzieję, że zbiór, 
który jest wynikiem już drugiej konferencji naukowców ze Lwowa i Kutna 
będzie interesujący dla czytelników.
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ZBIGNIEW BIAŁOBŁOCKI

Teoretyczno-metodologiczne zasady politologicznej analizy 
efektywności rządów i rządzenia

W poniższym artykule zaproponowano określenie efektywności rządów 
i rządzenia. Opracowano teoretyczno-metodologiczne zasady politologicznej 
analizy efektywności rządów i systemów rządzenia. Oceniono na ile stabil-
ność rządów i systemów rządzenia koresponduje z efektywnością ostatnich. 
Zaproponowano modele i schematy oceniania efektywności rządów i syste-
mów rządzenia.

Słowa kluczowe: władza wykonawcza, rząd, gabinet rządowy, rządzenie, 
stabliność rządowa, trwałość rządowa, efektywność rządów, efektywność 
rządzenia, wymiar efektywności rządu, trwałość ministerialna, zmiany 
ministerialne, kompetencja, zaufanie, odpowiedzialność polityczna, rządy 
partyjne i niepartyjne, partyjna fragmentacja, produktywność, strukturo-
wość, odpowiedzialność.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОЛІТОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ 
ЕФЕКТИВНОСТІ УРЯДІВ ТА УРЯДУВАННЯ

Запропоновано концептуальне визначення ефективності урядів та 
урядування. Розглянуто теоретико-методологічні засади політологічного 
аналізу ефективності урядів та систем урядування. Оцінено те, 
наскільки стабільність урядів та систем урядування кореспондується 
із ефективністю останніх. Запропоновано моделі та схеми оцінювання 
ефективності урядів і систем урядування.

Ключові слова: виконавча влада, уряд, урядовий кабінет, урядування, 
урядова стабільність, урядова тривалість, ефективність урядів, 
ефективність урядування, вимір ефективності уряду, міністерська 
тривалість, міністерські перестановки, компетентність, довіра, 
політична відповідальність, партійні і непартійні уряди, партійна 
фрагментація, продуктивність, структурність, відповідальність.
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SUMMARY
Theoretical and Methodical Principles of Political Analysis on Cabi-
net and Governance Efficiency

The article is dedicated to analyzing conceptual definition of cabinet and 
governance effectiveness. The author considered theoretical and methodolo-
gical principles of political analysis on cabinet and governance effectiveness, 
assessed how the stability of cabinets and governance is in line with its perfor-
mance, proposed evaluation models and schemes of cabinet and governance 
effectiveness.

Keywords: executive, government, cabinet, governance, cabinet stability, cabinet 
duration, cabinet efficiency, governance effectiveness, measurement of cabinet 
effectiveness, ministerial tenure, ministerial reshuffle, competence, confidence, 
political responsibility, party cabinets, non-party cabinets, party fragmentation, 
performance, responsibility, structuralism. 

Prawidłowością społeczno-politycznego rozwoju większości krajów jest 
skupienie głównych uprawnień w instytutach władzy wykonawczej. Badacze 
oceniają to zjawisko jako obiektywny rezultat ewolucji współczesnej państwo-
wości. Przy czym, należy zwrócić uwagę na to, że instytucje władzy wykonaw-
czej w swojej działalności nie są równowartościowymi: one odróżniają się pod 
względem treści i formy, a także pod względem odmiennych dodatkowych 
interpretatorów, głównie stabilności i efektywności. Bardzo często stabilność 
rządów i systemów rządzenia traktowana jest jako wstępny wymóg dla tego, 
aby powyższe instytuty i instytucje funkcjonowały efektywnie. Opracownie 
tej kwestii wymaga teoretyczno-metodologicznej, a także empirycznej analizy, 
na podstawie której można wyciągnąć racjonalne wnioski. Problem ten nasila 
się i jest aktualny w krajach postkomunistycznych, znajdujących się w fazie 
przejściowej. Dlatego opracowanie logicznej teoretyczno-metodologicznej 
konstrukcji ekfektywności rządów i systemów rządzenia uważa się za zadanie 
bardzo aktualne.

Artykuł poświęcony jest rządom, a także systemom rządzenia w strukturze 
instytutów i instytucji władzy wykonawczej. Przedmiotem artykułu są teore-
tyczno-metodologiczne zasady politologicznej analizy efektywności rządów 
i systemów rządzenia. Celem badania jest przejrzyste opracowanie teoretyczno-
-metodologicznych zasad efektywności rządów i systemów rządzenia, a także 
ukazanie, w jakiej mierze stabilność rządów i systemów rządzenia koresponduje 
z efektywnością ostatnich. Główne zadanie, które postawił sobie autor niniej-
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szego artykułu polega na teoretyczno-metodologicznym wyjaśnieniu termi-
nów ,,efektywność rządów’’ i ,,efektywność rządzenia’’ w związku z instytucyjną 
praktyką współczesnych skonsolidowanych i przejściowych społeczeństw.

 W artykule korzystano z dorobku głównie zachodnich naukowców, takich 
jak: J. Blondel [6], G. Cox [20], A. Frognier [32], J. Helms [35], J. Huber i C. 
Martinez-Gallardo [38], M. Laver i K. Shepsle [50], A. Lijphart [52, 53], F. 
Mueeller-Rommel [58], G. Sartori [73]. P. Williams [88] i innych. 

O ile rządowa stabilność – jest pojęciem abstrakcyjnym i wewnętrznie spor-
nym, to poprzez różnorodne metodologiczne podejście do jej naukowej ana-
lizy natrafiamy na problem wzajemnego stosunku stabilności i efektywności 
rządów (czy rządzenia). Wielu badaczy z tego powodu zauważa, że stabilność 
rządu jest w stanie występować jako pozytywna charakterystyka działalności 
rządu, o ile może świadczyć o jego efektywnej działalności na podstawie trwa-
łości funkcjonowania konkretnego gabinetu. Lecz należy podkreślić: rządo-
wa stabilność nie oznacza bezpośrednio, że gabinety ministrów funkcjonują 
(rządzą) efektywnie. Należy wziąć pod uwagę pogląd F. Williamsa, że nawet 
niestałe rządowe gabinety mogą rozwiązywać kolejne państwowe problemy 
lepiej i szybciej niż długoterminowe struktury [88, s. 426]. A G. Sartori pod-
kreśla, że rządy mogą być ,,długowiecznymi i bezsilnymi’’ w takim znaczeniu, 
że stały rząd obowiązkowo może być warunkiem uproszczenia działalności, 
lecz nieobowiązkowo warunkiem efektywności [73, s. 113].

Oprócz tego G. Sartori koncentruje się na aspekcie czasu rządowej stabil-
ności, kiedy stwierdza, że nawet nieefektywny rząd może być trwałym i że 
trwałość nie zawsze symbolizuje stałą demokrację. Pewne jest to, że trwałość 
gabinetu ministrów nie jest równa jego pełnej jakości. Ale trwałość jest jed-
nym ze wstępnych warunków efektywności. A. Lijphart mówi, że prawdopo-
dobnie krótko istniejące rządy określane są jako nieefektywne organy dyrek-
tywne [52], ponieważ mają mało czasu, aby rozwiązywać i realizować kolejne 
programy polityczne. Oprócz tego, trwałość rządu – jest miarą dominowania 
władzy wykonawczej nad ustawodawczą [53]. To oznacza, że krótko trwają-
ce gabinety odzwierciedlają swoją niezdolność efektywnego odpowiadania na 
oczekiwania wyborców. Szczególnie dotyczy to młodych państw, w których 
przejście do demokracji obejmuje faktycznie wszystkie gałęzie rządowej po-
lityki, lecz jednocześnie sprawdza funkcjonowanie niedostatecznie rozwinię-
tego obywatelsko społeczeństwa. L. Helms na podstawie tego zauważa: ,,Aby 
poprzeć ten proces, silny rząd powinien być zdolnym do prowadzenia istotnej 
i mającej określony cel polityki’’ [35].

F. Mueller-Rommel podkreśla, że kiedy gabinety ministrów są długotrwa-
łe, to teoretycznie należałoby zauważyć lepszą kontrolę nad ustawodawczym 
przeznaczeniem i większy wpływ na regulację porządku zaproponowanego 



Zbigniew Białobłocki

10

przez parlament/prezydenta (w zależności od modelu formowania rządów) 
[58]. To jest możliwe pod warunkiem, że ci ministrowie są nowowybranymi 
w rządzie. Oprócz tego A. Frognier udowodnił, że długotrwałe gabinety nie 
tylko są bardziej efektywne, ale i mniej konfliktowe [32, s. 48].

O ile rząd – to kolegialny organ władzy wykonawczej, który odpowiada za 
realizację różnorodnych kierunków polityki państwowej, o jego efektywno-
ści można mówić wtedy, kiedy skutecznie jest realizowana działalność rządo-
wych gabinetów na płaszczyźnie kierunków polityki państwowej, które zosta-
ły przewidziane przez rząd. Jest to tak zwany zewnętrzny wymiar parametrów 
efektywności działalności rządów. Lecz ocenianie zaproponowanego kontekstu 
z politologicznego punktu widzenia, jest niemożliwe bez operowania danymi 
dotyczącymi tego, jak odbywa się realizacja rządowej działalności w aspek-
cie wewnętrznym – w sensię podziału uprawnień między częściami składo-
wymi rządu i rządowego gabinetu (pomiędzy ministrami i ministerstwami), 
pod kątem zatwierdzenia rządowych i innych decyzji, a także na płaszczyźnie 
determinantów partyjnych i niepartyjnych (technicznych/korporatywnych), 
które wpływają na realizację przewidzianych przez rząd kierunków polityki 
państwowej. To już stanowi tak zwany wewnętrzny wymiar parametrów w sfe-
rze efektywności działalności rządów. Oprócz tego w punkcie przecinania się 
wewnętrznych i zewnętrznych form operacjonalizacji efektywności rządów 
skupiona jest rządowa stabilność, o której wspomniano wcześniej. Taka cało-
ściowa struktura przewiduje rozrachunek szeregu danych, które dają podsta-
wy aby sformułować wnioski dotyczące parametrów zestawienia efektywności 
i stabilności rządowej działalności. Na takiej podstawie parametry wzajem-
nego stosunku wskaźników będą zależnymi od tego, jakie systemy polityczne 
realizowane są w tym czy innym ocenianym kraju.

Definicyjne rozumienie efektywności, a także stabilności systemów po-
litycznych zmusza nas do kompleksowego oceniania danej problematyki 
w nurcie działalności rządowej. Wychodząc z ogólnonaukowego rozumienia 
stabilności, polityczna stabilność powinna być określana jako charakterystyka 
i stan politycznego życia społeczeństwa, które przejawia się w stałym funk-
cjonowaniu instytutów politycznych, przestrzeganiu prawnych, politycznych 
i moralnych norm i tradycji społecznych, a także w pokojowym rozwiązywa-
niu sytuacji konfliktowych, co ogólnie pozwala systemowi społecznemu na 
efektywne funkcjonowanie i rozwój, przy jednoczesnym zachowaniu struk-
tury. Efektywność oznacza względny efekt i rezultatywność działalności rzą-
du, a także operacji i projektów, realizowanych przez rząd, które określane 
są jako stosunek efektu i rezultatu do strat, które były warunkiem uzyskania 
efektu.  Jednym z atrybutów wewnętrznego wymiaru parametrów efektyw-
ności w działalności rządowej, o czym już wspomniano wcześniej, jest dzia-
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łalność ministerialna, a także korelacja uprawnień pomiędzy różnymi mini-
strami i resortami. W kontekście wzajemnego związku z kategorią rządowej 
stabilności należy odwołać się do pojęcia trwałości ministerialnej (stabilności). 
Wspólny schemat zatwierdzenia rządowych decyzji oznacza, że każdy czło-
nek gabinetu powinien prowadzić uzgodnioną linię postępowania, w sferze 
za którą on odpowiada, nawet jeżeli nie całkiem ona jest zgodna z jego osobi-
stą pozycją. W ten sposób powstaje wewnętrzna efektywność gabinetu. Należy 
także uważać na tradycyjną dla konkretnego państwa sytuację, według której 
wybór ministra jest kompetencją czy politycznej partii (czyli parlamentarny 
sposób tworzenia gabinetu), czy głowy państwa (prezydencki/półprezydencki 
sposób tworzenia gabinetu rządowego). To oznacza, że w swojej działalności 
minister prowadzi linię weto-aktora. Rodzi to cały kompleks problemów, któ-
re wpływają na efektywność rządów w kontekście ich stabilności.

M. Laver i K. Shepsle wskazują także na znaczenie procesu głosowania 
w rządzie. Podkreślają oni, że przeważnie, głosowanie odbywa się wtedy, kiedy 
w celu przyjęcia uchwały konieczna jest większość. Jednak w warunkach rzą-
du o charakterze koalicyjnym, dana logika może sprzyjać tworzeniu wewnątrz 
gabinetu mikrougrupowań, które mogą w istotny sposób wpływać na jego dzia-
łalność i efektywność [50]. J. Blondel podkreśla, że ekspertyza podjęcia uchwał 
gabinetów bardziej zależy od tego jak ministrowie i premierzy zdobywają do-
świadczenie w wykonywaniu obowiązków służbowych. Ministrowie i premie-
rzy, którzy pozostają przy wykonywaniu obowiązków służbowych dłużej, są 
bardziej zaznajomieni z zasadami administracyjnymi [6]. To także widać na 
podstawie zwiększenia wskaźników efektywności rządowej działalności. I wła-
śnie dlatego operowanie kategorią stabilności ministerialnej (długoletnie prze-
bywanie konkretnych osób na stanowiskach rządowych) też może mieć atry-
butywne znacznie pod kątem oceniania parametrów efektywności działalności 
rządowej (w przypadku możliwości przeprowadzenia analizy).

Należy zauważyć, że podczas badania zjawiska ministerialnej stabilności 
natrafiamy na wiele osobliwości, które zależą od wykorzystania różnych po-
dejść do analizy rządowej stabilności i efektywności. Głównie po przypad-
kach dymisji gabinetów te partie i politycy (albo technokraci) mogą pozostać 
i stanowić analogiczne parlamentarne poparcie dla następnego gabinetu rzą-
dowego (jak gabinetu, który istniał do wygaśnięcia jego uprawnień). Dlatego 
naukowcy powinni uważać na przypadki, kiedy badają oni odmienności po-
między stabilnością rządu i ministerialną stabilnością – ciągłość składu osobo-
wego staje się głównym czynnikiem, który stwarza doświadczenie, konieczne 
dla efektywnego rządzenia [37].

Zmiany ministerialne (jako jednoczesna zmiana zmiana dwóch i (albo i) 
więcej członków gabinetu [89], która odbywa się w odstępie dwóch miesięcy 
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[45]) – jest spowodowana różnymi przyczynami: dobrowolna i partyjna dymi-
sja, a także parlamentarna i prezydencka dymisja (mamy na uwadze inicjatorów 
dymisji), czy dymisja ze względu na stan zdrowia. Oprócz tego w kontekście pa-
rametrów efektywności rządowej dzialalności, zwracamy uwagę na to, że bada-
nie ministerialnej stabilności przewiduje wybranie zdolnych polityków na waż-
ne stanowiska. W tym przypadku odwołujemy się do poglądów J. Hubera i C. 
Martinez-Gallardo [38], którzy określili zmiany, jako podział talentów, wsku-
tek czego kierownictwo partyjne stara się przydzielać ministrom odpowiednie 
stanowiska na podstawie ich efektywności. Analogicznie zmiany w warunkach 
pierwszeństwa prezydenta podczas tworzenia gabinetu rządowego oznaczają 
przewagę prezydenta (i premiera) odnośnie przydzielania tych czy innych sta-
nowisk poszczególnym osobom. Ale ogólnie w danym podejściu staje się zro-
zumiałe, że efektywność rządu (gabinetu) zależy od kompetencji osób, które są 
członkami wyższego organu władzy wykonawczej [28]. Z drugiej strony talent 
jest tylko barierą efektywności funkcjonowania ministrów na swoich stanowi-
skach i w pełnej mierze nie może świadczyć o efektywności rządu (rządzenia). 
To odpowiada modelowi (agency model of politics) rozwiniętej przez T. Besley 
[4, 5], a także D. Fearon [31], gdzie kluczowym mechanizmem odpowiedzial-
ności w demokracji liberalnej jest wybór osób, które spełniają wymogi procesu 
rządzenia (czy zawieszenia działalności tych osób, które nie spełniają wymo-
gów). Lecz taka praktyka nie zawsze sprawdza się w tych krajach, które ocenia-
ne są jako niedemokratyczne: a pod uwagę dodatkowo bierze się lojalność do 
reżimu politycznego, zdolność uczestniczenia w manipulacjach strategicznych 
i idea przychylności do specyficznej ideologii (czy ,,klasy politycznej’’).

W kontekście teoretyczno-metodologicznym odwołujemy się do roli par-
tii politycznych w procesię realizowania zmian ministerialanych (ten model 
w większości krajów europejskich uważany jest za przewodni). Partyjni lide-
rzy stają przed dylematem odnośnie tego, które osoby są najodpowiedniej-
szymi kandydatami na przyszłych ministrów. Ta osobliwość dopełniona jest 
przez element zaufania do ministra. Zadanie polega na tym, aby identyfikować 
zmienne, które wpływają na to, jak opracowany jest przebieg asygnowania 
ministrów. Skupimy się na czterech czynnikach: stopień osobistej niepewno-
ści w przypadku poszukiwania odpowiedniego kandydata; rola politycznych 
i technicznych nawyków ministrów; stopień w jakim ministrowie ufają jeden 
drugiemu; ograniczenia dotyczące nominacji i zwolnień. Są to swojego rodza-
ju markery (czy tymczasowe wskaźniki) wewnętrznych parametrów efektyw-
ności rządów. Jeżeli poziom niepewności partyjnych/niepartyjnych liderów 
odnośnie utalentowanych ministrów jest wysoki, prawdopodobnie mianują 
na te stanowiska mniej kompetentne osoby. Ale jeżeli niski poziom zdolności 
wykonania zadań nałożonych na danego ministra staje się wskaźnikiem jego 
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nieefektywności, to właśnie taki minister będzie zmieniony, wskutek czego 
odbędzie się zmiana funkcjonariuszy publicznych. Ogólnie, niepewność od-
nośnie tego, które osoby będą bardziej skutecznymi ministrami, zmniejsza 
się kiedy odbywa się zjednoczenie sprawdzonych urzędników, a także konku-
rencyjnych procesów w granicach partii. W ten sposób wzrasta efektywność 
rządowej działalności w wymiarze wewnętrznym. A także prawdopodobnie 
potwierdza pogląd, że bardziej efektywne rządowe gabinety tworzą się według 
determinantów partyjnych (czyli sposobem parlamentarnym), a nie na pod-
stawie mianowania przez prezydenta (prezydencki sposób).

Wskutek tego należy opracować i rozpatrzeć kilka zmiennych, które powią-
zane są z poziomem niepewności. Po pierwsze to wiek demokracji w państwie 
(od kiedy państwo określane jest jako demokratyczne). Po drugie konkurencja 
na pozycjach liderskich, intensyfikacja której zmniejsza niepewność odnośnie 
zjednoczenia efektywnych ministrów. Ogólnie poziom tej niepewności posia-
da największy wpływ na zmianę ministrów w tych sytuacjach, gdzie kompe-
tencja ostatnich wpływa na politykę rządową.

Stabilność ministerialna także w kontekście parametrów efektywności ga-
binetów rządowych i ich działalności jest powiązana z czynnikiem zaufania. 
Minister może posiadać doświadczenie, ale jeżeli zechce on realizować polity-
kę w kierunku, odmiennym niż życzenie i poglądy innych cżłonków gabinetu, 
to jego efektywność i doświadczenie nie spodoba się pozostałym. D. Epstein 
i S. O’Halloran [30] zwracają uwagę na warunki, które wzmagają brak zaufa-
nia, wymagają bardziej odpowiedzialnego mianowania na stanowiska w sen-
się ministerialnej trwałości.

Ogólnie efektywność gabinetu rządowego na podstawie ról poszczególnych 
polityków jest pochodną od takiego twierdzenia D. Diermeiera, M. Keane i A. 
Merlo [29], że poszczególni ministrowie (szczególnie w demokracjach par-
lamentarnych) są ,,politykami nastawionymi na karierę’’ (a w reżimach nie-
demokratycznych mogą pozycjonować jako ,,apolityczni karierowicze’’): raz 
wybrani na stanowiska ministerialne, chcą teraz pozostać w rządowym gabi-
necie, tak długo, jak tylko to jest możliwe. Fakt ,,obsługiwania’’ kraju (a także 
w warunkach rządów partyjnych – partii), który jest istotnym źródłem we-
wnętrznej motywacji ministra, nie wyklucza całkiem istnienia konfliktów po-
między premierem i ministrami, tak jak cel ich działalności nie zawsze jest 
taki sam. W związku z tym groźba zwolnienia daje premierowi dosyć potężny 
instrument wpływu: on decyduje, jak długo będzie pracować konkretny mini-
ster (tę rolę może także wykonywać prezydent, w zależności od instytucyjnych 
założeń tworzenia rządowych gabinetów). 

Porównując prezydencki model tworzenia gabinetów rządowych z mode-
lem parlamentarnym K. Strøm twierdzi, że reżim parlamentarny może ,,być 
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lepiej przygotowany do walki z problemami niesprzyjającego wyboru”. Takie 
problemy mogą wynikać, kiedy ministrowie rządu reprezentują partie z prze-
ciwstawnymi ideologicznymi interesami czy różne instytucyjne mechanizmy 
pozwalają na częściowe rozwiązanie tych problemów [81]. Sytuacja kompli-
kuje się w przypadku tych krajów, które oceniane są jako niedemokratycz-
ne: ministrowie mianowani przez prezydentów mogą ,,przyćmiewać’’ pozy-
cje ministrów wybranych według kwot partyjnych. Dlatego z tego powodu L. 
Martin i G. Vanberg [56] podkreślają rolę parlamentu (albo jej hipotetyczną 
rolę): propozycja poprzez którą podzielono rząd, zajmuje więcej czasu, niż o 
pracowanie projektu ustaw, odnośnie których w partiach rządowych jest kon-
sensus. Właśnie dlatego działalność ministrów w prosty sposób odzwierciedla 
się w zdolności rządu do wykonywania swoich obowiązków – ostatnia deter-
minuje hipotetyczną efektywność gabinetu.

Przy czym należy wyszczególnić dwa aspekty tego problemu: jeżeli mó-
wimy wyjątkowo o systemie parlamentarnym, wtedy celowym jest mówienie 
o ,,wewnętrznym rządowym agencie’’ ministerialnych dymisji w osobie pre-
miera (nie chodzi o przypadki zwolnienia ministra poprzez procedurę braku 
zaufania ze strony parlamentu); jeżeli mówimy o prezydenckich modelach 
tworzenia rządowego gabinetu, to problem dopełnia się poprzez prawo prezy-
denta państwa do wpływania na zmiany ministerialne. 

Kolejnym podejściem służącym wyjaśnieniu parametrów efektywności 
rządowej działalności przez pryzmat wewnętrznego wymiaru w sensię mi-
nisterialnej stabilności jest porównanie rozmiarów gabinetów. Zmniejszenie 
rozmiarów gabinetów rządowych, liczby ministerialnych stanowisk i ogólnej 
liczby funkcjonariuszy publicznych rozpatrywane jest w literaturze naukowej 
jako jeden z koniecznych kroków do zwiększenia organizacyjnej efektywno-
ści władzy wykonawczej. Z tego powodu warto zbadać dwa aspekty rozmia-
ru gabinetu – ilość stanowisk ministerialnych w gabinecie (suma wszystkich 
ministerialnych struktur) i ilość uczestników gabinetu (ministrów i działaczy 
politycznych, ze statusem uczestników gabinetu, którzy nie prowadzą kontroli 
nad resortami). 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że efektywność rządowej działalności w swo-
ich wewnętrznych parametrach także zależy od typu konstrukcji rządowych 
gabinetów. Jeżeli chodzi o kraje Europy Zachodniej i Środkowej, to należałoby 
w przeważającej większości przypadków sprowadzić analizę do rządów par-
tyjnych. Lecz praktyka europejska nie ogranicza się tylko do partyjnych kon-
strukcji, ponieważ istnieją formalne przesłanki i faktyczne rezultaty istnienia 
rządów niepartyjnych. 

Choć idea rządu niepartyjnego (dla określenia tego formatu gabinetów wy-
korzystywane są różne terminy – technokratyczne i służbowe, czasami rządy 
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stworzone przez prezydenta), na początku wygląda atrakcyjnie: zmiana rządu 
utworzonego na podstawie partyjnej na grupę niezależnych ekspertów albo 
formalnie na przedstawicieli partii stwarza liczne przeszkody dotyczące efek-
tywności procesu zatwierdzania rządowych decyzji. Rządy niepartyjne mają 
znacznie więcej spraw powiązanych z mobilizacją poparcia politycznego do-
tyczącego wcielenia swojej polityki przed prezydentem/parlamentem. Parla-
ment wyrażając zgodę na mianowanie gabinetu przez premiera lub zapropo-
nowanego przez prezydenta, nie bierze odpowiedzialności za jego działalność. 
Dlatego rząd niepartyjny, zazwyczaj może liczyć na poparcie większości 
w parlamencie. Taki charakter poparcia tworzy niepewność odnośnie termi-
nów przebywania rządów przy władzy. Niebezpieczeństwo utraty poparcia 
prezydenta i parlamentu zmusza rządy do częstego zmieniania kursu polityki, 
aby zadowolić interesy tych sił, od których zależy ich pozostanie przy władzy.

W danym kontekście parametry efektywności rządowej działalności za-
leżą także i od pozarządowych, lecz politycznych atrybutów i czynników – 
w pierwszej kolejności od stopnia politycznej reprezentacji na poziomie partyj-
nego i wyborczego systemu. Należy zauważyć G. Cox [20] dopuścił możliwość 
,,nieduvergerowskiego’’ wpływu ewolucji wyborczych systemów w nowych 
demokracjach na obszarze postradzieckim. Łączy on dany rozwój jedynie ze 
zmiennością samego systemu wyborczego: to nie jest jedyny czynnik wpływu. 
Jedna z idei rozwoju zmiennych społeczeństw polega na tym, że im więcej par-
tii istnieje w kraju, tym lepsze są warunki konsolidacji społeczeństwa. Dana 
idea opiera się na wyobrażeniu o tym, że reprezentacja interesów politycznych 
jest oznaką demokratycznych zasad rządzenia. W literaturze naukowej prak-
tycznie osiągnięto konsensus odnośnie wzajemnego stosunku przedstawiciel-
stwa politycznego a efektywności rządzenia: bardziej przedstawicielski system 
partyjny prowadzi do politycznej fragmentacji parlamentu; takie parlamenty 
a także rządy stykają się z większą ilością przeszkód w procesię wypracowa-
nia ich kolegialnych decyzji, niż organy ustawodawcze, które opierają się na 
jednopartyjnej i koalicyjnej większości [78]. Ogólnie demokratyczne sprawo-
wanie władzy jest bardziej efektywne ze swoimi immanentnymi politycznymi 
parametrami i cechami, niż autoratywne.

Dlatego właśnie poziom partyjnej fragmentacji, jak dowodzą P. Cowhey i G. 
Cox [22] – jest kluczową charakterystyką systemu partyjnego, który odgrywa 
istotny wpływ nie tylko na trwałość rządów jako wskaźnik efektywności rzą-
dowych gabinetów, a i bezpośrednio na proces ich efektywnych decyzji, które 
ukierunkowane są na wcielanie zadań. Ogólnie poziom partyjnej fragmentacji 
odnosi się do ilości wpływowych partii w parlamencie, a zależność pomiędzy 
fragmentacją partyjną i efektywnością procesu zatwierdzania rządowych de-
cyzji jest zauważona w badaniach, które stawiały za cel porównywalną analizę 



Zbigniew Białobłocki

16

wpływów politycznych na tworzenie państwowej (rządowej) polityki.
S. Haggard dowiódł, że poprzez konieczność uzgodnienia interesów frakcji 

przed fragmentowaną większością powstaje znacznie więcej problemów, po-
wiązanych z procesem tworzenia ustaw, niż przed jednopartyjną czy koalicyj-
ną większością. Nawet w stosunkowo stabilnych koalicjach proces opracowy-
wania polityki jest w mniejszym stopniu uzgodniony niż w jednopartyjnych 
rządach. Wszystko to jest powiązane z przedyskutowaniem decyzji z partne-
rami koalicyjnymi, którzy często mają odmienne poglądy. W rządach, które 
opierają się na poparciu fragmentowanej parlamentarnej koalicji, brakuje sta-
bilnego punktu oparcia, który pozwalałby im działać stanowczo w podejmo-
waniu decyzji. Takie rządy posiadają mniejszą możliwość przeprowadzenia 
radykalnych zmian, niż rządy w systemach konsolidowanej większości [33]. 
To pokazuje następny wskaźnik wewnętrznego wymiaru efektywności rządo-
wej działalności – typ gabinetu w przypadku partyjnego rządu (albo większości 
i mniejszości, jednopartyjny i koalicyjny, warianty rządów koalicyjnych – mi-
nimalnie zwycięskie, wielkie koalicje i inne). 

Nie można oceniać parametrów efektywności rządowej działalności, biorąc 
pod uwagę jedynie wewnętrzne atrybutywne właściwości środowiska politycz-
nego danych struktur politycznych. Należy wziąć pod uwagę skutki takiego 
pozycjonowania, które znajdują odzwierciedlenie w zewnętrznych markerach 
rządowej efektywności (albo nawet rządzenia). Istnieje kilka przyczyn metodo-
logicznych i empirycznych. Po pierwsze, wewnętrzne parametry efektywności 
rządów swoim skutkiem wywołują niektóre zewnętrzne interpretacje dzia-
łalności gabinetów (ogólnie we władzy wykonawczej), i dlatego ostatnie po-
winny zostać przeanalizowane. Po drugie, zewnętrzne wymiary efektywności 
rządów jasno dają odpowiedzi na pytania odnośnie jakości wykonania bezpo-
średnich zadań, za które odpowiadają rządowe gabinety (polityka zewnętrzna 
i wewnętrzna). Po trzecie, właśnie zewnętrzne parametry efektywności rzą-
dów zdolne są demonstrować sygnalizowaną przez nich odpowiedź na pro-
blemy, które są aktualne w środowisku społecznym. Oprócz tego otrzymujemy 
kompleksową ocenę działalności nie tylko rządowych gabinetów, ale i ogólnie 
systemu rządzenia (w danym kontekście celową okazuje się analiza systemów 
politycznych, ponieważ one różnorodnie wpływają na realizację społeczno-
-ekonomicznego potencjału konkretnego omawianego kraju). 

Z tego powodu nasuwają się istotne teoretyczno-metodologiczne pytania 
– jak realizować wymiary zewnętrznych parametrów efektywności rządów, 
a także jak warto rozróżniać efektywność rządów i rządzenia (jako ogólne-
go wskaźnika, który ogólnie odnosi się do politycznego systemu konkretnego 
kraju). Odpowiadając na pierwsze pytanie, warto zauważyć, że obecnie bada-
cze stworzyli wiele opracowań, metodyk, mechanizmów a także praktyk doty-
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czących oceniania efektywności rządów i rządzenia. Niektóre z tych metodyk 
występują jako jednokierunkowe1, ale inne - jako kompleksowe2. Ocenianie 
każdej z nich nie ma większego sensu, ponieważ przyniesię więcej nieporo-
zumień, niż korzyści, gdyż różne podejścia, pod różnym kątem oceniają te 
procesy. Dlatego zdecydowaliśmy się na wykorzystanie modelu, który zo-
stał zaproponowany przez D. Kaufmanna – to wskaźniki politycznej i rzą-
dowej efektywności. Ta metodyka uważana jest za kompleksową i obejmuje 
znaczny przedział czasu (lata 1996-2010) [46]. Mamy zamiar uzupełnić tę 
technikę różnorodnymi dodatkowymi interpretacjami, które odnoszą się do 
efektywności rządów/rządzenia. Wyróżnienie wskaźników, hipotetycznie 
wewnętrznych, a także zewnętrznych parametrów efektywności rządów, ich 
zestawienie z danymi dotyczącymi stabilności rządów w różnych systemach 
politycznych, pozwoli na sformułowanie całościowego wniosku odnośnie 
rozwoju gabinetów rządowych.

Odpowiadając na drugie pytanie, powinniśmy zwrócić uwagę na konsty-
tucyjne atrybuty systemów politycznych, które realizowane są w tym lub w 
innym zbiorze danych. Przy czym pod uwagę powinny zostać wzięte funkcje 
tych weto-aktorów, którzy odnoszą się do funkcjonowania władzy wykonaw-
czej, głównie gabinetów rządowych. A tutaj należy pamiętać o wzajemnym 
stosunku efektywności pomiędzy urzędnikami, którzy reprezentują kierunek 
władzy wykonawczej, a zewnętrzną interpretacją procesu wykonawczego 
w formie różnorodnych jakościowych wskaźników rozwoju władzy wyko-
nawczej. Ostatnia powinna być charakteryzowana na podstawie takiego po-
jęcia jak ,,rządzenie’’. Przy czym pod pojęciem rządzenia należy rozumieć 
swoisty zbiór tradycji i instytucji, poprzez które w państwie sprawowana jest 
władza. Rządzenie włącza: 1. proces, przy pomocy którego odbywa się two-
rzenie rządu (albo nawet znacznie szerzej - władzy wykonawczej), jego kon-
trolę (monitoring); 2. zdolność rządu (albo zbioru funkcji wykonawczych) do 
efektywnego opracowania i/czy realizowania polityki racjonalnej; 3. charak-
terystykę tego, czy obywatele (albo także osoby bez obywatelstwa) i państwo 
z powagą odnosi się do kompleksowego zbioru takich instytucji, które dzięki 
swoim uprawnieniom regulują wzajemne społeczno-ekonomiczne i politycz-
ne oddziaływanie między nimi (obywatelami i państwem) [46].

Na tej podstawie staje się oczywistym, że taka kategoria jak rządzenie, 
odzwierciedla trzy funkcjonalne kierunki oceny tego, na ile działalność rządu 
(i władzy wykonawczej) jest efektywne. Po pierwsze, na skutek rządzenia 

1 Jednokierunkowe odnoszą się przeważnie do jednego wskaźnika rządzenia (na przykład korupcji czy 
odpowiedzialności). Patrz. poszczególne z nich [1, 11, 12, 21, 43, 44, 47, 48, 64, 70, 71, 85].

2 Kompleksowe sprowadzają się przeważnie do kilku wskaźników rządzenia (rozdzielenia czy połączenia 
wskaźników). Patrz. poszczególne z nich [7-9, 12-14, 34, 36, 49, 51, 72, 74, 84, 87].
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odbywa się odwołanie do zasadniczego wzajemnego stosunku teorii konsty-
tucyjnej i praktyki politycznej w procesię formowania i dymisji rządu właśnie 
jako zbioru instytucyjnych i politycznych wpływów. Po drugie, rządzenie 
wyjaśnia bardziej rozszerzony zbiór atrybutów efektywności władzy wyko-
nawczej, który wiąże się z koniecznością realizacji prawa jakiegoś państwa 
(czyli rządzenie konkretnie odnosi się do poszczególnych elementów sys-
temu i systemu ogólnie). Po trzecie, koncepcja rządzenia odgrywa swoistą 
komunikatywną rolę – odzwierciedla stosunek rezydentów tych czy innych 
krajów odnośnie rządu i władzy wykonawczej. Połączenie tych trzech kompo-
nentów stanowi wartość metodologiczną – zdolna jest ona do kompleksowej 
oceny w jakim stopniu rządy (władza wykonawcza i władza ogólnie) pozy-
cjonują jako efektywne.

Wskutek tego okazuje się, że oceniając efektywność rządzenia, operujemy 
efektywnością rządów. W ten sposób odbywa się połączenie determinantów 
politologicznych rządowej działalności: konstytucyjnych atrybutów proce-
sów tworzenia i dymisji gabinetów rządowych, politycznej odpowiedzial-
ności rządów, stabilności i efektywności rządów i systemów politycznych, 
a także rozwoju demokracji w konkretnych ocenianych krajach.

Staje się oczywistym, że ,,efektywność’’ rządu jest terminem, który skupia 
w sobie wiele różnorodnych koncepcji. Efektywność (jako produktywność) 
– zbiór pewnych rezultatów działalności, które ocenia się odnośnie zgłoszo-
nych przez rząd zadań (celem jest ocenienie w jakim stopniu rządom udało 
się/nie udało się osiągnąć zamierzone cele). Efektywność (jako odpowie-
dzialność) – zbiór wskaźników, które świadczą o podleganiu kontroli gabine-
tu rządowego pewnym limitom i zasadom, które są pochodnymi od skutków 
systemów politycznych; oprócz tego brana jest także pod uwagę odpowie-
dzialność za realizację oczekiwań wyborców odnośnie bieżących i długoter-
minowych projektów. Efektywność (jako strukturowość) – miara tego, na ile 
wewnętrzna konstrukcja rządowego gabinetu odpowiada ideom dotyczącym 
produktywności i odpowiedzialności tego gabinetu. W tym kontekście efek-
tywność rządowego gabinetu może być oceniana poprzez dwa pryzmaty: 1. 
odpowiedzialność i produktywność gabinetu ogólnie (jako struktury władzy 
wykonawczej); 2. odpowiedzialaność poszczególnych części składowych ga-
binetów rządowych (to w pierwszej kolejności dotyczy stanowisk ministrów). 
Dlatego efektywność rządów opiera się na stabilności rządów. Chodzi o czas 
i polityczne zasoby [23, 44]. Zasadniczym interpretatorem prawdopodobień-
stwa rozwoju rządów i kierunków efektywności oraz stabilności staje się oce-
na systemów politycznych.

Jeden z istotnych aspektów problemu polega na różnicy pomiędzy rzą-
dową efektywnością i produktywnością. Przy czym nasuwa się pytanie od-
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nośnie tego, jaki wpływ na efektywność/nieefektywność rządów wywiera 
dochód narodowy. W celu rozwiązania tego problemu odwołamy się do spo-
strzeżenia B.Redina które brzmi następująco: ,,Jeżeli istnieje jeden problem, 
który charakteryzuje sektor państwowy w latach 90-tych, to jest to potrzeba 
produktywności’’ [67, s. 168]. To dla większości organizacji publicznych (nie 
tylko gabinetów rządowych) idea wzrostu wskaźników efektywności czy pro-
duktywności obecnie uważana jest za krytyczną w kontekście zabezpiecze-
nia istnienia, stabilności tych organizacji (tłumaczona wzrostem konkurencji 
globalnej [75]). Przy czym warto podkreślić: badanie efektywności rządów 
intensywnie było przeprowadzone tylko w ostatnim kwartale minionego wie-
ku, o czym mówią P. Ingraham i D. Moyniham [42]. Oprócz tego oczywistym 
jest, że dany krok stał się determinantem lepszego rozumienia roli odpowie-
dzialności rządów i ogólnie systemów rządzenia.

Na podstawie powyższego zrozumiałym jest, że efektywność rządzenia 
buduje się na zasadach zarządzania, gdzie kładzie się nacisk na efektywność 
organizacyjną. Dlatego efektywność rozumiana jest pod kilkoma aspektami: 
1. na podstawie tego, że odbywa się rozwój mierzonych kryteriów; 2. na pod-
stawie zastosowania niezależnych zmiennych i markerów [17]. Ogólnie dość 
mało badań odnosi się do problematyki badania efektywności rządzenia, tym 
bardziej efektywności gabinetów3. Lecz znacznie więcej badaczy zajmuje się 
problematyką efektywności ogólnie4. Interesującym w tej kwestii jest to, że 
póki naukowcy zajmują się problemami opracowania, określenia i operacjo-
nalizacji efektywności, urzędnicy mówią o wymiarach organizacyjnej efek-
tywności [69,77].

R. Putnam wyszczególnia następujące wymiary produktywności rządze-
nia: 1. proces polityczny (stabilność gabinetów rządowych, operatywność bu-
dżetu albo usługi statystyczne i informacyjne); 2. uchwały i decyzje polityczne 
(reformy i innowacje ustawodawcze); 3. implementacja polityczna (instru-
menty polityki przemysłowej, koszty utrzymania zakładów opieki zdrowot-
nej, budownictwo mieszkalne albo procesy urbanizacyjne, obojętność biuro-
kratyczna/brak odpowiedzialności) [65]. Nawet indeks R. Putnama uważany 
jest za dość ograniczony w tym znaczeniu, że mierzy on bardziej moc a nie 
produktywność: na co zwracają uwagę K. Yang i M. Holzer. Jednak w któ-
rymkolwiek przypadku kategoria efektywności immanentnie niesię za sobą 
cechę o charakterze komparatywnym. Dla J. Pfeffera twierdzenie, że organi-
zacja jest efektywną obowiązkowo wymaga porównania danego twierdzenia 
odnośnie innych organizacji [63, s. 133]. Porównanie to pozwala naukowcom 

3 Na przykład patrz [41, 68, 90, 91].
4 Dla przykładu patrz [55, 57, 61].
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na sformułowanie oczywistego wniosku, a administracji państwowej na reali-
zację właściwych zadań [2].

Ze względu na to istotne znaczenie posiada efektywność na poziomie or-
ganizacyjnym (panieważ każdy gabinet rządowy, jako instytut polityczny jest 
w pierwszej kolejności organizacją). W danym kontekście należy posługi-
wać się takimi kategoriami jak struktura organizacyjna, proces i rezultaty, 
co podkreślają K. Cameron i D. Whetten [16], a także R. Steers [80]. Szcze-
gólnie dla C. Barnarda [2, s. 19] działanie organizacyjne jest efektywne, kie-
dy ,,zamierzony cel zostanie osiągnięty’’. D. Osbome i T. Gaebler oceniają 
organizacyjną efektywność jako miarę jakości odpowiedzi na pytania: ,,na 
ile dobrze osiągnięto zamierzone działanie’’ [60, s. 351]. Na tej podstawie 
można wnioskować, że organizacja jest efektywną wtedy, kiedy realizuje to, 
co zostało wcześniej zaplanowane [68].

Jest prowadzony cały szereg dyskusji odnośnie tego, co oznacza organi-
zacyjna efektywność, a dokładniej jak ją osiągnąć w pełnym wymiarze [15] 
– w tym kontekście można nawet mówić o swoistym ,,bezładzie koncepcyj-
nym’’ [19]. Czy nie największe znaczenie posiada rozróżnienie pojęć ,,efek-
tywność’’ i ,,produktywność’’ (ang. ,,effectiveness’’ i ,,performance’’) – czę-
sto te pojęcia nie są rozróżniane. To, głównie, podkreśla P. Wolf: stwierdza, 
że dane pojęcia są wzajemnie zamienne [91]. Podobne zdanie mają S. Selden 
i J. Sowa, którzy twierdzą, że badacze często wykorzystują kategorie ,,efek-
tywność’’ i ,,produktywność’’ jako równoznaczne. Dotyczy to bardziej oceny 
fenomenu ,,możliwości organizacji do efektywnego i pozytywnego wypeł-
niania powierzonych jej funkcji’’ [77, s. 396]. Z drugiej strony badacze opra-
cowują efektywność jako jeden z wymiarów organizacyjnej produktywności. 
W. Nord widzi w efektywności ,,niższą linię’’ produktywności [59]. R. Wal-
ker i G. Boyne określają efektywność jako jeden z jakościowych wymiarów 
z sześciu wskaźników produktywności [86]. W naszych badaniach popiera-
my poglądy S. Lee i A. Whitforda [51], że efektywność/produktywność są 
pojęciami równoznacznymi tylko w kontekście oceniania w skali państwa 
(czyli w kontekście jego systemu rządzenia), ale nie w przypadku oddziel-
nych gabinetów rządowych jako instytutów. W innych wypadkach produk-
tywność rozpatrujemy jako marker efektywności.

Należy wyszczególnić kilka modeli operacjonalizacji danych, które mogą 
w sposób empiryczny świadczyć o efektywności [24]: 1). schemat celów 
racjonalnych – kategoria kluczowa polega na tym, żeby ocenić czy organi-
zacja (na przykład gabinet rządowy) osiąga założone cele (J. Pfeffer) [62]; 
2). schemat zasobów systemowych – efektywność wyjaśnia się na podstawie 
,,pozostawania przy życiu’’ organizacji, czyli dotyczy stabilności , ,,możli-
wości eksploatacji swojego środowiska w celu zdobycia zasobów służących 
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funkcjonowaniu systemu’’ (model ten został zaproponowany przez S. Se-
ashore i E. Yuchtman [76, s. 193], D. Carpenter i D. Lewis [18]; schemat 3). 
,,zadowolenia uczestników’’ – efektywność/produktywność systemu określana 
jest ze względu na zadowolenie/niezadowolenie z funkcjonowania systemu; 
organizacyjna efektywność określana jest jako stopień możliwości spełnienia 
strategicznych wymogów środowiska (H. Rainey [69] i H. Boschken [10]); 4). 
schemat procesu wewnętrznego i zasobów ludzkich – na podstawie oceniania 
takich czynników jak systemy komunikacyjne, procedury stabilne, zaufanie 
i motywacja, liderstwo i zgrupowanie (R. Likert [54], S. Selden i J. Sowa [77]); 
5). przestrzenny model efektywności – ocenia się poprzez mierzenie wartości, 
które otaczają skutki wykorzystania poprzednich modeli efektywności (model 
ten został zaproponowany przez R. Quinn i J. Rohrbaugh [66]). Należy zauwa-
żyć, że w danym przypadku mówimy o ogólnych podejściach – do nich mogą 
zostać dodane kombinacje o charakterze dodatkowym. 

Na tej podstawie badacze wyszczególniają różne wymiary efektywności 
rządów. Spośród wielu z nich należy wspomnieć o następujących: 1). socjalny 
(poziom oświaty, a także koszty utrzymania służby zdrowia, o czym mówią D. 
Hauner, L. La Porta i inni); ekonomiczny (produkt krajowy brutto, podział bo-
gactwa, poziom inflacji, procesy liberalizacyjne i rozwój gospodarki rynkowej 
– M. Arellano, O. Bower, R. Blundell, S. Bond, A. Afonso, L. Frejnkmann i I. 
Goldberg); 3). instytucyjny (rozwój społeczeństwa obywatelskiego R. Putnam 
i E. Gellner; odpowiedzialność, a także kontrola korupcji P. Mauro; poziom de-
mokratyzacji, infrastruktura społeczna – R. Hall i Jones); 4). demograficzno-geo-
graficzny (frakcjonalizacja etnolingwistyczna - A. Alezina, R. Bakir, W. Isterla). 

Ogólny wniosek polega na tym, że w kontekście teoretyczno-metodolo-
gicznym efektywność rządów i systemów rządzenia należy przeprowadzić ze 
względu na wewnętrzne i zewnętrzne determinanty, które pozycjonują jako 
wzajemnie dopełniające i nierozdzielne.
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АНАТОЛІЙ РОМАНЮК

Чинники формування і функціонування популізму в Україні

В статті розглянуто сутність феномену популізму, окреслено дві 
головні площини його прояву. Виокремлено чинники, що зумовлюють 
формування та функціонування популізму в Україні. Протестовано 
наявність індикаторів популізму в програмних документах та діяльності  
парламентських партій України.

Ключові слова: популізм, народ, моральна сфера, демократія, 
авторитаризм, антиінтелектуалізм, лідерство.

Термін «популізм» походить від латинського слова populus, яке озна-
чає народ, відповідно використовують у більшості європейських мов. 
Цей термін  далекий від однозначного визначення, оскільки його ак-
тивно застосовують не лише науковці/спеціалісти, а й політики, жур-
налісти, прості громадяни щодо широкого кола історичних і сучасних 
явищ, досить часто у відмінних контекстах. Отож, важко говорити про 
єдиний, універсальний варіант популізму на рівні доктрини та на рів-
ні суспільного або політичного руху. Тому політична наука має справу 
з різними варіантами популізмів, які детерміновані культурними, істо-
ричними, політичними особливостями багатьох країн світу. Ми в нашо-
му трактуванні популізму будемо опиратися на визначення Маргарет 
Канован: «…рух, який апелює до «народу», протиставляючи себе в рів-
ній мірі існуючим структурам влади, та домінуючим у суспільстві ідеям 
і суспільним цінностям»[4, c.3].

Феномен популізму ми можемо розглядати в різних контекстах. На 
нашу думку головними можемо означити два. Перший, коли популізм 
розглядаємо як доктрину або ідеологію. Другий, коли головний 
фокус робимо на формі політичної діяльності/поведінки акторів 
різного рівня. Безумовно, запропонований поділ досить умовний 
і розвести концептуальну та практичну складові ми можемо лише на 
рівні абстракції. Попри те, що в кожному конкретному політичному 
явищі ми знайдемо одночасно і концептуальну і діяльнісну сторони, 
запропонований поділ дозволить розглянути цей складний феномен під 
різними кутами зору, відповідно виділити стрижневі ознаки.
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При всій відмінності конкретних виявів популізму як феномену1, мо-
жемо виділити низку загальних характеристик, які мають універсаль-
ний характер і властиві переважній більшості з них [1, c.156-160]:

•	 народ; 
•	 моральна сфера; 
•	 демократія versus авторитаризм; 
•	 антиінтелектуалізм; 
•	 лідерство.

Саме визначення популізму походить від поняття народ. Згідно 
Г.Гермета популістична ідеологія комбінує три відмінні значення тер-
міну народ: перш за все, народ як все населення/нація, по-друге, народ 
як нижчі верстви, які протистоять еліті і, по-третє, народ як органічна, 
етно-культурна цілісність [10, c.52]. Народ є носієм всіх можливих по-
зитивних характеристик, уособленням народної мудрості, що дає йому 
змогу однозначно відрізняти «добро» від «зла». Він є не лише централь-
ним компонентом будь-якого суспільства, а й визначальним елементом 
всіх політичних інститутів. Народ трактують як своєрідну цілісність, 
окреслити його легше за все через протиставлення правлячій еліті. На-
род це ті, хто не належить до еліти, від дій якої він потерпає. Дихотомія 
протиставлення народ versus еліта, яка здебільшого корумпована, діє 
на шкоду народу, є визначальним чинником дефініції, одночасно інди-
катором, що свідчить про наявність у суспільстві популізму. Критика 
правлячої верстви та їхніх прибічників у популізмі досить часто набуває 
антисистемного характеру. Якщо на початку  формування популізму на-
род означав лише мешканців села, то в подальшому відбулася значна ме-
таморфоза, внаслідок якої сьогодні народ не обов’язково живе на селі, 
навіть не обов’язково він повинен мати походження з сільської місце-
вості. У трактуванні народу відбувся відхід від якісних характеристик 
народу: злиденність, погана освіта тощо. Додатковим елементом у ви-
значенні народу стало не лише протиставлення його еліті, яка стоїть на 
горі вертикальної соціальної структури суспільства, але і виключення 

1 М.Канован запропонувала широко поширений варіант класифікації модерного популізму на аграрний 
та політичний. Відповідно кожен із цих видів вона додатково поділила на низку підвидів. В аграрному 
вона виділила: фермерський рух з радикальними економічними програмами, уособленням чого була 
Народна партія США наприкінці ХІХ ст.; селянський рух, який мав місце в країнах Східної Європи після 
Першої світової війни; народницький рух в Росії в другій половині ХІХ ст. Політичний представлений: 
популістською демократією, включаючи заклики до більшої політичної участі заради реформ, зокрема 
шляхом народних референдумів; популізм політиків, означений не ідеологічними закликами до «народу» 
з вимогою побудови єдиної коаліції; реакційний популізм, на зразок того, що був властивий Джорджу 
Уоллесу (45-й губернатор штату Алабама в США, обирався на посаду чотири рази. Відомий правими, 
ультраконсервативними поглядами) та диктаторський популізм, за прикладом режиму встановленого 
Жетуліо Варгасом в Бразилії [5, c.13,128-138].
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з його складу іноземців/імігрантів, які прибули до країни і перебувають 
внизу цієї структури. Такий підхід привнесли представники крайніх 
правих популістичних партій європейських країн.

У системі цінностей популізму важливу роль відіграє моральна сфе-
ра. Світ в доктрині популізму завжди виступає у дихотомному форматі, 
однозначно поділений на «біле» і «чорне». В цьому контексті «добро» 
ототожнюють  із суспільством в цілому, народом, який є своєрідним ек-
вівалентом суспільству і в середовищі якого збереглися правдиві цін-
ності.  Вони не приймають жодних обмежень суверенної волі народу, 
навіть – закону. Їхній ідеал/пропозиція –  влада народу без меж, задово-
лення всіх бажань і потреб народу. «Зло» головно пов’язане з державою, 
правлячою елітою, або елітами, які відірвалися від народу, йому проти-
стоять і за його рахунок збагачуються.

Демократія для популістів –  це своєрідний комплекс взаємопов’язаних 
цінностей, інституційних механізмів, процедур, які у своїй сукупності 
визначають «правила гри». Вони змінюються в часі і просторі, набувають 
певних особливих рис залежно від конкретно-історичних умов. Популізм 
за своїми загальними ознаками не може розглядатися як антидемокра-
тичний феномен. Багато положень популізму формально перебувають 
у форматі демократії, оскільки спрямовані на надання, розширення вла-
ди народу, усунення перешкод народовладдя. В політичній практиці по-
пулізм в якості головної проблеми демократії розглядає протиріччя між 
конституційними нормами демократичних суспільств щодо влади наро-
ду, його суверенітету і практикою, яка виявляється в тому, що внаслідок 
виборів влада належить еліті. В такому контексті популізм широко вико-
ристовує своєрідні максими: гасло «Vox populi – vox Dei», або вже озву-
чену формулу президента США Авраама Лінкольна «влада народу, волею 
народу і для народу». В даному форматі популізм, особливо у своїй рито-
риці, виходить з позиції, що демократія означає владу народу і лише вла-
ду народу. З цієї ідеальної позиції він критикує стан справ у конкретних 
країнах, наголошуючи на властивих їм недоліках демократії, які ведуть 
до корупції, низької відповідальності, поганої компетенції правлячої елі-
ти. Своєрідним позитивним повідомленням популізму досить часто є аб-
страктна вимога повернення влади народу внаслідок усунення від влади 
актуальних у конкретний момент людей, груп, політичних сил і передачу 
влади «дійсним» представникам народу. Відповідно популізм прагне ко-
ригувати, вносити зміни в прийняті правила гри, виходячи лише з пози-
ції інтересу власної політичної сили, не враховуючи інтересів інших по-
літичних акторів. У внутрішньополітичному житті простежується певна 
закономірність, яка полягає в тому, що популістичні структури/лідери 
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приходять до влади, опираючись на засади представницької демократії, 
в подальшому вони виділяють проблемні сторони демократії, справед-
ливо критикують їх, але пропонують долати їх, фактично, з позицій авто-
ритаризму, шляхом запровадження/посилення засад одноособової вла-
ди. Досить часто популізм звертається до механізмів прямої демократії. 
Особливою повагою у них користується інститут загальнонаціонального 
референдуму. Фактично постійне звернення популізму до народу є спро-
бою прикриття авторитарної сутності популізму.

Популізм не апелює до інтелекту, знань, а лише до універсальних по-
нять: справедливість, солідаризм, повага, віра. З цієї позиції світ інте-
лекту – це світ цілком ворожий, протилежний більшості суспільства. 
Антиінтелектуалізм виявляється у неповазі до професійних політиків, 
менеджерів, особливо банкірів, власників, оскільки вони, за версією по-
пулістів, використовують свої знання лише для власного збагачення. 
Внаслідок цього, те що пропонує популізм, складно назвати відпрацьо-
ваною програмою, скоріше за все це сукупність гасел, цілей, які є про-
стими, легко зрозумілими, водночас вони загальні, не конкретні. В їхніх 
вимогах домінує критика і заперечення чогось, або всього. Простежу-
ється певний утопізм щодо майбутнього, який виявляється у постійно-
му апелюванні до чудових перспектив, які чекають на народ у разі під-
тримки партії, лідера, що сповідує популізм. Новий ідеальний порядок 
може бути реалізований одночасно щодо вирішення проблем минулого, 
сьогодення та перспектив майбутнього. Досить часто популізм уосо-
блює плани пошуків «третьої дороги», або унікального, національного 
розв’язання суспільних проблем. Державі відведено значну роль, вона 
повинна виконувати роль захисника народу від приватних власників, 
окремих державних інститутів, іноземних структур, які діють винят-
ково заради власних егоїстичних інтересів і тих, кому вони належать, 
або хто їх очолює/працює в них. Одночасно популізм для задоволення 
насущних потреб народу змушений  реалізовувати політику інфляції, 
збільшення бюджетного дефіциту. Він підтримує ідеї націоналізму, ви-
ступає проти іноземців, які з огляду на різні причини, можуть бути за-
грозою щодо збереження традиційних суспільних цінностей, загрозою 
певного стандарту життя власного народу. В цих умовах відбувається 
абсолютизація значення ідей належності до народу, національної куль-
тури, які трактують як певне ціле, одночасно нівелюються відмінності 
між різними суспільними групами в самому народі.

Популістичні політики мають імідж загальнонаціонального лідера, 
який знаходиться над усіма головними поділами, є «батьком власного 
народу». Щодо них застосовують характеристики людини, яка сама себе 
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зробила і володіє харизмою. Переважно популізм передбачає сильного 
вождя, який потребує підтримки мас у боротьбі з численними ворогами. 
Внаслідок цього популістичні рухи/партії є централізованими структура-
ми, позбавленими засад внутрішньої демократії. Ідеалом популістично-
го бачення суспільства є спільнота, яка опирається на засади братерства 
і солідаризму, інтегрована навколо харизматичного лідера. Відповідно 
між лідером і народом не повинно бути жодних посередників.

Виділені індикатори властиві переважно популізму як суспільному 
феномену, одночасно вони чітко відображаються і на доктринальному 
рівні. Щодо концептуальних характеристик самої доктрини, то біль-
шість дослідників солідарні в оцінці популізму як простору з умовними 
межами, коли кожний конкретний вияв популізму може мати відмінні 
наповнювачі, досить часто запозичені з інших доктрин. Найбільш влуч-
но це окреслили Ів Мені та Ів Сурель: «популізм виступає …пустим па-
куванням, яке може бути заповнене різним змістом. Цей зміст визначає 
його цінності. Звідти походять складності з дефініцією популізму і вста-
новленням його властивостей, зокрема  коли перед очима його вияви, 
настільки відмінні з точки зору історії та географії» [11,c.34].  Подібним 
чином трактує доктрину популізму і Маргарет Канован, визначаючи її 
як «…різновид специфічного дискурсу, сила якого полягає власне у від-
сутності змісту, тому і в легкості з якою вдається його використовувати 
у різних контекстах і для різних цілей» [6, c.66]. Власне тому досвід по-
пулізмів минулого століття дає широкий спектр варіантів популізмів: 
з ознаками фашизму, соціалізму, фемінізму, антиглобалізму, правого ан-
тиіммігрантського тощо.

Другий формат популізму стосується політиків і політичних акторів, 
які заради підтримки виборців/громадян роблять все для того щоб їм 
сподобатись. Відповідно в даному випадку доречним використати фор-
мулу Н.Макіавеллі, що мета, якою є влада, або бажаний результат, ви-
правдовує засоби залучення прихильності і голосів виборців. В даному 
випадку, політики-популісти не лише всіляко вихваляють народ, але 
і декларують прийняття без жодного заперечення всіх його побажань, 
запитів, трактуючи їх як безумовну мету своєї діяльності. На практи-
ці такі політики, досить часто зневажають простих людей/народ, але 
в окремі моменти політичного життя публічно декларують свою абсо-
лютну відданість інтересам простих людей. Означений контекст попу-
лізму дозволяє його розглядати як інструмент досягнення мети. Тим 
самим домінуючими властивостями виступають різноманітні засоби 
мобілізації підтримки громадян. Серед них досить часто виділяють різ-
номанітні вербальні конструкції маніпуляції, які в своїй сукупності пе-
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реважно зводяться до демагогії. Певним символом може слугувати ко-
лишній президент Еквадору Хосе Марія Веласко Ібарра з його закликом: 
«Дайте мені балкон і я стану президентом»2.

Цілий ряд авторів зазначають, що популізм набуває особливого зна-
чення в умовах перехідних етапів, під час економічних і політичних 
криз [8, c.247; 7]. Підставою активного формування і розвитку попу-
лізму виступає погіршення положення частини суспільства – простих 
людей, відповідно ріст їхнього незадоволення існуючим станом справ. 
Незадоволення у свою чергу веде до пошуків відповідальних за наявну 
ситуацію. Їх шукають на зовні, поза загроженими верствами суспіль-
ства. Дуже добре під категорію відповідальних підпадають – влада, елі-
та, іноземці, тощо. Критика правлячого класу веде до критики існуючої 
системи політичних інститутів що досить часто призводить до кризи 
традиційних політичних партій, ідеологій, домінуючої сукупності сус-
пільних цінностей, які в межах стабільного стану демократичного сус-
пільств є амортизаторами, або запобіжниками щодо поширення попу-
лізму. Популізм виступає своєрідним індикатором росту суспільного 
незадоволення, яке не здатне вже вміститися в традиційні форми і межі 
політичної участі, які пропонує демократичне суспільство, в такий спо-
сіб потребує нових форм виявлення для того, щоб влада «почула» народ. 
Відповідно це створює своєрідний суспільний запит на популізм, який 
фіксують в тому числі і соціологи. Зокрема, згідно результатів соціоло-
гічного опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у бе-
резні 2012 р., від 84 до 94 % опитаних висловили свою підтримку соці-
альним ініціативам Президента України В.Януковича. З одного боку ми 
можемо говорити про вчасність таких ініціатив. З другого, результати 
цього опитування свідчать, що лише 35 % опитаних вважають, що дер-
жава має кошти на реалізацію цих ініціатив, а 47 % від числа опитаних, 
вважають, що таких коштів немає. Також слід звернути увагу на те, що 
75 % опитаних погоджуються, що означені ініціативи скоріше за все є 
передвиборчим популізмом [3]. Тобто ми маємо справу з фактом, коли 
абсолютна більшість опитаних усвідомлюють, що мають справу з попу-
лізмом, але схвалюють такий підхід. Що дозволяє говорити про існуван-
ня суспільного запиту на популізм.

Поширення популізму в Україні має під собою низку самостійних 
чинників. По-перше, головними серед них слід вважати низький рівень 
життя абсолютної більшості населення і незадоволення цим станом 

2 Під час виборчої кампанії БЮТ активно критикував президента за те, що він не давав уряду працювати 
і досягати запланованих результатів. Хоча, згідно змін до Конституції, які вступили в життя з 1.01.2006 
р. повноваження президента у впливі на виконавчу владу суттєво були обмежені.
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справ. Згідно оцінки міністра соціальної політики України С.Тігіпко на 
березень 2012 р. рівень бідності в Україні склав 22-24 %. Згідно даних 
соціологічної групи Рейтинг на березень 2012 р., 36 % громадян України 
особисто готові обстоювати свої права шляхом участі в акціях протесту 
[2]. По-друге, ми повинні виділити чинник кризи притягального зна-
чення моделі ліберальної демократії. Вона виявляється одночасно в різ-
них площинах. Утворення незалежних держав на уламках СРСР знаме-
нувало собою початок трансформаційних процесів, які окреслювались 
як перехід від авторитарного політичного режиму до демократичного. 
Відповідно, домінуюча частина політичних акторів декларували відмо-
ву/здійснювали критику минулого авторитаризму і тоталітаризму та 
імпліцитно представляли себе в якості носіїв нової демократичної моде-
лі. Більше того, означення «демократичний» широко використовува-
лось щодо нових явищ (сесії обласних рад, сформованих у 1990 р. 
у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській областях офіційно са-
моназивалися – першими демократичними скликаннями). Фактично 
відбулось накладення на антикомунізм означення демократизму. Відпо-
відно, для багатьох громадян, рівно як і політиків різного масштабу, які 
не мали і не могли мати адекватних знань щодо сутності демократії, пе-
ріод після отримання незалежності, який мав яскраво антикомуністич-
не забарвлення, асоціювався із демократією. Внаслідок цього, всі про-
блеми, які дістали ці країни в умовах краху радянської системи, в тому 
числі в економіці, соціальній сфері, набули певної/значної прив’язки до 
демократії.  По-третє, на зміну радянській номенклатурній системі фор-
мування інститутів влади, прийшли вибори, коли громадяни отримали 
в якості основної форми політичної активності особисте голосування 
з делегуванням певному представнику на окреслений період часу суве-
ренних повноважень. Величезні сподівання, що обрані громадянами 
представники, які під час виборчої кампанії активно розповідали про 
свою зацікавленість у вирішенні чисельних суспільних проблем, таки 
будуть ці проблеми вирішувати в парламенті, переважно виявились 
марними. Більше того, попри регулярні вибори, правлячий клас набув 
закритого характеру, коли до нього не могли/можуть попасти найкращі. 
Це в свою чергу призвело до закостеніння головних інститутів суспіль-
ства, їхньої атрофії щодо вчасного і адекватного реагування на суспільні 
виклики. Звідси походить високий рівень недовіри до парламенту, пар-
тій, депутатів і самих виборів, як інструменту здатного змінювати ситу-
ацію в країні. Результатом цього є ситуація, коли в Україні, як і в низці 
інших постсоціалістичних країн, за умов не сформованості системи лі-
беральної демократії, вона стала для частини суспільства негативним 
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символом і спонукає пошуки інших/кращих варіантів. По-четверте, 
частковий, в значній мірі формальний розрив з традиціями «реального 
соціалізму», додатково залишив/заклав підстави для розвитку популіз-
му серед значної частини населення. Зокрема це виявилось у традицій-
ній значній залежності сприйняття внутрішніх і зовнішніх подій через 
призму подачі ЗМІ. В СРСР за умов розвиненої системи агітації і про-
паганди, в ЗМІ домінувала дихотомна конструкція «свій» - «чужий», 
коли інший переважно був трактований як ворог. Цей підхід, рівно як 
і апелювання до емоцій, а не до раціонального мислення, був перенесе-
ний в часи незалежності.   Іншим чинником слід вважати традицію, яка 
набула поширення за часів, коли очолював КПРС і СРСР Л.Брежнєв, до-
даткової легітимізації пануючої системи за рахунок забезпечення пев-
ного рівня добробуту і обіцянки подальшого  його покращення в май-
бутньому. Цей підхід передбачав обмін лояльності до влади, не участі 
у боротьбі проти системи, на певний рівень споживання і можливість 
його покращення у майбутньому. Обидва тренди дістали поштовх до 
свого подальшого розвитку вже в незалежній Україні внаслідок широ-
кого застосування методик маркетингу взагалі і політичного маркетин-
гу зокрема. Починаючи від парламентських та дострокових президент-
ських виборів 1994 р. ми спостерігаємо активне залучення під час 
виборчих кампаній інструментарію політичного маркетингу, який пе-
редбачає звернення до емоцій, апелювання до чисельних бажань серед-
нього виборця. По-п’яте, активне залучення популізму провідними по-
літичними партіями України в якості інструменту в політичній 
діяльності. Підставою такого висновку є аналіз наявності індикаторів 
популізму в програмних документах та діяльності головних політичних 
партій України. Розгляд головних характеристик, властивих популізмо-
ві в різних країнах світу, дозволяє нам виділити низку індикаторів, які 
здатні сигналізувати про наявність популізму. Відповідно ці індикатори 
ми можемо застосувати щодо оцінки наявності популізму політичним 
партіям України. Ці показники, на нашу думку, мають стосуватись в од-
наковій мірі популізму, як сукупності певних суспільних цінностей/док-
тринальної конструкції, так і головних механізмів політичної поведін-
ки, діяльності акторів: 1) не конкретність, універсальність програм, 
коли в програмних документах відсутня орієнтація на інтереси кон-
кретної суспільної групи, а звернення адресується цілому народові. 
Електоральні результати українських політичних партій свідчать про те, 
що лише дві партії претендують на формат великих партій, решта мають 
бути віднесені до категорій середніх та малих партій. В умовах багато-
партійності, електоральний успіх партій безпосередньо залежить від 
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зв’язку політичної партії і певної суспільної групи, інтереси якої партія 
представляє та обстоює на політичній сцені. Відсутність такої адресної 
прив’язки і свідчить про тенденцію до популізму. 2) Протиставлення 
в програмних документах та під час передвиборчої кампанії народу 
і владної еліти, яка звинувачується у відповідальності за наявні суспіль-
ні проблеми. Даний критерій близький до формату опозиційності, коли 
політичний актор критикує інститути влади. Критична позиція може 
бути зумовлена як реальними прорахунками, помилками в діяльності, 
так і не владною позицією політичного суб’єкта. Відмінність між попу-
лістичною позицією і обґрунтованою критикою полягає на нашу думку в 
тому, що популізм не передбачає висунення реальних альтернат ив 
у розв’язанні складних суспільних проблем, а концентрується на крити-
ці/запереченні. 3) Лідерський тип партії, що пов’язано із слабкістю або 
відсутністю внутрішньо партійної демократії. Відповідно лідер партії 
зберігає за собою керівну позицію не залежно від результатів діяльності 
партії. 4) Насадження/поширення дихотомії в оцінці політичного жит-
тя/подій, коли власні прихильники, або власний потенційний електорат, 
його дії наділяються виключно позитивними характеристиками, а по-
літичні конкуренти та їх електорат, їхні дії – навпаки, дістають виключ-
но негативні характеристики. Лапідарним виразом цього індикатора ви-
ступає формула «свій» – «чужий». 5) Звернення до універсальних 
характеристик: солідарності, братерства справедливості, які пропону-
ються виборцям відірвано від реального стану наявності суттєвих від-
мінностей в економічному та статусному положенні різних суспільних 
груп. 6) Гіперболізована соціальна спрямованість передвиборчих обіця-
нок і дій, яка місцями набуває утопічного характеру, переважно відірва-
на від реального стану і можливостей економіки та бюджету країни. 7) 
Відсутність формалізованої ідеології. За основу розуміння ідеології ми 
беремо підхід властивий М.Фрідену, відповідно до якого ідеологія ви-
ступає у формі понятійної карти політичного світу, є відкритою кон-
струкцією, тісно пов’язаною з політичною діяльністю та мобілізацією, 
оскільки одним з головних її завдань виступає «налагодження мостів 
між політичною думкою і політичною дією» [9, c.76]. З допомогою виді-
лених індикаторів протестуємо програми та передвиборчу діяльність 
парламентських партій України. У разі відповідності індикатора прак-
тиці партії виставляється – 1, не відповідність передбачає – 0. Також ми 
припускаємо, що оцінка може складати – 0,5, якщо індикатор частково 
характеризує певний параметр партійної діяльності. Особливий обра-
хунок передбачає лише індикатор 7, у разі наявності ідеології ми вистав-
ляємо 0, а у випадку її відсутності – 1.
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Оцінка наявності популізму в програмах та практичній діяльності 
парламентських партій України345

Назва партії Результат на 
виборах3 

Індикатори
Разом

1 2 3 4 5 6 7
1 Партія регіонів 34,37 % 1 1 1 1 0,5 1 1 6,5

2 «Блок Юлії 
Тимошенко» 30,71 % 1 0,54 1 1 1 1 1 6,5

3
Блок «Наша 

Україна – Народна 
Самооборона»

14,15 % 1 0,55 1 1 0,5 1 1 6,0

4 Комуністична партія 
України 5,39 % 0,5 1 1 1 1 1 - 5,5

5 «Блок Литвина» 3, 96 % 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 5,5

Запропоновані нами індикатори не передбачають вимірювання 
рівня популізму тієї або іншої політичної партії. Вони необхідні для 
заміру наявності/властивості популізму конкретній політичній пар-
тії. Власне з цієї точки зору ми можемо констатувати, що всім парла-
ментським партіям України, обраним у 2007 р., властивим є популізм. 
Ми припускаємо, що у разі проведення замірів і щодо тих політичних 
партій, які брали участь у дострокових парламентських виборах 2007 р., 
але не пройшли прохідного бар’єру, так само може бути виявлено на-
явність ознак популізму. Таким чином, ми формулюємо тезу, що попу-
лізм слід розглядати як іманентну ознаку політичних партій України.

Безумовно, виділені чинники не вичерпують собою всіх детермінант 
існування популізму в Україні, але вони дають підставу констатувати, 
що популізм, як суспільне явище присутній в Україні. Констатація цього 
іманентно передбачає необхідність усвідомлення тих наслідків до яких 
призводив популізм різні країни і народи в історії.

3 Подано результати отримані партіями на дострокових парламентських виборах 2007 р. за даними сайту 
Центральної виборчої комісії. Режим доступу: www.cvk.gov.ua

4 Під час виборчої кампанії БЮТ активно критикував президента за те, що він не давав уряду працювати 
і досягати запланованих результатів. Хоча, згідно змін до Конституції, які вступили в життя з 1.01.2006 
р. повноваження президента у впливі на виконавчу владу суттєво були обмежені.

5 НУНС під час виборчої кампанії неодноразово устами свого лідера В.Ющенка звинувачував уряд 
в неефективній урядовій діяльності, хоча сама партія входила до складу урядової більшості, а окремі 
члени партії були міністрами уряду.
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SŁAWOMIRA BIAŁOBŁOCKA

Społeczna część składowa w działalności partii politycznych 
w krajach Europy Wschodniej

W artykule zaproponowano omówienie społecznej części składowej w dzia-
łalności partii politycznych w krajach Europy Wschodniej. Opracowano skład 
społeczny działalności partii politycznych  na podstawie społecznej bazy par-
tii, interesów społecznych partii i społecznej odpowiedzialności partii.

Słowa kluczowe: partia, system partyjny, kwestie społeczne, baza społecz-
na i społeczna odpowiedzialność partii, infrastruktura społeczna, społeczna 
część składowa w działalności partii, Europa Wschodnia. 

Abstract
The Social Component of Political Parties’ Activities in Eastern Europe

The article is dedicated to analyzing social component of political parties’ 
activities in Eastern Europe. The author worked out the social component of 
political parties’ activities  founded on the social base of parties, social intere-
sts of parties and social responsibility of parties; proposed recommendations 
concerning reform of the social component of political parties’ activities in 
Eastern Europe.

Keywords: party, party system, social issues, social base and social respon-
sibility of parties, social infrastructure, social component of political parties’ 
activities, Eastern Europe.

СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ 
У КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Запропоновано розгляд соціальної  складової в діяльності політичних 
партій у країнах Східної Європи. Напрацьовано соціальну складову 
діяльності політичних партій на підставі соціальної бази партій, 
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соціальних інтересів партій та соціальної відповідальності партій. 
Дано рекомендації із приводу реформування соціального компоненту 
діяльності політичних партій у країнах Східної Європи.

Ключові слова: партія, партійна система, соціальні питання, 
соціальна база і соціальна відповідальність партій, соціальна 
інфраструктура, соціальна складова діяльності партій, Східна Європа.

Badając społeczeństwo, jako złożony, otwarty i dynamiczny system spoty-
kamy się z problemem współdziałania jego głównych podsystemów. Jednym 
z bardzo istotnych społecznych podsystemów, który wpływa na wszystkie 
aspekty bytu społecznego jest podsystem polityczny. Od jego efektywnego 
funkcjonowania zależy kierunek, tempo i  powodzenie rozwoju społeczeń-
stwa. Istotnym czynnikiem takiej efektywności jest obecność w społeczeństwie 
rozbudowanego i stałego systemu partyjnego [23]: powyższa kwestia odgrywa 
znaczącą rolę w krajach postradzieckich, które obecnie znajdują się na etapie 
przeobrażeń – głównie w krajach Europy Wschodniej (w analizie wykorzysta-
no geopolityczne rozumienie tego regionu na podstawie włączenia do niego 
takich państw jak Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja 
i Ukraina).

Artykuł poświęcony jest partiom i systemom partyjnym w krajach Europy 
Wschodniej; przedmiotem artykułu są społeczne zasady działalności partii 
w krajach Europy Wschodniej. Celem badania jest wyznaczenie stanu re-
alizacji i zastosowania zasad społecznych w działalności partii politycznych 
w krajach Europy Wschodniej, wyznaczenie kierunku humanizacji i socjali-
zacji systemu władzy publicznej w krajach Europy Wschodniej na podstawie 
wzmocnienia społecznej orientacji/zasadniczości działalności partii, jako ele-
mentów systemu politycznego i jednocześnie części składowej infrastruktu-
ry społecznej. Celem artykułu jest ukazanie osobliwości zasad społecznych 
w działalności partii w państwach Europy Wschodniej, ich roli w procesię 
reprezentowania interesów wyborców i realizacji ich interesów społecznych 
(głównie na płaszczyźnie polityki społecznej), a także w wyznaczeniu efek-
tywnych form współdziałania partii politycznych z instytutami społeczeństwa 
i obywatelami, ocenie kierunku wzmocnienia wpływu społecznego na partie.

W rozwiniętych (przeważnie demokratycznych) krajach partie są prze-
wodnim podmiotem stosunków i działań politycznych, służą wyrażaniu 
i realizacji interesów społecznych poprzez uczestnictwo obywateli w proce-
się politycznym. Uczestniczące we władzy partie są ,,łączącym ogniwem’’ we 
współdziałaniu partii i społeczeństwa. Pogląd ten znalazł swoje odzwiercie-
dlenie w dorobku naukowym wielu badaczy, którzy zajmują/zajmowali się 
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problematyką zasad społecznych działalności partii, głównie M. Duverger [8-
11], R. Michels [37], G. Sartori [48-51], Z. Brzeziński [2-3], M. Ostrogorskij 
[42,43], M. Weber [57-59], A. Lijphart [26-29], S. Lipset i S. Rokkan [30], 
L. Karvonen i S. Kuhnle [18], V. O. Key [20], R. Dalton M. Wattenberg [6], 
R.Gunther, J.Montero i J. J. Linz Juan [16], N. Diamandouros i R. Gunther [7], 
P.Pennings i J-E. Lane [44], P. Mair [5, 31-33], P. Webb, D. Farrell D i  I. Holli-
day [56], I.Budge i  H. Keman [4], R. Katz [19]. Nie zawsze wiadomo jaką rolę 
odgrywają partie w wyrażaniu interesów społecznych i realizowaniu polityki 
społecznej (czyli jakie są społeczne zasady ich działalności) w krajach Europy 
Wschodniej. Właśnie pod tym kątem przeprowadzimy nasze badania.

Społeczna część składowa działalności partii politycznych w tych krajach 
odgrywa istotną rolę, ponieważ państwa te znajdują się na etapie przemian 
i dlatego stykają się z całym szeregiem problemów społeczno-politycznych, 
których rozwiązanie staje się zasadniczym elementem w perspektywie demo-
kratyzacji. W tym przypadku sprawdza się traktowanie przemian demokra-
tycznych na podstawie społecznej, które zaproponował M.Ostrogorskij: de-
mokracja – jest bardziej problemem, a nie decyzją; w niej skupiają się trzy 
typy konfliktów społecznych. Pierwszy – pomiędzy społeczeństwem ogólnie 
i partią polityczną, która broni interesów poszczególnej warstwy społecznej 
(w ten sposób odbywa się zejście do społecznej bazy partii). Drugi – pomię-
dzy elektoratem partyjnym i aparatem partyjnym (w tym przypadku mamy na 
uwadze kwestie społeczne, które dotyczą tego, czy dana partia spełnia ocze-
kiwania swojego elektoratu). Trzeci – pomiędzy aparatem partyjnym i czę-
ścią partii, która w przypadku zwycięstwa w wyborach obejmie kierownicze 
stanowiska państwowe (w tym przypadku obserwujemy elementy społecznej 
odpowiedzialności partii, zarówno przed elektoratem, jak i wewnątrz partii 
– na tej podstawie prowadzona jest polemika dotycząca ideologicznego po-
zycjonowania partii). Powyższe komponenty razem tworzą społeczną część 
składową działalności partii: ocena ostatniej daje jasną odpowiedź na pytanie 
dotyczące tego na ile partie polityczne i system partyjny skutecznie i niesku-
tecznie wyrażają i realizują interesy społeczne1. 

Powyższe rozumienie społecznej części składowej w działalności partii po-
litycznych nie uważa się za tradycyjne w krajach Europy Wschodniej: od po-

1 Społeczną część składową partii politycznych można nazywać społeczną infrastrukturą partii politycznych. Łą-
czy ona zbiór trzech elementów (analogicznie odnośnie społecznej infrastruktury społeczeństwa, którego inte-
resy powinny wyrażać partie polityczne): 1. obiekty materialne, za pomocą których bezpośrednio realizowane 
są potrzeby i interesy społeczeństwa, staje się to społecznym interesem partii politycznej; 2. podmioty publiczne 
– poprzez które wyrażane są interesy grup społecznych w działalności partii – jest to społeczną bazą partii po-
litycznej; 3. czynniki niematerialne, które są elementami społecznej świadomości i wyznaczają duchowe zasady 
życia społecznego [24]. Przy tym szczegółowo nie jest analizowany genetyczny charakter partii, który pokazuje, 
jak zauważają badacze (głównie A. Giddens, M. Duverger i inni), że partia polityczna jest projekcją swojej bazy 
społecznej [10; 11; 13, s. 380; 14]
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czątku lat 20-tych do początku lat 90-tych XX wieku w Związku Radzieckim 
formalnie istniała jedyna ,,partia-maszyna’’, a na badanie partii i systemów 
partyjnych nałożone było ideologiczne tabu. Na początku lat 90-tych XX wie-
ku, kiedy nastąpił rozpad ZSRR, a młode kraje na obszarze postradzieckim 
otrzymały możliwość tworzenia własnych systemów politycznych, pojawiły 
się pierwsze partie. Powiązane były z problemami rozwoju społeczno-gospo-
darczego i politycznego. W regionie odbywały się procesy spowodowane obni-
żeniem poziomu życia – właśnie w celu rozwiązania tego problemu zaczęły się 
tworzyć partie polityczne. Od tego momentu minęło ponad dwadzieścia lat, 
więc to wystarczająco długi okres, aby ocenić w jakim stopniu partie w swojej 
działalności opierają się na społecznych niezadowoleniach swoich wyborców, 
a także czy skutecznie je rozwiązują, przekształcając społeczne oczekiwania 
w decyzje polityczne. Proces ten oznacza osobliwości zasad społecznych funk-
cjonowania partii politycznych w krajach Europy Wschodniej. 

Odpowiadając na te pytania musimy, w granicach opracowanej przez nas 
powyżej konstrukcji, koniecznie rozpatrzeć moment oparcia partii na bazie 
społecznej, a także rozpatrzeć elementy społecznej odpowiedzialności partii 
przed wyborcami.

Społeczna baza partii – jest podstawą przekształcania partii w struktu-
ry rządzące (głównie w partie rządowe i parlamentarne). Kwestie społeczne 
– problemy społeczne, w celu ich rozwiązania partie polityczne biorą udział 
w procesię politycznym. Społeczna odpowiedzialność partii – to gotowość 
partii przyjęcia na siębie odpowiedzialności za niewykonanie społecznych czy 
innych zobowiązań przed wyborcami, na podstawie czego zmienia się ideolo-
giczne pozycjonowanie partii w systemie2. 

Praktyka polityczna tworzenia partii i/lub elektoralnego udziału partii 
w krajach Europy Wschodniej demonstruje, że społeczna baza różnych partii 
jest nierównomierna – oznacza to, że nie wszystkie interesy społeczne są rów-
nomiernie reprezentowane w procesię politycznym. Zależy to od osobliwości 
systemów partyjnych i reprezentowania różnych partii politycznych w parla-
mentach i rządach krajów tego regionu. W danym przypadku należy wyszcze-
gólnić trzy scenariusze: 1). dominacja monistycznego interesu społecznego – 
dotyczy to przeważnie systemów partyjnych z partiamii hegemonistycznymi 

2 Na tej podstawie należy wyszczególnić funkcję społeczną partii politycznych: reprezentowanie interesów róż-
nych społecznych grup; sprzyja poszerzeniu społecznej bazy partii; integracji społecznej i złagodzeniu anta-
gonizmów w społeczeństwie; realizacja inicjatyw społecznych i praca z młodzieżą; zagwarantowanie związku 
społeczeństwa z instytucjami państwowymi; wzmocnienie kontroli nad ich działalnością i działalnością partii.
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(Armenia lata 1995-19993; Azerbejdżan od 1995 roku3; Gruzja od 1995 roku4; 
Mołdawia lata 2001-20095; Rosja od 2003 roku6); 2). tworzenie (lub dążenie) 
pluralistycznego interesu społecznego – dotyczy to systemów bez hegemoni-
stycznych (chociaż czasami z dominującymi) partii politycznych (Armenia 
od 1999 roku7; Azerbejdżan lata 1991-1994; Białoruś lata 1991-20008; Gru-
zja lata 1991-19959; Mołdawia lata 1991-2000 i od 2009 roku10; Rosja lata 
1991-200311; Ukraina od 1991 roku12); 3). przewaga niepartyjnego interesu 
społecznego: dotyczy to wyjątkowych sytuacji, kiedy w parlamentach i rzą-
dach partie polityczne zupełnie nie mają swojego  przedstawicielstwa i nie 
wyrażają społecznych oczekiwań wyborców (Białoruś od 2000 roku). 

Na współczesnym etapie systemu o typie pluralistycznym, w większej mie-
rze (choć i umownie, w porównaniu z krajami Europy Zachodniej) społeczne 
interesy najbardziej reprezentowane są w Mołdawii, na Ukrainie i w Armenii 
(choć w Armenii w znacznie mniejszej mierze) państwa te określane są jako 
częściowo wolne kraje, a dwa pierwsze jeszcze jako demokracje elektoralne. 
System ograniczonego pluralizmu, lub monistycznego społecznego (politycz-
nego) partyjnego interesu charakterystyczny jest obecnie dla Azerbejdżanu, 
Białorusi, Gruzji i Rosji. Interesujące jest to, że zjawisko upodobnienia tych 
krajów odzwierciedla się w tym, jakie role pełnią partie polityczne w tworze-
niu gabinetów rządowych w danych krajach: pierwsza grupa (jak pokazuje 

3 Społeczną część składową partii politycznych można nazywać społeczną infrastrukturą partii politycznych. Łączy ona 
zbiór trzech elementów (analogicznie odnośnie społecznej infrastruktury społeczeństwa, którego interesy powinny 
wyrażać partie polityczne): 1. obiekty materialne, za pomocą których bezpośrednio realizowane są potrzeby i interesy 
społeczeństwa, staje się to społecznym interesem partii politycznej; 2. podmioty publiczne – poprzez które wyrażane 
są interesy grup społecznych w działalności partii – jest to społeczną bazą partii politycznej; 3. czynniki niematerialne, 
które są elementami społecznej świadomości i wyznaczają duchowe zasady życia społecznego [24]. Przy tym szczegó-
łowo nie jest analizowany genetyczny charakter partii, który pokazuje, jak zauważają badacze (głównie A. Giddens, M. 
Duverger i inni), że partia polityczna jest projekcją swojej bazy społecznej [10; 11; 13, s. 380; 14].

4 Na tej podstawie należy wyszczególnić funkcję społeczną partii politycznych: reprezentowanie interesów róż-
nych społecznych grup; sprzyja poszerzeniu społecznej bazy partii; integracji społecznej i złagodzeniu anta-
gonizmów w społeczeństwie; realizacja inicjatyw społecznych i praca z młodzieżą; zagwarantowanie związku 
społeczeństwa z instytucjami państwowymi; wzmocnienie kontroli nad ich działalnością i działalnością partii.

5  Hegemonistycznym był Blok Republikański [40, s. 329].
6  Hegemonistyczną jest partia ,,Nowy Azerbejdżan’’.
7  W okresię prezydentury E. Szewardnadze hegemonistycznym był Związek Obywateli Gruzji – lata 1995-2003. 

W okresię prezydentury M. Saakaszwili hegemonistycznymi są Narodowy Ruch – Demokraci (lata 2004-2008) i 
Zjednoczony Narodowy Ruch - ,,Za Zwycięską Gruzję’’ (od 2008 roku) [39].

8 Na podstawie hegemonistycznego (w latach 2001-2005) i dominującego (w latach 2005-2009) wpływu Partii 
Komunistów Republiki Mołdawia. 

9 Hegemonistyczną jest partia ,,Jedyna Rosja’’. 
10 Dominujące siły: blok ,,Jedność’’ – lata 1999-2003, Republikańska Partia Armenii – od 2003 roku. 
11 Przewodnie siły Partia Komunistów Białorusi i Agrarny Związek Białorusi
12 W parlamencie zaprezentowano ponad 20 partii. Wśród nich największymi były następujace: ,,Blok Pokoju’’, 

,,Blok 11 października’’, ,,Narodowa Partia Demokratyczna’’, Blok ,,Jedność’’, Partia Zielonych.
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doświadczenie) realizuje przeważnie partyjne rządowe gabinety (Mołdawia 
lata 1994-2012), Armenia od 1999 roku, a Ukraina w latach 2006-2010) dla-
tego społeczna i polityczna rola partii w tych krajach; druga grupa realizuje 
w przeważającej większości  niepartyjne/technokratyczne gabinety – dlatego 
rola partii tutaj jest istotnie ograniczona i sprowadza się tylko do procedur 
potwierdzających. Odpowiednio, partie w pierwszej grupie krajów realizują 
znacznie szersze interesy społeczne (i opierają się na szerszej bazie społecz-
nej), niż partie spośród krajów drugiej grupy. Właśnie ze względu na spo-
łeczne poparcie i instytucyjną rolę partie powinny realizować oczekiwania, 
stawiane im przez ich bazy społeczne.

Realizacja/rozwiązywanie problemów społecznych – drugi element społecz-
nej części składowej działalności partii politycznych – znajduje odzwiercie-
dlenie w polityce społecznej, odnośnie której partie występują jako instytuty, 
powołane w celu realizowania wpływu politycznego. Dlatego ocenianie ocze-
kiwań i odpowiedzi na nie w danym kontekście stanowi istotny moment w wy-
znaczeniu odpowiedzi partii na oczekiwania ich baz społecznych. Jest to pro-
ces dwustronny: z jednej strony prowadzi do perspektywicznego rozwiązania 
bazy społecznej tej czy innej partii pod warunkiem efektywnego przekształce-
nia interesów społecznych w pewne decyzje polityczne; z drugiej strony prowa-
dzi do politycznej/prawnej odpowiedzialności partii za zrealizowanie czy nie-
zrealizowanie społecznych oczekiwań  wyborców. Operacjonalizacja danych 
empirycznych w danej kwestii w krajach Europy Wschodniej prowadzi do na-
stępującego wniosku: społeczne interesy wyborców nie znajdują się na właści-
wym poziomie w społecznej polityce partii politycznych – nie poświęcono na-
leżytej uwagi ochronie podstawowych praw obywatelskich, takich jak: prawo 
do organizowania pokojowych zgromadzeń, wolności zrzeszania się, ochro-
ny przed dyskryminacją, prawo do życia,  prawo do wolności i nietykalności  
osobistej, prawo do lokalych inicjatyw, życia rodzinnego i prywatnego, wolno-
ści przemieszczania i swobodnego wyboru miejsca zamieszkania (w różnych 
krajach w różnej mierze) (takie dane znajdujemy, głównie w dorobku badacza 
ukraińskiego M. Lacyba [25]). 

W danym kontekście aktualnym jest naukowe odwołanie się do takiej spo-
łecznej koncepcji jak ,,państwo ogólnego dobrobytu’’, która jest najbardziej per-
spektywicznym zadaniem w programach niemal wszystkich partii politycz-
nych w krajach Europy Wschodniej. Ze wzgędu na to, że konkurencja partyjna 
w regionie opiera się na zasadach schematu ,,patron-klient’’, charyzmatycznej 
atrakcyjności liderów i znacznych zmianach w elektoralnych preferencjach 
(albo w elektoralnej niestałości), państwo ogólnego dobrobytu uważa się za 
osiągalne jedynie w warunkach historycznej przypadkowości [22, s. 63]. Dla 
potwierdzenia tego należy opracować osobliwości konkurencji partyjnej w re-
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gionie. Odnośnie tego istnieją dwa podejścia: 1. według wzorca niezachodnie-
go typu (klientelizmu i charyzmatyczności) Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, 
Rosja, Armenia, częściowo Ukraina i Mołdawia; 2. według wzorca  zachodnie-
go typu (programowość, niska  zmienność elektoralna) – częściowo Ukraina 
i Mołdawia. Różnica polega na tym, że nacisk w drugim przypadku kładzie się 
na  podstawę społeczną –we wzorcach o typie zachodnim dominujący jest spo-
łeczny charakter kwestii partyjnych i decyzji politycznych, a spośród wzorców 
niezachodniego typu przeważają tendencje pozaklasowe. Zauważalnym staje 
się  następujący wniosek: brak bazy społecznej konkurencji partyjnej zmniej-
sza możliwości krajów Europy Wschodniej na budowę państwa ogólnego do-
brobytu, które, jak pokazuje doświadczenie krajów Europy Zachodniej, wyni-
ka w rezultacie walki klasowej [30,36]. 

Mniejsze ukierunkowanie na skoncentrowane wyrażenie w programach 
albo praktycznej (rządzącej- parlamentarnej i rządowej) działalności partii 
kwestii społecznych odpowiada koncepcji strukturowania partyjnej konku-
rencji H. Kitschelta [21. s. 451]. Tutaj za podstawę przyjęto hipotezę tabula 
rasa: programowa partyjna konkurencja pozycjonuje jako ,,nietania’’ w termi-
nach koordynacji, a także stworzenia konsensusu, ona jest trudno osiągalna 
na podstawie znacznej złożoności elektoratu13. Inną koncepcję zaproponował 
J. Evans i S. Whitefield [12] i znana jest jako ,,puste centrum/środek’’: w Eu-
ropie Wschodniej wysokie wskaźniki elektoralnej zmienności uważa się za 
pochodne od braku stabilnych podziałów spolecznych, a także mezzo-struktu-
res, pośrednich organizacji pomiędzy państwem a jednostką, które sprzyjają 
tworzeniu społecznej tożsamości. Dlatego brak społecznej tożsamości, która 
może być przekształcana w interesy polityczne, a także brak obywatelskiej 
kultury udziału w działalności politycznej doprowadzają do wysokiej niesta-
łości wyborców, a poprzez to do zmian społecznych zasad działalności partii. 
To ogólnie znajduje odzwierciedlenie na podstawie komparatywnego zesta-
wienia historycznego i politycznego doświadczenia rozwoju w analizowanych 
krajach (,,porównawcze komunistyczne podejście’’): różna dokomunistyczna 
i komunistyczna spuścizna sprzyja tworzeniu różnych form partyjnej konku-
rencji w regionie. Empirycznie zostało to dowiedzione na podstawie tego, że 
różne przejściowe kraje rozwinęły różne formuły konkurencji partii podziałów 
politycznych [12, 21, 22, 35, 38, 54, 55]: przy czym Mołdawia ma bardziej 
programowe wzorce partyjnej konkurencji i rozwiązania problemu społeczne-
go; inne kraje tego regionu są bardziej klientelistyczne we wzorcach.

13 Dominującymi były Agrarno-Demokratyczna Partia Mołdawii (lata 1994-1998) i Partia Komunistów Republiki 
Mołdawia (w latach 1998-2001 i w latach 2009-2010) – choć ostatnia w tym okresię nie była i nie jest rządzącą 
[34; 52, s. 414].
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Ogólny wniosek oceniania społecznych interesów w wyrażonej formie par-
tyjnej działalności (niezmiennie od połowy lat 90-tych XX wieku) w krajach 
omawianego regionu polega na tym, że odbywa się formowanie i instytucjo-
nalizacja fenomenu społecznej nieufności do partii, co zauważają R. Rose [46], 
M. Wyman, S. White, B. Miller i P. Heywood [61]. O ile głównymi społecz-
nymi agentami dla przekształcania oczekiwań wyborców w decyzje są partie, 
to właśnie na nich skupia się w największej mierze niezadowolenie społeczne. 
Według badaczy staje się to przyczyną wzrostu niestałości elektoratu [1, 55], 
ale to w nieznacznej formie dyscyplinuje partyjne kierownictwo. Na przykład 
w Rosji na przestrzeni 1994-1995 roku ponad połowa elektoratu nie asocjowała 
siębie z politycznymi partiami – analogicznie odbywało się to także w innych 
krajach regionu, co zauważa S. White [60]. Głosowanie ,,przeciwko wszystkim’’ 
było najbardziej popularne w większości okręgów wyborczych (często stawało 
się to przyczyną czwartej tury wyborów na Białorusi) [47]. Dla zmniejszenia 
negatywnych skutków takiego fenomenu na Ukrainie w 2012 roku zdecydowa-
no się na zabranie z karty do głosowania pozycji ,,przeciwko wszyszystkim ,,nie 
popieram żadnego kandydata’’. W ten sposób klientelistyczne partie ogranicza-
ją negatywny wpływ społecznego niezadowolenia na swoje rankingi.

Tak czy inaczej, nieodpowiednia polityka społeczna i niespełnianie ocze-
kiwań społecznej bazy partii tworzy fenomen społecznej nieufności. To po-
winno znaleźć odzwierciedlenie w odpowiedzialności partii politycznej przed 
swoim elektoratem.

Problem społecznej odpowiedzialności składa się z dwóch części składo-
wych. Pierwsza – to formalna (prawna) strona: chodzi o to, czy zostało przewi-
dziane w prawie, że partia powinna ponosić odpowiedzialność w przypadku 
niewykonania swoich społecznych zobowiązań. A druga – polityczna: doty-
czy tego, czy partia zdolna jest wziąć na siębie odpowiedzialność za to, że nie 
wywiązała się ze społecznych oczekiwań wyborców (swojej społecznej bazy) 
i nie zrealizowała obietnic (swoich społecznych interesów). W obydwu przy-
padkach dana kwestia dotyczy procesu demokratyzacji/autorytaryzacji krajów 
Europy Wschodniej. Jak pokazuje obowiązujące ustawodawstwo, w regionie 
nie przewidziano sprawozdawczości odnośnie wykorzystywania kosztów 
partyjnych, dlatego nie można mówić o tym, że struktury wewnętrzne spo-
łecznego składu partii politycznych odpowiadają zasadom demokratycznym. 
Z drugiej strony doświadczenie empiryczne pokazuje, że partie polityczne nie 
są gotowe, aby ponosić odpowiedzialność za społeczne pomyłki przy oblicze-
niach. Posiada to w swojej podstawie trzy części składowe: a). populistyczną 
(praktycznie wszystkie partie w krajach Europy Wschodniej dochodzą do 
władzy na fali socjal-populizmu i nacjonal-populizmu, w takich warunkach 
dość istotnie ograniczona jest konstrukcja politycznej odpowiedzialności 
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partii przed wyborcami); b). pragmatyczną (obecnie partie w krajach Euro-
py Wschodniej bardzo rzadko można uważać za partie ideologiczne, przecież 
ukierunkowane są one na zdobycie maksymalnej liczby głosów wyborców – 
to odpowiada konstrukcji ,,catch-all parties’’, co w mniejszej mierze właściwe 
jest dla tych systemów, gdzie tworzą się partyjne rządowe gabinety, prowadzi 
to do ,,rozmywania’’ granic politycznej odpowiedzialności partii za swoje spo-
łeczne i inne obietnice14); c). kulturową (w krajach Europy Wschodniej elity 
polityczne nie są gotowe, aby brać na siębie odpowiedzialność za zrealizowa-
nie/niezrealizowanie społecznych lub innych obietnic. 

Właśnie z tego powodu wynikają wszystkie podstawy, aby uważać, że par-
tie działają w rozdzielonym kontekście społecznym: otrzymują one przedsta-
wicielstwo na podstawie swoich baz społecznych, lecz wyrażanie przez partie 
społecznych interesów i/albo odpowiedzialność partii nie opiera się na spo-
łeczno-politycznej bazie (na przykład w kontekście braku instytutu odwoła-
nia deputowanych ludowych). Właśnie w ten sposób w regionie przejawia się 
działanie ,,żelaznego prawa oligarchii’’. 

W tym wypadku odnośnie partii w krajach Europy Wschodniej potwier-
dza się wniosek ukraińskiego naukowca W. Polochala: ,,istniejący polityczny 
system partyjny[...] nie może być efektywnym kanałem wymogów szerokich 
warstw społeczeństwa albo kanałem wymogów od obywateli, ponieważ prze-
ważająca większość obywateli nie jest świadoma swoich wspólnych, czy nawet 
indywidualnych interesów’’ [45, s. 37]. Ponad połowa wyborców w krajach 
Europy Wschodniej nie posiada ustalonych ideologicznych preferencji, co po-
twierdzają badania dotyczące procesu elektoralnego na Ukrainie [41, s. 366]. 
Sceptycznie oceniając budowę systemu partyjnego O. Fisun zauważa: dla re-
gionu ,,charakterystyczna jest elektoralna baza, gdzie partyjne członkostwo 
odgrywa stosunkowo słabą rolę, a przewodnie miejsce zajmuje kierownictwo 
partyjne’’- lecz to ostatnie nie realizuje  w pełnej mierze społecznych oczeki-
wań społecznej bazy partii [45, s. 59]. 

Reasumując warto podkreślić, że w warunkach transformacji systemów po-
litycznych krajów Europy Wschodniej wzrosła rola partii politycznych w ży-
ciu społecznym, głównie ich udział w tworzeniu/działalności organów wła-
dzy państwowej i samorządów lokalnych. Powyższy fakt daje możliwość, aby 
mówić o zwiększeniu wpływu na rozbudowę społecznej infrastruktury partii, 
które współdziałając z innymi publicznymi podmiotami społecznej infra-
struktury mają zabezpieczać realizację i/albo ochronę praw i wolności obywa-
teli, społecznych potrzeb i interesów społeczeństwa. W tym celu obowiązujące 

14 Największy wpływ miały następujące partie polityczne: Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji, ,,Wybór Rosji’’, 
Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, Agrarna Partia Rosji – lata 1993-1995, ,,Nasz Dom – Rosja’’, partia 
,,Jabłko’’ – lata 1995-1999, ,,Jedność’’, ,,Ojczyzna – Cała Rosja’’ – lata 1999-2003 [15, 17]. 
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w różnych krajach ustawodawstwo odnośnie partii politycznych potrzebuje 
udoskonalenia. Należy zauważyć: w krajach wschodnioeuropejskich braku-
je odpowiednich zasad prawnych i obowiązujących mechanizmów kontroli 
publicznej działalności partii politycznych. Zmiany w tej dziedzinie powinny 
być powiązane z ostatecznym normatywnym uregulowaniem wewnętrznych 
i zewnętrznych aspektów aktywności partyjnej, zwiększeniem przejrzystości 
i demokratyzmu wewnętrznej działalności, a także umożliwieniem jawnego 
dostępu do finansowej dokumentacji partii.

Aby bardziej efektywnie przekształcać społeczne oczekiwania w decy-
zje polityczne, partie polityczne powinny przejść od deklaracji do strategii, 
planów konkretnych działań, w których odzwierciedlone będą nie tylko pro-
blemy obywateli, ale i sposoby ich rozwiązania. Dlatego powinna wzrosnąć 
polityczna odpowiedzialność partii przed elektoratem za zrealizowanie/nie-
zrealizowanie społecznych zobowiązań.
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ЛЕСЯ БАЛУЦЬКА

Громадська думка як чинник реалізації політичної відповідальності: 
загальні принципи та український контекст

Розглянуто соціально-політичний інститут громадської  думки, 
наголошено на ії функції соціального контролю. Уточнено поняття 
політичної відповідальності. Визначено відмінність конституційно-
правової відповідальності та політичної відповідальності як двох 
видів відповідальності, що регулюють специфічну сферу суспільних 
взаємозв’язків. Виокремлено такі різновиди політичної відповідальності 
як морально-політична та конституційно-політична в залежності від 
підстав їх настання: порушення норм суспільної моралі  та конституції 
відповідно, звертаючись до українських реалій та законодавства України. 
Доведено, що громадська думка, виражаючись через свої основні канали, 
здатна виступати чинником реалізації політичної відповідальності.

Ключові слова: політична відповідальність, конституційно-
правова відповідальність, морально-політична відповідальність, 
конституційно-політична відповідальність.

В міру того як громадська думка у процесі своєї еволюції набуває 
ширших функціональних ознак, її роль поступово отримує виняткове 
значення саме у сфері публічного політичного життя, у взаємовідносинах 
з органами влади, де громадська думка починає займати контролюючу 
позицію. Процес інституціалізації громадської думки свідчить про рівень 
розвитку відповідного суспільства, про те, що воно йде демократичним 
шляхом і державна влада готова співпрацювати з громадськістю на різних 
рівнях суспільно-політичного життя. Надто, якщо мова йде про державу 
перехідного типу, де врахування ролі громадської думки у процесі 
вироблення державної політики та прийняття соціально значущих рішень 
є показником правдивості декларованих демократичних цілей, а згодом 
рівня їх досягнення. Таким чином, в інституціолізованій громадській 
думці змінюються вектори її основоположних функцій. Її  значення у 
процесі оцінки суспільно-політичних явищ, а також критики, діагностики 
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та нормування відповідних подій і процесів у політичному житті 
набуває ваги за умов здатності громадської думки виконувати функцію 
соціального контролю, що й слугує показником здатності громадської 
думки впливати на реалізацію політичної відповідальності.

В сучасній Україні питання взаємодії та взаємозв’язку громадської 
думки і політичної відповідальності, не зважаючи на явну актуальність, 
ще не досліджувалося у науково-теоретичній площині. Очевидно, це 
пов’язано із недостатністю розроблення теми політичної відповідальності 
як особливого різновиду відповідальності, що регулює специфічну сферу 
суспільних взаємовідносин – сферу політики. Ряд українських дослідників 
проблеми політичної відповідальності співвідносять з конституційно-
правовою відповідальністю, маючи на увазі ретроспективний аспект її 
здійснення, шляхом застосування відповідних норм Конституції.  Такої 
думки, зокрема, дотримуються  дослідники: Н. Армаш, С. Заморуєва, В. 
Колюх, Г. Малкіна, О. Мельник, І. Черленяк, В. Шаповал та ін. Розкриттю 
теми політичної відповідальності присвятили свої дослідження такі 
українські автори: С. Балан, Н. Гедікова, Д. Горчаков, І. Кресіна, В. Торяник, 
М. Самуйлік та ін.  Дослідження громадської думки як соціального 
феномену стала предметом аналізу вітчизняних науковців В. Кушерця, В. 
Матусевича, Ю. Полторака, О., В. Оссовського Скнара та ін. 

Будучи дієвим компонентом соціальної інтеракції, виконуючи свої 
контрольно-регулятивні функції, та маючи у своїй основі вольову 
та дієву компоненту, громадська думка охоплює сферу політичної 
відповідальності, як відповідальності політиків перед суспільством. Як 
зауважує М. Горшков : “для того, щоб зріла думка більшості отримала 
статус громадської, необхідно переконати більшість в правильності і 
доцільності цієї думки, добитися того, аби вона оволоділа визнанням 
широких суспільних мас…  Громадській думці як думці більшості 
притаманна внутрішня єдність, моністичний стан…, який виражає не 
процес, а результат боротьби та обміну часто протилежних суджень… 
Сила авторитету і авторитет сили громадської думки обумовлені його 
опорою на більшість. Якщо більшість, до того ж, стоїть на правильній 
точці зору, володіє почуттям і розумінням громадського інтересу, то 
громадська думка є зрілим судженням більшості, що піднімає суспільну 
значимість цієї думки, посилює діяльнісність  його функціонування” [2, 
с. 190–191]. За таких умов роль громадської думки як чинника реалізації 
політичної відповідальності безперечно зростає.

У першу чергу – це соціально-моральна складова політичної 
відповідальності (або ж морально-етична), а також і відповідний її вияв, 
що розуміється як усвідомлення суб’єктами політичної відповідальності 
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своєї ролі та виняткового значення у провадженні політичної діяльності, 
змісту та наслідків прийнятих політичних рішень, відповідності 
обраного політичного курсу усталеним суспільним морально-етичним 
нормам та вимогам сьогодення. Щоправда, на твердження дослідника 
політичної відповідальності І. Черленяка: “зі ступеня доцільності та 
оптимальності політичних дій, ступеня відповідності політичних 
обіцянок реальним діям політичних акторів виводиться величина 
їхньої політичної відповідальності… Політична доцільність перебуває 
в рефлективному зв’язку з політичною відповідальністю” [10, с. 16, 17].  

У цьому ж ключі варто відзначити погляд авторів Р. Косолапова та 
В. Маркова, які зазначають, що “об’єктивний зміст відповідальності  
складає кількість і якість діяльності, які вимагаються у даній ситуації… 
Відповідальність – це єдність об’єктивного і суб’єктивного. Вона є мірою 
людської діяльності, спрямованою на той чи інший об’єкт діяльності… 
Питання щодо відповідальності правомірне у всіх випадках, коли мова 
йде про відповідність або невідповідність цілепокладнь суб’єкта і його 
діяльності до тих вимог, які йому диктує ситуація, що виникла на 
певному етапі суспільно-історичної практики” [4, c. 64–65].

Іншим необхідним елементом політичної відповідальності є настання 
негативних наслідків для суб’єкта політики у разі її порушення, й 
здатність відповідати за свої дії чи бездіяльність, що спричинилися до 
порушення відповідних обов’язків та норм. В залежності від того, хто 
буде виразником цих правопорушень, можемо говорити про настання 
того чи іншого виду відповідальності. 

Політичну відповідальність можемо визначити як усвідомлення 
суб’єктом політики – представником політичної влади як публічної 
сфери політичного життя, взятих на себе політичних зобов’язань, 
своєї ролі в політичному процесі і здатність та готовність відповідати 
за вчинені прорахунки, неспівпадіння провадженої діяльності 
з досягнутими результатами, відмінностями між сферою дій та 
очікуваннями суспільства тощо. Готовність нести відповідальність 
проявляється у добровільній відмові від владних повноважень, 
складення владного мандата, залишення лав політичної сили тощо. Ми 
не даремно наголошуємо на саме добровільності такого рішення, адже 
про політичну відповідальність можемо говорити і  випадку позбавлення 
владного мандата чи виключення з лав політичної партії особи за згодою 
більшості парламентарів чи однопартійців відповідно. Прикладів 
політичної відповідальності можна наводити багато. І хоч ми в нашому 
дослідженні не ставили собі за мету навести повний перелік можливих 
варіантів політичної відповідальності та необхідно відрізнити політичну 
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відповідальність  від конституційно-правової, яка має чітко визначені та 
прописані в Основному Законі передумови і наслідки, а також суб’єктний 
склад свого поширення і часто ототожнюється з політичною. 

Політична відповідальність,  окрім того, що регулює сферу політичних 
взаємовідносин, наступає у зв’язку із сигналом громадськості, тобто, якщо 
порушення певних норм, чи то політичних, чи то суспільно-моральних, чи 
конституційно-правових безпосередньо стосується інтересів суспільства 
в цілому, суспільної групи або певного електорального кола. Як зазначає 
дослідник О. Скнар громадська думка –  “єдина суспільна сила, що стоїть 
на охороні моралі і своїм авторитетом і вагомістю захищає мораль, її 
норми і принципи. Для особистості вимоги суспільної моралі є разом з 
тим і вимогами громадської думки“ [8, c. 29]. Надто, якщо ця особистість 
– політичний діяч, що в межах своєї компетенції детермінує суспільно-
політичний процес. “Нехтування моральних принципів людиною означає 
також порушення вимог громадської думки і конфлікт з суспільством, з 
яким вона зв’язана багатьма каналами суспільного життя… Порушення 
індивідом моральних вимог суспільства засуджується громадською 
думкою. Суспільні організації і колективи людей як виразники 
громадської думки знаходять відповідні заходи впливу на особистість, 
яка порушила моральні норми та принципи й стверджують авторитет і 
силу впливу громадської думки” [Там само].

Не можемо не погодитися тут із автором. Справді, сила морального 
осуду громадської думки матиме місце у разі  морально-політичної 
відповідальності. Остання ж знаменує собою таку поведінку політичного 
суб’єкта, яка вказує на виконання ним своїх обов’язків, взятих на себе 
зобов’язань, дотримання обіцянок, підтвердження свого політичного 
статусу тощо. 

Відмінність морально-політичної відповідальності від політико-
правової, як стверджує дослідниця Г. Малкіна, у тому, що морально-
політична відповідальність “не передбачає застосування щодо нього 
(суб’єкта політики) яких-небудь формалізованих санкцій. Політико-
правова відповідальність, навпаки, передбачає застосування щодо 
її суб’єкта формалізованих – юридичних санкцій, які можуть мати 
кримінальний, адміністративний, дисциплінарний чи конституційний 
характер” [7, с. 9]. І в продовження, авторка ототожнює політичну 
відповідальність з конституційно-правовою і наголошує, що “політична 
відповідальність є передусім конституційно-правовою відповідальністю 
– її суб’єкти, підстави настання та застосовувані щодо них санкцій 
визначаються конституцією та іншими джерелами конституційного права. 
Такими санкціями можуть бути: скасування або зупинення дії правового 



Громадська думка як чинник реалізації політичної відповідальності: ...

59

акта; дострокове припинення повноважень (розпуск) представницького 
органу; відставка органу державної влади; усунення з посади в порядку 
імпічменту; дострокове припинення дії депутатського мандата; заборона 
політичної партії або громадської організації тощо” [Там само].

На нашу думку, й на цьому також наголошують окремі дослідники, 
якщо умови відповідальності чітко прописані в Конституції і законах, 
зокрема щодо компетенції органів вищої державної влади, мова йде про 
інститут конституційно-правової відповідальності, а не про інститут 
політичної відповідальності, що регулює особливу сферу суспільних 
взаємозв’язків – сферу політики. В цьому контексті існує також погляд, 
згідно з яким, політична відповідальність – це відповідальність політиків 
перед суспільством, тоді як конституційно-правова є відповідальністю 
політичних діячів перед своїми колегами – іншими політичними 
діячами та політичними органами.  Інакше кажучи – це відповідальність 
політиків перед політиками. Значною мірою ці два типи відповідальності 
можуть бути як взаємопов’язаними, так і розглядатися автономно, що 
однаково потребуватиме бодай побіжного їх розгляду, для того аби 
конкретизувати політичну відповідальність як об’єкт дослідження саме 
політичної, а не юридичної науки. Проте ототожнювати ці два типи 
відповідальності неприпустимо.

Дослідники політичної відповідальності, автори І. Кресіна та В. 
Балан наполягають на автономності вживання термінів політична 
та конституційно-правова відповідальність. “Аналізуючи політичну 
відповідальність у контексті взаємозв’язку політики і права, ми дійшли 
розуміння того, що юридичних підстав політичної відповідальності 
як таких не існує. Політична відповідальність, за великим рахунком, 
є примусом позаправовим, зумовленим розбіжністю поглядів 
суб’єктів політичного процесу на здійснення державної політики й 
позиціонуванням політичних сил у конкретній ситуації. Звідси політична 
відповідальність може наставати як за наявності в діях відповідальної 
особи складу правопорушення, так і за його відсутності” [6, с. 47].  Далі 
автори наводять рішення Конституційного Суду України від 7 травня 2002 
року в якому було поставлено вид відповідальності спеціального суб’єкта 
конституційного права у залежність від можливості оскарження рішення 
у судовому порядку, однозначно наділяючи політичну відповідальність 
характерною рисою – неможливості судового оскарження її підстав, 
передбачаючи лише вольовий акт” [Там само, с. 48].

Російський дослідник М. Баглай зазначає, що “цей вид відповідальності 
(конституційно-правова відповідальність – Л. Б.) специфічний. Його слід 
відрізняти від відповідальності, яку несуть громадяни і посадові особи за 
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кримінальними, адміністративними, цивільними та іншими правовими 
нормами. Суто конституційно-правова відповідальність визначається 
нормами самого конституційного права. Вона не має ні матеріального, 
ні репресивного характеру і не поширюється на громадянина, якщо 
він не є посадовою особою” [1, с. 17]. Таким чином, конституційно-
правова відповідальність, рівно ж як і політична відповідальність 
– це відповідальність суб’єктів політики елітарного рівня, тобто 
посадових осіб, чиновників центрального, регіонального, локального 
рівнів влади, які безпосередньо займаються політичною діяльністю у 
сфері державного управління, а також політичних інститутів, органів 
державної влади та /чи місцевого самоврядування. “У Конституції 
України чітко визначені суб’єкти застосування конституційно-
правових санкцій. Це Президент України,  Конституційний Суд України, 
Верховна Рада України, Верховний Суд України, інші державні органи, 
а також інститути безпосереднього народовладдя” [Там само, с. 18]. 
Суб’єктами конституційно-правової відповідальності вони стають у 
випадку порушення відповідних конституційно-правових норм. Тоді 
як політичну відповідальність вони несуть перед населенням тієї чи 
іншої країни в даний суспільно-історичний період, що детермінує певні 
вектори політичної діяльності. 

Політична відповідальність зумовлена відповідною поведінкою 
зазначених суб’єктів, їх діями чи бездіяльністю, спрямованими на 
досягнення суспільного блага, виконання політичних обіцянок, 
втіленням озвученою перед здобуттям політичного мандату програми 
дій. При цьому варто розрізняти санкції політичного та конституційно-
правового характеру, які в деяких випадках можуть переплітатися, що й 
зумовлює складність у розділенні політичної та конституційно-правової 
відповідальності як двох автономних різновидів відповідальності.

Визначаючи політичну відповідальність як особливий вид 
відповідальності, що розглядається нами осібно від конституційно-
правових норм, а лише у зв’язку з регулюванням нею особливих 
відносин – політичних (із подальшим втіленням, у разі її порушення, 
норм і санкцій конституційно-правового характеру), варто розглянути 
її з точки зору трактування професійної відповідальності, визначення 
якої подає у своїй праці В. Третьяченко: “Професійна відповідальність 
– це вид відповідальності, що покладений на особистість або групу у 
зв’язку з тими чи іншими професійними обов’язками… вона, на відміну 
від юридичної чи економічної відповідальності, виступає їх своєрідним 
носієм…, акумулює в собі усі інші види відповідальності і являє собою 
професійну соціальну відповідальність як міру осмислення особистістю 
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своїх професійних обов’язків і добровільного наслідування а також 
визначенням міри  провини особистості за невиконання професійних 
обов’язків” [9, с. 42]. 

Різновидом політичної відповідальності є морально-політична 
відповідальність, яка реалізується через оціночну та критичну функції 
громадської думки. Ця відповідальність може бути як перспективною, 
адже детермінує певний неписаний алгоритм дій суб’єктів політики, 
визначає розуміння своїх обов’язків, так і ретроспективною, оскільки 
передбачає відповідні санкції у випадку порушень взятих на себе 
зобов’язань. Щоправда, ці  санкції матимуть неформальний суспільний-
моральний  вияв у вигляді критики, осуду, висловлення незгоди та 
протесту з боку громадськості, що також можуть вилитися у відповідні 
масові суспільно-політичні акції непокори. 

Формалізованого вигляду політична відповідальність набуває у зв’язку 
із дотриманням / порушенням відповідних писаних конституційно-
правових норм з подальшим застосуванням санкцій конституційно-
правової відповідальності. Таким чином можемо говорити про 
конституційно-політичну відповідальність, як ще один різновид 
політичної відповідальності.

Неформалізована морально-політична і формалізована онституційно-
політична відповідальність співвідносяться між собою як відображення 
та реалізація і можуть існувати осібно або ж взаємозумовлювати одна 
одну. Приміром, негативна морально-етична оцінка громадською думкою 
діяльності політичного суб’єкта може залишитися на рівні осуду і 
несприйняття, а може, у разі активності громадської думки й за наявності 
необхідних правових підстав, мати конституційно-правові наслідки. У 
випадку, якщо політичний прорахунок суб’єкта політичного процесу 
залишитися в межах критики, чи негативної оцінки громадської думки 
– матиме місце морально-політична відповідальність, яка, однак, може 
спровокувати застосування конституційно-правових санкцій до суб’єкта 
політичної відповідальності. Тоді в дію вступає конституційно-політична 
відповідальність. В цьому якраз і полягає взаємозумовленість цих двох 
різновидів. Адже так само і порушення суб’єктом політики відповідних норм 
Основного Закону, що зумовлює необхідність настання конституційно-
політичної відповідальності може спровокувати хвилю громадської 
активності, з метою висловлення своєї думки та критичної оцінки ситуації, 
а відтак і спровокувати настання морально-політичної відповідальності.

Одним з індикаторів настання політичної відповідальності, 
незалежно від її або суспільно-морального, або конституційно-
правового характеру, є зовнішній сигнал громадської думки, відповідна 
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реакція громадськості на дотримання чи порушення встановлених 
у суспільстві умов політичної відповідальності. В цьому ключі варто 
коротко зупинитися на ролі громадянського суспільства, до складу якого 
і входить громадська думка як важливий фактор на шляху настання 
політичної відповідальності. У своїй праці українська науковець 
А. Колодій [3, c. 68–69] наголошує, що структуру громадянського 
суспільства складають такі інститути громадянського суспільства: 
“добровільні громадські об’єднання; громадські рухи й політичні 
партії (останні доти, допоки не стали владними); незалежні ЗМІ; 
громадська думка як соціальний інститут; вибори та референдуми (як 
захист громадянського волевиявлення та захисту інтересів); залежні 
від громадськості елементи судової та правоохоронної системи (суд 
присяжних, загони народної міліції тощо)” [Там само].

Через свої основні канали вираження громадська думка може домагатися 
відставки діючого Кабінету Міністрів чи зміни урядового курсу, розпуску 
Парламенту і проведення процедури дочасних виборів, погодження з 
думкою громадян, а також з організаціями, групами інтересів, громадсько-
політичними рухами, групами тиску основних цілей у програмі діяльності. 
Процедури, згідно з якими регламентуються та втілюються відповідні 
вимоги громадської думки, мають конституційно-правове забезпечення, 
оскільки вони прописані в Основному Законі та інших законних 
нормативно-правових актах. Отже, до політичної відповідальності 
застосовуються санкції конституційно-правового характеру. Вони, як 
бачимо, можуть стосуватися відставки Уряду, усунення Президента в 
порядку імпічмента, розпуску представницького органу влади тощо, 
адже ці процедури регулюються Конституцією. Враховувати тут потрібно 
підставу настання конституційно-правової відповідальності. 

Приміром, рішення Президента про розпуск Парламенту регулюється 
конституційними нормами. Причина ж настання такого рішення 
визначить різновид відповідальності. Якщо відповідне рішення 
Глави держави було прийнято, наприклад, під тиском громадськості, 
внаслідок втрати Парламентом чи парламентською більшістю 
підтримки серед населення, недовірою електорату, тут матиме місце 
морально-політична відповідальність, яку спровокувала активна 
громадянська позиція населення. У зв’язку з тим,що у дію вступають 
прописані конституційні норми, можемо також говорити і про настання 
конституційно-політичної відповідальності. Якщо ж Президент ініціює 
розпуск Парламенту внаслідок невиконання конституційно-закріпленої 
норми (до прикладу, в Конституції України у статті 90 Закону України 
“про внесення змін до Конституції України” йдеться, що Президент 
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України має право достроково припинити повноваження  Верховної 
Ради України, якщо протягом одного місяця не сформовано коаліції 
депутатських фракцій, відповідно до статті 83 Основного Закону), тоді 
мова йде про конституційно-правову відповідальність. 

Серед детермінант, на яких базується настання політичної 
відповідальності може бути прийняття відповідного законопроекту, 
імплементація якого суттєво вплине на існуючий стан речей в суспільстві, 
змінить наявні суспільно-політичні відносини й викличе незадоволення 
з боку населення (скажімо, в Україні – це запровадження Пенсійної 
реформи, прийняття Податкового кодексу, скасування пільг окремим 
категоріям населення, нова комунальна тарифна політика). У випадку, 
коли в межах державної політики обирається стратегія політичної 
поведінки, яка суперечить очікуванням населення, є протилежною до 
даних політичних обіцянок і таким чином може ініціювати постановку 
питання про делигітимацію законодавчого органу і навіть оголошення 
недовіри до парламенту з боку населення, можна говорити про підставу 
настання політичної відповідальності. Теж саме стосується поведінки 
виконавчих органів влади, а також Глави держави.

Підстав, на основі яких в дію вступає конституційно-політична чи 
конституційно-правова відповідальність може бути багато. Серед 
основних може бути незадоволення з боку населення/електорату 
державною політикою, вибраною стратегією політичної поведінки 
та політичною діяльністю відповідного органу влади, політичного 
інституту, посадової особи. Якщо таке незадоволення згодом 
артикулювалося у громадський осуд, відповідну громадську оцінку та 
вимогу змінити існуючий стан подій та речей, а в подальшому цим діям 
сприяло застосування конституційно-правових норм і відповідних їм 
санкцій, йдеться по політичну відповідальність, чинником реалізації 
якої стала громадська думка. Формою ж реалізації тут виступають 
відповідні конституційно-правові норми.

М. Краснов, у праці “Відповідальність в системі народного 
представництва” зазначає, що відповідальність представницького органу 
перед народом (населенням) є політичною. Навіть якщо ця відповідальність 
зодягається у правову форму, вона залишається політичною за своїм 
змістом, який, у свою чергу,  випливає з політичного смислу вимог народу 
(населення), оскільки ці вимоги пов’язані із здійсненням влади. Прагнення 
надати політичній відповідальності юридичної форми обумовлено 
необхідністю, прагненням перетворити таку відповідальність у природно 
практичний механізм народовладдя [5, с. 94].

Політична відповідальність разом із конституційно-правовими 
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формами свого вираження містить також норми моралі, на яких 
ґрунтується лінія поведінки при виконанні обов’язків політичним 
суб’єктом. І тут, як уже зазначалося, має місце громадська думка та 
результати її діяльності. Якщо конституційно-правова відповідальність 
наступає після порушення відповідних юридичних норм, то морально-
політична настає в наслідок порушення відповідних моральних норм, 
визначених даним суспільством за моделі поведінки, недотримання 
усталених етичних критеріїв організації політичної відповідальності. 

 Серед форм здійснення політичної відповідальності за 
посередництвом громадської дуки варто розрізняти організовані масові 
акції протесту та громадянської непокори, мітинги, виступи, пікети, 
страйки, демонстрації, які відносяться до числа каналів вираження 
громадської думки. Окрім цього, наслідком імпічменту та/чи розпуску 
парламенту стає подальше обрання (переобрання) відповідного 
компетентного органу. Відтак і процедура виборів стає чинником 
реалізації політичної відповідальності, оскільки, одним з основних 
каналів її вираження якраз і є вибори. 

До політичної відповідальності можуть бути притягнуті лише 
обмежено коло суб’єктів політики. Це, як уже зазначалося, політичні 
суб’єкти, які безпосередньо здійснюють політичну діяльність і які 
прийшли до влади шляхом всенародного обрання і наділені мандатом 
довіри населенням відповідної країни. До суб’єктів політичної 
відповідальності в Україні належить, зокрема, і Глава держави, незалежно 
від  того, обраний він на всезагальних виборах чи у парламенті (тобто, чи 
це змішана, президентська чи парламентська форма урядування). Навіть 
у випадку обрання Глави держави у Парламенті, вибір здійснюється 
представниками законодавчого органу попередньо обраного на 
всезагальних національних виборах. Представницькі органи різних 
рівнів, а також компетентні органи виконавчої влади, створені з їх 
представників, політичні інститути також є суб’єктами політичної 
відповідальності. Це ті особи, групи осіб, політичні партії, органи, 
організації, що наділені повноваженнями здійснювати державну владу 
від імені держави та на благо держави і для її населення. 

Якщо конституційна відповідальність має ряд необхідних підстав для 
її настання (в основному – це порушення відповідних конституційно-
правових норм), то підстави політичної відповідальності можуть як 
мати конституційно-правовий характер так і не мати його і залежати 
від ряду передумов, визначених зовнішніми стимулами громадської 
думки, доцільними та актуальними в даній політичній ситуації, за 
тих чи інших суспільно-історичних обставин й залежати від назрілих 
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вимог громадськості не реалізованих чи змінених у процесі політичної 
діяльності. Від специфіки країни та відповідного органу й посадової 
особи, що мають нести відповідальність, а також від характеру відносин 
між державою та громадською думкою на даному етапі історичного 
розвитку та в умовах відповідної суспільно-політичної ситуації, від 
рівня демократизації суспільного життя й ступеню існтитуціалізації 
громадської думки, якраз залежатиме, чи матиме політична 
відповідальність відповідне втілення у конституційно-правових 
санкціях, чи залишиться на рівні артикульованої негативної оцінки, 
морального осуду та вираженого незадоволення з боку громадян, так і 
не втілившись у відповідних політичних рішеннях та внесених на вимогу 
громадської думки змінах. 

Таким чином, ми розглянули громадську думку у взаємозв’язку 
з політичною відповідальністю, беручи до уваги саме український 
контекст їхнього втілення. Для цього ми, у першу чергу, ідентифікували 
громадську думку через функцію соціального контролю, а також 
уточнили поняття політичної відповідальності, визначивши відмінність 
конституційно-правової відповідальності та політичної відповідальності 
як двох видів відповідальності, що регулюють окремі сфери суспільних 
взаємозв’язків. Визначили також різновиди неформальної та формальної 
політичної відповідальності як морально-політичної та конституційно-
політичної відповідальність відповідно, які перетинаються в ряді своїх 
основоположних функцій та співвідносяться між собою. У підсумку 
ми довели, що громадська думка, виражаючись через свої основні 
канали, перебуває у тісному взаємозв’язку та взаємодії з політичною 
відповідальністю і здатна виступати чинником реалізації останньої.
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MAGDALENA BIAŁOBŁOCKA

Zasady teoretyczno-metodologiczne w definiowaniu rządów 
technokratycznych w państwach Europy Wschodniej

W niniejszym artykule zajęto się definicją pojęć :„rząd technokratyczny” 
i „rząd semi-technokratyczny”.

Rządy technokratyczne zostały zdefiniowane w oparciu o przykład funk-
cjonowania takich rządów w państwach Europy Środkowej. Dokonano także 
oceny markerów i indykatorów wywierających wpływ na kształtowanie rzą-
dów technokratycznych. Wskazano również na wzajemną relację struktury 
rządów technokratycznych, systemu politycznego i przedstawicielstwa partii 
w parlamencie.

Słowa-klucze – technokracja, kabinet rządowy, rząd technokratyczny, rząd 
semi-technokratyczny, gabinet niepartyjny, gabinet partyjny, model parla-
mentarny kształtowania gabinetu, model prezydencki kształtowania gabi-
netu, prezydencjalizm, semiprezydencjalizm, parlamentaryzm.

Idea przyjmowania decyzji o charakterze technicznym bądź takich jakie są 
związane z wykonywaniem codziennych obowiązków służbowych, a także jako 
takich, które opierają się na racjonalnych przesłankach, znajdujących się u pod-
staw skutecznego rozwoju gospodarki i zarządzania nią w państwach zachod-
nich, a szczególnie w USA, sprawiła, że w nauce zrodziły się nowe sposoby po-
strzegania zasadności organizacji rządzenia według zasad technokracji. W tym 
przypadku, technokracja jest definiowana jako reżim rządzenia i urzędowania 
opierający się na jasnych zasadach stosowania wyspecjalizowanych nawyków 
i technik oraz podejmowania decyzji w oparciu o rekomendację ekspertów1. 

1 W większości przypadków zarządzanie/ rządzenie technokratyczne jest omawiane w kontekście stosowania 
naukowych metod podejmowania znaczących decyzji politycznych i rozwiązania problemów o charakterze 
socjalno-gospodarczym. W tym przypadku uwzględniane są tradycyjne podejścia o charakterze ekonomicznym, 
politycznym i filozoficznym. Oprócz tego naukowcy wychodzą z założenia, że model rządzenia technokratycznego 
jest modelem mniej demokratycznym (a w niektórych przypadkach jest nie demokratyczny): zdolności 
techniczne i przywódcze są definiowane na podstawie wyspecjalizowanej wiedzy i wykazywanej skuteczności. 
W tym przypadku obowiązują różne sposoby pojmowania rządzenia technokratycznego: 1). meritokratyczne 
(na podstawie realnej wiedzy); 2). oligarchiczne (w oparciu o przywłaszczony kapitał i możliwości wywierania 
wpływu finansowego – tworzenie wyspecjalizowanych grup interesu w procesie rządzenia). Gunnar Njalsson 
podkreśla, że rządy technokratyczne są realizowane na podstawie kognitywnego zestawu postanowień 
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Rządy technokratyczne mogą być postrzegane jako sprzyjające, a nawet uwa-
żane za potrzebne, w przypadku ogólnego wychwalania władzy wielkich in-
stytutów i nieskuteczności rządów, które są bardziej obciążone problemami 
finansowymi i kompleksowością postanowień państwowych [5, 24]. Zapropo-
nowana definicja wskazuje na dwie ważne kwestie, które stają przed technokra-
cją: jej stosunek do polityki (z pespektywy przyjmowania/realizacji decyzji), 
a także jej stosunek wobec działalności w środowisku „opozycji minimalnej”.

Żadna z wymienionych uwag, na pierwszy rzut oka nie posiada oznak 
systematyczności: polityka i technokracja powstają w ramach  różnych form 
relacji symbiotycznych. Polityka, przez pryzmat reżimów i państw, potrzebu-
je technokracji dla zintegrowanego i skutecznego opracowania procesu po-
litycznego, wdrożenie niezawodnego wyboru politycznego, a także wzmoc-
nienia wszystkich decyzji ekspertów. Technokracja przewidująca korzystanie 
z ekspertów-technokratów, aby zostać dostrzeżona, nie mówiąc już o produk-
tywnym i efektywnym korzystaniu z niej, potrzebuje sankcji władzy. I dlate-
go, w idealnych warunkach, politycy korzystają z technokracji w warunkach 
jasno sprecyzowanych, aby móc zrealizować jasno określone cele, odseparo-
wując ją od możliwości wywierania wpływu, by mogła funkcjonować „bez 
strachu i namiętności”. W tym znaczeniu nie jest wyjątkiem także działalność 
gabinetów rządowych i organów kolegialnych władzy wykonawczej, zarówno 
tych technokratycznych jak i niepartyjnych.

Obiektem badań tego artykułu, są rządy państw Europy Wschodniej; przed-
miotem badań natomiast są rządy technokratyczne państw Europy Wschodniej. 
Celem badania jest wypracowanie jasnego wyobrażenia istoty gabinetów techno-
kratycznych oraz w jaki sposób wywierają one wpływ na organizację kolegialnego 
wykonawczego rządzenia w państwach gdzie zostały, bądź są one realizowane. Za-
daniem fundamentalnym jest empiryczne wypełnienie takich pojęć jak „gabinet 
technokratyczny” i „semi-technokratyczny”, w oparciu o analizę porównawczą 
tych kategorii i przy odwołaniu się do przykładów państw Europy Wschodniej.

W badaniu sięgnięto do opracowań o charakterze metodologicznym i em-
pirycznym autorstwa, głównie badaczy zachodnich ,w oparciu o które powstała 
zrozumiała metodologia oceny rządów technokratycznych. W opracowaniu sko-
rzystano z opracowań takich badaczy jak: O. Amorim Neto i K. Strøma [1], K. 
Bawn, F. Rosenbluth [3], S. Berglunda J. Ekmana, F. Aarebrota [4], Е. Berndta [5], 
M. Cotta [8, 9], М. Dogana [11], L. Grahama [12], S. Haggard S. i R. Kaufmana 
[14], A. Lijpharta [17], J. Linza [18], E. Morgan-Jonesa i P. Schleitera [19], G. 
Petersa [24], O. Protsyka [25-29], K. Strøma, W. Müllera, B Torbjörna [31, 32].

skierowanych na rozwiązanie problemów rządzenia – orientacja na realizację interesów określonych grup 
społecznych i lobbystycznych uważane jest za działanie minimalne. Rozróżnia się przy tym takie kategorie 
urzędników jak „ekonokraci” i „biurokraci” [21].
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Z perspektywy partyjno-politycznej rządy są pozycjonowane jako rządy 
partyjne i niepartyjne. Doświadczenie empiryczne pozwala na stwierdzenie, 
że rządy partyjne w państwach demokratycznych (Europa Środkowa i Za-
chodnia) są rządami o charakterze maksymalnie dominującym i powstają 
w oparciu o zasady konkurencji politycznej, a część polityczną/partyjną sta-
nowi część dominującą/przewodnią. Rządy niepartyjne (przypadek klasycz-
ny) są powoływane wtedy, gdy partie w parlamencie nie mogą osiągnąć po-
rozumienia w sprawie powołania rządu jednopartyjnego bądź koalicyjnego, 
a rozpisanie nowych wyborów parlamentarnych (do niższej izby parlamentu) 
nie jest rzeczą pożądaną [18, s. 11]. Rządy te są  określane jako rządy techno-
kratyczne, biurokratów, przejściowe, techniczne, urzędnicze. Składają się one, 
w większości przypadków, z bezpartyjnych fachowców, chociaż część człon-
ków rządu może również należeć do określonej partii politycznej, ich przyna-
leżność partyjna nie ma jednak większego znaczenia. Okres pełnienia funkcji 
tego rodzaju  gabinetów rządowych z reguły trwa niedługo – realizowane są 
sprawy potoczne do tego czasu, dopóki nie uda się powołać rządu partyjnego. 
Są i takie przypadki, kiedy to rząd techniczny/urzędniczy jest powoływany 
w celu wyprowadzenia państwa z kryzysu, a zaufanie do podstawowych akto-
rów politycznych wykazuje niski poziom [10, s. 226; 13].

Bardziej rozbudowany sposób traktowania typów rządów autorstwa A. 
Lijpharta [17] wyróżnia kolejne typy tychże rządów: jednopartyjne rządy 
większościowe, jednopartyjne rządy mniejszościowe, minimalnie-zwycięskie 
i nadwyżkowo-zwycięskie koalicje, koalicyjne rządy mniejszościowe, tymcza-
sowe gabinety, wielkie koalicje, a także niepartyjne gabinety bądź gabinety 
ekspertów (rządy technokratyczne), gabinety prezydenckie (które powstały 
bez udziału parlamentu, na podstawie kompetencji prezydentów). Analogicz-
ny schemat został zaproponowany również przez innych badaczy: J. Wolden-
dorpem, H. Kemanem, I. Budgetem [36], a także S. Berglunda, J. Ekmana, F. 
Aarebrota [4]. W tym kontekście pojęcie rządu technokratycznego sięga do po-
jęcia zwyczajnych rządów partyjnych oraz rządów utworzonych przez eksper-
tów. Zaproponowany sposób rozumienia omawianego pojęcia z jednej strony 
jest klasyfikacją skuteczną, całościowo bowiem opisuje mechanizm kształto-
wania gabinetów rządowych, z drugiej natomiast zaproponowana metodyka 
była opracowywana wyjątkowo z myślą o państwach Europy Zachodniej nie 
uwzględnia ona zasadniczych atrybutów empirycznych właściwych państwom 
Europy Wschodniej. Aby wyeliminować potencjalne błędy, proponuję sięgnąć 
do klasyfikacji zaproponowanej przez A. Lijpharta, która będzie klasyfikacją 
bazową i zostanie uzupełniona atutowymi atrybutami gabinetów rządowych 
powstających w okresie 1990-2011 w badanych państwach (w tym przypadku 
uwzględnia się geograficzny/ geopolityczny sposób traktowania regionu – do-
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konano analizy takich państw jak: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, 
Mołdowa, Rosja i Ukraina). W związku z tym proponuję „rozdrobnić” za-
proponowaną klasyfikację- u jej podstaw leży nie tylko sposób kształtowania 
gabinetów rządowych, ale także ich kompozycja z perspektyw porównawczej2.

Uogólniając opracowania z zakresu sposobów definiowania typów rządów 
proponujemy sięgnąć do różnych sposobów postrzegania istoty technokratycz-
nych gabinetów rządowych: w zależności od celów, jakie są stawiane przed 
rządami, gabinety te są określane jako techniczne gabinety rządowe, przejścio-
we, technokratyczne, biurokratyczne i urzędnicze; według metodologii zapro-
ponowanej przez A. Lijpharta należałoby mówić o rządach niepartyjnych bądź 
„rządach ekspertów”. W tym opracowaniu nie chcę zagłębiać się w istotę po-
wodów powstawania tych rządów, przyjmuję natomiast określenie rządy nie-
partyjne i rządy technokratyczne, jakie będę stosować synonimicznie3.

2 Należy powiedzieć o tym, że zaproponowane klasyfikacje nie wykluczają się nawzajem, a co więcej uzupełniają się. 
Rząd, na przykład, może być zarówno parlamentarnym jak i technokratycznym (niepartyjny), a także rząd może być 
jednocześnie prezydencki i partyjny. Państwa z parlamentarną (monarchiczną i republikańską) i semiprezydencjalną 
(jedynie republikańską) formą rządów, sięgają do parlamentarnego sposobu powoływania gabinetów rządowych, gdzie 
parlament realizuje określone funkcję nominujące albo procedury kształtujące. Prawo tworzenia rządu posiada ta 
partia/ partyjna koalicja, która w wyniku wyborów zdobyła większość miejsc w parlamencie (istnieje także możliwość 
kształtowania rządu w oparciu o powstałą, bądź taką, która dostała się do parlamentu większość niepartyjną – sprawą 
zasadniczą, w tym przypadku, jest uzyskanie zgody ze strony większości członków organu władzy ustawodawczej; 
możliwym jest także powołanie rządu mniejszościowego, do czego także jest potrzebna zgoda większości deputowanych). 
Procedury związane z kształtowaniem rządu przewidują podejmowanie określonych działań przez parlament oraz 
głowę państwa, chociaż istota i sekwencja tychże działań może przyjmować nie niejednolitą postać. Ogólnie rzecz 
ujmując trzeba powiedzieć o tym, że rządy powstałe w oparciu o przedstawioną procedurę należy, warunkowo, 
określać jako rządy parlamentarne, a dokładniej są to rządy, które powstały z udziałem parlamentów. W państwach 
Europy Wschodniej zaproponowany rodzaj rządów przeważał. W okresie 1990-2011 rządy parlamentarne powstały 
w Armenii i Mołdowie. W większości przypadków rządy te są rządami o charakterze dominującym – Gruzja, Rosja 
i Ukraina. Najmniej rządów parlamentarnych powołano w takich państwach jak Azerbejdżan i Białoruś (tylko jeden 
raz). W tych państwach bowiem mamy do czynienia z gabinetami rządowymi jakie powstają z inicjatywy prezydenta 
(rządy prezydenckie, kontrawersyjne, parlamentarne). Pozaparlamentarny (prezydencki) sposób powoływania 
obowiązuje w prezydenckich i w niektórych semiprezydencjalnych państwach, gdzie rząd tworzony jest przez 
prezydenta. Rola parlamentów w tym procesie, z prawnego punktu widzenia, jest nie znacząca. Głowa państwa bowiem 
dysponuje możliwością ignorowania znaczenia parlamentu w tym procesie (w tym kontekście należy zwrócić uwagę 
na kontekstualne determinanty procesu kształtowania rządu: w systemie semiprezydencjalnym prezydent może 
powoływać rząd bez zgody na to parlamentu, nie zwracając uwagi na fakt obowiązywania procedury wotum zaufania 
prezydenckiemu kandydatowi na premiera, i w tym przypadku nie wszystkie gabinety rządowe mogą być postrzegane 
jako gabinety prezydenckie). Doświadczenie państw Europy Wschodniej mówi o tym, że głowa państwa tworzy rząd, 
z reguły z przedstawicieli swojego ugrupowania politycznego, chociaż kierując się określonymi celami włącza do rządu 
również  i przedstawicieli innych partii bądź niepartyjnych ministrów (technokratów). Rządy powstałe w taki sposób 
często są traktowane jako rządy niepartyjne i dzieje się tak w większości przypadków w systemach autorytarnych 
(Białoruś, Azerbejdżan, swojego czasu także Gruzja, Rosja i Ukraina). Największa ilość gabinetów rządowych 
powołanych przez prezydenta powstała w Azerbejdżanie i na Białorusi (praktycznie wszystkie gabinety rządowe). Kilka 
prezydenckich gabinetów rządowych powstało w Gruzji i w Rosji.

3 Z metodologicznego punktu widzenia należy sięgnąć do uwag O. Protsyka według tórych potencjalnym pozostaje 
kolejny podział rodzajów rządów technokratycznych: 1). rządy składające się z ekspertów mogą powstawać na 
podstawie częściowo partyjnego elementu (ekspert może reprezentować również interesy partyjno-ideologiczne), 
dominujące znaczenie natomiast ma możliwość skutecznego rozwiązywania postawionych przed rządem 
i ministerstwem zadań; 2). gabinety niepartyjne w procesie ich powoływania i tworzenia przewidują wykluczenie 
jakichkolwiek (wszystkich) komponentów partyjno-ideologicznych, a zdolność rozwiązywania postawionych 
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Z perspektywy teoretyczno-metodologicznej należałoby powiedzieć o tym, 
że w zaproponowanym w badaniu kontekście neoinstytucjonalnym, technokra-
tyczne gabinety rządowe nie są „rządami pełniącymi obowiązki” bądź rządami 
tymczasowymi. Doświadczenie mówi, że rządy tymczasowe mogą być rządami 
technokratycznymi i partyjnymi4. W związku z czym, klasyfikacja rządów na te 
partyjne i niepartyjne, a także stałe i tymczasowe stanowi płaszczyznę dwuwy-
miarową i nie jest kategorią jednorzędnej analizy naukowej.

Zaniepokojenie naukowe wywołują gabinety rządowe, które są tworzone przez 
partie parlamentarne (w procesie strukturyzacji gabinetu większości bądź mniej-
szości, kiedy to niezbędne jest poparcie większości inwestującej utwierdzającej), 
ale gdzie na stanowisko premiera nie jest wybierana osoba według przynależności 
do żadnej z partii parlamentarnych. Warunkowo określamy tego rodzaju gabine-
ty rządowe pojęciem rządy „pół-partyjne”, gdzie znaczenie stanowiska premiera 
jest niebagatelne: utrata bowiem przez partie jakichkolwiek „zysków” z delegowa-
nia jej przedstawiciela na stanowisko premiera, wpływa na sprawność podziału 
wpływów pomiędzy partyjnym/technokratycznym elementem gabinetu. Jedynie 
na podstawie danych empirycznych można oceniać w jakim stopniu działalność 
konkretnego typu rządu bardziej opiera się na formacie partyjnym bądź niepar-
tyjnym. Hipotetycznie możliwym jest także taki wzór gabinetu rządowego, gdzie 
stanowisko premiera jest tzw. stanowiskiem partyjnym, a duża część ministrów 
(czasami przeważająca większość) deklaruje się jako pozapartyjni. Zapropono-
wane gabinety rządowe należy definiować jako gabinety mieszane/ pół-partyjne 
(bądź jeszcze inaczej, jako semi-technokratyczne)5. W oparciu o zaproponowane 

przed rządem zadań definiowana jest, w większości przypadków, poprzez niepartyjną kompozycję. Oznacza to, 
że rząd składający się z ekspertów, może stać się logiczną projekcją gabinetu partyjnego, ale w tym przypadku 
stanowiska są przydzielane nie politykom, którzy są także funkcjonariuszami partyjnymi, a bardziej ekspertom 
reprezentującym partie, tworzącym rząd na podstawie reprezentacji według ustalonych kwot przydzielonych 
poszczególnej partii bądź partiom.     

4 Trafnym potwierdzeniem metodologicznym tego zjawiska jest przykład Finlandii, gdzie wszystkie gabinety 
rządowe były rządami przejściowymi [15, 16]. Podobna praktyka swojego czasu miała miejsce także 
w Grecji – gabinety technokratyczne i semi-technokratyczne J. Griwasa i K. Zolotasa. Wśród państw Europy 
Zachodniej omawiana konstrukcja funkcjonowała także w Portugalii i Francji (mamy na myśli gabinety semi-
technokratyczne) [34]. W państwach Europy Środkowej podobna sytuacja miała miejsce w Bułgarii i w Czechach. 

5 Z metodologicznego punktu widzenia należy powiedzieć o tym, że dobrą ilustracją jest praktyka parlamentarno-
rządowej instytucjonalizacji systemów politycznych. Technokratyczne gabinety rządowe w państwach Europy 
Zachodniej i Środkowej miały swoje zastosowanie w nieznacznej ilości przypadków – przykład Włoch 
(technokratyczne gabinety rządowe К. Ciampi, L. Dini, kilka pół-partyjnych rządów А. Fanfani, К. Ciampi, G. 
Аmato), Finlandii (rząd К. Lііnаmаа), Francji (mówimy o rządach semi-technokratycznych), Bułgarii (rząd L. 
Berowa, R. Inżowa oraz semi-technokratyczny rząd D. Popowa), Czechy (rząd J. Fischera i semi-technokratyczny 
gabinet J. Tošovskiego), Estonia (rząd technokratyczny T. Vähi i semi-technokratyczny rząd A. Taranda), Łotwa 
(rząd semi-technokratyczny A. Šķēle), Litwa (rządy semi-technokratyczne G. Vagnoriusa i A. Abišaly), Rumunia 
(semi-technokratyczny rząd T. Stolojana, M. Isărescu, N. Văcăroi), Słowacja (semi-technokratyczny rząd J. 
Moravčíka), Węgry (semi-technokratyczny gabinet G. Bajnai’a i pół-partyjny gabinet P. Medgyessy). Tak więc 
można by wnioskować, że rządy technokratyczne w Europie Zachodniej i Środkowej nie są czymś tradycyjnym 
[2, 6, 7, 8, 9, 11, 20, 22, 28, 30, 34]
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zasady teoretyczno-metodologiczne sposobu definiowania rządów dokonuję oce-
ny gabinetów technokratycznych w państwach Europy Wschodniej, gdzie uzy-
skują one dosyć szeroką (w porównaniu z państwami Europy Środkowej i Za-
chodniej) aprobację instytucjonalną.

Ilustracją będą przykłady typów rządów rozpatrywane z perspektywy par-
tyjno-politycznej funkcjonujących w omawianych w tym artykule państwach. 
W większości przypadków technokratyczne gabinety rządowe odgrywają rolę 
dominującą w tym regionie Europy Wschodniej (ponad 70 % wszystkich ga-
binetów rządowych). Niepartyjne gabinety rządowe pośród państw regionu są 
stałym elementem porządku polityczno-prawnego takich państw jak: Azerbej-
dżan, Białoruś i Rosja. W przypadku Gruzji i Ukrainy ten typ rządów jest uwa-
żany za dominujący i priorytetowy przy powoływaniu tychże rządów. W Arme-
nii, w okresie 1990-1999 również powoływano wyłącznie rządy niepartyjne6:

Tablica 1.

Typy gabinetów rządowych w państwach Europy Wschodniej z perspektywy partyjno-
-politycznej oraz trwałość ich kadencji w okresie 1990-2011.

Państwo Ilość rządów Ilość rządów 
partyjnych

Czas trwania 
kadencja 

rządów par-
tyjnych (w 

latach)

Ilość rządów 
niepartyj-

nych

Czas trwania 
kadencja rządów 
niepartyjnych (w 

latach)

Armenia 16 8 1,51 8 1,06
Azerbejdżan 10 - - 10 1,91

Białoruś 8 - - 8 2,39
Gruzja 16 3 0,44 13 1,42

Mołdowa 13 12 1,52 1 1,16
Rosja 14 - - 14 1,37

Ukraina 18 4 1,07 14 1,06
Ogółem (%) 95 (100,0) 27 (28,4) 1,14 68 (71,6) 1,48

6 Rządy partyjne w pełnym bądź częściowym wymiarze funkcjonowały jedynie w czterech państwach: 1. w Armenii 
(od 1999 r.); 2. w Gruzji (w większości przypadków u zarania niepodległości); 3. na Ukrainie (w okresie 2006-
2010, w tym okresie bowiem obowiązywał koalicyjny sposób powoływania rządów); 4. w Mołdowie (od 1991 
rządy partyjne uznawane są za podstawowe). Formalnie, na dzień dzisiejszy, w Europie mamy do czynia z dwoma 
państwami, w których są powoływane rządy partyjne – Armenia i Mołdowa. Ciekawym przypadkiem jest 
przypadek Ukrainy – z formalnego punktu widzenia zasadę koalicyjności w powoływaniu rządów zniesiono 
w 2010  r., w rzeczywistości jednak funkcjonuje rząd składający się z partyjnych ministrów, ale przynależność 
partyjna ministrów nie jest obciążona znaczeniem praktycznym i nie posiada politycznego zabarwienia. 
W związku z tym obecny rząd na Ukrainie należy oceniać jako rząd partyjny, ale tylko na początku jego powołania.
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Można powiedzieć, że w państwach Europy Wschodniej rządy niepartyj-
ne są rządami bardziej trwałymi – okres ich kadencji, średnio, wynosi pra-
wie 1,5 r., a rządów partyjnych natomiast jedynie 1,1 r. Charakter gabinetów 
rządowych w państwach Europy Wschodniej polega na tym, że proces po-
woływania rządów technokratycznych może posiadać oznaki nie tylko tym-
czasowości, ale także być stałą ich właściwością. Proces ten można wytłuma-
czyć specyfiką badanych państw, gdzie w procesie politycznym dominującą 
rolę (w większości przypadków) odgrywa głowa państwa. W państwach Eu-
ropy Wschodniej głowa państwa odgrywa dominującą rolę w powoływaniu 
i odwoływaniu gabinetów rządowych (wyjątkami są Mołdowa i w niektórych 
momentach także Armenia)7. Mamy jednak często do czynienia z sytuacją 
kiedy to prezydent, mimo swojej partyjnej przynależności, bądź przy braku 
sympatii wobec określonej partii politycznej/ partii politycznych, powołuje 
rząd składający się ze specjalistów pozbawionych ambicji kariery politycznej, 
postrzeganych jako fachowcy w wykonywanych przez siebie zadaniach w ra-
mach rządu. Partyjna przynależność ministrów w tym przypadku, dla sposo-
bu postrzegania tego typu rządów nie ma większego znaczenia, gabinet jest 
postrzegany również jako gabinet urzędniczy/technokratyczny (omawiane 
zjawisko na dzień dzisiejszy ma miejsce w Rosji, na Ukrainie, w Azerbejdża-
nie, Gruzji i na Białorusi). Cechą charakterystyczną przedstawionej tenden-
cji jest fakt, iż rządy niepartyjne są postrzegane nie jako rządy tymczasowe, 
a bardziej jako stałe –  właśnie rządy niepartyjne są rządami tradycyjnymi 
w większości państw Europy Wschodniej8. 

7 W związku z tym często rządy niepartyjne są rządami, które jednocześnie są rządami powołanymi (kierowanymi) 
przez prezydenta – Białoruś (od 1994), Azerbejdżan (od 1994), Gruzja (1995-2004), w niektórych przypadkach 
Rosja (pięć gabinetów rządowych w okresie 1991-2011) i Ukraina (1995-1996).

8 Spośród szeregu przyczyn stałości fenomenu rządów technokratycznych/ niepartyjnych w państwach Europy 
Wschodniej, należałoby wymienić szczególny charakter rozwoju historycznego omawianych państw. Wszystkie te 
państwa są byłymi republikami byłego Związku Radzieckiego, gdzie w większości przypadków był realizowany tech-
nokratyczny sposób rządzenia. Radziecki przywódca L. Brieżniew, na przykład, posiadał wykształcenia techniczne: 
w 1986 r. 90% członków komitetu politycznego miało tytuł inżynierski. Opisaną praktykę stosuje się w większości 
państw powstałych na gruzach Związku Radzieckiego, i na obecną chwilę praktyka ta jest praktyką dominującą. Na 
dzień dzisiejszy idea tworzenia rządów technokratycznych jest określana jako idea o pochodzeniu „komunistycznym”: 
„proletariat znajduje się u władzy, a administrowanie jest realizowane przez ekspertów” (dla kapitalistycznego sposobu 
postrzegania świata rząd technokratyczny nie jest jednak ideą obcą). Chodzi o to, że idee technokratyzmu i autory-
taryzmu często są postrzegane jako idee powiązane ze sobą bądź równoległe (w tym przypadku zauważalnym jest 
doświadczenie Chin). W konsekwencji dochodzi do zaprzeczenia idei elektoralności, a większy akcent stawiany jest 
na „jakość” nominowanego gabinetu rządowego. Zaproponowany poza kontekstowy sposób traktowania technokra-
tycznego sposobu rządzenia nie gwarantuje skuteczności organizacyjnej gabinetów rządowych – w tym przypadku 
wskazywana jest zależność jednopartyjnej dominacji i nie partyjnego (strukturalnie) gabinetu (Azerbejdżan, Białoruś, 
Gruzja, Rosja i swojego czasu także Armenia). Z teoretyczno-metodologicznego punktu widzenia należy wyraźnie po-
wiedzieć o tym, że technokratyczny sposób urzędowania ogranicza demokrację nie tylko w warunkach jednopartyj-
ności – chodzi tu o niepartyjne wzorce ogólnego tworzenia systemu (najlepszym przykładem jest Białoruś), wojskowe 
reżimy polityczne (w obecnej chwili dotyczy to Egiptu, a wcześniej Singapuru, Hongkongu i Meksyku), wielopartyjne 
systemy o typie klientalistycznym (Ukraina i Rosja do 2001 r.) [12, s. 73-74].
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Kolejną ważną cechą sposobu postrzegania omawianych rządów, o czym 
już wspomniano wcześniej i co stanowi cechę charakterystyczną tego rodzaju 
rządów funkcjonujących w państwach Europy Wschodniej, jest to że techno-
kratyczni ministrowie i technokratyczne rządy, jak się uważa: 

1) czasami powinny być zdefiniowane w głębszym ich znaczeniu, przykła-
dem może być Białoruś, gdzie mamy do czynienia z tworzeniem rządowych 
gabinetów nie partyjnych, tak jak w większości przypadków funkcjonują nie-
partyjne parlamenty; 

2) w niektórych przypadkach natomiast tak zwani technokraci są członkami 
partii politycznych, w związku z tym w swojej działalności realizują program swo-
jej partii i przewidziane role niepartyjne (zjawisko to da się zauważyć na Ukrainie, 
w Armenii i w Rosji). 

Zasadnym będzie wskazanie na dwa rodzaje technokratów – „apolityczni” 
i „polityczni”. Zaproponowany podział często stanowi podstawę do wyodręb-
niania różnych rodzajów rządów niepartyjnych, wyżej omawiamy te gabinety 
rządowe – czyste rządy technokratyczne (niepartyjne) bądź częściowo tech-
nokratyczne (niepartyjne): mogą być z kolei rządami semi-technokratycz-
nymi i pół-partyjne w zależności od konfiguracji partyjnych/niepartyjnych 
zawodowych ministrów9. Analiza zaproponowanego podziału jest tak szero-
ka, że potrzebuje odrębnego opracowania, w tym opracowaniu natomiast ten 
problem jest poruszony wstępnie, skupiając się na konstrukcji niepartyjnych 
gabinetów rządowych.

W państwach Europy Wschodniej (w dużej mierze prócz Mołdowy, a także 
w nieznacznym stopniu prócz Armenii), w większości przypadków niewymu-
szająco korzysta się z technokratycznej zasady powoływania gabinetów rządo-
wych. Żaden z gabinetów rządowych na Ukrainie, jakie na przykład powstały 
po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości od 1991 i do 2006 r., nie powstał 
w oparciu o partyjną zasadę formalną; partyjna przynależność ministrów stała 

9 Reguła ta jest względna, polegająca na tym, że często dla oznaczenia rządu partyjnego stosowana jest praktyka 
zakładająca, iż rząd jest uważany za rząd partyjny w przypadku gdy: 1). premier należy do pewnej partii; 2). nie 
mniej niż połowa członków rządu jest członkami określonych partii politycznych; 3). partie parlamentarne są 
inicjatorami tworzenia gabinetu rządowego (jednopartyjność bądź koalicyjność). Pół-partyjne/ semi-technokra-
tyczne gabinety rządowe w państwach Europy Środkowej (jakie z formalnego punktu widzenia należy określać  
jako technokratyczne) funkcjonują z mieszanych równoległych systemach wyborczych – z taką praktyką mie-
liśmy do czynienia swojego czasu w Rosji i na Ukrainie (szczególnie w przypadku powoływania tak zwanych 
„rządów technokratycznych” – w graniach konstrukcji logicznej rządy te należałoby określać jako niepartyjne, 
a nawet quasi-partyjne). Proponujemy ilościową formułę obliczenia kontynuum wariacji gabinetów rządowych: 
1).ilość ministrów niepartyjnych w znaczny stopniu przewyższa ilość ministrów partyjnych – należy mówić 
o technokratycznym (niepartyjnym) typie gabinetów; 2). ilość ministrów partyjnych w znacznym stopniu prze-
wyższa ilość ministrów niepartyjnych, a stanowisko premiera również jest tak zwanym stanowiskiem partyjnym 
– należy mówić o partyjnym typie rządu; 3). ilość niepartyjnych i partyjnych ministrów jest porównywalna, 
a stanowisko premiera pozostaje stanowiskiem niepartyjnym – określamy jako semi-technokratyczne gabinety 
rządowe; 4). ilość partyjnych i niepartyjnych ministrów jest porównywalna,  stanowisko premiera jest stanowi-
skiem partyjnym – w tym przypadku mówimy o gabinetach pół-partyjnych.
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się elementem drugorzędnym, za dominującą jest natomiast uważana „bli-
skość” do prezydenta. Wyjątkiem jest okres 2006-2010 kiedy na Ukrainie po-
wstawały formalne partyjne gabinety rządowe.

W związku z powyższym możemy powiedzieć, że system konstytucyjny wy-
wiera bezpośredni wpływ na typy gabinetów: systemy typu parlamentarnego 
(republiki parlamentarne i premier-prezydenckie rodzaje republik semiprezy-
denckich) powodują powstawanie niepartyjnych/ technokratycznych gabine-
tów rządowych (w tym przypadku wyjątkiem są państwa Ameryki Łacińskiej, 
gdzie w dominującej większości przypadków istniejących systemów prezy-
dencjalnych przeważają partyjne gabinety rządowe; wskazany wyjątek można 
wyjaśnić funkcjonowaniem w regionie proporcjonalnych systemów wybor-
czych państw Europy Wschodniej, gdzie dominują technokratyczne gabinety 
rządowe, znajdują swoje zastosowanie jedynie w Rosji).

Potencjał wpływu systemów konstytucyjnych na proces tworzenia rządów 
technokratycznych jest decydujący z perspektywy zdefiniowania cech charak-
terystycznych tychże (technokratycznych gabinetów rządowych). W przypad-
ku gdy rozpatrujemy problem wzorców demokracji parlamentarnych (są to, 
jak wskazuje praktyka państw Europy Środkowej i Zachodniej, republiki par-
lamentarne bądź premier-prezydenckie republiki semiprezydenckie) należy 
powiedzieć o tym, że powoływanie rządów niepartyjnych (jak wszystkich in-
nych rodzajów rządów) bezpośrednio uzależnione jest od wykazywanej przez 
parlament woli – tego rodzaju parlamentarne gabinety rządowe rozpowszech-
nione były w latach 90 w Mołdowie. W związku z czym należałoby mówić 
o parlamentarnym typie tworzenia technokratycznych gabinetów rządowych 
. Inną możliwość należy określić jako wariant prezydencki, przewidujący jed-
nostronny wpływ głowy państwa na proces powoływania i odwoływania ga-
binetów rządowych: proces ten najczęściej odbywa się w warunkach republik 
prezydenckich i prezydencko-parlamentarnych republik semiprezydenckich 
(opisane zjawisko ma miejsce także w premier-prezydenckich republikach se-
miprezydenckich, gdzie głowa państwa oraz premier posiadają większościową 
reprezentację parlamentarną, określaną jako system zunifikowanej większo-
ści). Z opisanym przypadkiem mamy do czynienia w takich państwach Europy 
Wschodniej jak: Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Ukraina i Rosja. Są to systemy 
dominujące (swego czasu odgrywał rolę dominującą również w Armenii).

Możemy dostrzec wspólne cechy tworzenia rządów technokratycznych dla 
modelu typu parlamentarnego i prezydenckiego. W większości przypadków 
państw Europy Wschodniej obowiązuje ostatni z modeli: prezydent (zarówno 
faktycznie jak i formalnie: Rosja, Azerbejdżan, Gruzja) w znacznym stopniu ma 
swobodę w doborze ministrów (w przypadku premiera, trwałość urzędowania 
uzależniona jest od woli wykazywanej przez prezydenta, co sprawia, że posia-
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da on możliwość wywiera wpływu na skład personalny gabinetu rządowego). 
W modelach parlamentarnych obowiązkowym warunkiem tworzenia gabine-
tu rządowego jest wymóg zatwierdzania wszystkich kandydatów na ministrów 
przez parlament – Mołdowa, Armenia, Ukraina, w związku z czym trwałość 
urzędowania rządu technokratycznego jest uzależniona zarówno od głowy pań-
stwa jak i od parlamentu. W tym kontekście możemy zauważyć różnicę charak-
teru konstytucyjnego/ systemowego, wskazująca na różne pochodzenia techno-
kratycznych gabinetów rządowych również w państwach Europy Wschodniej: 
z formalnego punktu widzenia wszystkie konstytucje państw regionu przewi-
dują zatwierdzenie stanowisk rządowych poprzez procedury zaufania parla-
mentarnego (tym nie mniej, nie we wszystkich państwach brak wymienionej 
procedury uważana jest za przeciwwagę w powoływaniu gabinetu rządowego).

Zaproponowane różnokierunkowe podejście do oceny przesłanek do-
tyczących powoływania rządów technokratycznych pozwala na ich zdefi-
niowanie. Z technicznego punktu widzenia, jest to typ gabinetu, w którym 
ministrowie bądź członkowie rządu nie są zawodowymi politykami (lub poli-
tyczny element ich kariery stawiany jest na drugim miejscu), albo nie są nawet 
członkami partii politycznych. Główną rolę w tworzeniu rządu odgrywają, 
w pierwszej kolejności, „eksperci” z poszczególnych dziedzin działalności mi-
nisterstw. Klasycznym przykładem jest sytuacja, kiedy na stanowisko mini-
stra finansów zostaje powołana osoba o wykształceniu ekonomicznym, która 
w ciągu wielu lat pracowała w MFW, ale wcześniej nigdy nie kandydowała 
na wybierane stanowiska, a także aktywnie nie uczestniczyła w kampaniach 
wyborczych10. Z powodu apolityczności dużą wagą jest obdarzone stanowisko 
premiera. W większości przypadków w gabinecie technokratycznym, w czystej 
jego postaci, stanowisko przewodniczącego rządu jest również stanowiskiem 
urzędniczym/ niepartyjnym/ niepolitycznym, a nie mniej niż 2/3 ministrów 
są technicznymi urzędnikami (w niektórym przypadkach niemożliwym jest 
przeprowadzenie takich dokładnych obliczeń). Możliwe są jednak przypadki, 
kiedy to stanowisko premiera jest obejmowane przez przywódcę największej 
partii parlamentarnej, a personalny skład rządu jest technokratyczny/ niepo-
lityczny (czyli odpowiada wymogom wyżej wymienionym). 

W całościowej/ skoncentrowanej formie (w przypadku parlamentarnego 
i prezydenckiego sposobu powoływania rządu) wobec technokratycznej przy-
czynowości gabinetów, działa zasada mówiąca o tym, że powoływane są z prak-
tyczno-użytecznych: utrata przez poprzedni rząd zaufania parlamentu, kiedy 
z różnych powodów (pragmatycznych, prawnych i politycznych) nie udaje 

10 W tym przypadku jest to jedynie przykład i nie stawiany jest wymóg, ministrowie koniecznie muszą posiadać 
wykształcenie ekonomiczne, ale mogą mieć na przykład wykształcenie politologiczne, prawnicze itd.
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się powołać nowego rządu i nie ma chęci przeprowadzenia nowych wybo-
rów parlamentarnych (w taki sposób powstają tymczasowe i partyjne gabinety 
rządowe11); przekonanie, że niepartyjne gabinety rządowe są bardziej skutecz-
ne i dlatego właśnie one mają realizować władzę wykonawczą (taki właśnie 
sposób postrzegania przedstawionego zjawiska jest właściwy dla państw Eu-
ropy Wschodniej).

W tym miejscu pojawia się kolejna warta uwagi sprawa: dlaczego parla-
mentarzyści dzielą się swoimi kompetencjami dotyczącymi powoływania ga-
binetu rządowego z prezydentem oraz niepartyjnymi specjalistami (eksperta-
mi). Z systemowego/ konstytucyjnego punktu widzenia wydaje się wszystko 
jasne (przynajmniej jeśli chodzi o państwa Europy Wschodniej): 1). jeśli cho-
dzi o modele demokracji parlamentarnej, a także republiki parlamentarne (są 
to premier-prezydenckie republiki semiprezydencjalne oraz republiki parla-
mentarne), to w tym przypadku urzędnik jest postrzegany jako projekcja par-
lamentu, co w konsekwencji zmniejsza motywacje u deputowanych do ogra-
niczenia własnych władczych ambicji (które akurat akumulują się w funkcjach 
pełnionych przez gabinety rządowe) na korzyść działaczy technicznych i dla-
tego w takich systemach dominują partyjne gabinety rządowe (świadczy o tym 
doświadczenie wszystkich państw Europy Zachodniej i Środkowej, a także 
Mołdowy, Ukrainy (okres 2006-2010) i Armenii zaczynając od 2007 r.); 2). 
w przypadku, gdy mówimy o modelach systemów prezydenckich (demokra-
tycznych bądź autokratycznych) albo prezydencko- podobnych strukturach 
instytucjonalnych (prezydenckie i prezydencko-parlamentarne republiki se-
miprezydencjalne), to „formaterem” składu rządu jest uznawana, najczęściej, 
głowa państwa, którego obdarzono najmocniejszym mandatem elektoralnym, 
co z kolei ogranicza potencjał deputowanych do uzyskania teczek ministerial-
nych według zasady partyjnej.

Nie jest to jedyna strona „medalu urzędniczego”, jest także druga jej strona, 
która ukazuje bieżące zjawiska mające miejsce w badanej przez nas rzeczywi-
stości. Powstało wyobrażenie o tym, że tylko rządy technokratyczne mogą prze-
prowadzać „niełatwe reformy” niezbędne do ocalenia z kryzysu jakiekolwiek 
z badanych państw12. Dlatego właśnie rządy te zdobyły „mandat mądrości/ sku-
teczności”. Istotą jest, że żadna z liczących się partii politycznych nie wykazuje 

11 Należy przy tym zdawać sobie sprawę z tego, że tymczasowe rządy partyjne są także niepartyjne (w tym miejscu 
właśnie obowiązuje dwukierunkowa klasyfikacja gabinetów, według struktury politycznej i temporalności). 
Takie rządy często są określane „kulejącymi kaczuszkami” („lame duck governments”).

12 Uważa się, że ministrowie rządów technokratycznych są najmniej podatni na wpływ grup lobbystycznych i są 
bardziej niż inni nastawieni na wprowadzanie niepopularnych reform gospodarczych i socjalnych. Badanie 
empiryczne tym nie mniej wskazuje na sprzeczną istotę takich oczekiwań. Korzystną działalność rządów 
technokratycznych, w porównaniu z rządami partyjnymi, można na przykład odnaleźć w dziedzinie związanej 
z inicjowaniem reform, ale już nie w dziedzinie ich wprowadzania bądź zapewnienia ich nieodwracalności [14].
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gotowości samodzielnie, w okolicznościach determinujących rozwój państwa, 
zapłacić za instytucjonalizację procesów. W przypadku gdy założenie to spraw-
dza się, to jeden ze sposobów ominięcia tej komplikacji polega na powołaniu 
rządu technokratycznego, działalność którego nie jest skierowana na uwzględ-
nianie interesów poszczególnych partii, a uzależniona jest od poparcia udzie-
lanego im przez wyborców. W związku z tym hipotetyczna wina takiego rządu 
może zostać uogólniona, a sam rząd z kolei może podjąć prawidłowe działa-
nia umożliwiające mu wyzbycie się elementu politycznego. Właśnie ta zasada 
obowiązuje w większości państw Europy Wschodniej, w przypadku gdy udaje 
się uniknąć odpowiedzialności politycznej za działania podejmowane przez ga-
binety rządowe. Tu mamy do czynienia z negatywną stroną omawianych ga-
binetów rządowych funkcjonujących w regionie – są podległe, bądź ponoszą 
odpowiedzialność przed prezydentem. Nie jest to jedynie odpowiedzialność 
polityczna, ale także wynikająca z wywierania wpływu „patrona” na proces rzą-
dzenia („patronowanie”), u podstaw czego leży motyw dwustronny (uniknięcie 
odpowiedzialności politycznej przez gabinet, a także wzmocnienie kompetencji 
głowy państwa w ramach systemu politycznego).

Z perspektywy powoływania gabinetów technokratycznych w ramach sys-
temów sparlamentaryzowanych należy powiedzieć o tym, że wyjaśnienie to 
jest dosyć pomocne z konceptualnego punktu widzenia – politycy rzadko są 
gotowi do przejęcia indywidualnej odpowiedzialności politycznej za sprawy, 
które wymuszają podejmowanie skonsolidowanych decyzji. W tym samym 
czasie bowiem politycy są narażeni na „pokusę” poderwania autorytetu ga-
binetu technokratycznego (a także jakiegokolwiek innego rządu), kierując się 
celami o charakterze politycznym. W przypadku gdy nawet główne partie są 
członkami gabinetu technokratycznego (procedury uzgadniające, inwesty-
tura), nie oznacza to, że partie o charakterze radykalnym (antysystemowe) 
sięgną do analogicznego (w tym przypadku o charakterze systemowym) spo-
sobu zachowania politycznego. Rząd technokratyczny, funkcjonujący w opar-
ciu o poparcie wszystkich najważniejszych partii politycznych, uważany 
jest (najczęściej w sytuacjach kryzysowych) dobrą receptą na radykalizację, 
wzmacnianie się wpływów/ znaczenia partii o charakterze antysystemowym 
(znajduje to swoje zastosowanie nie tylko w przypadku rządów technokra-
tycznych, ale także w innych rodzajach gabinetów rządów). Przedstawiony 
sposób postrzegania problemu immanentnie wyróżnia się stabilizacją proce-
sów politycznych i systemu politycznego, opierając się na dwóch kierunkach: 
1). demokratyzacyjno-stabilizacyjnym  (właściwy dla większości państw Eu-
ropy Zachodniej i Środkowej); 2). autorytarno-stabilizacyjnym (właściwym 
dla większości państw Europy Wschodniej, gdzie technokratyczne gabinety 
rządowe są postrzegane jako rządy o charakterze tradycyjnym). W drugim 
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przypadku mamy do czynienia ze wzmacniającą się nieformalną „autoryta-
ryzacją” reżimu politycznego [1]. W związku z czym badacze często gabinety 
technokratyczne (a dokładniej niepartyjne) łączą z funkcjonowaniem właśnie 
autorytarnych i hybrydowych/ przejściowych reżimów politycznych13.

Cechą charakterystyczną państw Europy Wschodniej jest to, że jest to proces 
nieprzerwany/ ciągły [3]: mamy przy tym do czynienia z ograniczeniem kompe-
tencji rządu dokonywanej na korzyść formalnych/ faktycznych kompetencji pre-
zydenta (i na tym polega różnica omawianych typów rządów, skonsolidowanych 
w demokracji, gdzie ograniczenie wpływów rządów skonsolidowanych dokony-
wane jest na korzyść instytucji parlamentarnych).

Zwróćmy uwagę na główne niebezpieczeństwa dotyczące technokratycz-
nych gabinetów rządowych w państwach typu przejściowego. Rządy te do-
konują ograniczenia klasycznego demokratycznego wymogu, przewidującego 
dokonywanie przez obywateli wyboru władzy wykonawczej. W związku z tym, 
z natury swojej, rządy typu technokratycznego/ niepartyjnego nie są uważane 
jako takie, które są kandydatami na określone stanowisko. W konsekwencji 
tradycyjny charakter rządu technokratycznego ogranicza proces instytucjo-
nalizacji demokracji – Azerbejdżan, Białoruś, Rosja, Gruzja i Ukraina, w tym 
przypadku, są przykładami państw wymienionego zjawiska. W samym sys-
temie mamy do czynienia z odejściem od „modelu, gdzie ludzie wybierają 
ludzi” – ci ostatni tworzą rzeczywistego lidera władzy wykonawczej.

Podsumowując możemy powiedzieć, że technokratyczny typ rządów ma 
swoje zalety i wady. Zaletą jest to, że są to rządy krótkoterminowe a wadą, iż 
są to rządy długoterminowe. Można więc powiedzieć, że w przypadku gdy 
rząd technokratyczny powołano w celu wyprowadzenia państwa z kryzysu 
politycznego czy gospodarczego, odniesie to pozytywny wpływ na proces rzą-
dzenia (z powodu grupowej zunifikowanej siły odpowiedzialności politycz-
nej, a nie rozproszonej niezgody partii politycznych). W przypadku gdy ga-
binety technokratyczne stają się zjawiskiem tradycyjnym i stałym, mamy do 
czynienia z osłabieniem idei rządzenia demokratycznego i odpowiedzialności 
politycznej, co z kolei prowadzi do personalizacji/ prezydencjalizacji proce-

13 W przypadku reżimów autorytarnych, gdzie premier jest sytuowany w oparciu o ewentualne perspektywy 
uzyskanie prezydenckich kompetencji w wyniku zwycięstwa na wyborach (na przykład Azerbejdżan, Białoruś) 
sytuacja nabiera szczególnie wyraźnych kolorów. Ze złagodzeniem tego rodzaju sytuacji mamy do czynienia 
w systemach przejściowych i w niektórych autorytarnych, gdzie premier w większości przypadków jest 
członkiem tak zwanej „mundurowej” części władzy wykonawczej (Rosja i Ukraina) – w takiego rodzaju sytuacjach 
premier nabywa motywacje zwrotno-dodatkową do zbudowania przewagi elektoralnej w przededniu wyborów 
prezydenckich (wobec urzędującego prezydenta pod warunkiem, że może on uczestniczyć w kolejnych wyborach 
prezydenckich). Na podstawie czego proponujemy wniosek, który bardziej charakteryzuje niepartyjne gabinety 
rządowe w państwach Europy Wschodniej (a szczególnie w państwach z autorytarnym reżimem politycznym): 
w oparciu o procedury powoływania w regionie technokratycznych gabinetów rządowych często dochodzi do 
transformacji idei demokracji przedstawicielskiej w „dyktaturę delegatywną” [1, 31, 32].
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su politycznego. Odpowiedzialność stanowi podstawową ideę, jaka formalnie 
leży u podstaw instytucjonalnych ram rozwoju przejściowych państw Europy 
Wschodniej (klasyczny sposób pojmowania idei odpowiedzialności znajduje 
swoje zastosowanie jedynie w Armenii i Mołdowie, gdzie państwa te nie są na 
tyle sprezydencjonowanie jak inne państwa regionu). W związku z tym idea 
powoływania rządów technokratycznych urzędujących powtarzalnie i w dłuż-
szym okresie czasu nie jest ideą demokratyczną, prowadzi bowiem do „patro-
niczności” nie tylko systemów premier-prezydenckich, ale także i sprezyden-
cjonalizowanych.

Cechą charakterystyczną technokratycznych gabinetów rządowych w pań-
stwach Europy Wschodniej w okresie 1991-200, jest nietradycyjna dla państw 
demokracji parlamentarnej z parlamentarną zasadą podziału kompetencji 
i odpowiedzialności. Rządy, które powstały w większości państw regionu 
(z niektórymi wyjątkami, na przykład na Ukrainie w latach 2006-2010) w tym 
okresie, oprócz formalnej przynależności partyjnej części ministrów, nie nosi-
ły oznak rządów politycznych. Nie było jasne, w jaki sposób przed parlamen-
tem ma być realizowana odpowiedzialność polityczna. Oprócz tego system 
polityczny realizowany w państwach Europy Wschodniej (oprócz Mołdowy, 
Armenii- poczynając od 2007 r. i Ukrainy w latach 2006-201014) w tym okre-
sie nie pasował do koncepcji władzy parlamentarnej realizowanej wobec 
rządu: kompetencje parlamentu dotyczące powoływania rządu nie zakłada-
ły głosowania na poszczególnych ministrów (inwestytura parlamentarna), 
a bardziej odwoływały się do sposobu powoływania rządów funkcjonujących 
w systemach prezydenckich. Dlatego miały miejsce sytuacje, kiedy to rząd 
miał walczyć o zaufanie prezydenta, a głównym aktorem powołującym bądź 
odwołującym rząd praktycznie zawsze była głowa państwa.

Zaistniałą sytuację można wyjaśnić, w pierwszej kolejności, wątłą kon-
dycją w państwach Europy Wschodniej systemu partyjnego15, niskim pozio-

14 Stosując formalne konstytucyjne elementy wpływające na dychotomowanie systemów politycznych, w stosunku 
do państw Europy Wschodniej proponujemy takie ich rodzaje: Azerbejdżan (od 1995) – prezydencko-
parlamentarny rodzaj semiprezydencjalizmu (w rzeczywistości jest to supersemiprezydencjalizm, a w niektórych 
przypadkach  nawet prezydencjalizm); Armenia (do 2007) – prezydencko-parlamentarny semiprezydencjalizm, 
a zaczynając od 2007 mamy do czynienia z premier-prezydenckim semiprezydencjalizmem; Białoruś – 
prezydencki parlamentaryzm (od 1996, a w okresie 1994-1996 – prezydencjalizm); Gruzja – prezydencki 
parlamentaryzm (od 2004, a w okresie 1995-2004 – prezydencjalizm); Mołdowa – parlamentaryzm (od 
2001, a w okresie 1994-2001 obowiązywał premier-prezydencki model semiprezydencjalizmu); Rosja – 
semiprezydencjalizm prezydencko-parlamentarny (od 1993 w rzeczywistości supersemiprezydencjalizm albo 
nawet prezydencjalizm, z wyjątkiem 2008-2012); Ukraina – semiprezydencjalizm prezydencko-parlamentarny 
(1996-2004 i od 2010 r., w okresie 1995-1996 – prezydencjalizm, a w okresie 2006-2010 – semiprezydencjalizm 
premier-prezydencki).

15 W tym kontekście odwołujemy się do słów O. Protsyka, który mówi o tym, że powodów słabego rozwoju systemów 
partyjnych należy doszukiwać się w funkcjonujących w tym regionie systemów wyborczych większościowych bądź 
mieszanych równoległych systemów wyborczych. Proces ten, w większości przypadków, prowadzi do powoływania 
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mem mobilizacji partyjnej, co jest niewłaściwe homologom w państwach Eu-
ropy Zachodniej i Środkowej, ale głównie faktem, iż rządy były powoływane 
w większości przypadków przez prezydenta. Możemy wysunąć wniosek, że 
w tym regionie nie zrealizowano „klasycznego” europejskiego modelu po-
woływania technokratycznych gabinetów rządowych. Oznacza to, że rządami 
niepartyjnymi są nie tylko gabinety technokratyczne, które cieszą się popar-
ciem większości parlamentarnej, a także rządy jakie zostały zainicjowane nie 
w wyniku poparcia udzielonego przez większościowe partie parlamentar-
ne. Większość parlamentarna nie tworzy rządu, do rządu mogą wejść także 
i przedstawiciele innych partii parlamentarnych, jednak nie są oni odbierani 
jako przedstawiciele partii, chociaż w praktyce mogą je reprezentować. Rządy 
„techniczne” w kontekście europejskim są bardziej rządami składającymi się 
z niepartyjnych urzędników: członków partii reprezentowanych w parlamen-
cie, którzy świadomie, z różnych przyczyn, nie uczestniczą w kształtowaniu 
gabinetu rządowego. Niepoprawnym będzie określanie większości gabinetów 
rządowych państw Europy Wschodniej (a przede wszystkim Azerbejdżanu, 
Białorusi, Gruzji, Rosji i Ukrainy) jako w pewnej mierze gabinetów techno-
kratycznych. W konsekwencji możemy określać wszystkie gabinety, które 
funkcjonowały w badanych państwach w okresie 1995-2011 jako rządy, które 
„powstały z inicjatywy prezydenta” (w tym przypadku sprawdza się rozszerzo-
ny model klasyfikacji rządów A. Lejpcharta). 

W idei tworzenia rządów technokratycznych obecne są zarówno pozytyw-
ne jak i negatywne przesłanki. Formalnie pozytywna strona polega na tym, że 
do składu rządu technicznego są zaliczane osoby według zasług urzędowych/ 
służbowych – a nie na podstawie zasług politycznych; przede wszystkim na 
postawie kompetencji zawodowych. Negatywna strona polega na tym, że le-
gitymizacja na podstawie kompetencji zawodowych często jest postrzegana 
jako element ograniczający demokratyczne zasady tworzenia władzy wyko-
nawczej. Należy także wspomnieć o tym, że chociaż idea rządu niepartyjne-
go, na pierwszy rzut oka wydaje się być ideą wartą uwagi, ale tym nie mniej 
zamiana gabinetu partyjnego na ekipę niezależnych ekspertów i z formalnego 
punktu widzenia również przedstawicieli partii, stwarza niemałe przeszkody 
przy ocenie skuteczności podejmowania decyzji. Rządy niepartyjne napotyka-
ją na problemy związane z mobilizacją poparcia politycznego, niezbędnego do 
realizacji prowadzonej przez siebie polityki, od parlamentu. Ostatni, zgadza-
jąc się na nominację premiera/ gabinetu rządowego zaproponowanego przez 

technokratycznych gabinetów rządowych (Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Ukraina i w większym  stopniu także 
Rosja). W państwach gdzie funkcjonują bardziej zinstytucjonalizowane systemy partyjne oraz obowiązują 
demokratyczne reżimy polityczne działają w większości przypadków partyjne gabinety rządowe – w obecnej chwili 
taką sytuację mamy w Mołdowie i Armenii, a w okresie 2006-2010 była to również Ukraina [25, 27].
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prezydenta, nie ponosi odpowiedzialności za działalność rządu. W związku 
z czym, niepartyjny gabinet z reguły może liczyć na poparcie większości sytu-
acyjnej w parlamencie. Rząd ten może liczyć na poparcie partii pro prezydenc-
kiej/ prezydenckiej – w tej sytuacji właśnie pojawia się ryzyko, które należy 
wiązać z kryzysem legitymizacji demokratycznej rządów technokratycznych.

W państwach Europy Wschodniej możemy zaobserwować dwa scenariu-
sze – pierwszy działający na Białorusi i w Rosji w okresie 1993-2001, a także na 
Ukrainie, w Gruzji (do 2004 r.) i Armenii (do 1998 r.), kilka razy w Mołdowie 
(do 2001 r.); drugi natomiast obowiązuje, w dużym stopniu, w Rosji (z 2001 
r.), Azerbejdżanie (z 1995 r.) i Gruzji (z 2004 r.). Dwustronny charakter popar-
cia tworzy niepewność związaną z okresem kadencji rządów – doświadczenie 
każe nam jednak powiedzieć, że kadencja omawianych typów rządów w pań-
stwach Europy Wschodniej trwa dłużej w porównaniu z partyjnymi gabine-
tami rządowymi (chociaż ostatnie wykazują dużo większą skuteczność). Nie-
bezpieczeństwo utraty poparcia prezydenta bądź parlamentu w warunkach 
niestabilności, wymusza na rządzie ciągłe zmiany kierunku podejmowanych 
działań, aby móc zaspokoić interesy instytucji wobec, której uzależnione jest 
dalsze funkcjonowanie rządu. Podległość urzędowi prezydenta w warunkach 
systemów jednostronnego wpływu dokonuje niwelowania instytutu parla-
mentaryzmu – myślimy o systemie, w którym głowa państwa, w przypadku 
ogłoszenia wobec rządu braku wotum zaufania, może wybierać pomiędzy 
zdymisjonowaniem rządu a rozpisaniem nowych wyborów parlamentarnych 
(Gruzja, Azerbejdżan i Rosja).

Opisana sytuacja wskazuje na niebezpieczeństwo, na jakie są narażone 
niepartyjne gabinety rządowe. Proces podejmowania decyzji w omawianych 
instytucjach wykonawczych opiera się na kolegialności, w tym samym czasie 
jednak wyróżnia się fragmentarycznością i spersonifikowanym charakterem. 
Ministrom wręcza się teczki nie dlatego, że należą do ekipy politycznej, a bar-
dziej dzięki osobistym zasługom/ relacjom z głową państwa (w tym przypad-
ku chodzi o regionalną specyfikę rządów technokratycznych). Ministrom, 
jako osobom nie będącym przedstawicielami poszczególnych partii, bardziej 
opłaca się stosować strategię skierowaną na budowanie własnej popularności 
politycznej, niż dbać o wizerunek gabinetu jako ekipy. Zjawisko to jest uzu-
pełniane przez ilościowy element niepartyjnych rządów, co po pierwsze nosi 
znamiona niestabilności, a po drugie niejednorodności i pozadelegacyjności. 
Niepartyjna natura zmiany stanowisk ministerialnych prowadzi również do 
ograniczenia kierunków działalności urzędników. Interesy zawodowe mini-
strów ulokowane są w miejscach, w których na obecną chwilę skoncentrowa-
na jest ich działalność, są skłonni do utożsamiania siebie z interesami repre-
zentowanego przez nich sektora, a nie całego gabinetu rządowego. Sami siebie 
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postrzegają jako reprezentantów bliskich im sektorów w rządzie i dlatego wła-
śnie działalność ich jest skierowana na usatysfakcjonowanie interesów tych 
kręgów, przyjmijmy- zawodowych, reprezentantami, których są w rządzie.

Negatywne zjawiska pojawiające się w wyniku stałego funkcjonowania rzą-
dów technokratycznych można opisać w następujący sposób: 1. niestabilność 
polityki państwa i kierunku działań rządu [26]; 2. fragmentaryzacja procesu 
podejmowania decyzji w warunkach reżimów demokratycznych/ przejścio-
wych, jednostronność podejmowania decyzji w warunkach reżimów autory-
tarnych bądź przejściowych [19, 23, 29, 33, 35]; 3. ograniczoność interesów 
ministerialnych.

Podsumowując, staje się oczywistym, że technokratyczne rządy (szcze-
gólnie w państwach Europy Wschodniej) są mniej skutecznie w porównaniu 
z partyjnymi gabinetami rządowymi; powodują one powstawanie szeregu 
problemów i nieporozumień, i bardziej postrzegane są jako narzędzie działań, 
powstałe w przypadkach dążenia do zapobiegania kryzysów systemowych 
o znaczeniu socjalno-ekonomicznym i politycznym. Badanie omawianego 
fenomenu ma być kontynuowane, bowiem za pomocą zaproponowanego ze-
stawu przypadków nie da się całościowo określić istoty i atrybutów techno-
kratycznego sposobu rządzenia.
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Abstract
Theoretically-Methodological Principles of Techno-
cratic Cabinets’ Determination in Eastern Europe

The article is dedicated to analyzing the concept of technocratic and semi-
-technocratic cabinets. The author suggested the consideration of technocratic 
cabinets on the example of Eastern Europe, rated markers and indicators that 
affect formation of technocratic cabinets, presented correlation of technocratic 
cabinets’ structure, on the one hand, with the political system and representa-
tion of parties in parliaments, on the other side. 

Keywords: technocracy, cabinet, technocratic cabinet, semi-technocratic ca-
binet, semi-party cabinet, non-party cabinet, party cabinet, the parliamentary 
model of cabinet formation, the presidential model of cabinet formation, semi-
-presidentialism, presidentialism, parliamentarism.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ 
ТЕХНОКРАТИЧНИХ УРЯДІВ У КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Визначено поняття «технократичний уряд» і «напівтехнократичний 
уряд». Було запропоновано розгляд технократичних урядів на прикладі 
країн Східної Європи. Оцінено маркери і індикатори, які впливають 
на формування технократичних урядів. Представлено взаємозв’язок 
структури технократичних урядів, з однієї сторони, а також політичної 
системи та представництва партій у парламенті, з іншої сторони.

Ключові слова: технократія, урядовий кабінет, технократичний 
кабінет, напівтехнократичний кабінет, напівпартійний кабінет, 
непартійний кабінет, партійний кабінет, парламентська модель 
формування кабінету, президентська модель формування кабінету, 
президенталізм, напівпрезиденталізм, парламентаризм.
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ІГОР ОСАДЧУК

Основні чинники персоналізації політики у Білорусі.

Проаналізовано поняття «персоналізація політики», «інституційна 
персоналізація», «персоналізація засобів масової інформації», 
«персоналізація у політичній поведінці». Визначено основні чинники 
у персоналізації політики у Білорусі.

Ключові слова: персоналізація політики, інституційна персоналізація, 
персоналізація засобів масової інформації, персоналізація у політичній 
поведінці.

В епоху політики, що орієнтується на конкретного кандидата, 
персоналізація стала однією із центральних тем у політологічній 
літературі. Чималий інтерес при дослідженні персоналізації політики 
викликає досвід країн СНД, зокрема Білорусі. 

Об’єкт наукової роботи - суть та специфіка феномену  персоналізації 
політики у країнах СНД. Предмет - основні чинники персоналізації 
політики у Білорусі. Мета дослідження полягає у визначенні 
основних чинників персоналізації політики у Білорусі. Теоретико-
методологічну основу роботи становлять праці Г. Рахата (G. Rahat) 
[22], Т. Шефера (T. Sheafer) [22], І.Маккалістера (I. McAllister) [20], 
Г.Волфсфельда (G. Wolfsfeld) [26].

Опираючись на дослідження Г. Рахата і Т. Шефера, виокремлюємо 
три типи персоналізації політики: інституційну, персоналізацію засобів 
масової інформації і персоналізацію у політичній поведінці (поведінка 
політиків і електоральна поведінка виборців).

Інституційна персоналізація. М. Шугарт вважає, що саме 
інституційні зміни стали причиною політичної персоналізації, яка, 
у свою чергу призвела до  заміни закритих списків пропорційної виборчої 
системи відкритим списками або іншими виборчими системами [24]. 
Закриті списки дозволяють тільки міжпартійну конкуренцію, тобто 
конкуренцію між групами кандидатів; відкриті ж списки додають до 
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цього внутрішньопартійну конкуренцію. Зазначимо, що тенденція 
до запровадження змішаних виборчих систем встановила баланс 
особистих і партійних аспектів політики. 

На думку  Г. Рахата і Р. Хазана, запровадження праймеріз в ряді ізраїльських 
партій є проявом інституційної персоналізації [21]. Крім того, А.Варе (A. 
Ware) вважає, що поширення праймеріз в США  стало основним чинником 
при переході від концентрування уваги виборця з партій на кандидатів [25]. 
Обрання кандидата перетворюється з внутрішньопартійного питання, що 
вирішувалось кількома лідерами і високопоставленими апаратниками за 
закритими дверима, у громадський конкурс, в якому кандидати змагаються 
між собою шляхом проведення приватних кампаній. Відносно невеликий 
розмір селекторного агентства партії у поєднанні із значною залученістю 
своїх членів у внутрішньопартійній політиці дозволяють обрати 
збалансований список кандидатів.

Персоналізація ЗМІ вказує на підвищення уваги журналістів до 
діяльності окремих політиків і зниження уваги до партій, а також на 
зміни в організації та проведенні передвиборчих кампаній. 

Завдяки візуальній природі, телебачення має тенденцію 
зосереджуватися, в першу чергу, на особистості. В рамках передвиборчої 
кампанії стратегія і тактика її керівників полягає в тому, щоб  виділити 
окремих кандидатів у політичній рекламі.

Підкреслимо, що «приватизація засобів масової інформації» 
вважається особливою формою персоналізації. «Приватизація ЗМІ» 
передбачає зосередження уваги на особистих якостях та особистому 
житті окремих кандидатів, тобто на неполітичних питаннях [22].

Протягом 1950-1960-х рр. представники телебачення усвідомили 
необхідність продажу політики виборцям. Зокрема, у 1952 році 
Д.Ейзенхауер під час президентської кампанії у США, вперше зробив 
ставку саме на телевізійній рекламі при формуванні власного іміджу 
кандидата на посаду президента. Вже у  1960 році в Сполучених Штатах 
були проведені перші дебати між кандидатами на посаду президента 
Дж. Кеннеді та Р.Ніксоном. Апаратник Р. Ніксон програв імпозантному 
і ефектному Дж.Кеннеді «війну особистостей». В результаті 43% 
телеглядачів віддали перевагу Кеннеді і лише 30% - Ніксону [10, c. 98].

Персоналізація у політичній поведінці передбачає акцентування 
уваги на харизматичних якостях політиків, насамперед, політичних 
лідерів. Крім цього, самі політики стали більше уваги приділяти 
власному іміджу. 

Г. Рахат і Т. Шефер вважають, що відкриті методи відбору кандидатів 
(інституційна персоналізація), є першою ланкою в ланцюзі персоналізації 
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[22]. Тобто, персоналізація політичних інститутів (інституційна 
персоналізація), призводить до змін у ЗМІ (персоналізація засобів 
масової інформації), яка в свою чергу призводить до зміни політичної 
поведінки (персоналізація у політичній поведінці). Ця послідовність 
персоналізації подібна до моделі, представленої Г. Волфсфельдом, який 
займається дослідженням  ролі засобів масової інформації у політичному 
процесі. Модель сформульована таким чином: «Вплив ЗМІ на процес 
найкраще розглядати з точки зору циклів, в яких зміни в політичному 
середовищі ведуть до змін у роботі засобів масової інформації, які часто 
призводять до подальших змін у політичному середовищі» [26, c. 31]. 
На думку Г. Рахата і Т. Шефера, інституційні реформи призводять до 
більш суттєвих змін, ніж технологічні розробки, які можуть впливати на 
персоналізацію поступово, у довгостроковій перспективі [22].

Персоналізація політики, особливо, характерна для президентських 
систем, адже концентрація уваги на президенті надає ЗМІ можливість 
оцінити президентську роботу через широкий діапазон внутрішніх 
і зовнішніх проблем.

Сьогодні у США функціонує ціла галузь - індустрія політичних 
кампаній. Керівники низки американських компаній, що спеціалізуються 
на виборах, виокремили такі зміни, які відбулися за останні три 
десятиліття у цій країні:

•	 з’явилися нові інформаційні технології;
•	 зменшилась кількість добровольців;
•	 виникла можливість спілкуватися з виборцем безпосередньо [11].

Крім цього, набуло значного поширення концентрування уваги 
громадськості на політичних лідерах також в парламентських та 
напівпрезидентських системах. Зокрема, у парламентських системах 
країн Західної Європи громадськість зосереджує увагу переважно на 
прем’єр-міністрі, оскільки саме він є відповідальний за колективну роботу 
уряду. До того ж, населенню  легше крізь призму прем’єра оцінювати 
в такий спосіб роботу уряду. Оцінка ефективності роботи прем’єр-
міністра стає більш складною, якщо є один або більше лідерів опозиції, 
робота яких повинна також бути прийнята до уваги громадськістю. 
Зауважимо, що у Сполученому королівстві парламентські вибори 1964 
року стали першими, коли термін «президентський» був використаний, 
для того, щоб описати характер кампанії [11].

При цьому ряд дослідників висловлюють сумніви щодо використання 
терміну «президентський» стосовно процесів, що відбуваються в рамках 
парламентських систем західноєвропейських країн. Зокрема, Р. Роуз пише: 
«Будь-яка спроба розглядати прем’єр-міністра (Сполученого королівства - 
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І.О.) як президента оманлива, адже ... при цьому ігноруються конституційні 
риси, які інституціоналізують фундаментальні відмінності між «номером 
десять» (резиденція британського прем’єр-міністра - І. О.) і Білим домом» 
[23,  c. 242]. У свою чергу, С. Дейлі називає «місництвом» спробу «підігнати» 
феномен домінантної ролі прем’єр-міністра під поняття «президентський». 
Дослідник вважає, що це створює невиправдану плутанину і двозначність 
у використанні цього поняття, оскільки воно призначене для 
позначення форми правління, а не стилю лідерства. Тим самим поняття 
«президентський» розмивається, стає нечітким і малопридатним [19, c. 
97-98]. Ми погоджуємося із аргументацією  Р.Роуза та С. Дейлі стосовно 
недоцільності використання терміну «президентський» щодо процесів, що 
відбуваються в рамках парламентських систем західноєвропейських країн. 
Натомість пропонуємо щодо цих систем використовувати саме поняття 
«персоналізація», особливо в контексті функціонування виконавчої влади 
відповідної країни Західної Європи.  Зміна структури масової комунікації, 
а саме  зростання ролі електронних ЗМІ, які за своєю природою мають 
тенденцію зосереджуватися на особистостях, а не програмах cприяли 
поширенню «персоніфікованих» кампаній партійних лідерів.  Це пов’язано 
з тим, що  при висвітленні політики, ЗМІ більше звертають уваги на дії 
конкретних лідерів (С. Берлусконі, А. Меркель, Г. Браун та ін.).

Отже, основними чинниками персоналізації політики у країнах 
Західної Європи є:

1. зростання ролі ЗМІ, особливо, телебачення та інтернет-
технологій;

2. розвиток політичної іміджології (дослідження іміджу 
політичних лідерів);

3. так звана «криза партійного керівництва», що ознаменувала 
модифікацію інституту партій;

4. персоналізація політики на найвищому рівні (міжособистісні 
відносини як фактор вирішення тих чи інших соціально-
політичних проблем);

5. європеїзація, що призводить до вирівнювання позицій 
президентів/прем’єр-міністрів на рівні структур Європейського 
Союзу, незалежно від обсягу повноважень, якими наділяють їх 
національні конституції;

6. конкретна особистість глави держави чи глави уряду (харизма, 
лідерські якості).

У країнах СНД поряд з такими чинниками як  зростання ролі ЗМІ, 
розвиток політичної іміджології, персоналізація політики на найвищому 
рівні варто вказати на такі чинники як:
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•	 - зменшення ролі політичних партій у політичному процесі;
•	 - персоналізація влади на рівні інституту президента 

відбувається незалежно від якостей конкретної особистості (як 
універсальна характеристика);

•	 - інституційне протистояння (інституційний сепаратизм - 
прагнення інститутів розширити свої повноваження); - сім’я, 
оточення глави держави. 

Унікальною для пострадянського простору є постать білоруського 
президента О. Лукашенка [17]. Експерти визнають, що саме через 
О.Лукашенка ні США, ні ЄС, ні навіть Росія у взаєминах з білоруським 
режимом не спромоглись вийти за межі ролі статиста, змушеного при-
ймати правила гри, встановлені білоруським президентом. 

Зауважимо, що у випадку Білорусі, чинник «персоналізація 
влади на рівні інституту президента, що відбувається незалежно від 
якостей конкретної особистості (як універсальна характеристика)» не 
спрацьовує, оскільки саме О. Лукашенко з 1994 року залишається наразі 
єдиним президентом цієї країни.

Проаналізуймо на основі решти виокремлених чинників 
персоналізацію політики у Білорусі:

1. зменшення ролі політичних партій у політичному 
процесі.

Хоча формально політичні партії у Білорусі функціонують,  
фактично, ключова роль у формуванні уряду належить саме президенту 
О.Лукашенку, який і визначає його персональний склад. При цьому, 
відбувається обмеження сфери діяльності політичних партій, та набуття 
ними декоративного характеру;

2. зростання ролі ЗМІ, особливо, телебачення та інтернет-
технологій.

Згідно з результатами опитування громадської думки, проведеного 
ІАЦ при Адміністрації Президента Республіки Білорусь в I кварталі 2010 
р., простежується два стійких канали отримання інформації білоруським 
населенням. Це телебачення (91,8 % з числа опитаних) та Інтернет 
(24,3 %) [15]. У порівнянні з 2009 роком майже не змінилася кількість 
громадян, що визначають саме ці два способи масової комунікації як 
основні для отриманні інформації про події в країні та світі;
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3. розвиток політичної іміджології.

В образі О. Лукашенка поєдналися два компоненти,  що сприяли його 
перемозі на президентських виборах 1994 р.: - по-перше, О. Лукашенко, 
постійно наголошував на своїй прихильності до інтеграції з Росією 
і виступав противником «дикого капіталізму» та народно-фронтівського 
націоналізму. - по-друге, імідж О. Лукашенка («харизматик», що не 
спирався на якусь організовану силу, людина з народу, непідкупний, 
відвертий, сміливий, рішучий, який протистоїть «еліті», «істеблішменту») 
[4]. У цьому поєднанні реакційного, ностальгічного протесту проти змін 
з елементами «популістською революції», спрямованої проти еліти - 
джерело могутності й перемоги Лукашенка [3, c. 109]. 

Зазначимо, що у білоруських ЗМІ, які фактично повністю контролюються 
діючою владою, створено максимально позитивний образ діючого 
президента як професіонала, господарника, спортсмена, борця за інтереси 
кожного білоруса, «Батька» білоруського народу, підприємливого політика. 
Раніше Лукашенка критикували, в основному, на Заході, де він вважається 
«останнім диктатором Європи», але тепер він став втрачати позиції і в Росії 
- завдяки інформаційній війні Кремля і Мінська [1].

Протягом 2008-2010 рр. образ Лукашенка на сторінках російської 
преси зазнав істотної трансформації: від «батька» білоруського народу, 
розважливого політика і соратника російської влади до відступника 
Кремля [1]. Рятувати ситуацію був покликаний лорд Пітер Селвін Гам-
мер Чадлінгтон, глава британського піар-холдингу «Хантсуорт». До речі 
в Лукашенка вже був англійський іміджмейкер - лорд Тімоті Белл [7]. 
Контракт з ним діяв лише рік. Саме Т. Белл з метою поліпшення іміджу 
білоруського лідера організував йому інтерв’ю з The Financial Times, The 
Wall Street Journal, The New York Times та іншими відомими видання-
ми. Завдяки його зусиллям Білорусь отримала можливість взяти участь 
в перспективній програмі Євросоюзу «Східне партнерство» [7];

4. персоналізація політики на найвищому рівні 
(міжособистісні відносини як фактор вирішення тих чи інших 
соціально-політичних проблем).

У Білорусі даний індикатор, особливо проявляється у зовнішній 
політиці О. Лукашенка, а саме в інтеграції з країнами СНД. Зокрема, 
у вересні 2003 року Президент Білорусі підписав угоду про формування 
Єдиного економічного простору між Білоруссю, Росією, Україною та 
Казахстаном. Крім цього, саме міжособистісні відносини президентів 
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Білорусі та Росії стали головним фактором врегулювання російсько-
білоруських енергетичних конфліктів, що мали місце у грудні 2006 - 
січні 2007 рр. [6;9;18] та в червні 2010 року [2]; 

5. інституційне протистояння (інституційний сепаратизм - 
прагнення інститутів розширити свої повноваження).

У 1995 році О. Лукашенко вважав за необхідне, щоб парламент був 
якомога зручнішим для нього за складом, а отже, мінімально партійним. 
В цей час Верхона Рада намагалася запровадити змішану виборчу систему. 
Лукашенко не дав це зробити - партійні списки йому  були не потрібні. 
Тому Президент виступав за збереження мажоритарної виборчої системи. 
Більше того, він видав Указ «Про забезпечення рівних можливостей 
громадян при підготовці та проведенні виборів депутатів Верховної Ради 
Республіки Білорусь», що обмежував можливості агітації [4].

Для того, щоб переключити увагу з парламентських виборів на себе, 
для забезпечення «правильного» складу парламенту і зміцнення своїх 
позицій у майбутньому протистоянні з ним, Президент Білорусі вирішив 
на день виборів провести референдум з чотирьох питань: про рівний 
статус російської і білоруської мов, про зміну символіки на модифіковану 
радянську, про поглиблення економічної інтеграції з Росією і про право 
глави держави розпускати парламент у разі порушення ним Конституції 
[4]. На референдумі, що відбувся 14 травня 1995 року 77,7 % білорусів з числа тих, 
що взяли в ньому участь, підтримали питання «Про необхідність внесення змін 
до конституції, які передбачають можливість дострокового припинення 
повноважень Верховної Ради Президентом у випадках систематичного 
або грубого порушення Конституції» [13]. Отже, результати референ-
думу зміцнили позиції президента і заклали базу для подальшого поси-
лення президентської влади в країні. Крім цього, країні була фактично  
повернена державна символіка радянських часів, а російській мові надали 
статус другої державної.

У 1996 році президент О. Лукашенко ініціював проведення 
референдуму щодо зміни Конституції і збільшення своїх повноважень 
[14]. Після проведення референдуму 24 листопада 1996 року Верховна 
Рада ХІІІ скликання була розпущена, а з числа пропрезидентських 
депутатів сформовано новий двопалатний парламент Національні збори 
(нижня палата - Палата Представників; верхня палата - Ради Республіки). 
Представники країн Західної Європи і США не визнавали легітимності 
нового парламенту [14].

Отже, за результатами референдуму, проведеного 24 листопада 1996 
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року, був схвалений президентський проект Конституції. Влітку 1999 року 
опозиція заявила про закінчення терміну президентських повноважень 
Лукашенка згідно з Конституцією 1994 року. Зазначимо, що термін пре-
зидентських повноважень справді закінчився 21 липня 1999 року, однак, 
посилаючись на результати Референдуму 1996 року, влада призначила 
чергові вибори президента на вересень 2001 року. 

Підкреслимо, що 17 жовтня 2004 року був проведений референдум 
про внесення поправок до конституції, що знімають обмеження стосовно 
кількості термінів перебування на посаді президента однієї і тієї ж особи 
[12]. Відповідно, О. Лукашенко отримав можливість виставляти свою кан-
дидатуру на третій президентський термін.

Таким чином, зміни до Конституції, які були внесені внаслідок  
проведення референдумів (24 листопада 1996 р. та 17 жовтня 2004 р.) 
збільшили повноваження президента О. Лукашенка;

6. сім’я, оточення глави держави. 

Прийшовши до влади у 1994 році, О. Лукашенко нама гається 
відновити у Білорусі деякі системоутворюючі ознаки державного 
управління, характерного для СРСР. Цілком логі чно, що номенклатура 
стала частиною соціальної бази президента. Кадрова політика практично 
в чистому вигляді була запозичена з досвіду кадрової політики комітетів 
КПРС. Президент неодноразово підкреслю вав, що в Білорусі «... на 
відміну від інших держав колишнього СРСР реформи проводять не 
лаборанти та професори-теоретики, а практики і прагматики», «... які 
розбираються в економіці на рівні заводу, колгоспу, радгоспу, фермера» 
[3, с. 163]. Саме такий технократичний підхід застосовувався при 
призначенні перших секретарів райкомів, обкомів партії в минулому.

Варто зауважити, що вже на середину 1996 р. у стосунках між 
О.Лукашенком та частиною номенклатури назріла криза, кот ра почала 
набувати конфліктних форм. В основі цього конфлікту лежало кілька 
причин:

1. процес поєднання влади і власності, що розпочався за прем’єр-
міністра В. Кебіча, з приходом О. Лукашенка набув хиткого 
характеру. Влада та розпорядження власністю все більше і 
більше ставали прерогативою Президента та вузького кола його 
довірених осіб;

2. номенклатура хотіла мати право голосу, якого вона позбавлялась 
у випадку реалізації амбітних планів Прези дента;

3. після перемоги на виборах Лукашенко продовжував 
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використовувати ту ж тактику дискредитації номенклатури, яка 
була успішно апробована та дала блискучий результат у передви-
борчій кампанії. Перебуваючи на посаді Президента, він все ж таки 
демонстративно дистанціювався від апарату, всіляко підкреслював 
своє відчуження від нього, періодично проводив гучні кампанії по 
боротьбі з корупцією. Президент продовжував звинувачувати в 
прорахунках та провалах не «об’єктивні обставини», а цілком конк-
ретних керівників виконкомів, міністрів, директорів підприємств 
та голів колгоспів. Усе це викликало у білоруської еліти почуття 
дискомфорту [3, c. 165].

У політичній моделі, яка була створена після референдуму 1996 
року, суттєво змінилась роль номенклатури. Президент відмовився від 
традицій не лише перебудови, в ході якої державну бюрократію на магались 
поставити під контроль народу, але він відкинув і досвід функціонування 
депресивного апарату 60-80-х рр. та в період прем’єрства В. Кебіча, коли 
прошарок чиновників перетворився на самостійну політичну силу зі своїми 
власними інтересами, що у значній мірі диктує свою волю лідеру. Головним 
кри терієм професійної придатності стає відданість главі держави. 

Зауважимо, що у «чорний список» ЄС за підозрою у фінансуванні 
режиму Лукашенка потрапили Юрій Чиж, Володимир Пефтієв 
та Анатолій Тернавський [8]. Зокрема А. Тернавського включили 
в список з формулюванням «Близький до сім’ї Лукашенка; спонсор 
Президентського спортивного клубу». Бізнес А. Тернавського у сфері 
нафти і нафтопродуктів підтверджує його близькі відносини з режимом. 
Його компанія «Юнівест-М» - одна з двох основних приватних нафтових 
експортерів в Білорусі. Бізнесмен Юрій Чиж, згідно з офіційними 
документами Ради ЄС, «фінансує режим Лукашенко через свій холдинг 
«Трайпл». Бізнесмен Володимир Пефтієв, якого називають особистим 
банкіром Лукашенка побудував свій бізнес на продажі озброєнь, що 
залишилися в Білорусі від Радянської Армії. Головним продавцем 
озброєння стала його компанія «Белтехекспорт». Вищезазначених 
бізнесменів називають «гаманцями» О. Лукашенка [8].

У Білорусі сьогодні немає бізнесу, який є чисто економічним. Великий 
бізнес - це фактично політичний бізнес. Існує патронажний бізнес, 
який розвивається завдяки підтримці держави і представляє певних 
представників політичної еліти. Підкреслимо, що національна білоруська 
бізнес-еліта робить свій бізнес через демпінгові ціни на енергоносії, а, 
відповідно, й підтримує режим О. Лукашенка, який пролонгує їй цінові 
пільги [5]. Крім того, переважна більшість білоруської еліти, на відміну 
від російської та української еліти, не переймається пошуком власної 
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ідентичності, що також спрощує їй співпрацю з росіянами, яка лежить 
в основі створеної О.Лукашенком «моделі існування» країни [16].

Таким чином, персоналізація політики - це процес, що 
передбачає зростання ролі особистісних характеристик у політиці 
та визначається здатністю політичних лідерів виконувати функцію 
мобілізації потенційних виборців, утримувати свої позиції на підставі 
персоніфікованого мандата, коли характер і стиль проведення виборчої 
кампанії визначається рисами конкретного політичного лідера. 
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Partie państw Europy Środkowej o wartościach  
postmaterialistycznych: zasady teoretyczno-metodologicznej 
i empirycznej analizy porównawczej

W artykule dokonano analizy cech charakterystycznych dla partii państw 
Europy Środkowej o wartościach postmaterialistycznych. Przedstawiono kla-
syfikację partii o wartościach postmaterialistycznych działających w państwach 
Europy Środkowej. Przeprowadzona została analiza porównawcza osiągnięć 
partii reprezentujących wartości postmaterialistyczne, w oparciu o reprezentację 
wyborczą i rządową tychże partii. Wskazano na wzajemne powiązania zacho-
dzące pomiędzy partiami tak zwanego „nowego” i „starego” podziału polityki.

Słowa kluczowe: podział socjopolityczny, podział „starej” polityki, podział 
„nowej” polityki, partia, konkurencja partyjna, partie o wartościach postma-
terialistycznych, partie „nowej polityki”, partie „nowej fali”, „nowe” partie 
prawicowe i „nowe” partie lewicowe, zielone (enwironmentalistyczne) par-
tie, antymigranckie partie, partie specjalistyczne, partie feministyczne, partie 
emerytów, partie libertariańskie, partie „szarego interesu”, partie specyficzne, 
partie antykorupcyjne, partie satyryczne, partie o problemach strukturalnych 
i niestrukturalnych, scenariusze tworzenia partii.

Abstract
Parties of Post-Materialistic Values in Central Europe:  
Theoretically-Methodological and Empirical Comparative Analysis

The article is dedicated to analyzing the features of post-materialistic values’ 
parties in Central Europe. The author suggested classification of post-materiali-
stic values’ parties in Central Europe, carried out political success’s comparative 
analysis of post-materialistic values’ parties on the basis of their electoral and go-
vernment representation, examined the relationship between the parties of “old” 
and “new” political cleavage in Central Europe. 

Keywords: sociopolitical cleavage (division), “old” policy cleavage, “new” po-
licy cleavage, party, party competition, parties of post-materialistic values, 
parties   of “new politics”, parties of “new wave”, “new” right-wing and “new” 
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left-wing parties, green (environmental) parties, anti-immigration parties, 
parties of special interests, feminist parties, pensioner parties, libertarian 
parties, parties of “gray interest”, specific parties, anti-corruption parties, sa-
tirical parties, scenarios for formation of parties, parties of structural and 
non-structural problems.

Анотація
ПАРТІЇ ПОСТМАТЕРІАЛІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У КРАЇНАХ 
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА 
ЕМПІРИЧНІ ЗАСАДИ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Проаналізовано особливості партій постматеріалістичних цінностей 
у країнах Центральної Європи. Запропоновано класифікацію партій 
постматеріалістичних цінностей у країнах Центральної Європи. 
Здійснено порівняльний аналіз успіхів партій постматеріалістичних 
цінностей на підставі їх електорального та урядового представництва. 
Прослідковано взаємозв’язок між партіями «старого» та «нового» 
поділів політики.

Ключові слова: соціополітичний поділ, поділ «старої» політики, 
поділ «нової» політики, партія, партійна конкуренція, партії 
постматеріалістичних цінностей, партії «нової політики», партії 
«нової хвилі», «нові» праві та «нові» ліві політичні партії, зелені 
(енвайроменталістські) партії, антиемігрантські партії, спеціальні 
партії, феміністські партії, пенсіонерські партії, лібертаріанські 
партії, партії «сірого інтересу», специфічні партії, антикорупційні 
партії, сатиричні партії, партії структурних і неструктурних 
проблем, сценарії формування партій.

Procesy demokratyczne, jakie obecnie zachodzą w postkomunistycznych pań-
stwach Europy Środkowej, w większości przypadków, skutecznie zostały inkor-
porowane do struktur europejskich. Państwa te z powodzeniem naśladują trady-
cję i praktyki polityczne wywodzące się z państw Europy Zachodniej. Na dzień 
dzisiejszy, w państwach Europy Środkowej mamy do czynienia z powszechnymi 
tendencjami postindustrialnymi/postmaterialistycznymi, które na płaszczyźnie 
politycznej znajdują swoją interpretację w działalności partii politycznych. Czło-
wiekowi właściwe jest dążenie do wywierania wpływu, który miałby zapewnić 
realizację postawionych zadań. W związku z tym, analiza takiego fenomenu jak 
partie o wartościach postindustrialnych w państwach wskazanego regionu stano-
wi nurtujący problem naukowy, z jakim zmierzymy się w tym opracowaniu. 
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Obiektem badania są systemy partyjne państw Europy Środkowej, przed-
miotem badania natomiast są partie o wartościach postmaterialistycznych 
w państwach Europy Środkowej badane pod kątem ich osiągnięć politycznych. 
Celem badania jest opracowanie jasnej definicji istoty partii o wartościach post-
materialistycznych i wskazanie w jakich państwach Europy Środkowej są one 
aktywnym elementem życia politycznego, a także dokonanie próby klasyfikacji 
omawianych partii z uwzględnieniem politycznej specyfiki regionu. Zadaniem 
podstawowym artykułu jest empiryczne określenie pojęcia „partia o warto-
ściach postmodernistycznych” w państwach Europy Środkowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem poziomów elektoralno-parlamentarnego i rządowego,  oma-
wianego przez nas zagadnienia.

Według G. Marksa, L. Hooghe, M. Nelson i E. Edwards [59] możemy zauwa-
żyć dwa wymiary struktury konkurencji partyjnej w europejskich państwach 
(nie tylko państwach Europy Zachodniej, ale także Środkowej i Wschodniej). 
Pierwszy wymiar dotyczy podziału klasycznego („starego”) podziału socjopo-
litycznego w oparciu o wartości materialistyczne (redystrybucja gospodarcza, 
dobrobyt i państwowa regulacja gospodarki). W jego granicach dokonano 
wyodrębnienia tradycyjnego „lewicowo-prawicowego kontinuum” w ramach 
jakiego wyodrębnia się: partie lewicowe- jakie pozycjonują samych siebie jako 
zwolenników równości gospodarczej; partie prawicowe- stawiających na pierw-
szym miejscu indywidualne wolności gospodarcze. Koncentracja ukazanego 
wymiaru, polegająca na konflikcie interesów, jest bardziej rozpowszechniona 
w europejskich demokracjach skonsolidowanych i na pół-skonsolidowanych, 
o czym mówią S. Bartolini i P. Mair [5], S. Lipset i S. Rokkan [57], i dlatego wła-
śnie jest ona definiowana jako podstawowa płaszczyzna umożliwiająca ocenę 
konkurencji partyjnej właśnie w Europie Środkowej, co podkreślają G. Evans, 
S. Whitefield [14], H. Kitschelt, Z. Mansfeldova, R. Markowski i G. Toka [50].

Drugi wymiar – kulturalny, dotyczy „nowego” podziału polityki europejskiej 
w oparciu o wartości postmaterialistyczne. Na początku lat 70 minionego wieku 
wymiar ten uzyskuje szczególne znaczenie w Europie Zachodniej, co między in-
nymi jest podkreślane w opracowaniach takich autorów jak, S. Flanagana i A-R 
Lee [16, 17], M. Franklin [18], R. Ingleharta [42] i H. Kitschelta [49]. Od począt-
ku lat 90-tych XX w. obserwujemy rozprzestrzenianię się omawianego wymiaru 
strukturyzacji partii i na państwa Europy Środkowej. G. Evans, S. Whitefield 
[14], H-D Klingemann [51] i J. Zielińskiego [88] uważają, że w Polsce, Rumunii, 
na Litwie i w Słowenii wpływowość/zauważalność strukturyzacji partii działają-
cych w oparciu o wartości postindustrialne, jest tak samo duża jak w przypad-
ku działania partii na podstawie „starych” wartości w polityce, a na Węgrzech 
jeszcze większa. Podział „nowej” polityki akumuluje w sobie kilka kwestii o cha-
rakterze nieekonomicznym – sprawy ekologiczne, związane ze stylem życia, ko-
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munalne, itd. W niektórych państwach Europy Środkowej skoncentrowano się 
na sprawach dotyczących ochrony środowiska i stabilnego rozwoju, w innych 
skupiono uwagę na ochronie praw i wolności niektórych grup ludności, a jesz-
cze w innych na rozwiązaniu problemów migracyjnych i ochronie dziedzictwa 
narodowego. Cechy charakterystyczne wartości postmaterialistycznych, a także 
pojęcie postmaterializmu należałoby rozpatrywać w sposób skonsolidowany, 
co pozwoli na wyodrębnienie wspólnych cech, a także wskazanie tych, które 
je odróżniają, co pozwoli na strukturyzację współczesnej konkurencji partyjnej 
zachodzącej pomiędzy państwami Europy Środkowej.

Postmaterializm – pojęcie które zostało zaproponowane przez R. Ingle-
harta, jako oznaczenie osobliwości rozwoju współczesnego społeczeństwa. 
W swojej pracy pt. Pokojowa rewolucja [42], autor uzasadnia wyniki badania 
opinii publicznej, twierdząc, że młodych i dobrze prosperujących ludzi w de-
mokracjach skonsolidowanych (a przede wszystkim w demokracjach zachod-
nich) mniej zajmują problemy materialne związane z zarobkami, bezpieczeń-
stwem, a bardziej interesują sprawy związane ze swobodami obywatelskimi 
i ekologią. Późniejsze badanie częściowo potwierdziło przywołane wnioski. Na-
wet ich częściowe potwierdzenie stanowi kolosalny problem naukowy, szcze-
gólnie w kontekście reprezentacji interesów politycznych osób, które same 
siebie określają jako postmaterialistów. R. Inglehart zwraca uwagę nie na fi-
lozoficzną stronę materializmu, a na cechy szczególne sposobu postrzegania 
świata materialnego w kulturach chrześcijańskiej i muzułmańskiej. I dlatego 
materializm według naukowców wyraża się poprzez utratę moralnych i du-
chowych wartości na rzecz wygód materialnych (pieniężnych).

R. Ingleharta w swoich aktualnych pracach, również jako współautor1 doko-
nuje dalszego uzasadnienia dowodów przeciwko konsumpcji materialistycznej 
w świecie współczesnych postaw religijnych. Należy przy tym zdawać sobie 
sprawę z tego, że postmaterializm w swojej istocie nie jest niematerialistycz-
ny i anty-materialistyczny. Pojęcie postmaterializmu wskazuje na grupę celów, 
po osiągnięciu bezpieczeństwa materialnego i jako skutek tegoż. Upadek bez-
pieczeństwa doprowadziłby do stopniowego powrotu do poprzedniego stanu 
w kierunku priorytetów materialnych. Pojawienie się postmaterializmu od-
zwierciedla nie włączanie do niego polarności, a bardziej zmianę priorytetów 
[41]: postmaterialiści bezpieczeństwu gospodarczemu/fizycznemu w żaden 
sposób nie przypisują negatywnego zabarwienia. Oceniają je w sposób pozy-
tywny, ale w odróżnieniu od materialistów zwracają szczególną uwagę na moż-
liwości samowyrażania jednostki i jakości życia.

1 Skala ta określana jest jako “indeks Ingleharta” i stosowana w różnych badaniach socjologicznych (General So-
cial Survey; World Values Survey; Євробарометр; ALLBUS – German General Social Survey).
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Wartym uwagi jest to, że zasady teoretyczno-metodologiczne postmateria-
lizmu mogą wskazywać na trzy naukowe sposoby postrzegania materializmu 
– historyczny i dialektyczny, konsumencki i sekularny, a także na obiektywny 
(relacja idealnego i materialnego). Na podstawie ostatniego z nich opierają 
swoją koncepcję teoretycy tego kierunku ideowego. Najbardziej szerokim 
wzorcem zastosowania postmaterializmu jest koncept socjologiczny. Postma-
terializm socjologiczny jest określany jako tendencja w kulturze, która we-
dług słów R. Ingleharta jest wynikiem ogólnego dobrobytu oraz stabilności 
gospodarczej. Badacz proponuje dokonanie obiektywnej oceny systemu war-
tości obowiązujących we współczesnych społeczeństwach korzystając ze skali 
przez niego zaproponowanej2. Na jej podstawie ukazano liczne dowody na 
to, że w obecnej chwili możemy zaobserwować dążenie do samoutwierdzenia 
i udziału jednostki w życiu społecznym. Opisaną tendencję Inglehart okre-
śla jako socjologiczny postmodernizm. Przeciwstawia go poprzednim stadiom 
rozwoju społeczeństwa, gdzie większą wagę przywiązuje się do spraw związa-
nych ze wzrostem gospodarczym i przestrzeganiem praw człowieka – mate-
rializm socjologiczny. Można mówić, że postmaterializm powstał jako wyższe 
stadium rozwoju społeczeństwa materialistycznego.

Podstawowe zasady postmaterialistyczne zakładają nieznaczny poziom włą-
czenia obywateli do dobrowolnego udziału w służbie publicznej, zaznaczają, że so-
lidarność nie zależy od postmaterializmu i pozycji społecznej, wzrostu możliwo-
ści rodziny, negatywnej korelacji bezrobocia, wzrostu zainteresowania procesem 
publicznym. W świadomości zwolenników wartości postmaterialistycznych obo-
wiązuje przeświadczenie o tym, że zinstytucjonalizowana struktura, która opiera 
się na hierarchicznym i biurokratycznym sposobie jej organizacji, traci poparcie 
wśród ludności i wchodzi w nieodpowiednie relacje z systemami zmieniających 
się wartości. W konsekwencji należałoby przyjąć stanowisko mówiące o tym, że 
zarządzanie państwem jest niedostatecznie konkurencyjne w porównaniu z nie-
rządowymi strukturami rynkowymi. W tym właśnie kontekście często mówi się 
o tym, iż autorytet i władza we współczesnym świecie postmaterialistycznym tracą 
swoje dotychczasowe znaczenie. Polityka zaczyna osiągać status samodzielnej i in-
dywidualnej wiedzy, a także określonego rodzaju aktywności, ludzie na większą 
skalę włączają się do bezpośrednich działań bądź podejmowania decyzji. Mamy 
także do czynienia z maksymalizacją indywidualnych praw. Pojawienie się idei 
wartości postmaterialistycznych, wiążą się z państwami postrzeganymi jako kraje 
rozwinięte i zindustrializowane, z rozwiniętą skonsolidowaną demokracją, gdzie 
można zaobserwować kryzys ideologii w partiach odwołujących się do klasycz-
nych lewicowo-prawicowych wartości materialistycznych.

2 Zob. dokładniej [8, 9, 12, 13, 15, 20, 31, 33, 34, 45, 47, 53, 56, 62, 63, 71, 78, 79, 81, 84].  
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Mając na uwadze znaczenie partii o wartościach postmaterialistycznych 
w państwach Europy Zachodniej i Środkowej, przyłączamy się do stanowi-
ska J-E Lanema S. Erssona mówiącego o tym, że nowa rzeczywistość potrafi 
ukształtować nowe granice podziałów socjopolitycznych. Biorąc pod uwa-
gę fakt, iż partie o wartościach postmaterialistycznych dosyć często uzysku-
ją przedstawicielstwo w strukturach parlamentarnych i rządowych, słuszne 
wydaje się wskazanie na fakt odseparowania się tych partii od tradycyjnego 
typu partii (inaczej, partii o wartościach materialistycznych) [54, s. 73]. Inny-
mi słowy: partie o wartościach postmaterialistycznych wychodzą poza granice 
podstawowego podziału socjologicznego, u podstaw którego leży interpretacja 
„różnic ideologicznych w wymiarze materialistycznym” , albo materializmu le-
wicowo-prawicowego (chociaż dosyć często partie o wartościach postmateria-
listycznych definiowane są w granicach tradycyjnego lewicowo-prawicowego 
spektrum – a dokładniej, partie ekologiczne często są postrzegane jako „nowe” 
ugrupowania lewicowe bądź lewicowo-centrowe, a partie anty-emigranckie 
jako „nowe” ugrupowania prawicowe). Zaproponowany sposób postrzegania 
istoty problemu, możemy odnaleźć w opracowaniach naukowych A. Moreno 
[65]. Opierając się na sposobie pojmowania podziału socjologicznego, trzeba 
powiedzieć o tym, że nie wszystkie wartości postmaterialistyczne są wartościa-
mi o charakterze politycznym. Nie wszystkie te wartości (w różnym stopniu, 
w różnym czasie i w różnych miejscach) są podstawą refleksji w przestrzeni 
politycznej. Oznacza to, że nie wszystkie wartości są zawarte w programach 
partii politycznych, co często stanowi przyczynę ograniczania tych partii w ca-
łościowym konstrukcie podziału socjopolitycznego. W przypadku gdy warto-
ści postmaterialistyczne nie wchodzą w relacje z partią polityczną (która jest 
przez nas traktowana jako partia o wartościach postmaterialistycznych), uważa 
się, że nie można mówić o podziale socjopolitycznym opartym na zasadach 
postmaterialistycznych. Oprócz tego o zasadności podziału socjopolitycznego 
w oparciu o przyjęcie bądź odrzucenie wartości postmaterialistycznych, może-
my mówić tylko wtedy, gdy tego rodzaju atrybut systemu partyjnego i rozgra-
niczenia socjalnego-dyskursywnego posiada oznaki stałości.

Wyodrębnienie fenomenu jakim są partie o wartościach postmateriali-
stycznych (w ramach „nowej polityki” i poza nią) wymaga podjęcia doprecy-
zujących kroków teoretyczno-metodologicznych o charakterze historycznym 
i porównawczym. Wzorem do takiej analizy, są systemy partyjne państw Eu-
ropy Zachodniej, w których partie polityczne, zaczynając z drugiej połowy 
XX w., rozwijają się w kierunku modyfikowanym (w kontekście postrzega-
nia partii jako takich, które przebywają zgodnie z tradycyjnym podziałem na 
partie lewicowe i prawicowe). Na przykład, w latach 60 zaczęły działać partie 
pacyfistyczne, ekologiczne, feministyczne oraz wiele innych, wspólną cechą 
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jakich jest protest przeciwko tak zwanej „starej polityce” (a dokładniej prze-
ciwko „starym partiom”)- związku z tym partie o wartościach postmateriali-
stycznych często są postrzegane jako partie „nowej polityki” („nowe partie”).

Cechą charakterystyczną partii o wartościach postmaterialistycznych jest 
to, że na obecną chwilę należy je postrzegać jako małe (a nawet lokalne) ugru-
powania polityczne. Tym nie mniej, są to ugrupowania stabilne i zajmują na-
leżyte im miejsce na spektrum partyjnym badanych państw. Postmateriali-
styczna ich istota wyraża się w: odpowiedzialności ekologicznej; autonomii 
osoby; demokracji uczestniczącej; szerzeniu się sprawiedliwości; równości 
płci; różnorodności cywilizacji, kultur i społeczeństw; progresie bez przemo-
cy. Dla większości partii o wartościach postmaterialistycznych właściwym jest 
decentralizacja struktury partyjnej (decyzje są podejmowane na podstawie 
dyskusji wewnątrzpartyjnej), a także stosowanie mechanizmów demokracji 
bezpośredniej (najczęściej stosowanymi są takie z nich jak: referenda we-
wnątrzpartyjne, stała rotacja, zakaz kandydowania kilka kadencji pod rząd na 
to samo stanowisko, zapewnienie możliwości reprezentacji kobiet, idea nie-
obecności w partii formalnego przywódcy itd.).

R. Inglehart twierdzi, że przejście do wartości postmaterialistycznych do-
prowadziło do zmian politycznego porządku w rozwiniętych społeczeństwach 
i w związku z tym ukształtował się nowy wymiar konfliktu politycznego. W myśl 
przeprowadzonych przez naukowca badań, w państwach europejskich obser-
wujemy proces przeformatowania tradycyjnych europejskich ugrupowań le-
wicowych i prawicowych. Na współczesnym postmodernistycznym etapie ich 
rozwoju „nowym” partiom lewicowym – w większości partie zielonych, partie 
feministyczne, partie grup gejów i lesbijek (należy jednak powiedzieć o tym, że 
partie ekologiczne nie zawsze są „nowymi” lewicowymi ugrupowaniami, dowo-
dem na co jest doświadczenie Estonii i Łotwy, gdzie partie ekologiczne zajmują 
pozycję prawicowo-centrowe) – przeciwstawiane są „nowe” partie prawicowe 
[40, s. 251] (do grona partii o potencjale największego wpływu należy zaliczyć 
partie antyimigranckie). „Nowe” partie są przez badacza postrzegane jako wynik 
reakcji na zmiany kulturowe zachodzące w społeczeństwach postmodernistycz-
nych. Podstawowymi indykatorami skrajnych partii prawicowych określanych 
jako „nowe” partie prawicowe są: antyimigranckie nastawienie; w niektórych 
aspektach programowych oraz w strukturze organizacyjnej wykazują podo-
bieństwo do faszyzmu; populizm. Partie te są wynikiem przejścia współczesnych 
państw rozwiniętych w stadium postmaterializmu i reakcją na pojawienie się 
„nowych” partii lewicowych.

Omówienia partii o wartościach postmaterialistycznych w państwach Euro-
py Środkowej (Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Sło-
wacja, Słowenia, Węgry), będziemy realizować etapowo. Na początku sięgniemy 
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do kategorii partii ekologicznych (enwironmentalistycznych/partii zielonych). 
Ugrupowania te znajdują się we wszystkich wymienionych państwach, a w nie-
których miały status rządowych (Tablica nr 1). Najbardziej znaczącymi wśród 
środkowoeuropejskich partii ekologicznych są: Łotewska Partia Zielonych 
(LZP) i Związek Zielonych i Rolników (ZZS) na Litwie, Zieloni Słowenii (ZS), 
a także Polityka Może Być Inna (LMP) na Węgrzech. Wszystkie te ugrupowa-
nia miały swoją reprezentacje w parlamentach narodowych. Z perspektywy 
reprezentacji wszystkich partii ekologicznych w parlamentach narodowych 
państw Europy Środkowej sytuacja wygląda w następujący sposób: po pierw-
szych wyborach parlamentarnych (początek lat 90 XX w.) zielonym udało się 
osiągnąć największy sukces (Rumunia, Bułgaria, Słowenia, Słowacja i Litwa 
– w kolejności sukcesów elektoralnych). W niedługim czasie jednak okazało 
się, że partie te są mało skuteczne – ponieważ po części zniknęły ze sceny 
parlamentarnej, a poczynając od trzecich kadencji w parlamentach państw 
Europy Środkowej obserwujemy zasadnicze zmniejszenie się ich reprezen-
tacji (głównym powodem zaistniałej sytuacji, w większości przypadków, na-
leżałoby uznać postępującą stabilizację systemów politycznych na poziomie 
tradycyjnych partii ideologicznych). Po pięciu kadencjach parlamentarnych 
sytuacja uległa polepszeniu – od razu w czterech państwach do parlamen-
tu weszły partie ekologiczne (Estonia, Łotwa, Węgry i Czechy). Ocena wyni-
ków szóstych wyborów wielopartyjnych do narodowych parlamentów państw 
Europy Środkowej jest przedwczesna, bowiem nie odbyły się one jeszcze we 
wszystkich badanych przypadkach (państwach). Z materiałów, którymi dys-
ponujemy na obecną chwilę, możemy powiedzieć, że sytuacja nie uległa zmia-
nie bądź w niektórych przypadkach pogorszyła się – na obecną chwilę zieloni 
mają swoją reprezentację w łotewskim parlamencie. Żadnego razu do parla-
mentu nie dostali się polscy zieloni, jednokrotnie mieli swoją reprezentację 
zieloni w Bułgarii (uwzględniając ich indywidualny udział w wyborach), na 
Litwie, w Rumunii (dwie partie mające swoich przedstawicieli w ramach jed-
nej kadencji), na Słowacji i Węgrzech; więcej niż jeden raz omawiane ugrupo-
wania znalazły się w parlamentach Estonii, Łotwy, Słowenii i Czech.

Odrębną kwestią pozostaje ocena skuteczności udziału partii zielonych w rzą-
dach państw Europy Środkowej (nie uwzględniamy udziału opartego na indywi-
dualnej kooptacji ministrów, a jedynie włączenie do gabinetów rządowych partii 
w postaci nadmiernego udziału i zbalansowania władzy). Udział partii zielonych 
w procesie rządowym miał miejsce w takich państwach jak: Łotwa, Rumunia, 
Słowenia i Czechy. Żadnego razu przedstawiciele partii ekologicznych nie obję-
li stanowiska ministra w gabinetach rządowych na Węgrzech. Najczęściej partie 
ekologiczne są rozpatrywane jako rządowe na Łotwie. Udział w rządzie, w oparciu 
o kooptacje, zanotowano w przypadku Estonii, Litwy, Polski i Słowacji.
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W kontekście zbliżenia się partii ekologicznych w Europie Środkowej z za-
sadami o charakterze lewicowym bądź centrolewicowym, w państwach Eu-
ropy Zachodniej jest traktowane jako coś normalnego, trzeba powiedzieć, że 
również w badanym obszarze da się zaobserwować proces zbliżania się dwóch 
ideologii. Partie ekologiczne w większości przypadku są postrzegane jako 
partie lewicowe bądź lewicowo-centrowe, między innymi w takich państwach 
jak: Bułgaria, Litwa, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry. W Estonii i na Łotwie 
natomiast partie enwironmentalistyczne są partiami prawicowo-centrowymi, 
a w Rumunii i w Czechach są to partie centrowe.

Kolejną grupą partii o wartościach postmaterialistycznych (kontrowersyj-
nych wobec poprzednich grup, reprezentowanych w większości przez „nowe” 
partie lewicowe) jest grupa składająca się z tak zwanych „nowych” partii prawi-
cowych, jakie zaczęły powstawać pod koniec lat 90 XX w. W związku z czym, 
wszystkie państwa Europy Środkowej należy podzielić na dwie grupy: pierwsza 
z nich składa się z państw, gdzie wpływ elektoralny i rządowy „nowych” partii 
prawicowych jest minimalny/minusowy; do drugiej grupy zaliczamy te pań-
stwa, gdzie partie tego typu są reprezentowane w parlamentach i gabinetach 
rządowych. Ze względu na fakt, że grupa ta jest przedmiotem niepokojów sze-
regu badaczy, proponujemy omówić ją nieco bardziej dokładnie.

Z grona „nowych” partii prawicowych w Europie Środkowej należy szcze-
gólną uwagę zwrócić na bułgarską partię polityczną Narodowe Zjednoczenie 
Ataka (ATA) – radykalna partia prawicowa powstała w 2005 r. Podstawowymi 
zasadami ideologicznymi są: anty-globalizm, statyzm, eurosceptycyzm, buł-
garski nacjonalizm, populizm [72, s. 30]. Ugrupowanie to ma swoich przed-
stawicieli w Parlamencie Europejskim (wybory z 2007 i 2009 r.). Nie należy 
do żadnej rodziny partii i nie posiada międzynarodowej/europejskiej afiliacji. 
W Parlamencie Europejskim partia jest członkiem tak zwanej grupy „niezrze-
szonych” (fr. – Non-Inscrits, angl. – Non-Attached Members) – innymi sło-
wy nie należy do żadnej z działających w Parlamencie grup politycznych (aby 
móc utworzyć grupę musi ona składać się minimalnie z 25 deputowanych, 
których łączyłaby wspólna ideologia)3. Oprócz tego „Ataka” ma także swoich 

3 W większości przypadków do członków grupy należą deputowani reprezentujący nurt socjalno-liberalny, po-
pulizm, konserwatyzm nacjonalistyczny, nacjonalizm. Po 2009 r. do tej grupy, w większości przypadków, należą 
przedstawiciele radykalnych partii prawicowych („nowych” partii prawicowych). Od 2009 r. do tej grupy należą 
kolejne partie wywodzące z państw Europy Środkowej: 1. wspomniana już „Ataka” z Bułgarii (2 deputowanych); 
2. „Ruch na rzecz Lepszych Węgier”, Jobbik  – Węgry (3 deputowanych); 3. Partia Wielka Rumunia – Rumu-
nia (2 deputowanych); 4. Partia „Nowe Pokolenie” – Chrześcijańscy Demokraci – Rumunia (1 deputowany). 
W Parlamencie Europejskim w latach 2004-2009 grupa ta składa się z takich oto partii środkowoeuropejskich: 
1. „Ataka” (3 deputowanych); 2. Partia „Niezależni Demokraci” – Czechy (3 deputowanych); Liga Polskich Ro-
dzin (2 deputowanych); Partia Ludowa – Ruch na rzecz Demokratycznej Słowacji (3 deputowanych). W 2007 r. 
utworzono grupę deputowanych „Tożsamość. Tradycja. Suwerenność”, składającą się z 23 euro-deputowanych. 
Przyjęty przez grupę statut przewidywał wszczęcie działań skierowanych na ograniczenie imigracji, grupa musi 



Krzysztof Białobłocki

112

przedstawicieli w parlamencie narodowym. Dwa najważniejsze przyjęte przez 
partię dokumenty programowe – „Dwanaście Zasad” i „Schemat Programo-
wy”, dosyć precyzyjnie określają jej nacjonalistyczny charakter: mówią o tym, 
że Bułgaria jest państwem jednego narodu; ustanawiają dominację kultury 
bułgarskiej nad etniczną i religijną różnorodnością; polityka ochrony praw 
mniejszości narodowych i etnicznych jest traktowana jako „zbrodnia narodo-
wa”. Wartym uwagi jest fakt, iż jej przedstawiciele nie umieszczają jej ideolo-
gicznie ani po prawej, ani po lewej stronie. Stosują natomiast słowo „Ataki” 
jako stricte partii bułgarskiej. Antagonistyczna istota programu wyraża się 
w stosunku do mniejszości tureckiej, która liczy kilka procent ludności za-
mieszkałej w Bułgarii. Wobec działalności partii zastosowano technikę „gra-
nicy sanitarnej”, kiedy to inne partie przyjęły strategię niemożności przepro-
wadzenia możliwych rozmów w celu powołania rządu koalicyjnego wspólnie 
z „Ataką”. Tym nie mniej, kiedy dwa lata pod rząd partia ta popierała rząd 
mniejszościowy B. Borisowa, udało się jej umocować niektóre swoje postulaty 
na poziomie ustawowym. Trzeba wspomnieć także o tym, że w Bułgarii dzia-
łały kolejne dwie „nowe” partie: 1). Narodowy Ruch na rzecz Ocalenia Ojczy-
zny (ONS), który w okresie 1997-2001 miał swoich przedstawicieli w parla-
mencie, a w 2005 wszedł do „Ataki”; 2). Związek Sił Patriotycznych „Obrona” 
(SPS-VZZ), która również w 2005 weszła do „Ataki”.

Podobną tendencję (większe sukcesy polityczne) wykazywaną przez „nowe” 
ugrupowania prawicowe można zaobserwować na Węgrzech i w Rumunii. 
W pierwszym przypadku omawiany kierunek jest reprezentowany przez par-
tię „Ruch na rzecz Lepszych Węgier” (Jobbik). Na dzień dzisiejszy przez wielu 
badaczy ugrupowanie to jest określane jako ugrupowanie o nastawieniu rady-
kalno-nacjonalistycznym, faszystowskim bądź  neofaszystowskim, antysemic-
kim antyromskim i homofobicznym4. Należy zaznaczyć, że partia sama siebie 
definiuje jako „ugrupowanie chrześcijańskie, oparte na zasadach konserwa-
tywnych i radykalno-patriotycznych”, a podstawowym zadaniem jest ochrona 
węgierskich interesów i wartości. Na obecną chwilę partia jest trzecią cieszącą 
się największym poparciem partią na Węgrzech, jednak jest partią opozycyj-
ną. Partia, w wyniku wyborów z 2009 r., posiada swoich przedstawicieli także 
w Parlamencie Europejskim. Kolejną „nową” partią prawicową, istniejącą już 
wcześniej na Węgrzech, jest Węgierska Partia Sprawiedliwości i Życia (MIÉP) 
i była postrzegana jako partia antysemicka. W 2005 r. partia w większości we-
szła do Jobbik, w wyniku czego powstał Alians partii trzeciej drogi (MIÉP–

przeciwstawić się projektowi Konstytucji UE, niedopuścić do przyjęcia Turcji do Unii. Tym nie mniej, grupa ta 
jest postrzegana jako grupa techniczna, co między innymi było powodem jej krótkiego istnienia na scenie poli-
tycznej – od stycznia do listopada 2007 r.

4 Zob. dokładniej [19, s. 359-360; 35; 36, s. 97; 48; 58, s. 18; 64, s. 262; 82; 85].
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Jobbik). Na dzień dzisiejszy poparciem wyborczym cieszy się jedynie pierwsza 
z omawianych węgierskich „nowych” partii prawicowych.

W Rumunii szczególną popularnością swego czasu cieszyło się „nowe” pra-
wicowe ugrupowanie – Partia Wielkiej Rumunii. Partia przez cztery kadencje 
była reprezentowana w niższej izbie parlamentu Rumunii (Izba Deputowanych), 
ale ani razu nie udało jej się uzyskać statusu partii rządowej. W tym przypadku 
partia od 2009 r. ma swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Z ide-
ologicznego punktu widzenia partia jest definiowana jako radykalnie prawico-
wa, antyimigracyjna, antywęgierska i ultranacjonalistyczna5.

W latach 1992-2012 r. odgrywają znaczącą rolę „nowe” ugrupowania pra-
wicowe na Słowenii. Mówimy, w tym przypadku o Słoweńskiej Partii Naro-
dowej (SNS), która miała swoich przedstawicieli we wszystkich kadencjach 
niższej izby parlamentu Słowenii. Naukowcy określają tą partię jako partię 
ekstremistyczną i nacjonalistyczną reprezentującą nurt eurosceptycystycz-
ny. Należy wspomnieć, że samo ugrupowanie nie chce być umieszczane na 
spektrum lewicowo-prawicowym. Na początku lat 90 partia uprawiała dys-
kurs szowinistyczny, a także zajmowała stanowisko antymigracyjne wobec 
obywateli byłych jugosłowiańskich republik. W obecnej chwili wyraża się ono 
w stosowanej przez partię retoryce antychorwackiej6. Partia zajmuje stanowi-
sko antykatolickie i homofobiczne.

Największą popularnością i potencjałem wpływu elektoralnego wśród państw 
regionu cieszy się „nowa” polska partia prawicowa – Liga Polskich Rodzin (LPR). 
Przypomnijmy, że partia ta swego czasu była partią rządową (dwukrotnie, w okre-
sie 2006-2007). W przypadku ideologicznego określenia partii, naukowcy zaj-
mują niejednoznaczne stanowisko. Najczęściej zwraca się uwagę na populistycz-
ne ukierunkowanie platformy omawianego ugrupowania politycznego, a także 
na jej klerykalne i nacjonalistyczne nastawienie. Wśród najbardziej ciekawych 
idei znajdujących się w programie partii, w różnych okresach jej działania były: 
eurosceptycyzm, żądanie publikacji archiwów SB z okresu PRLu („całkowita de-
komunizacja”)7. Nie zważając na głoszone przez siebie poglądy partia w 2004 r. 
oddelegowała do Parlamentu Europejskiego swoich przedstawicieli (10 posłów). 
Zaczynając od 2007 r. popularność partii zasadniczo się zmniejszyła.

Według liczby rządowego przedstawicielstwa najbardziej wyróżnia się Sło-
wacka Partia Narodowa. W zasadzie jest to partia socjalistyczno-narodowa, 

5 W Rumunii działa także partia „Nowa Generacja – Chrześcijańscy Demokraci” (PNGCD). Partia powstała 
w 2000 r. i jest określana jako partia nacjonalistyczna. Departament Państw USA (wykonawczy departament 
odpowiedzialny za stosunki międzynarodowe) określa tą partię jako partię o charakterze radykalnym, ale nie-
chętnie określa ją jako„nową” partię prawicową. 

6 Zob. dokładniej [10; 30, s. 199; 76, s. 152].
7 Zob. dokładniej [2, s. 94; 7, s. 365; 55; 61, s. 363; 66, s. 159; 69, s. 157; 74, s. 80].
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jednak często w stosowanej przez siebie retoryce sięga do haseł ultranacjonali-
stycznych i ekstremistycznych głównie wobec Węgrów, Rumunów, Romów oraz 
homoseksualistów, co pozwala na ocenę partii jako częściowo neorasistowskiej8. 
Ugrupowanie to zostało zapamiętane przez fakt, że na stronie internetowej partii 
w rozdziale, gdzie były dyskutowane sprawy związane z funkcjonowaniem partii, 
pojawiła się mapa przedstawiająca terytorium Węgier, które zostało podzielone 
pomiędzy dwoma państwami9 – Słowacją i Austrią. Po tym jak informacja po-
jawiła się w szerokim obiegu, mapa została usunięta ze strony, po czym partia 
poinformowała, że nie miała nic wspólnego z zaistniałym incydentem. Przeszłość 
przywódcy partii – J. Sloty również stwarza szereg nieporozumień,  szczególnie 
jeśli chodzi o jego wypowiedź, w której określił on faszystowskiego przywódcę J. 
Tiso „jednym z największych synów narodu słowackiego” [67].

„Nowe” prawicowe partie Czech dysponują dużo mniejszym potencjałem 
wpływu. W okresie 1990-2012 funkcjonowały kolejne partie tego typu: „Nie-
zależni Demokraci” (NEZDEM), Republikanie Miroslava Sládka (RMS)10. Pod-
stawowymi zasadami przyświecającymi ich działalności są: ograniczenie imi-
gracji do Czech, skasowanie dwuizbowości, skasowanie modelu progresywnego 
opodatkowania i wprowadzenie dodatkowych funkcji bezpośredniej demokra-
cji (bezpośrednie wybory prezydenta), ograniczenie praw Romów. Czeskim 
partiom, tego właśnie nurtu, nie udało się oddelegować żadnego przedstawi-
ciela do parlamentu. Podobna sytuacja ma miejsce wśród innych państw Eu-
ropy Środkowej: Estonii (Centralny Związek Nacjonalistów Estonii, ERKL); na 
Łotwie (Wszystko dla Łotwy, VL – niektórzy członkowie ugrupowania poprzez 
udział partii w bloku wyborczym z bardziej konserwatywną partią „Dla Oj-
czyzny i Wolności TB/LNNK); na Litwie (Partia „Młoda Litwa”, JL), częściowo 
w Polsce (chodzi o różnego rodzaju satelity i odłamy największej „nowej” par-
tii – Ligi Polskich Rodzin: „Praojczyzna”, Stronnictwo Narodowe [24, c. 159], 
Polska Partia Narodowa (PPN); częściowo na Słowacji (Prawicowa Słowacka 
Partia Narodowa (PSNS), Partia Ludowa – Nasza Słowacja (LSNS)). Listę oraz 
elektoralne/ rządowe sukcesy partii prawicowych są umieszczone w Tablicy 2.

Postindustrialna istota takich partii stała się podstawowym indykatorem 
ich odrębności wobec tradycyjnych partii. Opisując podstawowe cechy partii 
antyimigranckich trzeba powiedzieć o tym, że są one produktem społeczeń-
stwa postmaterialistycznego i funkcjonują na zasadach gospodarki rynko-
wej i demokracji parlamentarnej; właściwe jest im dążenie do wzmocnienia 
tożsamości narodowej, zachowania kultury narodowej poprzez izolacjonizm 

8 Zob. dokładniej [2, s. 44; 3, s. 408; 46, s. 352; 66, s. 314; 75, s. 128; 86, s. 63].
9 Törölték Magyarországot Slota pártjának térképéről, źródło: http://www.origo.hu/nagyvilag/20080416-jan-slota-

partjanak-honlapjan-toroltek-europa-terkeperol-magyarorszagot.html (06.2012)
10 Do tego czasu działała Partia Koalicja na rzecz Republiki – Republikańska Partia Czechosłowacji (SPR-RSČ).
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i wzmocnienie jednorodności narodowej; zachowanie wysokiego poziomu 
życia, a także zwiększenie konsumpcji przez obywateli należących do ojczy-
stego narodu, wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego pań-
stwa; ograniczenie imigracji, zmniejszenie podatków oraz wydatków państwa, 
wzmocnienie znaczenia państwa w sprawach zapewnienia praworządności 
i porządku, ochrona tradycyjnych wartości rodzinnych. W taki sposób mamy 
do czynienia z procesem kształtowania „nowej” samodzielnej rodziny partii 
prawicowych odmiennych od rodziny partii tradycyjnych.

Kolejną grupą partii o wartościach postmaterialistycznych są tak zwane 
partie specjalne (inaczej: partie specjalne/wyspecjalizowane interesów poli-
tycznych). Próbę klasyfikacji tej grupy podejmują D. Baron [4], G. Grossman 
і Е. Helpman [23], N-G. Martineau [60] (w większości przypadków czynią 
to z perspektywy oceny wpływu różnych grup społecznych na proces po-
dejmowania wyspecjalizowanych/ branżowych decyzji politycznych, a także 
z perspektywy sposobu traktowania współczesnego lobbingu w prawie), do 
tego grona także są zaliczani H. Döring i Ph. Manow [11]. Specjalne partie 
polityczne są przez nas definiowane jako partie u podstaw działalności pro-
gramowej, których leżą specjalne/nietradycyjne wartości i interesy. Interesy 
te, o czym świadczy praktyka ich funkcjonowania, posiadają charakter post-
materialistyczny. Struktury tych partii nie można klasyfikować według jedna-
kowych kierunków problemowych i organizacyjnych. Elementem łączącym 
funkcjonowanie omawianych partii staje się nietradycyjne i nie bardzo rozpo-
wszechnione przyjmowane przez nich stanowisko, a także ograniczone grono 
ich wyborców i sympatyków. W związku z tym, grupa partii o wartościach 
postmaterialistycznych nie jest grupą jednorodną i dlatego proponujemy wy-
odrębnić z tej grupy kilka innych podgrup (ze względu na sytuację jaka ma 
miejsce w państwach Europy Środkowej).

Pierwsza grupa partii składa się z partii feministycznych. Partie te nie są 
obecne we wszystkich państwach regionu, ale w niektórych z nich stano-
wią część systemu partyjnego państwa. Najwięcej takich partii znajduje się 
w Polsce (Sojuszu Kobiet Przeciw Trudnościom (SKTZ), Polski Sojusz Kobiet 
(z formalnego punktu widzenia należałoby o tej organizacji mówić jako o or-
ganizacji pozarządowej), a także Partia Kobiet), na Węgrzech (Chrześcijańska 
Partia Kobiet (historyczna partia), Węgierska Partia Kobiet i Węgierska Partia 
Feministyczna). Należy także wspomnieć o partiach feministycznych w Buł-
garii (Demokratyczny Sojusz Kobiet), Czech (Wspólnota na rzecz Rodziny – 
„Partia Kobiet”) oraz na Litwie (Partia Kobiet). Cechą charakterystyczną dzia-
łalności politycznej tych partii jest fakt, że nie wszystkie te partie uczestniczą 
w kampaniach wyborczych i nie zawsze stawiają sobie za zadanie osiągnięcie 
przedstawicielstwa parlamentarnego (nie wspominając już o przedstawiciel-
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stwie rządowym). Przypadki elektoralnego włączenia się partii feministycz-
nych regionu zostały tym nie mniej odnotowane. Przykładem może być udział 
w wyborach do parlamentu polskiego w 2007 r.  Partii Kobiet (PK) (w tym 
samym roku powstała również partia), kiedy to udało się jej uzyskać poparcie 
0,27% głosów wyborców.

Do drugiej grupy partii specjalnych (w tym przypadku największej) są za-
liczane tak zwane partie emerytów. Pojawia się szereg wątpliwości dotyczących 
przynależności tej grupy partii do organizacji o wartościach postmaterialistycz-
nych. Spróbujmy krótko je wyjaśnić. Polityka partyjna współczesnej Europy 
(w tym także Europy Środkowej) często wykazuje ujawnione zgeneralizowane 
uprzedzenia (zgeneralizowane uprzedzenia zakładają uwzględnienie uprzedzeń 
powstałych w oparciu o zmianę pokoleń). „Starsi” wyborcy (z perspektywy ich 
wieku) bardziej są nastawieni na udział w procesie partyjnym wyrażającym się: 
po pierwsze, poprzez głosowanie na partie polityczne w czasie wyborów; po dru-
gie, poprzez uzyskanie przez nich członkowstwa w partiach politycznych, o czym 
mówi A. Goerres [21]. „Młodsi” wyborcy natomiast, wykazują tendencję skiero-
waną na nieuczestniczenie w oficjalnej polityce wyborczej partii, zajmując bierną 
postawę zaniepokojenia wobec zdefiniowania takiego zjawiska jak „zmętnienie”11 
partyjnej demokracji oraz organizacji społeczno-politycznych12. Poszczególne 
partie polityczne są nieproporcjonalnie popierane właśnie przez starsze grupy 
wiekowe. Taka sytuacja ma miejsce, na przykład, w przypadku oceny elektoratu 
Komunistycznej Partii Czech i Moraw (KSČM), o czym mówi S. Hanley [25], 
kiedy to wyborcy w starszym wieku stanowią większość. W rezultacie mogą one 
wywierać zasadniczy wpływ na proces pojmowania przez partie ich priorytetów 
w dziedzinie dalszego rozwoju programów partyjnych, sposobu reakcji na poli-
tyczne apele ze strony wyborców partii.

Starzenie się ludności, wzrastające znaczenie problemów związanych ze sta-
rzeniem się społeczeństwa, posiadają potencjał pojawiania się „nowych” partii, 
co w dużym stopniu jest lekceważone. Nie zważając na fakt pojawienia się na 
peryferiach systemu partyjnego Europy w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci 
emeryckich partii (inaczej partii emerytów), „partie szarego interesu” (okre-
ślenie A. Goerresa [22]), na pierwszy rzut oka zostały ocenione jako zjawisko 
nie mające większego znaczenia [21, 85]. Tym nie mniej partie „szarego inte-
resu” tworzą nowe zjawisko społeczno-polityczne, a także potencjalnie nową 
rodzinę partii ukształtowaną w oparciu o zasady instytucjonalne obowiązu-

11 Zachodni badacze zajmujący się problemami politologii komparatystycznej  często stosują pojęcie „zmętnienia” 
bądź „poszarzenia” demokracji. Pod tym pojęciem rozumieją proces charakteryzujący się stosunkowym spad-
kiem aktywności politycznej wyborców w dziedzinie rozwiązywania tradycyjnych problemów rozwoju, w opar-
ciu o procedury o charakterze uczestniczącym (partycypatorskim). 

12 Zob. dokładniej [28, 73, 77].
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jące w europejskiej polityce partyjnej. Według H. Herzoga [29] niezależnie 
od potencjału uzyskania od wyborców poparcia, nowe partie „minorytarne” 
mogą stać się markerem do pojawienia się nowych problemów politycznych, 
stanowią także poprzedzający indykator, który dla szerokiej rzeszy wyborców 
może stanowić przyczynę przedefiniowania i dokonania powtórnej oceny toż-
samości społeczno-politycznych lub stanowić przyczynę poszukiwania mecha-
nizmów realizacji polityki protestacyjnej. Należy do tego także dodać, że w nie-
których państwach europejskich partie „szarego interesu” już dzisiaj cieszą się 
dostatecznymi sukcesami wyborczymi, w związku z czym zasadnym będzie 
mówienie o tym, że partiom tym udało się uzyskać polityczny potencjał wpły-
wu. Możemy także odnotować przypadki kiedy to partie te były także partiami 
rządowymi (na przykład w Słowenii).

Pominiemy historię kształtowania się partii emerytalnych, jednak należa-
łoby powiedzieć o tym, że fenomen ten po raz pierwszy został zastosowany 
w państwach Europy Zachodniej. Pierwsze partie emerytów w Europie powsta-
wały w okresie powojennym – 1940-1950. Znane są poszczególne przypadki 
powstawania takich partii i w okresie międzywojennym. Precyzyjna forma tych 
organizacji jest historycznie różnorodna i jest uzależniona, przede wszystkim, 
od kontekstu narodowego, który odzwierciedla konkretne modele „polaryzacji” 
(mechanizmu stałego pionowego podziału społeczeństwa) i/bądź „partyfikacji” 
(przymusowe wcielenie do określonej partii) życia społecznego lub konkretne 
strategie działalności organizacji masowych. Z początkiem lat 90 partie emeryc-
kie zaczęły powstawać w państwach Europy Środkowej i są obecne praktycznie 
we wszystkich badanych przypadkach (z wyjątkiem Litwy). Największa ilość ta-
kich partii funkcjonuje w Polsce, a także w Estonii, Rumunii, na Łotwie i Słowa-
cji. Z perspektywy potencjału wpływu takich partii, sytuacja zasadniczo różni 
się w każdym z przypadków: najbardziej wpływowa partia emerycka działa na 
Słowenii; o umiarkowanym potencjale wpływu (w przypadku analizowanych 
państw) partie emeryckie działają w Czechach, Estonii i Polsce; w reszcie państw 
Europy Środkowej udział analizowanych partii jest praktycznie nie zauważalny 
na arenie politycznej.

Proponujemy nieco dokładniej zbadać polityczną reprezentację Demokra-
tycznej Partii Emerytów Słowenii (DeSUS), która powstała w 1991 r. Partia jest 
postrzegana jako ugrupowanie polityczne stawiające sobie za cel rozwiązanie 
„jednego problemu” („partia jednego problemu”); jest to partia centrowa, któ-
ra opiera się na zasadach sprawiedliwości społecznej13. Stale uczestniczy w wy-
borach parlamentarnych i zawsze uzyskuje przedstawicielstwo w parlamencie. 
Wartym uwagi jest także fakt, że partia kilka razy była członkiem gabinetu 

13 Zob. dokładnie [6, 32, 52, 82, 84].
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rządowego: 1). w rządzie J. Drnovšeka (od lutego 1997) – minimalistycznie 
zwycięska koalicja składająca się z trzech partii o charakterze różniącym się 
ideologicznie; 2). w rządzie A. Ropa (z 2002 r.) – jako nadwyżkowo-zwycięska 
koalicja składająca się z czterech partii lewicowo-centrowych; 3). w rządzie 
A. Ropa (z kwietnia 2004 r.) – jako minimalnie zwycięska koalicja składają-
ca się z trzech partii lewicowo-centrowych; 4). w rządzie J. Janša (z grudnia 
2004 r.) – minimalnie zwycięska koalicja, przeważnie prawicowo-centrowa; 
5). w rządzie B. Pahora (z listopada 2008 r.) – minimalnie zwycięska koali-
cja składająca się z partii lewicowo-centrowych. Pełna lista partii emeryckich 
w państwach Europy Środkowej została umieszczona w Tablicy 3.

Trzecią grupą specjalnych partii o wartościach postmaterialistycznych są tak 
zwane partie „libertariańskie”. Są to ugrupowania polityczne stojące na stano-
wisku potrzeby wprowadzenia zasad „państwa minimalistycznego”, a także roz-
szerzenia metod bezpośredniej demokracji. Stanowią one nowy rodzaj partii 
politycznych, które przez niektórych naukowców są oceniane jako współczesny 
rodzaj partii liberalnych, co jednak nie jest takie oczywiste i wymaga sprosto-
wania. Libertaryzm (bądź jeszcze inaczej libertariaństwo/libertarianizm), jest 
nie tylko nowym etapem w rozwoju liberalizmu, ale także zestawem wartości 
i zasad, które są postrzegane jako nietradycyjne i nowoczesne. Podstawowymi 
zasadami ideologicznego pozycjonowania partii są: wolność personalna i tole-
rancyjność; odrzucenie kwestii narodowościowych; antycentralizm w zarządza-
niu państwem; popieranie idei wolnego rynku w oparciu o zasady Szkoły Au-
striackiej i ograniczenie kontroli państwa w dziedzinie finansów do minimum 
(koncepcja „państwa minimalistycznego”).

Przykładem takich partii odwołujących się do libertariańskiego sposobu 
traktowania problemów rozwoju społecznego są: „Unia Wolności” – „Unia 
Demokratyczna” (US–DEU)14, Partia Wolnych Obywateli (Svobodní)15 w Re-
publice Czeskiej; Wolność i Praworządność (WiP)16, Unia Polityki Realnej 
(UPR)17, i Kongres Nowej Prawicy (KNP)18 w Polsce; „Wolność i Solidarność” 
(SiS)19 na Słowacji.

14 Od 2006 r. jest to partią libertariańską (powstała w 1998 jako partia liberalna).
15 Powstała w 2009 r. i wzięła udział w wyborach do parlamentu narodowego i Parlamentu Europejskiego. Nie uzy-

skała żadnego miejsca w obydwu parlamentach.
16 Istniała w okresie 2005-2011. Partia powstawała jako symbioza idei konserwatyzmu, liberalizmu i monarchizmu. 

W 2011 weszła do Unii Polityki Realnej, w wyniku czego powstał Kongres Nowej Prawicy.
17 Powstała w 1987 r. i była postrzegana jako partia konserwatywna i monarchistyczna. Wiele elementów ideolo-

gicznych zapożyczyła od nowych ideologii konserwatywnych i liberalnych: zasady liberalizmu gospodarczego, 
konserwatyzmu fiskalnego, konserwatyzmu libertariańskiego. W 1991 r. uzyskała trzy miejsca w parlamencie 
i jest to największy sukces tego ugrupowania politycznego.

18 Partia konserwatywno-libertariańska, która powstała w 2011 r. w wyniku złączenia się dwóch wyżej wymienionych partii.
19 Z formalnego punktu widzenia partia reprezentuje ideologię właściwą klasycznemu liberalizmowi. Na podsta-
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Odrębną grupę specjalnych partii o wartościach postmaterialistycznych tworzą 
inne partie, które w kontekście państw Europy Środkowej, określamy jako par-
tie specyficzne. W tym przypadku chodzi o Czeską Partię Piracką (CPS) założoną 
w 2009 r. w oparciu o model Szwedzkiej Partii Pirackiej. Działalność partii skiero-
wana jest na krytykę rządu, a szczególnie jego działań korupcyjnych, a także pro-
paguje potrzebę zapewnienia wolnego dostępu do informacji. W tym przypadku 
należy mówić o partiach stawiających sobie za cel walkę z korupcją i ochronę pod-
stawowych zasad bezpośredniej demokracji. Wspomniane partie są określane jako 
nowe i dlatego będziemy je klasyfikować jako partie antykorupcyjne. Przedstawi-
cielem tej grupy może być, na przykład, partia Sprawy Publiczne (VV)20 w Cze-
chach. Spośród innych partii specyficznych należałoby wyróżnić partie satyryczne 
(celem jakich jest wyśmiewanie władzy): Partia Przyjaciół Piwa Polski (PPPP)21, 
Wesoła Partia Polityczna (PK-CPP)22.

Zaproponowana lista specjalnych partii o wartościach postmaterialistycz-
nych nie jest przypadkowa. Dla jej tworzenia sięgamy do klasyfikacji zapro-
ponowanej przez J-E Lane, S. Ersson dotyczącej pozycjonowania partii na 
ideologicznym spektrum (nie wszystkie partie poddają się klasyfikacji, często 
powstają one dla rozwiązania „jednego problemu”). Badacze wyróżniają par-
tie problemów strukturalnych, które są specyficzne dla zdefiniowanych grup 
społecznych, a także partie problemów niestrukturalnych, które umieszczo-
ne są w procesie politycznym na poziomie ogólnonarodowym (ponadnaro-
dowym). Faktury strukturalne są rozpatrywane przez nas jako znaczący po-
wód kształtowania specjalnych partii, a także różnych innych rodzajów partii 
o wartościach postmaterialistycznych. W oparciu o prace F. Muller-Rommela, 
R. Kcharmel i J. Robertsona, trzeba powiedzieć o tym, że ich pojawienie się 
powoduje powstanie problemów o oznakach tak strukturalnych tak i niestruk-

wie analizy faktycznych działań podejmowanych przez to ugrupowanie polityczne, staje się zrozumiałym, że jej 
działalność opiera się na zasadach libertaryzmu obywatelskiego; liberalizacji ustaw regulujących sprawy związa-
ne z narkotykami oraz związkami partnerskimi. Partia została założona w 2009 r i już po roku partia zdobyła 22 
miejsca w parlamencie, wstąpiwszy do prawicowo-centrowego gabinetu rządowego [26, 27].

20 Partia powstała w 2001 r. i jej ideologia opiera się na zasadach konserwatywnego liberalizmu i fiskalnego kon-
serwatyzmu. W przypadku stosowania zasad demokracji bezpośredniej, partia proponuje przeprowadzanie re-
ferendów internetowych. W 2010 r. w wyniku wyborów partia uzyskała 10,09 %  poparcia wyborców w wyniku 
czego udało się jej zdobyć 22 mandaty. Na obecną chwilę partia jest partią rządową w gabinecie rządowym 
składającym się z trzech partii tworzących rząd prawicowo-centrowy. 

21 Partia powstała w 1990 r. Początkowe zadanie partii polegało na stworzeniu kultury picia piwa w zamian moc-
nych alkoholi odwołującej się do wzorcu brytyjskiego – partia stawia sobie ze zadanie walkę z alkoholizmem. 
Z czasem, partia jednak zaczęła być wyjątkowo postrzegana z perspektywy satyry, co zresztą pozwoliło jej na 
zdobycie poparcia wśród wyborców. Z czasem członkowie partii zaproponowali poważną platformę partyjną. 
Pozostawiono początkową zasadę mówiącą o tym, że piwo jest symbolem wolności zebrań i wolności wypo-
wiedzi, tolerancyjności intelektualnej, a także wyższego poziomu życia. W 1991 r. partia zdobyła 16 mandatów 
(2,97% poparcia wyborców). Z czasem partia zaprzestała swojej działalności

22 Działalność partii jest wyjątkowo skierowana na krytykę przedstawicieli władzy. W 2010 r. w czasie wyborów 
parlamentarnych udało się jej zdobyć 0,6 % głosów wyborców. 



Krzysztof Białobłocki

120

turalnych – nieznaczna ilość tych partii proponuje nowe rozwiązania proble-
mów, które pojawiają się zarówno w społeczeństwach postindustrialnych tak 
i w innych społeczeństwach, sięga często jedynie do alternatywnych wobec 
„starych” sposobów rozwiązania tychże problemów, które w całości mieszczą 
się w granicach tradycyjnego „kontinuum spektrum lewicowo-prawicowego”.

W empirycznym i teoretyczno-metodologicznym badaniu, udało się nam 
udowodnić tezę T. Pohunktke mówiącego o tym, że powstawanie partii „no-
wej” polityki odbywa się według pięciu scenariuszy (wariantami wpływu ele-
mentów „nowej polityki” na funkcjonowanie systemu partyjnego): 1). pojawie-
nie się „nowych” ruchów społecznych; 2). wzrost wpływu nowych „małych” 
partii; 3). „odejście” części zwolenników tradycyjnych partii lewicowych i pra-
wicowych do postmaterialistycznych lewicowych i prawicowych partii poli-
tycznych; 4). „alienacja” nosicieli tak zwanej „nowej świadomości politycznej” 
w stosunku do polityki, a także ich rezygnacja z popierania partii; 5). tworzenie 
nowych partii.

Problem powstawania partii o wartościach postmaterialistycznych nie jest 
problemem samowystarczalnym, znajduje się bowiem na granicy funkcjo-
nowania partii „starego” i „nowego” podziału socjopolitycznego. Korzystając 
z informacji o preferencjach wyborców w dziesięciu państwach O. Knutzen 
dokonał sprawdzenia teorii powstania „nowej polityki” i doszedł do wniosku, 
że mamy do czynienie ze współistnieniem „starego” i „nowego” konfliktu, ale 
żaden z nich nie pełni roli konfliktu dominującego. Podobny wniosek nasuwa 
się i w przypadku postkomunistycznych państw Europy Środkowej. W więk-
szości przypadków partie o wartościach postmaterialistycznych kontynuują 
dotychczasowo przyjęty kierunek działań partii „starej” polityki. O czym wy-
raźnie powiedział H. Kitschelt, który badał „nową dyferencjację i polaryzację 
strukturalną” w Europie. Otóż pod koniec XX w. i na początku XXI w. postko-
munistycznych państwach europejskich dokonano nowego podziału socjopo-
litycznego, opartego na problemach „nowej polityki”. Dychotomicznymi stro-
nami podziału stały się „nowe” partie lewicowe i prawicowe. Cechą wspólną 
dla tych partii jest ich charakter postmaterialistyczny, w związku z czym róż-
nią się one od „starych” / tradycyjnych politycznych partii lewicowych i pra-
wicowych w państwach Europy Środkowej.
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Tablica 1
Partie ekologiczne w państwach Europy Środkowej: udział elektoralny i przedstawiciel-
stwo

Pań-
stwo Partia RPP1 LWP2 NPWP, 

%
NIM 
WP RPN LEW

NPW-
PE,  
%

NI 
MW 
PE

RPE PR

Bułga-
ria

Klub Polityczny „Ekogłasnost” 
(PKE)* 1990 4 к3 17 

(1990) 4 - - - - -4

Partia Zielonych Bułgarii (ZP) 2004 3 (k) 5,6 - - 2 0,7 - - -
„Zieloni” (Z) 2008 1 0,5 - - 1 0,7 - - -

Cze-
chy Partia Zielonych (SZ) 1989 6 6,3 6 (2006) 1 2 3,2 - - 1

Esto-
nia

Zieloni Estonii (EER) 2006 2 7,1 6 (2006) 1 - - - - -
Partia Zielonych (ERP)* 1990 2 н.д. 1 (1992) 1 - - - - -

Estońska Partia Zielonych (PER)* 1990 2 н.д. - - - - - - -
Rojaliści i Zieloni (KunRoh)* 1994 1 0,8 - - - - - - -

Partia Lasu (Metsa)* 1994 1 0,6 - - - - - - -
Litwa Litewska Partia Zielonych (GPL) 1990 2 3,0 4 (1990) 1 - - - - -

Łotwa
Łotewska Partia Zielonych (LZP) 1990 4 4,4 4 (1995) 4 - - - - 2

Związek Zielonych i Rolników 
(ZZS) 2002 3 19,7 22 

(2010) 3 2 4,3 - - 9

Polska 

Polska Partia Ekologiczna   
– Zieloni (PPE-Z)* 1991 1 0,8 - - - - - - -

Polska Partia Ekologiczna – 
– Polscy Zieloni (PPE/PPZ)* 1991 1 0,6 - - - - - - -

Forum Ekologiczne (FE)* 1989 3 н.д. - - - - - - -
Zieloni 2004 (Zieloni) 2003 1 н.д. - - 2 н.д. - - -
Zdrowa Polska (ZP)* 1990 1 0,8 - - - - - - -

Ru-
munia

Rumuński Ruch Ekologiczny 
(MER)* 1989 1 2,6 12 

(1990) 1 - - - - 1

Rumuńska Partia Ekologiczna 
(PER)* 1978 1 1,7 8 (1990) 1 - - - - -

Partia Zielonych (PV) brak 
ifo. 1 н.д. - - - - - - -

Słowa-
cja Partia Zielonych (SZ)* 1989 5 н.д. 6 (1990) 1 - - - - -

Słowe-
nia

Partia Młodzieży Słowenii (SMS) 2000 2 4,3 4 (2000) 1 - - - - -
Zieloni Słowenii (ZS) 1989 4 3,7 5 1 - - - - 1

Węgry Polityka Może być Inna (LMP) 2009 1 7,5 16 
(2010) 1 1 2,6 - - -

* Partie, które w czasie pisania opracowania zaprzestały swoją działalność – w wyniku samorozwiązania bądź 
weszły do struktury innych partii 

Źródło: częściowo na podstawie bazy danych pochodzących Parliament and government composition 
database (ParlGov): http://parlgov.org/. Zob. także Döring H., Manow P., Parliament and government 
composition database (ParlGov), [w:] An infrastructure for empirical information on parties, elections and 
governments in modern democracies, 2011.
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Tablica 2
„Nowe” prawicowe partie państw Europy Środkowej: udział elektoralny i przedstawicielstwo 

Pań-
stwo Partia RPP LWP NPWP, 

% NIMWP RPN LEW NPWPE, 
%

NIMW-
PE RPE PR

Bułga-
ria

Narodowe Zjednoczenie 
„Ataka” (ATA) 2005 2 9,4 21 (2009) 2 3 14,2 3 3 -

Narodowy Ruch na rzecz 
Ocalenia Ojczyzny (ONS)* 1997 1 7,6 19 (1997) 1 - - - - -

Związek Sił Patriotycznych 
„Obrona” (SPS-VZZ)* 2004 2 (к) н.д. н.д. 2 - - - - -

Czechy

„Niezależni Demokraci” 
(NEZDEM) 2003 2 0,7 - - - - - - -

Republikanie Miroslava 
Sládka (RMS) 2001 2 0,9 - - - - - - -

Koalicja na rzecz Republi-
ki – Republikańska Partia 

Czechosłowacji (SPR-
-RSČ)*

1991 2 8,0 18 (1996) 2 - - - - -

Estonia Centralny Związek Nacjo-
nalistów Estonii (ERKL) 1993 2 0,6 - - - - - - -

Węgry

„Ruch na rzecz Lepszych 
Węgier” (Jobbik) 2003 2 16,7 26 (2010) 1 1 14,8 3 1 -

Partia Sprawiedliwości 
i Życia (MIÉP) 1993 5 5,5 14 (1998) 1 - - - - -

Alians partii trzeciej drogi 
(MIÉP–Jobbik)* 2005 1 2,2 - - - - - - -

Litwa „Młoda Litwa”, (JL)* 1992 2 3,6 1 (1992) 1 - - - - -

Łotwa „Wszystko dla Łotwy” 
(VL)* 2006 2 (к) 1,5 6 (к) 1 1 2,8 - - -

Polska

„Praojczyzna” (DO)* 2004 - - - - - - - - -
Polska Partia Narodowa 

(PPN) 2004 1 0,3 - - 1 0,04 - - -

Stronnictwo Narodowe 
(SN)* 1928 1 0,7 - - - - - - -

Ligi Polskich Rodzin (LPR) 2001 3 8,0 38 (2001) 2 1 15,9 10 
(2004) 1 2

Rumu-
nia

Partia Wielka Rumunia 
(PRM) 1991 5 19,5 126 (200) 4 3 8,7 3 (2009) 2 -

Słowa-
cja

Prawicowa Słowacka Partia 
Narodowa (PSNS)* н.д. - - - - - - - - -

Partia Ludowa – Nasza 
Słowacja (LSNS) 1998 2 1,58 - - - - - - -

Słowacka Partia Narodowa 
(SNS) 1989 8 13,9 22 (1990) 6 1 5,6 1 (2009) 1 6

Słowe-
nia

Słoweńska Partia Narodo-
wa (SNS) 1991 5 9,9 12 (1992) 5 - - - - -

* Partie, które w czasie pisania opracowania zaprzestały swoją działalność – w wyniku samorozwiązania bądź 
weszły do struktury innych partii 
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Źródło: częściowo na podstawie bazy danych pochodzących Parliament and government composition 
database (ParlGov): http://parlgov.org/. Zob. także Döring H., Manow P., Parliament and government 
composition database (ParlGov), [w:] An infrastructure for empirical information on parties, elections and 
governments in modern democracies, 2011.

Tablica 3
Partie emerytalne w państwach Europy Środkowej:  
udział elektoralny i przedstawicielstwo 

Państwo Partia RPP LWP NPWP, 
%

NIM 
WP RPN LEW NPW-

PE, %
NIM 
WPE RPE PR

Bułgaria Bułgarski Ruch na rzecz Solidarności 
Społecznej (SSM)

2007 - - - - - - - - -

Czechy „Emeryci na rzecz bezpiecznego 
życia” (DŽJ)5

1992 3 3,77 - - - - - - -

Estonia
Estońska Unia Emerytów (EPL) 1992 1 3,71 - - - - - - -

Estońska Unia Emerytów i Rodzin 
(EPPL)6

1995 2 - - - - - - - -

Węgry Partia Emerytów (NYUP) 1994 2 0,02 - - - - - - -

Łotwa
Partia Emerytów i Osób Starszych * н.д. - - - - - - - - -

Łotewski Renesans (LA)* н.д. - - - - - - - - -

Polska 

Stowarzyszenie Emerytów  
i Rencistów (O/W Legnica)*

1991 1 0,04 - - - - - - -

Partia Rencistów i Emerytów (NER)* 1991 1 0,04 - - - - - - -
Krajowa Partia Emerytów i Renci-

stów (KPEiR)7
1994 2 2,18 1 1 1 0,8 - - -

Narodowy Alians Emerytów 
(KPPiRRP)

1997 1 1,63 - - - - - - -

Rumu-
nia

Partia Emerytów Rumunii (PPR) 2000 1 0,66 - - - - - - -
Partia Ochrony Narodowej i Socjal-

nej (PPPS)
2008 1 0,12 - - - - - - -

Słowacja
Partia Emerytów i Socjalnie  

Zależnych (SDSO)
1995 - - - - - - - - -

Partia Emerytów Słowacji (SDoS)8 1995 - - - - - - - - -

Słowenia Demokratycznej Partii Emerytów 
Słowenii (DeSUS)

1991 4 7,47 7 4 1 7,2 - - 5

* Partie, które w czasie pisania opracowania zaprzestały swoją działalność – w wyniku samorozwiązania bądź 
weszły do struktury innych partii 

Źródło: częściowo na podstawie bazy danych pochodzących Parliament and government composition 
database (ParlGov): http://parlgov.org/. Zob. także Döring H., Manow P., Parliament and government 
composition database (ParlGov), [w:] An infrastructure for empirical information on parties, elections and 
governments in modern democracies, 2011.
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ГЕННАДІЙ ШИПУНОВ

Теоретико-методологічні засади дослідження переходу від 
авторитаризму до демократії країн центрально-східної європи (на 
прикладі україни).

Однією з головних особливостей трансформаційних процесів 
на пострадянському просторі стало формування та утвердження у 
значній частині країн цього регіону таких політичних режимів, які, 
поєднуючи у собі елементи авторитаризму та демократії, утворюють 
новий, гібридний тип політичних режимів. Необхідність теоретично 
послідовного та емпірично адекватного дослідження цього феномену 
вимагає наявності певної теоретико-методологічної бази. З огляду на 
це, у статті проаналізовано та систематизовано головні підходи щодо 
концептуалізації гібридних режимів, подано авторське визначення цієї 
категорії, виділено основні індикатори, які дають змогу ідентифікувати 
належність певного режиму до розряду гібридних, а також представлено 
авторську методику підрахунку цих індикаторів. На основі розробленої 
теоретико-методологічної схеми проведено аналіз особливостей 
функціонування політичного режиму України періоду президентства Л. 
Кучми, В. Ющенка та В. Януковича.

Ключові слова: політичний режим, транзит, демократія, авторитаризм, 
гібридний політичний режим, політичний режим України. 

Gennadiy Shipunov
Theoretical and Methodological Grounds of Analyzing Processes Of 
Transition From Authoritarianism Toward Democracy In The Coun-
tries Of Central And Eastern Europe (as exemplified by Ukraine)

The formation and establishment of such political regimes which, combining 
elements of authoritarianism and democracy, create a new hybrid type of politi-
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cal regime, has become  one of the main features of transformation processes in 
the majority of  countries within the territory of the former Soviet Union.

The necessity of theoretically consequential and empirically adequate re-
search of this phenomenon requires a certain theoretical and methodological 
basis. Working on this premise a complex analysis of main approaches towards 
conceptualisation of hybrid regimes have been analysed and systematized, the 
author’s definition of this notion has been provided, the main indicators iden-
tifying a certain regime as belonging to the category of hybrid ones have been 
distinguished, and the author’s methods of these indicators calculation have been 
developed. On the basis of the developed theoretical and methodological pattern 
the analysis of peculiarities of political regime in Ukraine over the period of L. 
Kuchma’s, V. Yushchenko’s and V. Yanukovych’s presidency has been carried out.

Key words: political regime, transit, democracy, authoritarianism, hybrid 
political regime, political regime in Ukraine

Суспільно-політичні перетворення, які тривають у країнах Центральної 
та Східної Європи протягом останніх більше, ніж 20 років, з новою силою 
поставили перед політичною наукою такі питання: що спричиняє падіння 
автократичних режимів, як відбувається цей процес, наскільки тривалим є 
шлях поставтократичних суспільств до демократії та вільного ринку, і чи взагалі 
коректно говорити про демократичний вектор трансформаційних процесів 
як про єдино можливий? Іншими словами, динамічні соціально-економічні 
та політичні зміни, що відбулись у цих країнах протягом зазначеного періоду, 
надали значну кількість емпіричного матеріалу, яка потребує комплексного 
теоретичного осмислення, визначення причинно-наслідкових зв’язків між 
тими чи іншими подіями та їхнього логічного обґрунтування.

Досвід перших років соціально-економічних і політичних перетворень 
більшості так званих молодих демократій засвідчив якщо не повну 
відірваність цих країн від ліберально-демократичних стандартів, то, 
принаймні, частковість або половинчатість у їхньому впровадженні 
та дотриманні, що ставить під сумнів можливість лінійного руху від 
авторитаризму до демократії. Підтверджують цю тезу, зокрема, дані 
американської організації «Freedom House», згідно з дослідженнями якої 
станом на 2012 р. у регіоні Центрально-Східна Європа лише 13 країн 
(або 45% від усіх країн, що належать до зазначеного регіону) є вільними, 
9 (31%) – частково вільними та 7 (24%) – невільними [22]. 

Саме частковість процесів лібералізації та демократизації старих 
автократичних режимів призвела до виникнення специфічної ситуації, 
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за якої новосформовані режими більшості посткомуністичних країн 
неможливо однозначно класифікувати як демократичні або авторитарні. 
Зокрема, у 1996 р. Л. Даймонд, констатуючи кінець «третьої хвилі» 
демократизації, наголосив, що головною причиною цього став перехід 
низки держав не до ліберальної демократії, а до проміжних форм 
політичних режимів [16]. 

Неоднозначність у визначенні цього виду режимів спричинила 
виникнення концептуальної плутанини, за якої дослідники, аналізуючи 
ці політичні режими вдаються до різних означень: «неповна демократія», 
«керована демократія», «напівдемократія», «напівавторитарний режим», 
«змагальний авторитаризм», «новий авторитаризм», режим «керованого 
плюралізму», режим «домінуючої влади» тощо. Подібну ситуацію можна 
пояснити відсутністю єдиного теоретико-методологічного підходу 
стосовно аналізу гібридних форм політичних режимів. За таких умов 
виявлення характерних ознак зазначеного типу режимів є усього-на-
всього наслідком розв’язання інших дослідницьких завдань, переважно 
у контексті визначення особливостей перебігу суспільно-політичних 
процесів кожної конкретної країни.

Усе це зумовлює актуальність дослідження, яка постає двох аспектах: 
по-перше, теоретичному, який детермінований необхідністю розробки 
теоретико-методологічної схеми аналізу гібридних політичних 
режимів; по-друге, політико-практичному, який полягає у тому, що 
вироблення чіткої методологічної стратегії дослідження проміжних 
(тобто таких, що перебувають між демократією та авторитаризмом) 
форм політичних режимів дасть змогу відповісти на ті питання, які 
неодмінно виникають у контексті емпіричного аналізу особливостей 
перехідних процесів у пострадянських країнах, у тім числі і в Україні: на 
якому етапі проголошеного переходу до демократії вони перебувають 
(тобто наскільки глибокими та ефективними виявились процеси 
лібералізації та демократизації у цих державах?), чим є сформовані в 
цих країнах гібридні форми політичних режимів – нестабільними та 
недовготривалими ситуаціями, в яких тимчасово «заклинило» перехід 
від авторитаризму до демократії, чи усе ж таки новим, гібридним типом 
політичних режимів, який є рівнозначним, у імовірнісному плані, з 
демократією результатом переходу від авторитаризму?

Теоретико-методологічну основу статті становлять основні 
положення транзитологічного підходу до аналізу суспільно-політичних 
трансформацій, сформульовані у працях Д. Растоу [19], Ф. Шміттера, 
Г.О’Доннелла, Л.Вайтхеда [12], Т. Карл [6], А. Пшеворського [2], В.Гельмана 
[1]. Звернення до цього підходу дає змогу розглядати трансформацію 
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типів політичних режимів, як процес, що складається з чітко визначеної 
кількості етапів, які послідовно змінюють один одного, кожному з яких 
відповідають ті або інші зміни в структурі політичного режиму.

Одним із перших поняття гібридний режим вжив угорський соціолог 
Е.Ханкіш для позначення системи, що була сформована в комуністичній 
Угорщині в період правління Я. Кадара, і яка поєднувала часом несумісні 
інституційні та ідеологічні принципи [3, с.21]. Однак найбільшої 
популярності воно набуло в контексті аналізу посткомуністичних 
перетворень в країнах Східної Європи та, особливо, колишнього СРСР, 
яке здійснювались в рамках транзитологічного підходу. І тут передусім 
слід загадати таких дослідників, як Г.О’Доннелл [13], Ф.Шміттер [14], 
Л. Даймонд [17], з іменами яких пов’язані перші спроби осмислення 
феномену гібридних режимів, а також утвердження цього поняття у 
науковому обігу політичної науки.

На сьогоднішній день усі підходи до концептуалізації гібридних 
режимів, на нашу думку, можна умовно поділити на три основні групи. 
Вчені, які представляють першу групу, вважають, що ті політичні режими, 
які, з одного боку, відповідають процедурному мінімуму демократії 
(тобто регулярно проводяться відносно чесні та конкуренційні вибори), 
а з іншого – в рамках яких відбуваються регулярні порушення (тією чи 
іншою мірою) прав та свобод людини та нехтується конституційними 
обмеженнями влади (як за автократичного режиму), слід вважати 
«неповними» або «обмеженими» демократіями (наприклад, Г. О’Доннелл 
[13], Ф. Закаріа [21], В. Меркель [8], Р.Саква [10], Г. Гілл [11]). Ґрунтовний 
аналіз тлумачення гібридних режимів як «демократій з прикметниками» 
здійснено в статті Д. Колліера та С. Левіцкі «Демократія з прикметниками: 
концептуальне нововведення в порівняльному дослідженні» [15].

Окреслення гібридних режимів у стилі «демократії з прикметниками» 
відкидають представники другої групи підходів до осмислення цього 
феномену, які вважають, що називати політичні режими-гібриди 
демократіями, хоч і з додаванням таких прикметників, як «дефектна», 
«неліберальна» тощо, є концептуальною помилкою. Замість цього було 
запропоновано розглядати ці режими у якості нового, лібералізованого 
або демократизованого авторитаризму (наприклад, М. Оттауей [9], Ф. 
Роедер [18], Л. Вей [20]).

Низка дослідників, яких можна віднести до третьої групи підходів, 
дотримуються думки, що ці, окреслені у різний спосіб варіанти демократії 
та авторитаризму, є телеологічними, тобто передбачають, що подібні 
суспільно-політичні системи розвиваються, відповідно, у напрямі 
демократії або авторитаризму, тоді як становище між повноцінною 
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демократією та відвертою диктатурою є найбільш типовим станом для 
цих систем. Виходячи з зазначених позицій, представники цього підходу 
(Х. Балзер [5], Т. Карозерс [7]) взагалі відмовляються від використання 
категорій «авторитаризм» або «демократія» в контексті дослідження 
гібридних форм політичних режимів, застосовуючи у своїй класифікації 
найбільш характерні ознаки цих режимів, які відрізняють їх як від 
авторитаризму, так і від демократії, що зумовило появу таких визначень, 
як режим «керованого плюралізму», режим «безплідного плюралізму», 
режим «домінуючої влади».

Аналіз зазначених підходів дає нам підстави констатувати, що з точки 
зору виокремлення істотних характеристик проміжних (тобто таких, 
що перебувають між авторитаризмом та демократією) форм політичних 
режимів ці концепції практично не відрізняються між собою. Наприклад, 
достатньо складно встановити чим відрізняється «неліберальна 
демократія» від «електорального авторитаризму». Єдина істотна 
відмінність між ними, на наш погляд, полягає лише у суб’єктивному 
підході дослідника до оцінок перспектив та попередніх результатів 
перехідного процесу. Це означає, що той самий політичний режим 
один дослідник може окреслити як «електоральний авторитаризм», 
підкреслюючи тим самим, що попри певні реформи та зміни він усе 
ж таки лишається авторитарним (чи регресує в бік авторитаризму), а 
інший – як «неліберальну демократію», фіксуючи тим самим, що попри 
певні недоліки, порушення прав та обмеження свобод громадян, сам 
факт проведення регулярних виборів дозволяє назвати цей режим, хоч і 
«неліберальною», «дефектною», але демократією. 

З нашої точки зору, в кожному з описаних вище підходів йдеться по-суті 
про один і той самий феномен, а саме – про гібридний політичний режим. 
У цьому контексті необхідно зазначити, що гібридні режими можуть 
достатньо істотно відрізнятись між собою залежно від того, в якому 
пропорційному співвідношенні перебувають між собою елементи так 
званих «чистих» типів. Тобто, якщо у тому чи іншому гібридному режимі 
авторитарний елемент превалює над демократичним, то на умовному 
континуумі «авторитаризм-демократія» цей режим буде розташований 
ближче до авторитаризму, і, відповідно, навпаки. Саме у цьому випадку, 
тобто для уточнення того, з яким саме гібридним режимом ми маємо 
справу, теоретично виправданим, на нашу думку, є застосування таких 
означень, як «змагальний авторитаризм», «неліберальна демократія» чи 
«безплідний плюралізм». Однак використання кожного з цих понять 
для позначення всього масиву гібридних режимів, розташованих на 
відрізку «авторитаризм-демократія», на наш погляд, є некоректним.
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Виходячи з цих позицій, ми маємо констатувати, що розглянуті 
нами підходи не тільки не є такими, що повністю заперечують один 
одного, а, навпаки,  в значному ступені є комплементарними, оскільки 
в комплексі дають можливість адекватно та різнобічно осмислити суть 
гібридних режимів та скласти більш повний каталог індикаторів, які 
сигналізуватимуть нам про те, що той чи інший політичний режим 
перебуває в одній із точок між авторитаризмом та демократією.

Отже, з нашої точки зору, гібридний політичний режим – це такий 
спосіб функціонування політичної системи, який поєднує у собі певний 
набір демократичних процедур та інститутів з авторитарним стилем 
організації та функціонування цих інститутів, а також взаємодії між 
владою та громадянським суспільством. 

Головна особливість цього типу режимів, яка і відображає його суть, 
на наш погляд, полягає у тому, що демократичний процес перебуває тут 
під контролем правлячої еліти, і якщо їй дуже складно, або вона взагалі не 
в змозі змінити результати цього процесу post factum (як це відбувається 
в умовах авторитарного режиму), то вона має усі можливості для впливу 
на його перебіг з метою запобігання негативним для себе результатам. 
Демократичні процедури та інститути перетворюються в такий 
спосіб на інструменти, які правляча еліта утилітарно використовує 
для утримання влади та реалізації своїх інтересів. Це означає, що ці 
інститути та процедури або не діють, становлячи лише фасад, який 
еліта використовує для своєї легітимації як в середині країни, так і поза 
її межами, або функціонують у повну силу, якщо це сприяє досягненню 
певних цілей правлячої групи.

З метою конкретизації цього визначення ми виділили 10 індикаторів, 
які дають змогу віднести той чи інший політичний режим до розряду 
гібридних: 1)проведення регулярних виборів, чесність та справедливість 
яких викликає певні сумніви в силу а) позбавлення частини суспільства 
права участі в них, наприклад, на підставі етнічного походження; 
б) позбавлення або обмеження права участі у виборах (на різних 
формальних підставах) тих опозиційних партій і/або кандидатів, які 
можуть скласти реальну конкуренцію партії і/або кандидату від влади; 
в) нерівності умов проведення передвиборчої кампанії (зокрема, це 
виявляється у намаганні максимально обмежити доступ опозиційних 
кандидатів до основних ЗМІ, які представляють останніх лише в 
негативному світлі); г) використання адміністративного ресурсу 
та фальсифікації результатів виборів для забезпечення перемоги 
провладної партії або кандидата (абревіатура цього індикатора – ВП – 
Виборчі Порушення); 
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2) у системі державної влади домінуючу позицію посідає виконавча 
влада, персоніфікована переважно в особі президента країни, який 
намагається підпорядкувати собі законодавчу та судову гілку влади і/
або діяти в обхід них, паралельно послаблюючи їх розвиток. Однак, 
на відміну від авторитарних режимів, в яких ці дві останні повністю 
підпорядковані виконавчій владі, парламент становить важливий центр 
опозиції режиму, а суди можуть виносити вердикти, які обмежують 
неконституційні дії представників виконавчої влади всіх рівнів (ДВВ – 
домінація виконавчої влади); 

3) слабкість формальних демократичних інститутів, місце яких 
займають нелегітимні неформальні правила та зразки поведінки 
(клановість, корупція, «телефонне право» тощо), які підпорядковують 
перші своїй функціональній логіці (НІ – неформальні інститути); 

4) армія, правоохоронні та судові органи формально перебувають 
під громадським контролем, однак правляча еліта має можливості для 
їх використання (хоч і не такого явного, як в умовах авторитарного 
режиму) у якості інструментів для боротьби зі своїми опонентами (СС 
– силові структури); 

5) партійна система є формально багатопартійною: партії є 
активними, беруть участь у виборчому процесі на регіональному та 
загальнодержавному рівні, однак держава обмежує діяльність тих 
партій, які здатні ефективно протистояти керівництву країни. Окрім 
цього, партії не мають ефективного впливу на формування та діяльність 
уряду, який є псевдопартійним та псевдокоаліційним. Потрапити до 
нього мають можливість лише представники так званої «партії влади» 
(ПС – партійна система); 

6) існування громадських організацій при паралельному прагненні 
держави встановити контроль над їх утворенням та діяльністю з метою 
нейтралізації тих з них, діяльність яких може становити реальну 
загрозу збереженню владних позицій правлячої еліти (ГО – громадські 
організації); 

7) діяльність опозиційних партій та груп не переслідується, але їхні 
можливості для здобуття влади є значно обмеженими (ОДО – обмеження 
діяльності опозиції); 

8) держава формально гарантує право громадян на отримання 
альтернативної інформації, в ЗМІ відсутня пряма цензура і вони 
можуть критикувати владу, однак насправді центральні засоби масової 
інформації перебувають в прямій чи опосередкованій залежності від 
виконавчої влади, яка сама визначає ступінь та напрямок критики на 
свою адресу, а також врегульовує можливість доступу до ЗМІ опозиції. 
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Окрім того існує низка механізмів (економічного, юридичного, 
фізичного характеру) для тиску на незалежні ЗМІ (ТЗМІ – тиск на ЗМІ); 

9) відсутність загальнообов’язкової ідеології, однак в тих режимах 
цього типу, де превалює авторитарний елемент, може культивуватись, так 
само як і в авторитарних режимах, певний тип ментальності, свого роду 
«спільний інтерес» нації та держави, навколо якого мають об’єднатись 
всі політичні сили та суспільство загалом. Виразником цього інтересу 
та гарантом його реалізації проголошується президент-«батько нації» та 
політична сила, яку він очолює (ІТМ – ідеологія та ментальність);

10) політичну культуру, яка існує в межах даного типу режимів, 
слід окреслити як змішану, оскільки вона поєднує у собі елементи 
авторитарної та демократичної політичної культури. Авторитарні 
елементи залишаються тут, з одного боку, за інерцією, оскільки процес 
відходу від авторитаризму та впровадження демократичних інститутів 
і процедур протікає значно швидше, ніж відбуваються зміни на рівні 
політичної свідомості громадян. З іншого боку, правляча еліта і надалі 
максимально сприяє політичній пасивності суспільства, оскільки 
зацікавлена в аполітичності громадян, безконтрольна політична 
активність яких може становити загрозу її владним позиціям. Звідси 
– серед значної частини суспільства панує політична апатія, пов’язана 
з недовірою до держави, усвідомленням беззмістовності своєї участі у 
політичному житті («все одно буде так, як вирішать «згори»), зокрема 
через демократичні інститути та за допомогою демократичних 
процедур. Водночас наявність останніх дає можливість громадянам 
виявляти свою політичну активність, зокрема через участь у виборах, 
членство в політичних партіях та громадських організаціях. Вони також 
можуть виявляти свою незгоду з офіційним курсом влади в цілому, 
або в окремих питань у тому числі шляхом організації масових акцій 
(маніфестацій, пікетів тощо) (ЗПК – змішана політична культура).

Аналізуючи гібридні політичні режими у рамках транзитологічного 
підходу, необхідно чітко усвідомлювати, що у більшості випадків під 
«транзитом» розуміють перехід від авторитаризму до демократії (так 
звана класична модель переходу), тоді як усі інші різновиди політичних 
режимів, що виникають у процесі розпаду старого, авторитарного 
режиму, розглядаються не як самодостатні результати переходу як такого, 
а як свого роду критичні точки, в яких «заклинило» перехід до демократії.

Натомість ми виходимо у розумінні феномену проміжних політичних 
режимів з позицій моделі переходу з відкритим фіналом [4], яка дає нам 
змогу аналізувати зазначені варіанти транзиту не як тимчасові ситуації 
на шляху до демократії, а як повноцінні політичні режими-гібриди, які 



Теоретико-методологічні засади дослідження переходу...

139

є рівнозначними, у імовірнісному плані, з демократією результатами 
переходу від авторитарного режиму. Виходячи з цього, ми трактуємо 
перехід (транзит) не як обов’язкову демократичну трансформацію, а як 
полірезультативний процес, де кожен новоутворений консолідований 
режим є самодостатнім результатом переходу.

Таким чином, результати трансформації авторитарних режимів, на 
наш погляд, можна розмістити на умовному континуумі «авторитаризм-
демократія», де авторитаризм означає регрес до старого режиму або 
встановлення нової форми диктатури, а «демократія» – найбільш 
оптимальну, але не задану (тобто не безальтернативну) кінцеву точку 
переходу. Між зазначеними протилежностями розташовуються 
різноманітні форми гібридних політичних режимів, які, як вже було 
зазначено, слід розглядати як самодостатній результат переходу та тип 
політичного режиму, а не як тимчасове утворення в ході тривалого 
демократичного транзиту.

Для того, аби визначити, чи належить політичний режим тієї чи іншої 
держави до категорії гібридних, а також для з’ясування того, про який 
саме тип гібридного режиму йдеться  у кожному аналізованому випадку, 
ми пропонуємо використовувати розроблену нами методику підрахунку 
індикаторів гібридного режиму. ЇЇ суть полягає у наступному: якщо той 
чи інший індикатор «спрацьовує» в умовах аналізованої нами держави, 
то виставляємо «1», якщо ні – «0». Отже, максимальна кількість балів, 
яку може отримати країна за результатами цього обчислення становить 
«10», що відповідатиме наявності умовно «чистого» гібридного режиму з 
приблизно рівним пропорційним співвідношенням у ньому авторитарних 
і демократичних елементів. Відповідно, показник «0» свідчитиме про 
відсутність у даній країні гібридного режиму та наявність іншого типу 
режиму – авторитарного чи демократичного.

Очевидно, що там, де не «спрацьовує» той чи інший індикатор гібридного 
режиму, ми можемо говорити про наявність у «чистому» вигляді елементів 
демократичного чи авторитарного режиму. Тому для відображення цієї 
особливості біля кожного «0» в дужках ми виставлятимемо «+» або «-», що, 
відповідно, означає, що тут індикатор гібридного режиму не «працює», 
оскільки у цьому випадку присутній «чистий» елемент демократичного 
або авторитарного режиму. Наприклад, якщо не «спрацьовує» індикатор 
№ 7, оскільки в даній країн діяльність опозицій не тільки жодною мірою 
не обмежена, але вона до того ж має усі фактичні легальні можливості для 
здобуття влади, то ми виставляємо «0 (+)», якщо ж опозиція не тільки не 
має жодних можливостей для здобуття влади, але і усіляко переслідується 
правлячою групою, то виставляємо «0 (-)».
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Результати цих обчислень ми можемо представити у вигляді 
двох шкал. Перша шкала (шкала гібридних режимів) має наступний 
вигляд: «негібридний-гібридний режим», де негібридний режим=0, 
а гібридний=10. Цю шкалу використовуємо для того, аби визначити, 
чи можна віднести кожен конкретний політичний режим до розряду 
гібридних (у широкому значенні), тобто, чи йдеться взагалі у цьому 
випадку про поєднання авторитарних і демократичних елементів. 

Як ми вже зауважували, гібридні політичні режими можуть значно 
відрізнятись між собою залежно від превалювання в їхніх межах 
авторитарних чи демократичних елементів (різноманітність гібридних 
режимів вкладається у проміжок між «0» та «10» першої шкали). Тому 
для того, аби визначити, про який саме різновид гібридного режиму 
йдеться, ми звернемося до другої шкали – «демократія-авторитаризм», 
яка формується за результатами підрахунку плюсів («+») та мінусів 
(«-») виставлених даній країні в контексті визначення належності її 
політичного режиму до розряду гібридних. Відповідно, демократія=10(+), 
а авторитаризм=10(-). Решта результатів вкладається у наступні 
інтервали значень: від 9(+) до 5 (+) – гібридний політичний режим, 
який ми визначаємо як режим демократичної ситуації (превалюють 
демократичні елементи); від 5(-) до 9(-) – режим авторитарної ситуації 
(превалюють авторитарні елементи); в проміжку між 4(+) та 4(-) 
перебувають режими, які ми визначаємо як гібридні (у вузькому 
значені), тобто наближені до умовно «чистого» типу гібридного режиму. 
Останній вид, своєю чергою, можна диференціювати на два підвиди: 
перший, що перебуває в інтервалі значень між 4 (+) та 0, окреслимо 
як гібридний режим (у вузькому значені) з тенденцією розвитку у бік 
демократії (або напівдемократичний режим); другий, в інтервалі між 0 
та 4(-), як гібридний режим (у вузькому значені) з тенденцією розвитку 
у бік авторитаризму (або напівавторитарний режим). Якщо країна 
одночасно набирає, наприклад, 5(+) та 3(-), то її кінцевий результат 
становить 2(+), і навпаки – якщо 5(-) та 3(+), то – 2(-). 

Застосування відповідного теоретико-методологічного 
інструментарію в контексті дослідження суспільно-політичних 
процесів в України та визначення типу її політичного режиму періоду 
президентства Л. Кучми, правління В.Ющенка та перших років 
президентства В. Януковича дає нам змогу отримати такі результати:
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Таблиця 1.

Порівняльний аналіз політичних режимів Л.Кучми, В.Ющенка та В.Януковича

Політичний 
режим ВП ДВВ ні сс пс го одо тзмі ітм зпк Разом

Л. Кучми
(1994-2004) 1 1 1 1 1 0(+) 1 1 0(+) 1 8 та 

2(+)
В.Ющенка
(2004-2010) 0(+) 0(+) 1 1 0(+) 0(+) 0(+) 0(+) 0(+) 0(+) 2 та 

8(+)
В.Януковича
(2010-2012) 1 1 1 1 1 0(+) 0(-) 1 0(+) 1 7 та 

1(+)

Отже, на цій підставі ми можемо констатувати, що: по-перше, 
протягом 1994-2004 рр., у період президентства Л. Кучми, в Україні був 
сформований та консолідувався гібридний режим, який ідентифікуємо як 
напівдемократичний; по-друге, після 2004 р., у період правління В. Ющенка, 
в Україні відбувається перехід до гібридного режиму, який визначаємо 
як режим демократичної ситуації; по-третє, події, що супроводжували 
президентські вибори 2004 р. та отримали назву «помаранчева революція», 
ознаменували собою початок зазначеного переходу; по-четверте, 
відсутність єдності, а часто й відкрита конфронтація між колишніми 
політичними союзниками по «антикучмівській» коаліції (конфлікт 
П.Порошенко-О.Зінченко, В.Ющенко та Ю. Тимошенко-О.Мороз, 
В.Ющенко-Ю.Тимошенко) призвели до розколу у демократичному таборі, 
заблокували подальші демократичні реформи та створили сприятливі 
умови для перемоги на президентських виборах В. Януковича; по-п’яте, 
у перші два роки президентства В. Януковича можемо говорити про 
кризу демократичного переходу та, як наслідок, фіксуємо повернення до 
гібридного режиму, який ідентифікуємо як напівдемократичний. Серед 
основних факторів стагнації ліберально-демократичних перетворень 
у цей період виокремимо такі: повернення до Конституції 1996 року, 
що дало можливість президенту Януковичу встановити контроль 
над виконавчою та судовою гілкою влади; існування у парламенті 
підконтрольної пропрезидентської більшості, що дає змогу В. Януковичу 
контролювати роботу законодавчої влади; судові переслідування за, де-
факто, політичними мотивами представників опозиції (найбільш знакові 
приклади – це ув’язнення колишнього прем’єр-міністра Ю.Тимошенко та 
колишнього міністра внутрішніх справ Ю. Луценка); по-шосте, з огляду 
на вказані авторитарні практики та перехідний (неконсолідований) стан 
політичного режиму України (характеризується подвійною невизначеністю 
– правил та процедур політичної гри, а також її результатів) абсолютно 
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не виключеним є подальший регрес політичного режиму в напрямі до 
авторитаризму та утвердження консолідованого напівавторитарного 
режиму чи режиму авторитарної ситуації. Визначальним фактором у 
цьому контексті, на наш погляд, стануть вибори до Верховної Ради, що 
відбудуться восени 2012 року.
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ПАНАРІН АНДРІЙ

Індексний аналіз повноважень інституту президентства в Україні.

Анотація: В даній статті «Індексний аналіз повноважень інституту 
президентства в Україні» проаналізовано силу президентської 
влади з використанням методик індексного аналізу розроблених А. 
Сіарофом та А.  Кромвелем. Розглянуто різницю між конституційно 
закріпленими повноваженнями та реальною роллю глави держави 
у функціонуванні політичної системи.

Ключові слова: індексний аналіз, інститут президентства.

Впровадження в липні 1991 року в державний механізм України 
посади одноосібного глави держави докорінно змінило спосіб взаємодії 
між гілками влади та принципи функціонування основних політичних 
інститутів. Це нововведення стало справжнім «індикатором» визначення 
можливості української держави діяти в межах демократичних принципів 
здійснення влади,  адже розбудова у такий спосіб політичної системи 
новоствореної держави характеризувалася поступовим посиленням 
позицій даного інституту. Тенденція до розширення повноважень 
Президента України супроводжувалася гострим протистоянням з боку 
інших гілок влади, а владні амбіції глави держави і сьогодні є основною 
детермінантою розвитку політичного процесу.

З огляду на це, очевидною є неврегульованість обсягу і змісту владних 
повноважень, наданих главі держави в Україні. Звідси й різні погляди 
щодо місця та ролі Президента у країні. Переважна їх частина є достатньо 
далекою від ґрунтовного наукового осмислення, часто виступаючи лише 
проявом партикулярних інтересів певних політичних сил України. Інша 
частина зводиться до простого перерахування списку конституційних 
повноважень, які має інститут президентства в Україні. Перетворення ж 
будь-яких пропозицій у реальні правові норми вимагає зваженої оцінки 
наслідків можливих змін у структурі державного механізму та процедур 
його побудови. Адже інститут президентства в Україні може бути як 
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інтегруючим чинником у системі державної влади, так і її дестабілізуючим 
елементом.  Збагнути такі аспекти функціонування президентської 
структури можливо шляхом докладного аналізу відведених йому 
повноважень, що враховуватиме не лише конституційно встановлені 
норми, а й реальну політичну практику.

Ефективним інструментом виконання цього завдання виступає 
індексний аналіз президентської влади, який широко використовується 
у порівняльних дослідженнях західними вченими (М. С. Шугарт, 
Дж. Кєрі, А. Сіарофф, Дж. Макгрегор, А. Кроувел) і лише недавно 
почав застосовуватися російськими й українськими науковцями (О. 
І. Зазнаєв, Б. І. Макаренко, А. С. Романюк). Цінність такого способу 
виокремлення особливостей інституту президентства полягає в тому, 
що він, допомагаючи розкрити характер і логіку взаємодії вищих 
органів державної влади, є корисним і необхідним засобом дослідження 
форми державного правління. Використання такого аналізу 
передбачає виділення формальних показників, за допомогою яких ми 
змогли б оцінити обсяг компетенції, статус та інші характеристики 
інституту президентства. В основу такого аналізу буде покладено 
методику чисельного вимірювання президентських і парламентарних 
компонентів форми правління, що розроблена нідерландським ученим 
А. Кромвелем, а також порівняльний аналіз повноважень президентів 
буде проведено у системі координат запропонованих Аланом Сіарофом, 
у межах якої можна коректно зіставити статус, обсяг компетенції та інші 
характеристики глав України.

Спираючись на запропонований Аланом Сіарофом алгоритм 
аналізу та індикатори, доцільно виокремити вісім індикаторів, які 
охоплюють найважливіші питання здійснення президентських владних 
повноважень. Перший індикатор пов’язаний із проблемою обрання 
президента на загальних виборах (абревіатура у таблиці - ЗВ; для всіх 
індикаторів, якщо відповідь ствердна, тоді країні виставляється 1, якщо 
- ні, тоді 0). Особливість цього індикатора полягає у з’ясуванні обсягу 
політичної ваги посади глави держави: загальнонародні вибори свідчать 
про те, що президент нарівні з парламентом представляє увесь народ 
країни і його посада за рівнем політичної ваги дорівнює парламенту. 
Другий індикатор дає змогу відповісти на запитання: «Чи відіграє 
президент центральну роль у призначенні прем’єр-міністра та міністрів 
кабінету?» (абревіатура у таблиці ЦР). Третій індикатор пов’язаний із 
правом президента головувати на засіданнях уряду, впливаючи таким 
чином на формулювання порядку денного (абревіатура - ГУ). Четвертий 
індикатор - право президента накласти вето (право повернути 
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законопроект на доопрацювання) (абревіатура - ПВ). П’ятий індикатор 
допомагає відповісти на запитання: «Чи має президент широкі 
повноваження у надзвичайних ситуаціях, в умовах стихійних лих, 
критичної загрози національній безпеці» (абревіатура - ПНС). Шостий 
індикатор: чи відіграє президент головну роль у здійсненні зовнішньої 
політики, враховуючи контроль над Радою національної безпеки, а також 
вирішальне значення у виборі і призначенні міністрів закордонних справ, 
оборони, представленні держави на міжнародній арені (абревіатура - 
ЗП). Сьомий індикатор демонструє здатність глави держави достроково 
припиняти повноваження парламенту й оголошувати нові парламентські 
вибори (абревіатура — ДРП). Восьмий індикатор: чи збігається термін 
повноважень президента і парламенту країни (абревіатура — ТП; 
триваліший президентський термін - 1, інший варіант - 0) [7, 287-312]. 
Більш тривалий термін повноважень президента, ніж парламенту, 
сприяє стабільності державної влади (особливо в умовах, коли після 
парламентських виборів процес формування уряду затягується в часі), 
а також є головною складовою стабільного функціонування основних 
політичних інститутів, які призначає глава держави. 

На основі виділених індикаторів проаналізуємо повноваження 
президентів України. Для здійснення компаративного аналізу візьмемо 
повноваження президента згідно із законом Української РСР «Про 
заснування поста Президента Української РСР і внесення змін та 
доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР» від 
5 липня 1991 р. (згодом було ухвалено ще кілька законів та постанов, 
наслідком дії яких в Україні і постав інститут президентства) [2] та 
повноваження Президента України згідно з Конституцією, прийнятою 
Верховною Радою 28 червня 1996 р.[3]

Таблиця 1.

Порівняльний аналіз повноважень президентів України

№ п/п Періоди ЗВ ЦР ГУ ПВ ПНС ЗП ДРП ТП Разом
1 Україна (1991-1995) 1 1 1 1 1 1 0 1 7
2 Україна (1996-2005) 1 1 1 1 1 1 0 1 7

Позиціонування повноважень президентів має обов’язково 
включати в себе аналіз не лише прав і можливостей, які надаються їм 
національними конституціями, але і реальні, фактичні повноваження 
(що дуже суттєво для української практики). 
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На підставі формальних показників ми можемо позиціонувати  
повноваження президентів України. Для перших двох етапів (липень 
1991 р. - грудень 2005 р.) повноваження Президента України відповідають 
рівню повноважень глави держави у країні з президентською формою 
правління.[6]

Перед визначенням сили посади президента в Україні варто 
зауважити, що поряд з оцінкою формальних повноважень, передбачених 
Конституцією України, буде враховано й політичну практику їх 
реалізації. Адже реальний спосіб взаємодії між гілками влади може 
суттєво відрізнятися від конституційно передбаченої правової основи 
(табл. №2).При використанні наступної методики індексного аналізу 
запропонованої А. Кромвелем ми отримуємо наступні результати:

Таблиця 2.

Порівняльний аналіз повноважень інституту президентства в Україні за Конституцією 1996 р

№ Критерій Індекс президенціалізму за 
Конституцією 1996 року На практиці

1 Вибори президента 1 1

2 Носій виконавчої
Влади 0 1

3 Призначення
прем’єр-міністра 0.5 1

4 Призначення інших 
членів уряду 1 1

5
Формування нового 

кабінету
після.

1 1

6 Вотум недовіри 1 1

7 Законодавча ініціатива
президента 1 1

8 Вето президента 1 1
9 Розпуск парламенту 1 1

10
Сумісність 

депутатського мандата 
з урядовою посадою

1 1

Загальний
 показник 8.5 10

Отримані результати потребують пояснення. Особливо це стосується 
тих значень, які виводились із наслідків практичного втілення норм 
Конституції і які суттєво відрізняються від закладеного у державний 
механізм способу взаємодії між гілками влади. На таку невідповідність 
вказує загальний показник проведеного аналізу, що констатує 
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можливість президента виходити за межі наданих йому повноважень 
завдяки неусталеності законодавчої бази або ж через використання 
неконституційних важелів впливу.

Як видно з табл. №2, різниця між конституційними положеннями та їх 
практичним втіленням зосереджується у площині відносин глави держави 
із виконавчою гілкою влади. Це властиве періоду як до, так і після внесення 
конституційних змін і стосується трьох змінних - носія виконавчої влади, 
вплив на призначення прем’єр-міністра та Кабінету Міністрів.

Річ у тім, що на відміну від норм Конституційного Договору від 
8 червня 1995 р. (за якими Президент України був визнаний главою 
держави, главою виконавчої влади і главою уряду (ч. 1, 3 ст. 9), норми 
Конституції України [3] прийняті 28 червня 1996 року, наділяючи 
Президента значними повноваженнями у різних сферах державного 
механізму, виносили його за межі трьох гілок влади. Будучи вже 
формально дистанційованим від виконавчої влади (ст. 102), він мав 
найбільше можливостей для здійснення впливу на її діяльність. Адже 
саме завдяки його «органічному входженні»  в її систему (п. п. 9. 10, 
13. 14, 15, 16, 28 ч. 1 ст. 106), він функціонально знаходився найближче 
до неї. За допомогою широких повноважень щодо, по суті, свого 
уряду, глава держави фактично визначав політичний курс і повністю 
контролював діяльність Кабінету Міністрів. Останній, в свою чергу, 
юридично визнавався вищим органом у системі виконавчої влади 
(ст. 113) та однією з трьох рівноправних гілок влади (ст. 6). Таке 
поєднання положень Конституції давало можливість Президентові 
перекладати відповідальність на Кабінет Міністрів як на самостійного 
і самодостатнього суб’єкта виконавчої влади, який фактично не 
мав змоги визначати напрями розвитку країни. Викладене дає нам 
підстави характеризувати Президента не лише як главу держави, а й як 
фактичного носія виконавчої влади.

Як було вже зазначено, показники щодо реальної ролі глави держави 
у процесі формування уряду теж відрізняються від конституційно 
закріплених положень. Після прийняття Конституції в Україні закріпився 
президентсько-парламентарний різновид змішаної форми правління. 
За Президентом зберігалася вирішальна роль у формуванні Кабінету 
Міністрів, але разом з тим у цьому процесі почала брати участь і Верховна 
Рада  - вона надавала згоду на призначення Президентом Прем’єр-Міністра 
(п. 12 ст. 85). Але така роль законодавчого органу була доволі умовна. «Через 
відсутність у Верховній Раді України постійно діючої більшості Президент 
України призначав Прем’єр-міністра України, по суті, на власний розсуд, 
тим чи іншим чином досягаючи згоди роздробленого складу Верховної 
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Ради України на його призначення» (Хоча прийнята Конституція 1996 р. 
відчутно звузила владні повноваження глави держави, аналіз практичних 
дій президента Л. Кучми показує, що реальна влада, якою володів другий 
Президент України, забезпечувала йому абсолютне домінування не лише 
над прем’єр-міністром і урядом, які були залежними від президентської 
адміністрації, але і щодо парламенту, коли президент мав вирішальний 
вплив на формат і поведінку під час голосувань більшості партійних 
фракцій, незалежно від результатів парламентських виборів. Це дає 
підстави зробити висновок, що фактичні повноваження Президента 
України до впровадження в дію змін до Конституції значно перевищували 
повноваження, закріплені за президентом Конституцією України.)[1, 
29-30]. Становище цілковитої залежності уряду обтяжувалося не лише 
відсутністю парламентської більшості, на яку б він міг спиратися у своїй 
діяльності, а й можливістю поряд із призначенням всього складу виконавчої 
влади на свій розсуд приймати рішення про його відставку. Це робило уряд 
найслабшим елементом державного механізму і призводило до постійних 
урядових відставок, які слугували засобом виправдання невдалого 
політичного курсу Президента. Такі можливості Президента дають нам 
підстави визначити спосіб формування уряду позапарламентським 
з повним виключенням з цього процесу Верховної Ради України і тим самим 
повністю віднести цю установчу функцію до компетенції глави держави.[5] 

У порівнянні з повноваженнями президента закріпленими за ним 
згідно Конституції редакції 2004 року, повернувшись до Конституції 
1996 року президент, стосовно Кабінету міністрів, значно розширив 
свої повноваження, які полягають у тому, що діючий президент 
отримав можливість призначати та звільняти окремих членів Кабінету 
міністрів  за поданням голови уряду, а також без погодження  з будь-
ким ухвалювати рішення про відставку голови уряду, що в свою чергу 
викликає автоматичну відставку всього складу уряду. В разі ж, якщо 
Кабінет міністрів вирішить самостійно піти у відставку, йому не треба 
буде погодження Верховної ради - тепер відставку уряду прийматиме 
президент самостійно.

Крім цього президент набув низку повноважень щодо впливу на 
Кабінет міністрів та органи центральної виконавчої влади. Зокрема 
тепер президент може скеровувати діяльність уряду не лише указами - 
як було останні чотири роки - а ще й розпорядженнями. В той же час, 
якщо раніше президент мав право лише на тимчасове припинення актів 
Кабінету міністрів з одночасним зверненням до Конституційного суду, 
то тепер глава держави має право скасовувати будь-які акти Кабінету 
міністрів. При цьому президент не повинен вказувати підстави, на яких 
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він скасовує акти уряду.
Крім того у президента з’явилось право ініціювати низку рішень, 

які вимагатимуть подальшого погодження з виконавчою владою. Це 
стосується призначення та звільнення голів Антимонопольного комітету 
та Фонду державного майна, а також утворювати, ліквідовувати та 
реорганізовувати будь-які органи центральної виконавчої влади. 

На час повернення до Конституції варіанту 1996 року не була 
вирішена юридична колізія, яка стосується призначення голів місцевих 
державних адміністрацій. В старій Конституції міститься дві норми, які 
вказують на те, хто може вносити на розгляд президента кандидатури 
на призначення та звільнення голів місцевих державних адміністрацій. 
У 106-й статті Конституції вказано, що такі пропозиції вносить голова 
уряду, а у 118-й статті - що це повноваження всього складу уряду.

Головні зміни у взаємовідносинах голови держави та парламенту 
стосуються повноважень президента розпускати Верховну раду. 
Зокрема, тепер у президента може бути  лише одна підстава для 
ухвалення рішення про розпуск парламенту - неможливість розпочати 
пленарні засідання протягом 30 днів однієї чергової сесії. 

Нагадаємо, за Конституцією, що діяла останні чотири роки, 
у президента були ще дві підстави для розпуску Ради: несформування 
коаліції парламентських фракцій та несформування персонального 
складу уряду.

Але тепер акт про розпуск Верховної ради має бути скріплений 
прем’єром і керівником відповідного міністерства, на якого буде 
покладено виконання цього акту. В той же час сам процедура та умови 
розпуску Ради значно спростилися. Тепер голові державі в разі розпуску 
парламенту не потрібно буде проводити попередні консультації з головою 
Верховної ради, його заступниками та головами парламентських 
фракцій. До того ж втратила чинності норма про заборону розпуску 
Ради в останні шість місяців її повноважень.

Як вже зазначалося вище, згідно старої Конституції, президент 
отримує низку повноважень, реалізація яких потребує підтвердження 
прем’єр-міністра та керівника відповідного міністерства. В той же час 
Конституцією не визначено, які наслідки матиме відмова голови уряду 
та міністрів скріплювати своїми підписами рішення президента.  

За умов дій Конституції 1996 на практиці  глава держави має обсяг 
повноважень, що відповідає максимальному рівню.  Реальна влада дедалі 
більше опиняється в руках Президента, який фактично стоїть на чолі 
уряду, а парламент відходить на задній план. Історичний досвід України 
показує, що у функціонуванні вищих органів державної влади досить чітко 
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спостерігалася позаправова  специфіка системи стримувань і противаг, 
Президент мав дуже широкі можливості впливу на кожну з гілок влади, 
але при цьому формально до жодної з них не належав і за результати їхньої 
діяльності не ніс ніякої відповідальності.  Саме це є причиною відмінності 
показників юридичного і фактичного рівнів президенціалізму  у табл. №2.

Необхідно ще раз зауважити, що влада будь-якого президента 
залежить не лише від конституційний повноважень, але й від інших 
об’єктивних факторів. Для повного формулювання особливостей ролі 
президента у політичному житті суспільства слід також врахувати такі 
фактори: а) повноваження, які конституція визнає за главою держави, 
характер його обрання та психологічні особливості особи, яка займає 
цю посаду; б) присутність або відсутність парламентської більшості, 
особливості формування більшості та її стабільність; в) положення 
президента по відношенню до цієї більшості. В результаті, на практиці 
реальний об’єм повноважень глави держави в значній мірі залежить від 
розстановки сил всередині країни, яка визначає як би різні “розуміння ” 
конституції (ближче до парламентарної або ж, навпаки, президентської 
моделі), що дозволяє пристосовувати її норми до різних обставин.
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Tomasz Białobłocki

Historyczne przesłanki i specyfika instytucjonalizacji i po-
lityzacji rosyjskiej ludności na Krymie

Proponujemy definicje „instytucjonalizacji” i „polityzacji” mniejszości naro-
dowych. W artykule wskazane zostaną atrybuty instytucjonalizacji i polityzacji 
Rosjan oraz ludności rosyjskojęzycznej odbywające się w ramach procesu poli-
tycznego na Krymie. Przedstawione zostaną najważniejsze formy włączania się 
mniejszości narodowych do życia politycznego na Krymie, a także specyficzny 
charakter Krymu na tle innych regionów Ukrainy, ze szczególnym uwzględnie-
niem szczególnego statusu rosyjskiej ludności z perspektywy reprezentacji Rosjan 
i rosyjskojęzycznej ludności. Prześledzimy historyczne determinanty i przesłanki 
kształtowania się tożsamości Rosjan na Krymie oraz tożsamości innych grup et-
nicznych będących w opozycji do Rosjan. Zanalizujemy rzeczywiste wskaźniki 
„historycznej mozaiki” Krymu oraz dokonamy klasyfikacji głównych tożsamości 
etnicznych na Krymie, co umożliwi nam przedstawienie kilku prawdopodob-
nych wariantów rozwoju sporów międzyetnicznych. Skorzystamy z koncepcji 
„triadyczności procesu międzyetnicznego na Krymie”, która wyróżnia półwysep 
spośród innych regionów Ukrainy. Wskażemy na wewnętrzne i zewnętrzne fak-
tory polityzacji Rosjan i ludności rosyjskojęzycznej na Krymie.

Słowa-klucze: mniejszość narodowa, mniejszość rosyjska i ludność ro-
syjskojęzyczna, mniejszość krymsko-tatarska, aktor polityki, polityzacja, 
instytucjonalizacja polityczna, indeks mozaiczności etnicznej, „problem 
krymski”, „problem rosyjski”, etapy zasiedlenia Krymu przez Rosjan, toż-
samość narodowa, tożsamość radziecka, tożsamość imperialna, Medżlis, 
Autonomiczna Republika Krym, Flota Czarnomorska. 

Obiektem badań zawartych w artykule, są relacje międzyetniczne na Kry-
mie, a przedmiotem są przesłanki historyczne i specyficzny charakter instytu-
cjonalizacji i polityzacji rosyjskiej ludności na Krymie. Jednym z zadań, jakie 
będziemy realizować w tym artykule, jest wskazanie na specyficzny charakter 
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oraz cechy charakterystyczne instytucjonalizacji i polityzacji mniejszości ro-
syjskiej w ramach procesu politycznego na Krymie. Cel będziemy realizować 
poprzez ocenę podstawowych determinantów właściwych konceptowi „ak-
tora politycznego” (inaczej „aktora polityki”). Skoncentrujemy się na opraco-
waniach autorów zarówno zachodnioeuropejskich, amerykańskich jak i ro-
syjskich i ukraińskich. Odwołamy się do podstawowych opracowań autorów 
takich jak: L. Wirth [50], К. Popper [34], Е. Smith [41-45], Е. Gellner [9-11], 
W. Kymlicka [24-26] itd. Ze względu na fakt, iż praca dotyczy mniejszości 
rosyjskiej na Ukrainie (na Krymie), zasadnym będzie odwołanie się do rosyj-
skiej i ukraińskiej literatury przedmiotu reprezentowanej przez М. Guboglo 
[58], W. Dubinina [60], І. Warzara [55], В. Jewtucha [61, 62], H. Kasianowa 
[68], І. Kresiną [71], І. Kurasa [78], W. Naulko [72], W. Nikitiuka [73], М. 
Obusznego [74], М. Panczuka [75], J. Zinczenka [65] i L. Szkliara [81] etc.

Opierając się na szeregu zaproponowanych badań musimy przyjąć na uży-
tek tego opracowania kilka ważnych definicji: Aktor polityki – osoba, orga-
nizacja bądź grupa społeczna, która stale i względnie samodzielnie uczest-
niczy w życiu politycznym kierując się własnym interesem, wywiera wpływ 
na zachowanie innych aktorów politycznych, poprzez podejmowane przez 
siebie działania powoduje różne zmiany zachodzące w życiu politycznym [69, 
s. 83]. Obiekt polityki – działalność polityczna z właściwymi sobie relacjami 
społecznymi, przede wszystkim politycznymi, a także system polityczny spo-
łeczeństwa w całości. Aktorstwo polityczne – zdolność aktora do tworzenia 
polityki, pewnego i samodzielnego uczestniczenia w życiu politycznym kie-
rując się własnym interesem, a także możliwością podejmowania współpracy 
z innymi aktorami polityki. Polityzacja etniczności – proces wejścia wspólnot 
etnicznych na arenę polityczną, ich transformacja na aktorów historii [67, 
s. 200]. Instytucjonalizacja polityczna mniejszości – proces uzyskania przez 
mniejszości podstawowych cech aktorów polityki (nabycie świadomości po-
litycznej, obecność interesów politycznych, organizacja wewnętrzna, celem 
jest osiągnięcie celów politycznych i aktywność polityczna, zaangażowanie 
w przyjęciu decyzji i kontrola nad ich wykonaniem), przewidujących poziom 
aktorstwa politycznego będącego utworzoną zdolnością do działalności poli-
tycznej, charakteryzującej się określonym poziomem świadomości i stopnia 
zorganizowania mniejszości [77, s. 3]. Ze względu na kategorię mobilizacji 
politycznej mniejszości zasadnym będzie podkreślenie, iż proces instytucjo-
nalizacji posiada takie oto etapy: 1). nabycie świadomości politycznej; 2). mo-
bilizacja polityczna i organizacja; 3). wejście na arenę polityczną i aktywna 
działalność [64, s. 81].
Zaproponowane pojęcia stały się podstawą do analizy przesłanek historycz-
nych i specyfiki instytucjonalizacji ludności rosyjskiej na Krymie.
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Autonomiczna Republika Krym będąca częścią Ukrainy – jedyna1 jednostka 
administracyjno-terytorialna, gdzie Rosjanie są najliczniejszą grupą narodo-
wą. Fakt ten wskazuje na obiektywne warunki szczególnego pozycjonowania 
tej grupy w kontekście instytucjonalizacji Rosjan na Ukrainie: jedyny przypa-
dek, gdzie Rosjan należy oceniać nie w kategoriach mniejszości, a większości, 
co z kolei stanowi przyczynę powstania tak zwanego „problemu krymskiego” 
jako pierwszego „problemu rosyjskiego” [46, s. 49]. 

Ogólnie rzecz ujmując, należy powiedzieć o tym, że na dzień dzisiejszy 
Ukraina znalazła się w strategicznie ważnej przestrzeni usytuowanej pomię-
dzy Unią Europejską, Rosją a regionem czarnomorskim Turcji. Na przestrzeni 
historii Ukrainy, Krym był „polem boju” pomiędzy wielkimi państwami tego 
regionu [37, s. 1] – Wielkie Księstwo Litewskie, Imperium Osmańskie, Rzecz-
pospolita, Rosja (Moskowia), Chanat Krymsko-Tatarski [51]. W czasach 
współczesnych region znalazł się na skrzyżowaniu Rosji, Imperium Habsbur-
skiego oraz Osmańskiego – w różnych okresach będąc częścią każdego z tych 
aktorów sceny międzynarodowej. W ramach współczesnych granic Ukraina 
po raz pierwszy w swojej historii jest państwem niepodległym. Półwysep 
Krymski w części Ukrainy najbardziej wysuniętej na południe oddziela Mo-
rze Azowskie od Morza Czarnego. Miejsce to stało się przedmiotem sporu 
pomiędzy Imperium Osmańskim i Rosyjskim, którzy pozostawili ślady swojej 
hegemonii na Półwyspie Krymskim [12, s. 10].

Historia osadnictwa Rosjan na Krymie jest skomplikowana i kontrower-
syjna. Składa się na nią kilka etapów podstawowych: 1). początek osadnictwa 
Rosjan na Krymie (proces zaczął się pod koniec XVIII w., kiedy Krym stał się 
częścią Imperium Rosyjskiego i jego koniec datowany jest na początek XX 
w.); 2). etap dominacji rosyjskiej ludności na Krymie jako narodu tytularnego 
w Związku Radzieckim - Krym do 1954 r. był częścią Rosyjskiej Radzieckiej 
Socjalistycznej Republiki Federacyjnej, po czym został częścią Ukraińskiej 
RSR (okres ten trwał od 1917 do 1954 r.); 3). ukraiński radziecki etap sta-
nowienia ludności Krymu (1954-1991); 4). ukraiński niezależny (najnowszy) 
okres rozwoju populacji Krymu (od 1991). Zaproponowana periodyzacja 
ukazuje nam, że napięcie wokół Krymu nie jest wynikiem ukraińskiej polityki 
narodowej, ale bardziej ambicji zewnętrzno-politycznych Rosji. Innymi słowy 
sytuacja polityczna na Krymie jest nierozerwalnie związana z kondycją/sta-
nem relacji rosyjsko-ukraińskich [28, 2, s. 173].

1 Stan na 1989 r.: na Krymie zamieszkiwało 67,04 % etnicznych Rosjan (Ukraińców jedynie 25,7 %). Oprócz tego 
ponad połowa Ukraińców Krymu uznawała język rosyjski językiem urzędowym. I dlatego nawet na referendum 
1 grudnia 1991 r. za niepodległością Ukrainy wypowiedziało się 54,19 % mieszkańców Krymu. Dla porównania, 
w całej reszcie poparcie dla tej inicjatywy wynosiło 90% i więcej. Na samym początku już funkcjonowały etnicz-
ne konflikty, które zresztą zachowały się do tego czasu [46, s. 49].
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Cechą charakterystyczną dla pierwszego okresu jest to, że Rosjanie za-
częli aktywnie zasiedlać Krym, po tym jak półwysep został przyłączony do 
Imperium Rosyjskiego. Według oficjalnych statystyk pod koniec XVIII w. na 
Krymie zamieszkiwało mniej niż 5% Rosjan (w czasie późniejszym obserwu-
jemy stopniowy wzrost ich liczebności). Liczba narodu rdzennego, Tatarów 
Krymskim, natomiast zmniejszała się. W tym okresie na Krymie pojawiają 
się także Ukraińcy. Pod koniec trwania tego okresu obserwujemy tendencję 
wyrównania się liczby etnicznych Rosjan i Krymskich Tatarów oraz stopnio-
wy wzrost liczby Ukraińców i przedstawicieli innych mniejszości narodowych 
(dwukrotnie).

Tablica 1.

Największe grupy narodowościowe na Krymie w wyrażeniu % w okresie 1795-1897

Rok Krymscy Tatarzy, % Rosjanie, % Ukraińcy, % Inni, %
1795 87,6 4,3 1,3 6,8
1816 85,9 4,8 3,7 5,6
1835 83,5 4,4 3,1 9,0
1850 77,8 6,6 7,0 8,6
1858 73,0 12,6 4,0 10,4
1864 50,3 28,5 6,5 14,7
1897 35,6 33,1 11,8 19,5

Źródło: Водарскій Я., Єлісєєва О., Кабузан В., Населення Криму в кінці XVIII – кінці XX століть 
(Чисельність, розміщення, етнічний склад), Москва 2003.

Po pierwszej wojnie światowej oraz upadku imperium rosyjskiego,  jeszcze 
większą intensywnością po wejściu Krymu do ZSRR (nie należącego do radziec-
kiej republiki ukraińskiej a do rosyjskiej republiki federacyjnej) można zaobser-
wować kolejne zachodzące w tym czasie procesy: początek dominacji Rosjan 
zarówno w stosunku liczebnościowym jak i jakościowym (będący narodem ty-
tularnym republiki związkowej); gwałtowny spadek ilości Krymskich Tatarów 
(w wyniku przymusu oraz z powodów naturalnych) – zakończone deportacją 
Tatarów Krymskich z Krymu w 1944 r.; stopniowy wzrost części ukraińskiej na 
ogólnej palestrze narodowej Krymu oraz spadek liczby przedstawicieli innych 
mniejszości narodowych:
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Tablica 2.

Największe grupy narodowościowe na Krymie w wyrażeniu % w okresie 1917-1944. [52]

Rok Krymscy Tatarzy, % Rosjanie, % Ukraińcy, % Inni, %
1917 28,7 41,2 8,6 21,5
1920 26,0 44,1 7,4 22,5
1926 25,1 42,2 10,9 21,8
1934 23,8 44,0 10,9 22,3
1937 20,7 47,7 12,9 18,7
1939 19,4 49,6 13,7 17,3
1944 - 75,0 21,0 4,0

Źródło: Źródło: Водарскій Я., Єлісєєва О., Кабузан В., Населення Криму в кінці XVIII – кінці XX 
століть (Чисельність, розміщення, етнічний склад), Москва 2003.

Okres trzeci i czwarty- stanowienie się rosyjskiej ludności na Krymie, mogą być 
zarówno rozpatrywane oddzielnie jak i razem: obydwa te okresy charakteryzują się 
bowiem występowaniem w nich podobnych tendencji wyrażających się w takich 
oto atrybutach – stopniowy spadek liczby Rosjan na Krymie, stopniowa stabilizacja 
liczby Ukraińców i innych narodowości zamieszkujących półwysep; wznowienie 
i wzrost liczby grup Krymskich Tatarów (okres czwarty):

Tablica 3.

Największe grupy narodowościowe na Krymie w wyrażeniu % w okresie 1959-2001 [56]

Rok Krymscy Tatarzy, % Rosjanie, % Ukraińcy, % Inni, %
1959 - 71,4 22,3 6,3
1979 0,7 68,4 25,6 5,3
1989 1,6 67,1 25,8 5,5
2001 12,1 58,3 24,3 5,3

Źródło: częściowo w oparciu o dane statystyczne zaczerpnięte z pracy pt.: Населення Криму в кінці XVIII 
– кінці XX століть (Чисельність, розміщення, етнічний склад) (Водарскій Я., Єлісєєва О., Кабузан 
В., Населення Криму в кінці XVIII – кінці XX століть (Чисельність, розміщення, етнічний склад), 
Москва 2003.). Skorzystaliśmy także z danych statystycznych zawartych w spisie ludności przeprowadzo-
nym na Ukrainie w 2001 r. http://ukrcensus.gov.ua 

Trzeba także powiedzieć o tym, że w przeważającej większości rejonów 
(powiatów) Autonomicznej Republiki Krym, Rosjanie są większościową gru-
pą narodową – 23 rejony; Ukraińcy są większościową grupą narodową jedynie 
w dwóch rejonach (miastach), Krymscy Tatarzy – w żadnym:
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Tablica 4.

Skład etnicznych rejonów i miast Autonomicznej Republiki Krym i Sewastopola  
według danych statystycznych z 2001 r.

Rejon, miasto Ilość mieszkańców,
2001 r.

Rosjanie,
%

Krymscy Tatarzy,
%

Ukraińcy,
%

Rejon Bachczysarajski 92542 54,30% 21,30% 19,60%
Rejon Bilhorodzki 66458 49,20% 29,20% 16,20%
Rejon Dżankojski 82328 38,90% 21,60% 33,80%
Rejon Kirowski 58016 50,50% 25,50% 17,60%

Rejon Krasnohwardijski 93782 48,70% 16,70% 27,30%
Rejon Krasnoperekopski 31843 33,20% 17,20% 43,40%

Rejon Leninski 69629 54,80% 29,20% 15,50%
Rejon Nyżniohorski 56976 50,40% 28,80% 16,00%
Rejon Perwomajski 40376 35,10% 21,50% 37,90%
Rejon Rozdolnenski 37185 41,10% 13,30% 40,10%

Rejon Sakski 80964 45,20% 17,50% 31,50%
Rejon Simferopolski 149253 49,40% 22,20% 23,50%

Rejon Sowietski 37576 48,50% 22,20% 22,10%
Rejon Czarnomorski 34112 52,80% 12,70% 29,30%

Miasto Ałuszta 52215 67,10% 5,90% 23,00%
Miasto Armiansk 26876 55,70% 3,50% 36,20%
Miasto Dżankoj 42861 59,80% 8,10% 25,90%

Miasto Eupatoria 117565 64,90% 6,90% 23,30%
Miasto Kercz 158165 78,70% 1,90% 15,40%

Miasto Krasnoperekopsk 30902 51,00% 3,00% 40,90%
Miasto Saki 28522 65,10% 5,80% 24,30%

Miasto Simferopol 358108 66,70% 7,00% 21,30%
Miasto Sudak 29448 59,20% 17,40% 17,60%

Miasto Feodozia 108788 72,20% 4,60% 18,80%
Miasto Jałta 139584 65,6% 1,3% 27,6%

Krym 2024074 58,30% 12,00% 24,30%
Sewastopol 379200 71,60% 0,50% 22,40%

Źródło: Spis ludności 2001 r. http://ukrcensus.gov.ua/ ; http://uk.wikipedia.org/wiki/Населення_Криму

Pokazanie podziału terytorialnego dominacji poszczególnych narodów (ina-
czej: poziomu koncentracji różnych narodów w granicach administracyjnych 
poszczególnych jednostek Krymu) zdaje się być elementem znaczącym dla ro-
zumienia omawianego tematu. Przy realizacji tego badania skorzystano z indek-
su mozaiczności etnicznej (P), który został opracowany przez B. Ekkela w 1976 
r. [6]. Indeks mozaiczności etnicznej określonego terytorium wzrasta wraz ze 
„pstrokatością” jej składu narodowościowego. W oparciu o spis ludności z 2001 
r. A. Szwets i A. Szewczuk proponują wyróżnić cztery typy rejonów Krymu – 
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różnią się one od siebie poziomem koncentracji różnych narodów: rejony o sła-
bym poziomie różnorodności narodowej (P<0,4); rejony ze średnim poziomem 
różnorodności narodowościowej (0,4<P<0,6); rejony o wysokim poziomie różno-
rodności narodowościowej (0,6<P<0,7); a także rejony o bardzo wysokim pozio-
mie różnorodności narodowościowej (P>0,7). Na Krymie zasadniczo zmniejszył 
się areał o słabym poziomie różnorodności narodowościowej, o jakim częścio-
wo możemy mówić jako o „areale monoetniczności”; w związku z tym zwięk-
szyło się terytorium na jakim duża częstotliwość kontaktów między-etnicznych 
pozwala określić je jako terytorium o charakterze polietnicznym.

Zdecydowana część jednostek terytorialnych na Krymie tradycyjnie cha-
rakteryzuje się średnim i nadzwyczajnie wysokim poziomem różnorodności 
narodowościowej, gdzie dominującą grupą narodową są Rosjanie. Taka sytu-
acja jest właściwa praktycznie dla wszystkich obszarów krajobrazowych Kry-
mu: obszar stepowy, obszar przedgórski i górsko-przybrzeżny. Wartym uwagi 
jest także to, że właśnie w granicach rejonów o średnim i wysokim poziomie 
różnorodności narodowościowej sformułowana została przedgórska i stepo-
wa „strefa etnicznego kontaktu”, ze wzrastającą obecnością w niej Krymskich 
Tatarów. Spis powszechny z 2001 r. wykazał, że tereny te są w 20% zamieszkałe 
przez Krymskich Tatarów. Spis powszechny z 1989 natomiast mówi o tym, że 
w stepowym i przedgórskim obszarze mieszka od 1 do 5% [57] przedstawicieli 
tego narodu wśród ludności zamieszkujących na tym terenie. Czterokrotny 
wzrost ilości Krymskich Tatarów, w obszarach stepowych i przedgórskich pół-
wyspu, wyraźnie świadczy o regeneracji stałej etnicznej obecności wspólnoty 
w granicach wymienionych obszarów.

Przedstawiona analiza pozwala na wyciągnięcie wniosków mówiących 
o tym, że instytucjonalizacja rosyjskiej mniejszości na Krymie realizowana 
jest inaczej niż w innych regionach kraju, należy tu bowiem uwzględnić zna-
czenie dwóch definiujących ten proces grup narodowych wywierających także 
wpływ na zachodzące procesy polityczne w regionie – w pierwszej kolejności 
jest to naród tytularny (dla Ukrainy: Ukraińcy); i po drugie naród historycznie 
tytularny (rdzenni mieszkańcy), Krymscy Tatarzy. Tak więc Rosjanie, nie zwa-
żając na swoje dominujące znaczenie, pod względem zarówno jakościowym 
jak i liczebnościowym, muszą zważać na inne wspólnoty narodowe, co z kolej 
wpływa na sposób oceny procesów politycznych, wyrażających się między in-
nymi w regionalizacji i atomizacji, co stanowi samodzielny problem domaga-
jący się odrębnego omówienia (polaryzacja dokonywana jest na płaszczyźnie 
językowej, kulturowej oraz religijnej [66]). Problem w dużym stopniu jest roz-
strzygany poprzez fakt dominującego znaczenie języka rosyjskiego, którym 
posługują się na Krymie 97% mieszkańców, o czym świadczą badania socjolo-
giczne przeprowadzone w 2004 r. przez Międzynarodowy Instytut Socjologii 
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w Kijowie (w myśl przepisów Konstytucji Autonomicznej Republiki Krym ję-
zykowi rosyjskiemu przypisano status języka oficjalnego, a dokładniej określa 
się go jako język komunikacji pomiędzy wspólnotami narodowymi) – art. 10 
Konstytucji ARK [79]).

Ogólnie rzecz ujmując omawiane zagadnienie w większości przypadków 
należałoby rozpatrywać jako tendencje wyodrębnienia się kilku definiujących 
tożsamości: 1). rosyjskiej tożsamości Rosjan na Krymie; 2). rosyjskiej tożsamo-
ści (o znaczeniu językowo-kulturowym) Ukraińców na Krymie; 3). ukraińskiej 
tożsamości Ukraińców na Krymie; 4). a także tożsamości Tatarów Krymskich na 
Krymie – pozycjonowanie to teoretycznie podlega determinacji możliwych wa-
riacji powstawania konfliktów międzyetnicznych w tym regionie. W tym należy 
wyróżniać kilka wariacji/rodzajów tożsamości etnicznych Rosjan: radziecką, bę-
dącą prawdopodobnie tożsamością większości, a także tożsamość imperialną 
(pochodzącą jeszcze z czasów imperium rosyjskiego), ograniczaną przez jej hi-
storyczne „zamazywanie się” oraz promowanie paradygmatów odrodzenia reżi-
mu radzieckiego bądź stworzenie współczesnej formy relacji sojuszniczych (co 
można odnaleźć w radykalnych formach podejmowanych działań przez niektó-
re organizacje prorosyjskie na Krymie) [37, s. 6; 28].

Rosjanie ze względu na swój potencjał są dominująca grupą narodową, ich 
cechą charakterystyczną jest „imperialne” zabarwienie tożsamości. Stan ten 
wyraża się w wewnętrznej, niezdefiniowanej i refleksyjnej pewności, mówią-
cej o tym, że za czasów „imperium” podejmowano słuszne działania i Rosjanie 
mają przewagę nad cudzoziemcami. Krymscy Ukraińcy są mniejszością, nie są 
wspólnotą dominującą na Krymie, ich niestabilna sytuacyjna tożsamość jest 
zbalansowana poprzez istnienie stosunku wobec Ukrainy będącej metropolią 
dla Krymu. Nieznaczna liczba ludności krymsko-tatarskiej przebywa w stanie 
zbalansowanym, w związku z wykazywaną przez siebie „rozpaczą historycz-
ną”, jednością oraz wiarą w niezbywalne prawo do rozporządzania tą ziemią.

Rosyjski kierunek Krymu – stanowi podstawowy wynik zachowania toż-
samości narodowej ludności rosyjskiej zamieszkałej półwysep, w tym także 
główne źródło jakiegokolwiek separatyzmu na Krymie [32, s. 1090]. Rosyjski 
ruch nacjonalistyczny nie zdołał jednak połączyć swoich starań z powodu roz-
mytej zarówno tożsamości radzieckiej jak i rosyjskiej [37, s. 6]. W rzeczywi-
stości mieszkańcy Krymu wykazują różnorodność wizji przyszłości dla regio-
nu. Po pierwsze, większość mieszkańców półwyspu, w żaden sposób nie jest  
zwolennikami idei odłączenia się Krymu od Ukrainy. Tym nie mniej, przed-
stawiciele praktycznie wszystkich grup etnicznych sugerują, że przeważająca 
większości mieszkańców Krymu należących do grup etnicznych, nalega na 
przyłączenie Krymu do Rosji [32, s. 1097]. Wartym uwagi jest także ciesząca 
się dużym poparciem idea podwójnego obywatelstwa (rosyjskiego i ukraińskie-
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go): powstała w wyniku stawianych wymagań przez Rosjan zamieszkujących 
Wschód i Południe Ukrainy. Przewiduje ona uzyskanie przez Rosjan podwój-
nego statusu, który obrazuje ich stosunek do rosyjskiego elementu tożsamości 
regionalnej. W przypadku Krymu, wydaje się zasadnym przedstawiać go jako 
region cieszący się priorytetowym zainteresowaniem zarówno Ukrainy jak 
i Rosji – podstawowa różnica polega na różnicy stanowisk na dużo wyższym 
poziomie.

Należy wyraźnie podkreślić, że Rosjanie stanowią większość populacji Kry-
mu, są oni wspólnotą optującą za intensyfikacją prorosyjskiego kierunku polity-
ki, zarówno w regionie jak i w skali całego kraju. Nastroje polityczne w regionie są 
lustrzanym odbiciem nastrojów etnicznych – nie są w całości ani proukraińskie 
ani prorosyjskie, są natomiast w stanie ciągłego wahania się między nimi dwo-
ma [32, s. 1098]. Brak wyraźnych podziałów etnicznych na Krymie, w teorii 
zmniejsza poparcie dla jednej z grup w przypadku kierowanego konfliktu et-
nicznego (ethnically driven conflict), w tym także możliwości aktywizacji kursu 
politycznego o charakterze nacjonalistycznym. W rzeczywistości grupy poli-
tyczne o sprzecznych programach politycznych intensywnie działały w poło-
wie lat 90-tych XX w., nie posiadały jednak możliwości zapewnienia podstawy 
dla ich poparcia politycznego. Rosyjskie zrzeszenia i partie polityczne, które 
pojawiły się już po proklamacji ukraińskiej niepodległości, dokonały szybkiej 
fragmentaryzacji, a te które powstały w okresie kadencji prezydenckiej Putina 
w Rosji (i „rewolucji pomarańczowej”), działają dzięki pomocy nadchodzącej 
od rosyjskich ruchów politycznych dążących do przekształcenia Krymu w arenę 
konfliktu etnicznego (element przeszkadzający Ukrainie przystąpić do NATO). 
Tak więc obecność kilku identyfikacji politycznych na Krymie, zarówno teore-
tycznie jak i praktycznie, w znacznym stopniu niwelują ryzyko zbrojnej kon-
frontacji etnicznej na Krymie. Region, w którym większość Rosjan nie jest jak 
w przypadku Abchazji czy Osetii Południowej, przyłączone do Rosji, symboli-
zuje jednak arenę, na której obecne są ambicje polityczne Rosji.

Szczególny charakter Rosjan na Krymie wywodzi się ze szczególnego sposo-
bu ich instytucjonalizacji. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest niedo-
skonała definicja pojęcia „mniejszość narodowa” zarówno w prawie ukraińskim 
i poniekąd także w prawie międzynarodowym. Przedstawiciele mniejszości 
rosyjskiej mówią o tym, że na podstawie podstawowych cech charakterystycz-
nych dla mniejszości, nie można mówić o etnicznych Rosjanach jako o mniej-
szości (są to takie indykatory jak – aspekt liczebnościowy, dominujące stano-
wisko oraz indywidualna relacja: podejmowanie decyzji o przynależności do 
mniejszości narodowej). Wszystkie te elementy na Krymie posiadają oznaki 
sprzeczne: liczebnościowo Rosjanie na Krymie są dominującą grupą narodową 
w porównaniu z innymi grupami (są regionalną większością narodową); dą-
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żenia o charakterze nie dominującym także są niejednoznaczne, Rosjanie bo-
wiem na Krymie dysponują własnymi instytucjami władzy, w tym znaczeniu, 
że powstały one według preferencji politycznych Rosjan; negatywny indywi-
dualny stosunek do kategorii „mniejszości” i „mniejszości jako grupy”, fakt ten 
wywodzi się z tego, iż Rosjanie, co leży w ich mentalności, są przyzwyczajeni do 
bycia dominującą grupą etniczną, w odróżnieniu od innych regionów Ukrainy, 
będących zwarcie bądź w dużym stopniu zamieszkałych przez Rosjan odno-
szących samych siebie do mniejszości (przynajmniej na poziomie oficjalnym). 
Następnie trzeba zaznaczyć, że nieprecyzyjnym pozostaje sposób postrzegania 
przez etnicznych Rosjan pojęcia „mniejszości” umieszczonego w Europejskiej 
Karcie języków regionalnych lub mniejszościowych: mniejszością określana 
jest grupa osób będącą liczebną większością w granicach określonego regionu, 
ale jednak jest mniejszością w granicach całego kraju.

Należy zauważyć, że napięcie na Krymie według determinanty rosyjskiej 
ma miejsce na kilku płaszczyznach: 1). wewnętrzna (rosyjskojęzyczna gru-
pa Ukraińców Krymu – rosyjsko-kulturowa grupa Rosjan Krymu; rosyjska 
grupa kulturowa Krymu – grupa krymsko-tatarska Krymu, a także wewnątrz 
środowiska Rosjan Krymu); 2). zewnętrzna (grupa etnicznych Rosjan Krymu 
– kontekst pozycjonowania ogólnopaństwowego kierunku Ukrainy; etniczni 
Rosjanie Krymu – Rosjanie Ukrainy).

Ostatnia płaszczyzna odzwierciedla wzajemną relację pomiędzy tożsamo-
ścią Rosjan Krymu a tożsamością Rosjan Rosji – taka relacja skutkuje posta-
wieniem pytania o istotę znaczenia półwyspu w oficjalnej polityce zagranicz-
nej Moskwy. W związku z czym jakakolwiek wykazywana aktywność władz 
rosyjskich w sprawie mniejszości rosyjskiej na Krymie, jest traktowana jako 
środek instytucjonalizacji tejże mniejszości nie tylko na Krymie, ale także 
w pozostałych regionach Ukrainy. Rosja sięga do różnych technik, zadaniem 
których jest podkreślenie jej znaczenia na półwyspie: Moskwie odpowiada sy-
tuacja utrzymania w napięciu Kijowa – można to uzasadnić strategicznym 
położeniem Ukrainy (według Z. Brzezińskiego, Rosja z podporządkowaną 
Ukrainą staje się imperium (post-imperium), bez podporządkowanej Ukra-
iny natomiast osiągnięcie tego statusu jest niemożliwe [6]). Dlatego właśnie 
według słów J. Jaworskiego, Krym stał się „miejscem eksplozji napięć między 
Ukrainą a Rosją„ [14, s. 135]. Problem ten jest także komplikowany przez tria-
dę potencjału konfliktowego – Ukraińcy, Rosjanie i Krymscy Tatarzy [30, 36] 
(co stanowi jedną z cech odróżniających Rosjan Krymu od Rosjan zamieszku-
jących pozostałe regiony Ukrainy. Instytucjonalizacja Rosjan na Krymie jest 
także wzmacniana poprzez wojskową obecność ich ojczyzny etnicznej w re-
gionie państwa zamieszkania (taka sytuacja nie ma miejsca w żadnej z jed-
nostek administracyjno-terytorialnych przebywających w strukturze państwa 
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ukraińskiego): T. Kuzio również skupia uwagę na destabilizującej roli rosyj-
skiej obecności wojskowej na Krymie. Mówi o tym, że ilość i potencjał rosyj-
skich wojsk na Krymie jest dostateczna dla wywołania konfliktu pomiędzy 
Rosją a Ukrainą. Wyraźnie zastrzega, że Rosja nie znajduje się w warunkach 
umożliwiających jej wszczęcie pełnowartościowego konfliktu zbrojnego, i nie 
ma również zamiaru podejmować takiego rodzaju działań [23]. R. Solchanyk 
przedstawia trwałą obecność wojskową Rosji na terenie Ukrainy, jako oznakę 
interesu wojskowo-geostrategicznego Moskwy w tym regionie. Umowy dwu-
stronne dotyczące lokacji Floty Czarnomorskiej z 1997 r. nie rozwiązały kwe-
stii spornych, a jedynie przełożyły: w początkowym okresie na 2017 r. a póź-
niej na 2047. W zaistniałej sytuacji, nie jest zrozumiałym kiedy tak naprawdę 
mija okres zakończenia praw formalnych Floty Czarnomorskiej na terytorium 
Ukrainy [47, s. 138]. Sh. Garnett natomiast mówi o tym, że do tego czasu, do-
póki kwestie związane z Flotą Czarnomorską pozostają kwestiami ważnymi, 
jego personel oraz odpowiednie jednostki wojskowe pozostaną potencjalnym 
źródłem konfliktu na Krymie [8, s. 73]. Obecne napięcie etniczne, społeczne 
i gospodarcze na Krymie określa jako „wybuchową mieszankę”. W tym kon-
tekście I. Zaweliew podkreśla, że poczynając od 2001 r. sprawy własnościowe 
dotyczące portu w Sewastopolu są przedmiotem odwołań, podkreślając, że 
„obecność Floty Czarnomorskiej nadaje militarnego zabarwienia toczonemu 
sporowi” [53, s. 279]. V. Krymenyuk zaznacza: istniejące duże rozbieżności 
w sprawach związanych z Flotą Czarnomorską są rozwiązywane w sposób 
pokojowy, uciekając się do dyplomatycznych sposobów ich rozwiązywania, 
co zapobiega pojawianiu się poważniejszych konfliktów [20, s. 118]. Tym nie 
mniej istniejące spory, nawet po 2010, jak i wcześniej, nie wskazują na po-
tencjalne możliwości ich rozwiązania. Przywołany już Sh. Garnett uważa, iż 
przekładanie rozwiązania problemu statusu Floty Czarnomorskiej na Ukra-
inie jeszcze długo pozostanie „na półwyspie źródłem niestabilności zewnętrz-
nej” [7, s. 141].

Wartym uwagi jest to, że Rosjanie (w tym także zamieszkujący na Krymie) 
postrzegają Flotę Czarnomorską jako środek stabilizacji napięć międzyetnicz-
nych. To samo dotyczy także sposobu postrzegania znaczenia Rosjan-woj-
skowych [14, s. 135]. Przedstawione stanowisko mówi o tym, że Flota Czar-
nomorska broni południowych pozycji zarówno Rosji jak i Ukrainy przed 
wzrastającymi zagrożeniami od strony Turcji, długotrwałego rywala Rosji, z 
którym ostatnio prowadziła wojnę w 1783 r. A. Lieven nie akceptuje stanowi-
ska mówiącego o stabilizującej roli Floty Czarnomorskiej na Ukrainie, element 
ten jest natomiast oceniany przez naukowca w kontekście neutralnego wpływu 
na stabilność międzyetniczną na Krymie [27, s. 130]. Wartym uwagi jest to, że 
P. D’Anieri, R. Kravchuk, T. Kuzio w dyskusji o “Problemach i perspektywach 



Tomasz Białobłocki

166

Ukrainy w XXI w.” nie mówią o Flocie Czarnomorskiej rozdyslokowanej na 
Ukrainie, jako o potencjalnym źródle konfliktu [6, s. 262-273]. Tym nie mniej 
znaczenie wpływu strukturalnego wojska na instytucjonalizację Rosjan na 
Krymie jest znaczące.

Znaczenie Krymu dla Rosji można wyjaśnić poprzez kilka kontekstów. Po 
pierwsze stanowi on etniczną priorytetowość (katalizator zasadności anali-
zy politologicznej). Z tego właśnie powodu na początku lat 90 pojawiła się 
idea utworzenia przedstawicielstwa rosyjskiego parlamentu w krymskim 
parlamencie i na odwrót [52]. Rosyjscy nacjonaliści stoją na stanowisku nie-
zbędności odwołania się paradygmatu interwencji politycznej w stosunku 
do regionów o tak zwanym potencjale problemowym, o czym swojego czasu 
mówili A. Motyl [52] i D. Betz [1]. Oprócz tego należy także zaznaczyć, że 
sytuacja na Krymie zasadniczo różni się, na przykład, od sytuacji panującej 
w państwach nadbałtyckich: L. Kauppily zauważa, że w porównaniu z Kry-
mem, z tych państw wyprowadzono rosyjskie siły zbrojne [15]. Ważnym jest 
także rozumienie podstawowych priorytetów rosyjskiej obecności na Krymie 
– znaczenie wojskowe [48, s. 69; 31, s. 196], spuścizna historyczno-symbolicz-
na [33, s. 372; 5, s. 45] oraz znaczenie gospodarcze [19, s. 164]. Krym stanowi 
wartość także dla Ukrainy, między innymi z perspektywy politycznej (sprzyja 
pozycjonowaniu Ukrainy jako niepodległego państwa [49, s. 76; 21, s. 206]), 
gospodarczej (turystyka, transport morski oraz zasoby gazu), ma także zna-
czenie strategiczne (w kontekście poszukiwań pozycji geopolitycznej).

W zachodniej literaturze przedmiotu, Krym jest pozycjonowany jako 
„punkt zapalny” – źródło zagrożeń jedności ukraińskiej państwowości już od 
początków powstania państwa ukraińskiego [35, s. 192]. Początki są datowa-
ne rokiem 1991, kiedy Krym był jeszcze obwodem Ukraińskiej RSR – władze 
tego obwodu wyszły z inicjatywą przeprowadzenia referendum dotyczącego 
powołania Krymskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki w ramach 
ZSRR. Mimo braku podstaw prawnych do przeprowadzenia referendum, 
w tym okresie nie istniała bowiem odpowiednia ustawa dotycząca referen-
dum zarówno w przypisach prawnych Związku Radzieckiego, jak i ówczesnej 
republiki związkowej Ukraina. Tym nie mniej taki ważny problem, stanowią-
cy immanentną część tego regionu, jak status języka rosyjskiego, został przy-
jęty przez obywateli ze szczególnym zainteresowaniem.

W warunkach właściwych procesowi demokratycznemu, rozbieżności po-
lityczne uwidaczniają się w formie konkurujących platform ideologicznych 
będących orężem różnych partii i bloków politycznych oraz organizacji poza-
rządowych. Nacjonalizm z kolei przewiduje odwoływanie się do mechanizmu 
samoidentyfikacji etnicznej człowieka: opcja bezstratna, w tym przypadku 
gdy ugrupowanie polityczne nie wykazuje aktywności i nie może konkurować 
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na równi ze swoimi oponentami w sprawach dotyczących rozwiązania proble-
mów społeczno-politycznych.

Stanowisko rosyjskojęzycznych i identyfikujących się z kulturą rosyjską oby-
wateli mieszkających na Krymie, sprowadza się do wymagań zapewnienia wszyst-
kim obywatelom mieszkającym na Krymie, bez względu na ich narodowość, rów-
nych praw obywatelskich i politycznych. Niepokoi ich nie wykonanie zapisów art. 
24 Konstytucji Ukrainy, która zakazuje stosowania jakichkolwiek preferencji czy 
ograniczeń ze względu na rasę, kolor skóry, przekonania polityczne czy religijne, 
a także płci, pochodzenia społecznego i etnicznego, stanu posiadania, miejsca za-
mieszkania bądź przynależności językowej albo jakichkolwiek innych powodów 
[70]. Część Rosjan Krymu o radykalnym nastawieniu głosi potrzebę odrodzenia 
Związku Radzieckiego bądź powołania odnowionego tworu związkowego składa-
jącego się z Ukrainy, Rosji i Białorusi, co bezpośrednio przeczy zarówno stanowi 
obowiązującemu na Ukrainie jak i przyjętej strategii jej rozwoju.

W tym kontekście stanowisko radykalnie nastawionych Rosjan (znajdu-
jących się pod kontrolą niektórych ugrupowań politycznych, co wymaga 
dokładniejszego zbadania), w niektórych momentach jest zbieżne ze stano-
wiskiem części Krymskich Tatarów, również będących obywatelami Ukrainy 
reprezentowanymi przez Medżlis. Zakładają one możliwość naruszenia prze-
pisów prawnych w oparciu o przynależność etniczną i za pomocą niezalega-
lizowanej w prawie ukraińskim takiej instytucji jak Medżlis (w przypadku 
Krymskich Tatarów), dążą do zbudowania własnego państwa wyłącznie na 
podstawie przynależności etnicznej. Podobny sposób postępowania uwidacz-
nia się także w przypadku kwestii prorosyjskiej: w okresie 2004-2005 przed-
stawiciele władz ukraińskich oskarżali przedstawicieli krymskich partii o cha-
rakterze prorosyjskim o separatyzm (natomiast przedstawiciele rosyjskiego 
ruchu Krymu mówią o tym, że nie chodzi tu o separatyzm; trudno zgodzić 
się z takim stanowiskiem, zwłaszcza, że niektóre z tych organizacji stawiają 
wymóg „związkowego” rozwoju Ukrainy albo Krymu).

W tym kontekście należy powiedzieć o tym, że przeciwko radykalnym 
nawoływaniom Rosjan występują Krymscy Tatarzy: zdecydowanie popierają 
władzę ukraińską w walce przeciw ruchowi skierowanemu na odłączenie się 
Krymu od Ukrainy i przyłączeniu do Rosji. W tym samym czasie publicznie 
deklarują gotowość do szerokiej autonomii w składzie Ukrainy z możliwością 
wszczęcia dalszych działań na rzecz całkowitej niezależności [39]. Doświad-
czenie Ukrainy, związane z separatyzmem prorosyjskim na Krymie w latach 
90, wskazało na trudności w jego zwalczaniu. Separatyzm prorosyjski jest ru-
chem o charakterze pokojowym. Tatarzy Krymscy natomiast dosyć często się-
gają do przemocy dla osiągnięcia politycznych i gospodarczych celów, a także 
cieszą się dużym poparciem innych państw muzułmańskich [3, s. 104-106].
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Ogólnie rzecz biorąc, konfliktowość społeczno-kulturową w okresie postra-
dzieckim można rozdzielić na dwa etapy: do i po 2000 r. W 2000 r. bowiem 
miało miejsce kilka zdarzeń związanych z demontowaniem prawosławnych 
krzyży w miejscach zamieszkałych przez ludność prawosławną. Przedstawiciel 
Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Kijowskiego Patriarchatu, Denysenko 
spotkał się z przywódcą ruchu krymsko-tatarskiego Dżimiliejewym. Od tego 
czasu konfliktowe sytuacje pojawiają coraz częściej: zjawisko to można wy-
tłumaczyć wzrastającym wpływem polityki na sferę kultury; a także tym, że 
Krymscy Tatarzy muszą od nowa kształtować, uświadamiać i odradzać kulturę 
swojej grupy etnicznej. W tym kontekście zasadne są słowa S. Benhabib mó-
wiącej o tym, że nie istnieją kultury bardziej-mniej doskonałe, przeważające, 
drugorzędne, wszystkie kultury są różne. I dlatego kulturę Tatarów Krymskich, 
Rosjan i Ukraińców należy traktować jako pełnowartościowych uczestników 
dialogu międzykulturowego w krymskim regionie [54].

Konflikty rosyjsko-tatarskie w formacie etnicznego trójkąta krymskiego zbu-
dowane są na schemacie opartym na relacjach „repatriantów wobec lokalnych 
instytucji władzy, które nie wykazują zrozumienia dla ich problemów”. Takiego 
rodzaju konfliktom właściwy jest ukryty etniczny charakter. Władzy lokalne 
(władze Krymu), w tym przypadku, są bezsilne, ponieważ nie posiadają one 
ani możliwości, ani odpowiedniej legitymizacji do zastosowania siły fizycznej 
dla rozwiązania konfliktu bez pozwolenia na to władz centralnych. Państwo-
-metropolia z kolei nie wyraża chęci i nie posiada środków do wtrącania się 
w zachodzące konflikty pomiędzy omawianymi grupami. Konflikty na Kry-
mie rozwijają się według schematu trzyetapowego: masowe akcje protestacyjne 
(demonstracja siły), umowy, które zostały uzgodnione za kulisami, częściowe 
wykonanie wcześniejszych ustaleń (bądź oczekiwanie na wykonanie tychże 
ustaleń). Z pewnym zachwianiem proporcji te trzy etapy powtarzają się w róż-
nych miejscach i w różnych warunkach wywołujących omawiane zjawiska. Te 
trzy etapy znajdują się u podstaw niesnasek pomiędzy Rosjanami a Krymskimi 
Tatarami. Krymsko-tatarski publicysta T. Dahdży swojego czasu powiedział, 
że: „My nie po prostu powróciliśmy, a wtargnęliśmy do Krymu. Jeśli oni nie 
baliby się nas, nie bylibyśmy w stanie zapewnić tysiącom rodzin ziemi dla bu-
downictwa ich domów”[4].

Krymscy Tatarzy nie mogą sobie jednak pozwolić na poważny konflikt na 
osi ukraińsko-tatarskiego trójkąta etnicznego według schematu kolonia Ta-
tarów Krymskich – ukraińska metropolia- większość mieszkańców Krymu 
stanowią Rosjanie, a nie etniczni Ukraińcy. W związku z tym, mniejszość ro-
syjska znajduje się na korzystnej pozycji w obecnie panujących warunkach. 
Balans trzystronny tworzy stabilną równowagę, ale jednak nie może być roz-
wiązaniem długookresowym: żadna ze stron nie jest do końca usatysfakcjo-
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nowana z obecnego rozwiązania; irracjonalne elementy, które są właściwe dla 
motywów krótkiego sprzeciwu mogą zakończyć obecny stan. Przedstawiona 
sytuacja każe nam zakładać, że problemy tożsamości regionalnej oraz zacho-
wań elektoralnych mieszkańców Krymu muszą być interpretowane w ramach 
krymskiej piramidy etnicznej: poszukiwania jednej tożsamości „przygranicz-
nej” odznaczają się „próżnością” naukową.

Z maksymalnie możliwym obiektywizmem trzeba powiedzieć, że zapropo-
nowany wniosek przeczy (są one w większości przypadków prorosyjskie a nawet 
i rosyjskie) wszystkim próbom konstatacji faktu, iż na Krymie skoncentrowały 
się dwie tożsamości – rosyjska i krymsko-tatarska (będące wyrazicielem jedynie 
dwóch grup etnicznych – Rosjan i Krymskich Tatarów). Wymieniony sposób 
postrzegania omawianej kwestii jest bardzo popularny wśród rosyjskich polito-
logów, głoszących hasło: „Gdzie Państwo widzieliście Ukraińców na Krymie? Na 
Uniwersytecie Tawrijskim jest tylko kilku szalonych profesorów i wykładowców, 
którzy mówią o nieistniejących grupach etnicznych” – W. Temnenko.

Zaproponowane politycznie niepoprawne twierdzenie częściowo zostało 
udowodnione w wyborach prezydenckich z 2004 r. W. Juszczenko uzyskał po-
parcie jedynie 15,4% mieszkańców Krymu. W obiegu funkcjonuje niepotwier-
dzona, ale tym nie mniej przekonywująca informacja rozpowszechniona przez 
przywódcę krymsko-tatarskiego – Dżemiliejewa mówiąca o tym, że 10,5% gło-
sów z ogólnego poparcia kandydatury Juszczenki (15,4%) były głosami krym-
sko-tatarskich wyborców2. W związku z tym, trzeba powiedzieć, że indeks 
wyborczy Autonomicznej Republiki Krym po odjęciu głosów Krymskich-Ta-
tarów, byłby taki sam jak w Doniecku i Sewastopolu i wyniósł by 4-5 % wy-
borców, którzy zagłosowali na przywódcę sił demokratycznych. Zrozumiałym 
staje się, że nie więcej nie więcej niż 1% głosów oddany został przez obywa-
teli, którzy nie utożsamiają się z trzema głównymi narodami Krymu – i są to 
obywatele o orientacji zachodniej. Reszta głosów, czyli 3-4% należą do Ukra-
ińców zamieszkujących Krym, potencjał ich – nie zważając na to, że składają 
one 24% mieszkańców półwyspu – jest nieznaczny. Metropolia schowała się 
za tym „trzyprocentowym” potencjałem. Nieodwracalnie zniszczyła górę lo-
dową tożsamości krymskich Rosjan, korzystając ze swoich „ciepłych” miejsc 
dla kariery i biznesu. Różne roszady i sojusze elity krymskiej, przed okresem 
wyborów w 2006 r., jasno wskazują na ten fakt. Dlatego potencjalne konflikty 
rosyjsko-ukraińskie w ramach „krymskiego trójkąta etnicznego” nie mogą się 
odbyć bez „rozgrzewki” polegającej na ochłodzeniu tożsamości „imperialnej” 
pochodzącej ze źródeł zewnętrzny, a w pierwszej kolejności ze strony Rosji.

2 Podobna sytuacja miała miejsce w 1994 r. w czasie wyborów prezydenckich: Krymscy Tatarzy zagłosowali na 
L. Krawczuka, a dokładniej przeciwko Kuczmie, który deklarował zbliżenie z Rosją.
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Wyraźnym przykładem była manifestacja w 2007 przed jedyną ukraiń-
ską szkołą w Sewastopolu, zorganizowaną przez przedstawicieli organizacji 
prorosyjskich na Krymie. Demonstranci stawiali wymóg zamknięcia szko-
ły, argumentując, że w tak pięknym budynku w jakim mieści się szkoła, ma 
miejsce „ekspozycja ukraińskiej okupacji”. W tym przypadku chodziło nie 
tylko o szkołę ukraińską, a bardziej o okupację ze strony „banderowców”3. 
Przywódca manifestantów S. Kompanijets’ mówi, że „krymscy Rosjanie nie 
potrzebują narodu Doniecka czy Kijowa, a narodu Moskwy i Petersburga”. 
Uczniowie szkoły natomiast, w tym czasie, stojąc na werandzie szkoły skando-
wali słowo „hańba” i śpiewali ukraiński hymn. W wyniku instytucjonalizacji 
politycznej, która odbyła się na poziomie partii politycznych również dzieci 
i młodzież uczestniczą w konfliktach międzyetnicznych. W tym kontekście A. 
Sejtmuratowa – dysydent oraz obrońca praw obywatelskich zaznacza: „Krym-
skie władze mają charakter prorosyjski i dążą do destabilizacji sytuacji na Kry-
mie. Stanowi ona główny powód wysokiego poziomu szowinizmu w społe-
czeństwie krymskim”[80].

Rosjanie i Krymscy Tatarzy różnią się wyobrażeniem swojej podmiotowości 
prawnej na Ukrainie [17, 18]. Krymscy Tatarzy uważają prawnie uzasadnio-
nym zwrot ich majątków, a także wznowienie ich autonomii narodowo-tery-
torialnej. Rosjanie natomiast dążą do zbudowania integralnych relacji z Rosją 
i postrzegają autonomię krymską jako krok skierowany na włączenie Krymu 
do świata islamu. Krymscy Tatarzy, odwrotnie, obawiają się, że nie uda im 
się uzyskać lokalnej autonomii, w przypadku gdy Krym zostanie przyłączony 
do Rosji. Tak więc można z całą pewnością powiedzieć o tym, że cele Rosjan 
i Krymskich Tatarów są niespójne w sprawie tworzenia wspólnej tożsamości 
narodowej. Mimo to wspólnotowy odbiór ukraińskiej tożsamości narodowej, 
może zapewnić poczucie godności i szacunku do innych, ażeby przedstawiciele 
tych grup etnicznych mogli czuć się równoprawnymi obywatelami niepodle-
głego państwa. Poczucie przynależności do narodu może zniwelować dekon-
centrację istniejącą pomiędzy wspólnotami narodowymi zamieszkującymi 
Ukrainę i połączyć wspólnym celem – budowaniem wspólnego państwa.

Na podstawie badań K. Korostelinej i proponowanej przez nią oceny ba-
danego tematu, staje się zrozumiałym, że krymsko-tatarska tożsamości Kry-
mu w porównaniu z tożsamością krymskich Rosjan, jest bardziej zbliżona do 
tożsamości [16] funkcjonującej w ich kraju ojczystym: wielokulturowa kon-
cepcja jest bardziej właściwa Krymskim Tatarom niż Rosjanom; a koncepcja 
obywatelska, odwrotnie, jest mocniej obecna w tożsamości Rosjan; koncepcja 

3 Określenie „banderowcy” uważane jest za obraźliwe i jest wykorzystywane przez krymskich Rosjan oraz Rosjan 
zamieszkujących na Ukrainie Wschodniej na określenie mieszkańców obwodów zachodnich Ukrainy.
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etniczna, jest z kolej w bardzo niskim stopniu obecna zarówno w tożsamości 
Rosjan jak i Krymskich Tatarów. Ogólnie rzecz ujmując trzeba powiedzieć 
o tym, że grupy te wykazują się podobnym poziomem gotowości do konfliktu.

Zasadnym będzie wniosek postulujący fakt, iż wzajemna relacja dominu-
jących, albo inaczej „zarządzających” grup etnicznych, stanowi cechę cha-
rakterystyczną wielonarodowego Krymu. Ta część Ukrainy wyróżnia się nie-
zmierną ilością procesów społeczno-kulturowych o różnych implikacjach. 
Zaproponowany termin jest wyzbyty zabarwienia politycznego i jest odpo-
wiedni dla wyobrażenia, że dominacja grupy etnicznej, wyrażana jest poprzez 
stały wzrost liczebny grupy osób dążących w regionie do powszechnego jego 
zasiedlenia. W tym przypadku rolę dominującą odgrywają dwie grupy etnicz-
ne: słowiańska (ogólnie) i ludy tureckie (Krymscy Tatarzy). Dodając do tego 
płaszczyznę polityczną mówimy o trzech tożsamościach – rosyjskiej, krym-
sko-tatarskiej, ukraińskiej.

SUMMARY
Institutionalization and Power of Parliamentary Committees  
in Central Europe

The article is dedicated to analyzing theoretical and empirical indicators of 
institutionalization and powers of parliamentary committees in Central Europe. 
The author investigated size and structure of committees, party composition of 
committees, party relations within committees, committees autonomy, control 
on committees of parliament and government, committees’ relations with go-
vernment and applicable ministries. The author also logically displayed the re-
lationship between power and institutionalization of parliamentary committees 
in Central Europe.

Keywords: committee, system of committees, committee’s structure, mem-
bership of committees, committee’s autonomy, institutional heritage, party 
system, political environment, institutional environment, legal environment, 
institutionalization of the committees, power of the committees.
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ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА СПЕЦИФІКА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ 
І ПОЛІТИЗАЦІЇ РОСІЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ КРИМУ

Запропоновано формулювання дефініцій „інституціоналізації” 
й „політизації” національної меншини. З’ясовано атрибути 
інституціоналізації і політизації росіян і російськомовного населення 
в політичному процесі Криму. Визначено вирішальні форми включення 
національних меншин у політичне життя Криму. Підтверджено специфіку 
Криму між регіонів України із погляду особливого статусу російського 
населення в сенсі представництва росіян, російськомовного населення. 
Розглянуто історичні детермінанти і передумови для формування 
ідентичності росіян у Криму та ідентичності інших етнічних груп, котрі 
протистоять росіянам. Проаналізовано реальні показники «етнічної 
мозаїчності» Криму. Здійснено класифікації базових у Криму етнічних 
ідентичностей, на підставі чого й запропоновано кілька ймовірних 
варіацій розгортання міжетнічних протиріч. Використано концепцію 
«тріадичності міжетнічного процесу у Криму», що виділяє півострів 
між інших регіонів України. Визначено внутрішні і зовнішні фактори 
політизації росіян та російськомовного населення Криму.

Ключові слова: національна меншина, російська меншина та 
російськомовне населення, кримськотатарська меншина, актор 
політики, політизація, політична інституціоналізація, індекс 
етнічної мозаїчності, «кримське питання», «російська проблема», 
етапи поселення росіян у Криму, національна ідентичність, радянська 
ідентичність, імперська ідентичність, Меджліс, Автономна 
Республіка Крим, Чорноморський Флот. 
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ЗОРЯНА СВИРИД

Становлення політичного консалтингу в Росії та Україні в умовах 
трансформаційних процесів

У статті розглянуто основні особливості становлення 
політичного консалтингу в Росії та Україні. Розкрито тенденції та 
перспективи розвитку вітчизняного політичного консультування 
в умовах трансформаційних процесів. Визначено недоліки вітчизняного 
політичного консультування порівняно із зарубіжним досвідом.

Ключові слова: політичне консультування, трансформаційні 
процеси, вибори, політичні консультанти, виборча кампанія, центри 
політичного консультування. 

Динаміка сучасного політичного життя у всьому світі зумовлює процеси 
системної трансформації, які виникають як реакція на певні виклики 
внутрішнього та зовнішнього середовища, і охоплюють практично всі 
сфери суспільного життя тої чи іншої держави. Як наслідок, політичний 
консалтинг, що є невід’ємною складовою політичного процесу у багатьох 
країнах, зазнає певних змін у своєму розвитку. 

Якщо західноєвропейський досвід політичного консультування 
свідчить про наявність історичних, організаційних та інституційних 
передумов щодо входження політичних консультантів у виборчу 
кампанію, то становлення професійного політичного консультування 
в посткомуністичних країнах Центрально-Східної Європи 
здійснювалося в умовах складних трансформаційних процесів: з одного 
боку, основними обмеженнями для діяльності політичних консультантів 
стали невеликі розміри території більшості країн і тривалі проміжки 
між виборами [5, с. 25], з іншого – відносно недовгий досвід існування 
демократії, що безумовно позначився на специфіці електорального 
процесу, яка пов’язаний з нестабільністю партійних систем і небажанням 
політичних лідерів користуватися послугами вітчизняних фахівців.

Слід відзначити, що найбільшого масштабу розвиток політичного 
консультування набув у Росії. На піку свого розвитку російський 
політичний консалтинг помітно виділявся не тільки на тлі інших 
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посткомуністичних країн, але й  порівняно з європейськими країнами 
в цілому. В Україні однак можна спостерігати функціонування осередків 
політичного консалтингу на регіональному рівні, проте існує ряд 
проблем, які є перешкодою на шляху діяльності професійних політичних 
консультантів в загальнонаціональних масштабах.

Становлення політичного консультування в Росії відбувалося 
в складний, перехідний період в умовах розмитості соціальних кордонів, 
нестабільності партійно-політичної системи і вироблення практики 
використання адміністративного ресурсу для коректування електоральної 
поведінки громадян [20, с. 763].

З нашої точки зору, російський політичний консалтинг пройшов 
наступні етапи становлення:

І-ий етап – 1989-1990 р.р. – «зародження» політичного консультування 
в Росії, внаслідок появи конкурентних виборів та перших рекламних фірм, 
які надавали консультаційні послуги («Нікколо –М» та «Імідж-контакт»). 

Можна вважати, що вперше до послуг політичних консультантів 
звернулися при проведенні виборів народних депутатів СССР в 1989 р. 
Як зазначає В. Е. Гончаров, «виникнення політичного консультування слід 
пов’язувати з появою конкурентних виборів …., точкою відліку російського 
політичного консалтингу повинен бути 1989 рік, коли відбулися вибори 
З’їзду народних депутатів СРСР [5, с. 166].  До прикладу, в рекламному 
проспекті провідної російської фірми «Імідж-контакт» зазначається, що 
вже в 1989 році вона надавала консультаційні послуги на виборах мера міста 
Новосибірська. Застосування технологій політичного консультування 
було помітним на дебатах між кандидатами, що транслювалися на 
телебаченні в Москві. Тоді на російській політичній арені з’явилися 
Борис Єльцин, Юрій Афанасьев, Геннадій Бурбуліс, Юрій Калмиков, 
Елла Памфілова, Михайло Полторанін, Гаврило Попов, Євген Примаков, 
Михайло Прусак, Юрій Скоков, Анатолій Собчак, Олег Сосковець, 
Микола Травкін, Микола Федоров, Святослав Федоров і іші,  іміджем 
яких займалася ціла група професійних фахівців: журналістів, соціологів, 
політологів, педагогів, юристів [18, c. 27]. Проте, на нашу думку наведені 
приклади були скоріше певними спробами в напрямку політконсалтингу, 
ніж реальним інструментом впливу на хід та результати виборчої кампанії. 
Більшість дослідників вважають, що перші альтернативні вибори в СРСР 
проходили в умовах однопартійної системи, за відсутності конкуренції 
між партіями і будь-яких передвиборних платформ, здатних об’єднати 
значну кількість кандидатів. Тому період з 1989 по 1990 рік  можна незвати 
періодом російського «протоконсалтингу», який здійснювався у межах 
партійного апарату. 
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ІІ-ий етап – 1993–1995 р.р. – «входження» політичного консалтингу, 
в політичний процес Росії. Більшість провідних російських дослідників, 
сходяться на думці, що  становлення політичного консалтингу в Росії 
почало відбувалося лише на початку 90-х років. Першим політичним 
консультантом прийнято вважати Г. Сатарова, який у 1990 році разом 
із С. Станкевичем створив центр прикладних політичних досліджень 
«Індем» [2, с. 9]. 

Вже у 1993 році російський політичний консалтинг став суттєвим 
чинником російського політичного процесу. Цьому сприяла поява 
політичних партій та організацій і зародження політичної боротьби. 
Як зазначають Кудінов О. П. і Колосова С. В. «характерною особливістю 
виборів до Федерального Зборів у 1993 році став вступ в передвиборну 
боротьбу не тільки окремих кандидатів, а й політичних партій і об’єднань. 
Вперше було прийнято рішення голосувати за партійними списками »[13, 
c. 13]. Слід зауважити, що виборча кампанія в грудні 1993 року проходила 
вже в принципово інших умовах, де вирізнялося два фактори, які мали 
велике значення для розвитку політичного консалтингу [5, с. 167]:

•	 По-перше, різко зменшилася кількість волонтерів, які були 
готові  безплатно  підтримувати «своїх» кандидатів;

•	 По-друге, з’явилася велика кількість бажаючих конвертувати 
набуті за останні роки значні фінансові та організаційні 
ресурси в підвищення власного статусу і потенційного впливу 
шляхом «купівлі» депутатського мандату для себе або когось із 
найближчого оточення. 

На думку вітчизняних дослідників, у Росії у 1993 р. можна говорити 
про появу інституту політичного консультування, як посередника між 
новою, непопулярною в народі політичною елітою і населенням [5, с.17]. 
Адже помітними були перші результати діяльності російських політичних 
консультантів. До прикладу, працюючи з консультантами фірми «Нікколо 
М», Партія російської єдності і злагоди змогла отримати на виборах 4 млн. 
500 тисяч голосів. На цих же виборах Асоціація політичного консалтингу 
«Ніке» працювала з партією «Підприємці за нову Росію», а Асоціація 
політичних наук допомагала домогтися успіху партії «Жінки Росії» [2, с.10]. 

Розвитку політичного консультування в Росії безпосередньо сприяв 
федеративний характер державного устрою країни, що давав можливість 
в різний час брати участь у виборчих кампаніях як різних регіонів, так 
і за  кордоном.  Проте  більшість організацій, що працювали у цій сфері, 
називали себе агентствами «public relations».

ІІІ-й етап – 1995–1998 р.р.  – «структуризації» російського політичного 
консалтингу, що характеризується наступними особливостями:
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1. початок процесу перетворення з зовнішньої моделі політичного 
консультування до змішаного типу консалтингу, який подібний до 
французького моделі політичного консультування, де клієнтами 
професійних фахівців виступають, як окремі політичні діячі, так 
і політичні партії;

2. професіоналізація та інтернаціоналізація російського 
політичного консалтингу, яка пов’язана із залученням зарубіжних 
і вітчизняних політичних консультантів для проведення виборчої 
кампанії 1996 року, що дало змогу, окреслити  професійну сферу 
діяльності консультантів, і підвищити їх популярність. Політичних 
консультантів почали запрошувати для проведення виборчих 
кампаній губернаторів та кандидатів, яких підтримувала та чи 
інша провладна партія;

3. прояв «американізації» стилю  виборчих кампаній;
4. серед консультаційних послуг відомих російських 

політконсалтингових агентств, найбільша увага була зосереджена 
на побудові чи корекції політичного іміджу кандидата.

Як зазначалося вище, парламентські вибори 1995 року позначили 
початок трансформації політичного консультування у напрямку 
європейського досвіду. 

В. Е. Гончаров визначає основні фактори, що передували цьому процесу 
[5, с. 169]:

•	 по-перше, посилення відносного питомої ваги політичних 
партій в російській політиці.;

•	 по-друге, зростання партійності виборів спричинило фінансові 
інвестиції в партії з боку різного роду лобістських груп, що було 
більш ефективними, ніж спроби організації обрання власних 
«не розкручених» кандидатів в одномандатних округах, які 
досить часто вдавалося здійснити в 1993 році.

Така тенденція спричинила боротьбу за вигідні замовлення, кожен 
центр мав свою клієнтуру, за якою стояли ті чи інші фінансово-політичні 
угруповання (у сер. 1990-х рр. політичних консультантів опікали Міст-
банк, Онексімбанк, концерн «Гермес») [2, с. 10].

У цей період російський дослідник О. І. Ковлер  висловив дещо 
критичну оцінку з приводу прояву «американізації» стилів виборчих 
кампаній у Росії. За його словами російські виборчі кампанії з кожним 
роком стають більш вартісними і гучними, їх пропагандистська діяльність 
характеризується агресивністю та нав’язливістю, яка прагне зіграти на 
емоціях виборця, а не апелює до його свідомості [12, с. 86 ]. Враження 
про «американізацію» російського політичного консалтингу викликано 
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ще й тією обставиною, що на початку 90-х років переважно американські 
інституції, такі як Національний Демократичний Інститут і Міжнародний 
Республіканський Інститут провели в Росії велику кількість семінарів 
для політичних активістів і випустили цілу серію посібників російською 
мовою з технологій виборчих кампаній [5, с. 171].

Переворотом етапу «структуризації» політичного консалтингу в Росії 
стала президентська виборча кампанія 1996 року, проведення якої було 
дуже ризикованим для діючого президента Бориса Єльцина, рейтинг 
підтримки якого коливався в межах 5-10%. Як зазначає, М. З. Файрушина, 
«Вибори Президента РФ 1996 р. стали кульмінаційним моментом 
у становленні вітчизняної моделі політичного консультування» [20, с. 
765]. Для того, щоб отримати перемогу на виборах, штаб Б. Єльцина 
спочатку намагався задіяти  адміністративний ресурс, проте згодом були 
запрошені американські політичні консультанти, співпраця з  якими 
мала триматися в таємниці. Неофіційним способом ця інформація була 
викрита (за посередництвом російського підприємця, що емігрував до 
США), і стало відомо, що у виборчій кампанії 1996 року брали участь 
п’ять американських політичних консультантів: Джо Шуман, Джордж 
Гортон, Річард, Дрезнер, Алан Брайнін та Алекс Мур. Крім американських 
фахівців до виборчої кампанії були долучені і представники багатьох 
вітчизняних агентств, наприклад «Нікколо-М», який очолювали Ігор 
Мінтусов та Катерина Єгорова, а також і різноманітні центри з вивчення 
громадської думки, такі як Всеросійський центр вивчення громадської 
думки та «Фонд «Громадська думка». Така ситуація вплинула на процес 
трансформації, протягом 1996-1998 року, «зовнішнього» політичного 
консалтингу у «внутрішній» консалтинг «партії влади» [5, с. 174].

ІV-ий етап – кін. 1998-х років–поч.2000 року – «золотий вік» 
політичного

консалтингу в Росії, тобто період який ознаменував собою завершення 
процесу інституалізації політичного консультування. Зросла кількість 
агентств, які надавали консультаційні послуги на всіх рівнях, внаслідок 
чого почали публікуватися рейтинги найвідоміших агентств політичного 
консалтингу. До прикладу, у 1999 – 2002 роках дослідницький центр РО-
МИР і журнал «Радник» щорічно проводили експертне опитування, за 
результатами якого публікувалися рейтинги агентств політичного кон-
сультування. Серед них в більшості федеральних і регіональних кампаній 
домінували десятки великих агентств з Москви, Санкт-Петербурга та 
Єкатеринбурга [19].

V-ий етап – 2000–2008 р.р. – кризи російського політичного 
консультування, який характеризується трансформацією політичної 
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системи Росії, причиною якої став авторитарний переворот рос ійської 
політики. Модернізація виборчого законодавства призвела до зміни 
виборчої системи, підвищення ролі політичних партій на політичному 
ринку, скасування губернаторських виборів в регіонах Росії, скасування 
графи «проти всіх», порога явки [20, с.765]. Р. Ф. Латипов і В. Ю. 
Романов зазначають, що, «криза російського політичного консалтингу 
дійсно має місце бути, але викликана не тільки змінами «правил гри» 
на електоральному полі, а й причинами ідейно-концептуального 
характеру [14, c. 110]. Ряд дослідників характеризують даний період як 
етап маркетингового авторитаризму – «режим, в якому правляча еліта 
не дозволяє собі чинити дії, що негативним чином позначаються на 
популярності в масах її офіційного лідера» [5, с. 194-195]. Характерною для 
цього етапу стала ситуація, коли адміністративний ресурс «перевищував» 
можливості політичних консультантів, зокрема підтвердженням цього 
стали парламентські вибори 2003 року. У зв’язку з цим, відбувалося 
поширення негативного ставлення до політтехнологів та консультантів 
серед російських політиків, а внаслідок реформи 2004 року політичний 
консалтинг зазнав значного удару в своєму розвитку. Один із лідерів 
СПС Борис Немцов декларував: «Кращим політтехнологом, для себе, є 
сам політик. А технологи - це просто більш-менш професійні помічники 
для багатих і не дуже впевнених у собі політиків» [5, с. 177]. Негативізм 
політиків щодо політичних консультантів доповнюється ворожим 
ставленням ще й з боку широкої публіки. Серед виборців поширювалася 
думка, що політичні консультанти є складовою механізму цинічних 
політичних маніпуляцій з боку політичної еліти.

В період другого терміну президентства В. Путіна політичний 
консалтинг почав дуже швидко трансформуватися в один із елементів 
забезпечення легітимності авторитарної влади. Проте в перспективі 
у випадку нової хвилі демократизації роль політичного консалтингу 
в Росії може знову змінитися, проте, навряд чи він досягне того розквіту 
своєї діяльності як в кінці 90-х – початку 2000-го років, але як вважає, 
В. Е. Гончаров, «свій вклад в збільшення ступеня конкурентності 
політичної системи консультанти можуть зробити».

Ситуація після виборів 2004 р., на думку експертів, істотно змінилася 
у бік трансформації ринку політичного консультування, позначивши дві 
тенденції:  істотний розвиток отримав регіональний політичний PR-ринок; 
у низці великих корпорацій і політичних партій були створені власні 
PR-структури і аналітичні центри, що займаються поточною виборчою 
кампанією, функції яких полягають у відстеженні соціально-політичної 
ситуації центру (регіону), формуванні «порядку денного», організації та 
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запуску інформації в електронні та друковані ЗМІ, підвищення іміджу 
організації [20, с. 765]. Єдино реальна публічна конкуренція відбуватиметься 
в рамках трикутника «федеральний центр – регіональні інтереси – 
місцевий бізнес», що говорить про те, що акцент змістився на розвиток 
і професіоналізацію регіонального ринку політичного консультування 
[11]. Проте, незважаючи  на девальвацію політконсалтингової індустрії 
в Росії, політичні консультанти не припинили своєї діяльності, а навпаки 
почали реалізовувати і вдосконалювати свої вміння в міжнародному 
масштабі. До прикладу, у 2005 році серед 68  членів Європейської асоціації 
політичного консультування Росію представляли  аж 7 осіб. Також 
російські політичні консультанти активно співпрацюють між собою, 
організовуючи різного роду конференції, на яких обмінюються набутим 
досвідом у практиці консультування.

VІ-й етап – 2008 р.-і до сьогодні – «відродження» політичного 
консультування. В цьому контексті, ряд російських дослідників 
виділяють тенденції та перспективи розвитку політичного консалтингу 
в Росії. А. В. Гармонова зазначає, що політичний консалтинг в Росії 
хаотичний і недостатньо розвинений. Однак вона виділяє причини як 
стимулюють необхідність його розвитку у політичному процесі [4]:  

•	 соціальна затребуваність політичного консультування;
•	 виникнення інституційно-оформлених, легітимних структур, 

що займаються політичним консультуванням;
•	 перспектива розвитку політичного консультування, його виз-

нання і оформлення в електоральну традицію, якщо політичний 
процес в Росії в найближчі роки буде розвиватися у демокра-
тичному напрямку.

І. Б. Дяченков вважає, що розвиток політичного консалтингу 
в сучасній Росії буде пов’язаний з позиціонуванням і просуванням іміджу 
конкретного політика, з просуванням конкретних політичних інтересів 
в структурах влади, з проведенням регіональних референдумів, участю 
в створенні нових суспільно-політичних рухів, в політичних подіях 
федерального і регіонального рівня, спеціальних політичних проектів [10, 
с. 57]. На його думку, перспективи розвитку політичного консультування 
в Росії залежатимуть від подальшої логіки розвитку політичної системи, 
економічної ситуації в країні, загального розвитку ринку консалтингових 
послуг. В якості головної тенденції слід відзначити повільну еволюцію 
цього процесу в сторону майбутньої спеціалізації ринку [7]. 

Розвиток політичного консультування отримав свою специфіку 
і в Україні. Дуже важко визначити час, коли в Україні почалося становлення 
політичного консультування. Це спричинено тим, що досить довгий час 
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поняття «політичне консультування» і «політичний консультант» не 
мали чіткого визначення і часто ототожнювалися з такими термінами як 
«політтехнолог», «політичний аналітик», «іміджмейкер». Одні дослідники 
вважають, що попит на спеціалістів в сфері консультаційних послуг став 
формуватися з початком проведення конкурентних виборів, а з середини 
1990-х років заявили про себе декілька десятків фірм, що спеціалізувалися 
на вивченні політичного ринку, підготовці аналітичних матеріалів, наданні 
іміджмейкерських послуг та реалізації послуг із зв’язків з громадськістю. 

У 1991–1993 рр. партії почали створюватися за ідеологічним принципом 
(Соціалістична партія України, Селянська партія України, Комуністична 
партія України), але у них бракувало знань і вмінь та інформації, щоб 
донести свої ідеї до електорату. У зв’язку з цим, з 1991 року починають 
функціонувати дослідницькі центри та інститути, які покликані були 
допомогти в зборі й аналізі необхідних фактів політикам (Український 
незалежний центр політичних досліджень (УНЦПД) у 1991 р, Український 
центр економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова у 1994 р). 
Дослідники цих центрів не лише самі були активними учасниками 
політичних подій у державі, але й мали певний вплив на тогочасну 
політичну еліту: здійснювали дослідження й аналітику різних галузей 
життєдіяльності держави, надавали поради окремим політикам і партіям, 
за наявності коштів проводилися соціологічні дослідження [9, с. 189].

Перші вибори Президента України, що відбулися в 1991 р., на думку 
деяких дослідників, характеризувалися широким використанням 
адміністративного ресурсу й значним партійним впливом. На пост 
президента України  балатувалося шість кандидатів: Л. Кравчук, В. 
Чорновіл, Л. Лук’яненко, В. Гриньов, І. Юхновський, Л. Табурянський. 
Проте основними конкурентами на президентських виборах 1991 року 
виступали представник влади, глава парламенту (а до цього – секретар 
ЦК КПУ) Л. Кравчук і представник опозиції, дисидент - В. Чорновіл 
[18]. З результатом 51.99% переміг Леонід Кравчук. Зважаючи на 
перевагу провладних сил, не було необхідності залучати політичних 
консультантів, зважаючи на те, що на той час це могло викликати 
обурення у свідомості виборців. 

Наступні вибори до Верховної Ради України та президентські (1998, 
1999 і 2002 рр.) характеризувались масштабним використанням послуг 
російських політичних консультантів. Російські фахівці Іскандер 
Валітов і Тимофій Сергєйцев працювали на команду чинного на той час 
Президента України Леоніда Кучму у 1999 р. [9]. Іскандер Валітов у своїй 
автобіографічній записці, емоційно змальовуюючи наслідки їх співпраці 
пише: «Ядром проекту був «договір сторін» - в обмін на гарантії реформ, 
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кандидатові була обіцяна політична лояльність лікарів. Все вийшло: 
і реформи спроектували, і громадський рух (ентузіазм учасників був 
справжній) організували, і всенародне обговорення планів влаштували, 
і кандидата реально включили в переговорний процес, і отримали 
потрібний електоральний ефект»[16].

Вже з 2002 року спостерігається тенденція щодо запрошення 
політиками політологів, консультантів, експертів з суспільно-політичних 
питань для вирішення поставлених завдань. У виборчих кампаніях брали 
участь майже всі провідні російські агенції: Фонд ефективної політики 
Глєба Павловського працював на Соціал-демократичну партію України 
(об’єднану), Київське Агентство гуманітарних технологій залучило до 
роботи росіян із «Школи культурної політики» Марата Гельмана, Юхима 
Островського і Петра Щедровицького – проект «Команда озимого 
покоління», вперше масштабно були запрошені поляки й американці 
(«Наша Україна»), французи (блок «За єдину Україну») [1]. Співпраця із 
закордонними політичними консультантами була успішною, і дозволила 
партіям подолати 4% бар’єр  - «Наша Україна» здобула 23,57%, «За єдину 
Україну» — 11,77%.  

Деякі дослідники вважають, що втручання політичних консультантів 
у виборчу кампанію особливо можна було помітити у 2004 році, 
коли в країні здійснювалася поляризація суспільства, спостерігалося 
нагнітання відчуття страху, невизначеності, дуже сильним протистоянням 
та штучним розподілом людей на поганих та добрих, лівих та правих, 
своїх і чужих [3, с. 730]. Основними кандидатами на посаду Президента 
України у 2004 р. стали Віктор Ющенко і Віктор Янукович. У цей період 
В. Ющенко співпрацював з американською компанією «Aristotle Interna-
tional», як 21-23 січня 2005 року на щорічній конференції Американської 
асоціації політичних консультантів у Вашингтоні отримали спеціальну 
нагороду в номінації «Найкраща передвиборча команда року» за 
перемогу в помаранчевій революції» і вклад у розвиток передвиборчих 
технологій і комунікації [15, с. 147]. У свою чергу, Віктор Янукович 
співпрацював з російськими політичними консультантами: Тимофієм 
Сергєйцеим, Дмитром Куліковим й Іскандером Валітовим.

Слід відзначити, що вперше, в Україні відбувалося протиборство 
не лише між кандидатами, а й між командами консультантів. Якщо 
американці робили акцент на персоналізації виборчої кампанії 
В. Ющенка, створюючи йому образ патріота, вдумливого та 
«врівноваженого» політика, який виступає за збереження демократії  та 
захист українських цінностей, то російські консультанти особливу увагу 
зосередили на висвітленні у своїй агітації недоліків теперішньої влади, 
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проблемах, які вона не здатна вирішити, також загострювали питання 
статусу  російської мови. 

Вибори 2004 р. з одного боку – стали прикладом непрофесіоналізму 
політичної боротьби та застосування «брудних» виборчих технологій, 
а з іншого – зачепили проблему необхідності створення етичних норм 
та принципів політичного консультування у виборчі кампанії. Приклад 
ведення цих виборів ще раз засвідчив, що в Україні має існувати чіткий 
законодавчий контроль за веденням кампаній і політичні консультанти 
повинні нести відповідальність за свої дії та вчинки [22]. Щодо цієї ситуації, 
то ми лише можемо погодитися з непрофесіоналізмом політичного 
консультування, якщо воно дійсно мало місце в цей період, і чи взагалі 
можна оцінювати таку діяльність як політичне консультування. 

З початку 2004 р спостерігається тенденція до зменшення попиту 
на використання послуг російських фахівців на виборах в Україні. 
Головними причинами такої ситуації стали [9]:

•	 - політичні консультанти з Росії дискредитували себе, працюючи 
в команді Віктора Януковича, а  їх діяльність в Україні не була 
виправдана витраченими матеріальними ресурсами;

•	 -   російських політичних консультантів почали сприймати як 
«агентів Кремля», що було не на користь окремим політичним 
силам; 

•	 - актуальним стає використання послуг американських 
політичних консультантів й залучення до роботи українських 
спеціалістів. До прикладу, Партія регіонів на чолі з Віктором 
Януковичем постійно співпрацює з американськими 
кампаніями «Davis Manafort & Freeman, Inc» та «Black, Mana-
fort, Stone, and Kelly». Блок Юлії Тимошенко прагнув залучити 
до роботи вітчизняних спеціалістів, хоча існує інформація, що 
на президентських виборах 2010 р, із Тимошенко працювали 
американські політичні консультанти, які брали участь у 
кампанії Барака Обами, на чолі з Дейвідом Аксельродом, із 
Януковичем – група Пола Манафорта та росіянин Ігор Шувалов, 
Арсеній Яценюк залучив росіян Тимофія Сергейцева, Іскандера 
Валітова та Дмитра Куликова, які 5 років тому працювали на 
провладного кандидата [6].

Зважаючи на поступове входження політичного консультування 
в виборчий процес, можемо констатувати, що перспективи для розвитку 
цієї сфери в Україні існують. Досвід виборів 2004 р. позначився на 
поступовій відмові від послуг закордонних політичних консультантів 
і почав орієнтуватися на співпрацю з вітчизняними фахівцями. Зрозуміло, 
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що цей процес потребуватиме достатньо часу, адже українське політичне 
консультування повинно пройти  складний і довготривалий шлях у своєму 
розвитку: від етапу входження в політичний процес до інституалізації 
і професіоналізації. Політичним консультантам потрібно буде заручитися 
довірою  української політичної еліти і громадянського суспільства. 

Все таки, зважаючи на американський та російський досвід 
політичного консультування, певні зрушення у напрямку інституалізації 
політичного консалтингу в Україні відбулися. Спостерігається 
тенденція до добровільного саморегулювання діяльності політичних 
консультантів та  підвищення рівня етичних вимог щодо них. Так, 
у 2003 році була створена Асоціація політичних консультантів України, 
яка об’єднала спеціалістів у цій сфері, та всеукраїнська громадська 
організація «Українська ліга зі зв’язків із громадськістю» [21, с.14]. 
18 лютого 2004 року Асоціація політичних консультантів України 
провела прес-конференцію «Чорні політтехнології в мережі інтернет як 
небезпечний фактор впливу на президентські вибори-2004». А вже у 21 
вересні 2005 р було підписано «Хартію етичних принципів політичних 
консультантів України». У цій церемонії в Будинку вчених взяли участь 
провідні вітчизняні політологи, політтехнологи та експерти, а  також 
презентовано книгу «Політичний консалтинг в Україні». 

Досить популярною, на сьогоднішній день, для України є діяльність 
різноманітних центрів політичного консультування, створених за 
ініціативою самих фахівців у цій галузі (Центр політичного консалтингу, 
Компанія персонального та стратегічного консалтингу «Berta Communi-
cations»,  «Дата-Консалт», SA Political Communications, Центр політичного 
аналізу і виборчого консалтингу).

Загалом, важливість формування в українській політиці 
професійного співтовариства консультантів визначається через часті 
випадки підтасовування результатів досліджень ринку – соціологічних 
і експертних опитувань, на матеріалах яких формулюються рейтинги 
політиків. Подекуди кандидати, маючи значні фінансові ресурси 
створюють різноманітні кишенькові аналітичні центри, невідомі 
широкому загалу, що займаються обслуговуванням конкретного 
політика або ж політичної сили, легітимуючи деякі з своїх позицій як 
голос представників «третього сектору» - громадських організацій. 
[21, с. 14]. Проте, зазначені тенденції свідчать про недорозвиненість 
українського ринку політконсультаційних послуг.

Ефективний підхід до розвитку професійного політичного 
консультування в Україні  передбачає створення об’єднаних команд 
консультантів, що володіють знаннями політичної ситуації в країні, 
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відповідно вміють її аналізувати, це команди фахівців, метою яких є 
взаємодія з клієнтом, на професійному рівні, застосовуючи сучасні 
політичні технології  та водночас дотримуються принципів професійної 
етики  політичного консультанта.

На нашу думку, підвищенню професіоналізму у галузі політичного 
консалтингу в Україні сприятиме:
а) визначення  статусу політичного консультанта в політичному 

житті, що приведе до зросту попиту на відповідних фахівців;
б) популяризація політконсалтингових послуг серед політичної еліти 

та пересічних громадян в цілому;
б) «переосмислення»  теорії та практики політичного консультування 

у політичній науці, що дозволить здійснювати підготовку таких 
фахівців в загальнонаціональних масштабах;

в) створення дослідницьких інститутів, що проводять незалежні 
експертні дослідження;

в) становлення конкурентних ринків поліконсалтингових послуг, що 
спонукають їхніх учасників до постійного вдосконалення;

г) створення центрів політичного консультування громадян з питань 
соціально-політичного характеру;

д) формування в українській політиці професійного співтовариства 
політичних консультантів. 

Російські експерти зазначають, що для вітчизняного політичного 
консалтингу на відміну від західних його аналогів, характерні наступні 
особливості  [15, c. 154-156]: 
1) процес безперервного розвитку; 
2) відносна молодість і інтенсивне «дорослішання»; 
3) велика складність, що пов’язана з нестійкими політичними 

традиціями, непередбачуваними політичними процесами; 
4) знання фахівцями місцевих умов, широта, гнучкість і нестабільність 

мислення 
Суттєвими недоліками у розвитку політичного консультування, як 

в Росії, так і в Україні, порівняно із зарубіжним досвідом є [20, с. 766]: 
•	 практично повна відсутність законодавства, що регулює цю сферу; 
•	 технологічна нерозвиненість і юридична неграмотність консультантів; 
•	 відсутність «професійного замовлення» їх клієнтів; 
•	 зведення агітаційної кампанії до рекламної; 
•	 захоплення негативними політичними технологіями. 

Узагальнивши еволюцію становлення політичного консультування 
в Росії та Україні в умовах трансформаційних процесів, можемо 
констатувати, що не зважаючи на почергові спади  і підйоми у цій сфері, 
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помітним є поступовий розвиток та професіоналізація діяльності 
політичних консультантів. Зважаючи на політичну ситуацію в Росії, 
можемо прогнозувати, що і в наступні роки в країні переважатиме 
внутрішній політичний консалтинг, тоді як для України, є значно більші 
перспективи для розвитку зовнішнього політичного консультування.
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consultation under the transformation processes have been revealed. Deficien-
cies of internal political consultation compared with international experience 
have been detected.

Key words: political consulting, transformation processes, elections, political 
consultants, election campaign, political counseling centers.





195

NADIYA PANCHAK- BIAŁOBŁOCKA

Instytucjonalizacja i potencjał komitetów w parlamentach 
państw Europy Środkowej

W artykule postawiono sobie za cel ukazanie i zanalizowanie, pod kątem 
empirycznym, indykatorów instytucjonalizacji, a także potencjału komitetów 
parlamentarnych państw Europy Środkowej. Do tego zbadano rozmiary ilo-
ściowe i strukturę komitetów, kompozycję partyjną, relacje partyjne zachodzą-
ce w ramach komitetów, autonomię komitetów, kontrolę działalności komite-
tów sprawowaną przez parlament i rząd, relacje z rządem oraz odpowiednimi 
ministerstwami w państwach Europy Środkowej. W sposób logiczny wskaza-
no na wzajemną relację zachodzącą pomiędzy instytucjonalizacją a potencja-
łem działań komitetów parlamentarnych państw Europy Środkowej.

Słowa-klucze: komitet, system komitetów, struktura komitetów, członkow-
stwo w komitetach, autonomia komitetów, dziedzictwo instytucyjne, system 
partyjny, środowisko polityczne, środowisko instytucyjne, środowisko praw-
ne, instytucjonalizacja komitetów, potencjał komitetów.

Komitety parlamentarne, tradycyjnie, są jednym z najbardziej dokładnie 
rozpoznanych aspektów strukturyzacji parlamentów narodowych, zarówno 
w nauce ojczystej jak i zagranicznej. Tym nie mniej uważamy, że nie przydzie-
lono, w istniejących już opracowaniach z tego zakresu należnej uwagi spra-
wom związanym z funkcjonowaniem, instytucjonalizacją i potencjałem (siłą) 
komitetów parlamentarnych w państwach Europy Środkowej. Aby naprawić 
tą sytuację, sięgniemy do źródeł teoretyczno-metodologicznych i empirycz-
nych opisujących interesujący nas problem na przykładzie państw Europy 
Środkowej.

Obiektem badawczym tego artykułu będą parlamenty państw Europy 
Środkowej; przedmiotem badania natomiast będzie instytucjonalizacja i po-
tencjał komitetów parlamentów państw Europy Środkowej. Celem badania, 
jest wypracowanie klarownego wyobrażenia poziomów na jakich znajdują 
się komitety parlamentów państw Europy Środkowej z perspektywy ich in-
stytucjonalizacji i potencjału. W związku z czym, zadanie fundamentalne 
artykułu polega na empirycznym wypełnieniu terminów „instytucjonalizacji 
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komitetów” i „potencjał komitetów”, a także dokonaniu analizy tych kategorii 
w oparciu o przykłady parlamentów państw Europy Środkowej.

Na podstawie oceny szeregu atrybutów strukturalno-kognitywistycznych 
komitetów w państwach Europy Środkowej i Zachodniej zaczerpniętych 
z opracowań A. Agha [1], E. Damgaarda [3], W. Francisa [4], G. Ilonszki’ego 
[8, 9], І. Mattsona i К. Stroma [11, 18], D. Olsona [13, 14], С. S. Smitha i Ch. 
Deeringa [16] oraz wielu innych [10, 15, 19], zakładamy, że zasadnym będzie 
dla oceny ich instytucjonalizacji i potencjału, zastosowanie metod politologii 
porównawczej.

Większość współczesnych definicji instytucjonalizacji komitetów i syste-
mów komitetów odwołuje się do idei stabilności, spadkobierczości bądź prze-
widywalności rozwoju parlamentów, systemów partyjnych, atrybutów struk-
turalnych komitetów i parametrów instytucjonalnych otoczenia. W tym 
przypadku sięgamy, na przykład, do opracowań J. Hahna [5, s. 8], a także G. 
Copelanda a S. Pattersona [2, s. 151]. Wysławiane przez nich idee, które we-
dług S. Huntingtona są wynikiem oczywistym zrealizowanej przez niego ana-
lizy w 1960 r., stawiają w pozycji wzajemnej zależności wspólnotowe zachowa-
nie i strukturę organizacyjną komitetów. Zaproponowane podejście służące 
ocenie komitetów, przypisuje indykatorom instytucjonalizacji takie oto atry-
buty: dyferencjacja organizacyjna wobec otaczającego środowiska; złożoność 
organizacji i dyferencjacji funkcjonalnej; organizacyjne korzystanie, przede 
wszystkim z uniwersalnych, a nie partykularnych czy dyskrecyjnych kryte-
riów. Przeprowadzimy przy tym analizę 20 lat rozwoju parlamentaryzmu, 
a także 5-6 kampanii wyborczych przeprowadzonych w badanych przez nas 
państwach. Uważamy, że zaproponowana podstawa umożliwi nam zbudowa-
nie wniosków dotyczących rozwoju instytucyjnego komitetów działających 
w ramach parlamentów państw Europy Środkowej. Dla poparcia zasadno-
ści podjętych działań sięgamy do słów J. Hibbinga i S. Pattersona [7] którzy 
uważają, że badanie wczesnego okresu rozwoju Europy Środkowej jest rzeczą 
ważną, ponieważ w tym okresie prawdopodobnie dokonała się szybka insty-
tucjonalizacja, a w późniejszym czasie proces ten jest dużo mniej zauważalny. 
Podobnego zdania jest D. North [12]. Na początku (wcześniejsze) decyzje, 
według Northa, odgrywają decydującą rolę w strukturze rozwoju instytucjo-
nalnego. Nie zważając na to, że instytucjonalizacja komitetów z perspektywy 
czasowej może być zmierzona w ramach parlamentu funkcjonującego w okre-
ślonym czasie, należy doszukiwać się oznak wzrastających uzgodnień podję-
tych pomiędzy komitetami organów ustawodawczych, a także oznak nakłada-
nia się (krzyżowania się) modeli narodowych rozwoju parlamentów.

Parlamenty zinstytucjonalizowane demokracji zachodnich pełnią funkcję 
podstawy będącej porównawczym punktem wyjściowym dla nowych  parla-
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mentów państw Europy Środkowej. Tym nie mniej, nie jest rzeczą oczywistą, 
że organom ustawodawczym wybranych państw było sądzone rozwijać się 
w kierunku wzorców zachodnioeuropejskich a paradygmat instytucjonali-
zacji zachodnioeuropejskiej jest dla nich paradygmatem jedynie możliwym. 
Przypadki analogii dają nam jasne oczekiwania wobec operatywnych para-
metrów komitetów funkcjonujących w obecnej chwili w granicach jasno wy-
znaczonych instytucji.

Dowodem na instytucjonalizację są wskaźniki wzrastającej stabilności 
oraz stałość podstawowych atrybutów komitetów. Do najważniejszych należą: 
udział partii w relacjach tworzenia ogólnego i kierowniczego składu komite-
tów, zmiana dynamiki wymiany członków komitetów. Oczywistym jest tak-
że to, że zmiany zachodzą także w ramach zewnętrznych relacji komitetów, 
w tym także dotyczące wybrania ilości kierunków prawa; dotyczące wpływu 
mechanizmów koordynacji pracy pomiędzy komitetami; dotyczące także ich 
relacji z kierownictwem parlamentu i rządem.

Podstawowymi przesłankami wpływającymi na instytucjonalizację komi-
tetów są: 1). dziedzictwo instytucyjne – unikalna platforma instytucyjna odzie-
dziczona od poprzedniego reżimu politycznego; 2). środowisko polityczne – 
istota i format problemów przed jakimi przyszło stanąć ustawodawcom; 3). 
system partyjny – są to wskaźniki systemu partyjnego znajdująca się w stosun-
ku zewnętrznym wobec parlamentu; 4). środowisko instytucyjne – ilość i oto-
czenie innych aktorów politycznych, wspólnie z którymi w oparciu o współ-
pracę zrealizowano proces prawotwórczy; 5). środowisko prawne – istota 
instytucji ustawodawczych w ramach funkcji komitetów parlamentarnych; 6). 
zestaw resursów za pomocą jakich dokonywane jest funkcjonowanie komite-
tów. Według Olsona i Crowthera faktorami opisującymi instytucjonalizację 
komitetów są: struktura komitetów, skład ilościowy komitetów, kompozycja 
partyjna komitetów, relacje międzypartyjne w ramach komitetów, autonomia 
komitetów, kontrola działalności komitetów ze strony parlamentu i rządu, re-
lacja z rządem i odpowiednimi ministerstwami.

Cechy charakterystyczne instytucjonalizacji komitetów w parlamentach Europy 
Środkowej:
1). Komitety w parlamentach krajów Europy Środkowej w odróżnieniu od 

organów demokracji zachodnich, są mniej stabilne z perspektywy ich 
trwałości i specjalizacji, i zawsze działalność ich koresponduje z działal-
nością struktur ministerialnych. Komitety parlamentarne w państwa Eu-
ropy Zachodniej (oprócz Francji) i Europy Środkowej średnio liczą 10-20 
deputowanych;

2). Ze względu na fakt, że komitety stają się bardziej zinstytucjonalizowane, 
członkowstwo powinno mieć większe znaczenie dla składu liczbowego 
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parlamentu, a także dla poszczególnych jego członków. Wskaźnikiem 
instytucjonalizacji jest ilość zmian zachodzących pomiędzy członkami 
komitetu, która jest nieco większa w parlamentach państw post-komu-
nistycznych: postępująca instytucjonalizacja komitetów i parlamentu 
sprzyja zmniejszeniu skali przejść parlamentarnych wśród deputowa-
nych. Wskaźnik osobistego znaczenia wobec poszczególnych deputowa-
nych zakłada podział zadań komitetów zgodnie z jasno sprecyzowanymi 
relacjami ich członków wobec okręgów wyborczych, a także posiadanych 
przez nich nawyków osobistych;

3). Relacje partyjne, dotyczące szeregowych członków i stanowisk kierowni-
czych w ramach komitetów, uzyskują charakter proporcjonalny i konse-
kwentny w oparciu o wzrost instytucjonalizacji parlamentów i na odwrót;

4). Relacje pomiędzy komitetami a partiami stają się bardziej przewidziane 
i klarowne w procesie instytucjonalizacji parlamentów. Rozwój struktur 
parlamentarnych pozytywnie wpływa na działalność członków komite-
tów, którzy uzyskują dokładniejszą wiedzę o poglądach politycznych wła-
snych partii, przez co bardziej konsekwentnie mogą uczestniczyć w bu-
dowaniu pozycji partii poprzez możliwość głoszenia własnego zdania 
z zakresu specjalizacji komitetu w pracy którego uczestniczą;

5). Wraz ze wzrostem instytucjonalizacji komitety uzyskują więcej autono-
mii w porównaniu z organami mniej zinstytucjonalizowanymi. W rezul-
tacie, w takiego rodzaju komitetach, posiadają one większą kontrolę nad 
własnym planem działań oraz większą swobodę inicjatywy tworzenie 
projektów ustaw i wnoszenia poprawek do obowiązujących już ustaw, 
szersza praktyka korzystania z raportów mniejszości w granicach komi-
tetów i parlamentu; dokonuje się konsekwentna koordynacja komitetów 
i dwuizbowych parlamentów (komitety stają bezpośrednim pośredni-
kiem relacji zachodzących pomiędzy dwoma izbami).

6). W procesie instytucjonalizacji i strukturyzacji parlamentów narodowych 
komitety uzyskują dodatkową kontrolę w procesie rozpatrywania pro-
jektów na posiedzeniach parlamentu. I dlatego decyzje pozytywnie za-
opiniowane przez komitet posiadają większą szansę uzyskania poparcia 
w parlamencie. Przedstawiony mechanizm prowadzi do tworzenia się 
systemu mocnych komitetów i głosującego parlamentu;

7). Postępująca instytucjonalizacja bądź stabilizacja parlamentów sprzyja 
bardziej klarownym relacjom zachodzącym pomiędzy komitetami a po-
szczególnymi ministerstwami w przypadku procedur sprawozdawczości 
i kontroli. Wzrost instytucjonalizacji parlamentów i komitetów stanowi 
przyczynę tego, iż komitety posiadają dodatkowe środki materialne, bar-
dziej wykwalifikowany personel i większy dostęp do informacji.
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Oprócz oceny cech charakterystycznych i procesu instytucjonalizacji ko-
mitetów parlamentarnych definiujemy pojęcie mocy komitetów. Mocny sys-
tem komitetów przewiduje strukturalne wyposażenie komitetów umożliwia-
jące wywieranie wpływu na proces tworzenia prawa, a także zapewnienie 
kontroli nad działalnością rządu. Rzeczą oczywistą jest to, że dążąc do zmie-
rzenia mocy komitetów, należy skupić się na strukturze komitetów, co ułatwi 
dokonanie oceny w odróżnieniu od analizy możliwości wpływu komitetów. 
Jednym z pierwszych teoretyków, który dokonał próby pomiaru mocy komi-
tetów jest K. Strom [17]: jego starania zostały uzupełnione ideami I. Mattsona 
i K. Stroma [11]. W wyniku czego w nauce funkcjonuje ponad 25 markerów 
służących do oznaczenia mocy komitetów. W celu ich uproszczenia stosujemy 
paradygmat, który sprowadza się do kilku indykatorów mocnych komitetów:
1). Ilość komitetów (IK): nie mniej niż 10, co jest wyjaśniane jako zasadnicza 

zasada sprzyjająca specjalizacji komitetów. Wzrost ich ilości, jak uważa-
my, jest powodem wzrostu ich mocy/potencjału. W przypadku gdy ilość 
komitetów wynosi mniej niż 10, wskaźnik ten oznaczamy w skali suma-
rycznej mocy komitetów „0”, gdy od 10 do 15 – oznaczamy „0,5”, od 16 
do 20 – „1”, a gdy więcej niż 20 oznaczamy jako 1,5”.

2). Zgodność pomiędzy ministerstwami rządowymi a komitetami (ZMiK): 
im większy jest stopień zgodności, tym bardziej uproszczonym staje się 
udział i wpływ komitetów na proces podejmowania decyzji. W przy-
padku gdy nie ma zgodności i kontroli pomiędzy komitetami i rząda-
mi oznaczamy dany wskaźnik jako „0”, gdy ich poziom jest niski – „0,5”, 
średni – „1”, i wysoki oznaczamy jako „1,5”.

3). Włączenie komitetów do procesów tworzenia prawa (WKTP): należy po-
wiedzieć o tym, że komitety są umieszczane na płaszczyźnie większego/
mniejszego odchylenia od podstawowej funkcji parlamentu (ustawodaw-
czej): komitety mogą także posiadać zerowy poziom wpływu na proces 
tworzenia prawa (kiedy izby nie pozwalają im na rozpatrywanie projek-
tów przepisów prawnych) – oznaczamy „0”; a także mogą posiadać mak-
symalny wpływ na proce stworzenia prawa (w przypadku gdy wyłącznie 
komitety mogą inicjować tworzenia prawa) – oznaczamy „1”, wszystkie 
tak zwane warianty przejściowe oznaczamy „0,5”. Funkcjonuje ogólno-
-obowiązujący pogląd mówiący o tym, że im wcześniej projekt ustawy 
znajdzie się w komitecie tym większy posiada ona potencjał wpływu.

4). Obecność podkomitetów (OP): podkomitety komitetów sprzyjają dalszej 
specjalizacji komitetów. W przypadku gdy ilość komitetów jest większa, 
wtedy dochodzi do wzrostu mocy/potencjału komitetów. W przypad-
ku gdy nie ma praktyki funkcjonowania podkomitetów, oznaczamy taki 
wskaźnik „0”, gdy funkcjonują w nieznacznym stopniu (do 10 podkomite-



Instytucjonalizacja i potencjał komitetów w parlamentach państw Europy Środkowej

201

tów) – „0,5”, w dostatecznym stopniu – „1”, a w przypadku gdy podkomite-
ty są podstawową formą wypracowania decyzji przypisujemy ocenę „1,5”.

5). Sposób wyznaczania kierowników komitetów (SWKK): w parlamentach 
w których opozycja w większości komitetów dysponuje stanowiskami kie-
rowniczymi, obserwujemy wzrost mocy komitetów. W większości państw 
stanowiska są dzielone proporcjonalnie do ilości mandatów partyjnych 
[6]. Funkcjonują także przypadki, gdy kierownicze stanowiska są obejmo-
wane wyłącznie przed przedstawicieli partie rządowych: w tym przypadku 
zakłada się, że wpływ komitetów jest słabszy. W przypadku gdy nominacja 
jest realizowana w wyniku decyzji koalicyjnej partii albo decyzją marszał-
ka oznaczamy taki wskaźnik jako „0”, w przypadku gdy przeważa dominu-
jący podział stanowisk kierowniczych w komitetach – „0,5”; a przypadku 
gdy obowiązywaniu podział proporcjonalny wpisujemy „1”.

6). Stymulacja pracy komitetów (SPK): zasada ta powstała na podstawie oce-
ny tego, że wszyscy deputowani w swojej działalności mają ograniczone 
zasoby i są ograniczani czasem. Większa motywacja parlamentarzystów 
do pracy w komitetach oznacza wzrost ich siły. W tym przypadku będzie 
zasadnym uwzględnienie sposobu wyboru deputowanych: w przypadku 
funkcjonowania systemy większościowego należy mówić o ograniczeniu 
elementu motywacyjnego, muszą oni wywiązywać się ze swoich obowiąz-
ków przed okręgiem wyborczym. W przypadku gdy deputowani są prze-
znaczani wbrew ich woli oznaczamy ten wskaźnik „0”, w przypadku gdy 
są przeznaczani w warunkach systemu większościowego wpisujemy „0,5”, 
w przypadku przeznaczania w warunkach systemy mieszanego – „1”, prze-
znaczani w warunkach obowiązywania systemu proporcjonalnego – „1,5”.

W oparciu o uzyskane dane staje się rzeczą oczywistą, że pomiędzy po-
szczególnymi krajami Europy Środkowej obowiązują trzy schematy opisujące 
moc komitetów parlamentarnych: niski poziom mocy (słabe komitety) – Es-
tonia, Litwa; średni poziom (tak zwane przejściowe komitety) – Bułgaria, Ło-
twa, Rumunia, Słowacja i Słowenia; duża moc (mocne komitety) – Polska, 
Węgry i Czechy. Należy wyraźnie powiedzieć o tym, że skala oceny mocy ko-
mitetów leży praktycznie w całkowitej zgodności z oznaczeniem poziomu in-
stytucjonalizacji komitetów: i dlatego te dwa wskaźniki, z metodologicznego 
punktu widzenia, wzajemnie się uzupełniają.
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Tablica 2.

Moc komitetów w parlamentach państwa Europy Środkowej. Stan faktyczny na  2010 r.

Państwo IL ZMiK WKTP OP SWKK SPK Ogółem Moc  
komitetów

Poziom insty-
tucjonalizacji 

Bułgaria 1 1 1 0,5 0,5 1 5 średnia średni
Estonia 0,5 0,5 0,5 0 1 1,5 4 niska średni
Łotwa 1 1 0,5 0,5 1 1,5 5,5 średnia średni
Litwa 0,5 0,5 0,5 0 0,5 1 3 niska niski
Polska 1,5 1 1 1,5 1 1,5 7,5 wysoka wysoki

Rumunia 1 1 1 0,5 0,5 1 5 średnia średni
Słowacja 1 1,5 0,5 0 1 1,5 5,5 średnia wysoki
Słowenia 1,5 1 0,5 0 1 1,5 5,5 średnia średni

Węgry 1 1,5 1 1 1 1 6,5 wysoka wysoki 
Republika 

Czeska 1 1,5 1 1 1 1,5 7 wysoka wysoki

Źródło: Częściowo na podstawie danych D. Oslona i W. Crowthera. Zob.: Olson D. Committees in Post-
Communist Democratic Parliaments : Comparative Institutionalization / David Olson, William Crowther. 
– Columbus, OH : Ohio State University Press, 2002. – 213 p. A także w oparciu o informację umieszczoną 
na stronach internetowych parlamentów narodowych.

Podsumowując, trzeba powiedzieć o tym, że najbardziej stabilny system 
komitetów działa w Polsce, na Węgrzech i w Czechach. W tych państwach 
bowiem da się zaobserwować kilka tendencji opisujących procesy zachodzą-
ce w komitetach: 1). poziom powrotu deputowanych do poprzednio zajmo-
wanych stanowisk w komitetach jest wyższy w porównaniu do reszty państw 
Europy Środkowej: i dlatego personalna „ciągłość” członków komitetów tych 
trzech państw jest bardziej znacząca i odpowiada wzorom niektórych za-
chodnich skonsolidowanych demokracji; 2). komitety tych państw wyrażają 
większą aktywność w porównaniu z innymi państwami Europy Środkowej: 
dotyczy kontroli prawnej i administracyjnej i wskazuje na większą dyferen-
cjację procedur właściwych tym systemom komitetów; 3). frekwencja na po-
siedzeniach komitetu jest bardziej konsekwentna; do działalności komitetów 
praktycznie nie wtrącają się liderzy komitetów, którzy mogą wywierać wpływ 
na sposób i cele głosowań; 4). większość rekomendacji wypracowanych przez 
komitety jest popierana przez parlamenty (izby).
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SUMMARY
Institutionalization and Power of Parliamentary Committees in Cen-
tral Europe

The article is dedicated to analyzing theoretical and empirical indicators of 
institutionalization and powers of parliamentary committees in Central Europe. 
The author investigated size and structure of committees, party composition of 
committees, party relations within committees, committees autonomy, control 
on committees of parliament and government, committees’ relations with go-
vernment and applicable ministries. The author also logically displayed the re-
lationship between power and institutionalization of parliamentary committees 
in Central Europe.

Keywords: committee, system of committees, committee’s structure, mem-
bership of committees, committee’s autonomy, institutional heritage, party 
system, political environment, institutional environment, legal environment, 
institutionalization of the committees, power of the committees.

Анотація
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТА СИЛА КОМІТЕТІВ У ПАРЛАМЕНТАХ 
КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ

Запропоновано означення і емпіричний аналіз індикаторів 
інституціоналізації і сили парламентських комітетів у країнах Центральної 
Європи. Досліджено розміри і структуру комітетів, партійну композицію 
комітетів, партійні відносини у межах комітетів, автономію комітетів, 
контроль діяльності комітетів із боку парламенту й уряду, стосунки із 
урядом та відповідними міністерствами у країнах Центральної Європи. 
Логічно відображено взаємозв’язок поміж  інституціоналізацією, 
а також силою комітетів у парламентах країн Центральної Європи.

Ключові слова: комітет, система комітетів, структура комітетів, 
членство в комітетах, автономія комітету, інституційна спадщина, 
партійна система, політичне середовище, інституційне середовище, 
законодавче середовище, інституціоналізація комітетів, сила 
комітетів.
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ВІТАЛІЙ ЛИТВИН

Напівпрезидентські cистеми b kраїнах Центральної Європи: 
детермінанти дефініювання

Проаналізовано конституційні системи правління, що 
реалізовані на прикладі країн Центральної Європи. Запропоновано 
комплексне визначення й класифікацію напівпрезидентської форми 
правління. Оцінено позиції президентів, а теж прем’єр-міністрів 
у площинах президент-парламентської та прем’єр-президентської форм 
напівпрезиденталізму. Означено часові та атрибутивні детермінанти 
оцінювання різних форм напівпрезиденталізму. Пропоновані приклади 
процедури когабітації в країнах Центральної Європи. 

Ключові слова: напівпрезиденталізм, прем’єр-президенталізм, 
президент-парламентаризм, прем’єр-міністр, президент, парламент, 
конституційна система правління, когабітація.

Третя хвиля демократизації, яка наприкінці ХХ ст. послідовно 
прокотилась по Центральній Європі, має підвищену зацікавленість 
у конституційній теорії. У ході розробок нових демократичних 
конституцій для існуючих та нових країн регіону дослідники та 
політики зосередились на тому, як створити та поширити авторитет 
систем народного урядування та ефективного політичного управління. 
Так доволі багато розглядів зосереджено на перевагах парламентських 
і президентських форм демократії, котрі на той час розглядались 
як єдино правильні. Проте вже згодом розпочалось залучення 
нетрадиційного досвіду країн Західної Європи, котрий своє втілення 
знайшов у конструкції змішаної (чи напівпрезидентської) системи. 
Саме тому нагальність оцінювання даної моделі вважається актуальною 
та нагальною.

Об’єкт наукової роботи – конституційні системи правління. 
Предмет – форми напівпрезидентської конституційної системи 
правління у державах Центральної Європи. Мета дослідження – 
у визначенні напівпрезиденталізму на практиці його застосування 
у країнах Центральної Європи, а теж у порівнянні форм і конструкцій 
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напівпрезиденталізму у заданому регіоні та в цілісному зіставлені 
моделей влади, які реалізовані в напівпрезидентських країнах регіону.

Дослідження виконавчо-законодавчих відносини та конституційних 
систем правління, в тому числі напівпрезиденталізму в країнах Центральної 
Європи, було здійснено з огляду на теоретико-методологічні та емпіричні 
наукові доробки таких зарубіжних та українських дослідників: А. Сіарофф 
[52, 53], Т. Фрай [18], Х. Бехро [6, 7], А. Мічта [34], Ж. Блондель [8], Дж. 
Пасквіно [40], Т. Лендмен [22], В. Ю-Шан [62], С. Ніно [38], Р. Елгі [13-18], 
П. О’Нейл [39], Ж. Лінц [26-28], С. Скач [54, 55], А. Лейпхарт [23-25], А. 
Степан [56, 57], Е. Сулейман [58], Є. Вятр [60, 61], Т. Чжун-Хсіенг [21], А. 
Крок-Пашковська [59], М. Шугарт [47-51], Т. Седеліус [46], Ф. Ріггс [42, 43], 
Е. Морган-Джонс [36], Дж. МакГрегор [33], Б. Мадденс [29], К. Мацузато 
[32], С. Майнверінг [30, 31], М. Дюверже [11, 12], А. Романюк [4], а також В. 
Литвин [1-3] тощо. 

Конституційна практика більшості країн наприкінці 80-их – початку 
90-их рр. минулого століття оперувала в основному практичними 
результатами, а також й науковими напрацюваннями у руслі двох 
традиційних систем правління – мова тут йде про парламентаризм 
і президенталізм. Парламентаризм, який досить часто позиціонують 
як систему сплавлених (або комбінованих) повноважень, – це форма 
конституційної демократії, де, як каже А. Лейпхарт [24], виконавча 
влада виходе та несе відповідальність перед законодавчою. Конституції, 
ґрунтовані на принципі парламентського правління, зазвичай 
втілюють принцип народного суверенітету, а люди безпосередньо 
обирають тільки законодавчу гілку влади1. У президентській системі 
правління законодавчу та виконавчу владу (президента) обирають 
згідно розведених всенародних виборів і розподіляють законодавчі 
повноваження2. 

Й це не дивно, адже найбільш очевидна лінія поділу виконавчо-
законодавчих відносин, зі слів У. Баджехота [5] і Т. Мое [35], – це 
парламентські й президентські системи. Дана відмінність стала класичною 
у політології, проте у другій половині XX ст. їй кинули методологічний 

1 Вчені погоджуються, що ніби про парламентську систему потрібно говорити коли 1. парламент 
формує урядовий кабінет, прем’єр котрого наділений значними виконавчими повноваженнями та 
відповідальний перед законодавчою владою; 2. посада президента залежить від факту його обрання в 
парламенті (до уваги не взято монархів).

2 У порівняльній політології було прийняте судження про те, ніби будь-яка система, в котрій президента 
обирають всенародно, не може класифікуватись як парламентська: у її позначенні необхідно розглядати 
напівпрезидентську або президентську модель, навіть у випадку, коли глава держави наділений лише 
номінальними (церемоніальними) повноваженнями. Це доводять А. Степан [56], А. Лейпхарт [23-25], Х. 
Бехро [6-7], С. Скач [54, 55], К. Ніно [38], Р. Елгі [13-18] тощо.
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виклик, намагаючись описати політичну систему Франції [45, 50]. У цей 
період в науковий обіг входить напівпрезидентська форма державного 
правління, яка, як показав час, стала характерною для багатьох країн 
Центральної Європи. З цього приводу слід звертатись до ідей Г. Ді Палми 
[10]: кожна центральноєвропейська держава в процесі демократичного 
транзиту вибирала свій тип політичної системи через вирішення 
існуючих дилем й процедур. Аналогічної думки дотримується й Т. 
Лендмен [22], який зауважує, ніби вибір інститутів прямо пов’язаний 
із викликами перехідного періоду: «відбір» форми правління у країнах 
Центральної Європи зумовлений змінюваним у процесі демократичного 
транзиту співвідношенням сил демократичної опозиції та правлячих 
еліт старого режиму. В окремих країнах важливе значення мають 
інституційні традиції.

Очевидно, що поділ виконавчо-законодавчих відносин у 
Центральній Європі є розташований по напряму розмежування 
президентських, напівпрезидентських і парламентських систем. 
Тристороння класифікація політичних систем, окрім того, розширена 
типологія парламентських, президентських, прем’єр-президентських 
та президент-парламентських систем М. Шугарта та Дж. Кері [47], є 
базовою у науці.

Й саме із цього моменту розпочинається ціла низка наукових 
суперечок: вони стосуються проблеми визначення та оцінювання 
напівпрезиденталізму як категорії порівняльної політичної науки. 
Слід наголосити, що сформовано дуже багато різних напрацювань 
у цьому напрямі. Між них магістральними є доробки М. Дюверже та 
Ж. Блонделя, В. Богданора, Дж. Пасквіно, П. О’Нейла [11, 8, 9, 39, 40] 
(це ж є ідея сильної системи напівпрезиденталізму3), Дж. Сарторі [45] 
(а тут вже мовиться про комбінований тип напівпрезиденталізму4), 

3 Політичний режим розглядається як напівпрезидентський, якщо конституція, яка його встановлює, 
передбачає, що режим комбінує три елементи: 1). президента республіки вибирають на підставі універсального 
права голосу; 2). він наділений значними повноваженнями; 3). напроти себе має прем’єр-міністра та 
міністрів, які володіють виконавчою й урядовою владою та можуть залишатись в уряді, до тих пір, поки 
парламент не виразить їм свою опозицію. Таким чином виникає колізія, пов’язана із визначенням моделей у 
Болгарії та Словаччині: одні науковці асоціюють їх із напівпрезиденталізмом, а інші – з парламентаризмом.

4 Главу держави (президента) вибирають через всезагальне голосування – безпосередньо або 
опосередковано – на встановлений термін; глава держави розподіляє виконавчу владу із прем’єром, 
підтверджуючи подвійну структуру виконавчих повноважень, яка характеризується тим, що: президент 
незалежний від парламенту, проте не має права особисто або безпосередньо управляти, тому його 
політична воля супроводжена та визначена його адміністрацію; з іншого боку, прем’єр-міністр й 
його кабінет незалежні від президента, проте залежні від парламенту: вони підвладні парламентській 
довірі чи недовірі (або й довірі, й недовірі), і потребують підтримки більшості; подвійна структура 
повноважень дозволяє різні баланси влади та зміщення влади в межах виконавчих структур, за строгої 
умови, що визначено „потенціал автономії” кожної складової одиниці виконавчої структури.
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Х. Бехро, Б. Бейерлейна і Е. Везера [6], А. Лейпхарта [24, 25], Е. 
Сулеймана [58], С. Скач [54], Ж. Блонделя [8], а також В. Богданора [9] 
(напівпрезиденталізм через призму подвійної структури виконавчої 
влади5), С. Ніно [38] (електоральне бачення напівпрезиденталізму6), Р. Елгі 
[15], П. О’Нейла [39] (відносний напівпрезиденталізм7), також Т. Погунтке 
[41] (умовний напівпрезиденталізм8) тощо.

Проблема перерахованих підходів у тому, що вони включають 
посилання на реляційні властивості політичного процесу, 
а тому вводять елемент суб’єктивності у процес класифікації. 
Внаслідок цього ми звернулись щодо підходу Р. Елгі, котрий полягає 
у врахування лише диспозиційних властивостей політичних систем, 
і тому напівпрезиденталізм – це республіканська форма правління, що 
передбачає посаду всенародно вибраного президента, а також прем’єр-
міністра, який відповідальний перед парламентом, та вимагає компіляції 
необхідності введення парламентської практики та її зіставлення 
з главою держави [15-17].

Дане визначення є перспективним: 1. воно позначає, що конституційно 
форма управління не залежить від факту, чи є країна демократичною або ж 
авторитарною (тоталітарною); 2. воно є засноване винятково на конституційній 
теорії, а тому і на практиці дозволяє врахування інші підходи і тлумачення 
емпіричного оцінювання напівпрезиденталізму.  Для нас задане визначення 
ефективне, адже воно дає змогу констатувати цілком сталий перелік технічних 
вимог, котрі й зводяться стосовно конституційної теорії і політичної практики 
– а через них й операціоналізовувати світові методики урядування стає значно 
легше9. Із визначення іманентно слідує, ніби виконавча влада у змістовому 

5 Виборний президент – це не просто глава держави, котрий відчуває нестачу політичної влади, але й не 
головний керівник держави через існування сильного прем’єр-міністра, котрий не є строго підлеглий 
президенту. Відносини президента із прем’єр-міністром (урядом) та останнього з парламентом 
змінюються щодо режимів, які відповідають елементарній концепції напівпрезиденталізму.

6 Посади глави держави та прем’єр-міністра є окремими; кабінет міністрів формується за втручанням 
парламенту; уряд формується з волі виборців.

7 Напівпрезидентський режим єдиний, у ньому виконавча влада поділена між президентом та урядом, 
але перший обов’язково має істотні повноваження. Від цього визначення слідує те, що можна 
визначити тільки те, які країни потрібно класифікувати як напівпрезидентські, розглядаючи відповідні 
повноваження глави держави і глави уряду, або ідентифікуючи такі системи, в яких глава держави 
володіє реальною виконавчою владою над прем’єр-міністром і кабінетом.

8 Напівпрезиденталізм означає процес, з допомогою якого парламентські системи стають більш президентськими 
в своїй практиці без зміни, як правило, їх формальної структури, тобто форми державного правління

9 Для методолоічної рівності у заданому напрямі досліджень наголошуємо, що: 1. парламентаризм – 
режим влади, коли посаду глави держави займає або монарх, або непрямо (невсенародно) обраний 
президент, а також де поряд існують прем’єр-міністр та уряд, котрі колективно відповідальні перед 
парламентом; 2. президенталізм – це режим влади, де є посада прямо (або всенародно) обраного на 
фіксований термін президента, а також режим, де урядовий кабінет і його члени не несуть колективної 
відповідальності перед обраним на фіксований термін парламентом [10].
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аспекті є пов’язаною й із реалізацією законів, прийнятих парламентом, 
реалізацією влади відповідно до законів та визначається інституційною та 
функціональною складовими. При цьому задана конституційна система 
правління в оцінюваних випадках не є ідентичною – й мова тут йде про часові 
та інтерпретаційні особливості напівпрезиденталізму (в першу чергу про 
звернення до різних варіацій напівпрезиденталізму – найбільш вживані поміж 
них є визначення типів напівпрезиденталізму, запропоновані М. Шугартом 
й Дж. Кері, – прем’єр-президенталізм і президент-парламентаризм [47, 
50]). Вагома реляційна наповненість даного визначення, але слід оперувати 
і процесуальним наповненням напівпрезиденталізму, бо останній означає 
тільки процес, за допомогою котрого конституційні системи стають більш 
президентськими в своїй практиці без зміни їхньої формальної структури, 
форми державного правління (і навпаки). В цілому ж визначення Р. Елгі не 
вимагає думок про силу президентів та прем’єр-міністрів (бо вони змінюються); 
списує реквізит суб’єктивності; у термінах політичного аналізу даний підхід 
легко піддати порівнянню, адже можна визначити та проаналізувати країни, 
які класифіковані як напівпрезидентські. Згідно визначення щодо категорії 
напівпрезидентських серед аналізованих країн Центральної Європи ми 
відносимо Болгарію, Литву, Польщу, Румунію, Словаччину та Словенію. 
Проте помітними є специфічні особливості національних моделей правління, 
спричинені кодуванням напівпрезиденталізму й інших форм правління 
у різних країнах. Помітний також й той факт, що в заданий порівняльний 
аналіз враховані лише ті напівпрезидентські країни, котрі вже сьогодні 
розглядаються як консолідовані та напівконсолідовані демократії, а також є 
членами Європейського Союзу.

В історичному зрізі про напівпрезиденталізм у Центральній 
Європі потрібно говорити, починаючи з 1990 р. В цілому історія даної 
конституційної системи свій початок у різних країнах розпочинає в різний 
час: в Болгарії – з 1991 р., в Литві – з 1992 р., в Польщі – з 1990 р., в Румунії – 
з 1990 р., в Словаччині – з 1999 р., а в Словенії – із 1992 р.10. Тому, найменший 
досвід напівпрезиденталізму властивий для Словаччини (трохи більше 
десяти років). А в середньому мова йде вже про два десятиліття – період 
достатній для провадження порівняльних зіставлень.

Звертаючись до виокремлення різних форм напівпрезиденталізму 
(дослідники навіть згідні розглядати їх як окремі формати конституційних 

10 В методологічному плані доцільно наголосити, що в Словаччині до 1999 р. було зреалізовано практику системи 
із парламентського управління. Схожа практика склалась в Молдові – щоправда в зворотному порядку: в 
1991-2000 р. втілено на практиці систему прем’єр-президентського напівпрезиденталізму, в 2001 р. відбувся 
перехід на систему парламентської конституційної конструкції. Також напівпрезиденталізм реалізовано в 
Білорусі, Україні, Хорватії, Азербайджані, Росії, Вірменії, Грузії, Македонії, Чорногорії, Сербії тощо.
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систем), М. Шугарт ідентифікує останній як тип режиму, перевірений 
часом. Разом із тим переконує: ключове спостереження за заданою 
системою правління полягає у тому, ніби існує широка варіація у межах 
набору напівпрезидентських режимів. У спробі охопити її, М. Шугарт 
і Дж. Кері [50] вирізняють два види напівпрезиденталізму – прем’єр-
президентський і парламентсько-президентський.

В прем’єр-президенталізмі глава уряду та кабінет відповідальні тільки 
перед парламентською більшістю; у президент-парламентаризмі глава 
уряду та кабінет відповідальні перед президентом і парламентською 
більшістю [47, с. 357]. У кейсі першого це означає, що якщо законодавча 
влада вибирає прем’єр-міністра, який ідейно й партійно протилежний 
президенту, тоді останньому доведеться прийняти це призначення. 
У термінології М. Шугарта результатом є те, ніби призначають уряд, що 
володіє парламентською підтримкою, не субординовано до президента, 
а лише до парламенту, й тому взаємовідношення між президентом 
та кабінетом суто ділове. Взаємодія між прем’єр-президенталізмом 
й партійною системою визначає як взаємовідношення між президентом 
і прем’єр-міністром працює на практиці, чи прем’єр-міністр 
підпорядкований президентові, чи президент перебуває з прем’єр-
міністром у ситуації когабітації (про це мова піде нижче).

У президент-парламентаризмі ситуація відмінна: президент зберігає 
вплив на звільнення прем’єр-міністра й уряду, а тому взаємовідношення 
між президентом й прем’єр-міністром ієрархічне. Прем’єр-міністр 
залишається відповідальним перед законодавчою владою: й у результаті, 
владні інститути також проводять ділове взаємовідношення, але між 
президентом і парламентом. Якщо законодавча влада намагається 
призначити супротивника президента прем’єр-міністром, то прем’єр-
міністр ризикує бути відправленим ще й у відставку президентом. Якщо 
президент пробує призначити політичного союзника, коли опонує 
законодавчій владі, тоді законодавча влада, може звільнити прем’єра. 

Звертаючись до практики, запропонованої М. Шугартом і Дж. 
Кері, з приводу поділу всіх напівпрезидентських систем на прем’єр-
президентські та президент-парламентські, зауважимо, ніби на сучасному 
етапі політичного розвитку задана класифікація у Центральній Європі 
працює в односторонньому руслі – мовиться лише про прем’єр-
президентські системи11. При цьому за поглибленою методикою аналізу 

11 На противагу, слід звертатись до досвід президент-парламентаризму в недемократичних та 
напівдемократичних країнах Центральної та Східної Європи – в Білорусі (1996-2012 рр.), Росії (1993-2012 
рр.) та Україні (1996-2006 рр. та починаючи із 2010 р.). Незначний досвід президент-парламентаризму 
властивий також і Польщі (1992-1997 рр.). Це позначає висновок, що рівень розвитку демократії впливає 
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напівпрезиденталізму тут йдеться саме про випадок парламент-
подібного прем’єр-президенталізму (у деякій мірі, за винятком Литви 
та Польщі)12. В даному контексті пропонуємо список вимог щодо даного 
зразку прем’єр-президентського типу напівпрезиденталізму:

Таблиця 1.

Країни Центральної Європи, конституції яких містять положення про 
необхідність напівпрезиденталізму, за даними на 2012 р.13

Країна
Под-війна 
виконавча 
структура

Прямі вибори 
президента

Широкі 
повноваження 

президентів

Право 
президента 
призначати 

прем’єра

Уряд 
відповідальний 

перед 
парламентом

Болгарія + + (93) + (98-103) + (99, 102) + (111, 112)
Литва + + (81) + (84-87) + (84) + (96, 101)

Польща + + (127) + (133-144) + (154) + (158)
Румунія + + (81) + (88-94) + (85) + (112)

Словаччина + + (101) + (102) + (110) + (115)
Словенія + + (103) + (107-108) + (111) + (116)

За даними національних конституцій аналізованих країн Центральної Європи.

На користь подвійної структури виконавчої влади свідчить досвід 
когабітації у напівпрезидентських країнах Центральної Європи – він мав 
місце у кожній з-між країн, які входять до нашого порівняльного аналізу. 
При цьому під когабітацію ми розуміємо випадки коли: 1. президент 
і прем’єр-міністр представляють протилежні партії; 2. президентська 
партія не працює в уряді [3, 18, 44]. Не вникаючи в практику та опис 
даних процесів, наголосимо, що когабітація відбувалась з-поміж такими 
із центральноєвропейських прем’єр-міністрів і президентів: І. Болгарія – 
чотири рази (поміж президентом Ж. Желевим і прем’єром Ж. Віденовим 
– січень 1995 – лютий 1997 рр., поміж президентом П. Стояновим й 
прем’єром С. Сакксобурготським – липень 2001 – січень 2002 рр., поміж 

на конституційну систему правління [63, c. 195].
12 На противагу даному набору країн, в інших державах Центральної, а також Східної Європи доводиться 

говорити про чітке домінування президент-подібного президент парламентаризму (Білорусь, Україна, 
Росія, Азербайджан, Грузія, Вірменія до 2007 р.), а в історичній перспективі й про прем’єр-президенталізм 
із частковими прерогативами президента на розпуск парламенту – мова йде про Україну у 2006-2010 рр., 
Молдову у 1991-2000 рр., а також про Вірменію із 2007 р. (з 2013 р. прем’єр-президентською повинна 
формально стати Грузія).

13 У дужках вказані статті конституцій, які регламентують використання вказаних процедур. Конституція 
Болгарії прийнята у 1991 р., Литви – у 1992 р, Польщі – 1997 р., Румунії – 1991 р., Словаччини – 1992 р., 
Словенії – 1991 р.
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президентом Г. Пирвановим та прем’єром С. Сакксобурготським – січень 
2001 – серпень 2005 рр., а також поміж президентом Г. Пирвановим 
і прем’єром Б. Борісовим – липень 2009 – січень 2012 рр.); 2. Литва – 
трійний досвід (президент А. Бразаускас і прем’єр-міністр Г. Вагноріус 
– листопад 1996 – травень 1999 рр., президент Р. Паскас і прем’єр А. 
Бразаускас – грудень 2003 – червень 2004 рр., президент В. Адамкус та 
прем’єр А. Бразаускас – липень 2004 – червень 2006 рр.); ІІІ. Польща – 
вісім прикладів когабітації (між президентом Л. Валенсою та п’ятьма 
прем’єр-міністрами, Я. Ольшевським, двічі В. Павляком, Х. Сухоцькою 
і Й. Олекси – 1991-1995 рр., президентом А. Кваснєвським і прем’єром 
Є. Бузеком (двічі) – жовтень 1997 – жовтень 2001 рр., президентом Л. 
Качинським та прем’єр-міністром Д. Туском – листопад 2007 – квітень 
2010 рр.); IV. Румунія – два випадки (президент Т. Бесеску та прем’єр К. 
Попеску-Терічану – квітень 2007 – грудень 2008 рр.; президент Т. Бесеску 
та прем’єр-міністр В. Понта – від травня 2012 р.); V. Словаччина – це 
один випадок (президент І. Гашпарович та прем’єр М. Дзурінда – червень 
2004 – липень 2006 рр.); VI. Словенія – також один випадок когабітації 
(президент Я. Дрновшек та прем’єр-міністр Я. Янша – грудень 2004 – 
грудень 2007 рр.). Відмінною особливістю центральноєвропейського 
формату у напівпрезиденталізмі є допустимість когабітації: це не 
розвинуто у країнах Східної Європи – процедура когабітації в умовах 
президент-парламентаризму неможлива. Крім того, когабітація 
ймовірна лише в умовах напівпрезиденталізму:

Таблиця 2.

Випадки когабітації у прем’єр-президентських напівпрезидентських країнах 
Центральної Європи, у проміжку 1990-2011 рр.

Країна Президент, 
рр.

Партія 
президента

Прем’єр-міністр, 
рр.

Партія 
прем’єр-
міністра

Партійний 
склад уряду

Період 
когабітації, 

рр.

Болгарія

Ж. Желев 
(1992-1997) UDF14 Ж. Віденов 

(01.1995-02.1997) BSP BSP + BZnS 
+  DE

01.1995-
02.1997

П. Стоянов 
(1997-2002) UDF

С. Сакскобургот-
ський 

(07.2001-08.2005)
NDSV NDSV + DPS 07.2001-

01.2002

Г. Пирванов 
(2002-2007) BSP

С. Сакскобургот-
ський 

(07.2001-08.2005)
NDSV NDSV + DPS 01.2002-

08.2005

Г. Пирванов 
(2007-2012) BSP

Б. Борісов
(27.07.2009 – ді-

ючий)
GERB GERB 07.2009 – 

01.2012 
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Країна Президент, 
рр.

Партія 
президента

Прем’єр-міністр, 
рр.

Партія 
прем’єр-
міністра

Партійний 
склад уряду

Період 
когабітації, 

рр.

Литва

А. Бразаускас 
(1993-1998) LDDP15 Г. Вагноріус 

(11.1996-05.1999) TS-LK TS-LK + LKDP 
+ LCS

11.1996-
05.1999

Р. Паскас 
(2003-2004) LDP А. Бразаускас 

(06.2001-06.2006) LSDP LSDP + LDDP 
+ LRS + NU-SL

12.2003-
06.2004

В. Адамкус 
(2004-2009) н/п А. Бразаускас 

(06.2001-06.2006) LSDP LSDP + LDDP 
+ LRS + NU-SL

07.2004-
06.2006

Польща

Л. Валенса 
(1990-1995) NSZZ16 Я. Ольшевський 

(12.1991-06.1992) PC PC + ZChN 
+ PL

12.1991-
06.1992

Л. Валенса 
(1990-1995) NSZZ В. Павляк 

(06.1992-07.1992) PSL PSL + PC + 
ZChN

06.1992-
07.1992

Л. Валенса 
(1990-1995) NSZZ Х. Сухоцька 

(07.1992-10.1993) UD
UD + PL + 

KLD + ZChN 
+ PChD + SL-

Ch + PPG

07.1992-
10.1993

Л. Валенса 
(1990-1995) NSZZ В. Павляк 

(10.1993-03.1995) PSL PSL + SLD 10.1993-
03.1995

Л. Валенса 
(1990-1995) NSZZ Й. Олекси 

(03.1995-02.1996)
SDRP/

SLD PSL + SLD 03.1995-
12.1995

А. Кваснєв-
ський 

(1995-2000)
SDRP/SLD Є. Бузек 

(10.1997-10.2001) AWS AWS + UW 10.1997-
12.2000

А. Кваснєв-
ський 

(2000-2005)
SDRP/SLD Є. Бузек 

(10.1997-10.2001) AWS AWS + UW 12.2000-
10.2001

Л. Качин-
ський 

(2005-2010)
PiS

Д. Туск 
(16.11.2007 – ді-

ючий)
PO PO + PSL 11.2007-

04.2010

Румунія

Т. Бесеску 
(2004-2009) PD/PDL17

К. Попеску-Тері-
чану 

(12.2004-12.2008)
PNL PNL + UDMR 04.2007-

12.2008

Т. Бесеску 
(2009-ді-

ючий)
PD/PDL В. Понта 

(05.2012 – діючий) PSD PSD + PNL 05.2012- 
триває

Словач-
чина

І. 
Гашпарович 
(2004-2009)

HZD18 М. Дзурінда 
(10.1998-07.2006) SDKU

SDKU + 
SMK + KDH 

+ ANO
06.2004-
07.2006

Слове-
нія

Я. Дрновшек 
(2002-2007) LDS19 Я. Янша 

(11.2004-11.2008) SDS SDS + NSi + 
SLS + DeSUS

12.2004-
12.2007

Розраховано частково за даними Р. Елгі, котрі є опублікованими на його персональному блозі „The Semi-
presidential One”. Див.: http://www.semipresidentialism.com/The_Semi-presidential_One/Blog/Blog.html1415

14 UDF – Унія демократичних сил Болгарії; BSP – Болгарська соціалістична партія; BZnS – Болгарська 
Національна Народна Унія; DE – Болгарський рух „Екогласність”; NDSV – Національний рух за стабільність 
і прогрес у Болгарії; DPS – Рух за Права і Свободи; GERB – Громадяни за європейський розвиток Болгарії.

15 LDDP – Демократична партія праці Литви; TS-LK – Союз Батьківщина - Консерватори Литви; LKDP 
– Литовська християнсько-демократична партія; LCS – Литовський центристський союз; LDP – 
Ліберально-демократична партія Литви; LSDP – Литовська соціал-демократична партія; LRS – Союз 
росіян у Литві; NU-SL – Новий союз – Соціал-ліберали Литви.
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16171819При цьому когабітацію слід використовувати як одну із підстав 
класифікації напівпрезидентських режимів. Всі країни поділені на три 
групи, в залежності від того як їх конституції описують процедуру 
когабітації. «Перша» група (Болгарія, Румунія і Словенія) зобов’язують 
президента консультуватись із парламентською більшістю чи 
найбільшою партією, коли він висуває кандидата у прем’єр-міністри. 
З цією умовою майже автоматично має місце когабітація, коли партія 
(чи коаліція) протиставлена президенту та є домінуючою в парламенті. 
«Друга» група (Польща, Литва, Словаччина) не передбачає умови 
вирішення розбіжностей президента та парламенту про кандидатуру 
прем’єр-міністра. В «третій» групі країн інституційно унеможливлена 
когабітація: президент уповноважений розформувати парламент, якщо 
останній відхиляє президентську кандидатуру прем’єра (але це не має 
місця в прем’єр-президентських системах Центральної Європи).

Попри запропоноване визначення розуміння центральноєвропейської 
системи напівпрезиденталізму, остання має свої атрибути, диспозиційні 
стосовно різних її форм у національних масштабах та кореляціях. Із 
даного приводу існує ціла низка теоретичних і практичних напрацювань 
– з методологічних вимог розглянемо лиш деякі з них. В першу чергу, 
звертаємось до напрацювань А. Лейпхарта – а точніше до його «індексу 
виконавчо-законодавчих відносин», котрий застосовуємо до країн 
Центральної Європи. Автор визначає наступні моделі взаємовідносин 
національних парламентів, урядів й президентів: парламентська система, 
президентська система, напівпрезидентська система із превалюванням 
президента або ж із превалюванням парламенту, гібридна (змішана) 
система [20]. З-поміж напівпрезидентських систем Центральної Європи 
ситуація виглядає таким чином: із домінуванням парламентів – Болгарія, 
Польща, Румунія, Словенія, Словаччина; з домінуванням президента – 
Литва. Схожу методику запропонував й О. Анорім Нето та К. Стром [37].

16 NSZZ – „Солідарність”; PC – Порозуміння Центру у Польщі; PL – Народне порозуміння Польщі; ZChN – 
Християнсько-національний союз Польщі; UD – Демократичний Союз Польщі; PSL – Польська народна 
партія; KLD – Ліберально-демократичний конгрес Польщі; PChD – Християнська демократична 
партія Польщі; SL-Ch – Народна християнська партія Польщі; PPG – Польська економічна програма; 
SLD – Союз лівиці демократичної; SDRP – Соціал-демократія Республіки Польща; AWS – Виборча дія 
Солідарність; UW – Унія Вольності; PiS – Право і справедливість; PO – Громадянська платформа.

17 PD – Демократична партія Румунії; PDL – Демократична ліберальна партія Румунії; PNL – Національна 
ліберальна партія Румунії; UDMR – Демократичний союз угорців у Румунії; PSD – Соціал-демократична партія.

18 HZD – Рух за демократію в Словаччині; SDKU – Словацький демократичний і християнський союз; 
SMK – Партія угорської коаліції в Словаччині; KDH – Християнський демократичний рух Словаччини; 
ANO – Альянс нових громадян Словаччини.

19 LDS – Ліберальна демократія Словенії; SDS – Словенська демократична партія; NSi – Нова Словенія; 
SLS – Словенська народна партія; DeSUS – Демократична партія пенсіонерів Словенії.
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Проте задана класифікація наділена мірою умовності: конвенційні 
відмінності поміж конституційними системами у Центральній Європі не 
повністю визначають розподілу повноважень між гілками влади, бо в межах 
кожного виду систем існує широка варіація можливостей глав держав 
й парламентів – для оцінки додаткових властивостей конституційних 
систем доцільно також використовувати відомості про особливості і/чи 
силу повноважень головних акторів, між якими відбувається порівняльне 
розрізнення – тобто президента, прем’єр-міністра та парламенту. 

Слід наголосити, що ініціювання індексу сили президентських 
повноважень – доволі поширена категорія (наприклад, в ідеях Т. Фрая 
[19] та А. Сіароффа [52]), зокрема, і у вітчизняній політичній науці (А. 
Романюк [4], В. Литвин [1, 2]). Ми не будемо поглиблено вникати у їх 
специфіку (адже це неможливо виходячи із факту методичних вимог 
щодо наукових робіт даного типу), проте запропонуємо тільки ті дані, 
котрі стосуються висновків з застосування запропонованих методик 
стосовно напівпрезидентських країн у Центральній Європі. За методикою 
А. Сіарофф, маємо таку картину: напівпрезидентські системи слабких 
повноважень їхніх президентів – Болгарія (1991-2012 рр.), Польща 
(1997-2012 рр.), Словаччина (1999-2012 рр.), Словенія (1992-2012 рр.); 
напівпрезидентські системи середніх повноважень їхніх президентів 
– Литва (1992-2012 рр.), Румунія (1990-2012 рр.); напівпрезидентські 
системи сильних повноважень їхніх президентів – Польща (1992-1997 
рр.). Схожі висновки отримано й за методикою Т. Фрая.

Додатковим важелем служить класифікація напівпрезидентських 
систем, яка запропонована Р. Елгі. В її основі лежить критерій 
президентської та прем’єрської влади (лідерства) та прив’язка до 
демократичного транзиту. Саме на цій основі всі напівпрезидентські 
країни у Центральній Європі поділені на 1. системи домінуючого лідерства: 
а.) прем’єр-міністерські системи, коли прем’єр-міністр володіє більшою 
владою, ніж президент (Болгарія, Словаччина і Словенія); також б). 
президентські системи, де президент домінує над прем’єр-міністром 
(Польща до 1997 року); 2. системи зміщеного від домінування лідерства 
– йдеться про а). перетікання влади від президента стосовно прем’єр-
міністра; б). перетікання влади від збалансованої моделі до прем’єр-
міністра (частково Словенія); також 3. системи збалансованого лідерства, 
в яких чергуються періоди президентського, прем’єр-міністерського та 
розділеного правління (Литва, Польща, Румунія) [15, с. 282-286]. 

При цьому виходячи з теоретико-методологічних даних, апелюючи 
стосовно отриманих вище висновків і рекомендацій, а також напрацювань 
Т. Чжун-Хсіенга, доцільно наголосити, що напівпрезиденталізм, 
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в тому числі у Центральній Європі, здатний змінюватись не лише 
в критичних конструкція конституційного порядку, але й в залежності 
від часових й партійних детермінант. З цього приводу потрібно 
розглядати напівпрезиденталізм у таких кількох фазових формах: 
президентсько-домінуюча, прем’єрсько-домінуюча, парламентсько-
домінуюча, когабітаційна та збалансована [21]. Не будемо зупинятись 
на них детально, адже з методологічного ракурсу вони повинні стати 
предметом окремого порівняльного дослідження. Але наголосимо 
загальні атрибутивні особливості заданих категорій та зупинимось на 
тих деталях, які стали очевидними в ході проведеного дослідження. 

В даному випадку мова йде про збалансовану фазу 
напівпрезиденталізму: так коли президент та парламент досягають 
паритету, вони, ймовірно, змагаються за повноваження провадження 
законодавства. Збалансований напівпрезиденталізм ж частіше 
спричиняє політичні конфлікти, аніж інші форми напівпрезиденталізму 
– отримало відображення у ситуація перетікання збалансованих систем 
у когабітації в усіх із аналізованих країн Центральної Європи. 

В цілому в запропонованому контексті зустрічаємо п’ять сценаріїв 
розвитку подій. 1. коли президент володіє значними повноваженнями 
(декрети, право вето), контролюючи більшість у парламенті, то тоді й глава 
держави здатний проводити законодавство; 2. коли президент не має 
істотних повноважень та є символічним лідером, тоді прем’єр-міністр, 
який управляє парламентською більшістю, отримує владу проводити 
законодавство; 3. коли президент не має значних повноважень, а кабінет 
– уряд меншості, й коли опозиція управляє законодавчою більшістю 
проти президента й уряду, то парламент отримує владу проводити 
законодавство; 4. коли президент володіє резервними повноваженнями, 
а прем’єр-міністр, який управляє законодавчою більшістю, виходить 
з опозиційної до президента партії чи коаліції, то президент та прем’єр 
розділяють владу провадження законодавства; 5. та коли опозиційні 
між собою президент та парламент володіють однаковими фактичними 
повноваженнями, то вони змагаються за владу проводити законодавство.

Загалом отримано висновок, що із-поміж  напівпрезидентських 
країн Європи слід виокремлювати різні класифікаційні варіанти та фази, 
які означають подальші напрацювання і їх необхідність у заданому 
контексті. Також усвідомлено, що саме напівпрезиденталізм сьогодні 
становить найбільш уживану конституційну систему та практику 
у центральноєвропейському регіоні. Виявлення його ознак постає як один 
із ключових моментів у подальшому інтерпретування необхідних атрибутів 
і змін української традиції цієї конституційної системи правління.
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SUMMARY
Semi-Presidential Constitutional Systems in Central-European Coun-
tries: Determinants of Definition

The article is dedicated to analyzing constitutional system of government, re-
alized on the example of Central-European countries, offered a comprehensive 
definition and classification of semi-presidential government, estimated the po-
sitions of presidents and prime-ministers in the plane of president-parliamentary 
and premier-presidential forms of semi-presidentialism, defined temporal and 
attributive determinants of different forms of semi-presidentialism, offered the 
examples of cohabitation in Central Europe.

Keywords: semi-presidentialism, premier-presidentialism, president-parlia-
mentarism, prime-minister, president, parliament, constitutional system of 
government, cohabitation.
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OLGA SZYMANOWA

Transformacja ukraińskiej przestrzeni medialnej w aspekcie 
politologicznym

W artykule autorka bada proces transformacji przestrzeni medialnej Ukra-
iny w latach niepodległości; wyznacza główne tendencje i problemy jej rozwoju.

Słowa kluczowe: przestrzeń medialna, transformacja,  
środki masowego przekazu.

We wszystkich krajach rozpad Związku Radzieckiego spowodował trans-
formacje reżimowe, które obejmują wszystkie dziedziny życia społecznego i 
politycznego. Jeżeli w szerszym znaczeniu transformacja jest rozumiana jako 
kompleks systemowych przekształceń, który sprzyja optymalizacji kontroli 
nad większością głównych społecznych elementów zarządzania, to w węż-
szym ujęciu transformacja to proces przejścia od autorytarnych i monoli-
tycznych stosunków społeczno-ekonomicznych z gospodarką planowaną do 
pluralistycznych struktur demokratycznych z gospodarką rynkową [12, s. 8]. 

Rozpowszechniana przez środki masowego przekazu (ŚMP) informacja 
w dużej mierze zależy od systemu politycznego społeczeństwa. W reżimach 
totalitarnych ŚMP pełnią dwojaką funkcję. Z jednej strony są one ważnym 
instrumentem panowania reżimu, a z drugiej – pozbawione możliwości poda-
nia prawdziwej informacji, całkowicie podporządkowują się czynnej władzy. 

W demokratycznych społeczeństwach ŚMP dość często określa się „ czwar-
tą władzą”, ponieważ obok gałęzi prawodawczych, wykonawczych i sądowych 
dbają o przestrzeganie praw i wolności obywatelskich, w szczególności prawa 
do informacji [5, s. 332].

Badaniem systemu komunikacji masowej i funkcjonowania środków 
masowego przekazu na Ukrainie w latach niepodległości zajmowali się 
O. M. Grycenko, W. W. Głazunow, N. S. Garmasz, O. W. Zernecka, T. M. Szal-
man, D. W. Jakowlew, M. M. Małysz, W. Iwanow oraz inni badacze. 

Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest określenie i charakterystyka 
głównych etapów transformacji ukraińskiej przestrzeni medialnej oraz ujaw-
nienie tendencji jej funkcjonowania.



Olga Szymanowa

226

Pojęcie „przestrzeń medialna” można rozpatrywać w dwóch aspektach – 
jako system produkowania (wytwarzania, transmisji, konsumpcji) informacji 
albo jako całokształt obiektów medialnych i zachodzących między nimi relacji.

Uogólniając różnorodność naukowego traktowania pojęcia „przestrzeń 
medialna”, można mówić o trzech najbardziej rozpowszechnionych ujęciach: 
1) przestrzeń medialna – jako przestrzeń reprezentowana zarówno fizycznym, 
jak i socjalnym pośrednictwem mediów; 2) przestrzeń medialna – jako jaki-
kolwiek typ przestrzeni socjalnej, co przewiduje wykorzystanie technicznych 
środków związku w komunikatywnych praktykach agentów, działających w 
jej zasięgach. To daje podstawy do mówienia o mediatyzacji przestrzeni pu-
blicznej i prywatnej – mediatyzacji polityki, religii, pracy oraz wypoczynku; 
3) przestrzeń medialna – przestrzeń medialna- jako materialna przestrzeń in-
formacyjno- komunikatywna [7].

Przestrzeń medialną rozumiemy więc jako przestrzeń, w granicach której 
funkcjonują środki komunikacji masowej. Ona nie istnieje samodzielnie, lecz 
aktywnie współdziała z innymi rodzajami przestrzeni – socjalną, ekonomicz-
ną, i polityczną. Struktura przestrzeni medialnej obejmuje system komunika-
cji masowych i interpersonalnych, a także międzynarodowy, ogólnonarodowy, 
regionalny i miejscowy, wyrażające się zdolnością wzajemnego oddziaływa-
nia. S. Szełonajew proponuje jako strukturalny element przestrzeni medialnej 
rozpatrywać media-agentów:

1. Twórcy – to nosiciele socjalnych interesów, którzy za pomocą środków 
komunikacji masowej mogą realizować swoje cele poprzez wywieranie 
wpływu na masową świadomość. 

2. Dziennikarze, którzy pełnią rolę komunikatorów i realizują swoje cele 
poprzez oddziaływanie na masową świadomość. 

3. Właściciele mediów – subiekci realizacji własnego biznesu, czyli głów-
nym celem ich działalności jest otrzymywanie dochodu. 

4. Masowe audytorium, które ma na celu otrzymanie informacji dla kształ-
towania wartościowych orientacji w środowisku istnienia [14, s. 82-83]. 

Możemy więc mówić o warstwowej i podmiotowej strukturze przestrzeni 
medialnej. W pierwszym wypadku chodzi o audytorium wpływu ŚMP, a w 
drugim – uczestników, którzy działają w jej zasięgach. 

Badacze wyróżniają dwa modele funkcjonowania przestrzeni medialnej:
•	 kulturalno-centrowany model jest skierowany na produkowanie i rozpo-

wszechnienie ogólnie znanych wiadomości, informacji wąskospecjalistycznego 
ukierunkowania. Zazwyczaj to dotyczy działalności tych wydawnictw i kana-
łów telewizyjnych, które otrzymują dotacje państwowe. Celem działalności ta-
kich ŚMP jest zachowanie jedności oraz norm i wartości ważnych nie tylko dla 
oddzielnych obywateli, lecz także i dla całego społeczeństwa. 
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•	 rynkowo-zorientowany – przewiduje nie tyle produkowanie informacji, ile 
tworzenie ciągłego potoku bodźców. Przy czym każde zawiadomienie rozpa-
trywano jako czynny albo potencjalny bodziec dla kształtowania pożądane-
go zachowania odbiorców [3]. 
Po rozpadzie ZSRR Ukraina wraz z innymi krajami obszaru postsowiec-

kiego zetknęła się z dużą ilością problemów, związanych z transformacjami 
reżimowymi. Stan przestrzeni medialnej nie był wyjątkiem. Na początku lat 
90-tych ubiegłego stulecia ukraińska przestrzeń medialna cechowała się zależ-
nością od partyjno-nomenklaturowego aparatu, obecnością cenzury, brakiem 
pluralizmu w podaniu informacji. Dlatego więc możemy wyodrębnić dwa 
główne aspekty wpływu mediów na współczesne społeczeństwo ukraińskie:

1. determinujący wpływ na przemianę przestrzeni medialnej takich ten-
dencji socjokulturowych, jak superindustrializacja, masowość produk-
cji, indywidualizacja odbioru, lokalizacja oraz mediatyzacja kultury; 

2. socjalno-konstruujące efekty mediów jako czynnik kulturalnej komu-
nikacji – chodzi o kształtowanie opinii publicznej i tworzenie stereoty-
pów [8, s. 102].

3. Na początkowych etapach transformacji obserwowano pewne tenden-
cje w rozwoju krajowych środków masowego przekazu:

1. Problem finansowej zależności mass mediów od polityczno-
ekonomicznych ugrupowań.

2. Mass media, które pełniły rolę pośrednika między władzą a 
społeczeństwem, a także kształtowały opinię publiczną.

3. Zwolnienie spod kontroli partyjno-biurokratycznego aparatu.
4. Aktualizacja problemu bezpieczeństwa informacyjnego spo-

wodowana wykorzystaniem mass mediów w politycznej walce 
i brakiem wyraźnej prawnej reglamentacji. 

5. Skrócenie nakładów edycji z powodu dużych kosztów produk-
cji prasy drukowanej [2, s. 17-18]. 

Sam proces transformacji przebiegał w kilku etapach. W zależności od wy-
branych kryteriów periodyzacji można mówić o różnych czynnikach, które 
przyczyniły się do jakościowych zmian samych ŚMP, a także ich działalności w 
oddzielnie wziętym odstępie czasowym. Dotyczy to zwłaszcza procesu ustawo-
dawczego, ekonomicznych przekształceń i politycznych perypetii w państwie.

Rozpad Związku Radzieckiego spowodował zmiany zarówno w systemie po-
litycznym społeczeństwa, jak i w ekonomicznym. Ukraina stanęła na drodze 
przejścia od gospodarki nakazowo-rozdzielczej do rynkowej, co nie mogło nie 
mieć wpływu na media, w szczególności na ich finansowanie i stosunki własno-
ściowe. Wyżej wspomniany proces możemy podzielić na następujące etapy:

1. Prywatyzacja najbardziej płynnych obiektów biznesu wtedy, kiedy media 
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charakteryzują się niewysoką atrakcyjnością biznesową. 
2. Zwiększenie nagromadzonego kapitału pierwotnego, co pozwala zrozu-

mieć perspektywy dostępu do narodowych bogactw wskutek wyjścia na pań-
stwowy poziom. Dlatego więc w kampaniach wyborczych media wykorzy-
stywano jako środek zwiększania społeczno-politycznego wsparcia. Oprócz 
tego przychodzi uświadomienie przewagi istnienia «własnych», a nie cudzych 
środków masowego przekazu. 

3. Intensyfikacja politycznej bitwy stwarzała warunki do walki o dostęp 
do resursów informacyjnych, co spowodowało częste zmiany właścicieli mass 
mediów [1, s.128].

Bezpośrednia zależność środków masowego przekazu od państwowego apa-
ratu, obecność cenzury, stronnicze przekazywanie informacji na początkowych 
etapach przekształceń poźniej zamieniły się w zależność od właścicieli, istnienie 
„temnyków”, liczne naruszenia praw dziennikarzy i etyki dziennikarskiej oraz 
rozmaite ograniczenia wolności słowa. 

Wskaźniki poziomu zaufania ukraińskich obywateli do mediów są dość 
stabilne. Według danych sondażu przeprowadzonego przez Centrum Razum-
kowa w okresie od 2000 do 2011 roku większość mieszkańców Ukrainy „ufała” 
i „raczej ufała” środkom masowego przekazu. Najwyższe wskaźniki poziomu 
zaufania obserwowano w lutym 2008 roku – 69,7 %, а nieufności – w marcu 
2009 roku – 49,3% [11]. 

Współczesna badaczka ukraińska O. Grycenko stwierdza, że to właśnie 
środki masowego przekazu doprowadziły do zahamowania procesów konso-
lidacji ukraińskiego narodu. Po wywalczeniu niepodległości utworzona próż-
nia informacyjna przeszkodziła w kształtowaniu się alternatywnego systemu 
wartości i wypełniła krajową przestrzeń medialną produktami o charakterze 
rozrywkowym oraz doprowadziła do zaniku wyraźnych standardów demo-
kratyzmu i profesjonalizmu w działalności mass mediów [2, s. 17].

Obecnie na Ukrainie liderem wśród mediów pozostaje telewizja, pomi-
mo szybkiego rozwoju technologii internetowych. Przyczyną tego jest niski 
poziom ruchu internetowego w ukraińskich regionach. Telewizja pozostaje 
najbardziej dostępnym i najczęściej wykorzystywanym środkiem masowego 
przekazu, chociaż prasa i radio nadal mają popyt wśród pewnych kategorii 
ludności. Na terenach niepodległej Ukrainy rozwijanie telewizji przebiegało 
w kilku etapach [13, s. 36-41]: 

1. Narodziny stosunków komercyjnych między dziennikarstwem telewizyj-
nym a przedsiębiorczością (koniec lat 80-tych). Utworzenie mediów nowe-
go typu spowodowało alienację obywateli od władzy, ponieważ polityczny 
i ideologiczny pluralizm, względną wolność słowa i prasy wykorzystywano 
jako środki niedemokratycznego podziału i prywatyzacji władzy [2, s. 21].
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2. Kształtowanie się i rozwój telewizji komercyjnej (lata 1990-1996.). W 
tym okresie Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawy reglamentujące 
działalność środków masowego przekazu – Ustawa Ukrainy „O infor-
macji” (z dnia 2.10.1992 r.), Ustawa Ukrainy „O telewizji i radiofonii” 
(z dnia 21.12.1993 r.), Ustawa Ukrainy „O autorskim prawie i prawach 
pokrewnych” (z dnia 23.12.1993 r.), Ustawa Ukrainy „O obronie infor-
macji w automatyzowanych systemach” (z dnia 5.07.1994 r.). 

3. Prawne aspekty komercjalizacji ukraińskiej telewizji (lata 1997-2005). 
Do 2005 roku audycja telewizyjna staje się rozgałęzionym systemem. 
Każdy mieszkaniec otrzymuje dostęp co najmniej do sześciu ogól-
nonarodowych programów rozpowszechnianych drogą naziemną 
lub satelitarną, do dziesięciu regionalnych programów telewizyj-
nych, od czterech do dziesięciu programów miejscowego poziomu.  
W latach 2003-2004 na dziennikarzy wywierano nieustanną presję, która 
przeszkadzała w pełnieniu obowiązków zawodowych. W mediach nie-
jednokrotnie brzmiała informacja o istnieniu „temnyków”, właściciele 
eteru telewizyjnego używali go do manipulacji i wywierania wpływu na 
audytorium w celu otrzymania władzy.

4. Utworzenie holdingów medialnych, które kontrolują całą ukraińską 
przestrzeń telewizyjną (lata 2005-2010). О. Dowżenko wyodrębnia trzy 
grupy holdingów – partyjne, korporacyjne i lokalne [4]. W. Malinin nato-
miast wyróżnia sześć typów korporacji medialnych: poligraficzne, poli-
tyczne, partyjne, komercyjne, państwowe i rozrywkowe (hedonistyczne). 

W zależności od terytorium wpływu korporacje medialne można podzie-
lić na narodowe (ogarniające audytorium całego kraju), ponadnarodowe (zo-
rientowane na audytorium poza zasięgiem kraju) i regionalne (posiadające 
audytorium w granicach oddzielnego regionu, obwodu czy rejonu) [6, s. 73]. 

Celem tworzenia holdingów medialnych stało się odzyskanie politycznego 
wpływu oraz kształtowanie się struktury środków masowego przekazu, która 
by wykonywała zarówno informacyjne, jak i manipulatywne funkcje. 

W ostatnich latach dla utrzymania rankingów czołowe kanały telewizyjne 
zaczęły nadawać programy dwóch rodzajów: 

•	 polityczne talk-show („Wielka polityka” (Inter), „Wolność sło-
wa» (ICTV), „Szuster – Live” (Pierwszy Narodowy);

•	 rozrywkowe projekty („Tańce z gwiazdami” (1+1), „Х-faktor” 
(STB), „Wieczorowy kwartał” (Inter).

5. Etap konkurencji i walki o audytorium (zaczynając od 2010 roku). 
(Szalman Шальман)

Reasumując rozwój ukraińskiej przestrzeni medialnej w okresie niepodległo-
ści Ukrainy, możemy określić główne jej problemy [1, s. 125; 2, s. 26; 10, s. 103]:
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1. Na współczesnym etapie ukraińskie dziennikarstwo jest niekonkuren-
cyjne w porównaniu z zachodnimi mass mediami.

2. Obserwuje się wzmacnianie wpływu rosyjskich środków masowego 
przekazu.

3. Ukraińska elita oraz intelektualnie rozwinięta ludność kraju więcej ufa-
ją informacji zachodnich mediów, wskutek czego cała ludność państwa 
odnosi się z nieufnością do ukraińskich mass mediów.

4. W przestrzeni medialnej Ukrainy obserwuje się z jednej strony nad-
używanie wolności słowa oraz z drugiej – tzw. „syndrom postsowiec-
ki”; rozpowszechnienie dużej ilości opłaconych i zrobionych na zamó-
wienie programów; obecna kryptoreklama (tzw. „dżynsa”).

5. Trudność tworzenia systemu społecznych środków masowego przekazu.
6. Problem rozłamu przestrzeni informacyjnej, jej niejednolitość.
7. Zarówno władze publiczne, jak i społeczeństwo obywatelskie niezdol-

ne adekwatnie zareagować na krytyczną informację w mediach.
8. Niewykształcenie rynku informacyjnego, brak poważnych inwestycji 

zagranicznych i finansowego wsparcia ze strony czytelników. 
Współcześni badacze uważają, że jedną z głównych przyczyn istnienia wyżej 

wymienionych problemów jest dominacja oligarchicznej dziedziczności w syste-
mie politycznym Ukrainy, kiedy mass media wykorzystywano jako środek reali-
zacji oligarchicznych zadań i korporacyjno-grupowych interesów. W taki sposób 
wywiera się bezpośredni wpływ nie tylko na transformacje w systemie mediów, 
lecz także w systemie politycznym państwa w ogóle.

Podsumowując, należy podkreślić, że w okresie ukraińskiej niepodległo-
ści narodowa przestrzeń medialna doznała zmian o charakterze ilościowym i 
jakościowym. Ilościowe zmiany polegają na restrukturyzacji przestrzeni me-
dialnej poprzez zwiększenie telewizyjnych kanałów i edycji internetowej oraz 
zmniejszenie audytorium wpływu prasy. Jakościowe – to zmiany podania in-
formacji, spowodowane transformacyjnymi procesami w politycznych, eko-
nomicznych i prawodawczych systemach państwa. Oprócz tego, zagraniczne 
edycje otrzymały możliwość wolnego dostępu na ukraiński rynek medialny, 
wzmacniając w ten sposób pluralizm otrzymywanej przez obywatelów infor-
macji. Natomiast ojczyste środki masowego przekazu, które wciąż uzależnio-
ne są od klanowo-oligarchicznych ugrupowań, nie zawsze mogą pozwolić so-
bie na obiektywne wyświetlanie społeczno-politycznego życia kraju.
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Анотація

Ольга Шиманова
Трансформація українського медіапростору 
(політологічний аспект)

У статті досліджується процес трансформації медіапростору України 
в період незалежності, окреслюються основні тенденції та проблеми 
його розвитку. Визначено, що за роки незалежності національний 
медіапростір зазнав як якісних, так і кількісних змін, що полягають 
у його реструктуризації в сторону збільшення Інтернет-видань та 
телевізійних каналів, зменшенні аудиторії впливу преси, а також у 
зміні подачі інформації, спричиненій трансформаційними процесами в 
політичній, економічній та законодавчій системах.

Ключові слова: медіапростір, трансформація, засоби масової 
інформації.
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Annotation

Olha Shymanova
Transformation of the ukrainian media scene 
(the aspect of politological science)

In the article the process of transformation of the media scene in Ukraine 
during the period of independence is investigated and the main tendencies and 
problems of its development are defined. It is determined that during the years 
of independence national media scene experienced qualitative and quantitative 
changes, that consist in restructuring of the media scene toward the increase of 
Internet publications and TV channels, decrease of audience of the press influen-
ce, and also in the changes of presentation of information, caused by the trans-
formation processes in political, economical and legislative systems of the state.

Key words: media scene, trasformation, mass media 
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ВІРА БУРДЯК

Зміни в політичній системі республіки Болгарія Періоду 
трансформації

Революційні події 10 листопада 1989  р. у Народній Республіці Болгарії 
(НРБ) і наступні трансформації суспільно-політичних відносин докорінно 
змінили режим у цій європейській державі. Демократичні зміни розпочались 
за трьома напрямами: роздержавлення економіки; плюралізація суспільно-
політичного життя, що повною мірою позначилося на управлінні державою 
і сприяло зародженню демократичного політичного режиму; докорінні зміни 
відбулись у сфері соціальної політики1. Після виведення галузей економіки 
з-під контролю авторитарної держави, соціальна держава пізнього соціалізму 
втратила фінансові важелі: її змінила інша система соціального забезпечення. 

Притаманна історично і традиційно болгарському суспільству 
політична творчість наприкінці ХХ ст. набула широкого розвою. 
Плюралізм політичного життя в державі, на відміну від інших країн ЦСЄ, 
склався після повалення комуністичного режиму 1989 р., який отримав 
назву «ніжної революції», і після проголошення демократизації. Зміни 
сприяли появі неформальних і громадських структур, відродженню так 
званих «історичних чи ностальгічних партій», заборонених у 1947  р. 
Поштовхом стало скасування Закону про ліквідацію та заборону БЗНС-Н. 
Петков і проведення реабілітації репресованих політиків. Внутрішні та 
зовнішні фактори сприяли появі різних партій, що засвідчило наявність 
плюралізму думок. Розкриття правди про сталінські репресії, критика 
застійних часів, правдива інформація про жахливий стан національного 
господар ства, об’єктивно спричинило вихід частини членів з традиційних 
партій і утворен ня альтернативних структур2. Наприкінці 1989 р. у Болгарії 
виникло 80 партій, рухів та організацій, переважно антикомуністичних3. 
Нові суб’єкти політики намагалися заявити про себе, зайняти певне місце 
в країні й наприкінці 1989 р. зареєструвались. А після прийняття Закону 

1 Голяев А. Президент Желю Желев: „Болгария после 1989 г. взяла ориентир на Запад” // Вести Европы. – 
1995. – 9 декабря.

2 Realignment, Party Decomposition, and Issue Voting // Realignment in American politics: toward a theory / 
edited by Bruce A. Campbell and Richard J. Trilling. – Austin: University of Texas Press, 1980. – р. 82. 

3 Зудинов Ю.Ф. Болгария: политические метаморфозы первого посттоталитарного пятилетия / Политический 
ландшафт стран Восточной Европы 90-х годов. ред. Ю.Ф.Зудинов. – М.: ИСИБ РАН, 1997. – С. 28.
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про партії, їхнє створення стало масовим. У 1994 р. було вже 200 партій4. 
У виборах 1990 р. брали участь 56 партій та рухів, у коаліції чи самостійно, 
прагнучи здобути владу5.

Нові лідери Болгарської комуністичної партії (БКП) під тиском 
Союзу демократичних сил (СДС) погодились обговорити ситуацію за 
Національним круглим столом (НКС) і прийшли до спільного рішення 
про розбудову демократичного режиму. 3 квітня 1990 р. Народні Збори 
(НЗ – парламент країни) ухвалили Закон про президента й обрали на 
цю посаду П. Младенова, внесли зміни до Конституції, прийняли інші 
нові закони, згідно угод НКС, зокрема Закон про політичні партії, який 
легітимізував багатопартійність і сприяв демократизації політичної 
системи Болгарії6, та Закон про вибори, що гарантував універсальне 
рівноправне і пряме виборче право шляхом таємного голосування.7

Тож події осені 1989 р. повністю змінили політичне життя Болгарії. Після 
листопадової революції і зміни форми правління та політичного режиму 
почали відроджуватись демократична політична система, плюралізм ідей, 
думок, багатопартійність тощо. У межах функціонування парламентської 
форми правління було введено спеціалізовану конституційну 
юрисдикцію, яка за основними параметрами уподібнювалась до 
європейської моделі конституційного контролю. Вперше в історії Болгарії 
створили Конституційний Суд, з функціями вищого наглядового органу 
за дотриманням Конституції. Введення в 1991  р. конституційного 
контролю стало поворотним моментом у розвитку національного 
конституціоналізму.

Створенню нового інституту сприяло положення, яке дискутувалось 
у суспільстві, про те, що новий Основний Закон Республіки Болгарія 
є доволі жорстким. Так вважали прихильники цієї тези, виходячи 
з положень, вказаних свого часу у працях Г.  Келзена8 та М.  Дюверже9. 
У Конституції записано, що найважливіші питання її прямої дії полягають 
у незмінності основних прав громадян, форми правління і державного 
устрою, що вони можуть бути змінені лише спеціально скликаними 
для цієї мети, Великими Народними зборами, які мають значно 

4 Кръстев И.Й. Полупарламентарният режим // Преходът в България през погледа на социалните науки. 
– С.: АИ “Проф. Марин Дринов”, 1997. – С.14.

5 Вахрамеев А.В., Дерябина М.А., Язькова А.А. Страны Восточной Европы: время кардинальных перемен. 
– М.: Знание, 1990. – С. 31. 

6 Закон за политическите партии // Държавен вестник. – 1990. – 13 април.
7 Закон за избори. – София: Нова звезда, 2001. – 47 с.
8 Kelsen H. General Theory of Law and State. – New York: Russell & Russell, 1961. – р. 263.
9 Duverger M. Institutions politiquea et Droit constitutionnel. – Vol. 1-2. – Paris, 1985. – р. 218.
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ширші політичні і соціальні повноваження, ніж звичайний парламент, 
і здійснюють установчу владу від імені суверенної нації10. Оскільки це 
припускає внесення парламентом окремих часткових змін і поправок до 
діючої Конституції, то вони, як записано в ст. 154 та 155, повинні пройти 
через складну процедуру посилення кваліфікованої більшості у 3/4 чи 
хоча б 2/3 від загальної кількості народних депутатів і внести ті чи інші 
поправки11, тобто необхідно досягнути високого ступеня консенсусу між 
політичними силами, які представлені у парламенті.

У новій Конституції Республіки Болгарія, яка була прийнята 12 
липня, 1991 р., зробили спробу знайти відповідь на сучасний класичний 
парадокс конституційного управління, за яким „свобода передбачає 
дотримання правил, але правила загрожують свободі”12. У Конституції 
чітко і однозначно вказано на поділ між державою і громадянським 
суспільством. Болгарія не лише проголосила правову державу, визнала 
верховенство закону, а й записала, що її діяльність зорієнтована найперше 
на забезпечення „життя, гідності й прав особистості”, створення умов 
для „вільного розвитку людини і громадянського суспільства”13. Крізь 
Конституцію основним лейтмотивом проходить ідея свободи людей, 
які народжуються „вільними і рівними у своїй гідності і правах”14. Тож 
правова держава зосереджує в собі встановлені конституційним шляхом 
універсалії: свободу, рівність, справедливість. 

 Відмінності між установчою владою і органами державної влади, на 
яких ґрунтується національна конституційна система, були розвинені 
у політичному і правовому верховенстві Конституції щодо інших 
законів. Чітко вказано, що „Конституція є вищим законом і інші закони 
не можуть їй суперечити”15. Це створило матеріальні і формальні 
умови для трансформації політичного верховенства конституції 
в ефективну правову надзаконність. Так, конституційна юрисдикція 
розглядалась як необхідна інституціональна гарантія верховенства 
Конституції. Республіка Болгарія відразу створювалась і діяла як 
конституційна правова держава, дотримуючись і здійснюючи свої цілі 
в межах парламентської форми правління. У випадку конфлікту між 
індивідуальною свободою й обмеженнями управління та законодавчою 

10 Конституция на Република България. Приета от Великото народно събрание 12 юли 1991 г. – София: 
Нова звезда, 2002. – С. 11-12.

11 Конституция на Република България. Приета от Великото народно събрание 12 юли 1991 г. – С. 11.
12 Vile M. Cоnstitutionalism and the Separation of Powers. – Oxford: Oxford Univ. Pr., 1967. – р. 5.
13 Конституция на Република България. Приета от Великото народно събрание 12 юли 1991 г. – С. 3.
14 Там само.
15 Там само.
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волею парламентської більшості, перевага, безумовно, надається 
конституційним цілям і цінностям.

За правовим статусом в ієрархічній структурі держави, Конституційний 
Суд представляє своєрідну завершеність конституційної законності, 
адже він діє як посередник між установчою владою, яка створила 
Конституцію з одного боку, і інститутами влади, які повинні діяти 
лише на прийнятих конституційних основах – з іншого. До певної міри, 
всі функції і повноваження Конституційного Суду можна звести до 
захисту основоположних засад, які лежать у принципі розподілу влади. 
Тобто, Конституційний Суд може і має бути незалежним від інститутів 
законодавчої, виконавчої і судової влади16. В якості нейтральної сили 
Конституційний Суд в основному призначений для виконання правового 
арбітражу у суперечностях і конфліктах між політичними інститутами 
публічної влади, через дотримання конституційної рівноваги між 
цінностями, принципами і повноваженнями.

До складу Конституційного Суду входять 12 суддів, 1/3 яких 
обирають Народні збори, 1/3 призначає президент і 1/3 обирають на 
загальних зборах суддів Верховного касаційного суду і Верховного 
адміністративного суду. У такий спосіб його склад формується шляхом 
заповнення квот, які рівномірно надані главі держави, парламенту 
і судовій владі. Термін повноважень Конституційного Суду складає 9 
років. Тож, його мандат значно перевищує тривалість повноважень 
інших політичних і економічних інститутів держави. Крім того, кожні три 
роки його склад частково оновлюється всіма інстанціями17. Інституція 
діє як однопалатна установа, без поділу на окремі комісії чи підрозділи. 
Прийнята змішана форма формування складу Конституційного Суду 
і відносно тривалий час повноважень, забезпечують його незалежність. 
Конституційному Суду доводиться розглядати політичні спори, 
дотримуючись правил, юридичних засобів і норм. Додатковими 
гарантіями незалежності і неупередженості в діяльності інституту є 
незмінюваність конституційних суддів та імунітет, яким вони наділені18.

Конституція покладає на Конституційний Суд широкий спектр 
різної правочинності: обов’язкове тлумачення Конституції; винесення 
рішень про неконституційність законів та інших актів Народних зборів, 
актів президента; вирішення спорів про компетенцію між парламентом, 
президентом і Міністерською Радою (урядом), органами місцевого 

16 Закон за Конституционния съд // Държавен вестник. – Бр. 67. – 1991. – 16 август.
17 Конституция на Република България. Приета от Великото народно събрание 12 юли 1991 г. – С. 10.
18 Там само.
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самоуправління і центральними органами; прийняття рішень про 
відповідність укладених державою міжнародних договорів Конституції 
(до їх ратифікації); про відповідність законів нормам міжнародного права 
і міжнародним договорам, в яких однією із сторін є Болгарія; винесення 
рішень про конституційність політичних партій і спілок; прийняття рішень 
про законність виборів президента і віце-президента; прийняття рішень по 
звинуваченнях парламенту проти президента і віце-президента; прийняття 
рішень по спорах про законність виборів народних депутатів. КС приймає 
рішення більшістю голосів усіх суддів.19

Широка сфера діяльності Конституційного Суду і компетентність 
при розгляді окремих ідей та інститутів пояснюються насамперед 
потребою запобігання потенційним конфліктам, які доволі часто 
виникають у динамічному розвитку політичного процесу, необхідністю 
забезпечення належного функціонування інститутів влади в умовах 
гострої конфронтації, характерної для трансформаційного періоду. Такі 
ситуації звичні для європейських держав, коли слухаються справи про 
законність виборів (Австрія, Франція, Німеччина), про конституційність 
політичних партій (Німеччина, Болгарія), при винесенні звинувачень 
вищим посадовим особам (Італія, Австрія). Зокрема, таку справу 
розглядав КС Болгарії про законність створення Руху за права і свободи 
(РПС) – партії турецької меншини країни, адже за Конституцією, не 
можна утворювати політичні партії на етнічній, расовій чи релігійній 
основі, як і партії, що мають на меті насильницьке захоплення державної 
влади20. Тож Конституційний Суд став свого роду буфером, який 
пом’якшує зіткнення між політичними силами на початку переходу до 
демократичного управління і громадянського суспільства.

Особливістю конституційного контролю Болгарії є наявність 
загального положення про тлумачення Конституції, тобто її інтерпретація 
на загальних підставах, без прив’язаності до розгляду тих чи інших 
конституційних спорів21. Ця обставина, без сумніву, нагадує попередній 
режим, оскільки великою мірою дає свободу Конституційному Суду 
і дозволяє інтерпретувати та дописувати Конституцію на власний розсуд, 
і, відповідно, веде до частого й енергійнішого втручання цієї гілки влади 
у політичний процес. Так, розгляд справи про конституційність утворення 
РПС викликав бурхливі демонстрації протесту серед етнічних болгар і нові 
рухи, виключно націоналістичного характеру, які могли в перспективі 

19 Конституция на Република България. Приета от Великото народно събрание 12 юли 1991 г. – С. 3.
20 Там само. – С. 4.
21 Конституция на Република България. Приета от Великото народно събрание 12 юли 1991 г. – С. 11. 
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відіграти дестабілізуючу роль у політичному житті Республіки Болгарія. 
РПС заснували 4 січня 1990  р. з метою боротьби за повне дотримання 
прав і свобод етнічних спільнот насамперед з турецькою самосвідомістю. 
Лідер руху А. Доган пояснював появу РПС „соціальною потребою і тим, що 
жодна інша партія не претендує на простір, який зайняв цей рух”22. До РПС 
увійшло понад 800 тис. чол., які боролись за громадянські права етнічних 
турків. Це викликало негативну реакцію болгар і альтернативні Комітет 
по захисту національних інтересів та Вітчизняну партію праці, з чітко 
вираженою націоналістичною програмою, які очолив колишній офіцер 
Державної Безпеки М. Мінчев23.

Група І.  Георгієва, яка теж відстоювала інтереси болгар, утворила 
Болгарську національно-радикальну партію. Її програма заперечувала 
будь-які відступи перед вимогами турків24. Суспільне протистояння 
активно висвітлювали ЗМІ, відзначаючи, що „вперше, після звільнення 
Болгарії від османського ярма в 1878 р., створена громадська організація, 
мета якої полягає в єднанні болгарського народу; повне і безумовне 
дотримання прав людини всіма етнічними і релігійно-культурними 
спільнотами в Болгарії”25. Опоненти РПС критикували його побудову 
за етнічним принципом, за націоналізм, вбачали у діях протурецькі 
націоналістичні настрої, висловлювали страх щодо втрати національної 
єдності країни26.

Професор І. Дімітров, який був міністром освіти в уряді Ж. Віденова, 
опублікував ряд статей, обґрунтовуючи неконституційність РПС. 
Спірність питання вимагала його розгляду в Конституційному Суді, 
який вивчивши справу, постановив, що поява РПС є реакцією на грубі 
порушення прав людини при тоталітаризмі, а головна його мета полягає 
у досягненні консолідації суспільства і визнанні різного за релігійним 
і етнічним складом болгарського населення (п.1.2 Програми РПС), захисті 
культурної, етнічної, релігійної і мовної ідентичності його частини, 
а тому не суперечать Конституції, і визнав РПС конституційним.27

У рішенні Конституційного Суду є тлумачення ч.4 ст.11 Конституції, 
в якому зазначено, що поряд з єдністю болгарської нації, вона визнає 
існування релігійних, мовних та етнічних відмінностей. Наявність осіб 

22 Баева И. Национализмът не е само балкански специалитет // Демокрация. – 1991. – 12 дек.
23 Нови политически и обществени сили. – София: Пресслужба „Куриер”, 1990. – С. 68.
24 Там само.
25 Йорданова И. Гарант за национально съгласие // Демокрация. – 1990. – 2 март.
26 Там само.
27 Болгария в ХХ веке: Очерки политической истории / Отв. ред. Е.Л. Валева; Ин-т славяноведения. – М.: 

Наука, 2003. – С. 422.
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з цими ознаками, є підставою для їх об’єднання, в т.ч. і в політичні партії. 
Мета конституційної норми не у встановленні обмежень правового 
статусу чи забороні для певної категорії осіб об’єднуватися за етнічною, 
расовою, релігійною ознакою (адже існують християнські партії і про їх 
конституційність не йдеться), а в розумінні захисту від екстремістських 
посягань на державну владу, про заборону партій, які мають на меті 
насильницьке захоплення державної влади28. 

Гострота сприйняття проблем, пов’язаних з турецьким етносом, 
йде з минулого: негативна пам’ять про навернення слов’ян-болгар до 
ісламу й їх асиміляцію, вплив цих явищ на розвиток демографічних 
і культурних процесів. Етнопсихолог К. Кертіков пише, що суспільство 
Республіки Болгарія ще „не доросло до рівня мовної терпимості, не вміє 
прислухатися до іншої думки, у нього немає готових механізмів для 
досягнення консенсусу”29.

Складність розуміння суті етнічного конфлікту, загострювала 
національні, соціально-економічні та політичні проблеми. 
У протистоянні двох етнічних спільнот Республіки Болгарія вбачали 
не так стихійні прояви етнопсихології суспільства, як політичні 
ігри. Події 1989-1990 рр. були „більшою мірою організованою 
і керованою політичною кампанією, за допомогою якої спекулювали на 
націоналістичних рецидивах і намагалися досягти політичних цілей”30. 
На думку М.  Іванова, „гострі проблеми, успадковані від минулого 
режиму, форсували надмірну політизацію РПС і прискорили процес 
формування її як політичної партії, створеної на етнічній основі”31. 
У 1990 р. це був швидше політичний, ніж правовий акт, що підтвердив 
вплив Конституційного Суду на політичний процес. 

Значну частину питань (понад третину чи й половину), які 
щорічно розглядає Конституційний Суд, складають запити щодо 
безпосереднього тлумачення конституційних текстів. Ця діяльність 
навряд чи може бути сприйнята і визначена як правова за характером, 
адже роз’яснюючи зміст конституційних норм, Конституційний Суд не 
лише розкриває дійсне значення тих чи інших текстів, але в більшості 
випадків формулює нові правила поведінки, здійснюючи позитивну 
законодавчу діяльність. Окремі тлумачення рішень Конституційного 
Суду викликають невдоволення й обурення в суспільстві. Це 

28 Болгария в ХХ веке: Очерки политической истории / Отв. ред. Е.Л. Валева; Ин-т славяноведения. – М.: 
Наука, 2003. – С. 422. 

29 Кертиков К. Щрихи от картината на национальния срам // Демокрация. – 1990. – 11 юли.
30 Там само.
31 Дикова М. И в нови пазар горят архиви // Демокрация.– 1990. – 27 септем.
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безпосередньо стосується Рішення № 12 від 23 липня 1996  р. щодо 
надання болгарського громадянства при народженні, яке було найбільш 
спірним, але не єдиним рішенням, що тлумачилось довільно.32 

Будь-яке роз’яснення Конституції в Конституційному Суді обмежує, 
в тій чи іншій мірі, національну легіслатуру. Якщо при абстрактному 
контролі за конституційністю законотворчості, інтерпретація 
Конституції ще прийнятна і допустима в певних межах, то при тлумаченні, 
що виходять за рамки загальних положень доволі легко вийти за межі 
об’єктивності та перейти на шлях необґрунтованих обмежень і політичної 
дискредитації демократично обраного парламенту. Важливо, щоб 
тлумачення Конституції цілком і послідовно, незважаючи на загальні 
положення, були пов’язані з розглядом конкретних спірних питань 
щодо їх конституційності. Лише так можна закрити шлях потенційному 
свавіллю і трактувати Конституцію за чіткими критеріями і в межах 
поділу гілок влади. 

Центральне місце в діяльності Конституційного Суду33 має 
контроль за конституційністю законодавства, який дозволяється 
у формі абстрактного і конкретного розгляду окремих законів. 
Здійснення конкретного нормативного контролю, можливе лише 
як випадковий контроль з ініціативи Верховного касаційного суду 
чи Верховного адміністративного суду, який зупинив провадження 
при розбіжностях між законом і Конституцією (ст. 150, ч. 2), і вніс це 
питання до Конституційного Суду�. Звуження кола суб’єктів, які можуть 
звернутися до Конституційного Суду з вимогою випадкового контролю 
в ході окремого судового розгляду, мінімізувало реальні можливості 
звернення до цієї техніки. У чинній практиці є лише окремі випадки, 
коли вищий орган судової влади звертався з конкретним питанням 
до конституційної юрисдикції34. Тож при перегляді Конституції варто 
зробити подальші кроки у розвитку випадкового контролю і поширити 
право ініціативи про конкретний нормативний контроль на всіх суддів 
судової системи, що надасть означеній процедурі ефективного характеру 
і реального виразу. 

Реалізація абстрактного контролю за законодавством є важливою 
рисою КС Болгарії. Показово, що практично щороку від 1/3 до 2/3 всіх 
справ, які розглядає Конституційний Суд, пов’язані з встановленням 

32 Решения и определения на Конституционния съд на Република България 1996/ Съст. П.Пенев, Т. 
Тодоров. – София: Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, 1997. – С. 123.

33 Конституция на Република България. Приета от Великото народно събрание 12 юли 1991 г. – С. 11.
34 Определение № 6 от 30 юни 1992 г. // Решения и определения на Конституционния съд. 1991-1992. – 

София: Изд. на БАН, 1993. – С. 259.
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часткової чи повної відповідності окремих законів Конституції. Так, у 1991-
1996 рр. Конституційний Суд розглянув 52 справи щодо встановлення 
конституційності окремих законів і 32 справи про тлумачення окремих 
статей Конституції. Попередній абстрактний контроль допускається як 
виняток, для можливих роз’яснень питання про відповідність Конституції 
(ст.149, ч.1) укладених, але ще не ратифікованих міжнародних договорів35. 
У разі, коли справа передана у Конституційний Суд, і він прийшов до 
висновку, що даний міжнародний договір не відповідає Конституції, його 
рішення по справі, виключає подальшу ратифікацію договору в парламенті. 
Якщо є окремі міркування першорядної політичної ваги, про інкорпорацію 
міжнародних договорів у національну правову систему, то Конституції 
вносять зміни, щоб подолати виявлені розбіжності.

Абстрактний контроль конституційності з питань законодавства 
зазвичай ведеться послідовно, тобто відноситься до категорії т.зв. 
репресивного контролю, який вступає в силу тоді, коли закон уже 
впроваджений і викликав певні правові наслідки, які слід ліквідувати. 
А підстави для реалізації нормативного контролю полягають найперше 
у тому, що конституційні цінності, принципи і норми визначають 
зміст законодавства. При абстрактному контролі проводиться огляд 
формальної і матеріальної відповідності окремого закону Конституції 
(ст. 151, ч. 2), і Конституційний Суд може визнати спірний закон 
неконституційним36 та скасувати його. Анулювання закону за своєю 
природою є дією, яка пов’язана з виконанням законодавчої функції, акт 
т.зв. негативного законодавства37. 

У ширшому політичному контексті – абстрактний нормативний 
контроль своєрідне продовження традиційного законодавчого процесу, 
в ході якого розгортається конституційний діалог між парламентом 
і Конституційним Судом щодо певного закону з суперечливим змістом. Не 
випадково в Болгарії й інших європейських країнах до Конституційного Суду 
направляються справи зазвичай з ініціативи окремих груп законодавців. 
Так, право на законодавчу ініціативу має група, яка включає, принаймні, 1/5 
частину депутатів, що частіше належать до парламентської меншості, тобто 
опозиція38. У 1991-1996 рр. Конституційний Суд розглядав справи про 
незаконність тих чи інших законів, які надійшли від народних депутатів – 
32 рази, від головного прокурора – 12, від президента Республіки – 7 разів.

35 Конституция на Република България. Приета от Великото народно събрание 12 юли 1991 г. – С. 11.
36 Там само.
37 Kelsen H. General Theory of Law and State. – New York: Russell & Russell, 1961. – р. 268.
38 Конституция на Република България. Приета от Великото народно събрание 12 юли 1991 г. – С. 11.
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Переважно загальний і абстрактний характер конституційних 
норм, щодо цінностей і принципів, визначається їх широким спектром 
дії, невизначеністю і незавершеністю, в порівнянні з нормами 
звичайних законів. За загальним правилом підготовки конституції, 
вона зазвичай містить відкриті положення, але це забезпечує широкі 
можливості для тлумачення окремих текстів, у ході абстрактного 
контролю за конституційністю законів. Тлумачення Конституції 
і висновки враховують поділ повноважень між Конституційним Судом 
і легіслатурою, а також точне і правильне дотримання конкретних 
функцій кожного з цих органів. 

Слід пам’ятати також, що в умовах демократичного політичного процесу 
Конституція є єдиною основою для раціонального вирішення основних 
питань політики насамперед, враховуючи рішення, яке було прийняте 
парламентською більшістю, а не шляхом конституційного тлумачення. 
Функції Конституції щодо обмеження публічної влади дають надійне та 
передбачуване визначення меж управління. За допомогою тлумачення 
Конституції можна і слід уточнити значення цих меж, в яких, як правило, 
можливі різні альтернативи для проведення тих чи інших політичних 
дій. Тож розмежування між конституційними рамками, з одного боку, 
і політичною доцільністю, з іншого, є необхідною умовою підтримки поділу 
функцій у відповідності з законом, і Конституційний Суд забезпечує чітку 
й очевидну свободу дій для демократично обраного парламенту.39

Прийняті рішення Конституційного Суду, після проведення абстрактного 
контролю за конституційністю законодавства, вступають у силу через 3 дні 
після їх опублікування. Акт визнаний неконституційним не застосовують 
з дати, коли рішення набуло чинності40. Рішення Конституційного Суду, яке 
скасувало і оголосило неконституційним закон „не може означати нічого 
іншого, крім того, що закон є недійсним і виключеним з правового ряду”41. 
При цьому рішення Конституційного Суду діє і в подальшому щодо даного 
закону, тобто закони, які оголошені неконституційними, не вважається 
недійсними, а знищуються, і це означає, що рішення Конституційного 
Суду, яке встановило неконституційність закону, має конституційний, а не 
декларативний характер42. У тлумаченні рішення № 22 від 31 жовтня 1995 р. 
Конституційний Суд прийшов до висновку, що у випадку, коли „оголошений 
закон є неконституційним, а він скасував чи відмінив діючий закон, то 

39 Starck C. Constitutional Interpretation // Studies in German Constitutional / Ed. by C. Starck. – Baden-Baden, 1995. – р. 51.
40 Конституция на Република България. Приета от Великото народно събрание 12 юли 1991 г. – С. 11.
41 Близнашки Г. „Платон ми е скъп, но истината ми е по-скъпа”. – Континент. – 1995. – 11 септември.
42 Kelsen H. General Theory of Law and State. – New York: Russell & Russell, 1961. – р. 190.
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останній відновлює свою дію в редакції раніше відміненій чи зміненій, 
з моменту вступу в силу рішення суду”43. Тож Конституційний Суд довільно 
дописав Конституцію, адже цим своїм рішенням прийняв специфічний 
ретроактивний висновок і воскресив закони, які відмінив парламент.

До певної міри, таке рішення було зручним у практичному 
плані, хоча і викликало багато додаткових труднощів, пов’язаних 
з врегулюванням наслідків правочинності закону, який згодом 
оголошували неконституційним. Безсумнівно, що це рішення може 
і повинно бути впроваджене конституційним шляхом, тобто шляхом 
введення положення прямої дії в Конституцію. Це необхідно, адже 
Конституційний Суд, не лише відмінив суперечливий закон, але 
й поновив дію попереднього закону, що є не просто актом негативного, 
а позитивного законодавства. Оскільки воскресіння скасованого раніше 
закону можливе як виняток із загального правила негативного характеру 
законодавчої ролі конституційної юрисдикції, то подібні правочинні 
дії повинні мати свою конституційну основу. У будь-якому випадку, 
при можливому перегляді Конституції в подальшому, слід прийти до 
введення значно чіткішої формули, яка б враховувала вимоги правової 
безпеки, і не допускала переривання діяльності правової системи 
в результаті тієї чи іншої дії конституційної юрисдикції.

Діяльність парламентської системи правління вимагає таких взаємин 
між Конституційним Судом і Народними зборами щодо абстрактного 
нормативного контролю, які орієнтовані на підтримку конституційного 
діалогу між двома інститутами, з метою поступового подолання, без 
наслідків для політичного процесу, криз, пов’язаних з прийняттям 
і скасуванням неконституційних законів. Так, Конституційний Суд 
не повинен нав’язувати свою волю прямо і у всіх випадках, а швидше 
обмежуватись пошуком, методами і стратегією непрямого впливу 
на остаточні законодавчі вердикти. Послідовне сприйняття ідеї 
абстрактного нормативного контролю як частини в межах структури 
законодавчої функції, її розгляд у ширшому контексті й охопленні 
традиційних процесів законотворчості, теж вимагає інституціалізації 
спеціальної парламентської процедури для отримання, аналізу 
і реагування на рішення конституційної юрисдикції44. 

Введення процедури такого типу в Болгарії може сприяти створенню 
організаційних умов для продовження конституційного діалогу між 
Конституційним Судом і Народними зборами у процесі створення 

43 Решения и определения на Конституционния съд на Република България 1996/ Съст. П.Пенев, Т. 
Тодоров. – София: Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, 1997. – С. 236.

44 Volcansek M. Political Power and Judicial Review in Italy // Comparative Political Studies. Vol. 26. – 1994. – № 4. – р. 505.
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законодавства, яке б відповідало високому рівню законодавства. 
У психологічному плані парламентська більшість повинна сприймати 
і усвідомлювати факт, що можливо при певних обставинах її 
безпосередні інтереси, оформлені в законодавчу форму, можуть вступати 
в протиріччя з довготривалими інтересами нації, тими, що закріплені 
в Конституції. Водночас скасовані тексти законів, є не більше ніж привід 
для роздумів і передумовою для пошуку успішних законодавчих рішень 
у межах „конституційного діалогу”. Зрештою, своєчасні і продумані 
дії в парламенті проти рішення конституційної юрисдикції ведуть до 
швидкого й ефективного подолання наслідків щодо скасування того чи 
іншого закону.

Акумульований впродовж останніх років досвід показав, що суть 
діяльності Конституційного Суду пов’язана з наданням обов’язкових 
тлумачень Конституції та здійснення абстрактного контролю за 
конституційністю законодавства. Проте загальновідомо, що обидва 
напрями діяльності не так юрисдикційні, як законодавчі за характером. 
Ця обставина ставить Конституційний Суд Болгарії в особливу ситуацію, 
оскільки конституційні суди створювались у відповідності до європейської 
моделі, і покликані, зокрема здійснювати судові функції у межах 
конкретного нормативного контролю і, в такий спосіб, легітимізуватись 
у громадській думці у ролі захисників основних прав і свобод громадян. 
У Болгарії акцент робиться майже виключно на квазі-судовій діяльності 
Конституційного Суду, і цей факт, безумовно, перетворює його найперше 
на досить активного учасника політичного процесу.

Тому з особливою гостротою постає питання про політичний 
нейтралітет в діяльності конституційної юрисдикції. Занадто багато 
фактів, які ставлять під сумнів здатність Конституційного Суду – 
з такими його повноваженнями, складом і лінією поведінки – бути 
безпристрасним арбітром при вирішенні гострих спірних питань 
і конфліктів, які доволі часто виникають у болгарському політичному 
процесі45. Безсумнівно, що шляхом контролю за конституційністю, 
Конституція вдосконалюється відповідно до уявлень і потреб часу, 
але це допустимо лише в певних фундаментальних межах. Тож, як 
пише провідний болгарський політолог Г. Блізнашкі, спеціалізовані 
суди Болгарії не повинні зловживати владою, даною для обов’язкового 
тлумачення Конституції на основі загальних положень, адже здебільшого 
вони є лише конструктивною помилкою нової конституційної системи. 
Особливе значення в цьому випадку має своєчасне подолання емоцій 

45 Близнашки Г. Принципи на парламентарното управление. – София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2007. – С. 234.
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спрямованих на розширення повноважень Конституційного Суду для 
довільних тлумачень, оскільки це неприйнятне для інституту, який має 
зміцнити регулюючу силу Конституції щодо нормативних фактів46. 

Конституційний Суд займає особливе місце в ієрархії конституційної 
правової держави, яке не можна порівняти зі статусом жодного 
іншого політичного інституту публічної влади. Водночас він все ще є 
інститутом з обмеженою легітимністю, яка ґрунтується на поширеному 
переконанні, що здійснюючи вкрай важливі функції захисту загального 
добробуту, Конституційний Суд завжди змушений діяти в межах функцій 
і правил, визначених Конституцією, та у відповідності з наданими 
повноваженнями. У цьому зв’язку Конституційний Суд повинен 
нівелювати емоції, а не ставати джерелом напруги в політичному житті, 
намагатись, щоб моральна легітимність інституції визначалась мудрістю 
і обґрунтованістю її рішень. 

Таким чином, після перших потрясінь, які пережили всі політичні 
інститути державної влади на початковій стадії трансформації, настав час, 
коли і Конституційний Суд повинен ретельно переглянути та знайти своє 
чітке місце в парламентській системі правління Республіки Болгарія. І чим 
швидше це відбудеться, тим краще, тому, що саме від Конституційного 
Суду очікується, що буде знайдена точка рівноваги між формуванням 
політичної реальності щодо цінностей та принципів Конституції, з одного 
боку, і адаптацією конституційних положень відповідно до потреб 
політичної реальності, з іншого; щоб тим самим уникнути і надмірної 
юридизації політики так і занадто політизованого правопорядку.

46 Там само.
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YURIY SHVEDA

Partie polityczne oraz demokracja reprezentacyjna na Ukrainie

W klasycznej teorii politycznej pluralizm i rzeczywistą wielopartyjność 
uważano za cechę merytoryczną demokratyzmu systemu politycznego. W cią-
gu dwudziestu lat swego istnienia Ukraina przeszła drogę przekształcenia od 
totalitarnej jednopartyjności do wielopartyjności.

W dniu dzisiejszym na Ukrainie zarejestrowano i działa około 200 partii 
politycznych, reprezentujących różne światopoglądy i stanowiska polityczne, 
praktycznie rzecz biorąc wszystkie odcienia wachlarza politycznego. Partie 
polityczne Ukrainy, pokonawszy drogę „biednego krewniaka” władz, prze-
kształciły się obecnie w podstawowego aktora sceny politycznej. 

Nie mniej jednak, czy możemy w związku z powyższym stwierdzać o istnieniu 
na Ukrainie demokracji partyjnej, jako głównego pylonu ustroju politycznego? 

Abstahując od całego szeregu czynników zewnętrznych, determinujących 
charakter ustroju politycznego, zatrzymamy się na charakterystyce jego skład-
nika partyjnego. 

Znany francuski badacz partii politycznych Maurice Duverger sprawiedli-
wie stwierdził, że relacje partii i władz w znacznym stopniu zależą od samych 
partii, od ich siły, genezy, struktury, autonomii, demokracji wewnątrzpartyj-
nej, typu przywództwa, etc. 

Pomimo sporej ilości istniejących określeń partii politycznych, za klasycz-
ne uznawane są określenia, zaproponowane już w 1966 r. przez M.Weinera 
i J. La Palombarę, zgodnie z którymi partia to: 1) „sprawna organizacja, czyli 
taka, której przeciętny okres trwałości życia politycznego jest dłuższy od życia jej 
kierownictwa; 2) lokalna, odpowiednio uporządkowana i sprawna organizacja, 
utrzymująca regularne i rozmaite relacje z innymi organizacjami krajowymi; 3) 
twarde przekonanie lokalnych i państwowych kierowników organizacji do prze-
jęcia i sprawowania władzy, a nie jedynie oddziaływania na nie; 4) dążenie do 
uzyskania wsparcia wśród narodu podczas wyborów lub w jakiś inny sposób” 
[1]. Uwzględniając powyższe określenia można stwierdzać, że ukraińskie par-
tie polityczne słabo odpowiadają tym kryteriom.

Wśród partii politycznych Ukrainy istnieje mało takich, które posiadają 
klarowną i zrozumiałą ideologię, której starają się przestrzegać w swych dzia-
łaniach. Spośród istniejących partii jedynie w programach 30 znaleźć można 
wzmiankę o odpowiedniej ideologii, będącej podstawą ich działalności [2, s. 
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20]. Często można napotkać na rozbieżności w nazewnictwie, programach 
i działalności partii politycznych. Częste zjawisko polityki ukraińskiej to 
przejścia polityków z jednego klubu parlamentarnego do innego. 

To wskazuje na to, iż opcja ideologiczna w działalności ukraińskich partii 
politycznych ma znaczenie bardziej instrumentalne, niż zasadnicze. Jeszcze bar-
dziej dziwacznie na tym tle wyglądają rożnego rodzaju sojusze partyjne (koali-
cje), łączące częstokroć przedstawicieli różnych (nawet ideologicznie zupełnie 
przeciwstawnych sił politycznych) - na przykład partię wielkiego kapitału ukra-
ińskiego – Partię Regionów (PR) i Partię Komunistyczną Ukrainy (PKU). 

Partie polityczne Ukrainy są przeważnie partiami typu liderskiego, na sym-
patii (antypatii) których kształtuje się stosunek przeciętnego Ukraińca do par-
tii. Wierzenie liderom politycznym, uwarunkowane panującym typem kultury 
politycznej ludności, przy którym ideologie partyjne, zgodnie ze słuszną uwagą 
Maurice Duverger, zaczynają przybierać cechy religii, wnosząc do polityki w ten 
sposób znaczący element irracjonalności (wiary). 

W warunkach proporcjonalnego systemu wyborczego z zamkniętymi listami, 
wyborca faktycznie głosuje na liderów politycznych i nie ma wpływu na listę kan-
dydatów na deputowanych. Tylko nieznaczny, pośredni wpływ na kształtowanie 
listy mają też szeregowi członkowie samych partii. Zresztą na tym relacja między 
wyborcami a ich partią wygasa. To podrywa zaufanie zarówno do partii politycz-
nych, jak i do tych organów władz, do których są wybierani ich przedstawiciele.

Analiza dynamiki kształtowania partii politycznych Ukrainy cechuje 
się klarowną tendencją ku wielkiemu powiększeniu ich liczby najbardziej 
w przededniu wyborów parlamentarnych. Tak 1997 r. – powstało 10 organi-
zacji politycznych, 2001r – 11, 2005r. – 24 [3]. Po porażce w wyborach tylko 
niektóre z nich „dożywają” do następnych wyborów. 

Dynamika rejestracji partii politycznych na Ukrainie 
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Wśród istniejących partii politycznych około 20 to te, które samodzielnie 
lub w składzie bloku partii, uczestniczyły chociażby w trzech wyborach par-
lamentarnych [4]. 

Nowa redakcja Ustawy Ukrainy O wyborach Deputowanych Ludowych 
Ukrainy, która pozbawiła prawa udziału w wyborach bloki partii politycznych, 
bardzo istotnie ograniczyła ich ilość. Jednocześnie istniejąca wcześniej prakty-
ka udziału partii politycznych w wyborach w składzie bloku partyjnego, także 
nie sprzyjała wzmocnieniu struktur organizacyjnych partii politycznych [5]. 

Szeroko rozpowszechnione w działalności partii politycznych zostało zja-
wisko tzw. „rebrandingu partii”- gdy dla uczestnictwa w wyborach parlamen-
tarnych nie powoływano nowych partii, a formułowano nowe, na bazie już 
istniejących, drogą ich przemianowania oraz zmian kierownictwa (na przy-
kład partia S. Tihipki ”Silna Ukraina” lub “Ukraina – do przodu!” N. Korolew-
skiej). Po wyborach parlamentarnych interes partii zazwyczaj znika i przestają 
istnieć albo kontynuują swoje istnienie w tzw. postaci „zamrożonej”. 

Przekształcenie partii politycznych Ukrainy na „maszyny do głosowania” 
nie umożliwia im możliwości pełnowartościowego rozwoju swych struktur 
organizacyjnych, czyniąc z nich w istocie partie „wirtualne”.

Przeważająca ilość partii politycznych Ukrainy to nieliczne, cechujące 
się słabą strukturą organizacje. Na podstawie wyników badań socjologicz-
nych, przeprowadzonych przez Centrum im. O. Razumkowa w okresie od 
25 listopada -5 grudnia 2001 roku i w okresie od 19-25 czerwca 2008 roku, 
do członkowstwa w partiach politycznych przyznało się odpowiednio 4,9% 
і 4,7% badanych, czyli około 1-1,5 mil. osób (albo 4-5% dorosłej ludności 
kraju) [6]. 

Wg stanu z dnia 26 marca 2005 r. Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy 
zarejestrowało 126 partii politycznych. We wszystkich regionach zarejestro-
wane ośrodki miały 39 partii (albo 31% od ogólnej ilości), 63 partie polityczne 
(albo 50%) miały zarejestrowane ośrodki we większości regionów Ukrainy, 
i jedynie 6 partii (4,76%) miało zarejestrowane ośrodki regionalne w mniej 
niż połowie regionów Ukrainy. Nie miało zarejestrowanych ośrodków w żad-
nym regionie 18 partii politycznych (14,3%). 

Wraz z wprowadzeniem w 2006 r. proporcjonalnego systemu wyborczego 
partie polityczne Ukrainy starają się rejestrować tylko organizacje regionalne 
( jak tego wymaga ustawodawstwo) i zupełnie nie podejmują żadnych działań 
na rzecz rozbudowy swojej sieci na szczeblu lokalnym. Nawet najbardziej roz-
winięte partie polityczne potrafiły w najlepszym przypadku poszerzyć swoją 
sieć organizacyjną do poziomu rejonów. Ilość partii politycznych, nie mają-
cych żadnej rejonowej lub miejskiej organizacji zwiększyła się od 18 w 2003 r. 
do 26 w czasie wyborów 2006 r. [7]. 
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Taki system reprezentatywności partyjnej odpowiada tym partiom poli-
tycznym i blokom, które nie posiadają rozwiniętej infrastruktury partyjnej 
( jakościowej strukturyzacji w terenie), ale mają dobrą bazę finansową dla 
prowadzenia potężnej kampanii promocyjnej albo mają ekonomiczny wpływ 
w pojedynczych regionach (wybory 2006 r. jaskrawo pokazały regionalny cha-
rakter wsparcia tej bądź innej partii (bloku). 

Ponadto znaczna część lokalnych ośrodków partyjnych jest fikcyjna. Tak wg 
wyników weryfikacji Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy zostały stwierdzo-
ne naruszenia ustawodawstwa przez 46 partii politycznych, w wyniku czego 
żądano odwołania rejestarcji 37 partii politycznych. Wśród najbardziej rozpo-
wszechnionych naruszeń były: brak partii pod odpowiednią siedzibą prawną 
oraz brak lokalnych organizacji partyjnych w większości regionów Ukrainy. 
Sąd Najwyższy Ukrainy powziął uchwałę o anulowaniu rejestracji 28 partii po-
litycznych, które w ciągu 6 miesięcy od dnia rejestracji nie zdążyły powołać 
i zarejestrować swoich organizacji lokalnych w większości regionów. W 2008 
roku Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy zweryfikowało działalność tylko 4 
partii, w wyniku czego wydano im ostrzeżenie, a w 2009 r. ostrzeżenia dostało 
20 partii politycznych [8].

Poziom wiedzy ludności o działalności partii politycznych jest bardzo ni-
ski. Wg danych badań socjologicznych, prowadzonych przez Centrum im. O. 
Razumkowa w grudniu 2009 r. jedynie 42,1% badanych „coś słyszało” o dzia-
łalności miejscowych ośrodków partii w swoich regionach, a 50,6% - „nic nie 
słyszało” o ich działalności [9]. 

O dosyć niskim poziomie przedstawicielstwa partii politycznych na szcze-
blu lokalnym świadczą równie wyniki wyborów do rad miejscowych.Na wy-
borach lokalnych 2006 r. PR i BJUT uzyskały po 27,5% miejsc od ogólnej ilości 
deputowanych do rad miejscowych wszystkich szczebli, NSNU ( Narodowa 
Samoobrona – Nasza Ukraina) – 16,9%, SPU ( Socjalistyczna Partia Ukra-
iny) – 6,4%, Narodowy Blok Łytwyna – 4,6%, а PKU (Partia Komunistyczna 
Ukrainy) – 3,7%. [10]. 

Oczywiście, że takie „elektoralne” podejście do partii politycznych nie 
sprzyja ich przekształceniu w pełnowartościową i autorytatywną instytu-
cję systemu politycznego. W grudniu 2001 r. 74, 9% badanych sądziło, że 
ukraińskie partie polityczne nie wykonują swych funkcji w społeczeństwie, 
a w kwietniu 2003 r. taką opinię wydało – 77,5% [11]. 

Wg danych badań socjologicznych Centrum im. O. Razumkowa, odsetek 
badanych, którzy w pełni nie mają zaufania i bardziej nie mają zaufania, niż 
mają do partii politycznych od 2001 r. po 2009 r., wahał się od 79, 5 % do 64, 8 
%, a odsetek respodentów, którzy mają całkowite zaufanie i bardziej ufają, niż 
nie ufają wahał się od 12,4% dо 22,5%. [12]. 
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Czy ufasz partiom politycznym? (dynamika, 2001-2009)

W warunkach ograniczonej bazy członkowskiej oraz niskiego poziomu 
wsparcia, braku finansowania państwowego i znacznej komercjalizacji polityki 
(zwłaszcza wyborów) partie polityczne Ukrainy faktycznie zostały bez poważ-
nych zasobów, co też zmusza je do “współpracy” z wielkim kapitałem. W takich 
okolicznościach partie polityczne Ukrainy wkrótce mogą zostać „utrzymywa-
ne”   przez odpowiednie grupy finansowo – przemysłowe (GFP).

O zwiększeniu poziomu komercjalizacji działalności politycznej świadczą 
koszty przygotowania i prowadzenia wyborów. Jeśli na wybory deputowanych 
ludowych Ukrainy 29 marca 1998 r. Centralna Komisja Wyborcza wydatko-
wała 248 milionów UAH, na wybory 31 marca 2002 r. – 172,2 milionów UAH, 
to na wybory 26 marca 2006 r. – 512,5 milionów UAH, a na przedterminowe 
wybory 30 września 2007 r. – 347,3 milionów UAH [13]. 

Ogólna ilość oficjalnych funduszy wyborczych partii (bloków) wynosiła – 
w wyborach 2002 r. – 32, 4 mln. UAH, na wyborach 2006 r. – 553, 6 mln. UAH, 
w przedterminowych wyborach 2007 r. – 581, 4 mln. UAH [5]. Przy czym orga-
nizacja pozarządowa Komitet Wyborców Ukrainy podaje dane, zgodnie z któ-
rymi koszty funduszu wyborczego partii (bloku) wynoszą zaledwie 25-30% ca-
łej kwoty, wydatkowanej na kampanię wyborczą [14]. 

Zgodnie z danymi projektu „Monitoring społeczny finansowania kampanii 
wyborczej 2002” blisko 40% ogólnych wydatków partii politycznych na kam-
panię wyborczą były nielegalne. A realne wydatki na kampanię wyborczą wg 
oszacowań ekspertów w 2002 r. wynosiły - 52,9 milionów UAH, w 2006 r. – 10 
miliardów USD, w 2007 – 1-1,5 miliarda USD [15]. Jest jasne, że uzyskać takich 
kwot ze źródeł demokratycznych partie polityczne nie mogły.
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Na wybory 2006 r. і na przedterminowe wybory parlamentarne 2007 r. nie-
oficjalne wydatki wyniosły blisko 75% od łącznej kwoty kosztów kampanii 
wyborczych. Ale znaczną część tych kosztów stanowią wydatki tylko trzech 
– czterech partii [16]. 

Jeśli jednocześnie spojrzeć na wyniki wyborów, prowadzonych ostatnio, to 
można zauważyć, że znaczna ilość podmiotów procesu wyborczego nie po-
siadając dostatecznymi środkami finansowymi uczestniczy w wyborach tylko 
formalnie.

W wyborach 1998 r. uczestniczyło 30 podmiotów procesu wyborczego, 13 
z nich (albo 43 % od ogólnej ilości uczestników kampanii wyborczej) uzyskało 
mniej niż 1 %. Podobna sytuacja była też na następnych wyborach. W wybo-
rach 2002 r. zostało zarejestrowanych 33 uczestników wyścigów wyborczych, 
z których 20 (albo 60, 6%) uzyskało poparcie wyborców mniej niż 1% głosów. 
W wyborach 2006 r. z 45 uczestników 34 (albo 75,5%) uzyskało mniej niż 
1% głosów, a na przedterminowych wyborach z 20 uczestników (albo 5%) 
uzyskało poparcie wyborców mniej niż 1 % głosów. Taka sytuacja świadczy 
o tym, iż mechanizm kształtowania wyższego organu reprezentacyjnego pań-
stwa w znacznym stopniu wyznacza się nieistniejącymi interesami społeczny-
mi a poziomem ich wsparcia finansowego. 

Osobliwości udziału w wyborach podmiotów procesu wyborczego 

Wybory Próg  
wyborczy

Uczestniczyło  
w wyborach

Przeszło  
do parlamentu

% głosów na partie 
(bloki),

które przekroczyły 
próg wyborczy

% głosów odda-
nych na pozosta-
łych uczestników 

wyborówpartii bloków partii bloków

1998
4%

21 9 7 1 65,79 34,21
2002 21 12 3 3 75,8 24,2
2006

3%
29 16 3 2 77,73 22,27

2007 10 10 2 3 88,58 11,42

To dlatego wg danych badań socjologicznych, przeprowadzonych w grud-
niu 2001 r. 45% badanych uważa, że partie polityczne na Ukrainie służą in-
teresom struktur biznesowych i finansowych, a 30, 5% badanych sądzi, że 
interesom liderów partyjnych. W kwietniu 2003 r. udział badanych wyniosł 
odpowiednio 55,7% і 45,6% [17]. 

Nieprzejrzystość finansowania politycznego skutkuje faktycznie „połącze-
niem” sił politycznych z przedstawicielami szarej strefy i biznesu kryminalnego, 
co z kolei dewastuje fundament przekształceń demokratycznych na Ukrainie. 
Ponad to uzyskując władzę, odpowiednie opcje polityczne uzyskują dostęp do 
źródeł nielegalnych dochodów i możliwość legalizacji „ brudnych pieniędzy”. 
O tym świadczą wyniki badania ekspertowego Centrum im. O. Razumkowa 
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z 2009 roku. Na pytanie „W jakim stopniu deputowani ludowi Ukrainy bronią 
interesów ...?” 95,7% badanych ekspertów w znacznym i pewnym stopniu wy-
mieniają ochronę przez deputowanych ludowych Ukrainy interesów wielkiego 
biznesu, a 87 % wymieniają ochronę interesów szarej strefy [18]. 

Wg danych ogólnonarodowego badania socjologicznego, przeprowadzo-
nego przez Centrum im. O. Razumkowa 20-28 lipca 2009 r., 39,3% respon-
dentów uważa, że cała działalność partii politycznych została przesiąknięta 
korupcją. 72,9% respondentów nazywa przejawem korupcji politycznej w ra-
mach finansowania partii politycznych ( bloków) brak zgłoszenia źródeł fi-
nansowania, a 72,5% respondentów uważa za taki przejaw kupno-sprzedaż 
miejsc na listach wyborczych partii politycznych (bloków) [19]. 

Odpowiednio zniekształca się sama funkcja partii, jako instytucji politycz-
nej, która kieruje swą działalność nie tyle na przedstawicielstwo lub ochronę in-
teresów obywateli, a na zapewnienie wąskich interesów korporacyjnych. W ten 
sposób orientacja partii politycznych na interesy wyborców występuje całkiem 
symbolicznie, naruszając zasadnicze podstawy demokracji przedstawicielskiej.
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ІРИНА КІЯНКА, АННА НОВИК

Аналіз ключових гасел в контексті виборів Президента України-2010 
р: реальні політичні вимоги чи популізм?

Анотація
У статті аналізується низка ключових гасел, які активно 

використовуються під час виборчої кампанії, і як приклад є досвід виборчої 
кампанії Президента України -2010 року. До уваги було взято програми, 
які відображали реальні політичні вимоги та популістські гасла.

Ключові слова: вибори, популізм, ключове гасло, політичний імідж. 

Простеживши генезу уявлень поняття «імідж» як явища суспільного 
життя ми визначили місце цього феномену в соціальній практиці на різних 
етапах розвитку суспільства. Категорії «імідж» в історико-філософських 
концепціях до ХХ століття як такої не було. Натомість, сформувалося 
збірне поняття образу публічної людини, яке містило в собі всі сучасні 
характеристики іміджу. Існувала постійна потреба демонструвати та 
ретельно працювати над цим образом, особливо володарям та публічним 
людям. Характерним також є те, що для кожної історичної віхи значення 
«образу» містило свій зміст і виражалося в ряді акцентованих необхідних 
ззовні запитів із суспільства. Потрібно підкреслити, що акцентуація 
на проблемі іміджу виникла одночасно з переформатуванням моделі 
суспільного життя. Хоча поняття політичного іміджу виникає значно 
пізніше, але проблема контрасту соціальної нерівності та розшарування 
населення стимулювала пропагування певних суспільних норм, в першу 
чергу поведінкових, які стосувались зовнішнього вигляду, міміки, жестів, 
промов тощо. І хоча напрацювання певних якісних візуальних та 
психологічних характеристик для лідерів було актуальною проблемою 
протягом усієї історії людства, особливу увагу цьому почали надавати в ХХ 
столітті, коли публічність стала ознакою активності, аристократичності та 
високого статусу в суспільстві.

У сучасній політології існує кілька основних підходів до трактування 
політичного іміджу, а саме онтологічний, антропологічний, ціннісний та 
психологічний. Вони з різних ракурсів трактують дефініцію «політичного 



Ірина Кіянка, Анна Новик

258

іміджу». Та варто зазначити, що сприймають вони саме поняття дещо 
однобоко, не виходячи за межі свого предметного поля. Оперування 
такою категорією, як «імідж», серед них й «імідж політичний», інколи 
повною мірою не співвідноситься з практичними спробами побудови 
політичного іміджу.

В теоретичних підходах часто не враховуються всі можливі аспекти 
формування політичного іміджу лідера, такі як сутнісні характеристики 
постаті лідера, а також ситуації, що складається на тоді в суспільстві1. 

Мета статті полягає в тому, щоб відобразити основні ключові гасла 
у контексті виборів президента України-2010 року та їх реальний 
характер реалізації у суспільному житті.

Даною проблемою займались низка науковців, які відобразили 
своє бачення у монографіях, наукових статтях, конференціях. А саме: 
Бондаренко К., Варвар І, Видрін Д., Грищенко О., Ковальчук А. , Колодій 
А, Кривошеїн В, Почепцов Г, Романюк А., Шепель В., Фесенко В.

Варто зазначити, що всі концепційні підходи до категорії «політичний 
імідж» так чи так спираються на основи психологічного концепту. 
Психологічний чинник в будь-якій концепції відіграє основну роль, 
адже практично побудова ідеального та органічного іміджу для лідера 
буде розпочинатися з психологічного тестування, визначення типу 
мислення, шкали психотизму, стресостійкості, менеджерських якостей 
та рівня інтравертності/екстравертності тощо. Тому, у цій роботі ми 
опираємося саме на психологічний підхід, хоча близьким до нього є 
й онтологічний підхід. Спираючись на вказані підходи ми виявили 
взаємозалежність між політичним іміджем та психологічним профілем 
політичного лідера. Психологічний профіль особистості становить собою 
всебічну характеристику її розвитку, включаючи професійні інтереси 
і схильності. Ми також виявили, що певний тип лідерства є відповіддю 
на суспільні запити, тому його психопрофіль буде повністю накладатися 
на психопрофіль електорату. Якщо цих моментів не враховувати під час 
побудови іміджу, то він буде не комфортним для самого лідера. Крім того, 
усвідомлення специфіки роботи з психопрофілями дозволить не лише 
зрозуміти логіку ухвалення політичних рішень, але й прорахувати дії 
лідерів та їх управлінські здібності наперед.

З практичного погляду під час вивчення політичного іміджу доцільно 
виділити низку чинників, що впливають на його формування: соціальне 
середовище, географічний детермінізм, політичний режим, ідеологічна 
складова, інформаційна складова, особистісні характеристики 

1 Грищенко О. Культура і влада. Теорія і практика культурної політики в сучасному світі. – К.: УЦКД, 2000. – 228 с.
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суб’єкта та його психологічний профіль. Під час розгляду іміджу 
авторитарного лідера всі ці чинники будуть відігравати провідну роль 
у процесі формування цього іміджу та можливої його корекції. Імідж 
авторитарного політичного лідера, на нашу думку, має пройти ряд 
етапів, які будуть базовими порогами й індикаторами сприйняття чи 
не сприйняття лідера електоратом. Це маніпулювання, міфологізація, 
емоціоналізація, акцентуація інформації, архаїзація. До перелічених 
етапів доцільно було б додати ще й канонізацію, але не в розуміння постаті 
суб’єкта, а, швидше, одного з його послідовників чи прихильників, 
людини, яка загинула чи постраждала за ідеї пропаговані суб’єктом 
та його оточенням. Не слід забувати, що в ХХІ ст. сутнісно змінився 
підхід до роботи із політичним іміджем. В сучасній політичній практиці 
використовуються вже апробовані методи «розкрутки кандидата», його 
«упакування» та «продажу», «зниження іміджу конкурента», «війни 
компроматів» тощо. Для того щоб імідж був максимально правдивим та 
мав характер «унікальної політичної пропозиції», необхідно враховувати 
всі ключові аспекти теоретичних підходів, а не вибудовувати його за 
суб’єктивним баченням лише певних проблем. 

Виборча кампанія в Україні проходить сьогодні під гаслами взаємних 
звинувачень у популізмі. У випадку більшості партій і політичних 
блоків ця теза виправдовує себе буквально. Проте, як згадувалося 
вище, зважаючи на обмежену можливість реалізації передвиборних 
партійних прожектів, можна сказати, що всі українські політичні 
сили, які стартують на виборах 2002 року, є «популістами» в тому 
сенсі, що їхні програми розраховані насамперед на залучення голосів 
електорату без жодного шансу як на реальне повернення «боргів», так і 
на запровадження контролю за реалізацією передвиборних обіцянок з 
боку громадянського суспільства. Це стосується не тільки опозиційних 
до Банкової партій, але й так званої «партії влади» — адже за минулі 
роки сама вона постійно видозмінювалася

Таблиця 1.

Кандидат Ключове гасло Цільова аудиторія

Богословська 
І. Г.

Я на зустрічах питаю людей: «Ви хочете 
ще 5 років такого життя?»

Країні потрібен Президент-захисник!

Молодь 
Соціально незахищені

Середній клас
Схід (Харків), Південь

Гриценко А.С.
Перший непрохідний.
Ворог їхньої держави. 

Присягаю народу України!
Середній клас
Захід, Центр
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Кандидат Ключове гасло Цільова аудиторія

Костенко Ю.І. Роби українське, купуй українське, захи-
щай українське, бо це твоє! 

Люди середнього віку
Місто

Середній клас
Захід

Литвин В.М Час Литвина!
Час народу!

Центр (аграрні регіони)
Село

Робітники
Люди середнього віку
Соціально незахищені

Симоненко 
П.М.

Влада трудящих, соціалізм, дружба на-
родів!

Соціально незахищені
Люди пенсійного віку

Місто
Робітники

Схід, Південь

Тимошенко 
Ю.В. Вона переможе. Вона – це Україна! 

Молодь
Люди пенсійного віку
Соціально незахищені

Середній клас
 Місто, село
Захід, Центр

Тігіпко С.Л.
Сильний президент – сильна країна!

Піднімемо економіку – піднімемо і країну.
Україна буде сильною!

Середній клас
Люди середнього віку

Місто
Схід 

Тягнибок О.Я.
Ми – у своїй, Богом даній країні. 

У них – влада? У них – гроші? Але ж нас – 
більше!

А з нашого боку Тягнибок. 

Середній клас
Місто, село

Люди середнього та пенсійного 
віку

Захід

Ющенко В.А. Ми зробили!
 Ми здобули!

Місто
Молодь, люди середнього віку

Середній клас
Захід, Центр 

Янукович В.Ф. Україна для людини! Україна для людей!

Місто
Робітники, соціально незахищені, 

середній клас
Молодь, люди середнього віку

Схід, Південь

Яценюк А.П.
Країну врятує: нова індустріалізація, 

продуктивне село, здорові освічені люди, 
боєздатна армія.

Середній клас
Молодь, люди середнього віку,

Місто 
Вся територія

У якісному плані у потоці гасел простежується чітка спрямованість на 
електоральні сектори: другу державну мову пропонують кандидати, що 
орієнтуються на східні регіони, праві ідеї – ті, що орієнтуються на західний 
регіон. Крім того, простежується відсутність уваги ЗМІ до ключових гасел 
тих кандидатів, чиї рейтинги електоральної підтримки не входять в трійку 
перших, по суті, майже немає інформації про передвиборчу платформу 
А.Гриценка, Костенка, Тігіпка, Симоненка, Богословської. Ці кандидати 
на посаду президента найчастіше акцентують увагу на якомусь одному 



Аналіз ключових гасел в контексті виборів Президента України-2010 р: реальні політичні вимоги...

261

ключовому гаслі, щоразу посилаючись на нього в медіа-повідомленнях. 
Варто також зазначити, що ключові гасла принаймні цієї кампанії мають 
тенденцію повторюватися у різних кандидатів. Наприклад, перехід до 
контрактної армії обіцяють як Тимошенко, так і Янукович. Таких прикладів 
достатньо, і це свідчить про те, що кандидати, формуючи основні гасла 
виборчої кампанії, керуються не стільки ідеологічними переконаннями 
чи наявністю чіткої програми дій, скільки гнучким реагуванням на 
виклики суспільства, будучи готовими за потреби змінити частину своїх 
програмних положень. Крім того, гасла принаймні частини кандидатів 
звучать настільки стисло, що мають швидше формальний, ніж реальний 
характер. Наприклад, гасло «вирішимо проблему екології» виглядає, як 
спроба зафіксувати у свідомості виборця той факт, що кандидат згадав 
про екологію, а не наявність бачення реальних шляхів щодо поліпшення 
екологічної ситуації 2. 

Таблиця 2.

Кандидат

Градація ключових повідомлень за проблемними сферами 

Соціальна Економічно-
фінансова

Політична, 
військова

Культурна, 
духовна, 
освітня

Гриценко 
А.С.

1. Буду захищати 
інтереси 46 
мільйонів людей, а 
не кількох сімей.

1. Змінити правила 
олігархів.

Костенко 
Ю.І.

1. Економічний 
націоналізм 
– необхідно 
виробляти 
українське, 
купувати 
українське.

Тягнибок 
О.Я.

1. Смертна кара 
за злочини проти 
нації і держави.

1. Вплив держави 
на економічні 
процеси.
2. Заборона 
торгівлі землею.

1. Боротьба із 
свавіллям кланів.
2. Створення 
Балто-
Чорноморського 
союзу.
3. Європоцентризм.

1. Відновлення 
історичної і 
національної 
справедливості.

Яценюк А.П.

1. Провести 
розслідування 
валютних 
спекуляцій.
2. Заборонити 
приватизацію 
державного майна 
у період кризи.

 
1. Проблема 
двомовності 
розколює країну.

2 Дане дослідження було проведене у 2010р. – А.Новак, М . Крат.
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Кандидат

Градація ключових повідомлень за проблемними сферами 

Соціальна Економічно-
фінансова

Політична, 
військова

Культурна, 
духовна, 
освітня

Тігіпко С.Л.

1.Провести 
референдум щодо 
повернення до 
президентської 
форми правління.

 

Симоненко 
П.М.

1. Ліва ідея і лівий 
президент – вихід 
для України, права 
ідея і правий 
президент – тупик.

Литвин В.М.

1. Скорочення 
адміністративного 
апарату.
2. Вирішення 
проблеми 
довкілля.
3. Україна не 
переживе розколу.

1. Вирішення 
проблеми тіньової 
економіки. 
2. Модернізація 
економіки.
3. Придушення 
корупції. 

1. Боєздатні 
Збройні Сили.
2. Деполітизація 
правоохоронних 
структур.

 

Богословська 
І.Г

1. Повернути 
суспільству віру в 
себе.

1. Україна повинна 
самостійно 
обирати свій шлях.

Ющенко В.А

1. Скорочення 
робочого дня 
для матерів на 1 
годину.
2. Доплата до 
соціальних 
виплат жертвам 
сталінських 
репресій.

1. Справедливий 
перерозподіл – 
введення податку 
на розкішне 
майно.

1. Членство у 
НАТО – питання 
державної 
незалежності.

Янукович 
В.Ф

1. Збільшення 
грошової 
допомоги при 
народженні 
дитини. 
2. Розширення 
будівництва 
соціального житла.
3. Поступове 
зростання 
фінансування 
охорони здоров’я.
4. Через 10 років 
50 млн українців.
5. Зростання 
соціальних 
стандартів.

1. Україна повинна 
через 10 років 
увійти до G-20 – 20 
найрозвинутіших 
країн світу. 
2. Податкові 
канікули малому 
бізнесу на 5 років.
3. Стрімке 
зростання 
рівня залучення 
інвестицій.
4. Конкурентно 
спроможний 
національний 
виробник.

1. Зміцнення 
стосунків із Росією, 
сповільнення 
просування в 
НАТО. 
 2. Україна – 
позаблокова 
держава.
3. Скасування 
строкової 
військової служби.

1. Збільшення 
бюджетних 
місць у ВНЗ 
до 70% від 
загального 
числа.
2. Російській 
мові – статус 
державної.
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Кандидат

Градація ключових повідомлень за проблемними сферами 

Соціальна Економічно-
фінансова

Політична, 
військова

Культурна, 
духовна, 
освітня

Тимошенко 
Ю.В

1. Диктатура 
закону, порядку, 
правил.
2. Закінчення 
виплати 
компенсацій за 
вкладами.

1. Розібратися 
із банками і 
кредитними 
союзами, які 
грабували 
українців.

 1. Україна стане 
членом ЄС.
2. Питання 
колективної 
безпеки – на 
референдум.
3. Контрактна 
армія.

1. Відродити 
українську мову.

Таким чином, визначено ключові повідомлення цієї виборчої кампанії, 
здійснено їхню класифікацію за основними проблемними сферами, 
а також за спрямованістю на електоральні сектори. Дослідження 
допомогло підтвердити, що основною змінною інформаційних потоків 
у сфері політичної реклами та політичної пропаганди є ключове 
повідомлення, проте це явище ще не знайшло достатнього втілення у ЗМІ. 
Також було з’ясовано, що ключові повідомлення кандидатів на посаду 
Президента співвідносяться з їхніми ідеологією та задекларованими 
програмами, мають логічний зв’язок із самим образом кандидата. 
Також підтверджено те, що ці ключові повідомлення характеризуються 
спрямованістю на конкретний електоральний сектор, а не на все 
суспільство. Відтак ключове повідомлення виступає ефективним 
інструментом донесення політичної пропаганди до рядового виборця, 
характеристики того чи того кандидата, проте спостерігається ще 
певна відірваність ключових повідомлень у зовнішній рекламі від гасел, 
що містяться у програмах кандидатів, а також неповне висвітлення 
ключових повідомлень у ЗМІ. Це пояснюється тим, що, на жаль, сьогодні 
у виборчому процесі політичні програми та ідеологія не відграють тієї 
ролі, яку мали б відігравати, і в окремих випадках, мають вийнятково 
формальний характер. В той же час можна стверджувати, що Україна 
після виборів Президента 2010 року вступила в новий епоху ведення 
політичної боротьби, послуговуючись такими методиками впливу 
на електоральну свідомість як навіювання, НЛП тощо. Це суттєво 
і докорінно змінює традиційний хід виборчої боротьби, а сама кампанія 
повністю має персоніфікований характер. Всі ті, хто брали участь в 
передвиборчій боротьбі 2010 року, так чи так позиціонують себе в тому 
чи тому образі і відстоюють власні позиції, які в ідеальному своєму вияві 
не повинні відхилятися від декларованого програмного курсу. Чимало 
кандидатів свідомі того, що перемога, принаймні на минулих виборах, 
для них далека, але вона і не є їхньою кінцевою метою, адже ці кандидати 
переслідували зовсім інші цілі, а саме пропіарити власну політичну силу 
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перед наступною кампанією місцевих та парламентських виборів при 
цьому всьому використовують основні засади популізму.3

Популізм – підвищена чуттєвість великих мас людей до простих 
пояснень складних проблем, до примітивних галасливих закликів; 
це демагогічні політичні дії політиків, які прагнуть використати цю 
чуттєвість (Д. Видрін). 

Засади популізму:
1. “Підігравання” мінливим настроям та вимогам мас.
2. Використання емоційних станів мас людей (страх, ненависть, 

ворожість).
3. Загравання з масами.
4. Використання лексики натовпу.
5. Завищені обіцянки.
6. Апеляція до найменш освіченої частини мас.
7. Створення ідеологічних кліше.
8. Презумпція малих але конкретних справ.
9. “Істинність простих рішень”4.
А принципами популізму виступають:
Розвиток демократії;

•	 Боротьба проти капіталу монополії;
•	 Об”єднання на міжрасовій основі;
•	 Маси робітників як головна соціальна цінність;
•	 Створення сильної держави, що дії в інтересах і під контролем 

робочого класу;
•	 Головна мета держави –щастя кожного чоловіка, його 

матеріальний добробут і духовна гармонія5;
•	 Занепокоєння екологічними проблемами;
•	 Особистісна самореалізація кожного громадянина в суспільній 

діяльності;
•	 Заперечення насильницьких способів вирішення соціальних 

проблем. 
Необхідно враховувати той аспект, що тою чи тою мірою популістом є 

кожен політичний діяч, що зумовлено ірраціональністю великих мас людей.

3 Ковальчук А.С. Основы имиджологии и делового общения: Учеб. пособие для студ. вузов. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 251 с.

4 Кривошеїн В. В. Політичний імідж як феномен масового сприймання // Проблеми політичної психології 
та її роль у становленні громадянина Української держави: Матер. Другої Всеукр. наук. конф. 15 - 16 
листоп. 1997 р. – К.: АТ „Реклама”, 1997. – С. 328 - 329.

5 Кривошеїн В. В. Імідж як категорія системології політичного сприйняття // Політичний менеджмент. - 
2005. - № 3 (12). - C.115-127
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Популісти будують свою риторику на акцентуванні економічних 
і соціальних інтересів звичайних людей. Багато дослідників популізму, 
починаючи з 1980-х, розглядали його як стиль риторики, який може 
служити не одній, а безлічі ідеологій. Залежно від підтримуваної ідеології, 
розрізняють «лівий» і «правий» популізм6.

Популізм базується на твердженні, що панівна еліта не турбується 
про інтереси простої людини, оскільки зацікавлена лише у своїх благах, 
тому владу в еліти треба відбирати і спрямовувати на задоволення 
інтересів суспільства в цілому.

Популісти будують свою риторику на акцентуванні економічних 
і соціальних інтересів звичайних людей. Багато дослідників популізму, 
починаючи з 1980-х, розглядали його як стиль риторики, який може 
служити не одній, а безлічі ідеологій. Залежно від підтримуваної ідеології, 
розрізняють «лівий» і «правий» популізм7. У цьому значенні Україні б 
не завадила певна доза популізму не у вигляді лозунгів, але у вигляді 
реального прогресу в створенні нових структур, здатних протистояти 
пережиткам радянського періоду, чиї інтереси суперечать крокам до 
створення нових підприємств, особливо малих. А саме — застосуванню 
єдиних правил до всіх гравців, заохоченню індивідуального фермерства 
на противагу радянській феодальній системі, прозорості і доступності 
процесу загалом. Усе це наблизило б українців до реалій представницького 
самоврядування західного типу. 

6 Почепцов Г.Г. Имиджология / Отв. ред. С.Л. Удовик. – К.: Ваклер, 2004. – 574 с.

7 Шепель В.М. Имиджелогия: Секреты личного обаяния. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 472 с.
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І. Kiyanka, A. Novak

Analysis key slogans in the context of election the ukrainian  
president -2010 year: real political steps or populism?

In the article discusses the main key slogans which realization in the President’s 
election of Ukraine-2010. Specially accent in the article concerns on the real steps 
action and populism.

Key words: election, populism, key slogans, political image.
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ЮЛІЯ СЛІПЕЦЬКА

Демократичний транзит та його вплив на особливості 
соціополітичних розмежувань в посткомуністичних країнах ЦСЄ

В статті розкрито основні теоретичні підходи до розуміння 
демократичного транзиту, його особливості у перехідних країнах 
Центрально-Східної Європи. Визначено основні детермінанти 
соціополітичних розмежувань, простежено їхні особливості у країнах 
Центрально-Східної Європи. 

Ключові слова: демократичний транзит, перехідні демократії, 
посткомуністичний режим, соціополітичні розмежування

Падіння комуністичних режимів в кінці 1980-тих в Центрально-
Східній Європі (ЦСЄ) поставило перед політичною наукою ряд 
концептуальних завдань, пов’язаних із необхідністю вивчення 
особливостей демократичного транзиту у цих країнах та його впливу 
на утвердження соціополітичних розмежувань. Попри тривалу та 
активну роботу науковців у даному напрямку, чимало завдань і досі 
залишаються нерозв’язаними. Відтак метою нашого дослідження стало 
як поглиблення теоретичного розуміння демократичного транзиту, так 
і пошук особливостей соціополітичних розмежувань в «перехідних» 
демократіях ЦСЄ. 

Слід відзначити, що 1989 рік став загальною точкою відліку для 
посткомуністичної демократизації. Події 1989 р. в Центрально-Східній 
Європі, які привели до колапсу СРСР в 1991 р., представляли головну 
зміну регіонального політичного ландшафту. Загалом більшість 
посткомуністичних країн характеризується як «перехідні» суспільства 
із неусталеними демократичними процедурами, у яких демократія 
перебуває тільки на етапі консолідації1.

Водночас як процес змін, демократизація створює поляризацію між 
тиском для демократичної трансформації та зусиллями до збереження 

1 До числа „перехідних” країн Центрально-Східної Європи ми не відносимо Польщу, Чехію, Угорщину, 
Словаччину, Словенію, які за Бжезінським вийшли на останню третю стадію консолідації демократії зі 
встановленням відповідної політичної та правової культури.
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авторитарного порядку. Ця поляризація має місце не лише на рівні еліт, 
між демократами та радикальними прихильниками авторитаризму, 
але й на рівні громадської свідомості. Виборці в неконсолідованих 
демократіях поляризують підтримку та супротив щодо демократичної 
трансформації, оформляють основну вісь політичного конфлікту 
в нових, ще не достатньо консолідованих партійних системах [12].

На думку А. Колодій, вивчення демократичного транзиту 
здійснюється в межах двох теоретичних пiдходiв: інституційного (або 
інституційнo-функціонального), який допомагає знайти вiдповiдi на 
питання, які інститути найбільше сприятимуть стабілізації демократiї  
в тiй чи iншiй країнi та окреслити підходящий для неї інституційний 
дизайн, i генетичного (або генетично-процесуального), який дає змогу 
подивитися на певне явище (молоду демократію в посткомуністичних 
державах) під кутом зору його зародження і розвитку, i передбачити 
можливі стадії переходу, а також способи поведінки суб’єктів перехідного 
процесу за даних, визначених обставин [6].

Під поняттям «демократичний транзит» розуміють низку соціальних 
та інституціональних змін, що прокладають шлях заміні авторитарних 
методів правління демократичними. Іншими словами, демократичний 
транзит починається з того моменту, коли авторитарна система, що 
існувала раніше, демонтується і потім, через фазу конституювання 
нової демократії, розвивається до встановлення і повноцінного 
функціонування останньої [5].

Характеризуючи «перехідні» суспільства, слід відзначити, що на 
думку О. Хорошилова, головними умовами переходу до демократії є 
характер панівних еліт, їхні політичні цінності та ідеали, найважливіші 
тактики і технології володарювання, які вони використовують. Успіх 
проекту «демократія» залежить від ступеня компетентності еліт, їхньої 
здатності і можливостей мобілізувати всі ресурси для досягнення 
поставленої мети [14, с. 52-57 ].

Не можливо не згадати також про парадокси «перехідних» демократій, 
про які говорив Л. Даймонд, а саме  згода versus ефективність 
(демократичні уряди постають перед спокусою формувати свою 
політику з огляду на наступні вибори, а відтак не ризикують йти на 
непопулярні, хоча й необхідні реформи), представничість versus ке-
рованість (зростання представничості несе в собі загрозу по-перше, 
зменшення відповідальності кандидатів перед електоратом, по-друге, 
фрагментація партійної системи призведе фактично до утворення 
одних і тих самих коаліційних урядів, а отже, стане справді складно 
змінити політику, по-третє, за умови рівноваги між великими партіями 
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і численними дрібними партіями існує загроза отримання останніми 
«шантажного» потенціалу при переговорах із метою сформувати уряд), 
конфлікт versus консенсус (демократія зумовлює незгоду й поділ, проте 
на основі згоди і згуртованості)[2, c. 92-104].

Д. Растоу та А. Пшеворський виділяють чотири фази демократизації, 
які проходять «перехідні» суспільства: 1) лібералізації недемократичного 
режиму; 2) переговорів і укладання угод;   3) ухвалення рішень; 4) 
консолідації демократичних інститутів, звикання суспільства до нових 
політичних механізмів [10; 16].

Аналогічну схему переходу до демократії пропонують американські 
політологи Ф.Шміттер та Г.О’Доннел. Вони виділили наступні фази 
переходу: лібералізації, демократизації, ресоціалізації. 

Фаза лібералізації розпочинається кризою авторитарних чи тоталітарних 
режимів, та кризою ідентичності еліт, яка закінчується їх розколом. 

Фаза демократизації вирізняється інституціональними змінами 
в політичній системі. На цьому етапі з’являються такі політичні інститути 
як політичні партії, виборча система, які дають змогу формувати органи 
влади демократичним шляхом.

Під час ресоціалізації відбувається освоєння і засвоєння громадянами 
демократичних цінностей і правил гри та поступове включення їх до 
нової політичної системи, тобто формується громадянське суспільство.  
Закінчується така еволюція консолідацією партійної системи. 

На етапі лібералізації режиму відбувається політичне розмежування 
на правих і лівих, правлячі партії і опозиційні партії. Далі розмежування 
відбувається в межах правлячої партії і опозиції [15].

На етапі демократизації, як вважає російський дослідник С. Єлісеєв, 
визначальний вплив на розвиток партійних систем мають інституційні 
чинники: політико-правове закріплення кордонів національної держави; 
вибір системи правління; тип виборчої системи [4, c. 64-89].

З. Бжезінський запропонував власну періодизацію посткомуністичної 
трансформації. На його думку, на першій фазі, яка є переломною, 
започатковуються фундаментальні зміни в політичній та економічній 
системах, здійснюється політична трансформація найвищих органів 
влади, демократія встановлюється «згори», формуються і утверджуються 
основні демократичні інститути. 

На другій фазі відбувається закріплення демократичних процесів 
та інститутів на основі ухвалення нових конституцій та нових законів 
про вибори. Проводяться демократичні вибори, формується стала 
демократична коаліція на основі нової політичної еліти, створюється 
законодавча база відносин власності і підприємництва, банківська 
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система, здійснюється мала і середня приватизація, демонополізація 
виробництва, відбуваються істотні зміни в соціальній структурі на 
основі появи нового класу власників і підприємців.

Розв’язання завдань другої фази дає змогу перейти до третьої, 
завершальної фази, якій властива політична стабілізація демократії 
і економічне піднесення. Демократичні процеси набувають незворотного 
характеру, утворюється стабільна партійна система, формується 
демократична культура і підприємницька традиція, відбувається 
становлення системи незалежних судових органів та демократичної 
правової культури, здійснюється велика приватизація [1, c. 5].

Фази посткомуністичної трансформації (за 3. Бжезінським)[1]

Ознаки

Політичні Правові Економічні Допомога Заходу

Перша фаза (1-5 років). Політична мета – зміни. Економічна мета – стабілізація 

Основи демократії. 
Вільна преса. 
Кінець однопартійної 
держави 
і поліцейської 
системи. Перші 
демократичні 
об’єднання і рухи за 
зміни 

Усунення 
невиправданого 
державного контролю 

Лібералізація цін 
і припинення дотацій. 
Кінець усуспільненого 
виробництва. 
Безсистемна 
приватизація 

Стабілізація грошової 
одиниці. Термінові 
кредити та  
допомога 

Друга фаза – 3-10 років. Політична мета – від змін до стабілізації. Економічна мета – від 
стабілізації до перетворень 

Нові конституція 
та виборчий 
закон. Вибори. 
Децентралізоване 
регіональне 
самоврядування.
Стала демократична 
коаліція – нова 
політична еліта 

Законодавча 
(нормативна) база 
відносин власності 
і підприємництва 

Банківська система. 
Мала і середня 
приватизація. 
Демонополізація. 
Поява нового 
класу власників 
і підприємців 

Інфраструктурні 
кредити. 
Технічна 
(управлінська) 
допомога. 
Торговельні 
преференції та доступ 
до ринків. 
Початок іноземних 
інвестицій 

Третя фаза – 5-15 і більше років. Політична мета – закріплення змін.. Економічна мета – 
стабільне піднесення 
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Ознаки

Політичні Правові Економічні Допомога Заходу

Утворення стабільних  
демократичних партій  
Встановлення демо-
кратичної політичної 
культури 

Виникнення 
незалежних 
судових органів 
та встановлення 
правової культури 

Велика приватизація.
Сформоване 
капіталістичне лобі 
Виникнення культури  
підприємництва 

Значні іноземні 
інвестиції. 
Вступ до основних 
органів Заходу (ЄС, 
НАТО тощо) 

Розкриваючи сутність демократичних перетворень в посткомуністичних 
країнах, О.  Романюк виокремлює ще одну особливість, а саме 
посткомуністичні революції. Він стверджує, що демократичний перехід 
у більшості країн колишнього соцтабору на певному етапі супроводжується 
мирними революціями, що дозволяє більш прогресивній демократичній 
частині політичної еліти прийти до влади та розпочати новий етап 
впровадження демократичних цінностей [13, c.16-28].

Нові демократії характеризуються важливими демократично-
авторитарними поділами, що поляризують партійний електорат 
протягом трансформації до консолідації демократії. У нових демократіях 
деякі виборці можуть використовувати демократичні механізми – вільні 
та чесні вибори – для продовження чи повернення недемократичного 
правління [12]. 

У контексті демократичних перетворень не можливо оминути увагою 
той факт, що протягом останніх десятиріч особливо зріс науковий 
інтерес дослідників до проблем соціополітичних розмежувань в країнах 
Центральної та Східної Європи та їх впливу на формування партійної 
системи. Особливої актуальності набуває питання соціополітичних 
розмежувань для посткомуністичних країн, де лише формуються 
стабільні політичні системи, і в першу чергу це стосується України. 
В умовах посттоталітарних реалій та транзитної демократії саме 
розмежування є визначальною детермінантою партійних систем.

Беззаперечним фактом є те, що класичні розмежування, які притаманні 
для країн Західної Європи, в тій чи іншій мірі конституюються і в країнах 
Центральної та Східної Європи, а саме поділи на соціально-економічній, 
етномовній, релігійній і територіальній основі. Водночас відкритим 
залишається питання – чому в країнах із схожими соціальними 
розмежуваннями формуються різні за конфігурацією партійні системи? 

А. Кулик вважає, що серед інших ключових факторів-подій, які 
вплинули на формування соціополітичних розмежувань у країнах 
із «перехідною» демократією – це падіння авторитарних режимів 
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в Південній Європі, мирна революція в країнах Східної Європи 
в кінці 1980-х років, крах Радянського Союзу і поява на його місці 
15 постсоціалістичних республік в 1991 році, широке поширення 
неоліберальної демократії в країнах третьої хвилі, глобалізація 
політичної і економічної картини світу, яка змінила традиційне уявлення 
про національну державу і її суверенітет, зміцнення Європейського 
Союзу як наднаціонального утворення зі своїм парламентом, виборами 
і європейськими наднаціональними партіями і включення до нього 
посткомуністичних країн Центральної і Східної Європи, інформаційна 
революція в постіндустріальних суспільствах, яка змінює способи 
політичної мобілізації і моделі політичної участі, відносини держави 
з громадянами і виборців з партіями, «американізація» політики 
в країнах Європи, ускладнення соціальної структури і системи 
розмежувань, а також поступова еволюція представницької демократії 
від мажоритарної моделі, в якій партії відіграють головну роль 
в репрезентації розмежувань, до плюралістичної, де партії все більше 
уступають цю роль групам інтересів, криза традиційних інститутів 
представницької демократії, яка виражалася в падінні довіри до виборів, 
партій і держави, ріст абсентеїзму і аномії, і на кінець перетворення 
міжнародного тероризму у фактор внутрішньої політики, що обмежує 
права і свободи громадян [7, c.173-191].

Слід зазначити, що на соціополітичні розмежування впливає 
специфіка колишнього комуністичного режиму і «перехідного» 
періоду. У цьому контексті О. Мелешкіна подає свою класифікацію 
східноєвропейських комуністичних режимів, яка дозволила виявити 
причини різноманітності партійних систем. 

Перший тип – це патримоніальний комунізм, що існував в Болгарії 
і Румунії. Досоціалістичний період в цих країнах характеризується низь-
ким ступенем індустріалізації, авторитарним деспотизмом і аграрним 
радикалізмом. В комуністичний період широке поширення отримала па-
тримонально організована бюрократія, клієнтистські зв’язки, патронаж 
і корупція. Рівень економічного розвитку був невисокий, достатньо піз-
но розпочалося промислове виробництво, домінуючим був сектор сіль-
ського господарства. По відношенню до незгідних з офіційною позицією 
партій застосовувалися інтенсивні репресії. Внутрішня опозиція була 
слабкою. Зміна режиму характеризувалася незамінною на перший погляд 
спадковістю, основною проблемою в суспільстві стала декомунізація та 
переважаючий вплив «старої еліти».

Для другого виду – комунізму «національного консенсусу», що склав-
ся в Угорщині, Польщі, Словаччині – також характерні патронаж, клієн-
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тизм і корупція. Однак, поширення таких явищ не було таким масовим, 
як в режимах першого виду, а рівень раціоналізації владних відносин 
був вищим. Репресії в таких країнах носили м’який характер, а опозиція 
була достатньо помітною. В докомуністичний період була частково 
здійснена індустріалізація. Політичний розвиток того періоду позначений 
авторитарними рисами і відсутністю розвинутого комуністичного 
руху. Рівень економічного розвитку в соціалістичну епоху оцінювався 
як середній, а тип господарства – як промислово-аграрний. Перехід до 
нового режиму здійснювався шляхом електорального змагання. Важливу 
роль при цьому зіграли міжелітарні домовленості. В розподілі влади за 
нового порядку брала участь як «стара», так і «нова» еліта, а найбільш 
значимою виявилася проблема національної ідентичності.

Третій тип – раціонально-бюрократичні режими, що існували в Че-
хії і НДР. Вони вирізнялися раціонально-легальним типом бюрократії, 
незначним поширенням патронажу і корупції, планомірними репресі-
ями, слабкістю і пізнім виникненням опозиції. Політичний розвиток 
характеризувався в досоціалістичний період наявністю демократичних 
традицій і впливом комуністичних сил, економічний розвиток – екстен-
сивною індустріалізацією і незначним за розмірами аграрним сектором. 
Перехід до нового порядку відбувся внаслідок зміщення «старої» еліти 
і капітуляції колишнього режиму. В постсоціалістичну епоху доміную-
че становище отримала «нова» еліта, важливим питанням, що складало 
основу конфлікту, стала проблема економічного розвитку та маркетині-
зація [9, c. 20-21].

Як зазначає К. Лоусон, яскравою характеристикою існуючих 
соціополітичних розмежувань у країнах Центральної і Східної Європи 
є поділ між меншістю, «яка процвітає в процесі посткомуністичної 
трансформації» і «більшістю тих, хто бідує», прагнучи загальмувати 
і зберегти дореволюційний стан справ. Партії прагнуть підтримати надії 
більшості, але прийшовши до влади, зазвичай слідують волі меншості. 
Вибір електорату при голосуванні часто визначається схильністю 
приписувати власні погляди партіям, яким надають перевагу, проте вони 
постійно розчаровуються в їх діяльності після того, як партії отримали 
владу. Звідси – тенденція переходити від партії до партії, від кандидата до 
кандидата в надії знайти більш адекватну відповідність тим соціально-
економічним проблемам, які їх хвилюють найбільше [8, c. 53].

Класична теорія розмежування, на думку того ж К. Лоусона, не 
витримує випробовування посттоталітарними реаліями. Партії 
створювалися не у відповідності зі структурними розмежуваннями, 
а з шансами на отримання влади. Основне розмежування не формує 
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ні систему партій, ні програми партій. Виборці, для яких відношення 
до цього розмежування є домінуючим, не знаходять для себе чітко 
вираженої політичної ніші [8, c. 54].

Очевидно, що соціалістичне минуле залишило глибокий слід на 
соціальній структурі, політичних орієнтаціях і традиції політичної 
організації в більшості посткомуністичних держав. Там проводилася 
політика соціальної і культурної гомогенізації, що ґрунтувалася на 
офіційній ідеології. Вона сприяла ослабленню деяких базових протиріч, 
зокрема між власниками і робітниками. Крім того, специфіка політичного 
режиму обумовила відсутність інститутів, які покликані виражати групові 
інтереси, адже некомуністичні партії скоріше були «декоративним» 
елементом політичної системи, ніж повноцінним інститутом, а відтак не 
могли інституалізувати соціально-політичні розмежування [12]. 

Загалом варто зазначити, що особливості соціополітичних 
розмежувань в країнах Центральної і Східної Європи зумовлені 
в першу чергу історичними особливостями розвитку регіону, досвідом 
авторитарних режимів, специфікою демократичного транзиту. З іншої 
сторони, комуністичний режим ослабив історичну структуру поділів до 
такої міри, що вони перестали бути основою формування електоральних 
уподобань і партійної конкуренції. Відтак соціополітичні поділи 
суспільств, що трансформуються, несуть на собі відбиток структури 
соціальних конфліктів, що існували ще до утвердження авторитарних 
режимів [12].

Про специфіку соціополітичних поділів в країнах Центральної 
та Східної Європи також писав А. Рьоммеле, який на основі аналізу 
соціальних розмежувань в Болгарії, Чехії, Угорщині, Польщі та Румунії 
робить висновок, що класична теорія розмежувань не витримала 
перевірку посттоталітарними реаліями. Сучасні партії Центральної 
та Східної Європи часто зовсім не поспішають відповідати існуючим 
розмежуванням, займати ту чи іншу позицію. Отримавши владу, члени 
партії в представницьких органах не відчувають якихось обов’язків, не 
пов’язані обіцянками, які вони давали своїм виборцям [11]. 

Таким чином, на думку О. Донової,  структура соціополітичних 
розмежувань в країнах Центральної і Східної Європи має свої 
особливості. Розмежування, що виходять із соціалістичного минулого 
і відображаються перш за все в ментальних характеристиках виборців – 
авторитарних ціннісних установках на сильну державу і сильного лідера, 
хоча і втрачають значимість, все таки визначають існування «розколу» 
між тими, хто отримав вигоду від «старого» режиму і тими, хто виграв 
в результаті «перехідного» періоду.  
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Висока ступінь мобілізації населення в комуністичному режимі, 
негативне сприйняття виборцями комуністичного минулого в значній 
мірі пояснюють той факт, що індивіди в Центральній і Східній Європі не 
ідентифікують себе з політичними партіями, мінливі в своїх партійно-
політичних преференціях, пасивні, схильні позитивно реагувати на 
риторику популістичних і націоналістичних партій. 

Слід відзначити, що на думку О. Донової, характеристика 
посткомуністичного електорату як неструктурованого та 
«атомізованого» переважала в початковий період трансформації. З часом 
ситуація змінилася – із окресленням основних ідеологічних блоків 
і структуруванням партійно-політичного простору знижується ступінь 
дезорієнтації виборців. Виборці, які виграли від ринкових реформ, 
схильні підтримувати ліберально-ринкові програми та партії. І навпаки, 
незадоволеність економічною ситуацією може заставити голосувати за 
партії, що займають антидемократичні і антиринкові позиції. Це вказує 
на наявність в посткомуністичних країнах яскравого соціополітичного 
поділу на соціально-економічній основі [3]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що соціополітичні розмежування у країнах 
Центральної і Східної Європи характеризуються рядом особливостей 
по відношенню до країн Західної Європи. В першу чергу це стосується 
складного і тривалого перехідного етапу та хвилі демократизації, яка 
охопила посткомуністичні країни в світі з середини 70-х рр., зумовивши 
гостру необхідність ревізії традиційних розмежувань і появи «нових» 
ліній розмежувань.

Вихідним пунктом для аналізу стала система ознак, якими 
характеризуються політичні системи цих посткомуністичних країн, 
зокрема мова йде про інституційний дизайн, поставторитарний спадок 
країни, специфіку демократичного транзиту, історичні особливості 
та особливості партійної системи, традиції і норми, що склалися 
в цій країні, форму правління, тип виборчої системи, політико-правове 
закріплення кордонів.

Більше того, соціополітичні розмежування в країнах Східної та 
Центральної Європи несуть на собі відбиток історичної ретроспективи та 
впливу комуністичного минулого, а також визначаються особливостями 
розвитку регіонів та специфікою демократичного транзиту.

Таким чином, основним розмежуванням в посткомуністичних 
країнах в силу історичного минулого та ментальних характеристик 
виборців залишається конфлікт між посткомуністами, мінімалістами та 
прихильниками соціальної економіки з однієї сторони та демократами, 
максималістами та ультралібералами – з іншої, що часто виливається 
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у конфлікт поколінь. Результатом цього стали ряд «кольорових» 
революцій, що прокотилися територіями постсоціалістичних держав – 
молодими транзитними демократіями. 

Список використаних джерел:

1. Бжезінський З. Великі перетворення / З. Бжезінський // Політична 
думка. – 1994. – № 3. –С. 5–15.

2. Даймонд Л. Прошла ли третья волна демократизации? / Л. Даймонд 
// Полис. – 1999. – №1. – С. 10 – 25.

3. Донова О.  Социально-политические размежевания и их трансляция 
в политическую систему стран Центральной и Восточной Европы / 
О. В. Донова // Политическая наука. – 2004. – № 4. – С. 101–125.

4. Елисеев С. Социальные и политические размеживания, 
институциональные предпосылки и условия консолидации 
партийных систем в демократическом транзите / С. Елисеєв // 
Политическая наука: социально-политические размеживания и 
консолидация партийных систем. – 2004. – № 4. – С. 64–89.

5. Кобильник В. Особливості демократизації посткомуністичних 
суспільств [Електронний ресурс] // Політична наука в Україні: стан і 
перспективи: матеріали всеукраїнської наукової конференції, (Львів, 
10-11 травня 2007 р.) / укл. Поліщук М., Скочиляс Л., Угрин Л. – Львів : 
ЦПД, 2008. – 308 с. – Режим доступу:  http://postua.info/kobylnyk.htm

6. Колодій А.  Особливості перехідного періоду і вибір демократичних 
інститутів в Україні [Електронний ресурс] // Політичний процес в 
Україні: стан і перспективи розвитку :зб. наук. праць. – Львів, 1998. 
– С. 44–55. – Режим доступу: http://political-studies.com/?p=107

7. Кулик А. Теорія размежеваний в российском контексте: Испитание 
политическими реалиями / А. Кулик // Политическая наука. – 2004. 
– № 4. – С. 173–191.

8. Лоусон К. Размежевания, партии и избиратели / К. Лоусон // 
Политическая наука. – 2004. – № 4. – С. 51–55.

9. Мелешкина Е. Ю. Концепція социально-политических 
размежеваний: проблема универсальности / Е. Ю. Мелешкина // 
Политическая наука. – 2004. – №4. – С. 11–29.

10. Растоу Д. Переходы к демократии: попутка динамической модели / 
Д. А. Растоу // Полис. – 1996. – № 5. – С. 5–15.

11. Реммеле А. Структура размежеваний и партийные системы в 
Восточной и Центральной Европе / А. Ремелле // Политическая наука. 



Демократичний транзит та його вплив на особливості соціополітичних розмежувань...

277

– 2004. – № 4. – С. 30–45.
12. Романюк А.  Від соборності до незалежності: стан та динаміка 

інтеграції українського суспільства у контексті європейських 
процесів [Електронний ресурс]/ А. С. Романюк, Ю. М. Сокирка. – 
Львів : ЦПД, 2009. – 140 с. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/
faculty/Phil/sobornist_knyzka/sobornist_zmist.htm

13. Романюк О. Посткомуністичні революції / О. Романюк // 
Політичний менеджмент. – 2005. – № 4 (13). – С. 16–28.

14. Хорошилов О. Український варіант демократизації / О. Хорошилов 
// Політичний менеджмент. – 2005. – №1 (10). – С. 52–57.

15. O’Donnell G. Transition from Authoritarian Rule / Guillerno O’Donnel-
l,Philippe. Schmitter, Woodrow Wilson // Tentative Conclusions about 
Uncertain Democracies. – Baltimore ; London : Johns Hopkins Universi-
ty Press, 1986. – 96 p.

16. Przeworski A. DemocracyandtheMarket: PoliticalandEconomicReform
sinEasternEuropeandLatinAmerica / AdamPrzeworski. – Cambridge : 
CambridgeUniversityPress. – 1991. – 228 p.

Summary

Yulija Slipetska

Democratic transition and its impact on socio-political cleavages  
in post-communist Central-East Europe

The main theoretical approaches to democratic transition, it features in the 
transition countries of Central and Eastern Europe revealed in the article. The 
main determinants of socio-political cleavages defined and their features in 
Central and Eastern Europe traced. 

Key-words: democratic transit, transitional democracies, postcommunist 
regime, socio-political cleavage.
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MACIEJ RAKOWSKI

SKANDYNAWSKA DROGA DO PARLAMENTARYZMU

Państwa skandynawskie uchodzą za wzorzec demokracji, a w każdym 
z nich od dziesięcioleci funkcjonuje system parlamentarno-gabinetowy. Choć-
by dlatego warto przyjrzeć się narodzinom nordyckiego parlamentaryzmu, 
tym bardziej, że nie został on wprowadzony przez ustrojodawcę, ale powstał 
w wyniku powolnej ewolucji norm ustrojowych. Zajmujemy się okresem od 
wojen napoleońskich (które przyniosły Skandynawii wielkie zmiany) do 1. 
wojny światowej (pod koniec której parlamentaryzm zwyciężył w Szwecji), 
a praca stanowić ma punkt wyjścia do dalszych badań. Tytułowy parlamen-
taryzm uznajemy za synonim systemu parlamentarno-gabinetowego, którego 
istotą jest polityczna odpowiedzialność rządu przed legislatywą, a kluczowe 
znaczenie odgrywa instytucja votum nieufności1.

SUMMARY
Parliamentary system in Scandinavian states is the result of the long evolu-

tion. The first steps on the way to modern democracy were done in Sweden, 
where the constitutions of 1719 and 1720 established the parliamentarism for 
more than 50 years. Swedish constitution of 1809, the Norwegian one of 1814 
introduced the constitutional monarchy. The nation was represented by Riks-
dag (in Sweden) and Storting (in Norway), and the king ruled with the council 
of the state, which consisted of ministers chosen and removable by the king. 
Denmark became the constitutional monarchy in 1849 and also in this coun-
try the same model was intoduced: the king – his council – bicameral Rigsdag. 

The councils of the states became more independent from the kings, and 
more and more often the ministers were dismissed because of the situation in 
the parliament (in Sweden and Denmark). In Norway – to end with the con-
flict between Storting and the Swedish king - the leader of the parliamentary 
majority J. Sverdrup became the prime minister in 1884. This date is regarded 
as the begining of the parliamentarism in Norway, though in next years the 
vote of censure sometimes didn’t work.

1 Z. Witkowski (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2006, s. 55-56; r. Mojak, Zasada parlamentarnego 
systemu rządów, [w:] W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2008, s. 135-137; Z. Szeliga, 
Odpowiedzialność parlamentarzystów, prezydenta, Rady Ministrów oraz jej członków w świetle Konstytucji RP 
z 2 kwietnia 1997 roku, Lublin 2003, s. 75-76; B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2008, s. 529-530.
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In Denmark the first government based on the majority in Folketing was 
created in 1901. Swedish situation was a little more complicated – in the be-
gining of the 20th century the majority in Riksdag was able to overthrow a go-
vernment, but finally the parliamentary system was adopted in 1917. 

In each of the Scandinavian states the parliamentarism was introduced wi-
thout changing the text of the constitution, only by its reinterpretation.

Słowa kluczowe: monarchia absolutna, epoka wolności, uprawnienia mo-
narchy, parlament, konstytucja, legislatywa, wotum nieufności, monizm 
egzekutywy, prawo wyborcze, partie polityczne, parlamentaryzm

1. W XIX wiek narody skandynawskie wkraczały w ramach dwóch jedynie 
państw: Danii i Szwecji. Terytorium duńskie obejmowało Norwegię, a Finlandia 
była częścią państwa szwedzkiego. Nowe stulecie oba kraje rozpoczynały z od-
miennymi doświadczeniami ustrojowymi. Dania od XVII w. była monarchią 
absolutną. Monarcha powoływał i odwoływał urzędników, jednak nie zawsze 
był samodzielny w swoich decyzjach2. Szwecja przeciwnie - miała bogate do-
świadczenia konstytucyjne i parlamentarne. Od uchwalenia konstytucji z 1719 
i 1720 r. do zamachu stanu Gustawa III w 1772 r. trwała epoka wolności. Sil-
na była pozycja Riksdagu złożonego z kolegiów reprezentujących cztery stany 
(szlachtę, duchowieństwo, mieszczan i chłopów). Władzę wykonawczą sprawo-
wał elekcyjny król z Radą Królestwa (Riksråd), przy czym musiał podporządko-
wać się zdaniu Rady. Parlament nie tylko miał wpływ na powoływanie człon-
ków Riksrådu, ale również mógł ich odwołać (gdy po analizie protokołu Rady 
uznał, że nie prowadziła ona polityki zgodnej z wolą stanów)3. 

Po przyjęciu konstytucji z 1772 r. doszło do wzmocnienia pozycji monarchy. 
Rada była odtąd jedynie organem doradczym władcy, który decydował o powoły-
waniu i odwoływaniu jej członków. Riksdag miał wyrażać zgodę na podatki i kon-
trolować finanse, a posłowie mogli kierować do króla skargi. Zakazano działalno-
ści stronnictw, odpadł więc podstawowy element systemu parlamentarnego4.

2 A. Okolski, Ustrój państw europejskich i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Warszawa 1887, s. 173; 
W. Czapliński, K. Górski, Historia Danii, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, s. 232-238; J. Marszałek-Kawa, 
Parlamenty jednoizbowe w państwach nordyckich. Pozycja i funkcjonowanie, [b.d.i m.w.], s. 93-94; W. Czapliński, 
Dzieje Danii nowożytnej, Warszawa 1982, s. 120-126; S. Oakley, The story of Denmark, London [1972], s. 153-158.

3 Z. Anusik, Czy na pewno pierwsza? Kilka uwag o konstytucjach szwedzkich XVIII wieku, [w:] J. A. Daszyńska 
(red.), Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Reminiscencje w 220. rocznicę uchwalenia, Łódź 2009, s. 185-
194; S. Sagan, Współpraca parlamentu i rządu w Szwecji, Katowice 1989, s. 17-19; I. Andersson, Dzieje Szwecji, 
Warszawa 1967, s. 206-219; A. Kersten, Historia Szwecji, Wrocław-Warzszawa-Kraków-Gdańsk 1973, s. 249-251, 
274-275; N. Andrés, Modern Swedish government, Stockholm 1961, s. 11, 22-23.

4 A. Kersten, op. cit., s. 276-278; Z. Anusik, op. cit., s. 194-200; E. Håstad, The parliament of Sweden, London s.d., 
s. 3-4; I. Andersson, op. cit., s. 223, 230.
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Wojny napoleońskie przyniosły Skandynawii rewolucyjne zmiany. Szwecja 
znalazła się w koalicji antynapoleońskiej i ponosiła porażki. W marcu 1809 r. 
Gustaw IV Adolf został obalony. W maju zebrał się Riksdag, który już po mie-
siącu przyjął projekt ustawy zasadniczej. Zaakceptował go książę Karol i został 
królem jako Karol XIII. Miał ponad 60 lat i był bezdzietny, a następcą tronu 
został napoleoński marszałek Jean Baptiste Bernadotte i jako Karol Jan (Carl 
Johan) przejął rządy jeszcze za życia Karola. Szwecja powróciła do koalicji 
antynapoleońskiej, co pozwoliło mu zachować władzę5.

Dania trwała u boku Napoleona, co przyniosło jej klęskę. Pokonana przez woj-
ska szwedzkie w pokoju kilońskim (14 stycznia 1814 r.) odstąpiła Szwecji Nor-
wegię, a w okrojonym państwie 1/3 ludności stanowili Niemcy zamieszkujący 
w księstwach Szlezwik i Holsztyn6.

Klęska Danii rozpoczęła nowy okres w historii Norwegii, która podjęła 
próbę uzyskania pełnej suwerenności. Duński następca tronu Chrystian Fry-
deryk został norweskim regentem, a obradująca w Eidsvoll konstytuanta 17 
maja 1814 r. uchwaliła konstytucję i wybrała go królem. Norwegia nie była 
w stanie obronić niepodległości i szybko została pokonana przez Szwecję. Ka-
rol Jan gotów był do kompromisu, by sprawę zakończyć jeszcze przed Kongre-
sem Wiedeńskim. Chrystian Fryderyk abdykował, a król szwedzki przyrzekł 
utrzymanie norweskiej ustawy zasadniczej. Storting zdecydował o zawarciu 
unii ze Szwecją (4 listopada 1814 r.), wybrał szwedzkiego Karola XIII królem 
Norwegii, a konstytucja została dostosowana do nowej sytuacji ustrojowej7. 
W 1815 r. wydano akt państwowy (riksakt) określający zasady unii, w której 
Norwegia miała być wolnym, niepodzielnym i niezależnym państwem, zwią-
zanym ze Szwecją osobą wspólnego monarchy. Zarządzana była przez królew-
skiego namiestnika i nie miała własnego przedstawicielstwa dyplomatycznego. 
Dzięki panowaniu Chrystiana Fryderyka i stanowczej postawie zgromadzenia 
Norwegia nie stała się prowincją wchłoniętą przez Szwecję, ale miała być rów-
norzędnym podmiotem w ramach unii8.

2. Szwedzka ustawa zasadnicza z 6 czerwca 1809 r. nawiązywała do europej-
skich osiemnastowiecznych koncepcji ustrojowych i stanowić miała kompromis 
między dążeniem króla do utrzymania modelu oświeconego absolutyzmu, a po-

5 T. Cieślak, Norwegia. Z dziejów XIX i XX wieku, Poznań 1970, s. 18-21; A. Kersten, op. cit., s. 298-299; B. 
Piotrowski, Walka Norwegów o rozwiązanie unii politycznej ze Szwecją (1884-1907), Poznań 1970, s. 20-21; A. 
Bereza-Jarociński, Zarys dziejów Norwegii, Warszawa 1991, s. 130-131.

6 T. Cieślak, Norwegia..., s. 20-21; A. Bereza-Jarociński, op. cit., s. 132; W. Czapliński, K. Górski, op. cit., s. 250-258; 
S. Oakley, op. cit., s. 161-165.

7 T. Cieślak, Norwegia..., s. 18-31; B. Piotrowski, op. cit., s. 21-23; A. Bereza-Jarociński, op. cit., s. 136-143; J. 
Osiński, Parlament i rząd w Królestwie Norwegii, Warszawa 1994, s. 10-12, 31-34, 41-44.

8 B. Piotrowski, op. cit., s. 22-25; A. Bereza-Jarociński, op. cit., s. 149-153; T. Cieślak, Norwegia..., s. 31-32
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stulatem umocnienia pozycji reprezentacji stanowej. Monarcha był nieodpowie-
dzialny, a władzę wykonawczą sprawował z powoływaną przez siebie Radą9.

Riksdag wciąż zorganizowany był na zasadzie przedstawicielstwa stanów. 
Reprezentowane w nim były: szlachta, kler luterański, mieszczaństwo i chłop-
stwo. Wobec ustaw uchwalonych przez zgromadzenie władcy przysługiwa-
ło prawo veta absolutnego. Sesję parlamentu król zwoływać miał co pięć lat 
(po 1844 r. - co trzy) i to on wyznaczał przewodniczących kolegiów. Riksdag 
– z archaiczną czterostanową strukturą i zbierający się zbyt rzadko - nie był 
w stanie równoważyć pozycji monarchy10.

W sprawowaniu władzy uczestniczyć miała Rada Państwowa – Statsrådet. 
Składała się z dziewięciu członków: sześciu radców, kanclerza dworu i szefów 
resortów sprawiedliwości i spraw zagranicznych; zasiadać w niej mogli czterej 
sekretarze stanu (handlu i finansów, spraw wewnętrznych, spraw cywilnych, 
wyznań) oraz sekretarz obrony. Mianowanie członków Rady było prerogaty-
wą królewską. Nie określono kryteriów doboru radców, funkcję rządową mógł 
objąć zdolny, doświadczony, godny i powszechnie szanowany rodowity obywatel 
Szwecji, należący do szwedzkiego kościoła państwowego. Król miał działać po 
zasięgnięciu opinii Rady, a w niektórych przypadkach – w Radzie, działającej 
wówczas in pleno. Panujący zazwyczaj przestrzegał obowiązku uzyskania rady 
ministerium. Kontrasygnata aktów władcy miała początkowo jedynie charakter 
uwierzytelniający. Oznaczała potwierdzenie zasięgnięcia opinii Rady i zgodno-
ści pomiędzy tekstem przedstawionym do zaopiniowania a treścią aktu wyda-
nego przez króla. Sekretarz stanu nie wyrażał więc zgody na akt królewski i nie 
miał prawa odmowy współpodpisu. Gdy negował akt królewski mógł zgłosić 
zastrzeżenia do protokołu. Stopniowo jednak kontrasygnata nabrała znaczenia 
merytorycznego, a niejednokrotnie członek Rady musiał wybierać, czy nara-
zić się na odwołanie przez monarchę, czy zatwierdzić akt królewski sprzeczny 
z konstytucją – licząc się tym samym z odpowiedzialnością prawną przed Try-
bunałem Stanu (Riksrätt)11.

Już w 1809 r. ustrojodawca przewidział udział Riksdagu w pociąganiu członków 
Rady do odpowiedzialności politycznej. Zgodnie z § 107 w przypadku braku bez-
stronności, gorliwości, umiejętności ministra lub w przypadku innych uchybień 
w udzielaniu przezeń rady – Riksdag mógł zwrócić się do króla o odwołanie go. 
Z wnioskiem występować miała komisja konstytucyjna Riksdagu, a musiał być on 

9 M. Grzybowski, Systemy konstytucyjne państw skandynawskich, Warszawa 1998, s. 8; idem, Prawnoustrojowe przesłanki 
formowania rządów w Szwecji i Norwegii, Kraków 1981, s. 12; T. Cieślak, Szwecja. Z dziejów XIX i XX wieku, Poznań 
1969, s. 12-13; A. Kersten, op. cit., s. 298-299; I. Andersson, op. cit., s. 242-245; S. Sagan, Współpraca..., s. 19.

10 A. Kersten, op. cit., s. 298-299; I. Andersson, op. cit., s. 242-245; E. Håstad, op. cit., s. 41-44; M. Grzybowski, 
Prawnoustrojowe..., s. 12-13, 20; T. Cieślak, Szwecja..., s. 12-13.

11 M. Grzybowski, Prawnoustrojowe..., s. 14-18.
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podtrzymany przez trzy z czterech kolegiów parlamentu – co w praktyce mogło 
utrudniać jego zgłoszenie. Przepis ten mógł być wykorzystany do budowania sys-
temu parlamentarnego, praktyka poszła jednak w innym kierunku – członkowie 
Rady ponosili odpowiedzialność polityczną jedynie przed władcą. Riksdag zazwy-
czaj ograniczał się do oceny legalności działań ministrów, czasami jednak pojawiały 
się elementy oceny politycznej12.

Już w 1812 r. Karol Jan przeprowadził przez Riksdag poprawki do konstytucji 
nazywane ustawą rządową – ograniczono finansowe kompetencje stanów, zmniej-
szono zależność króla od Rady Państwa i uprawnienia Riksdagu wobec Rady13.

W 1866 r. rządowi De Geera udało się przeprowadzić reformę Riksdagu, 
która wyraźnie sprzyjała umocnieniu pozycji legislatywy. W miejsce kolegiów 
stanowych utworzono dwie izby. Członków izby wyższej wyłaniały landstin-
gi (zgromadzenia prowincjonalne) oraz zgromadzenia większych miast. Izba 
niższa wybierana była w wyborach ograniczonych cenzusem majątkowym na 
trzyletnią kadencję (dotąd kolegia zbierały się co trzy lata). Izby miały rów-
norzędne stanowisko, a w niektórych sprawach (budżetowych i finansowych) 
obradowano wspólnie; król mógł izby rozwiązać14. 

3. Norweska konstytucja z 1814 r. nawiązywała do francuskiej ustawy za-
sadniczej z 1791 r. i szwedzkiego aktu o formie rządu. Realizowała model mo-
narchii ograniczonej oraz zasadę trójpodziału władzy i suwerenności ludu15. 
Po zawarciu unii ze Szwecją wprowadzono zmiany przepisów określających 
organizację władzy wykonawczej. Akt państwowy rozszerzył wówczas zakres 
władzy monarchy, który zyskał prawo veta wobec ustaw. Król miał być głową 
dwóch państw, o różnych systemach ustrojowych, przy czym w Szwecji miał 
szersze uprawnienia16.

Jako zasadę ustrojową przyjęto monizm egzekutywy. Władzę wykonawczą 
sprawować miał monarcha, a Rada Państwowa (Rada Państwa - Stadsradet) 
nie miała własnych kompetencji i była jedynie organem pomocniczym pa-
nującego (którego w pewnych sytuacjach miała zastępować, co w przyszłości 
przyczyniło się do budowania jej samodzielności). Późniejsza pozycja ustro-

12 Ibidem, s. 18.
13 A. Kersten, op. cit., s. 303.
14 Ibidem, s. 319-322; N. Andrés, op. cit., s. 40-41; L. Kowalska-Postén, Zarys rozwoju parlamentaryzmu w Szwecji, 

„Komunikaty Instytutu Bałtyckiego“ 34.1982, s. 35; E. Håstad, op. cit., s. 45-50; M. Grzybowski, Prawnoustrojowe..., 
s. 22.

15 M. Grzybowski, Prawnoustrojowe..., s. 58; idem, Rząd i administracja rządowa w monarchiach skandynawskich 
(Dania-Szwecja-Norwegia), Kraków 2001, s. 13-14; J. Osiński, op. cit., s. 12-19. Tekst konstytucji – The constitution 
of Norway, T. Andenas (red.), Oslo s.d., s. 47-59.

16 B. Piotrowski, op. cit., s. 25; J. Osiński, op. cit., s. 44. Władca posiadał prerogatywy, które realizować miał samodzielnie, 
a inne uprawnienia wykonywał we współdziałaniu z Radą Państwa - M. Grzybowski, Rząd..., s. 14-15.
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jowa rządu daleko odbiegała od założeń przyjętych przez twórców konstytu-
cji. Nastąpiła znacząca ewolucja norm konstytucyjnych – w większym stopniu 
przez ich reinterpretację niż nowelizację17.

Przyjęto dość szczególną formę organizacji rządu, co wynikało z istnienia 
unii. Rada Państwowa składała się z dwóch części. W Sztokholmie rezydował 
premier (statsminister) i dwóch ministrów. Pozostałych siedmiu członków Rady 
(tzw. rząd norweski) wykonywało obowiązki w Christianii pod przewodnic-
twem wicekróla lub namiestnika (stattholder)18.

Zasady powoływania Rady zostały określone w § 12, kilkakrotnie nowe-
lizowanym. Postanowiono, że król osobiście wybiera Radę, mógł więc działać 
kierując się tylko własnym uznaniem (choć po wysłuchaniu Rady). Członko-
wie Rady musieli jednak spełniać pewne warunki dotyczące m.in. wieku, oby-
watelstwa i wyznania, nie mogli zasiadać Stortingu i nie wolno im było nawet 
przebywać w parlamencie19.

Władzę ustawodawczą sprawować miał Storting. Wybierany był na trzylet-
nią kadencję w dwustopniowych wyborach przy dość szerokim czynnym pra-
wie wyborczym20. W piśmiennictwie w różny sposób opisywana jest organizacja 
parlamentu. Niektórzy autorzy uznają go za parlament dwuizbowy21, zdaniem 
innych był to podzielony na dwie części parlament jednoizbowy22. Po wyborach 
¼ swoich członków Storting wybierał do Lagtingu, a pozostali działali jako Ode-
lsting. Zgoda obu kolegiów była warunkiem przyjęcia ustawy, a często Storting 
funkcjonował jako całość. Król nie posiadał prawa rozwiązywania parlamentu23.

Władcy przysługiwało prawo veta zawieszającego wobec ustaw uchwalanych 
przez Storting (§ 78 i § 79). Mogło być ono przełamane przez dwukrotne uchwa-
lenie projektu na kolejnych sesjach zwyczajnych parlamentu. Zmiany konstytucji 
miały być uchwalane na posiedzeniu plenarnym, większością 2/3 głosów, a za-
twierdzane na kolejnej sesji zwyczajnej (§ 110)24.

Ustrojodawca zagwarantował nieodpowiedzialność monarchy: Osoba króla 
jest święta; nie może być potępiony ani oskarżony. Odpowiedzialność spoczywa 
na jego Radzie (§  5). Chodziło o odpowiedzialność prawną poszczególnych 
członków Rady, których w stan oskarżenia stawiał Odelsting na wniosek komi-

17 J. Osiński, op. cit., s. 29-30; M. Grzybowski, Prawnoustrojowe..., s. 60-63; idem, Rząd..., s. 13-18.
18 B. Piotrowski, op. cit., s. 22, 25; K. Seignobos, Dzieje polityczne Europy współczesnej, t. II, Warszawa 1900, s. 563-

564; J. Osiński, op. cit., s. 27-28, 45; A. Bereza-Jarociński, op. cit., s. 154.
19 M. Grzybowski, Rząd..., s. 15, 18-19; idem, Prawnoustrojowe..., s. 59-64; J. Osiński, op. cit., s. 27. 
20 K. Seignobos, op. cit., s. 563; A. Bereza-Jarociński, op. cit., s. 152-158.
21 B. Piotrowski, op. cit., s. 22; K. Seignobos, op. cit., s. 563.
22 J. Osiński, op. cit., s. 17, 31-32; M. Grzybowski, Rząd..., s. 17.
23 K. Seignobos, op. cit., s. 563; B. Piotrowski, op. cit., s. 22; J. Osiński, op. cit., s. 14.
24 J. Osiński, op. cit., s. 26-27, 33.
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sji protokołów (§ 87-88). Orzekał Trybunał Królestwa (Riksretten) składający 
się z 22 członków Lagtingu i 9 sędziów Izby Sądowej. Z grona sędziów oskar-
żony mógł odrzucić 1/3. Trybunał działał w związku z § 32 konstytucji na-
kazującym radcom zgłoszenie protestu wobec bezprawnych lub szkodliwych 
decyzji monarchy (jak w konstytucji szwedzkiej). Złożenie protestu do proto-
kołu zwalniało członka Rady z odpowiedzialności prawnej, mimo że kontrasy-
gnował akt królewski. Pod koniec XIX w. kontrasygnata stała się instrumentem 
ograniczającym swobodę działań monarchy przez większość parlamentarną, 
którą reprezentował kontrasygnujący minister25.

Storting posiadał uprawnienia kontrolne wobec władzy wykonawczej - mógł 
żądać protokołów z posiedzeń Rady i wszelkich innych publicznych sprawoz-
dań i dokumentów oraz osobistego stawiennictwa każdego z wyjątkiem króla 
i członków jego rodziny. Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Konstytucyjnego z 11 
maja 1814 r. z uprawnień kontrolnych miały korzystać obie części Stortingu, jak 
i parlament in pleno. Protokoły Rady przesyłano na początku następnego roku, 
a badaniem ich zajmowała się komisja protokołów Stortingu. Prawo wzywania do 
złożenia wyjaśnień od 1818 r. miało być realizowane na posiedzeniach plenarnych 
parlamentu, przed 1869 r. Storting tylko raz skorzystał z tej możliwości26.

Prawodawca w sposób oryginalny określił odpowiedzialność polityczną naj-
wyższych urzędników (§ 22). Polityczną odpowiedzialność przed władcą ponosili 
tylko najwyżsi rangą funkcjonariusze państwowi, pozostali mogli być pociągnięci 
jedynie do odpowiedzialności prawnej. Odwołani przez króla, po wysłuchaniu 
opinii Rady, mogli być: premier i pozostali członkowie Rady, sekretarze stanu, wy-
żsi urzędnicy zatrudnieni w biurach Rady lub w służbie dyplomatycznej i konsu-
larnej, najwyżsi rangą urzędnicy cywilni i kościelni oraz wyliczeni w konstytucji 
wojskowi. Innych urzędników władca nie mógł odwołać, a mógł ich jedynie po-
stawić przed sądem zawieszając w urzędowaniu. Mogli oni zostać zwolnieni albo 
przeniesieni jedynie na mocy orzeczenia sądu, przy czym w ustawie zasadniczej 
nie doprecyzowano, czy miał to być sąd powszechny, czy też Riksretten27.

Zdaniem M. Grzybowskiego konstytucja z 1814 r. nie wprowadzała syste-
mu parlamentarno-gabinetowego, jednak w jej treści tkwiły elementy „przydat-
ne” dla jego kształtowania się w przyszłej praktyce ustrojowej: brak politycznej 
i konstytucyjnej odpowiedzialności głowy państwa, kontrasygnata aktów kró-
lewskich [...], powiązanie – poprzez kontrasygnatę – odpowiedzialności z osobą 
członka Rady właściwego dla danego typu spraw28.

25 Ibidem, s. 22, 39-40; K. Seignobos, op. cit., s. 566; M. Grzybowski, Rząd..., s. 17.
26 J. Osiński, op. cit., s. 37-38.
27 M. Grzybowski, Prawnoustrojowe..., s. 18.
28 Ibidem, s. 62-63; idem, Rząd..., s. 18.
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4. Po pokoju kilońskim w Danii utrzymywał się ustrój monarchii abso-
lutnej. Fryderyk VI (1808-1839) rządził z udziałem Rady złożonej z konser-
watywnych biurokratów. Wyłom w systemie władzy absolutnej dokonał się 
pod wpływem europejskich rewolucji. W 1831 r. Fryderyk ustanowił w każdej 
z części państwa (Jutlandia, wyspy, Holsztyn i Szlezwik) stany prowincjonal-
ne o uprawnieniach doradczych. Ożywiło to ruch liberalny i żądania nadania 
konstytucji, ale dopiero Wiosna Ludów przyniosła Danii ustawę zasadniczą. 
Pochód ludowy 21 marca 1848 r. wymusił na Fryderyku VII odwołanie mini-
strów, powstał wówczas gabinet hrabiego Moltke, do którego weszło czterech 
liberałów. Gabinet ten podał się do dymisji już 11 listopada 1848 r., gdy okaza-
ło się, że wobec księstw prezentuje mniej radykalne stanowisko niż monarcha 
i opinia publiczna29.

W 1848 r. zreformowano administrację centralną – kolegia zostały zastą-
pione przez ministerstwa kierowane jednoosobowo. W październiku 1848 r. 
w powszechnym głosowaniu wybrano konstytuantę i na scenę parlamentar-
ną weszły trzy główne siły: konserwatyści, liberałowie i przyjaciele chłopów. 
Zgodnie z konstytucją, którą 5 czerwca 1849 r. podpisał Fryderyk VII, Da-
nia miała stać się monarchią konstytucyjną, z nieodpowiedzialnym władcą 
i prawnie odpowiedzialnym ministerium oraz dwuizbowym parlamentem 
(Rigsdagiem) – wybieranym w wyborach powszechnych Folketingiem oraz 
Landstingiem pochodzącym z wyborów pośrednich, z biernym prawem wy-
borczym ograniczonym wysokim cenzusem majątkowym. Ministrów wybie-
rał i usuwał władca, a jego akty wymagały kontrasygnaty30.

Rigsdag miał w praktyce pewien wpływ na skład rządu. W 1853 r. szefem mi-
nisterium został ultrakonserwatywny A. Ørsted, który szybko został zmuszony 
do ustąpienia przez współdziałające stronnictwa liberałów i lewicy. Gdy zaś wy-
bory z grudnia 1854 r. przyniosły zdecydowaną przewagę posłom chłopskim i li-
beralnym król zrezygnował z gabinetu konserwatywnego i powołał ministerium 
pod kierownictwem P. G. Banga, złożone w dużej części z liberałów31. Władca 
zamierzał jednak wycofać się z ustępstw ustrojowych i w lipcu 1854 r. ogłosił 
ustawę zasadniczą, która z Rigsdagu uczynić miała organ jedynie doradczy. Mi-
nistrów postawiono wówczas w stan oskarżenia, w odpowiedzi na co król roz-
wiązał parlament i wymienił ministrów tworząc gabinet z udziałem liberałów. 
Korzystając z prawa rozwiązywania parlamentu władca zyskał przewagę nad 
izbami, umacniając pozycję gabinetu32.

29 A. Okolski, op. cit., s. 173-174; S. Oakley, op. cit., s. 167-170, 176; W. Czapliński, op. cit., s. 148-173; W. Czapliński, 
K. Górski, op. cit., 268-280.

30 S. Oakley, op. cit., s. 178; W. Czapliński, K. Górski, op. cit., s. 283; W. Czapliński, op. cit., s. 175-179.
31 S. Oakley, op. cit., s. 180; W. Czapliński, op. cit., s. 183.
32 K. Seignobos, op. cit., s. 570-571; W. Czapliński, K. Górski, op. cit., s. 285; W. Czapliński, op. cit., s. 182-183.
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Sytuacja skomplikowała się gdy w 1855 r. wprowadzono kolejną ustawę za-
sadniczą. Na jej mocy utworzono wspólny parlament dla duńskich i niemiec-
kich prowincji – Rigsraad; miał on działać obok Rigdsdagu funkcjonującego 
na mocy konstytucji z 1849 r.33 Uchwalenie następnej konstytucji w listopadzie 
1863 r. doprowadziło do wojny z Prusami i Austrią oraz klęski Danii (przy-
czyną wojny stało się naruszenie praw ludności niemieckiej w księstwach). 
Na mocy ustawy z 1863 r. istniały odrębne organy władzy ustawodawczej – 
Rigsraad dla całego państwa (z księstwami) działający obok Rigsdagu, każdy 
z nich złożony z Folketingu i Landstingu34.

Kolejnym impulsem do zmian ustrojowych była przegrana wojna i utra-
ta księstw. Nową konstytucję wypracowały oba parlamenty – Rigsraad i Rigsdag, 
a król podpisał ją 28 lipca 1866 r.35 Opierała się na zasadzie trójpodziału władzy. 
Stanowienie prawa należało do monarchy i Riksdagu składającego się z dwóch izb 
– Folketingu oraz Landstingu, będącego izbą wyższą. W Folketingu zasiadało 102 
członków wybieranych w okręgach jednomandatowych, wyborach bezpośrednich 
i niemal powszechnych (z wyłączeniem m.in. kobiet i osób korzystających z dobro-
czynności publicznej lub pozostających w służbie). Landsting składał się z 66 osób, 
z których 12 powoływał król, 27 wybierali obywatele opłacający najwyższe podatki, 
a zaledwie 27 wyłaniano w powszechnych wyborach. Riksdag zbierać się miał na 
coroczną dwumiesięczną sesję jesienną, każda z izb mogła być rozwiązana przez 
króla (który w razie konieczności mógł wydawać prawa tymczasowe). Warunkiem 
przyjęcia ustawy zgoda obu izb i władcy36. 

Władza wykonawcza należała do króla i siedmiu ministrów, przez niego 
powoływanych i odwoływanych. Ministrowie (wraz z pełnoletnim następcą 
tronu) tworzyli Radę Państwa. Władca były nieodpowiedzialny, a jego akty 
wymagały kontrasygnaty ministra, który ponosił odpowiedzialność prawną. 
W stan oskarżenia mogła go postawić izba niższa, a orzekał Rigsrät, w którym 
zasiadało 13 sędziów i 13 deputowanych wybranych przez Folketing. Skazane-
go ministra król nie mógł ułaskawić37.

5. W Szwecji po wejściu w życie konstytucji przypadł krótki okres prze-
wagi Riksdagu. Schorowany Karol XIII był władcą słabym. Już w marcu 1811 r. 
rządy przejął Bernadotte, od 1818 r. panujący jako Karol XIV Jan. Postulowa-
no wówczas nawet wprowadzenie ustroju parlamentarnego na wzór angielski, 

33 A. Okolski, op. cit., s. 174; S. Oakley, op. cit., s. 180-181; W. Czapliński, K. Górski, op. cit., s. 286; W. Czapliński, 
op. cit., s. 182-183.

34 W. Czapliński, op. cit., s. 194-196, 203; W. Czapliński, K. Górski, op. cit., s. 288-290, 303.
35 W. Czapliński, op. cit., s. 205; W. Czapliński, K. Górski, op. cit., s. 303-305.
36 W. Czapliński, K. Górski, op. cit., s. 305-306; A. Okolski, op. cit., s. 174-181
37 A. Okolski, op. cit., s. 180-182; W. Czapliński, op. cit., s. 206.
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co Karol Jan przyjął słowami: opozycja to konspiracja, a sprawując rządy ota-
czał się konserwatystami38.

Do lat 60. trwała dominacja króla nad Radą, którą zgodnie z literą kon-
stytucji traktował jako organ tylko doradczy. W tym czasie ministrowie ani 
razu nie odmówili królowi kontrasygnaty. Co najwyżej miały miejsce indy-
widualne zastrzeżenia ministra odnotowane w protokole; raz zdarzyło się, że 
uwagi zgłosiła cała Rada. Nominacje i odwołania ministrów miały charakter 
indywidualny – król wymieniał poszczególnych członków Rady, a nie cały 
jej skład. Już jednak Karolowi Janowi zdarzało się przy powoływaniu mini-
strów uwzględniać układ sił w Riksdagu, dążył bowiem do zagwarantowania 
sobie poparcia. Bywało nawet, że w Radzie zasiadali ministrowie pozostający 
w sporze z monarchą, jak H. Järta w drugim dziesięcioleciu XIX w. Do 1854 
r. pięciokrotnie doszło do postawienia ministrów przed Riksrättem, jednak 
za każdym razem zapadał wyrok uniewinniający. Stopniowo Rada stawała się 
czynnikiem ograniczającym władzę monarchy39.

Początkowo w Radzie zasiadali: ministrowie sprawiedliwości i spraw zagra-
nicznych, kanclerz dworu i sześciu radców państwowych40. Egzekutywę zrefor-
mowano w 1840 r. Utworzono siedem departamentów, każdym z nich kierował 
radca stanu (minister). Załatwiał on sprawy publiczne, omawiane potem na po-
siedzeniu plenarnym Rady; stosowny akt wydawał monarcha z kontrasygnatą 
właściwego ministra. Reforma była istotnym krokiem w kierunku indywiduali-
zacji decyzji władzy wykonawczej41. Od lat czterdziestych Rada mogła odbywać 
posiedzenia bez udziału monarchy, w latach 60. już większość jej posiedzeń od-
bywała się pod nieobecność króla. Przewodniczył wówczas minister sprawiedli-
wości, a od 1876 r. - premier. W ostatnim ćwierćwieczu posiedzenia gabinetu 
odbywane bez udziału władcy stały się regułą i to na nich zapadały najważniej-
sze dla kraju decyzje42.

Już od lat 20. w Riksdagu zasiadali liberałowie, którzy krytykowali konser-
watyzm władcy i dworu, domagali się reformy prawa wyborczego i wpływu 
parlamentu na nominowanie ministrów. Prokrólewscy konserwatyści cieszyli 
się poparciem ludności miejskiej, zaś ludność wiejska wybierała w większości 
posłów demokratycznej i antyrządowej lewicy43. 

Wstąpienie na tron bardziej liberalnego Oskara I (1844-1859) przynio-
sło zmianę stylu sprawowania władzy. Ruch reformatorski złagodził postulat 

38 A. Kersten, op. cit., s. 300-302; T. Cieślak, Szwecja..., s. 11-14, 20-22, I. Andersson, op. cit., s. 250-251.
39 M. Grzybowski, Prawnoustrojowe..., s. 15-18.
40 T. Cieślak, Szwecja..., s. 13; K. Seignobos, op. cit., s. 559.
41 K. Seignobos, op. cit., s. 559; M. Grzybowski, Prawnoustrojowe..., s. 20; S. Sagan, Współpraca..., s. 20.
42 M. Grzybowski, Prawnoustrojowe..., s. 19-25.
43 Ibidem, s. 19; A. Kersten, op. cit., s. 308-313; T. Cieślak, Szwecja..., s. 22-23; K. Seignobos, op. cit., s. 561.
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wprowadzenia parlamentaryzmu po tym, jak liberałowie zdominowali rząd 
J. Nardenfalka. Po jego śmierci w 1846 r. rządem kierował konserwatysta A. 
Posse, a gdy w Europie rozpoczęła się Wiosna Ludów do władzy powrócili 
liberałowie z G. A. Sparrem na czele. Rewolucyjne wystąpienia przestraszyły 
władcę, który stał się bardziej konserwatywny, przy powoływaniu ministrów 
musiał jednak uwzględniać, że od połowy lat pięćdziesiątych liberałowie 
przeważali w Riksdagu. Niemal do końca jego panowania liberalnym rządem 
kierował K. E. Günther. Karol XV (1859-1872) był konserwatystą i politykę 
zamierzał prowadzić według własnego uznania, musiał jednak godzić się z ro-
snącym autorytetem ministrów (o czym przekonał się, gdy Rada nie zgodziła 
się na zniesienie urzędu namiestnika Norwegii)44.

W latach 1858-70 gabinetem kierował wspierany był przez liberałów Luis De 
Geer, który realizował program reform niezależnie od woli króla. Wbrew pla-
nom Karola XV to właśnie wówczas powstał jednolity gabinet pod silnym kie-
rownictwem, co więcej – często wspierany przez Riksdag. De Geer doprowadził 
bowiem do współdziałania Rady z parlamentem i znacznego uniezależnienia 
jej od króla45. Z drugiej strony umocnieniu pozycji Riksdagu wobec króla sprzy-
jała treść § 57 aktu o formie rządu, zgodnie z którym o nałożeniu podatków 
decydował parlament, wobec którego egzekutywa występowała w roli petenta. 
Riksdag uzależniał zgodę na podatki od rozszerzania uprawnień kontrolnych 
wobec gospodarki finansowej, nie wynikało z tego jednak uprawnienie izb do 
decydowania o składzie Rady. W latach 60. ministrowie coraz częściej byli poli-
tykami reprezentującymi w rządzie określone ugrupowania polityczne, w coraz 
mniejszym stopniu byli doradcami królewskimi46.

W zreformowanym w 1866 r. Riksdagu mógł już funkcjonować nowocze-
sny system partyjny, który kształtował się wraz z przemianami społecznymi – 
rozwojem miast i kapitalizmu. Istotą stosunków między legislatywą i egzeku-
tywą było nie tyle zbudowanie trwałej większości rządowej, ale zapewnianie 
w podzielonym parlamencie doraźnych koalicji dla poparcia konkretnej spra-
wy. Już w 1868 r. Riksdagowi udało się osiągnąć pewien sukces. Odmawiając 
zatwierdzenia wydatków na obronę zmusił czterech ministrów do złożenia 
dymisji. Karol XV nie pozwolił im jednak ustąpić wskazując, że konstytucja 
nie przyznaje izbom tak daleko idących uprawnień kontrolnych. Jednak już 
dwa lata później król odwołał ministra finansów jako przyczynę podając brak 
zaufania ze strony izby drugiej. Zmiana składu rządu ponad głową premiera 

44 T. Cieślak, Szwecja..., s. 33-37; I. Andersson, op. cit., s. 274-275; A. Kersten, op. cit., s. 314-317; L. Kowalska-
Postén, op. cit., s. 35-36; M. Grzybowski, Prawnoustrojowe..., s. 20.

45 A. Kersten, op. cit., s. 318; K. Seignobos, op. cit., s. 560-561; I. Andersson, op. cit., s. 275-276; T. Cieślak, Szwecja..., 
s. 36; S. Sagan, Zarys ustroju politycznego Szwecji, Katowice 1992, s. 10-11.

46 M. Grzybowski, Prawnoustrojowe..., s. 21-24.
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przyniosła ustąpienie De Geera. Doprowadzając do dymisji zbyt niezależnego 
szefa rządu król cieszył się, że umocnił swą pozycję; mógł nawet skonstatować: 
Teraz jestem tym, który rządzi47.

Oskar II (1872-1907) porzucił ideę rządów osobistych i przyznał ministe-
rium większą samodzielność, wciąż jednak to do monarchy należało powoły-
wanie i odwoływanie członków Rady. W 1876 r. doszło do wykształcenia się 
urzędu premiera (ministra państwa – statsminister). Na czele rządu ponownie 
stanął De Geer, choć nie miał poparcia Partii Agrariuszy posiadającej więk-
szość w izbie niższej. W latach 1880-1883 gabinetem kierował lider agrariu-
szy A. Posse, a po nim premierami byli K. J. Thyselius i O. Themptander48. 
W latach 70. król wciąż wybierał ministrów spoza większości parlamentarnej, 
a izba niższa mogła co najwyżej zwalczać przedkładane przez rząd projek-
ty. Od 1875 r. lewica miała większość nawet w izbach połączonych, Riksdag 
odrzucał kolejne projekty rządowe, sam konflikt przebiegał jednak dość ła-
godnie. W miastach rozwijał się ruch demokratyczny; w latach 80. scena poli-
tyczna podzieliła się na stronnictwa protekcjonistów i zwolenników wolnego 
handlu, a pod koniec dekady powstała partia socjalistyczna49.

Ówcześni premierzy - De Geer, Posse i Themptander (jak również poszcze-
gólni ministrowie), ustępowali, gdy Riksdag odrzucił wnoszony przez nich pro-
jekt ustawy. Dymisja dotyczyła wówczas nie całego rządu, ale pojedynczych jego 
członków, nie była to więc jeszcze kolegialna odpowiedzialność gabinetu50. 

6. W roku 1818 tron norweski objął szwedzki Karol XIV Jan, który zmie-
rzał do umocnienia ustrojowej pozycji monarchy oraz zapewnienia szwedzkiej 
dominacji w ramach unii. Dlatego często znajdował się w sporze z norweski-
mi organami władzy, w szczególności trwały był jego konflikt ze Stortingiem51. 

Dążąc do umocnienia władzy królewskiej Karol Jan usiłował przeprowa-
dzić zmiany konstytucji. Parlament odrzucał wnioski władcy, broniąc pozycji 
legislatywy i autonomii kraju. Król forsował też korzystną dla siebie interpre-
tację mniej precyzyjnych przepisów ustawy zasadniczej, a czasami decydował 
się na jej pogwałcenie. Dotyczyło to w szczególności nominowania urzęd-
ników – powoływał ich bez wysłuchania opinii Rady (wbrew § 21 konsty-
tucji) i stanowiska obsadzał Szwedami (łamiąc § 92). Storting ograniczał się 
do złożenia protestu, bądź wszczynał procedurę odpowiedzialności prawnej 

47 Ibidem, s. 22-23; I. Andersson, op. cit., s. 279-281.
48 M. Grzybowski, Prawnoustrojowe..., s. 23-24; S. Sagan, Współpraca..., s. 21; I. Andersson, op. cit., s. 280-281.
49 K. Seignobos, op. cit., s. 561. 
50 S. Sagan, Współpraca..., s. 22; L. Kowalska-Postén, op. cit., s. 36.
51 T. Cieślak, Norwegia..., s. 33; J. Osiński, op. cit., s. 45-46.



Skandynawska droga do parlamentaryzmu

291

członków Rady. W latach 1814-1845 toczyło się sześć takich spraw (w 1827 r. 
oskarżono J. Colletta o naruszenie konstytucji przy wydaniu trzech rozporzą-
dzeń prowizorycznych, a w 1836 r. ministra, który doradził władcy rozwiąza-
nie Stortingu ukarano grzywną)52.

W Stortingu do 1833 r. przeważali urzędnicy, potem jednak najliczniejsi 
stali się chłopi. W sporze między królem a Stortingiem sytuacja była patowa. 
Król nie mógł rozwiązać parlamentu, ale za to - korzystając z prawa sankcji – 
mógł skutecznie blokować parlamentarne prawodawstwo. Veto zawieszające 
Karol Jan zgłaszał często i w praktyce było ono skuteczne. Kolejni szwedzcy 
władcy - Oskar I i Karol XV panowali bez poważniejszych sporów ze Stortin-
giem, który regularnie zwoływali na coroczne sesje53. 

W relacjach pomiędzy monarchą a Radą Państwową stopniowo odchodzono 
od norm konstytucji. Ustawa zasadnicza wyraźnie stanowiła, że radców powo-
łuje i odwołuje król, ale w praktyce uprawnienie to w coraz mniejszym stopniu 
stanowiło monarszą prerogatywę. Już pod koniec lat 30. Karol Jan przestał wy-
konywać prawo nominowania radców jako uprawnienie osobiste, nowi człon-
kowie Rady byli powoływani na zasadzie kooptacji, co król zatwierdzał dokonu-
jąc formalnej nominacji54. Wciąż jednak to przed królem ministrowie ponosili 
polityczną odpowiedzialność. W okresie sporu o zniesienie funkcji namiestnika 
- 12 grudnia 1861 r. - Karol XIV zdymisjonował trzech radców urzędujących 
w Christianii. Paradoksalnie jednak – na co wskazuje J. Osiński – ta wymiana 
ministrów przyczyniła się do uniezależnienia Rady od władcy55.

Kierowanie Radą Karol powierzył wówczas Frederikowi Stangowi, utalentowa-
nemu politykowi o silnej osobowości. To w okresie jego rządów doszło do umoc-
nienia pozycji rządu. Stangowi udało się uzyskać przewagę nad częścią Rady rezy-
dującą w Sztokholmie. W latach 60. i 70. norweska Rada była samouzpełniającą się 
korporacją. W praktyce sama podejmowała decyzje o nominowaniu nowych jej 
członków, a król jedynie zatwierdzał decyzje. Zmiany w składzie rządu były rzad-
kie. Storting źle oceniał taki stan rzeczy, zdarzało się, że w adresach do króla – nie-
skutecznie – wyrażał votum nieufności wobec poszczególnych ministrów56. Z uwagi 
na dominację Rady ówczesną Norwegię A. Bereza-Jarociński określał jako państwo 
królewskich urzędników. Za panowania następców Karola Jana władzę wykonawczą 
przejęła Rada, a władca wykonywał głównie funkcje reprezentacyjne57.

52 J. Osiński, op. cit., s. 46-55; K. Seignobos, op. cit., s. 564; A. Bereza-Jarociński, op. cit., s. 156-159; T. Cieślak, 
Norwegia..., s. 33-34

53 T. Cieślak, Norwegia..., s. 34-35, 47; J. Osiński, op. cit., s. 56-57; K. Seignobos, op. cit., s. 564.
54 J. Osiński, op. cit., s. 45-46; A. Bereza-Jarociński, op. cit., s. 155.
55 J. Osiński, op. cit., s. 59.
56 Ibidem, s. 59-60.
57 A. Bereza-Jarociński, op. cit., s. 149-151.
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Brak królewskiego namiestnika (faktycznie od 1859 r.) i nieobecność pre-
miera (urzędującego w Sztokholmie) otwierały pytanie o przewodnictwo 
w norweskim rządzie. Początkowo ministerium działające w Christianii kie-
rowane było przez najstarszego z jego członków. Od nowelizacji konstytucji 
w 1873 r. rządem norweskim kierował premier. Powstała dość nietypowa sy-
tuacja, gdyż kraj miał dwóch premierów – jednego w Sztokholmie, a drugie-
go w Christianii. Sytuację komplikował fakt, że obok szwedzkiej i norweskiej 
Rady Raństwowej, działała również Rada unii58. 

7. Norweski parlamentaryzm nie narodziłby się, gdyby nie doszło do po-
wstania zorganizowanych partii politycznych, co więcej – takich, które wyraźnie 
formułowały żądanie objęcia ministerium polityczną kontrolą Stortingu. Na po-
czątku lat 70. ukształtowało się pierwsze nowoczesne stronnictwo – Venstre, czyli 
Partia Lewicy, na czele której stał Jan Sverdrup. Organizowali się również posłowie 
chłopscy, kierowani przez S. Jaabaeka. Oba stronnictwa współpracowały na forum 
parlamentarnym i stanowiły silną opozycję wobec władcy i jego Rady. Popierający 
władcę konserwatyści działali jako prawica – Høyre. Stopniowo na norweskiej sce-
nie politycznej kształtował się układ dwupartyjny, którego biegunami były Venstre 
i Høyre59. 

Pierwszym krokiem opozycji na drodze przemian ustrojowych było prze-
prowadzenie w 1869 r. ustawy o corocznym posiedzeniu Stortingu. Umocniło 
to pozycję parlamentu, gdyż zbierając się częściej mógł efektywniej kontrolo-
wać działalność Rady i szybciej przełamać królewskie veto. Liberalni posłowie 
mieli jednak dalej idące cele - dążyli do uzyskania prawa pociągania rządu do 
politycznej odpowiedzialności60.

Kolejny etap przemian konstytucyjnych wiązał się z walką o dopuszczenie 
radców państwowych do prac parlamentu, zakładano bowiem, że ich udział 
w obradach ułatwi sprawowanie nad nimi kontroli. Separacja władz była bo-
wiem posunięta tak daleko, że ministrowie nie mogli uczestniczyć w obradach 
Stortingu. Demokratyczna opozycja rozpoczęła starania o zmianę konstytucji 
po tym, jak w 1872 r. na tronie zasiadł Oskar II. Ówczesny rząd Stanga był 
zdecydowanie przeciwny propozycjom reformy61.

 Po raz pierwszy zmianę konstytucji uchwalono 9 marca 1872 r., a dwa 
miesiące później król odmówił jej zatwierdzenia. W odpowiedzi Storting 15 
maja 1872 r. wyraził votum nieufności dla rządu Stanga. Doprowadziło to do 

58 J. Osiński, op. cit., s. 52-54; A. Bereza-Jarociński, op. cit., s. 157; T. Cieślak, Norwegia..., s. 40-41; B. Piotrowski, op. cit., s. 42.
59 T. Cieślak, Norwegia..., s. 47; B. Piotrowski, op. cit., s. 47-48; J. Osiński, op. cit., s. 58, 69-70, 90-92.
60 J. Osiński, op. cit., s. 58-62; K. Seignobos, op. cit., s. 565.
61 J. Osiński, op. cit., s. 63, 69; A. Bereza-Jarociński, op. cit., s. 160-161; K. Seignobos, op. cit., s. 565; T. Cieślak, 

Norwegia..., s. 48;
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rezygnacji trzech ministrów, ale gabinet nie upadł. Nowelizację ponownie 
uchwaliły dwie kolejne legislatury w 1874 i w 1877 r. Oskar II konsekwentnie 
odmawiał sankcji (podnosząc m.in., że kolejne uchwały nieznacznie różniły 
się treścią od tej z 1872 r.)62.

W wyniku wyborów z 1879 r. znów umocnili się liberałowie i przedstawi-
ciele chłopów. Król powołał ministrów gotowych do walki ze Stortingiem - na 
fotelu premiera Stanga zastąpił Ch. Selmer. Zmianę konstytucji o obecności 
członków Rady w Stortingu przegłosowano po raz czwarty 17 marca 1880 r. 
(trzeci raz w tej samej redakcji). Mimo to w maju król (działając za radą Sel-
mera) ogłosił, że odmawia zatwierdzenia nowelizacji konstytucji wywodząc, 
że w takim przypadku przysługuje mu veto absolutne (konstytucja nie roz-
strzygała tej kwestii). Odpowiadając władcy, na początku czerwca Storting - 
z inicjatywy Sverdrupa - uchwalił, że parlament posiada pełnię władzy prawo-
dawczej w sprawach ustrojowych i może nowelizować konstytucję niezależnie 
od woli króla. Idąc za radą ministrów król odrzucił i tę uchwałę. Wkrótce 
przedmiotem kampanii wyborczej stała się kwestia postawienia przed Trybu-
nałem wszystkich członków Rady63.

Wybory z listopada 1882 roku ponowie dały zwycięstwo demokratom, którzy 
wybrali w skład Lagtingu wyłącznie deputowanych opowiadających się za skaza-
niem ministrów. W kwietniu 1883 r. Odelting postawił Selmera i jego ministrów 
w stan oskarżenia. Wyrokiem z 27 lutego 1884 r. uznano winę członków gabinetu 
i pozbawiono ich urzędu. Trybunał przyjął, że przy zmianie konstytucji władca nie 
ma prawa veta. Król przyjął wyrok do wiadomości, rezolucję o odwołaniu radców 
wydał dopiero 11 marca (by podkreślić, że to on, a nie Trybunał, usunął mini-
strów). Oskar utworzył gabinet konserwatywny kierowany przez Ch. H. Schweiga-
arda. Wobec wrogości Stortingu już 31 maja premier podał się do dymisji. Królowi 
nie udała się próba utworzenia kolejnego konserwatywnego gabinetu i 26 czerwca 
1884 r. utworzenie rządu powierzył przywódcy lewicy Sverdrupowi. Od tej decyzji 
króla datuje się w Norwegii obowiązywanie zasady politycznej odpowiedzialności 
gabinetu przed Stortingiem64.

8. W Szwecji zasada rządów parlamentarnych kształtowała się bardzo po-
woli. Za panowania Oskara II (1872-1907) rozumiano już, że dla skutecznego 
działania rząd powinien mieć wsparcie większości parlamentarnej. W coraz 
większym stopniu układ sił w Riksdagu przesądzał o istnieniu gabinetu. Zasadą 
stało się, że premier ustępował, gdy jedna z izb odrzuciła wnoszony przezeń 

62 J. Osiński, op. cit., s. 65-66; K. Seignobos, op. cit., s. 566.
63 J. Osiński, op. cit., s. 61, 66; A. Bereza-Jarociński, op. cit., s. 162-163; K. Seignobos, op. cit., s. 566; B. Piotrowski, 

op. cit., s. 57-58. 
64 J. Osiński, op. cit., s. 66-69, A. Bereza-Jarociński, op. cit., s. 164, 201; B. Piotrowski, op. cit., s. 57-58.
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projekt ustawy. Sytuację komplikowało to, że w każdej z izb większość mogła 
mieć inna partia – zazwyczaj w izbie niższej dominowali agraryści, a w wyż-
szej – konserwatyści; dopiero po 1. wojnie światowej układ sił był w obu izbach 
podobny. W modelu szwedzkim nie istniała tendencja do tworzenia trwałych 
większościowych koalicji rządowych, a kompromisy i porozumienia między-
partyjne pojawiały się jedynie w konkretnych sprawach bieżących. Niektóre 
gabinety miały skład czysto polityczny, ale inne łączyły w składzie polityków 
z zawodowymi urzędnikami (gabinety Boströma i Öttera), bywały też ministe-
ria urzędnicze (jak rządy von Sydowa i Hammarskjolda)65. 

Przełomowe znaczenie miał rok 1905, gdy niepodległym państwem stała się 
Norwegia. Po rozwiązaniu unii - w Szwecji doszło do zmiany rządu, która – co 
było precedensem – obejmowała cały jego skład. Na czele gabinetu stanął konser-
watysta K. Lundeberg, ale w składzie ministerium znaleźli się przedstawiciele róż-
nych frakcji. Rząd ten tym różnił się od poprzednich, że dysponował większością 
w obu izbach. Lunberg deklarował, że jest przed Riksdagiem odpowiedzialny za 
kierunek polityki – zdaniem Grzybowskiego oznaczało to przyjęcie formuły rządu 
parlamentarnego. Rząd upadł, gdyż nie wypracował kompromisu z Norwegami66. 

Nowym premierem został K. Staaff, według T. Cieślaka pierwszy premier 
zawdzięczający urząd układowi sił w parlamencie. Podał się on do dymisji 
już w 1906 r., po odrzuceniu przez izbę wyższą projektu reformy ustrojowej, 
która miała zapewnić wpływ izby niższej na skład gabinetu, gdy izba wyższa 
miała działać jak brytyjska Izba Lordów. Kolejny gabinet - konserwatywny A. 
Lindmana – cieszył się poparciem izby wyższej i posłów chłopskich. Przetrwał 
do 1911 r., mimo że liberalno-socjaldemokratyczna większość w izbie niższej 
czterokrotnie demonstrowała dezaprobatę wobec polityki rządu; został odwo-
łany dopiero po dwukrotnej porażce konserwatystów w wyborach67.

Obowiązywała już wówczas zasada, że gabinet tworzy przywódca partii 
najsilniejszej w izbie niższej. Zatem Gustaw V o utworzenie rządu zwrócił 
się do przywódcy liberałów Staaffa, choć w izbie wyższej niewielką przewagę 
mieli konserwatyści68. Drugi rząd Staaffa znalazł się w sporze z królem o wy-
datki na zbrojenia. Na początku 1914 r. bez konsultacji z Radą Gustaw V ogło-
sił manifest przeciwny polityce rządu. Staaff podał się do dymisji protestując 
przeciw złamaniu konstytucji. Konserwatywny gabinet H. Hammarskjölda 
ustąpił, gdy w marcu 1917 r. Riksdag obniżył wydatki na armię. Urząd pre-
miera objął konserwatysta C. Swartz (choć najsilniejszą frakcją byli socjal-

65 M. Grzybowski, Prawnoustrojowe..., s. 24-26.
66 Ibidem, s. 26; T. Cieślak, Szwecja..., s. 64-68; L. Kowalska-Postén, op. cit., s. 36.
67 T. Cieślak, Szwecja..., s. 66-69; M. Grzybowski, Prawnoustrojowe..., s. 27-29; L. Kowalska-Postén, op. cit., s. 36-37.
68 M. Grzybowski, Prawnoustrojowe..., s. 27.
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demokraci). Po wyborach, w których socjaldemokraci zdobyli 97 mandatów, 
Swartz ustąpił, a przywódca lewicy Brating nie podjął się utworzenia rządu 
tłumacząc, że nie ma większości. Powstał więc liberalno-socjaldemokratyczny 
gabinet N. Edéna, co A. Kersten uznaje za zwycięstwo systemu parlamentar-
no-gabinetowego69. 

Wypada zgodzić się z Grzybowskim, który podaje, że przed 1917 r. nie mo-
gła w ostatecznej formie ukształtować się zasada politycznej odpowiedzialno-
ści gabinetu wobec Riksdagu. Przede wszystkim – nie przewidywała jej obo-
wiązująca konstytucja. Pod jej rządami nie można było uchwalić ani votum 
zaufania, ani votum nieufności skutkującego wprost odwołaniem gabinetu. 
Riksdag mógł jedynie wystosować do króla petycję, w której zwracał się o od-
wołanie ministrów70. 

9. W Danii od połowy stulecia kształtowały się nowoczesne partie. 
U władzy pozostawali wspierani przez władcę konserwatyści, a opozycję sta-
nowili liberałowie i stronnictwo chłopskie - Venstre71. 

Po przegranej wojnie król usunął premiera Monrada. Od 1865 r. premierem 
był hrabia Frijs. Kierował gabinetem konserwatywnym, mimo że w Folketingu 
przewagę miała Venstre, a w Landstingu dominowali liberałowie. Gabinet trwał 
dzięki wsparciu króla, a podał się do dymisji, gdy lewicy udało się odrzucić projekt 
budżetu. Od 1870 r. rządem kierował hrabia Holstein-Holsteinborg. Konserwa-
tywna prawica miała poparcie króla i przewagę w Landstingu, a w Folketingu zale-
dwie kilku posłów. Premier porozumiał się więc z liberałami i zyskał ich wsparcie 
za trzy teki ministerialne72. Nie ma wątpliwości, że w ówczesnej Danii nie było 
jeszcze systemu parlamentarnego, choć opisane wyżej sytuacje – upadek rządu 
w wyniku głosowania w Folketingu i pozyskiwanie parlamentarnego poparcia 
w zamian za funkcje ministerialne – wskazywały, że w Danii stopniowo kształto-
wały się mechanizmy rządów parlamentarnych.

Na początku lat 70. Venstre miała w Folketingu około połowy mandatów, 
była jednak podzielona na frakcje, które różnił stosunek do konserwatywnego 
rządu. Po wyborach 1872 r. Venstre posiadała w Folketingu łącznie 58 man-
datów, czyli bezwzględną większość73. Polem walki o władzę między królem 
i jego ministrami a Folketingiem stało się uchwalanie budżetu (który w la-

69 A. Kersten, op. cit., s. 346-348; T. Cieślak, Szwecja..., s. 71-72; M. Grzybowski, Prawnoustrojowe..., s. 28; S. Sagan, 
Współpraca..., s. 22; L. Kowalska-Postén, op. cit., s. 37.

70 M. Grzybowski, Prawnoustrojowe..., s. 28-29.
71 Idem, Systemy..., s. 10.
72 W. Czapliński, op. cit., s. 200-208; W. Czapliński, K. Górski, op. cit., s. 306; K. Seignobos, op. cit., s. 577.
73 W. Czapliński, op. cit., s. 210-213, W. Czapliński, K. Górski, op. cit., s. 308-310.
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tach 1870-1873 przyjmowano nieznaczną większością głosów)74. Zasadniczy 
problem duńskiej opozycji polegał na tym, że przy wynikającej z konstytucji 
równorzędności obu izb, samo uzyskanie większości w Folketingu nie dawało 
wpływu na skład rządu ani przewagi przy uchwalaniu ustaw. Obowiązujące 
prawo wyborcze w praktyce pozbawiało Venstre szans na zdobycie większości 
również w izbie wyższej. Od początku lat 70. trwała więc walka lewicy o prze-
wagę izby niższej i wprowadzenie parlamentarnej odpowiedzialności ministe-
rium75. W 1873 r. Folketing wystosował adres do króla, w którym przedstawiał 
swą wizje ustroju Danii – niezbędnym warunkiem monarchii konstytucyjnej jest 
zgoda rządu z izbą, która wyszła z łona narodu, a administrować krajem po-
winny gabinety dostrojone do reprezentacji narodu. Władca jednak wyraźnie 
odpowiedział, że izby mają równorzędne stanowisko, a on jest uprawniony do 
zachowania ministerium popieranego choćby przez jedną z izb (czyli przez za-
chowawczy Landsting)76.

Gdy jesienią 1873 r. Folketing odrzucił projekt budżetu, król rozwiązał izbę, 
a nowe wybory potwierdziły przewagę lewicy. Przez kilka miesięcy istniał kon-
serwatywny gabinet Fonnesbecha, a w czerwcu 1875 r. na czele rządu stanął Jacob 
Brønnum Scavenius Estrup. Okazał się on politykiem silnym i na tyle skutecz-
nym, że na niemal dwadzieścia lat zapewnił dominację konserwatywnej prawicy 
i zawrócił Danię z drogi ku systemowi parlamentarnemu77.

Okres rządów Estrupa to stały konflikt między egzekutywą a legislatywą. 
Gabinet cieszył się poparciem Chrystiana IX i miał większość w izbie wyższej, 
a spór gabinetu z Folketingiem toczył się wokół uchwalania budżetu. Konflikt 
zaostrzył się po tym, jak w 1876 r. lewica zdobyła w Folketingu 74 mandaty. 
Każda z izb uchwaliła swoją wersję budżetu i nie udawało się osiągnąć kom-
promisu, więc w kwietniu 1877 r. król rozwiązał izbę niższą i ogłosił budżet 
prowizoryczny. Przy okazji wyraźnie obwieścił, że nie da sobie odebrać prawa 
powoływania według swego uznania ministrów. Podzielona lewica była nie-
zdolna do stanowczych działań wobec rządu, choć utrzymywała się jej prze-
waga w Folketingu. W kolejnych latach Venstre doprowadzała do odrzucenia 
budżetu przez izbę niższą, ale za przedłożeniem rządowym opowiadał się 
Landsting, a rząd wykonywał je jako tymczasowe prawo finansowe wprowa-
dzone przez monarchę z powołaniem się na art. 25 konstytucji. Władca ko-
rzystał też z prawa rozwiązania Folketingu, ale kolejne wybory potwierdzały 
jednak dominację Venstre78.

74 K. Seignobos, op. cit., s. 576-577.
75 W. Czapliński, op. cit., s. 212-213; W. Czapliński, K. Górski, op. cit., s. 310.
76 K. Seignobos, op. cit., s. 577.
77 W. Czapliński, K. Górski, op. cit., s. 313; W. Czapliński, op. cit., s. 204-205, 213-218.
78 K. Seignobos, op. cit., s. 577-579; W. Czapliński, op. cit., s. 218-228; W. Czapliński, K. Górski, op. cit., s. 314-318.
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Na początku lat 90. doszło do porozumienia prawicy z umiarkowaną lewicą. 
Uzgodniono wówczas, że działalność rządu musi być oparta o budżet uchwa-
lony przez parlament (a nie o prowizorium budżetowe), nie porozumiano się 
jednak co do przyjęcia systemu parlamentarnego. W związku z ugodą stron-
nictw w 1894 r. ustąpił Estrup, a na czele kolejnego prawicowego gabinetu stanął 
baron Reedtz-Thott. Wybory z 1895 r. przyniosły sukces tej części lewicy, któ-
ra była przeciwna porozumieniu (Venstrereformpartiet). Reedtz-Thott odszedł, 
gdy pod koniec 1896 r. nie zyskał poparcia dla projektu budżetu, a kolejne pra-
wicowe gabinety wciąż nie miały poparcia większości deputowanych. W wy-
borach z 1901 r. Venstrereformpartiet zdobyła 76 mandatów (na 114), socjaliści 
14, a prawica zaledwie 8. Wówczas kierowanie rządem król powierzył luźno 
związanemu z lewicą Johanowi Henrikowi Deuntzerowi. Większość tek objęli 
politycy lewicy (w tym jeden chłop – Ole Hansen), co uznawane jest za przełom 
ustrojowy i przyjęcie w Danii systemu parlamentarnego79. 

Rząd Deuntzera nie miał poparcia w konserwatywnym Landstingu, roz-
luźniła się współpraca lewicy z socjalistami, sama zaś Venstre nie była jedno-
lita i nie cała wspierała nowy gabinet, który przetrwał tylko do stycznia 1905 
r., gdy premier podał się dymisji po atakach na ministra obrony. Kolejnym 
szefem rządu został Jens Christian Christensen – przywódca lewicy, mającej 
większość w Folketingu, a więc potwierdziła się logika systemu parlamentar-
nego. Od 1908 r. rząd mógł liczyć na wsparcie monarchy – Fryderyka VIII, 
który zasiadł wówczas na tronie i gotów był współpracować z partią większo-
ściową80.

Gabinet Christensena upadł w wyniku afery finansowej, po tym jak mini-
ster Alberti przyznał się do przywłaszczenia publicznych pieniędzy. Po prze-
granym głosowaniu w Folketingu premier złożył urząd, a na czele rządu stanął 
N. Neergaard z umiarkowanej frakcji Venstre. Zdymisjonowany Christensen 
został wraz z Bergiem oskarżony przed Trybunałem Państwowym o zaniedba-
nie w urzędowaniu. Berga skazano na grzywnę, a Christensena uniewinniono. 
Ministerium Neergarda przetrwało do lipca 1909 r., a premier podał się do 
dymisji po wyborczej porażce lewicy. Kolejny gabinet Holsteina-Ledreborga 
istniał tylko przez miesiąc i był pierwszym duńskim ministerium, które ustą-
piło w wyniku przegłosowania votum nieufności. Władzę przejęli wówczas 
radykałowie, a nowy mniejszościowy gabinet utworzył C. Zahle81.

W 1910 r. nieposiadający większości rząd doprowadził do rozwiązania par-
lamentu, wybory przyniosły sukces Venstre (w Folketingu: 57 mandatów, przy 

79 K. Seignobos, op. cit., s. 579; W. Czapliński, op. cit., s. 232-234, 243; W. Czapliński, K. Górski, op. cit., s. 320-321.
80 W. Czapliński, op. cit., s. 244-246; W. Czapliński, K. Górski, op. cit., s. 322-325.
81 W. Czapliński, op. cit., s. 246-248; W. Czapliński, K. Górski, op. cit., s. 325-326; 338-339.
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13 prawicy, 20 radykałów i 24 socjalistów, w Landstingu – prawica 30, lewica 
21, radykałowie 5, socjaliści 4). Zjednoczona lewica utworzyła gabinet K. Ber-
stena. Po wyborczym sukcesie radykałów i socjalistów w 1913 r. na fotel pre-
miera powrócił Zahle, a jego mniejszościowy gabinet przetrwał aż siedem lat82. 

10. Przyjęcie parlamentaryzmu zbiegło się w Norwegii z powstaniem no-
woczesnych stronnictw, Venstre i Hoyre w 1884 r. stały się ogólnokrajowymi 
partiami masowymi, a trzy lata później powstała partia socjalistyczna. Lewica 
podzieliła się na Moderate Venstre i Rene Venstre (czyli na lewicę umiarkowaną 
Sverdrupa i prawdziwą Bjornsona). W 1888 r przed votum nieufności ocalił 
Sverdrupa sojusz z konserwatywną prawicą. Większość dawnych demokratów 
znalazła się w opozycji wobec premiera, a w wyborach 1889 r. konserwatyści 
uzyskali ponad 50 mandatów (radykałowie 38, a grupa Sverdrupa 22). W lip-
cu 1889 r. król powołał rząd konserwatywny na czele z Emilem Stangiem83.

W marcu 1891 r Stang podał się do dymisji po tym, jak Storting – wbrew kon-
serwatystom – przegłosował rezolucję dotyczącą samodzielności Norwegii w spra-
wach dyplomatycznych. Nowy gabinet utworzył polityk stronnictwa radykalnego 
J. W. Steen. Początkowo kierował on gabinetem mniejszościowym, ale w wybo-
rach z 1891 r. zyskał większość mandatów (65, przy 35 konserwatystów i 14 grupy 
Sverdrupa)84. Narastał konflikt Stortingu z Oskarem II, który w 1892 r. nie przy-
jął dymisji gabinetu (złożonej po odrzuceniu przez władcę prawa o konsulatach). 
W kwietniu 1893 r. monarcha powołał kolejne konserwatywne i prounijne mini-
sterium Stanga, utrzymywał je mimo votum nieufności przegłosowanego przez 
Storting. Wybory z 1894 r. przyniosły większość lewicy, która w parlamencie oba-
lała rządowe projekty ustaw i przyjmowała kolejne bezskuteczne uchwały o votum 
nieufności. Do 1898 r. władca zachowywał rząd Stanga, który miał poparcie około 
40 deputowanych - nawet gdy ten złożył dymisję w 1895 r.85

Przełom stuleci przyniósł demokratyzację prawa wyborczego. W 1897 r. 
prawa wyborcze przyznano wszystkim mężczyznom po 25. roku życia, od 
1905 r. wybory były bezpośrednie, w 1907 r. kobiety nabyły prawo głosu w wy-
borach samorządowych, zaś sześć lat później na równi z mężczyznami mogły 
brać udział w wyborach do Stortingu86. Na początku XX w. większość man-
datów posiadała Venstre, a na prawicy wyodrębnia się tzw. narodowa Høire, 
gotowa do współdziałania z liberałami dla obrony norweskich interesów. Po 

82 W. Czapliński, op. cit., s. 248-249.
83 B. Piotrowski, op. cit., s. 57, 62-64; K. Seignobos, op. cit., s. 567-568; J. Osiński, op. cit., s. 72, 86, 92-93.
84 B. Piotrowski, op. cit., s. 74.
85 Ibidem, s. 81-82, 108; K. Seignobos, op. cit., s. 568; J. Osiński, op. cit., s. 73, 78-79, 118.
86 B. Piotrowski, op. cit., s. 108; T. Cieślak, Norwegia..., s. 86.



Skandynawska droga do parlamentaryzmu

299

upadku rządu Steena w 1902 r. działały prawicowe gabinety Blehra i Hageru-
pa, a w marcu 1905 r. na czele rządu narodowej solidarności stanął Michelsen, 
(po odrzuceniu przez Storting propozycji kompromisu w konflikcie ze Szwe-
cją i dymisji dwóch ministrów w gabinecie Hagerupa)86.

W maju 1905 r. Oskar II odmówił zatwierdzenia ustawy o służbie konsu-
larnej. Michelsen podał się do dymisji, a król nie był w stanie stworzyć no-
wego rządu. Storting 7 czerwca 1905 r. podjął uchwałę o rozwiązaniu unii, 
wskazując na niezdolność króla do wykonywania konstytucyjnych zadań i po-
wierzając rządowi Michelsena wykonywanie obowiązków władcy. Nowy król 
- Haakon VII wydawał się być pogodzony ze znaczącym ograniczeniem roli 
panującego i zasadami systemu parlamentarno-gabinetowego87.

Początkowo norweski parlamentaryzm funkcjonował według modelu 
dwóch partii dominujących (Venstre i Høire). Mimo istnienia systemu dwu-
partyjnego nie doszło do zdominowania parlamentu przez rząd (jak w Wiel-
kiej Brytanii). Specyfika norweskiego ustroju polega na tym, że istnienie rządu 
często wynika nie tyle z zaufania większości, co z braku wyraźnego sprzeciwu 
Stortingu. Gabinet trwa jeśli nie dozna w wyborach wyraźnej porażki. Czę-
sto funkcjonuje tzw. parlamentaryzm mniejszościowy, gdy rząd ma wyraźne 
wsparcie jedynie ze strony mniejszości w Stortingu. W latach 1907-1920 ist-
niały gabinety posiadające wyraźną większość (jak rządy Konowa i Bratlie), 
ale i takie, które wspierała jedynie mniejszość posłów (jak rząd Løvlanda na 
przełomie 1907 i 1908 r. i pierwszy rząd Knudsena)87.

Powstanie parlamentaryzmu w Szwecji, Danii i Norwegii można ująć w pe-
wien schemat. Początkiem przemian ustrojowych było wprowadzenie mo-
narchii konstytucyjnej (w Szwecji jeszcze na początku XVIII w. z konstytucją 
z 1809 r., w Norwegii w 1814 r., a w Danii w 1849 r.). Dziewiętnastowieczne 
ustawy zasadnicze władzę wykonawczą powierzały królowi. Miał ją sprawo-
wać z Radą, której członków powoływał i odwoływał, zaś parlament nie miał 
wpływu na decyzje władcy. Stopniowo Rada Państwowa przestawała być ze-
społem doradców panującego - przejmowała zadania egzekutywy, zaś monar-
cha miał coraz mniejszy wpływ na jej bieżącą działalność. Szef ministerium 
stawał się rzeczywistym kierownikiem spraw państwowych (Estrup w Danii, 
De Geer w Szwecji, Stang w Norwegii).

W skandynawskich parlamentach umacniał się ruch liberalny i coraz liczniejsi 
byli przedstawicieli chłopów. Domagali się oni reform ustrojowych, w tym wpły-
wu posłów na skład rządu. Już w połowie stulecia zdarzało się, że władca pozby-
wał się ministrów, którzy nie mieli poparcia w parlamencie, wynikało to jednak 
z jego decyzji, a nie z istnienia votum nieufności.

87 J. Osiński, op. cit., s.74, 80-81.
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Nordycki parlamentaryzm nie powstał w wyniku nowelizacji ustaw zasadni-
czych, ale przez przyjęcie zasady, że wyraźne zanegowanie polityki Rady przez 
parlament skutkuje upadkiem gabinetu i powołaniem takiego, który cieszy się 
poparciem większości posłów. Za pioniera przemian ustrojowych uchodzi Nor-
wegia, w której w 1884 r. król zmuszony był utworzyć rząd Sverdrupa – zgodnie 
z wolą Stortingu. Przełom nie był wcale ostateczny, gdyż jeszcze w latach 90. wład-
ca utrzymywał konserwatywny rząd mimo wyraźnego sprzeciwu izby. Z pewno-
ścią jednak system parlamentarno-gabinetowy obowiązywał od uzyskania samo-
dzielności państwowej w 1905 r. Bardziej jednoznaczna była sytuacja Danii – tam 
parlamentaryzm zwyciężył w 1901 r. gdy premierem został Deuntzer posiadający 
większość w Folketingu. Odtąd obowiązywały nowe reguły tworzenia rządu, a ist-
nienie gabinetów mniejszościowych nie stanowiło wyjątku od zasady rządów par-
lamentarnych, było bowiem jedynie konsekwencją układu sił w izbie. W Szwecji 
od początku XX w. Riksdag miał coraz większy wpływ na skład gabinetu i jego 
trwanie, a ostateczne przyjęcie zasady odpowiedzialności datowane jest na rok 
1917, gdy powstanie rządu Edéna było wynikiem układu sił w parlamencie.

Co ciekawe – w monarchiach skandynawskich nawet faktyczne przyjęcie 
zasady odpowiedzialności parlamentarnej gabinetu nie przyniosło noweliza-
cji konstytucji. Formalnie powoływanie i odwoływanie ministrów nadal po-
zostawało uprawnieniem władcy, a skuteczność votum nieufności wynikała 
jedynie z powszechnej akceptacji reguł demokracji parlamentarnej.
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