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O OBYWATELU I POLITYCE 

Wybory stanowią istotny, ale nie jedyny element demokracji. O stabilności 
demokracji decyduje także system sprawnych instytucji oraz cechy i postawy 
obywateli. Godność człowieka i podmiotowość obywatela, który podejmuje 
indywidualne decyzje, to podstawa systemu demokratycznego. Proces uzyskania 
pełnego statusu obywatela przez mieszkańców większości państw europejskich 
był bardzo długi i zakończył się dopiero w połowie XX wieku. Klasyczną kon-
cepcję ewolucji praw obywatelskich przedstawił Theodor H. Marshall w formie 
trzech etapów, poczynając od wolności i praw osobistych, przez wolności i pra-
wa polityczne, aż do praw socjalnych i ekonomicznych1. 

Zasadniczym zmianom uległa też sfera polityki i sposób jej uprawiania. Dziś 
powszechne są opinie na temat kryzysu polityki, który przejawia się nie tylko 
niską partycypacją obywateli, ale także marną jakością polityków czy wręcz 
zjawiskami patologicznymi, takimi jak korupcja czy klientelizm. Polityka zmie-
nia radykalnie swoje oblicze, coraz więcej jest w niej mechanizmów rynkowych 
i obecności wszechpotężnych mediów, z uwagi na siłę ich oddziaływania. Każde 
państwo wykazuje cechy specyficzne. Nie ulega wątpliwości, że istotnym pro-
blemem w Polsce jest wciąż niski poziom legitymizacji demokracji i ta tenden-
cja utrzymuje się od początku lat 902.  

Niniejszy artykuł jest podzielony na trzy części: w pierwszej rozważam po-
jęcie obywatela w różnych kulturach, w drugiej mechanizmy współczesnej poli-
tyki i wreszcie w trzeciej analizuję problemy związane z uprawianiem polityki 
w Polsce. 

Pojęcie obywatela 

Od starożytności do czasów współczesnych wolność była zawsze atrybutem 
obywatela. Przez wiele wieków, bo aż do wieku XVIII, obywatelem był tylko 
mężczyzna. Dlatego w wielu językach istnieje jedno określenie na pojęcie męż-
czyzny i człowieka, i tak w języku angielskim jest to słowo man, francuskim 
l’homme, włoskim l’uomo czy w hiszpańskim hombre3.  

                                                        
1 T.H. Marshall, Citizenship and Social Class and Other Essays, Cambridge 1950, s. 29. 
2 W świetle badań CBOS 52% społeczeństwa polskiego uważa, że „niekiedy rządy niedemo-

kratyczne mogą być bardziej pożądane niż demokratyczne” (CBOS, grudzień 2005). 
3 M. Magoska, Obywatel w procesie zmian, Kraków 2001, s. 33. 
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Starożytnej Grecji zawdzięczamy ideał obywatela demokratycznego, który 
uczestniczy w życiu politycznym i działa na rzecz swojej wspólnoty, jaką była 
polis. Z kolei w okresie Republiki Rzymskiej ukształtował się ideał obywatela 
arystokratycznego, który przede wszystkim wypełnia obowiązki i korzysta 
z zagwarantowanych praw. Zarówno grecka polis, jak i rzymska civitas wytwo-
rzyły wzór obywatela o wysokim standardzie moralnym i silnym poczuciu obo-
wiązku wobec państwa. 

Nowoczesne rozumienie obywatela, czyli citoyen, ukształtowało się w wyni-
ku rewolucji francuskiej, która wprowadziła zasadniczą zmianę koncepcji 
przedstawicielstwa. Od tej pory podstawową jednostką stał się indywidualny 
obywatel jako taki, a nie właściciel nieruchomości czy przedstawiciel stanu, jak 
to miało miejsce wcześniej4. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1789 
roku eksponowała rolę jednostki i obywatela jako podmiotu w życiu społecznym 
i gospodarczym. Zachodziły tu dwa równoległe procesy: pierwszy – tworzenie 
się państwa narodowego, gdzie naród nabiera znaczenia politycznego, stając się 
demokratyczną zbiorowością obywateli, i drugi – przekształcanie się poddanych 
w obywateli. 

Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela wyróżniała dwa typy zasad5: po 
pierwsze, zasady dotyczące organizacji politycznej państwa (zasadę suwerenno-
ści ludu jako przeciwstawną teorii o boskim pochodzeniu władzy – „wszelka 
władza społeczności ludzkiej bierze swój początek z woli ludu”, a także teorię 
podziału władzy i jej odpowiedzialności przed ludem), po drugie, zasady praw 
człowieka i obywatela zawierające zarówno prawa naturalne, tzn. stworzone 
przez naturę bez ingerencji państwa, jak prawo do wolności, równości, własno-
ści, które musi szanować ustawodawca, a jednostka nie może się ich zrzec, oraz 
prawa będące wynikiem umowy zawartej przy tworzeniu państwa, które były 
nazywane prawami obywatela w odróżnieniu od praw człowieka. Dzisiaj ten 
katalog praw wydaje się czymś oczywistym, ale oceniając historycznie, był to 
ogromny postęp w likwidacji różnic stanowych i samowoli monarchy. W Dekla-
racji Praw Człowieka i Obywatela słowo „ustawa” napisane było dużą literą, 
aby w ten sposób uchronić obywateli przed niebezpieczeństwem powrotu do 
rządów arbitralnych, które były łączone z monarchią absolutną. W ten sposób 
wytworzono mit nieomylności ustawy jako odzwierciedlenia woli powszechnej. 

Zasługą Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela było wprowadzenie pojęcia 
podmiotowych praw publicznych6. W okresie poprzedzającym deklarację jed-
nostka była jedynie przedmiotem prawa publicznego, której obowiązkiem było 
jednostronne podporządkowanie się zarządzeniom władz. W świetle deklaracji 
stosunek jednostki wobec państwa stał się dwustronny. Jednostka otrzymała 

                                                        
4 R. Bendix, Nation-Building and Citizenship. Studies of Our Changing Social Order, Berkeley 

1964, s. 94. 
5 M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, t. II, Warszawa 1970, s. 44. 
6 Ibidem, s. 46. 



O obywatelu i polityce 27 

ściśle określone prawa publiczne, a w ich obronie mogła występować do sądu, 
przeciwko państwu. 

Pojęcie obywatela miało znosić wszelkiego rodzaju różnice stanowe, etnicz-
ne czy religijne. Bardzo wyraźnie łączyło się z równością i uniwersalnością, 
chociaż ta uniwersalność ograniczała się praktycznie do mężczyzn, którzy nie 
byli właścicielami i należeli do tego samego państwa narodowego. Co ciekawe, 
odróżniano grand i petit bourgeois, ale tylko jednego citoyen, czyli obywatela.  

W kulturze angielskiej pojęcie obywatela odegrało znacznie mniejszą rolę. 
W języku angielskim w XVI wieku citizen był używany zamiennie z pojęciem 
denizen i oznaczał wolnego człowieka miasta, bowiem mieszkańcy miast nale-
żeli do pierwszych grup ludzi uwolnionych od feudalnego poddaństwa7. Gene-
ralnie można stwierdzić, że termin citizen w znaczeniu pojęcia wyrażającego 
demokratyczne dążenia czy odwołującego się do praw podmiotowych odegrał 
w Wielkiej Brytanii niewielką rolę. Po zawarciu unii ze Szkocją w 1707 roku 
ukształtował się termin British subject, a więc termin używany w Wielkiej Bry-
tanii do dziś, co wskazuje na pasywną rolę obywatela w kulturze brytyjskiej. 

W Niemczech pojęcie Bürger oznaczało zarówno obywatela, jak i mieszcza-
nina. Jednak w języku polityki słowo to pojawiło się dopiero pod koniec XVIII 
wieku8. Generalnie pojęcie to było wieloznaczne. Odnoszono je do mieszkań-
ców miasta, państwa czy przynależności stanowej. Wiązało się z posiadaniem 
określonych praw i przywilejów. Przynależność i członkostwo w państwie wy-
raża określenie Staatsbürger. Pojęcie to nie odegrało większej roli w sferze 
polityki. 

Odmiennie kształtowało się pojęcie obywatela w kulturze polskiej. Samo 
słowo „obywatel” pochodzi od czasownika być, które znaczyło także „miesz-
kać”, „osiedlać się”, co wskazuje na związek z otoczeniem, sposobem bycia9. 
Jak wiadomo, w Polsce dominującą rolę odgrywała szlachta jako podmiot praw 
i obowiązków. Szlachta posiadała zarówno prawa polityczne, jak i majątkowe 
(sprawowanie urzędów ziemskich). Nie była to warstwa społeczna o charakterze 
jednolitym. Z punktu widzenia prawnego dzieliła się na szlachtę osiadłą, której 
przysługiwały prawa, oraz nieosiadłą, której prawa były wyraźnie ograniczo-
ne10. Natomiast urbanizacja w Polsce następowała powoli, a udział mieszczan 
w życiu politycznym był niewielki. W polskiej kulturze, ze względu na brak 
państwowości, pojęcie obywatela odradzało się szczególnie w okresie zrywów 
powstaniowych. Zmitologizowana historia i literatura dodawały otuchy do walki 

                                                        
7 B. Turner, Outline of a Theory of Human Rights [w:] Citizenship and Social Theory,  

red. B. Turner, London 1993, s. 49. 
8 U. Preuss, O teoretyczno-konstytucyjnym pojęciu „obywatel” we współczesnym społeczeń-

stwie [w:] Obywatel. Odrodzenie pojęcia, red. B. Markiewicz, Warszawa 1993, s. 86. 
9 B. Markiewicz, Obywatel – Bürger [w:] Obywatel. Odrodzenie pojęcia, red. B. Markiewicz, 

Warszawa 1993, s. 132. 
10 S. Grodziski, Obywatelstwo w szlacheckiej Rzeczypospolitej, Kraków, 1963, s. 87. 
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z władzami obcych państw oraz zastępowały prawo i politykę. Dlatego też 
w polskiej tradycji jest zakorzeniony wzór obywatela jako patrioty11.  

Słownik języka polskiego definiuje pojęcie obywatela jako członka społe-
czeństwa danego państwa, który ma określone uprawnienia i obowiązki zastrze-
żone przez prawo i konstytucję12. Występują więc w tej definicji dwa aspekty, 
czyli aspekt socjologiczny – członkostwo w społeczeństwie, którego ramy za-
kreśla państwo, oraz aspekt prawny (uprawnienia i obowiązki). Aspekt prawny 
pojęcia obywatela jest zawarty w definicji M. Wyrzykowskiego, zgodnie z którą 
„obywatel to osoba fizyczna będąca podmiotem prawa, wyposażona w określo-
ne uprawnienia (prawa), wolności i obowiązki”13. W wielu definicjach te dwa 
aspekty ściśle się ze sobą łączą. Studiując historię myśli społeczno-prawnej, 
można stwierdzić, że większy nacisk kładziono na obowiązki obywatela niż jego 
uprawnienia i wolności, a także większy nacisk na prawa i władzę suwerena niż 
obywateli. Dopiero wiek XX jest nazywany wiekiem praw14. 

Przez stulecia status obywatela łączył się z posiadaniem nieruchomości. 
Uważano bowiem, że tylko ten, kto posiada prawo własności, może być uważa-
ny za osobę wolną. Jak pisze R. Dahrendorf, dla wielu pojęcia citoyen i bo-
urgeois były jak awers i rewers monety15.  

Dziś polityka wymaga fachowej wiedzy, staje się coraz bardziej profesjonal-
na. Na znaczeniu dawno stracił mit, że każdy obywatel powinien być aktywny 
we współrządzeniu. Dziś przeciętny obywatel nie wie, jakie decyzje są dla niego 
korzystne na przykład w dziedzinie ochrony zdrowia czy ubezpieczeń. Staje się 
raczej widzem, który głosuje, a nie uczestnikiem. Szeroko rozumiana partycypa-
cja polityczna w Polsce, podobnie jak w innych krajach, jest coraz bardziej 
ograniczona. Nie chodzi tu tylko o frekwencję wyborczą, ale także o czytelnic-
two prasy czy zainteresowanie serwisami informacyjnymi telewizji. Obywatel 
jest widoczny raczej jako uczestnik protestów, blokad czy strajków, a nie jako 
uczestnik debat.  

Tendencje współczesnej polityki 

Sfera polityki uległa radykalnym zmianom, czego wyrazem jest pojawienie 
się takich terminów, jak: pozorna polityka, postpolityka, wirtualna polityka 
kreowana medialnie czy wręcz nie polityka. Słowo polityka, wywodzące się od 
greckiej polis i dotyczące dobra publicznego wspólnoty, jaką była polis, dzisiaj 
                                                        

11 M. Ossowska, Wzór obywatela w ustroju demokratycznym [w:] O człowieku, moralności 
 i nauce, Warszawa 1983, s. 355. 

12 Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka et al., Warszawa 1968, s. 476. 
13 M. Wyrzykowski, Obywatel i biurokracja [w:] Prawa człowieka w społeczeństwie obywatel-

skim, red. A. Rzepliński, Warszawa 1993, s. 52. 
14 N. Bobbio, The Age of Rights, Oxford 1996, s. 65. 
15 R. Dahrendorf, Nowoczesny konflikt społeczny, Warszawa 1993, s. 68. 
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odnosi się bardziej do interesów partyjnych niż do rzeczywistych działań czy 
rozwiązywania konkretnych problemów obywateli. Coraz więcej w niej pustych 
obietnic, emocji, narzędzi public relations czy marketingu, odniesień do kultury 
popularnej. Przede wszystkim zmieniły się wzory rywalizacji politycznej 
i zmniejszyła się rola ideologii.  

Dzisiejszą epokę określa się mianem postideowej. Minął bowiem czas, kiedy 
tradycyjne partie chadeckie czy socjaldemokratyczne były istotnymi ośrodkami 
samoorganizacji i integracji społeczeństwa, a całe rodziny i kolejne pokolenia 
angażowały się w ich działalność. Obecnie to media stają się zasadniczym źró-
dłem poparcia dla partii. Dzięki telewizji wyborcy mają bezpośredni kontakt 
z przywódcami czy działaczami partyjnymi. O wyborze decydują osobiste prefe-
rencje. Szanse na sukces mają ugrupowania polityczne, które nie są wyraziste 
ideowo czy wręcz aideowe. Trudno więc odróżnić prawicę od lewicy. Znamien-
ne, że Daniel Bell, autor proroczej pracy Koniec ideologii, określa obecnie sie-
bie jako socjalistę w kwestiach gospodarczych, liberała w polityce oraz konser-
watystę w sferze kultury16.  

Partie polityczne przekształciły się w profesjonalne aparaty władzy, które 
specjalizują się w zdobywaniu funduszy i organizowaniu kampanii wyborczych. 
Brak przekazu ideologicznego powoduje, że kampanie stają się wielkimi spek-
taklami medialnymi. Politycy dostosowują się do logiki mediów. Skrótowość 
przekazu sprawia, że nie sposób wyrazić jakiejkolwiek kwestii w sposób po-
ważny. Na przykład w Stanach Zjednoczonych od końca lat 60. średnia długość 
wypowiedzi w mediach w trakcie kampanii wyborczej zmniejszyła się ponad-
pięciokrotnie. Poważną debatę zastąpiono urywkami wypowiedzi, chwytliwymi 
sloganami, wideoklipami czy reklamami, wielokrotnie powtarzanymi w stacjach 
telewizyjnych i radiowych. Nastąpiło odejście od tradycyjnego sposobu komu-
nikowania, w którym politycy przekonywali obywateli za pomocą argumentów. 
Dziś nie chodzi o przekonywanie obywateli czy dostarczanie im rzetelnych 
informacji, by mogli podejmować polityczne decyzje. Dziś chodzi raczej 
o wmówienie im czegoś, zawładnięcie zbiorową wyobraźnią poprzez nadawanie 
działaniom i ideom wymiaru symboli. Oznacza to przede wszystkim wykorzy-
stywanie technik public relations i marketingu17, czerpanie z retoryki populi-
zmu. Politycy chcą się podobać, a media im w tym pomagają. Można powie-
dzieć, że już w starożytności ludzie tworzyli swych bogów według własnego 
wyobrażenia, „ale polityka telewizyjna dodała tu coś od siebie: ci, którzy mają być 
bogami, dopasowują się do wizerunków, jakie chcieliby otrzymać widzowie”18.  

                                                        
16 D. Bell (wywiad), Wojna kultur zastąpiła walkę klas [w:] „Europa”, dodatek do „Dziennika”, 

7 lipca 2007. 
17 J.H. Kołodziej, Nowy paradygmat legitymizacji władzy? Wybrane konsekwencje marketyzacji 

i mediatyzacji polityki, „Zeszyty Prasoznawcze” 2006, nr 1–2, s. 37. 
18 N. Postman, Zabawić się na śmierć, Warszawa 2002, s. 192. 
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Komunikowanie marketingowe polega na tym, że politycy najpierw rozpo-
znają potrzeby elektoratu, a dopiero później dopasowują do nich swoją ofertę 
polityczną. B. Barber ujmuje tę kwestię następująco: „Polityk jest dziś pracow-
nikiem świadczącym usługi na rynku demokratycznej polityki, najpierw spraw-
dza, jakie cukierki ludzie lubią najbardziej, a potem obiecuje im je dać”19.  

Media uzurpują sobie uprzywilejowaną pozycję wśród instytucji politycz-
nych. Jednak biorąc pod uwagę podstawową zasadę ustrojową, to jest trójpo-
dział władz (ustawodawcza, sądownicza, wykonawcza), oczywiste jest, że nie 
ma mowy o ustrojowo usankcjonowanym istnieniu „czwartej władzy”20. Sonda-
że opinii publicznej stały się narzędziem manipulowania społeczeństwem. Wy-
niki sondażu decydują bowiem o kształcie kampanii wyborczej, o strategii dzia-
łania polityków. Jak wiadomo, największym zleceniodawcą sondaży są media, 
które następnie publikują wybiórczo ich wyniki. Można więc mówić o spirali 
sondaży: „Tendencyjne pytanie – sugerowana odpowiedź – tendencyjna prezen-
tacja – tendencyjnie urobiona opinia publiczna. Tendencyjny kolejny sondaż, 
który jest tak często, że stał się elementem rutyny dziennikarskiej”21. Przychyl-
ność mediów staje się pożądaną wartością dla polityków, a ich nieprzychylność 
grozi wręcz marginalizacją. Media odchodzą więc od swojej roli, to jest rzeczo-
wego informowania i współdziałania w otwartej debacie publicznej, stając się 
wręcz zagrożeniem dla ładu demokratycznego.  

Zjawisko personalizacji polityki oznacza, że cechy osobowości i wizerunki 
medialne poszczególnych polityków są dużo ważniejsze niż programy partyjne. 
Chodzi bowiem o dotarcie do jak największej rzeszy wyborców. W tym kontek-
ście szczególnie przydatny staje się populizm, który jest przede wszystkim sty-
lem retoryki politycznej. Stawia on sobie za cel zmobilizowanie mas. Populizm 
skutecznie wpływa na przebieg debaty publicznej. Po pierwsze, promuje „poli-
tykę prostoty”22, co oznacza, że polityka powinna wyrażać mądrość zwykłych 
ludzi, winna być prosta zarówno w treści, jak i w formie wypowiedzi politycz-
nej. W ten sposób populizm delegitymizuje skomplikowane, technokratyczne 
inicjatywy polityczne. Według populistów procedury prawne czy działania róż-
nych instytucji, jak również samo prawo są ex definitione bezduszne. Po drugie, 
populizm wyznacza język debaty, populiści często wypowiadają się w imieniu 
ludu, narodu, używając zwykle słowa „my”. Jak trafnie zauważa P. Taggart, 
populiści lepiej wiedzą, kim nie są, niż kim są. Po trzecie, populizm narzuca 
dychotomiczne ujęcie problemów w kategoriach „za” lub „przeciw”, co stanowi 
                                                        

19 B. Barber, Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age, Berkeley 1984, cytuję 
za: P. Śpiewak, Polityk w makijażu, „Gazeta Wyborcza”, 20–21 marca 1998. 

20 E. Nowińska, Media jako czwarta władza? Co na to prawo? [w:] Media, władza, prawo, 
red. M. Magoska, Kraków 2005, s. 10. 

21 T. Goban-Klas, Media: od czwartej do pierwszej władzy [w:] Media, władza, prawo, 
red. M. Magoska, Kraków 2005, s. 25. 

22 P. Taggart: Populizm i patologie polityki przedstawicielskiej [w:] Demokracja w obliczu po-
pulizmu, red. Y. Mény, Y. Surel, Warszawa 2007, s. 124. 
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nie tylko wyraz upraszczania polityki, ale także podkreślania przepaści między 
elitami, które są wyraźnie demonizowane, a masami, które traktuje się z kolei 
jako monolit. Oznacza to prosty podział na politykę dobra i zła, racji i jej braku. 
Taggart wyjaśnia także, dlaczego tak blisko populizmowi do moralnego funda-
mentalizmu czy symboliki religijnej. Populizm stanowi niewątpliwie reakcję na 
kryzys demokracji przedstawicielskiej, tyle tylko, że nie oferuje żadnej meryto-
rycznej alternatywy.  

O polityce konfrontacji w Polsce 

System demokratyczny przeżywa kryzys na całym świecie. Nie ulega wąt-
pliwości, że w każdym państwie uprawianie polityki ma cechy specyficzne. 
Jednak w Polsce czy we Włoszech politycy są oceniani bardziej negatywnie niż 
w krajach skandynawskich. W Polsce słowo „polityczny” funkcjonuje jako ety-
kieta i ma zdecydowanie negatywne konotacje. Znaczy tyle, co nieuczciwy, 
tendencyjny, demagogiczny, niemający wiele wspólnego z rzeczywistością23. 
Łatwo jest tworzyć partie polityczne. Wielu polityków to osoby znikąd, osoby 
przypadkowe o niskich kwalifikacjach, które nie spełniają elementarnych norm 
przyzwoitości. Zwykli cwaniacy, którzy często zmieniają barwy polityczne, byle 
tylko utrzymać się na scenie politycznej. Niewielu z nich ma jakiekolwiek do-
konania poza polityką. Niski poziom ich wykształcenia sprawia, że wręcz nie 
rozumieją procedur i roli instytucji demokratycznych. Partie polityczne żyją 
własną dynamiką. Obywatel w Polsce jest coraz bardziej zdezorientowany 
z powodu ciągłych roszad ugrupowań politycznych, które pochłonięte walką 
o utrzymanie władzy tracą kontakt z obywatelami.  

W Polsce mamy także do czynienia ze zjawiskiem zwanym „postkomuni-
stycznym kacem”24, które polega na urazie zbiorowej pamięci, pędzie do lu-
stracji, sprawdzaniu teczek czy ustalaniu roli różnych osób w funkcjonowaniu 
poprzedniego systemu, traktowaniu przeciwnika politycznego jako wroga. 
W PRL-u propaganda posługiwała się figurą wroga, który nie miał charakteru 
spersonalizowanego (na przykład określone kręgi na Zachodzie). Dzisiaj podej-
ście to wiąże się z procesem delegitymizacji zarówno PRL-u, jak i ostatnich 
kilkunastu lat przemian demokratycznych. Powoduje to, że aktualne społeczne 
problemy, takie jak bezrobocie, emigracja osób wykształconych czy poprawa 
infrastruktury i odrabianie zapóźnień cywilizacyjnych, schodzą na daleki plan. 
To niewątpliwie jest czynnikiem niesprzyjającym wysokiej frekwencji wybor-
czej czy angażowaniu się w sprawę polityki.  

                                                        
23 M. Kochan, Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2005, 

s. 164. 
24 P. Sztompka, Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji, Warszawa 2000, s. 57 

i in. 
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Biorąc pod uwagę wyniki badań, można wręcz mówić o delegitymizacji poli-
tyków. W świetle badań nad prestiżem zawodów wśród 36 kategorii zawodo-
wych działacz partii politycznej znajduje się na ostatniej, czyli 36. pozycji, poseł 
na Sejm na 35. miejscu, a minister na 34.25. Sejm stał się synonimem bałaganu 
i walki wszystkich ze wszystkimi. Nie kojarzy się z merytoryczną debatą nad 
stanowieniem dobrego prawa, lecz z brakiem kompetencji i prywatą, partyjnymi 
kłótniami i brakiem poszanowania reguł oraz bezkarnością. Sami posłowie ła-
mią regulamin Sejmu, a wiele ustaw jest uchylanych przez Trybunał Konstytu-
cyjny. A może jest tak, że polityka bardziej przykuwa uwagę ludzi bez skrupu-
łów, pozbawionych wrażliwości, co w rezultacie powoduje jej demoralizację.  

Wysoka absencja wyborcza jest w Polsce faktem. Czy bycie obywatelem to 
dzisiaj głównie rola bierna? Czy zagraża nam demokracja bez wyborców? Aby 
odpowiedzieć na te pytania, należy rozważyć kilka kwestii.  

Po pierwsze, mechanizmy polityki władz centralnych są u nas przenoszone 
na poziom lokalny. Relacje między partiami mają charakter konfrontacyjny. Ton 
narzuca Prawo i Sprawiedliwość, będące nie tylko ugrupowaniem radykalnym, 
ale także wyjątkowo konfliktogennym, w którym dominują podejrzliwość, nie-
ufność i konfrontacja. Tymczasem polityka wymaga pewnego poziomu konsen-
susu, umiejętności prowadzenia publicznego dyskursu. W Wielkiej Brytanii, 
państwie o najdłuższej tradycji parlamentarnej, powszechna jest postawa nazy-
wana civic decenancy, czyli obywatelskiej przyzwoitości, która oznacza uprzej-
mość i życzliwość. I tak na przykład gabinet cieni, opozycyjny wobec rządu, jest 
informowany o najważniejszych decyzjach rządu, zanim dowiedzą się o tym 
media. W Polsce najwyżsi rangą przedstawiciele władzy prowadzą politykę za 
pośrednictwem mediów, traktując przeciwników politycznych jak wrogów, a nie 
partnerów. Wybory samorządowe są upartyjnione, chociaż w różnym stopniu: 
w niższym na poziomie gmin, a zdecydowanie wyższym na poziomie powiatu 
czy województwa. Wśród obywateli ciągle panuje przekonanie, że radni 
w swojej działalności realizują interesy własne, swojej rodziny, a nie społeczno-
ści lokalnej, której mieszkańcom zawdzięczają swój mandat.  

Po drugie, w Polsce mamy do czynienia z partiami typu kartelowego, które 
cechuje labilny i niezdecydowany elektorat26. Kolejne wybory oznaczają więc 
walkę od początku o każdego wyborcę. Dlatego też stanowiska w administracji 
samorządowej stają się łupem i są obsadzane według politycznego klucza, na-
zywa się je czasem małą nomenklaturą. Co więcej, tworzy się wiele zbędnych 
stanowisk w urzędach czy agencjach państwowych, byle tylko dać posadę „swo-
im ludziom”. W ten sposób zasoby państwa są wykorzystywane do promocji 
własnej partii i jej liderów, co daje przewagę nad konkurentami. Te sytuacje 
sprawiają, że obywatele są zniechęceni do aktywności politycznej, a nawet jeśli 
biorą udział w wyborach samorządowych, to oddają głosy nieważne, zwykle 

                                                        
25 H. Domański, Prestiżowa pokojowa, „Polityka”, 27 listopada 2004. 
26 R. Herbut, Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wrocław 2002, s. 110. 
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puste karty wyborcze, i jest to tendencja rosnąca. Oddala to budowę społeczeń-
stwa obywatelskiego i przekształcenia homo sovieticus w obywatela demokra-
tycznego państwa. Jak trafnie zauważa R. Putnam: „Aby zacząć współpracę, 
trzeba nie tylko ufać innym, ale także wierzyć, że inni ufają nam”27. Tymczasem 
w świetle wyników ostatniej Diagnozy społecznej J. Czapińskiego w Polsce 
stopień zaufania do innych obywateli jest dramatycznie niski – 13%, w porów-
naniu ze Szwecją – 81%28.  

Po trzecie, upartyjnione władze samorządowe i niespójne prawo sprzyjają 
także wielu zjawiskom patologicznym: marnotrawieniu publicznych środków, 
korupcji czy nepotyzmowi. Urzędnicy, rozdzielając dobra, przyznając koncesje, 
mogą utrudniać lub opóźniać wydanie decyzji, wymuszając tym samym łapów-
ki. Korupcję traktują jako dodatkowy czynnik motywacyjny. W tym kontekście 
ważna mogłaby być rola mediów regionalnych czy lokalnych. Te jednak w po-
goni za sensacją przyjmują postawę konfrontacyjną, przedstawiając problemy 
w sposób biało-czarny. Dzisiaj mamy do czynienia z żywiołowym wręcz rozwo-
jem dziennikarstwa śledczego. Powinny je cechować rzetelność i staranność 
w dokumentowaniu wszelkich nieprawidłowości. Niestety, wielu dziennikarzy 
łatwo wchodzi w rolę prokuratorów czy sędziów, zapominając o etyce dzienni-
karskiej. Z jednej strony, zapewne łatwiej poruszać się w świecie skandali, niż 
koncentrować się na zjawiskach, które wymagają fachowej wiedzy, takiej jak na 
przykład interpretacja ustawy budżetowej czy koncepcji rozwoju przestrzenne-
go. Z drugiej jednak strony w małych społecznościach, z uwagi na presje poli-
tyczne czy groźbę utraty pracy, dotarcie do prawdy jest bardzo utrudnione. 

Konkluzje 

Formalny status obywatela został osiągnięty po wielu stuleciach. Oznaczało 
to jedynie stworzenie szans na pełnienie roli obywatela, nie oznaczało natomiast 
gwarancji uczestnictwa w życiu publicznym. Dziś, w epoce deideologizacji 
i urynkowienia procesów społecznych, uprawianie polityki ma więcej wspólne-
go z przekazem medialnym, sondażami opinii publicznej niż z rozwiązywaniem 
konkretnych problemów obywateli. W Polsce na obecny obraz polityki składa 
się ciągle niski poziom legitymizacji demokracji, upartyjnienie państwa, jak 
również niski poziom zaufania społecznego. 

 
 

                                                        
27 R. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, 

Kraków 1995, s. 253. 
28 P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007. 
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