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KRYZYS A DEMOKRACJA. 
A MOŻE: KRYZYS DEMOKRACJI?

Odwołując się do rosnącego poziomu skomplikowania i szybkości przemian 
świata społecznego na przełomie XX i XXI wieku, Barbara Krauz-Mozer pisała:

Wielu teoretyków nauk politycznych […] zaczęło dostrzegać potrzebę wypracowania 
nowych teorii wyjaśniających radykalnie zmieniającą się rzeczywistość społeczno-
-polityczną. [Zasadniczym powodem tego jest fakt, że] odmieniony świat wymaga 
ponownego, możliwie wszechstronnego rozpoznania na poziomie opisowym i teo-
retycznym, odmiennego sposobu myślenia i nowego języka wyrażającego to rozu-
mowanie, wymaga odrębnych defi nicji, terminów i pojęć na określenie codziennych 
zdarzeń, zachowań i praktyk1. 

Podążając za tą myślą, warto podjąć refl eksję nad jednym z najistotniejszych, 
a być może jednym z najbardziej brzemiennych w skutki, problematycznych pro-
cesów, jakie zachodzą dziś w polityce europejskiej. Chodzi o kwestie pojawiającego 
się napięcia między procesami integracyjnymi, szczególnie od momentu poddania 
ich strategiom i terapiom kryzysowym, a utrwalonymi wzorcami decydowania de-
mokratycznego na poziomie narodowym. Rodzi to widoczną na ulicach frustra-
cję obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i ponownie otwiera debatę 
o tak zwanym defi cycie demokracji obecną w Unii od dłuższego czasu. 

Kryzys gospodarczy jako postępujący proces rozprzestrzeniającej się niepew-
ności, zapaści fi nansowej i ujawniania się toksycznych powiązań księgowych, 
który uwidocznił się po fali bankructw wielkich banków od końca 2008 roku, 
oraz podejmowane w związku z nim próby stabilizacji systemu ekonomiczno-
-społecznego przyniosły zakwestionowanie wzorca demokratycznego na trzech 
płaszczyznach.

W pierwszym wymiarze, jako skutek uboczny, uwidocznił jeszcze bardziej 
dostrzegany przez teoretyków nauk politycznych problem polegający na tym, że 
„istnieje zasadniczy konfl ikt między demokracją w stanie czystym (inkluzyw-

1 B. Krauz-Mozer, Globalizacja – metodologiczny problem politologii, [w:] B. Krauz-Mozer, 
P. Borowiec (red.), Globalizacja – nieznośne podobieństwo?, Kraków 2008, s. 68, 69.
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ną i cechującą się wysokim poziomem deliberacji oraz partycypacji) i kapitali-
zmem, a może nawet z gospodarczą nowoczesnością w ogóle”2. Zdaniem Petera 
Wagnera jest to bardzo widoczne właśnie w Europie, dlatego że „dzisiejsza euro-
pejska nowoczesność działa […] w ramach ściśle zdefi niowanej i dość zamkniętej 
koncepcji politycznego członkostwa w demokracji, podczas gdy równocześnie 
podtrzymuje elastycznie otwarte pojmowanie granic ekonomicznych”3. Problem 
ten uległ dziś wyostrzeniu, gdyż owa konfl iktowa natura modelu gospodarczego 
i modelu politycznego (na osi otwarty–zamknięty) ulega modyfi kacji w kierun-
ku, który można określić jako „podwójne asymetryczne zamknięcie” prowadzące 
do „asymetrycznego wykluczenia”. Oznacza to, że pokryzysowe regulacje ekono-
miczne prowadzą do zakwestionowania elastyczności modelu rynkowego w Unii 
Europejskiej przez ściślejszy nadzór na przykład nad sektorem bankowym czy 
sektorem usług publicznych, łamiąc jego otwartość i inkluzywność, jednocześ-
nie jednak nie powodują zwiększenia poziomu partycypacji demokratycznej. 
Odwrotnie, również z tej mierze mamy do czynienia raczej z zamykaniem się 
procesów decyzyjnych niż z ich otwartością. Nie uzyskujemy zatem na szczęście 
efektu „symetrycznego zamknięcia”, który prowadziłby do powstania czystego 
modelu oligarchicznego, w którym władza polityczna i partycypacja ekonomicz-
na dotyczą tej samej wąskiej grupy decydentów. Nie jest to też sytuacja, w której 
obywatele zwiększają swój udział w procesach politycznych, poszerza się kate-
goria uczestników rynku lub włączane są do nich nowe grupy społeczne („sy-
metryczne otwarcie”). W rezultacie mamy więc do czynienia ze wspomnianym 
asymetrycznym zamknięciem. 

Druga płaszczyzna, na której możemy dostrzec demokratyczne problemy 
dzisiejszej Unii Europejskiej, to kryzys deliberacji. Polityka deliberatywna, szcze-
gólnie według koncepcji Jürgena Habermasa4, była w pewnym momencie (przy 
okazji prac nad Konstytucją dla Europy i obrad tzw. Konwentu Europejskiego) 
jedną z najbardziej dyskutowanych propozycji „ucieczki do przodu” polityki eu-
ropejskiej w kierunku powstania ponadnarodowej wspólnoty partycypacyjnej. 
Niektórzy, jak Anthony Giddens, skłaniali się wprost do uznania modelu demo-
kracji deliberatywnej za element defi niujący Unii Europejskiej, jako że „UE jest 
eksperymentem w dziedzinie rządu bez państwa. […] UE jest przede wszystkim 
formą demokracji debatującej i taką pozostanie. Jej demokratyczna natura bierze 
się przede wszystkim z faktu, że zaproponowana polityka musi być przedysku-
towana w sposób otwarty, a decyzje, tak dalece jak to możliwe, podejmowane są 
drogą konsensusu”5. Dla innego z autorów, wiele lat wcześniej, w czasach szyb-
kich postępów integracji europejskiej, tego typu wzorzec decydowania wydawał 
się także znajdować swe odzwierciedlenie w modelu instytucjonalnym Unii, gdyż 

2 P. Wagner, Demokratyczny kryzys kapitalizmu, „Nowa Europa” 2013, nr 2 (15), s. 116.
3 Ibidem, s. 117.
4 Zob.: J. Habermas, Czy Europie potrzebna jest Konstytucja?, „Nowa Europa”, 2005, nr 1 (1), 

s. 40–65.
5 A. Giddens, Europa w epoce globalnej, przeł M. Klimowicz, M. Habura,Warszawa 2009, 

s. 251.
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„instytucje UE powinny być postrzegane jako supranarodowa wersja ideałów 
demokracji debatującej i interpretowane jako kompensujące niedobory kon-
stytucyjnego państwa narodowego”6. Koncepcje te (nadzieje?) z czasem jedna-
kowoż zaczynały być weryfi kowane negatywnie. Przede wszystkim idea ponad-
narodowości rozumianej jako tworzenie poziomu decydowania, w którym może 
istnieć aktywna partycypacja europejskiej opinii publicznej, uległa znacznym 
modyfi kacjom. Sam segment supranarodowy cechuje się zaś znacznie bardziej 
skomplikowanymi relacjami między mocodawcami (państwami członkowskimi) 
a ich agentami (instytucjami wspólnotowymi), niż zakładał to model delibera-
tywny, pozostawiając niewiele przestrzeni dla aktywnego zaistnienia w praktyce 
demokracji w pożądanym przez ten model kształcie7. Tym samym nierozwiąza-
ny postaje jeden z zasadniczych problemów integracji europejskiej rozumianej 
z perspektywy obywateli Unii, który Luuk van Middelaar sformułował jako dyle-
mat: „Ze stwierdzenia My  p a ń s t w a  wynika jednoznacznie, kto je wypowiada, 
lecz kto powołuje się na formę My  o b y w a t e l e, niewątpliwie wymaga wyjaś-
nienia. Na pewno w przypadku Europy, której wielu obywateli nie ma poczucia, 
że my  wypowiadane jest także w ich imieniu”8.

Trzecie zjawisko, przez które można dostrzec napięcie wynikające z obecnego 
kierunku obranego przez proces integracji europejskiej z demokratycznym wzor-
cem decydowania, pojawiło się nie w relacji obywatele–Unia, lecz w stosunku 
państwa narodowe – Unia Europejska. Tutaj także zachodzą bardzo istotne zmia-
ny zarówno w relacjach „europejski (globalny) rynek – władza państwowa”, jak 
i „Unia–państwa”. Prowadzi to do podwójnego efektu deprywacji władzy narodo-
wej: „władza gospodarcza przejmuje prerogatywy władzy politycznej, a obywatele 
są prawie całkowicie pozbawieni demokratycznej ochrony nie są w stanie zreali-
zować swoich interesów i żądań”. Jednocześnie zaś „oczekiwania polityczne, jakie 
państwom demokratycznym stawiają ich nowi «władcy», mogą być niemożliwe 
do spełnienia”, przy czym „międzynarodowe instytucje wymagają, aby nie tylko 
rządy, ale również obywatele, w sposób wiarygodny zobowiązali się do konsolida-
cji fi skalnej”9. Prowadzi to do sytuacji, w której realnie – na poziomie narodowym 
– zanika wybór polityczny będący kwintesencją decydowania demokratycznego. 

***

Unia Europejska, jako system polityczny, od samego początku miała tymczasem 
problem z demokracją, i to zarówno w wymiarze aksjologicznym (wartości), jak 
i w praktyce swego funkcjonowania. Europa głosząca wszędzie poza swymi gra-

6 C. Lord, Democracy in the European Union, Sheffi  eld 1998, cyt. za: A. Giddens, Euro-
pa…, op. cit., s. 252.

7 Zob.: J. Ruszkowski, Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, War-
szawa 2010.

8 L. van Middelaar, Przejście do Europy. Historia pewnego początku, przeł. R. Pucek, N. Bo-
rowska, Warszawa 2011, s. 257.

9 W. Streck, Kryzys kapitalizmu demokratycznego, „Nowa Europa” 2013, nr 2 (25), s. 148–149.
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nicami znaczenie demokratycznego sprawowania władzy sama, w procesie inte-
gracji gospodarczej i politycznej, oddalała się od tego ideału. W końcu pojawił 
się znany paradoks polegający na tym, że Unia Europejska nie mogłaby wstą-
pić do Unii Europejskiej, gdyż nie wypełnia jednego z podstawowych kryteriów 
członkostwa, jakim jest bycie stabilną demokracją. 

Problem ten narasta wraz z tak zwanym pogłębianiem integracji europejskiej, 
czyli przejmowaniem (przekazywaniem) przez instytucje ponadnarodowe kolej-
nych kompetencji krajów członkowskich. Stał się on szczególnie istotny po tym, 
gdy Unia Europejska przekroczyła Rubikon i przestała być jedynie, wielokrotnie 
w historii ćwiczonym, modelem sektorowej współpracy międzypaństwowej i stała 
się unikatową formą politycznie zaawansowanej wspólnoty prawa z elementami 
ponadnarodowej władzy samodzielnych instytucji. 

Tak zaawansowana integracja europejska bardzo szybko zderzyła się z prob-
lemem czytelnego wyjaśnienia źródeł prawomocności decyzji podejmowanych 
przez powstały w tym procesie ponadnarodowy system polityczny. Pojawił się 
więc dylemat legitymizacji (prawomocności) władzy unijnej, którego tak zwany 
defi cyt demokracji10 jest jednym z elementów. 

Pytanie podstawowe brzmi zatem: Czy i skąd Unia Europejska otrzymuje 
zgodę obywateli na poddanie się jej władzy? 

Problem ten stał się jeszcze bardziej czytelny, odkąd integracja europejska 
zaczynała obejmować zagadnienia bezpośrednio dotyczące warunków życia 
obywateli i gospodarowania przez nich swym majątkiem i to na dodatek przez 
tworzenie prawa, które obowiązuje bezpośrednio i w całości na terenie wszyst-
kich państw Unii, bez konieczności wprowadzania go do krajowego porządku 
prawnego przez parlament narodowy. 

Dodatkowym elementem wywołującym „niepokój demokratyczny” był fakt, 
że coraz więcej decyzji zaczyna w Unii podlegać zasadzie decydowania więk-
szościowego, a nie przez konsens.  Zasada jednomyślności (niekiedy wyśmie-
wana przez ignorantów jako liberum veto) w najwyższym stopniu gwarantuje 
bowiem jedną z istotniejszych cech demokracji, jaką jest powszechna partycypa-
cja, czyli prawo każdego do skutecznego uczestniczenia w procesie decyzyjnym. 
Głosowanie większościowe nie ma tego znaku jakości – niektórzy biorą udział 
w decyzjach wyłącznie jako mniej lub bardziej istotni obserwatorzy (wyraźnie to 
widać w parlamentach, gdzie opozycja może z rezygnacją patrzeć, jak większość 
rządowa przegłosowuje każdy projekt rządu bez względu na jego wartość mery-
toryczną). 

10 Debata wokół tego pojęcia zaowocowała wieloma tekstami autorstwa chyba wszystkich 
najważniejszych badaczy integracji europejskiej. Charakterystyczna była tu choćby wymiana 
zdań między A. Moravcsikiem, G. Majonem, S. Hiksem i A. Follesdalem. Zob.: A. Follesdal, 
S. Hix, Why Th ere Is a Democratic Defi cit in the EU. A Response to Majone and Moravcsik, 
,,Journal of Common Market Studies”, 2006, vol. 44, nr 3, s. 533–562; zob. także Ch. Rumford 
(red.), Th e SAGE Handbook of European Studies, London 2009. Omówienie tego problemu 
w literaturze polskiej m.in. w: K. Iszkowski, Po co nam Europa? O rozbieżnych wizjach integra-
cji, Warszawa 2009, s. 117–145.
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Wszystkie powyższe zmiany w parametrach integracji osłabiły tradycyjny ar-
gument legitymizacyjny mówiący o tym, że decyzje unijne są prawomocne na 
drodze pośredniej – podejmują je zgodnie i jednomyślnie rządy państw człon-
kowskich mające poparcie swych parlamentów, a samo prawo europejskie i tak 
musi być następnie wprowadzone do ustawodawstwa danego kraju przez naro-
dową legislatywę lub przyjęte w drodze traktatowej, zakładającej demokratyczną 
ratyfi kację w referendum lub przez parlament. Inaczej mówiąc, klasycznie poj-
mowana integracja nie miała kłopotu z demokracją i legitymizacją, gdyż opierała 
się na demokracjach narodowych i ich wspólnej, jednomyślnej zgodzie na dalsze 
kroki zjednoczeniowe. Wzmacniała rolę parlamentów państw członkowskich, 
nie blokując pogłębiania ich integracji. 

Dziś ten klasyczny, bezpieczny wzorzec został zarzucony i Unia Europejska 
(przedstawiciele jej instytucji) ma coraz większy kłopot z tym, by wytłumaczyć 
się przed obywatelami, dlaczego jej instytucje tak szczegółowo regulują życie 
gospodarcze, ustanawiają tysiące drobiazgowych przepisów dotyczących działa-
nia na wspólnym rynku (odmiennie od pierwotnego założenia znoszenia barier 
w wymianie rynkowej), dlaczego zabierają się do promowania określonej wizji 
ładu społecznego przez wspieranie modelu społeczeństwa złożonego z mobil-
nych jednostek o wielokulturowej tożsamości, wspólnego kanonu wychowania 
i kształcenia promującego idee przynależności do politycznej Europy, tolerancję, 
prawa mniejszości i agresywny feminizm, poprawność polityczną i przywiązanie 
do pokojowego dobrobytu? Skąd instytucje unijne czerpią przekonanie, że mają 
na te działania przyzwolenie od obywateli? 

Kwestie te nabierają jeszcze poważniejszego znaczenia wobec pogłębiające-
go się problemu patologizacji procesu integracji europejskiej, polegającego na 
tworzeniu hybrydalnego prawa unijnego (pakt fi skalny) zrywającego z zasadą 
lojalnej współpracy państw na rzecz zróżnicowania statusowego krajów człon-
kowskich i tworzenia władzy dyscyplinującej w Unii. 

Co gorsza, jeśli kryzys wewnętrznej równowagi bilansowej w strefi e euro 
miałby się stać pretekstem do wykonania kolejnego „skoku integracyjnego”, czyli 
przejścia do modelu (proto)federacji politycznej w Europie, to zagadnienie pod-
staw prawomocności tych decyzji stanie w samym centrum polityki europejskiej. 
Tymczasen obywatele krajów członkowskich są zastraszani przez własne rządy, 
lobbystów i urzędników europejskich widmem bankructwa i kryzysu (oczywi-
ście dozowanym w odpowiednich dawkach, aby zbytnio ich nie przerazić, bo 
to całkowicie zahamowałoby konsumpcję), które mają spowodować, że pewne 
wątpliwości i pytania „zostają odłożone na później”, tyle że to „później” jest już 
coraz bliżej. Obywatele powoli zaczynają się dopytywać, dlaczego mają podda-
wać swoje budżety kontroli ponadnarodowych instytucji i międzynarodowych 
organizacji fi nansowych. 

Obecna sytuacja przypomina to, co działo się bezpośrednio po zamachach 
terrorystycznych z 11 września, a na co zwracali uwagę intelektualiści, jak na 
przykład Zygmunt Bauman. Wówczas też, posługując się atmosferą strachu i ar-
gumentem o nadzwyczajnych okolicznościach, rządy wielu państw ograniczyły 
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wolności i prawa obywatelskie, zwiększając poziom inwigilacji społeczeństwa, 
zanim obywatele zdążyli zapytać: „A kto na to pozwolił?”11. 

Dziś mamy do czynienia z podobnym zjawiskiem w Unii Europejskiej: kry-
zys strefy euro ma się stać pretekstem do znacznego rozszerzenia władzy ponad-
narodowej bez zgody obywateli, jedynie za ich biernym przyzwoleniem wywoła-
nym strachem o jutro i niepewnością. 

Świadomość tego, że sprawy w Unii nie idą w dobrym kierunku, jeśli weź-
mie się pod uwagę podstawy legitymizacyjne do zmian leżących w interesie grup 
biznesowych i unijnej oligarchii instytucjonalnej, mają niektórzy politycy euro-
pejscy, o czym świadczy tak zwany raport Hermana Van Rompuya12, w którym 
w czwartej części podkreśla się, że unijna ingerencja w budżety narodowe będzie 
wymagać nowej legitymizacji. 

Problem polega na tym, że wyciągane w tej sytuacji wnioski są błędne i pro-
wadzą do pogłębienia, a nie rozwiązania problemu. Z jednej bowiem – pań-
stwowej – strony, najsilniejsze kraje członkowskie starają się zapobiec defi cytowi 
legitymizacji przez zabezpieczenie roli swoich instytucji demokracji narodowej 
(parlamentu) w procesie decyzyjnym w Unii Europejskiej. Tak czynią na przy-
kład Niemcy i taką linię przyjął ich Trybunał Konstytucyjny. Z drugiej strony – 
unijnej – elita europejska promuje koncepcje wzmocnienia instytucji demokracji 
przedstawicielskiej (Parlamentu Europejskiego) czyniąc to bynajmniej nie w in-
teresie obywateli, ale dla dobra partykularnego, czyli zwiększenia swojej władzy, 
wpływu i znaczenia. 

Niekiedy do pomysłów instytucjonalnych dołącza się zwiększenie roli parla-
mentów narodowych w opiniowaniu i kontroli prawa wspólnotowego (tak jest 
na przykład u Van Rompuya). Problem polega jednak na tym, że w praktyce rola 
parlamentu narodowego w polityce unijnej jest pochodną strategii rządu danego 
kraju członkowskiego. Jeśli rząd traktuje parlament jako „organ pomocniczy” do 
przegłosowywania projektów rządowych, a nie jak organ kontroli i reprezentacji 
obywatelskiej, wówczas jego rola w polityce unijnej staje się iluzoryczna i spro-
wadza się do zatwierdzania stanowisk rządowych. 

***

Jest zatem dla wszystkich jasne, że stoimy przed ważnymi politycznie rozstrzyg-
nięciami. Nie da się kontynuować obecnego stanu hipokryzji legitymizacyjnej 
i nadal udawać, że procesy zachodzące w Unii Europejskiej (w tym powstanie fe-
deracji fi skalnej) mieszczą się w ramach obecnych traktatów i nie zmieniają istoty 
zobowiązań państw członkowskich wobec Unii, czyli że nie mają znaczenia dla 
demokratycznej władzy narodów europejskich w ramach poszczególnych krajów.

Oczywiste wydaje się, że polityczny etap integracji europejskiej, zmierzającej 
w kierunku federacyjnym, będzie wymagać politycznych źródeł uzasadnienia 

11 Por. Z. Bauman, Europa – niedokończona przygoda, Kraków 2005, s. 138–186.
12 H. Van Rompuy, W kierunku prawdziwej unii gospodarczej i walutowej, czerwiec 2012. 
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swojego istnienia. To przywraca, jak już wspomniano, znaczenie dyskusji wokół 
defi cytu demokracji w Unii Europejskiej jako części debaty o prawomocności 
władzy ponadnarodowej.

 Problem owego defi cytu bywa rozpatrywany w literaturze przedmiotu głów-
nie z pięciu perspektyw: 

– wspomnianej legitymizacji (dotyczącej braku więzi między wolą obywa-
teli a decyzjami wspólnotowymi, podejmowanymi według reguły przetar-
gu interesów, ale także obejmującej kwestie samej „słabej woli” obywateli 
Unii w wyrażaniu swojego stanowiska), 

– jakości procesu politycznego (defi cyt demokracji jako defi cyt przejrzystości), 
– dominacyjnej (w tym przypadku defi cyt demokracji oznacza coraz częst-

sze ignorowanie woli mniejszości przez decydującą większość), 
– odpowiedzialności (działalność instytucji europejskich podlega de facto 

bardzo nikłej kontroli przez pojedynczych obywateli),
– społecznej (demokracja jest rozumiana w tym wariancie nie tylko jako na-

rzędzie instytucjonalne, ale jako zbiór wartości, w ramach których znajdu-
je się równowaga społeczna, a ta nie stanowi przedmiotu należytej troski 
polityki europejskiej)13. 

Odnosząc problem znalezienia podstaw funkcjonowania modelu polityczne-
go decydowania w Unii Europejskiej do szerszego kontekstu instytucjonalizacji 
takiego procesu, można powiedzieć, że Unia Europejska stanęła jakiś czas temu 
przed dylematem wyboru między trzema strategiami: strategią budowy europej-
skiego rządu (government), strategią utrzymania systemu wspólnotowego na po-
ziomie zwykłego zarządzania (management) oraz strategią pośrednią polegającą 
na stworzeniu samoistnego wzorca rządzenia procesowego (governance). Dyle-
mat wyboru strategii instytucjonalnej poprzedzał, i tym samym warunkował, 
przyjęcie określonego wzorca prawomocności, a więc także stosunku do prob-
lemu defi cytu demokracji. Każda z tych trzech strategii niesie bowiem z sobą 
zupełnie inne implikacje poszukiwania źródeł uzasadnienia istnienia systemu. 

W naszym obszarze cywilizacyjnym przyjmuje się, że rząd wymaga zgodnej 
podstawy tożsamościowej i więzi społecznej wspólnoty, która podlega jego wła-
dzy, oraz reprezentatywności udzielonej przez demokratyczną większość w akcie 
wyborczym stosownie do wymogów formalnych14. Zarząd nie musi znajdować 
swych podstaw w tożsamości wspólnoty politycznej, która powierza mu prowa-
dzenie określonego zakresu spraw, ani nie musi mieć charakteru reprezentatyw-
nego; jego istotę stanowi bowiem efektywność i wypracowywany dla plenipoten-
tów zysk. Zarząd jest bliższy modelowi powiernictwa połączonego z działalnością 

13 Klasyfi kacja za: T. Zweifel, Democratic Defi cit? Institutions and Regulation in the Euro-
pean Union, Switzerland and the United States in Comparative Perspectives, Lanham, MD 2002. 
Autor książki jest za odrzuceniem większości z tych argumentów. 

14 Zagadnienie reprezentatywności jest wielowątkowe, i jego omówienie – nawet w kon-
tekście samej integracji europejskiej – przekracza ramy tego tekstu. Zob.: J. Pollak, J. Batora, 
M. Mokre, E. Sigalas, P. Slonimski, On Political Representation. Myths and Challenges, RECON 
Working Papers, no. 03/2009. 
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biznesową, w której relacje między właścicielem a menedżerem są regulowane 
umową. Instytucje systemu rządzenia procesowego starają się zaś uzyskać uza-
sadnienie mozaikowe, czerpiące z różnych źródeł zależnie od uruchamianych 
w danym momencie procesów, a także działają, opierając się na sieciach i wielo-
pasmowych arenach decyzyjnych. W kontekście do Unii Europejskiej najczęściej 
stosuje się pojęcie m u l t i - l e v e l  g o v e r n a n c e. 

O ile rząd wymaga więc podstawy demokratycznej do swego działania, i jej de-
fi cyt oznacza wprost defi cyt prawomocności, o tyle zarówno wariant zarządu jak, 
i wariant procesu niosą daleko idące konsekwencje dla pojęcia demokracji, nieko-
niecznie domagając się prostego powstania ponadnarodowego ładu demokratycz-
nego15. Oba te warianty wskazują bowiem, że w przypadku debaty o demokracji 
w Unii Europejskiej nie ma mowy ani o prostym przenoszeniu modelu instytu-
cjonalnego demokracji krajowych, ani o utrzymywaniu mitu o wystarczającej sile 
legitymizacyjnej dla całej Unii, czerpanej pośrednio z państw członkowskich. 

Problem obecnego etapu procesu integracji europejskiej polega na tym, że 
Unia Europejska znajduje się w stadium przejściowym pomiędzy modelem opi-
sanym przez traktat z Lizbony, który stanowił zejście ze ścieżki konstytucyjnej na 
rzecz tworzenia systemu samoistnego, a modelem rządu o władzy dyscyplinu-
jącej i różnych kręgach statusowych, zmierzającym do politycznej federalizacji, 
nigdzie w prawie niezapisanej. 

Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że traktat z Lizbony będzie sprzyjał roz-
wiązaniu dylematu demokratycznego w Unii właśnie przez odejście od postula-
tu tworzenia paneuropejskiego rządu na kształt narodowy, na rzecz twórczego 
sposobu modelowania systemu europejskiego jako procesu. Do takiej ewolucji 
namawiało liczne grono badaczy i praktyków integracji europejskiej16. Kryzys 
euro posłużył jednak tymczasem do brutalnego zerwania z tą koncepcją, odło-
żenia traktatu lizbońskiego na boczny tor i zastąpienia go stopniowo zwiększa-
nym zakresem „prawa by-passowego”, które omija literę i ducha Lizbony na rzecz 
pozatraktatowych rozwiązań doraźnych, szybko zmieniających się w hybrydalne 
prawo wiążące, o trwałym charakterze.

Gmach europejski federacyjnego rządu powstaje na piaskach legitymizacyj-
nych, bez solidnego fundamentu i – na dodatek – jest wznoszony „metodą go-
spodarczą”, to znaczy bez projektu i planu głównego, za to przez dobudowywa-
nie kolejnych pięter z tego, co się uda wynieść z państw członkowskich na nową 
budowę – raz jest to trochę cegieł, kiedy indziej pustaki, a potem trochę piasku 
i cementu na zaprawę. Takie rozwiązania o charakterze prowizorycznym mają 
przedziwną moc utrwalania swego istnienia i potem estetycznie dewastują prze-
strzeń publiczną, grożąc przy tym zawaleniem. 

 

15 Por. J. DeBardeleben, A. Hurrelmann (red.), Democratic Dilemmas of Multilevel Gover-
nance. Legitimacy, Representation and Accountability in the European Union, Basingstoke–New 
York 2007.

16 Znamienna jest tu choćby książka S. Hiksa, What’s Wrong with the European Union and 
How to Fix It, Cambridge 2008. 
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***

Podsumowując powyższe rozważania, można powiedzieć, że obywatele Unii Eu-
ropejskiej znaleźli się dziś w uścisku imadła antydemokratycznego. Jednocześnie 
są wprost zalewani potokiem frazeologii quasi-demokratycznej oraz argumen-
tacji profederacyjnej, odwołującej się do poczucia niepewności i zagrożenia. Ma 
to spowodować, że nie będą zadawali pytań ani zgłaszali wątpliwości, lecz jedy-
nie wyrażali albo zachwyt (integracja jako nowa religia, w której potrzebna jest 
silna i szczera wiara, a nie debata i wątpienie), albo rezygnację (nowy wymiar 
europejskiego realizmu – jest tak źle, że trzeba się pogodzić z losem i decyzjami 
oligarchii). 

Zasada imadła antydemokratycznego wydaje się jasna. Z jednej strony – od 
góry – obywatele w krajach członkowskich znajdują się pod presją utraty swych 
praw demokratycznych na rzecz fałszywego mirażu paneuropejskiej demokra-
cji. W wersji soft  mówi się o tworzeniu instrumentów powszechnej europejskiej 
deliberacji i europejskiej przestrzeni publicznej, a w wersji hard o tak dziwacz-
nych pomysłach jak tworzenie partyjnych europejskich list wyborczych do Par-
lamentu Europejskiego, paneuropejskich referendach czy wyborze prezydenta 
Europy. Najlepszym przykładem utopijnego szaleństwa, jakie ogarnia oderwa-
nych całkowicie od rzeczywistości konstruktywistów społecznych spod znaku 
europejskiej partyjnej oligarchii parlamentarnej, jest pomysł list wyborczych, na 
które głosowano by w całej Unii. To przecież znakomity pomysł na pogłębienie 
poczucia izolacji i sztuczności parlamentu, a nie jego przybliżenie obywatelom. 
Jeśli komuś się wydaje, że poczuję, jako obywatel, większą więź z Unią przez to, 
że w wyborach europejskich zagłosuję na grupę partyjnych oligarchów, złożo-
ną z Brytyjczyka, Niemca, Holendra, Cypryjczyka i kogoś tam jeszcze, a nie na 
polityka polskiego, który kandyduje w moim okręgu, to oznacza, że rozsądek 
i trzeźwą ocenę sytuacji całkowicie przesłonił mu ideologiczny zapał. Zaburza 
to bowiem całkowicie istotę politycznej reprezentacji, która sama w sobie jest 
obecnie skomplikowanym problemem ustrojowym, szczególnie wobec debaty 
o związkach demokracji i reprezentacji17.

Ta pseudodemokracja, która ma zastąpić demokrację realną (w ramach pań-
stwa narodowego) ma charakter utopijny, ale też niebezpieczny. Jak wspomnia-
łem wyżej, tworzy ona pozór obywatelskiej kontroli nad władzą i udaje wypeł-
nianie wymogów demokratycznych, czyli politycznego ustroju, „gdzie ludzie 
sprawujący władzę są odpowiedzialni na forum publicznym przed obywatelami, 
którzy działają za pośrednictwem obieralnych przedstawicieli, współzawodni-
czących i współpracujących zarazem ze sobą”18. To właśnie brak odpowiedzial-
ności sierocego rządu federacyjnego Unii okazuje się największym zagrożeniem 
paneuropejskiej niby-demokracji. Jednocześnie, ponieważ w demokracji proce-

17 Por. G. Runciman, M. Brito Vieira, Reprezentacja, przeł. K. Sosnowska, Warszawa 2011, 
s. 43–80. 

18 Defi nicja Ph.C. Schmittera i T. Lynna Karla, cyt. za: M. Bankowicz, Demokracja. Zasady, 
procedury, instytucje, Kraków 2006, s. 47.
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duralnej siła decyzyjna danych grup wyborców jest wprost proporcjonalna do jej 
liczebności i frekwencji w dniu głosowania, bardzo łatwo wyliczyć, które narody 
europejskie trwale znajdą się na całkowitym marginesie władzy w Unii, nawet 
gdyby zmobilizowały sto procent swych zasobów ludzkich. 

Z drugiej strony antydemokratyczne imadło ściska prawa obywateli do dołu, 
to znaczy pozbawia ich mocy decydowania w ramach swoich państw narodo-
wych o sprawach pozostających formalnie wciąż w ich gestii. Szczególnie dra-
styczny jest tu przykład wkraczania biurokracji europejskiej w demokratyczne 
prawo obywateli do samodzielnego decydowania o przeznaczeniu wspólnego 
grosza publicznego. Poddanie budżetów narodowych kontroli ex-ante (uprzed-
niej), która ma być dokonywania przez nieobieranych i nieodpowiedzialnych po-
litycznie przed parlamentami urzędników w centralnych instytucjach unijnych, 
jest tak jawnym gwałtem na porządku demokratycznym i podstawach ustrojo-
wych państw, że tylko strachowi lub zaślepieniu można przypisać fakt, że rządy 
krajów członkowskich się na to godzą, a obywatele nie wychodzą masowo na 
ulice (choć akurat wokół tej sprawy co jakiś czas przetacza się przez Europę fala 
protestów).

Niekiedy próbuje się to antydemokratyczne imadło tłumaczyć jako rzecz nie-
uniknioną, jako rodzaj „logiki dziejów”. Wbrew, jak się wydaje, intencjom same-
go autora, posługuje się w tej argumentacji popularnym ostatnio „trylematem 
globalizacji” opisanym przez Daniego Rodrika19. Opiera się on na tezie, że we 
współczesnych uwarunkowaniach spośród trzech wartości – demokracji, suwe-
renności państwa narodowego oraz głębokiej integracji ekonomicznej (globali-
zacji) – realizować można jednocześnie tylko dwie. Problem polega na tym, że 
Unia Europejska w swoich planach reformy wewnętrznej trylemat ten rozwią-
zuje negatywnie. Pomysł z paktu fi skalnego i projektu zacieśnienia strefy euro, 
polegający na tym, że wprowadza się scentralizowany system nadzoru i karania 
państw, skupiony na równoważeniu wydatków publicznych i wyprowadzeniu 
strefy wspólnej waluty z wewnętrznego kryzysu, stawia znak minus przy wszyst-
kich trzech członach trylematu Rodrika. Ogranicza bowiem suwerenność oraz 
demokrację i nie sprzyja wolnemu rynkowi ani otwarciu Europy na globalizację. 
Jest to więc pomysł błędny i nie należy go przyjmować. Prowadzi on prostą dro-
gą do tego, że pogłębiona Unia Europejska może stać się groźnym Lewiatanem. 
Pozytywnym wyjściem z postawionego problemu logicznego jest natomiast idea 
Unii, tak jak była ona pierwotnie pomyślana. Klasyczna Unia rozwiązywała try-
lemat Rodrika pozytywnie i twórczo, nawet poniekąd wbrew samemu naukow-
cowi. Łączyła bowiem demokrację w krajach członkowskich z suwerennością 
rozumianą jako zdolność do realizacji narodowych interesów w zintegrowanym 
systemie i, przez wymianę handlową na wspólnym rynku, była częścią procesów 
globalizacyjnych. 

19 Zob. D. Rodrik, Th e Globalization Paradox. Democracy and the Future of World Econo-
my, New Jork–London 2011.



203Kryzys a demokracja. A może: kryzys demokracji?

Unia Europejska dla wielu jej obywateli staje się natomiast coraz bardziej 
zamkniętym, skupionym na sobie systemem działającym według zestawu reguł 
i porządku instytucjonalnego odległego od możliwości kontroli obywatelskiej 
i ideałów deliberacji. Integracja europejska nie uzyska stabilnych podstaw legi-
tymizacyjnych bez powrotu do swoich korzeni, a są nimi demokracja uprawiana 
w ramach państw narodowych i uczestniczenie obywateli w formułowaniu zakre-
su dobra wspólnego. To jedyna droga, by zachować dziedzictwo demokratyczne-
go decydowania w nowych, dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach. 




