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Problem prezydentury w okresie odzyskiwania niepodległości

W monografi i Instytucjonalizacja przemian ustrojowych na Litwie, Łotwie i w Esto-
nii J. Zieliński sformułował pogląd, że w okresie następującym po I wojnie światowej 
w krajach bałtyckich, tj. na Litwie, Łotwie i w Estonii, wystąpiły trzy następujące po 
sobie „fazy odzyskiwania niepodległości”. Społeczeństwa wskazanych tu państw prze-
były zatem fazy:
a)  kształtowania idei samodzielności państwowej oraz poszukiwania protektora nie-

podległego bytu;
b)  prób narzucenia systemu władzy radzieckiej;
c)  ukształtowania państwowości opartej na deklaracji niepodległości1.

W pierwszej fazie, a w szczególności – w przełomowym dla losów imperium rosyjskie-
go 1917 roku – dominowały zarówno na Łotwie, jak i w Estonii nadzieje na demokratyza-
cję systemu ustrojowego Rosji oraz przychylność jej nowego kierownictwa państwowego 
(Rządu Tymczasowego powstałego w następstwie rewolucji lutowej) dla autonomicznych 
aspiracji Łotyszy i Estończyków. Przeważała opcja pozostania w obrębie państwa rosyj-
skiego lub utworzenia państw buforowych pomiędzy Rosją a Niemcami2.

Zakończenie podstawowego konfl iktu zbrojnego na froncie wschodnim I wojny 
światowej i podpisanie traktatu brzeskiego (3 marca 1918 roku) przyniosło – po stronie 
Rosji – wyrzeczenie się pretensji do zwierzchnictwa nad terytoriami Litwy, Łotwy oraz 
Estonii. Wykorzystując to, Estoński Komitet Ocalenia (Päästmise Komitee) opubliko-
wał – jeszcze w okresie rokowań 24 lutego 1918 roku – Manifest niepodległości Estonii3. 
Bezpośrednio po tym utworzony został Tymczasowy Rząd Republiki Estońskiej. Jego 
przewodniczącym (premierem) został przywódca Komitetu Ocalenia, Konstantin Päts.

* Prof. zw. dr hab., Uniwersytet Jagielloński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.
1 J. Zieliński, Instytucjonalizacja przemian ustrojowych na Litwie, Łotwie i w Estonii, Warszawa 2004, 

s. 17; Ł. Makowski, System polityczny Łotwy, Katowice–Toruń 2010, s. 20–21.
2 Odmienną opcję – w kierunku powiązania się z Niemcami jako protektorami państwowości litew-

skiej obrali Litwini. Por. W. Mościcki, J. Cynarski, Historia najnowsza. Wiek XX, Warszawa (brw.), t. 3, 
s. 502.

3 Zob. szerzej: J. Lewandowski, Estonia, Warszawa 2001, s. 65.



215Prezydent jako stabilizator systemu rządów w Estonii i na Łotwie w latach 1918–1940 

Terytorium Łotewskie było w tym czasie podzielone. Latgalia i Liwlandia pozostały 
w obszarze wpływów rosyjskich, Kurlandia (z miastem Rygą) natomiast znajdowała się 
pod władzą niemiecką. Pozostałe ziemie łotewskie należały do strefy „przechodniej”. 
W geopolitycznych planach Niemiec miały one dać początek kadłubowemu państwu 
bałtyckiemu, powiązanemu politycznie i gospodarczo z Niemcami4.

Władze Niemiec nie były zainteresowane utworzeniem niezależnych państw: Łotwy 
i Estonii. Ich dążenia sprowadzały się do wykreowania Księstwa Bałtyckiego pozosta-
jącego w unii personalnej z Cesarstwem Niemieckim. Podejmowane w tym kierunku 
wysiłki zbiegły się w czasie z oznakami zbliżającej się klęski państw centralnych5.

19 listopada 1918 roku władzę w Estonii uzyskał Tymczasowy Rząd Konstantina 
Pätsa, na Łotwie zaś – 18 listopada 1918 roku nowo powstała Rada Ludowa (Tautas 
Padome) proklamowała Deklarację niepodległości, mieszczącą również pewne reguły 
ustrojowe6.

Zarówno Tymczasowy Rząd Republiki Estońskiej, jak i Rada Ludowa na Łotwie nie 
posiadały legitymizacji politycznej wynikającej z przeprowadzonych wyborów oraz 
z oparcia – w wypadku Tymczasowego Rządu – na zaufaniu większości w pochodzą-
cym z wyborów organie przedstawicielskim. Łotewska Rada Ludowa powstała w wy-
niku desygnowania jej członków (w liczbie 74) przez ugrupowania polityczne i środo-
wiska niepodległościowe. Rada z kolei powołała pierwszy tymczasowy rząd łotewski, 
którego premierem został Kărlis Ulmanis.

Wkrótce tereny Estonii i Łotwy stały się areną prób siłowego wprowadzenia wła-
dzy radzieckiej. Wojska radzieckie zostały jednak wyparte z terytorium Estonii przez 
oddziały estońskie płk. Johanesa Laidonera (w pierwszych miesiącach 1919 roku) oraz 
z terenów Łotwy przez oddziały łotewskie (przy wsparciu w 1920 roku przez wojska 
RP pod dowództwem gen. Rydza-Śmigłego). Wobec perspektywy wojny radziecko-pol-
skiej w 1920 roku Rosja Radziecka zawarła układy o nieagresji z Estonią – 2 lutego 1920 
roku oraz Łotwą – 12 lipca 1920 roku. Celem tych porozumień było zagwarantowanie 
neutralności tych państw w zbliżającej się wojnie; ceną było sytuacyjne wyrzeczenie się 
przez Rosję roszczeń terytorialnych oraz uznanie niepodległości Estonii i Łotwy7.

Jakkolwiek wprowadzony stan wojny (w Estonii – we wrześniu 1918 roku, na Ło-
twie – w lutym 1919 roku) nie sprzyjał instytucjonalizacji struktur władzy publicznej, 
ustanawianych na dłuższy czas, w obu państwach zainicjowane zostały działania służą-
ce budowie demokratycznych struktur państwowych. W wyborach do Zgromadzenia 
Ustawodawczego (Asutarkogu) Estonii (5–7 kwietnia 1919 roku) zwyciężyły ugrupo-
wania lewicowe, w tym: Estońska Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza. Zawarła ona 
sojusz z Estońską Partią Pracy. Rezultatem było powołanie koalicyjnego rządu Otto 
Strandmannena. W nowo wybranym parlamencie ugrupowania prorządowe dyspono-
wały 78 mandatami. Opozycja centroprawicowa miała poparcie 42 posłów w studwu-
dziestoosobowym parlamencie. Zgromadzenie Ustawodawcze potwierdziło deklarację 

4 Por. W. Mościcki, J. Cynarski, op.cit., s. 506.
5 Cesarz Wilhelm II podpisał nawet akt niepodległości Księstwa, gdzie ustanowiono Radę Regencyjną. 

Wybuch rewolucji w Niemczech oraz klęski na froncie zachodnim zadecydowały o niepowodzeniu wska-
zanych tu planów władz niemieckich.

6 P. Kierończyk, Wstęp [w:] Konstytucja Łotwy, Warszawa 2001, s. 9.
7 J. Zieliński, op.cit., s. 22.
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niepodległości Estonii i podjęło prace nad tymczasową konstytucją republiki. Została 
ona uchwalona 4 czerwca 1919 roku.

Tymczasowa ustawa zasadnicza Estonii wyróżniała się – na tle podobnych aktów 
konstytucyjnych pozostałych państw bałtyckich – relatywnie szerokim zakresem re-
gulacji oraz ustanowieniem, obok struktury naczelnych organów republiki, gwarancji 
niektórych wolności obywateli, a także – praw mniejszości zamieszkujących Estonię8.

Na Łotwie w wyborach do Zgromadzenia Ustawodawczego (Satversmes Sapulce), 
przeprowadzonych 17–18 czerwca 1920 roku, najliczniejszą reprezentację w stupięć-
dziesięcioosobowym parlamencie uzyskali socjaldemokraci. Obsadzili oni 57 ze 150 
mandatów. Słabiej reprezentowany był centrowy Związek Chłopski z Kărlisem Ulma-
nisem, dysponujący 26 mandatami. W Zgromadzeniu Ustawodawczym wytworzył się 
układ dwóch bloków politycznych, skupionych wokół socjaldemokracji oraz Związku 
Chłopskiego. Zgromadzenie ustanowiło dwa tymczasowe akty konstytucyjne: pro-
klamację o utworzeniu niezależnej i demokratycznej Republiki Łotewskiej (z 27 maja 
1920 roku) oraz statut tymczasowy państwa z 1 czerwca 1920 roku, spełniający funkcję 
kadłubowej konstytucji tymczasowej9.

Uchwalenie w Estonii oraz na Łotwie tymczasowych regulacji konstytucyjnych nie 
zamknęło dyskusji publicznej nad postulowanymi rozwiązaniami ustrojowymi. Do 
najgoręcej dyskutowanych należały kwestie ujęcia zasady trójpodziału władz, pozycji 
ustrojowej prezydenta w kontekście zasady trójpodziału oraz relacji: państwo–związki 
wyznaniowe. Najogólniej rzecz ujmując, ugrupowania prawicy – zarówno estońskiej, 
jak i łotewskiej – opowiadały się za silną pozycją prezydenta. Lewica natomiast optowała 
za parlamentarną formą rządu, jakkolwiek ze wzmocnioną ustrojowo i kompetencyjnie 
pozycją prezydenta. W Estonii poszukiwano wzorca ustrojowego w konstytucji Szwaj-
carii. Na Łotwie dla niektórych ugrupowań pożądany model konstytucyjny ukształto-
wała konstytucja niemieckiej Republiki Weimarskiej10. Nawiązywały one w swych pro-
pozycjach do jej rozwiązań ustrojowych.

Problem prezydentury w konstytucji estońskiej z 1920 roku 
i łotewskiej z roku 1922

Po stosunkowo krótkiej debacie Zgromadzenie Konstytucyjne Estonii uchwaliło ca-
łościową Konstytucję Republiki Estońskiej już 21 grudnia 1920 roku11. Ustrojodawca 
nadał systemowi konstytucyjnemu Estonii postać modelu o wydatnych cechach parla-
mentarnej formy rządów. Jednoizbowe, liczące 100 deputowanych, estońskie Zgroma-
dzenie Państwowe (Riigikogu) stało się centralnym organem państwa w systemie władz 

8 P.  Łossowski, Kraje bałtyckie na drodze od demokracji parlamentarnej do dyktatury (1918–
–1934), Wrocław–Warszawa–Kraków 1972, s. 21.

9 Ibidem, s. 22.
10 Ibidem, s. 23–25.
11 Por. tekst konstytucji w publikacji: Nowe konstytucje, przeł. J. Makowski, Warszawa 1925, s. 115–

–133.
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podzielonych (na ustawodawczą, wykonawczą oraz sądową). Zgromadzenie, wybierane 
w wyborach powszechnych, bezpośrednich i proporcjonalnych na trzyletnią kadencję, 
reprezentowało naród-suwerena. Było jedynym organem ustawodawczym Republiki 
wyposażonym nadto w znaczące uprawnienia kreacyjne i kontrolne. Riigikogu wybie-
rało skład rządu oraz – rzecz znamienna – sędziów; powoływało też dowódcę sił zbroj-
nych Estonii.

Riigikogu zyskało konstytucyjne upoważnienie dostosowywania swej liczebności 
do potrzeb sprawnego reprezentowania suwerena-narodu estońskiego. Sekretariat par-
lamentu wyposażony został w prawo wydawania aktów wykonawczych do ustaw, co 
było rozwiązaniem swoistym (choć spójnym z zasadą monopolizacji przez parlament 
uprawnień prawodawczych).

Daleko posunięta parlamentyzacja systemu rządów i nieufność względem egzekuty-
wy wyraziły się w zaniechaniu utworzenia odrębnej instytucji prezydenta. W instytucji 
tej (mającej postać monokratyczną) upatrywano zagrożenia dla pozycji parlamentu, 
a pośrednio także (choć bez specyfi kacji) dla obywateli i ich swobód. Z tego też po-
wodu, uchylając się od wykreowania osobnej instytucji głowy państwa, ustrojodawca 
estoński oddał wypełnianie roli ustrojowej głowy państwa (riigivanen) każdorazowemu 
przewodniczącemu rządu (premierowi).

Przejawem nieufności wobec władzy jednostki było zatem całkowite uchylenie się 
od wykreowania instytucji prezydenta Republiki. Konstytucja estońska z 1920 roku 
przewidywała natomiast dość szerokie zastosowanie instytucji referendum (głosowania 
ludowego). Jeśli w głosowaniu tym większość uczestników zakwestionowała określone 
konstytucyjnie akty parlamentu, konieczne stawało się odnowienie mandatu Zgroma-
dzenia Państwowego w przedterminowych wyborach parlamentarnych12. Świadczyło to 
o znaczeniu referendum.

Prace nad całościową Konstytucją Republiki Łotewskiej trwały do lutego 1922 roku; 
Konstytucja ta ustanowiona została 15 lutego 1922 roku; weszła w życie 7 listopada 
1922 roku13. Konstytucja łotewska z roku 1922, w odróżnieniu od swej estońskiej odpo-
wiedniczki, była aktem koncentrującym się na określeniu zasad organizacji oraz funk-
cjonowania aparatu państwowego (przy zredukowanej regulacji w sferze relacji: pań-
stwo–obywatel). Reprezentowała więc bliski konstytucjom państw nordyckich model 
konstytucji-aktu o formie rządu.

Konstytucja respektowała zasadę trójpodziału władzy. Władzę ustawodawczą pozo-
stawiała w gestii sejmu (Saeima), pochodzącego z wyborów powszechnych i bezpośred-
nich, na kadencję trzyletnią. Dominację sejmu w sferze ustawodawstwa równoważyła 
mocna pozycja „dwuelementowej” egzekutywy w osobie premiera i kierowanego przez 
niego rządu.

Wybierany przez sejm na trzyletnią kadencję Prezydent Republiki Łotwy uzyskał 
pozycję głowy państwa i najwyższego arbitra, rozstrzygającego spory i konfl ikty mię-
dzy władzami. Rola prezydenta zwiększała się zatem w warunkach przesileń politycz-

12 Innym dowodem demokratyzmu konstytucji Estonii z 1920 r. były szerokie gwarancje dla realiza-
cji praw mniejszości narodowych zamieszkałych na terytorium Estonii (ze szczególnym uwzględnieniem 
mniejszości niemieckiej, szwedzkiej oraz rosyjskiej). Por. J. Lewandowski, op.cit., s. 100–101.

13 Por. Konstytucja Republiki Łotewskiej [w:] Nowe Konstytucje..., s. 137–153.
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nych. Arbitraż prezydencki poddany został jednak wyraźnemu ograniczeniu. W wy-
padku konfl iktu parlamentu z rządem prezydent nie mógł rozstrzygnąć tego sporu na 
niekorzyść parlamentu – przez jego przedterminowe rozwiązanie. Dowodziło to choć 
pośrednio dominacji czynnika parlamentarnego nad prezydenckim, czego jeszcze wy-
raźniejszym przejawem był sam tryb wyboru prezydenta.

Faktyczne znaczenie prezydenta uzależnione było od trzech zasadniczych czynni-
ków natury socjo-politycznej. Po pierwsze, rola prezydenta była większa w warunkach 
rozproszenia sił partyjnych i braku stabilnej większości parlamentarnej. Po wtóre, jego 
wpływ umacniały sytuacje konfl iktowe na linii: parlament–rząd. Po trzecie, wiele zale-
żało od pozycji osobistej, autorytetu oraz zręczności piastuna funkcji głowy państwa.

Po wyborach parlamentarnych w 1922 roku ukształtował się na Łotwie dwubie-
gunowy układ partyjny. Przy zwycięstwie Związku Chłopskiego silną reprezentację 
uzyskała w Sejmie partia socjaldemokratyczna14. Prezydent mógł zatem „lawirować” 
pomiędzy dążeniami dwóch głównych partii, zdobywając dodatkowe punkty dla swej 
pozycji politycznej15.

W Estonii ukształtował się, poczynając od wyborów do Riigikogu w 1920 roku, wie-
lopartyjny system polityczny. Nieznaczną przewagę uzyskała w tych wyborach Partia 
Pracy (22 mandaty). Kolejną pozycję zajęli agrariusze (21 mandatów), trzecią zaś– so-
cjaldemokraci (18 mandatów)16.

Po zniesieniu (w 1922 roku w Estonii, w dwa lata później – na Łotwie) stanu wojen-
nego nastał klimat ułatwiający powstawanie i rozwój nowych partii politycznych. Pro-
porcjonalny podział mandatów, niskie progi zaporowe oraz aktywność liderów sprzy-
jały pluralizacji reprezentacji politycznej. Spory poklask uzyskały hasła populistyczne 
i nacjonalistyczne. Ich zwolennicy zręcznie punktowali niedomogi młodych systemów 
parlamentarnych. Istotny wpływ na życie publiczne uzyskały też środowiska wojskowe 
i kombatanckie, np. Estoński Centralny Związek Uczestników Wojny Wyzwoleńczej 
(EVK)17. Mnożyły się też konfl ikty na tle religijnym. Przykładowo uchwała parlamentu 
o odmowie fi nansowania nauki religii (ewangelickiej) ze środków publicznych dopro-
wadziła do referendum, w którym większość (328 tys. głosów przeciw 130 tys.) od-
rzuciła roz strzygnięcie parlamentu, doprowadzając w 1923 roku do przedterminowych 
wyborów parlamentarnych.

Jeszcze dalej postępowało rozbicie polityczne na Łotwie. W wyborach parlamen-
tarnych z lat 1922, 1925, 1928 i 1931 w podziale mandatów uczestniczyło od 16 do 28 
ugrupowań politycznych18.

14 J. Cynarski, Łotwa współczesna, Warszawa 1925, s. 75 i n.
15 Było to widoczne np. w toku batalii politycznej prowadzonej przez socjaldemokratów o zniesienie 

na Łotwie stanu wojennego ograniczającego korzystanie ze swobód obywatelskich (stan ten odwołano 
dopiero w maju 1924 r.).

16 J. Zieliński, op.cit., s. 31.
17 Organizacja ta, popularnie określana – od estońskiej nazwy (Eestii Vabadussöjalaste Keskliit) – jako 

„ruch wabsów” promowała interesy byłych żołnierzy. Opowiadała się za silnym przywództwem politycz-
nym. Por. J. Lewandowski, op.cit., s. 101.

18 W sąsiedniej Estonii apogeum rozbicia politycznego przypadło na wybory w 1923 r. Uczestniczyło 
w nich 26 partii, z których 14 wprowadziło swych kandydatów do parlamentu. Z czasem liczba partii zma-
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Następstwem rozbicia reprezentacji parlamentarnej były koalicyjność i krótkie 
trwanie gabinetów. Na Łotwie w latach 1918–1934 funkcjonowało 18 ekip rządowych 
(przy statystycznym funkcjonowaniu około 10 miesięcy), w Estonii w latach 1920–
1934 – 20 gabinetów (o średniej trwałości blisko ośmiu miesięcy). Ten stan rzeczy nie 
służył interesom państwa ani autorytetowi egzekutywy, choć nie odbiegał od sytuacji 
w państwach porównywalnych19. Zróżnicowaniu uległa natomiast sytuacja na Łotwie 
i w Estonii w porównaniu z sytuacją na Litwie, gdzie w 1926 roku ustanowiona została 
faktyczna dyktatura (a co najmniej rządy autorytarne).

Prezydentura jako remedium na wzmocnienie stabilności systemu 
rządów na Łotwie i w Estonii

Krytyka nietrwałych rządów oraz niedomagań estońskiego systemu parlamentarnego 
w znacznej mierze skoncentrowała się wokół braku stabilizującej system instytucji pre-
zydenta. Ideę rozdzielenia funkcji głowy państwa i szefa rządu wielu polityków i pub-
licystów politycznych upowszechniało od początku lat dwudziestych XX wieku. Przez 
wiele lat, wobec braku jednorodnej większości parlamentarnej, idea ta wolno dojrze-
wała do realizacji. Dopiero w 1932 roku zapadła decyzja o zainicjowaniu stosownej 
nowelizacji konstytucji, która – zgodnie z § 88 ustawy zasadniczej – wymagała apro-
baty dokonanej w trybie ogólnonarodowego referendum. Głosowanie w referendum 
poprzedziła ożywiona debata publiczna. Ugrupowania lewicowe w większości opowie-
działy się przeciw zmianie konstytucji i ustanowieniu urzędu prezydenta. Z kolei partie 
prawicowe optowały – co do zasady – za wzmocnieniem prezydentury jako czynnika 
stabilizującego system rządów i poprawiającego funkcjonowanie systemu.

Wynik referendum był znamienny. Za zmianami konstytucji opowiedziało się około 
44 procent uprawnionych do głosowania; przeciw było nieco ponad 45 procent20. Wo-
bec braku 50 procent poparcia dla każdej z alternatywnych opcji postanowiono pra-
ce kontynuować na forum parlamentu, a ich kolejny rezultat poddać pod głosowanie 
w referendum. Głosowanie to przeprowadzono 10–12 czerwca 1933 roku. Również ono 
nie przyniosło sukcesu wnioskodawcom w postaci zmian w konstytucji. Za zmiana-
mi (obejmującymi ustanowienie prezydentury) głosowało 161 595 wyborców. Przeciw 
zmianom opowiedziało się 333 107 osób21.

Niepowodzenie dwóch kolejnych prób znowelizowania konstytucji wskazało na ist-
niejące w społeczeństwie zróżnicowanie zapatrywań oraz brak spójności opinii więk-
szości parlamentarnej i większości wyborców. W tej sytuacji uaktywniło się środowisko 
i ugrupowanie uczestników wojny wyzwoleńczej (EVK, tzw. wabsów). Ugrupowanie 

lała do poziomu trzech w wyborach parlamentarnych w 1932 r. (agrariusze – 32 mandaty, centryści – 23, 
socjaldemokraci – 22).

19 A. Chrząszczewski, Od sejmowładztwa do dyktatury. Studium polityczno-porównawcze, Warszawa 
1930, s. 7.

20 Według J. Lewandowskiego (op.cit., s. 103) „za” głosowało 316 338 osób, przeciw 330 632 osoby.
21 P. Łossowski, op.cit., s. 161.
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zgłosiło projekt nowelizacji konstytucji zakładający zasadnicze wzmocnienie pozycji 
głowy państwa – prezydenta Republiki. Legitymizacji władzy prezydenta służyć mia-
ły jego bezpośredni wybór, dokonywany w powszechnym głosowaniu, oraz relatywnie 
długa, pięcioletnia kadencja. Sfera uprawnień prezydenta miała być – według zgłoszo-
nego projektu nowelizacji – obszerna i wewnętrznie zróżnicowana. W szczególności 
prezydent miał przejąć funkcję kierowania polityką zagraniczną i wewnętrzną Estonii. 
Do prezydenta należało też wyrażanie zgody na objęcie przez kandydata większości 
parlamentarnej stanowiska premiera. W stosunkach z parlamentem prezydent mógł 
korzystać z prawa weta zawieszającego. Dysponował nadto prawem rozwiązywania 
parlamentu przed upływem kadencji22.

W uzasadnieniach doktrynalnych proponowanej nowelizacji uderzało sporo po-
dobieństw do idei upowszechnianych w latach trzydziestych XX wieku w ramach 
włoskiego fasci di combatanti, a także – przez zwolenników rządów Antonia Salazara 
w Portugalii. Charakterystyczne, że propozycje EVK znalazły zrozumienie w prawico-
wym Związku Agrariuszy Konstantina Pätsa, mimo iż oba ugrupowania pozostawały 
dotychczas w politycznej opozycji względem siebie.

W dniach 14–16 października 1933 roku odbyło się trzecie z kolei referendum kon-
stytucyjne. Rząd, w obliczu zagrożenia systemu parlamentarnego, wprowadził stan wy-
jątkowy, mający obowiązywać do końca 1933 roku. Mimo to w referendum propozycja 
zmiany konstytucji, proponowana przez EVK i aprobowana przez Związek Agrariuszy, 
została przyjęta większością 56,4 procent głosów (przy 21 procent sprzeciwiających się 
nowelizacji). Zmiana konstytucji weszła w życie 24 stycznia 1934 r.23

Rezultatem referendum było odejście od dotychczasowej, parlamentarnej formy 
rządu. Ustanowiona została, niewystępująca dotychczas w Estonii, instytucja prezy-
denta Republiki. Reorganizacji poddano dotychczasowe relacje pomiędzy parlamen-
tem i rządem oraz relacji tych organów z nowo wykreowaną instytucją prezydenta. 
Wprowadzenie zmian konstytucyjnych oznaczało też porażkę rządu Joana Tönissona, 
popieranego przez koalicję Partii Centrum oraz Partii Nowych Gospodarzy. Rząd zde-
cydował o podaniu się do dymisji. Na czele nowego gabinetu stanął przywódca Związ-
ku Agrariuszy, Konstantin Päts24, który w okresie przejściowym (do momentu wyboru 
prezydenta) przejął dodatkowo kompetencje głowy państwa i skupił w swym ręku stery 
polityki estońskiej.

Walka o urząd prezydenta zaogniła rywalizację polityczną między głównymi pre-
tendentami i ich ugrupowaniami25. W obliczu powtarzających się manifestacji rząd 
Konstantina Pätsa wprowadził stan wojenny i w tym okresie doprowadził do rozwiąza-
nia konkurencyjnej partii EVK („wabsów”). 

22 Projekt zakładał radykalne zmniejszenie liczebności deputowanych Riigikogu – z 100 do 50 posłów. 
Por. P. Łossowski, op.cit., s. 167.

23 Por. J. Lewandowski, op.cit., s. 103–104.
24 Nowy rząd powstał 21 października 1933 r.
25 Kandydatem Związku Agrariuszy był urzędujący premier, Konstantin Päts. Partia kombatantów 

EVK wysunęła kandydaturę Andresa Laski. Socjaliści zgłosili kandydaturę Augustina Rei. Faworytem kół 
wojskowych był gen. Johanes Laidoner.



221Prezydent jako stabilizator systemu rządów w Estonii i na Łotwie w latach 1918–1940 

Obrady parlamentu uległy bezterminowemu odroczeniu; data wyborów prezydenc-
kich została przesunięta (z 22–23 kwietnia 1934 roku) w nieokreśloną przyszłość. Pre-
mier Päts zawarł porozumienie z popieranym przez kręgi wojskowe gen. J. Laidonerem, 
mianując go głównodowodzącym sił zbrojnych. Tym sposobem, korzystając z uwarun-
kowań stanu wojennego, dumwirat: Päts–Laidoner ustanowił system autokracji, bez 
sięgania po przemoc, ale także – po legitymizację aktem wyborczym.

Również na Łotwie, w warunkach kryzysu gospodarczego lat trzydziestych XX wie-
ku, nasiliły się propozycje wzmocnienia władzy wykonawczej. W 1932 roku z projektem 
wydłużenia kadencji prezydenta oraz przyznania mu prawa rozwiązywania parlamen-
tu wystąpiło prawicowe Zjednoczenie Narodowe. Propozycja ta nie uzyskała jednakże 
formalnego biegu; na przeszkodzie stanął brak posiadania przez Zjednoczenie repre-
zentacji parlamentarnej. Rok później (24 października 1933 roku) analogiczny projekt 
zgłosił Związek Chłopski.

W projekcie Związku Chłopskiego prezydent Łotwy miał pochodzić z wyborów 
bezpośrednich, dokonywanych na stosunkowo długą – bo siedmioletnią – kadencję. 
Prezydent uzyskał pozycję arbitra w razie konfl iktu między większością parlamentarną 
a rządem. Z tego tytułu miał dysponować kompetencją przedterminowego rozwiązy-
wania sejmu. Projektodawcy wykluczali jakiekolwiek kroki na rzecz zrównoważenia 
wpływów prezydenta i parlamentu, w tym – zastosowanie mechanizmu wzajemnego 
hamowania się władz.

Wysiłki na rzecz wzmocnienia władzy wykonawczej – zarówno prezydenta, jak i rzą-
du – uległy intensyfi kacji po objęciu steru rządu łotewskiego przez Kărlisa Ulmanisa. 
Znaczna popularność szefa rządu oraz predylekcja do sprawowania rządów osobistych 
nałożyły się na niechęć do oddziaływań kontrolnych parlamentu, w którym rząd Ulma-
nisa napotykał zresztą znaczącą opozycję. Wzrost nastrojów opozycyjnych spowodo-
wał mobilizację otoczenia politycznego szefa rządu w kierunku pozakonstytucyjnego 
wprowadzenia autorytarnych metod rządzenia.

Nocą z 15 na 16 maja 1934 roku rząd Ulmanisa, przy poparciu paramilitarnej or-
ganizacji aizsargów oraz Związku Chłopskiego dokonał de facto zamachu stanu. De-
kretem rządowym wprowadzony został stan wojenny. Parlament uległ rozwiązaniu. 
Władze stanu wojennego zawiesiły funkcjonowanie partii politycznych oraz organów 
samorządu lokalnego i zawodowego. Do momentu przyjęcia nowej konstytucji rząd 
przejął funkcję stanowienia prawa. W obrębie rządu wyodrębniona została tzw. mała 
rada ministrów pomyślana jako organ bieżącego zarządzania państwem26.

Autorytaryzm w Estonii i na Łotwie w latach 1934–1940

Przejęcie steru władzy cywilnej i wojskowej w Estonii przez premiera Konstantina Pätsa 
i gen. Johanesa Laidonera otworzyło drogę do nadania systemowi politycznemu cech 
autorytarnych. Wiosną 1934 roku podjęta została próba instytucjonalizacji ustanowio-

26 Zachowaniu zewnętrznych przejawów oparcia rządu na szerszej podstawie politycznej służyło za-
chowanie jego wielopartyjnego składu.
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nego reżimu. Rząd Pätsa opracował stosowny projekt ustawy zasadniczej, który ogło-
szono 24 stycznia 1934 roku, następnie poddając go zatwierdzeniu na nadzwyczajnym 
posiedzeniu parlamentu27. Ze względu na przedłużenie stanu wyjątkowego nie zostały 
przeprowadzone wybory do nowego parlamentu. Po wznowieniu obrad dotychcza-
sowego składu Riigikogu obrady zostały – po raz drugi – przerwane; przyczyną były 
żądania opozycji dotyczące zniesienia stanu wyjątkowego i poddania rządu kontroli 
parlamentarnej.

Po ustabilizowaniu sytuacji społeczno-politycznej w 1936 roku podjęła prace dwu-
członowa konstytuanta. Jej niższa izba pochodziła z wyborów; izba wyższa natomiast 
miała być reprezentacją różnych środowisk zawodowych oraz społecznych. Przygo-
towała ona projekt zmian konstytucyjnych, które przedłożono do akceptacji w refe-
rendum ogólnonarodowym, przeprowadzonym 23–25 lutego 1936 roku. W warun-
kach obowiązującego nadal zakazu funkcjonowania partii politycznych oraz działania 
cenzury prewencyjnej opozycja antyrządowa zbojkotowała referendum. Przeważająca 
większość uczestników referendum opowiedziała się za projektem28, który następnie 
– z powołaniem się na wyniki referendum przyjęła konstytuanta (w głosowaniu prze-
prowadzonym 17 sierpnia 1937 roku). Nowa („trzecia”) Konstytucja Republiki Estonii 
weszła w życie 1 stycznia 1938 roku. Konstytucja ta opierała strukturę aparatu państwo-
wego na założeniu trójpodziału władzy. W porównaniu z klasycznym wzorcem par-
lamentarnej formy rządów eksponowała pozycję głowy państwa, którą przypisywała 
prezydentowi-regentowi29.

Prezydentowi konstytucja przypisała funkcję „kierowania sprawami państwa”. Po-
zostawał on nadto arbitrem w sprawach między większością parlamentarną a rządem 
(gabinetem ministrów); w razie konfl iktu (utraty zaufania większości parlamentarnej) 
prezydent mógł – wedle swego uznania – zdymisjonować rząd lub rozwiązać parlament 
i zarządzić przedterminowe wybory izby niższej parlamentu – Zgromadzenia Ogól-
nego. Prezydent dysponował prawem desygnowania premiera i powierzania mu misji 
formowania rządu; on też – na wniosek premiera – powoływał i odwoływał członków 
rządu.

Naród (określany w konstytucji jako podmiot suwerenności w państwie) wybierał 
osiemdziesięcioosobową izbę niższą parlamentu (Zgromadzenie Ogólne). Wybory 
miały charakter większościowy; posłów wybierano w okręgach jednomandatowych30. 
Druga izba parlamentu – Rada Państwa – składała się z wirylistów (rektorzy uczel-
ni wyższych, zwierzchnicy prawnie uznanych Kościołów, prezes Banku Estonii) oraz 
z członków mianowanych przez prezydenta. Liczyła ogółem 40 członków.

Po wejściu w życie konstytucji odbyły się w Estonii wybory parlamentarne oraz prezy-
denckie. W trakcie kampanii wyborczej utrzymane zostały ograniczenia wolności prasy 

27 Posiedzenie to odbyło się 15 marca 1934 r. Po przyjęciu przedłożenia rządowego parlament zakoń-
czył obrady, nie wyznaczając terminów dalszych posiedzeń.

28 Za propozycją rządu opowiedziało się 474 218 wyborców, przeciw zagłosowało 148 824 obywateli. 
Por. J. Zieliński, op.cit., s. 42.

29 W języku estońskim: riigihoidja.
30 Czynne prawo wyborcze przysługiwało obywatelom Estonii, którzy najpóźniej w dniu głosowania 

ukończyli 22 lata życia.
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oraz swobody funkcjonowania partii politycznych. Dla ułatwienia sukcesu wyborczego 
zwolennikom konstytucji wykreowany został ruch na rzecz jej wsparcia – Ludowy Front 
Popierania Konstytucji. W istniejących uwarunkowaniach opozycja polityczna została 
zmarginalizowana (w osiemdziesięcioosobowym Zgromadzeniu Ogólnym przypadło jej 
w udziale 16 mandatów, tj. 20 procent). W wyborach prezydenckich z kolei obie izby 
parlamentu zgłosiły jedynie jedną kandydaturę – b. premiera, Konstantina Pätsa.

W tych warunkach parlament zadecydował o odstąpieniu od przeprowadzania po-
wszechnego głosowania i potwierdził objęcie urzędu przez zgłoszonego kandydata. 
Prezydent dokonał powołania rządu; na jego czele stanął (w maju 1938 roku) Kaarel 
Eenpalu. Uformowanie organów republiki nastąpiło przy utrzymaniu stanu wyjątko-
wego. Faktyczna władza pozostała w ręku prezydenta Pätsa i dowódcy sił zbrojnych, 
gen. J. Laidonera; z czasem – w sprawach gospodarczych – dołączył do nich premier 
Eenpalu31.

Prezydent jako stabilizator systemu rządów w Estonii i na Łotwie 
(1918–1940)

Uzyskując niepodległość i tworząc – po raz pierwszy od stuleci – własne organizmy 
państwowe, Estończycy i Łotysze stanęli przed zadaniem ukształtowania adekwatnej 
formy rządu dla swych nowo utworzonych państw. Brak doświadczeń państwowych 
poprzedzających uzyskanie niepodległości oraz niedostatek doświadczeń parlamen-
tarnych na obszarze imperium rosyjskiego stwarzały obawy, iż proste przeniesienie na 
obszar Estonii i Łotwy parlamentarnej formy państwa może zagrozić stabilności two-
rzonych od podstaw organizmów państwowych, w warunkach znacznych zróżnicowań 
społecznych i nabrzmiałych problemów gospodarczych.

Również doświadczenia państw ościennych (wyłączając zrewolucjonizowaną Ro-
sję), w tym zwłaszcza Litwy i Rzeczypospolitej Polskiej, rychło ukazały słabości klasycz-
nego systemu parlamentarnego i spowodowały podjęcie politycznych prób umocnienia 
władzy wykonawczej. W warunkach rozczłonkowania systemu ugrupowań politycz-
nych i braku jednej partii dominującej możliwości stabilizowania systemów rządzenia 
upatrywano w instytucji jednoosobowej głowy państwa – prezydenta republiki.

Pierwotne obawy przed koncentracją władzy w ręku jednostki, widoczne przy for-
mułowaniu unormowań pierwszej konstytucji niepodległej Estonii, ustanowionej 21 
grudnia 1920 roku, w pominięciu instytucji prezydenta nie zostały odwzorowane przez 
ustrojodawcę łotewskiego. Konstytucja łotewska z 1922 roku nie tylko ustanowiła in-
stytucję prezydenta, lecz także zagwarantowała mu znaczącą pozycję i role ustrojowe: 
reprezentanta państwa, symbolu jego jedności oraz arbitra na wypadek konfl iktu mię-
dzy podzielonymi władzami, przede wszystkim: niespójną politycznie większością par-
lamentarną a rządem.

Konsolidacja pozycji prezydenta, także w systemie łotewskim, postępowała zrazu 
z niepełną konsekwencją i bardziej via facti niż przez zmianę unormowań konstytucyj-

31 Rząd Kaarla Eenpalu przetrwał do 12 października 1939 r.
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nych. Dowodzi tego tryb wyboru prezydenta w Konstytucji łotewskiej z 1922 roku oraz 
brak kompetencji przedterminowego rozwiązania parlamentu32. W Estonii powodem 
skłaniającym do poszukiwania czynnika stabilizującego system rządzenia były rozbi-
cie partyjne w Riigikogu oraz wielość konfl iktów społeczno-gospodarczych (np. na tle 
stosunków agrarnych) oraz religijnych. Wspólną cechą estońskiego oraz łotewskiego 
systemu sprawowania władzy była rosnąca niestabilność ekip rządowych.

W tych uwarunkowaniach również w Estonii dojrzewała idea zreformowania syste-
mu konstytucyjnego w kierunku uzupełnienia systemu organów państwa o instytucję 
prezydenta wyposażonego w uprawnienia służące stabilizowaniu mechanizmu sprawo-
wania władzy. Inicjatywy te uzyskały realny wymiar w dekadzie lat trzydziestych XX 
wieku. Nie obyło się bez oporów (dwa referenda konstytucyjne w latach 1932–1933 
nie przyniosły zamierzonych zmian w konstytucji). Dopiero trzecie głosowanie (14–16 
października 1933 roku) skutkowało ustanowieniem w Estonii instytucji prezydenta. 
Wydarzenie to zbiegło się w czasie z nasileniem w państwach bałtyckich, poczynając od 
Litwy przez Łotwę po Estonię, tendencji do odchodzenia od parlamentarnej formuły 
rządów w kierunku autokratycznego systemu. Proces ten zapoczątkowany na Litwie już 
w 1926 roku (rządy Antanas Smetony i Augustinas Voldemarasa) rozszerzył się na Ło-
twę (dyktatura personalna K. Ulmanisa) oraz Estonię, gdzie przybrał postać dyktatury 
personalno-wojskowej (prezydenta K. Pätsa i dowódcy sił zbrojnych, gen. J. Laidonera). 
Tylko w Estonii podjęto próbę legitymizowania rządów jednostki przez wybory par-
lamentarne i prezydenckie w 1936 roku oraz ustanowienie nowej konstytucji33 z 1937 
roku. Autorytaryzm estoński pozostał „miękkim” autorytaryzmem, zwłaszcza w po-
równaniu z represyjnością dyktatury Kărlisa Ulmanisa w sąsiedniej Łotwie.

32 Powoduje to, że arbitraż prezydenta jest ograniczony. Zob. J. Szymanek, Arbitraż polityczny głowy 
państwa, Warszawa 2009, s. 68–77; por. też A. Chorążewska, Prezydent jako czynnik równowagi. Arbitraż 
polityczny, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 6, s. 71 i n.; R.B. Małajny, Trzy teorie podzielonej władzy, Warsza-
wa 2001, s. 371 i n.

33 W uzasadnieniach doktrynalnych ustanawianej formuły rządzenia widoczne analogie można od-
nieść do doktryny towarzyszącej dyktaturze Antonia de Oliveiry Salazara w Portugalii. Zob. M. de Lucena, 
A Evolução do sistema corporativo português, Lisboa 1976, t. I–II; M. Caetano, Manual de Ciência Poli-
tica, Lisboa 1972, t. II. Por. również A.H. de Oliveira Marques, Historia Portugalii, Warszawa 1987, t. 2, 
s. 340–344, 409 i n.


