Zagrożenia i bolączki
demokracji.
Systemy niedemokratyczne

1. Demokracja antyczna i demokracja współczesna
1. Demokracja ateńska. Źródło a. (S. Sprawski, G. Chomicki, Starożytność. Teksty źródłowe, komentarze
i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 1999, s. 125-126.
Pytanie 1.: O jakim zjawisku
politycznym w starożytnych
Atenach pisze Arystoteles w
ostatnim zdaniu tekstu?
Jakiego terminu używamy w
celu nazywania go we
współczesnych demokracjach?
Pytanie 2.: Jaką formę ustroju
Arystoteles uważał za
optymalną? Czym ona różniła
się od demokracji?

Źródło b. (S. Sprawski, G. Chomicki, op. cit., s. 129).

Pytanie 3.: Charakterystyka
roli ludu w systemie
politycznym Aten
przypomina zachowania i
oczekiwania elektoratu we
współczesnych
demokracjach, zwłaszcza w
sytuacjach kryzysowych.
Podaj jeden przykład
współczesnego polityka,
którego kariera wyrosła na
rozniecaniu podejrzeń
odnośnie do korupcji
urzędników państwowych
(w Polsce lub poza nią).

2. Pierwsza nowożytna koncepcja demokracji. Źródło c. (J. J. Rouessau, Umowa społeczna (1763), za:
Historia idei politycznych. Wybór tekstów, t. II, oprac. S. Filipowicz i inni, Warszawa 1999, s. 69-70.)

Pytanie 4.: Wyjaśnij, jak
Rousseau rozumiał wolność
jednostki. Czy jego
koncepcja demokracji
respektowała zasadę
poszanowania praw
mniejszości?

3. Benjamin Constant
(początek XIX w.) –
starożytna a liberalna
(nowożytna) koncepcja
wolności. Źródło d.
(Historia idei politycznych,
s. 246).
Pytanie 5.: Przedstaw, czym
zdaniem autora różniły się
między sobą starożytna i
nowożytna koncepcja
wolności. Która z nich
występuje w myśli
Rousseau (źródło c.)?

4. Znaczenie prawa we współczesnej demokracji liberalnej. Źródło e. (Trybunał Konstytucyjny w Polsce.
Rys historyczny - http://www.trybunal.gov.pl/trybunal/Historia/historia.htm).

Sądownictwo konstytucyjne nie istniało w Polsce przed II wojną światową. Zarówno Konstytucja z 1921
r., tworzona pod silnym wpływem systemu III Republiki Francuskiej, jak i Konstytucja z 1935 r. wykluczały
kontrolę ustaw przez sąd powszechny lub sąd administracyjny, nie przewidywały też powołania
odrębnego sądu konstytucyjnego. Po II wojnie światowej zaczęły obowiązywać wzory radzieckie, a w
szczególności zasada tzw. jednolitości władzy państwowej, jednoznaczna z odrzuceniem zasady podziału
władz i deklarująca najwyższą, suwerenną pozycję jednoizbowego parlamentu w systemie
konstytucyjnych organów państwa. W Polsce przedstawiciele doktryny prawnej zaczęli formułować
potrzebę ustanowienia sądownictwa konstytucyjnego na początku lat siedemdziesiątych, trzeba było
jednak przełomu z 1980 r. - okresu "Solidarności", aby sugestie te mogły przybrać realny kształt.
Jesienią 1981 r. zostały podjęte prace ekspertów nad ustanowieniem Trybunału Konstytucyjnego i
Trybunału Stanu, a 26 marca 1982 r. nowela konstytucyjna przewidziała wprowadzenie tych dwóch
instytucji. O ile jednak tego samego dnia uchwalono ustawę o Trybunale Stanu i w ciągu kilku miesięcy
organ ten mógł podjąć funkcjonowanie, o tyle ustawa o Trybunale Konstytucyjnym została uchwalona
dopiero 29 kwietnia 1985 r., po trzech latach ostrych sporów o jej kształt. Od początku wpływowe
środowiska przeciwstawiały się idei tworzenia sądu konstytucyjnego, nie bez racji postrzegając go jako
instytucję niezależną i trudną do politycznego podporządkowania.
Pytanie 6.: Uwzględniając rolę, jaką Trybunał Konstytucyjny pełni we współczesnych demokracjach,
wyjaśnij, dlaczego powołanie, a następnie funkcjonowanie tej instytucji w Polsce napotykało na
opór do końca istnienia PRL (wiedza pozaźródłowa)?
Pytanie 7.: W tekście wymieniono zasadę jednolitości władzy państwowej. Wymień trzy
współczesne państwa w Azji, których system konstytucyjny opiera się na tej zasadzie.

2. Źródła kryzysów demokracji w XX w.
1. Zagrożenia dla demokracji w XX w. Źródło f. (K. Pomian, Państwo i demokracja, w: tenże, Oblicza
dwudziestego wieku. Szkice historyczno-polityczne, Lublin 2002, s. 99). Tekst pochodzi z lat 80. XX w.

Pytanie 8.: Zdefiniuj termin
„poglądy etatystyczne” („etatyzm”).

==============================
======

Pytanie 9. : Z analizy Pomiana
wynika, iż etatyzm i demagogia dążą
do celów wzajemnie wykluczających
się. Przywódcy, które je
jednocześnie głosili, przejmując
władzę, musieli ostatecznie wybrać
między nimi (z reguły nie
przyznawali tego jednak otwarcie
przed wyborcami). Na przykładzie
jednego przywódcy przedstaw,
jakiego wyboru w tej kwestii i
dlaczego dokonali Lenin, Stalin,
Mussolini i Hitler

2. Reżim „czarnych pułkowników” w Grecji w latach 1967-1974. Źródło g. (T. Judt, Powojnie. Historia
Europy od roku 1945, Poznań 2008, s. 594-595).
Pytanie 10.: Z tradycji politycznej
której części świata pochodzi termin
„pronunciamento”?
Pytanie 11.: Zdefiniuj termin
„autarkia”.
Pytanie 12.: Wymień dwa źródła
konfliktu, do jakiego doszło w końcu
między konserwatywnym reżimem
pułkowników a grecką klasą średnią.
(…)

3. Źródła braku stabilności
demokracji europejskich w
późnym XX w. Źródło h.
(T. Judt, op. cit., s. 541-542).
============

(…)

========================

Pytanie 13.: Można przyjąć, iż
kryzys gospodarczy w Europie
Zachodniej w latach 70. XX w.
przyniósł klasom średnim podobne
konsekwencje jak kryzys, który
rozpoczął się w 2008 r. Wyjaśnij,
dlaczego to właśnie klasy średnie
czują się najbardziej zagrożone
skutkami kryzysów gospodarczych
w państwach demokratycznych.
Pytanie 14.: Uzasadnij tezę, iż
demokracja może być stabilna
tylko wtedy, gdy przed klasami
średnimi rysują się perspektywy
rozwoju lub przynajmniej
utrzymania dotychczasowej
pozycji gospodarczej.

3. Zagrożenia i patologie współczesnej demokracji
1. Rola mediów. Źródło i. (K. Pomian, op. cit., s. 103-104)
(============================)

(…)

Pytanie 15.: Wymień dwa zagrożenia, jakie zdaniem
Pomiana media wytwarzają dla współczesnych
demokracji.

(===================)

2. Wpływ mediów w najstarszych demokracjach. Źródło j.
K. Kęciek, Gigantyczna afera skompromitowała brytyjskich polityków, policję i brukowe media
(http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/premier-cameron-bagnie-podsluchow) „Przegląd” 30/2011
W Wielkiej Brytanii szaleje polityczny tajfun. Wywołała go afera podsłuchowa tabloidu „News of the
World”. Opozycja żąda głowy torysowskiego premiera Davida Camerona. „Kiedy dwulicowy Davie zrobi
wreszcie to, co należy, i ustąpi ze stanowiska?”, pyta Dennis Skinner, poseł do Izby Gmin z ramienia Partii
Pracy. Komendant Scotland Yardu i jego zastępca musieli się podać do dymisji. Prestiż policji doznał
znacznego uszczerbku. Dziennik „Evening Standard” twierdzi, że koncern News International wydał na
korumpowanie stróżów prawa ponad 100 tys. funtów.
News International, do którego należał ukazujący się w niedziele wysokonakładowy, bulwarowy tygodnik
„News of the World”, to brytyjska część News Corporation, medialnego imperium Ruperta Murdocha.
Zagraniczna prasa pełna jest złośliwych komentarzy. (…) Niemiecki lewicowy dziennik „Tageszeitung”
napisał: „Sprawa »News of the World« pokazała Brytyjczykom, że ich demokracja jest farsą. Żądni władzy
politycy kłaniają się najbardziej odrażającym tabloidom, pazerna zaś na mamonę policja ukrywa
przestępstwa tych gazet”.
Premier Cameron zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. (…) Czy jednak Cameron uratuje rząd? Sam
przecież miał konszachty z imperium Murdocha. W maju 2007 r. jako przywódca opozycji mianował swym
rzecznikiem prasowym Andy’ego Coulsona, byłego redaktora naczelnego „News of the World”. (…).
Cameronowi najwyraźniej to nie przeszkadzało. Coulson pracował także dla Camerona jako premiera aż do
stycznia br. W lipcu został aresztowany pod zarzutem udziału w aferze podsłuchowej. Brytyjski rząd musiał
przyznać, że premier Cameron w ciągu 15 miesięcy spotykał się aż 26 razy z wysokimi rangą
przedstawicielami koncernu Murdocha, w tym z jego synem Jamesem.
Pytanie 16.: Sprawdź, jaki jest udział koncernu Ruperta Murdocha w brytyjskim i amerykańskim rynku
prasy i mediów audiowizualnych. Scharakteryzuj związek między właścicielem popularnych mediów a
przywódcami państwowymi, jaki rysuje się w świetle przytoczonego tekstu.

3. Korupcja. Źródło k. (Na podstawie: E. Możejko, Kto
smaruje…, „Życie Gospodarcze” nr 1, styczeń 1998, za:
Edukacja prawna i obywatelska. Scenariusze lekcji dla
szkół średnich, cz. II, Warszawa 1998, s. 383).

Pytanie 17.: Wyjaśnij, dlaczego demokracja jest
formą reżimu politycznego w stosunkowo
największym stopniu sprzyjającą ograniczaniu
korupcji.
Pytanie 18.: Wymień jeden przykład z ostatnich
dziesięciu lat (z Polski lub spoza niej), który dowodzi
dużej roli tzw. czwartej władzy w walce z korupcją.

4. Kartelizacja życia politycznego. Źródło l. (http://wiadomosci.onet.pl/kraj/sprzeciwiamy-sie-kartelizacjizycia-politycznego-n,1,4782618,wiadomosc.html) 5.07.2011.

"Dość wojny polsko-polskiej„
Prezydenci największych polskich miast zaprezentowali dzisiaj nową inicjatywę polityczną "Obywatele do
Senatu". - Chcemy stworzyć ruch obywatelski, a nie partię polityczną. Obywatele muszą odzyskać
kontrolę nad państwem polskim, sprzeciwiamy się kartelizacji życia politycznego w Polsce. Na pewno na
naszych listach będą ludzie, którzy mają dość wojny polsko-polskiej – mówił na konferencji prasowej
jeden z liderów nowego ruchu prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Ruch zamierza wystawić w
wyborach do Senatu swoich kandydatów. (…)
- Nas interesuje inicjatywa wyborcza w odniesieniu do Senatu, a nie do Sejmu. Chcemy uczestniczyć w
życiu politycznym – to podstawowe prawo obywateli – ale nie poprzez partie polityczne – dodał
prezydent Wrocławia, zapowiadając utworzenie komitetu wyborczego do Senatu.
Na konferencji byli obecni prezydenci kilku miast – m.in. Jacek Majchrowski (Kraków) i Ryszard Grobelny
(Poznań). W budowaniu ruchu uczestniczą poza tym prezydenci Gdyni - Wojciech Szczurek, Kielc Wojciech Lubawski, Rzeszowa - Tadeusz Ferenc, Zabrza - Małgorzata Mańka–Szulik .
Dutkiewicz stwierdził, że inicjatywa prezydentów miast nie sprawdziłaby się w Sejmie, który jest "bytem
partyjnym". - Nas interesuje nas Senat, obywatelski Senat. Umożliwia to nowelizacja o
jednomandatowych okręgach do Senatu.
Pytanie 19.: Wyjaśnij znaczenie terminu „kartelizacja życia politycznego”, użytego przez prezydenta
Dutkiewicza.

5. Atomizacja społeczna. Źródło ł. (Żeby ludzie przestali tę marność łykać. Rozmowa z Sławomirem
Sierakowskim, "Krytyka Polityczna" 2011-09-12
http://wyborcza.pl/1,76842,10262420,Sierakowski__Zeby_ludzie_przestali_te_marnosc_lykac.html )
Krótko mówiąc, pana zdaniem demokracja w Polsce zsuwa się w populizm.
- To jedno: uwiąd polityki. Ale mnie (…) bardziej interesowały powody społeczne. Wielu wybitnych
badaczy społeczeństwa, od lewa do prawa, zwraca uwagę na drastyczne skutki indywidualizacji i
urynkowienia kolejnych sfer życia człowieka, wskutek czego zanikają więzi społeczne. Zamieniamy się w
"cząstki elementarne" jak w powieściach Houellebecqa. Chodzi o zanik poczucia związku między
jednostkami, wzajemnej odpowiedzialności za siebie.
Niegdyś świat społeczny miał wspólny mianownik, dzięki któremu ludzie mogli się wzajemnie
przekonywać. Dzisiaj "uogólnionym innym" dla jednostki jest ktoś, kto nie ma z nią absolutnie nic
wspólnego. Ktoś, dla kogo w urynkowionym życiu - od szkoły, przez pracę po czas wolny - jego prywatny
interes będzie zawsze ważniejszy niż jakikolwiek argument na rzecz poświęcenia czegoś razem dla
wspólnego celu. Np. opodatkowania się albo zainwestowania w usługi publiczne, w zwalczanie biedy (…)
Dlatego coraz trudniej nazywać ten agregat jednostek społeczeństwem. Dlatego rosną nierówności. Stąd
brak poczucia wspólnoty i malejący kapitał społeczny. (…)
Wszystkie partie działające i zdobywające miejsca w parlamencie dzielą ten sam grzech: płyną z
prądem opinii.
- Bo też nie chodzi tylko o polską demokrację. Demokracja przechodzi kryzys w całym rozwiniętym
świecie, a jego społeczną podstawą jest coraz bardziej skrajna atomizacja społeczna. W świecie
odczarowanym, czyli pozbawionym tego wspólnego mianownika - światopoglądu religijnego czy jego
świeckiego odpowiednika - bardzo trudno zawrócić ten proces z jeszcze jednego powodu (…) Wiedzę
zdobywaną w procesie kształcenia - ludzkość generalnie coraz więcej wie o świecie - ludzie wykorzystują
dziś do tego, żeby się samodzielnie adaptować do zastanej sytuacji.
Pytanie 20.: Wymień dwa źródła kryzysu demokracji w krajach rozwiniętych scharakteryzowane przez
Sławomira Sierakowskiego.

4. Typy demokracji i autorytaryzmu
1. Typologia demokracji i autorytaryzmu. Źródło m. (J. Świeca, Współczesne demokracje. Analiza
instytucjonalna http://www.sbc.org.pl/Content/10184/swieca.pdf)
=============================

Pytanie 21.: Wymień pięć form
reżimu politycznego, o których
wspomniano w tekście.

2. Charakterystyka demokracji elektoralnych (akapit I) oraz demokracji delegatywnych (akapit II).
Źródło m. (J. Świeca, op. cit)
==========================

==========================================

Pytanie 22.: Na podstawie źródeł
ł. i m. zastanów się, czy
współczesna polska demokracja
może być zaliczona do
skonsolidowanych. Rozważając
to, odpowiedz na trzy pytania:
-czy polska demokracja potrafi
„przezwyciężać sytuacje
kryzysowe”?
- czy w Polsce „żadnej grupie nie
odmawia się prawa do ekspresji
jej interesów”?
- czy partie polityczne w swej
działalności uwzględniają
„konieczność samoograniczenia
się”?

3. Poniższe zdjęcia (źródło n.) odnoszą się do państw, które współcześnie nie spełniają kryteriów
demokracji skonsolidowanej lub elektoralnej. Oznacza to, iż obecnie mogą one nosić znamiona
demokracji delegatywnej, autorytaryzmu nieskonsolidowanego czy skonsolidowanego lub nawet
totalitaryzmu.

Lipiec 1994 rok
(http://wyborcza.pl/51,75477,10877799.html?i=3#ixzz1hqj275hK)
Pytanie 22.: Te dwa zdjęcia pochodzą z dwu państw Azji
Wschodniej i Południowej. Odpowiedz, o jakie państwa chodzi
i które z pięciu form reżimu politycznego w nich występują.

Pro-democracy activist (…) reappears
on front pages of local newspapers in
2011 after decades of censorship.
(http://en.wikipedia.org/wiki)

… welcomes his Argentinian counterpart Cristina
http://www.solidarnizkuba.pl/spoleczenstwo,da
Fernandez at Miraflores Palace in Caracas December 1, mywbieli
2011 (http://www.reuters.com/article/2011/12/02/
USTRE7B11M320111202)
Pytanie 23.: Te dwa zdjęcia pochodzą z dwu państw Ameryki Łacińskiej. Odpowiedz, o jakie państwa
chodzi i które z pięciu form reżimu politycznego w nich występują.

Fot. PAP/EPA
http://www.tvn24.pl/13676,2489673,0,0,1,0, galeria.html
Pytanie 24.: Te dwa obrazy pochodzą z dwu państw Europy. Odpowiedz, o jakie państwa chodzi i które
z pięciu form reżimu politycznego w nich występują.

Fot. PAP/EPA (http://wiadomosci.wp.pl/title,Zabili-12demonstrantow-w-tym-dzieci,wid,14001914,wiadomosc.html)

http://pl.wikipedia.org/wiki/

Pytanie 25.: Te dwa zdjęcia pochodzą z dwu państw Bliskiego Wschodu. Odpowiedz, o jakie państwa
chodzi i które z pięciu form reżimu politycznego w nich występują.

5. Demokracje przedstawicielskie na świecie.
Źródła kulturowe i efektywność gospodarcza
1. Źródła kulturowe demokracji przedstawicielskich. Źródło o. (Samuel P. Huntington, Po dwudziestu
latach . Przyszłość trzeciej fali, „Res Publica Nowa”, 1998, nr 2-3, za: Edukacja prawna i obywatelska, s.
379).

Pytanie 26.: Tezę o zasadniczym znaczeniu wpływu cywilizacji Zachodu na powstanie w innych
częściach świata demokracji skonsolidowanych lub elektoralnych Huntington sformułował w połowie
lat 90. XX w. Zastanów się, czy w świetle wydarzeń Arabskiej Wiosny Ludów (2011 r.) teza ta zyskuje czy
traci na aktualności.

2. Demokracja a efektywność gospodarcza. Źródło p. (S. P. Huntington, op. cit., za: Edukacja prawna i
obywatelska, s. 380).

Pytanie 27.: W połowie lat 90. XX w. Huntington pisał o chińskiej burżuazji, która nie ma podstaw stać
się ostoją sprzeciwu wobec autorytarnej władzy. Czy przez ostatnich 15 lat struktura społeczeństwa
chińskiego na tyle uległa zmianie, abyśmy mogli mówić o istnieniu sił społecznych zdolnych do
przeciwstawienia się władzy?

Tematy esejów:
1. Polska – demokracja skonsolidowana czy elektoralna?
Scharakteryzuj obecny etap rozwoju demokracji w
Polsce. Przedstaw po dwa przykłady wydarzeń po 1989
r., które wskazują na trafność pierwszej i drugiej
odpowiedzi. Określ, w jakim kierunku obecnie rozwija
się polska demokracja.

2. Media we współczesnej polityce. Scharakteryzuj rolę,
jaką odgrywają media w reżimach politycznych różnych
typów na świecie. Uwzględnij po dwa przykłady
umacniania i osłabiania demokracji wskutek działania
mediów.

