
Prawica i lewica 
we współczesnej polityce 



 1. Podział na prawicę i lewicę – źródła i współczesne opinie 
1. Historia Francji XVIII-XIX w. – początki podziału na prawicę i lewicę. Źródło a. Wstęp Kazimierza M. 
Ujazdowskiego do książki  René Rémonda Francuska prawica dzisiaj, Warszawa 2008  
(http://ujazdowski.pl/index.php?option=com _content&view=article&id=40%3Afrancuska-prawica-
dzisiaj&catid=8%3Apublikacje&Itemid=5&lang=pl). 

Zasadnicza teza René Rémonda mówi o istnieniu wyraźnego uniwersalnego podziału na prawicę i lewicę 
oraz o egzystencji trzech nurtów prawicy od Rewolucji Francuskiej aż po czasy nam współczesne. (…).  

Jak zatem przedstawia się klasyfikacja? Autor wyróżnia prawicę legitymistyczną, wrogą Rewolucji 
Francuskiej, wiążącą przywiązanie do katolicyzmu ze sprzeciwem wobec demokratycznych i 
parlamentarnych form ustrojowych. Tylko ta prawica, która zresztą po drugiej wojnie światowej przestała 
odgrywać istotną rolę w polityce francuskiej, zrodziła się na prawicy. Pozostałe dwie przywędrowały z 
lewicowego terytorium, zmieniając swe oblicze pod wpływem czynników zewnętrznych. Prawica orleańska 
– liberalna, wolnościowa, parlamentarna i otwarta na Europę, ukształtowana w okresie monarchii 
lipcowej,, odegrała czynną rolę w okresie Piątej Republiki, święciła triumf w okresie prezydentury centrysty 
Valéry’ego Giscarda d’Estaing, by później wyraźnie ustąpić pola gaullizmowi pod wodzą Chiraca. Gaullizm 
zdaniem Rémonda jest kontynuatorem trzeciej postaci prawicy – tradycji bonapartystowskiej, łączącej 
autorytet władzy z odwołaniem się do ludu, suwerenistycznej i pokładającej wiarę w silną i modernizacyjną 
rolę państwa. Autor śledzi ewolucję trzech nurtów i wskazuje, że mimo zmian tematyki politycznej oraz 
ekonomicznego i międzynarodowego kontekstu zachowały one swą tożsamość i wyjaśniają istotne różnice 
zachodzące w polityce francuskiej.  

Pytanie 1.: W mojej prezentacji pt. Partie i systemy partyjne we współczesnym świecie znajdziesz diagram 
obrazujący skład współczesnego  francuskiego Zgromadzenia Narodowego (pkt 3.2) . Korzystając ze źródeł 
internetowych, wskaż, w których ugrupowaniach parlamentarnych znajdują się obecnie przedstawiciele 
trzech wymienionych w tekście nurtów francuskiej prawicy. Zwróć uwagę na nazwiska polityków: Francois 
Bayrou i Philippe de Villiers.  



2. Kryteria podziału na prawicę i lewicę – współczesne krytyki. Źródło b. Wypowiedź amerykańskiego 
ekonomisty Jeffrey`a Sachsa dla „Dziennika” 05.11.2007 
(http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/62218,koniec-podzialu-lewica-prawica.html).  

Podział na lewicę i prawicę jako sztuczna próba uproszczenia konfliktów na scenie politycznej i 
ekonomicznej jest dziś zupełnie przestarzały. (…). To oczywiste, że istnieją osoby bardziej przywiązane do 
myślenia wolnorynkowego, zwykle określanego jako "prawicowe", inne zaś preferują wyraźną przewagę 
państwa w zarządzaniu gospodarką, co zwykle definiuje się jako myślenie "lewicowe". Upadek ZSRR 
sprawił jednak, że nastąpiły dwie istotne zmiany. Przede wszystkim zniknęła przepaść między myśleniem w 
kategoriach wolnego rynku a przekonaniem o konieczności kontrolowania gospodarki przez państwo. 
Świetnie rozwija się ekonomia łącząca te dwa przekonania: w pewnych dziedzinach, takich jak zdrowie, 
edukacja, szeroko rozumiane problemy infrastruktury czy działania na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego, świetnie współdziałają elementy pochodzące z sektora prywatnego i publicznego. Szczególnie 
dobrym przykładem jest model europejski, w którym udało się połączyć te dwie sfery, w efekcie czego 
powstał system gwarantujący połączenie dość wysokiego poziomu życia z wysokim poziomem opieki 
społecznej i hamujący rozwój światopoglądów ekstremalnych. Co za tym idzie, dzisiejsze konflikty 
ideologiczne nie przebiegają już na obszarze, który można zdefiniować w kategoriach tradycyjnej polityki.  

(…) Trzy najważniejsze dziś konflikty ideologiczne leżą zupełnie poza obszarem wyznaczonym przez te 
proste podziały. Pierwszym z nich jest starcie zwolenników globalizacji i internacjonalizmu ze zwolennikami 
państwa możliwie jak najbardziej autarkicznego i zamkniętego we własnych granicach. Drugim - spór o to, 
czy powinniśmy być raczej wierni tradycyjnym wartościom religijnym (cokolwiek by to oznaczało), czy też 
lepsze jest hołdowanie wartościom świeckim. Trzeci konflikt, bardzo blisko związany z poprzednimi dwoma, 
ogniskuje się wokół problemu imigracji. 

Pytanie 2.: Jakie kryterium stosuje Sachs dla wyznaczenia tradycyjnego podziału na prawicę i lewicę?  

Pytanie 3.:  Zastanów się, w jaki sposób wymienione przez Sachsa trzy  współczesne konflikty ideologiczne 
wpływają na podział na prawicę i lewicę na polskiej scenie politycznej?   



Źródło c. Wypowiedź brytyjskiego filozofa Rogera Scrutona dla „Dziennika” 05.11.2007 
(http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/62218,koniec-podzialu-lewica-prawica.html).  

 

Stary konflikt między lewicą i prawicą jest trwałą cechą ludzkiej kondycji. Zawsze żywy będzie spór tych, 
którzy akceptują istniejący porządek społeczny i czują się w nim spełnieni z tymi, którzy żywią doń urazę. 
Wszystkie znane nam lewicowe filozofie, w szczególności marksizm, są tak naprawdę filozofiami 
resentymentu. Skazane są na to, by się wciąż odradzać, choć niekoniecznie w tej samej formie. 
Wystarczy przyjrzeć się lewicowej myśli, która przyszła po marksizmie – feminizmowi (…) - by zobaczyć, 
że niezmiennie czerpie ona z resentymentu. To po prostu nowe sposoby kształtowania tego samego 
podłoża emocjonalnego. 
Obiekty resentymentu mogą się oczywiście zmieniać, ale konflikt między lewicą i prawicą będzie trwał 
zawsze i w każdym społeczeństwie. Dzieje się tak, ponieważ prawica czerpie z całkowicie odmiennego 
uczucia - miłości. Na prawicy dominuje miłość żywiona do tego, co istnieje, wdzięczność za to, że jest się 
członkiem określonej wspólnoty, i pragnienie, by tę wspólnotę zachować. 

 

Pytanie 4.: Jakie kryterium stosuje Scruton dla wyznaczenia podziału na prawicę i lewicę? 

Pytanie 5.: Jak sądzisz, czy ten autor pozostaje sympatykiem lewicy, czy prawicy? 



Źródło d. Wypowiedź belgijskiej politolożki Chantal Mouffe dla „Dziennika” (pochodz. – jak źródła b. i c.). 

Nikt nie zaprzeczy, że nastąpiło zatarcie podziału na lewicę i prawicę (…). Niektórzy uważają, że ten stan 
rzeczy jest pozytywny, świadczy bowiem o dojrzałości społeczeństwa, pozwala budować silne centrum i 
przezwyciężyć społeczne antagonizmy. (…). Nie zgadzam się z tym stanowiskiem. Zatarcie podziału na 
lewicę i prawicę stanowi problem, a nie oznakę dojrzałości. Wiele obecnych problemów wynika właśnie z 
braku jasności w kwestii tego, co reprezentują dziś lewica i prawica. W swoich książkach staram się 
pokazać, że jedną z negatywnych konsekwencji tego zatarcia różnic jest rosnący wpływ prawicowego 
populizmu. Jestem przekonana, że polityka z samej swej natury opiera się na różnicach. Istnieje właśnie 
dlatego, że mamy do czynienia ze społecznymi podziałami, którym staramy się dać wyraz w sferze 
publicznej. Można to oczywiście czynić na różne sposoby, uważam jednak, że rozróżnienie na lewicę i 
prawicę jest najlepsze, służy bowiem podtrzymaniu żywotności demokracji. (…) Jeśli różnica między lewicą i 
prawicą jest niemal niezauważalna, akt wyborczy przestaje mieć znaczenie, gdyż po dojściu do władzy 
przedstawiciele każdej opcji robią właściwie to samo. Kiedy ludzie tracą możliwość identyfikacji z jasno 
określonymi stanowiskami lewicowymi i prawicowymi, padają łupem prawicowych populistów 
przedstawiających się jako alternatywa dla utrwalonego porządku. Można spotkać się z twierdzeniem, że 
opozycją wobec populizmu jest dziś "obóz racjonalny", w ramach którego spotykają się tradycyjnie pojęte 
lewica i prawica. Broniąc demokracji, powinniśmy jednak zdać sobie sprawę z tego, co nazywam 
"afektywnym wymiarem polityki". Krytykowanie prawicowych populistów za to, że nie są racjonalni, do 
niczego nie prowadzi. Prawdą jest, że próbują oni zmobilizować pasje i uczucia w kierunku, który szkodzi 
demokracji. Ich sukces wynika jednak ze zrozumienia tego, że polityka musi zapewniać jakąś formę 
identyfikacji. Musi przemawiać do ludzkich emocji i pragnień. Tych ostatnich nie można po prostu pominąć, 
koncentrując się wyłącznie na racjonalnych rozwiązaniach. Mobilizacja na rzecz demokracji jest jednak 
możliwa. Można przywrócić polityce jej afektywny wymiar bez odwoływania się do nacjonalizmu, 
szowinizmu, niechęci wobec Unii Europejskiej i cudzoziemców.  

Pytanie 6.: Dlaczego zdaniem autorki ważny jest tzw. afektywny wymiar polityki? 

Pytanie 7.: Jak sądzisz, czy ta autorka pozostaje raczej sympatyczką lewicy, czy prawicy? 



2. Kryteria podziału na prawicę i lewicę w politologii  
Źródło e. Norberto Bobbio, Prawica i lewica, Kraków 1996, s. 93-95. 
Obok diady, (...), równość – nierówność, z której biorą się doktryny i ruchy egalitarne i nieegalitarne, 
trzeba ulokować inną diadę, nie mniej ważką, wolność - władza. Z tej diady biorą się doktryny oraz ruchy 
liberalne i autorytarne. Jeśli chodzi o definicję lewicy i prawicy, rozróżnienie tych dwóch diad ma 
szczególne znaczenie, gdyż jeden z najpowszechniejszych sposobów scharakteryzowania prawicy 
względem lewicy polega na przeciwstawieniu egalitarnej lewicy ceniącej wolność prawicy. Bez 
najmniejszych oporów przyznaję, że istnieją doktryny i ruchy bardziej egalitarne i doktryny i ruchy 
bardziej nastawione na poszerzanie zakresu wolności, ale trudno byłoby mi uznać, że to rozróżnienie 
może być przydatne przy rozróżnianiu między prawicą a lewicą. Istniały i istnieją nadal ruchy 
liberalizujące zarówno na prawicy, jak na lewicy. Przykładanie mniejszej lub większej wagi do ideału 
wolności, (…), pozwala w łonie lewicy i prawicy, dokonać rozróżnienia między skrzydłem umiarkowanym i 
radykalnym (...). Zarówno ruchy rewolucyjne, jak kontrrewolucyjne, chociaż nie łączy ich globalny zamysł 
radykalnej transformacji, podzielają przekonanie, że w ostatecznym rachunku projekt transformacji, 
właśnie ze względu na swoją radykalność, może być urzeczywistniony jedynie poprzez wprowadzenie 
rządów autorytarnych. Jeśli zostanie mi przyznane, że kryterium rozróżnienia między prawicą a lewicą 
jest odmienna ocena pojęcia równości i że kryterium rozróżnienia między skrzydłem umiarkowanym a 
skrajnym – i to zarówno po prawej, jak po lewej stronie – jest inny sposób podejścia do kwestii wolności, 
spektrum, w którym mieszczą się doktryny i ruchy polityczne można podzielić schematycznie na cztery 
następujące części: 
Na skrajnej lewicy znajdują się ruchy egalitarne i jednocześnie autorytarne, a ich najważniejszym 
przykładem historycznym, (...), jest jakobinizm.  Centrolewica, czyli doktryny i ruchy jednocześnie 
egalitarne i liberalne, które dzisiaj możemy określić jako „socjalizm liberalny”, gdyż mieszczą się w nim 
wszystkie partie socjaldemokratyczne (...). 
Centroprawica, czyli doktryny i ruchy jednocześnie liberalne i nieegalitarne, do których należy zaliczyć 
partie konserwatywne, tym różnią się od prawicy reakcyjnej, że dochowują wierności porządkowi 
demokratycznemu, ale jeśli chodzi o ideał równości, przyjmują, na tym poprzestając, równość wobec 
prawa, z czego wynika jedynie obowiązek sędziowski bezstronnego stosowania prawa i zapewnienia 
wszystkim jednakowej wolności (...). Na skrajnej prawicy mamy doktryny i ruchy antyliberalne i 
antyegalitarne i wydaje mi się, że nie ma tu najmniejszej potrzeby wskazywania doskonale znanych 
przykładów historycznych, faszyzmu i nazizmu.  
  
 



równość nierówność 

wolność  
                 socjaldemokracja 

 
                         konserwatyzm 

władza  
                       jakobinizm 

 
                         faszyzm i nazizm 

Zgodnie z ujęciem Bobbio wymienione przez niego ruchy w czteropolowym schemacie należałoby 
umieścić w następujący sposób:  

Pytanie 8.: Zastanów się, w których polach schematu – zgodnie z kryteriami zaproponowanymi przez 
Bobbio – umieścić następujące doktryny: komunizm, anarchizm, chadecja, ekologizm, feminizm. 
Pytanie 9.: Zastanów się, czy Bobbio rozumie „liberalizm” jako kategorię tego samego typu, co nazwy 
doktryn, które umieściliśmy  w schemacie.  



Źródło f. Paweł Boski, O dwóch wymiarach lewicy – prawicy na scenie politycznej i w wartościach 
politycznych polskich wyborców, (w:) Wartości i postawy a zmiany systemowe. Szkice z psychologii 
politycznej, (red.) J. Reykowski, Warszawa 1993, s. 63-65. 

 

(...) posługując się kategoriami Lewica – Prawica mówimy o orientacjach politycznych odnoszących się 
do dwu klas zagadnień: 

– Typie ustroju ekonomicznego opartego o różny stopień społecznej bądź prywatnej własności 
środków produkcji i gospodarki rynkowej, konsekwencją czego jest hierarchiczny lub egalitarny 
podział bogactwa; 

– Rodzaju postulowanej tożsamości, gdzie przeciwstawnymi opcjami są więzi oparte o tradycję 
wspólnoty narodowo-religijnej, bądź też akcentowanie praw jednostkowych z jednej strony a 
więzi ponadnarodowych z drugiej (internacjonalizm).  

Powstaje zatem zasadne pytanie ogólne o wzajemne relacje klasowych (społeczno-ekonomicznych) oraz 
tożsamościowych (etniczno-religijnych) składników orientacji politycznych i ich stosunek do wymiaru 
Lewica – Prawica. Skoro, (…), historia zadaje kłam tezie, iż prawica ekonomiczna idzie zawsze z parze z 
przydaniem znaczenia tożsamości narodowo-religijnej, zaś lewica ekonomiczna z uznaniem tożsamości 
indywidualno-uniwersalnej, przeto należy odrzucić powszechną jednowymiarowowść złożonego 
konstruktu Lewica - Prawica. 

Bezpieczniej jest uznać, że oś równościowo-ekonomiczna oraz tożsamościowa tworzą dwa odrębne 
wymiary, na których historia dokonuje wielorakich rotacji: czasami ustawia je ortogonalnie [pod kątem 
prostym], czasami jednak łączy ich bieguny naprzemiennie przez zwrot o 90 bądź to w lewo, bądź w 
prawo. 

Taki właśnie dwuwymiarowy model orientacji politycznych przedstawiony jest na rysunku 2. 

 



c. d. źródła f. 

Rysunek 2. Lewica – Prawica jako układ polityczny dwuwymiarowy 
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Oś pozioma rys. 2 odnosi się do klasycznego podziału na socjalistyczną Lewicę oraz kapitalistyczną 
Prawicę, w sensie typu gospodarki z towarzyszącym jej równościowym lub zróżnicowanym podziałem 
bogactwa. Oś pionowa dotyczy natomiast sfery tożsamościowej, gdzie biegun dolny oznacza daleko 
posunięte swobody jednostkowe i kurczącą się sferę regulacji kulturowej wynikającej z przynależności 
grupowej, zaś biegun górny oznacza zakotwiczenie w tradycyjnych wartościach narodowo-religijnych. (...) 



c. d. źródła f. 

Należy zwrócić uwagę, iż obie osie dadzą się opisać przy pomocy stopnia wolności jednostki i jej 
ograniczeń: (a) na osi poziomej wolność ekonomiczną (i jednocześnie brak równości) reprezentuje 
liberalny kapitalizm, zaś opcje egalitarno-socjalistyczne oznaczają postępujące poziomy interwencji 
państwa w sferę własności, produkcji i dystrybucji: od socjaldemokracji do komunizmu; (b) na osi 
pionowej wolność osobistą wyraża opcja liberalna, uwalniająca jednostkę z „pęt” przynależności do 
grup pierwotnych i ich tradycji (rodzina, naród, organizacje religijne). 

Jak z powyższego wynika, pojęcia Lewicy – Prawicy ekonomicznej i tożsamościowej charakteryzują się 
wzajemnie sprzecznym odniesieniem do Wolności: Wolność jednostki maksymalizowana jest przez 
prawicę ekonomiczną oraz przez lewicę tożsamościową. Wolność jednostki jest minimalizowana 
przez lewicę ekonomiczną oraz prawicę tożsamościową. 

 

Pytanie 10.:  Wyjaśnij, dlaczego w schemacie Boskiego „mieszczą” się partie, które są jednocześnie 
prawicowe i lewicowe, natomiast w schemacie Bobbio nie ma dla nich miejsca.   

Pytanie 11.: Zastanów się, jak Boski rozumie kategorię „liberalizm”.  



3. Podział na prawicę i lewicę – kryteria osobowościowe 
 

Źródło g. Jacek Kuroń, Wiara i wina. Do i od komunizmu, Warszawa 1990, s. 27. 

  

Może tym odniesionym do dzieciństwa zróżnicowaniem między nakazem obrony krzywdzonych a 
wymogiem dobrych uczynków zbliżam się do istotnej różnicy między duchowością lewicy a 
duchowościami różnych odmian prawicy. Ta pierwsza kładzie nacisk na bunt, te drugie na akceptację. 
Co za tym idzie, dla tej pierwszej najważniejsza jest sprawiedliwość, dla tych drugich ład i porządek.  

 

Pytanie 12.: Przypomnij, jakie role w polskim życiu społeczno-politycznym odgrywał Jacek Kuroń.  

Pytanie 13.: Wyjaśnij, w jaki sposób wpływ takich czy innych wartości na wychowanie dziecka może 
przyczynić się w dalszej części jego życia do wyboru przez niego przekonań lewicowych lub 
prawicowych.   

 



Źródło h. Sławomir Mrożek, „Rzeczpospolita”, 20 IX 1997   

Zazwyczaj „lewicowiec” bywa ekstrawertykiem. (Takim, co żyje ku zewnętrzności). Nieźle czuje się w 
tłumie, łatwiej uzależnia swoje sądy i opinie od sądów i opinii zbiorowości (ale nie od autorytetów). 
Natomiast „prawicowiec” bywa raczej introwertykiem (Takim, co ku wewnątrz). Otwieranie, towarzyskość, 
odosobnienie jest hasłem pierwszego, zaś dosobność, odgraniczenie – skłonnością drugiego.  

Pierwszy lubi abstrakcje (bo granice między abstrakcjami są też abstrakcyjne, czyli żadne), drugi woli 
konkrety (każdy konkret jest osobny, przeskakiwać je trudno). „Prawicowiec” ma silne poczucie przeszłości, 
czyli źródeł, korzeni i przyczyn. W przeszłości niczego nie można zmieniać, jeśli się wierzy w fakty, ściślej: 
jeśli się wierzy, że coś takiego jak fakty istnieje. „Lewicowiec” lubi wszystko zmieniać, fakty przeszkadzają 
mu w dowolności zmian, więc twierdzi, że gołe fakty nie istnieją, że to, co zwykło nazywać się faktami, to 
tylko interpretacja. (...) Najlepiej czuje się w przyszłości, czyli tam, gdzie jeszcze nie ma faktów, czy też, jak 
to woli, „interpretacji”. W przyszłości, czyli tam, gdzie go nie ma, gdzie nic być nie musi, ale wszystko być 
może. (...) Jest optymistą, w zasadzie sympatyczna cecha. Szkoda tylko, że zbyt często na cudzy koszt. 

„Prawicowiec” uważa, że istnieją prawa, które są odwieczne i niezmienne. Na przykład prawa natury, 
biologii, fizjologii. Te podstawowe prawa warunkują człowieka, ograniczają jego wolność. Niekiedy posuwa 
się jeszcze dalej i z praw naturalnych wnioskuje istnienie praw moralnych, równie niezmiennych, co prawa 
natury. Natomiast „lewicowiec” twierdzi, że człowiek jest wolny właściwie bez ograniczeń (czyli praw, na 
jedno wychodzi), a jeśli jakieś są, to dadzą się usunąć. Człowiek może robić, co chce, stać się, kim chce. 
(Znów ten nieco lekkomyślny optymizm). (...) 

W ogóle samopoczucie ma raczej dobre, lepsze niż „prawicowiec”, którego gnębią różne neurozy. Po 
pierwsze – jest lubiany i słusznie, gdyż w obejściu i poglądach jest sympatyczniejszy od swego oponenta. 
(Jako typ, mowa tu o kategoriach, nie o konkretnych jednostkach). Daje ludziom to, czego chcą, co wolą, 
czego się spodziewają, na co mają nadzieję. Chroni ich (drogą przemilczania) przed tym, co groźne, 
przykre, mroczne i nieuniknione. Jest „ciepły”, „ludzki”. Mówi im więc o wolności, równości, postępie, 
sprawiedliwości...(...) 

 



c. d. źródła h. 

Co pocznie „prawicowiec”? Może schroni się w metafizykę, do której zawsze miał skłonność, a może to 
właśnie on ją wynalazł. Dosobny, skłonny do refleksji, bardziej zastanawiał się nad pytaniem „kim jestem”, 
niż „co słychać”. Bywa człowiekiem religijnym, a przynajmniej nie areligijnym, rzadko wojującym ateistą. 
„Lewicowiec” – i to jest reguła bez wyjątków – nie znosi wszelkiej metafizyki, a religijność (innych) 
przyprawia go o furię. (...) 

Co by tu jeszcze (...) o „prawicowcu”? Lubi porządek. Z dwóch powodów: będąc wsobnym i szukając 
odpowiedzi na pytanie „kim jestem” potrzebuje porządku, w którym by się odnalazł, jeśli odpowiedzi na to 
pytanie już sobie udzielił, albo odwrotnie, potrzebuje porządku, aby jakąś odpowiedź na to pytanie 
otrzymać. (…) Ta potrzeba porządku może go doprowadzić, nieraz go zaprowadziła, i jeszcze zaprowadzi do 
entuzjazmu, a co najmniej uznania dla ustrojów totalitarnych, autokratycznych, dla dyktatur niekoniecznie 
prawicowych, teokracji, absolutyzmu, nawet do sekciarstwa i terroryzmu. 

„Prawicowiec” i „lewicowiec” istnieją w każdym z nas, tylko przewaga jednego czy drugiego decyduje o 
tym, że dana osoba sympatyzuje z jedną czy drugą ideologią. Ale ta przewaga nie jest stała, zmienia się 
zależnie od konkretnych sytuacji, różna jest, gdy chodzi o różne sprawy. W  niektórych sprawach jestem 
„lewicowcem”, w innych „prawicowcem”, a nawet na te same sprawy czasem patrzę lewicowo, a czasem 
prawicowo. Dopiero suma tych doraźnych przewag decyduje, do którego typu się zaliczam i w jakim 
stopniu. Absolutnie czysty „lewicowiec” i absolutnie czysty „prawicowiec” zdarzają się tak rzadko, że są 
osobnikami patologicznymi. (...) 

Najogólniej można powiedzieć, że mentalność lewicowa jest ukierunkowana horyzontalnie, a prawicowa 
wertykalnie. Gdy je przedstawić graficznie – otrzymamy krzyż, którego ramiona tworzy kreska pozioma, a 
trzon – kreska pionowa. Obie te linię przecinają się pod kątem prostym. W instrumentach mierniczych, 
które używają takiej podziałki, na przykład w lunecie snajpera, punkt, w którym się przecinają, oznaczony 
jest jako „Zero” (Zero pionu, Zero poziomu). Kto i co znajduje się w punkcie Zero? (Nie jest ani 
„lewicowcem”, ani „prawicowcem”). Może święty, (mistyk jakiejkolwiek orientacji), może debil, może 
geniusz (w jakiejkolwiek dziedzinie), może krowa, może nikt, a w każdym razie nie większość z nas. 

 



 

Pytanie 14.: Wymień sześć osi różnic, na których Mrożek charakteryzuje prawicowca i lewicowca (np. 
ekstrawertyk – introwertyk). 

 

Pytanie 15.: Wyjaśnij, czym pogląd Mrożka różni się od poglądu Sachsa, iż prawicowość i lewicowość 
nie przystają do wyzwań współczesnej polityki (źródło b.). O ile Sachs zapowiadał ostateczny schyłek 
myślenia w kategoriach tradycyjnej lewicy i prawicy, o tyle Mrożek zdaje się sądzić, iż one nadal 
istnieją. W jakim sensie jego zdaniem istnieją? 



4. Przykłady współczesnej prawicy i lewicy 

Protestujący reprezentanci Tea 
Party. Waszyngton, D.C., 12 
września 2009 
(http://pl.wikipedia.org/wiki/Tea_P
arty) 

http://ronpaul.pl/index.php/prze
klady/46-felietony/80-reforma-
zdrowotna-bdna-diagnoza 

Pytanie 18.: Zdjęcie i plakat pochodzą z amerykańskiej kampanii przeciwko  jednej z reform 
zrealizowanych przez prezydenta Obamę. O jaką reformę chodzi i dlaczego jest krytykowana? 

1. USA. Źródło i.  



Źródło j. Wypowiedź senatora Partii Republikańskiej z Texasu Rona Paula 09.02.2009 

(http://ronpaul.pl/index.php/przeklady/46-felietony/65-wyobra-sobie) 

Wyobraź sobie przez chwilę, iż gdzieś w środkowej części Teksasu znajdowałaby się obca baza militarna, 
powiedzmy chińska lub rosyjska. Wyobraź sobie te tysiące uzbrojonych żołnierzy, którzy stale 
patrolowaliby amerykańskie ulice w pojazdach wojskowych. Wyobraź sobie jak słyszysz, iż sprawują oni 
pieczę nad „naszą ochroną”, „promowaniem demokracji”, „ochroną ich strategicznych interesów”. (…). 

Wyobraź sobie, iż niektórzy Amerykanie byliby tak źli z powodu ich obecności w Teksasie, że postanowiliby 
połączyć siły i walczyć z nimi w obronie naszej ziemi i suwerenności, ponieważ przywódcy w rządzie 
odmawialiby lub nie byliby w stanie sami tego uczynić. Wyobraź sobie, że ci Amerykanie, którym za ich 
akcje obronne przyklejono etykietkę terrorystów lub rebeliantów, są rutynowo zabijani, lub chwytani i 
torturowani przez obce siły na naszej ziemi. Wyobraź sobie, że okupanci wyszli z założenia, iż im więcej 
zabiją Amerykanów, tym szybciej powstrzymany zostanie opór, ale zamiast tego, za każdego zabitego 
Amerykanina, dziesięciu więcej gotowych będzie chwycić za broń przeciwko nim, skutkiem czego będzie 
niemający końca rozlew krwi. Wyobraź sobie, iż mieszkańcy ziem, z których pochodzą obcy, także chcą by 
ich wojska wróciły do domu. Wyobraź sobie, że wybierają przywódcę, który obiecał sprowadzić ich do 
domu i położyć kres temu horrorowi. 
Wyobraź sobie, iż ten przywódca zmienia zdanie, gdy tylko zostaje wybrany. 
Rzeczywistość jest taka, że nasza militarna obecność jest tak uwłaczająca dla żyjących tam ludzi, jak 
uwłaczającą byłaby obecność sił chińskich w Teksasie. Nie pozwolilibyśmy na to, ale sami mamy globalnie 
rozciągające się imperium oraz bardzo nachalną, prowadzoną od dekad politykę zagraniczną, 
wzbudzającą dużo nienawiści i urazy względem nas. 

Pytanie 19.: Jakie decyzje w polityce zagranicznej poprzedniego i obecnego prezydenta krytykuje Paul? 

Pytanie 20.: Czy tę krytyczną ocenę polityki zagranicznej prezydenta George`a W. Busha można uznać za 
reprezentatywną  dla Partii Republikańskiej w czasie tej prezydentury i obecnie? 



2. Francja. Źródło k.:  Sondaż: Sarkozy  goni Hollande'a, Marine Le Pen blisko (09.01.2012) 
(http://fakty.interia.pl/swiat/news/sondaz-sarkozy-goni-hollandea-marine-le-pen-blisko,1743882,4) 

Obecny szef państwa francuskiego Nicolas Sarkozy zbliżył się mocno w notowaniach do faworyta 
wiosennych wyborów prezydenckich, socjalisty Francois Hollande'a - wynika z najnowszego sondażu 
Ifop. Za nimi plasuje się szefowa skrajnej prawicy, Marine Le Pen. (…). 

Lewicowy dziennik "Liberation" opublikował w poniedziałek inny sondaż ośrodka Viavoice wskazujący 
na wzrost notowań liderki Frontu Narodowego, Marine Le Pen. Według tego badania, głosowanie na 
nią w pierwszej turze zadeklarowało 15 proc., ale wielu innych, wciąż niezdecydowanych, nie 
wykluczyło w wyborach prezydenckich wsparcia tej kandydatki. W sumie, według Viavoice, potencjalny 
elektorat Le Pen dochodzi nawet do 30 proc. 

"Liberation" uważa, że "zagrożenie ze strony Frontu Narodowego nigdy nie wydawało się tak silne". 
Gazeta wyjaśnia, że Marine Le Pen udało się pozyskać wielu zwolenników wśród ludzi młodych i w 
średnim wieku oraz w środowiskach robotniczych. (…). 

Zgodnie z badaniem Viavoice, liderka FN jest przez Francuzów postrzegana jako "bardziej wiarygodna" 
od swojego ojca, założyciela tej partii Jean-Marie Le Pena. Około jednej trzeciej ankietowanych 
mieszkańców Francji uważa, że "wyraża ona dobrze problemy ludzi", a 19 proc. sądzi, że mogłaby 
"sprawować funkcje w rządzie". 

Komentatorzy twierdzą, że Marine Le Pen zyskuje popularność, gdyż wzywa do zaostrzenia walki 
z nielegalną imigracją i przestępczością, a także potrafi zabiegać o biedniejszy, dotknięty mocno 
kryzysem elektorat, który czuje się opuszczony przez rządzącą centroprawicę. Ponadto liderce FN udało 
się poprawić dotychczasowy wizerunek partii, oskarżanej za czasu przywództwa jej ojca o ksenofobię 
i antysemityzm. 

Pytanie 21.: Odnośnie do poglądów członków dwu pokoleń rodziny Le Penów można mówić o „starej” 
i „nowej” skrajnej prawicy (zob. prawicowy populizm Ch. Mouffe- źródło d.). Jakie są różnice 
ideologiczne między nimi? 



Źródło l. Karykatura Marine Le Pen 
(http://www.toonpool.com/cartoons/marine%20le%20pen_118445). 
   

Pytanie 22.: Wyjaśnij, do jakich praktyk kulturowych odnoszą się  widoczne na plakacie zakazy, o których 
wprowadzenie we Francji zabiega  liderka Frontu Narodowego.  



3. Węgry. Źródło ł. Czas rozliczenia (23.10.2011) (http://uwazamrze.pl/2011/10/17561/czas-rozliczenia/) 

 

Rządzący na Węgrzech prawicowy Fidesz chce pociągnąć do odpowiedzialności winnych represji po 1956 
r. i obciąć emerytury komunistycznym liderom. Swe plany zdradził przed przypadającą 23 października 55. 
rocznicą węgierskiego powstania. 

– Nie chcemy zemsty. Ale podobnie do innych byłych krajów komunistycznych w regionie chcemy 
wymierzyć sprawiedliwość tym, którzy dopuścili się okrutnych zbrodni – mówił poseł Fideszu Gergely 
Gulyas, przedstawiając projekt ustawy. Znalazły się w niej zapisy traktatów międzynarodowych, które 
traktują o zbrodniach przeciwko ludzkości. – Ta ustawa jest zgodna z konstytucją i z prawem 
międzynarodowym. Będzie dotyczyć niewielkiej grupy osób. Najwyżej kilkudziesięciu – ujawnił Gulyas. 
Osoby te są odpowiedzialne za falę represji i śmierć ponad 200 osób straconych na podstawie wyroków 
sądów po rewolucji 1956 r. 

23 października tamtego roku to dla Węgrów jedna z najważniejszych dat w  historii kraju. Tego dnia 
przed parlamentem zgromadziło się 300 tysięcy ludzi. Tłum zburzył pomnik Stalina.  

 

Pytanie 23.:  Na podstawie źródeł l. i ł. uzasadnij pogląd, iż kwestie poruszające elektorat prawicy w 
krajach Europy po dwu stronach dawnej żelaznej kurtyny mają odmienny charakter.  

 



Źródło m. The Beijing model. Plakat pochodzi z artykułu w „Die Zeit”  z 04.08.2011 r. – za: 
http://www.presseurop.eu/en/content/article/834851-beijing-model 

Pytanie 24.: Jaką cechę przypisaną prawicy przez Bobbio (źródło e.) wydobywa ta karykatura w 
odniesieniu do obecnego premiera Węgier?  



4. Dania. Źródło n. K. Kęciek, Trudne zwycięstwo Helle Gucci. „Przegląd” nr 41/2011 (http://www.przeglad-
tygodnik.pl/pl/artykul/trudne-zwyciestwo-helle-gucci). 
W opływającej w dostatki Danii od 2001 r. rządziła centroprawicowa koalicja, na czele której stał Anders 
Fogh Rasmussen, obecnie sekretarz generalny NATO, a po nim Lars Lřkke Rasmussen, stojący na czele 
prawicowo-liberalnej partii Venstre. Ten sojusz nie miał własnej większości w Folketingu i musiał korzystać 
ze wsparcia populistyczno-ksenofobicznej, antyeuropejskiej Partii Ludowej, której szefową jest Pia 
Kjaersgaard. W następstwie Partia Ludowa, która w 2007 r. zdobyła 13,9% głosów, stała się ważnym, może 
nawet najważniejszym rozgrywającym w polityce. (…) 
Aktywiści Partii Ludowej grzmieli przeciwko „bandom kryminalistów z Europy Wschodniej” i piętnowali 
„faszystowską ideologię islamu”. Partia Ludowa doprowadziła do przyjęcia ponad 20 ustaw zaostrzających 
przepisy wobec azylantów i obcokrajowców. Tradycyjnie liberalna Dania ma obecnie najsurowsze w 
Europie ustawodawstwo odnoszące się do cudzoziemców. (…). Do porażki centroprawicy w wyborach, 
które odbyły się 15 września [2011 r. – T.S.], doprowadziła także mizeria ekonomiczna (oczywiście jak na 
skandynawskie warunki). (…). Wzorem innych państw europejskich rząd musiał przyjąć program zaciskania 
pasa. „Kraj znalazł się w stagnacji”, głosiła podczas kampanii Helle Thorning-Schmidt. Zapewniała też: „Nie 
wskoczymy do pociągu drastycznych oszczędności”. Szefowa socjaldemokratów zapowiedziała za to 
pobudzanie gospodarki poprzez państwowe inwestycje. 
Po wyborach błękitny blok prawicowych liberałów i konserwatystów premiera Rasmussena stracił władzę. 
Przejął ją blok czerwony z Thorning-Schmidt na czele. Wyniki nie są jednak jednoznaczne. Prawicowi 
liberałowie Rasmussena poprawili nawet swoje osiągnięcia z 2007 r. o 0,4% i nadal są najsilniejszą partią. 
Za to katastrofalnie wypadli ich sojusznicy z rządu, konserwatyści, którzy uzyskali tylko 4,9% głosów (cztery 
lata wcześniej – 10,6%). 
Ksenofobów z Partii Ludowej spotkało pierwsze niepowodzenie od czasu powstania tej partii przed 16 laty 
– zdobyli tylko 12,3% poparcia, co oznacza trzy mandaty mniej. Ale także socjaldemokraci Helle Thorning-
Schmidt utracili 0,6% głosów. Zebrali jedynie 24,9%, co jest najgorszym wynikiem tej partii od czasu 
wprowadzenia w Danii powszechnego prawa wyborczego w 1906 r. (…). Centrolewica mogła utworzyć 
gabinet tylko dlatego, że znakomity wynik, trzy razy lepszy niż w 2007 r., osiągnęli lewicowi liberałowie z 
partii Radikale Vestre. Świetny rezultat miał także Czerwono-Zielony Alians radykalnej lewicy, który nie 
wszedł w skład rządu Helle Thorning-Schmidt, ale udziela mu wsparcia.  
Pytanie 25.: Wymień dwie przyczyny zwycięstwa lewicy w Danii w 2011 r. Czy na podstawie tej 
charakterystyki programu socjaldemokratów można przyjąć, iż Bobbio i Boski trafnie umiejscowili tę partię 
w swoich schematach?  
 



5. Brazylia. Źródło o. M. Stasiński, Brazylia przeciw nędzy (08.06.2011) 
(http://wyborcza.pl/1,86676,9743953,Brazylia_przeciw_nedzy.html) 
 
Rząd Dilmy Rousseff ogłosił, że w trzy lata chce pomóc 16 milionom Brazylijczyków wyjść ze skrajnej 
biedy. - To spłata historycznego długu i najważniejsze zadanie mojej prezydentury - mówi pani 
prezydent  
Już w czasie zwycięskiej kampanii wyborczej Rousseff obiecywała, że walka z nędzą - historyczną plagą 
Brazylii - będzie naczelnym celem jej prezydentury. Po sześciu miesiącach urzędowania uruchomiła wielki 
program Brazylia bez Nędzy - rząd zamierza do 2014 r. wydobyć ze skrajnej biedy 16 mln ludzi 
utrzymujących się dziś za mniej niż 30 euro miesięcznie. 
(…) - Nie wolno nam zapominać, że chroniczna bieda jest najcięższym problemem naszego kraju. Ja 
zamierzam walczyć z nią, póki jej nie wykorzenimy raz na zawsze - ogłosiła Rousseff. 
 Prezydent, w latach 60. członkini lewicowej miejskiej partyzantki, potem wybitna ekonomistka, 
menedżer i minister, powiedziała, że walka z nędzą to zarazem moralny obowiązek państwa wobec 
lekceważonych dotąd grup obywateli. To także inwestycja w rozwój kraju, który nie może się opierać 
tylko na powodzeniu nielicznych.  
Zamierza poszerzyć programy socjalne wprowadzane w życie przez kilkanaście ostatnich lat przez jej 
poprzedników Fernanda Cardoso i Lulę da Silvę, m.in. program Bolsa Familia oferujący pomoc finansową 
dla biednych rodzin posyłających swoje dzieci do szkół. Programy te pomogły już w ostatnich latach 
wyjść z biedy 28 mln ludzi.  (…) 
Najbiedniejsi mają uzyskać bezpłatny dostęp do publicznej służby zdrowia, edukacji, a także do wody, 
prądu czy wywozu śmieci. (…). 
Brazylia przeżywa od wielu lat boom gospodarczy. Rządy Cardoso, Luli i teraz Rousseff przeznaczały 
część dochodów na walkę z biedą i nierównościami. Dodatkowym źródłem pieniędzy na ten cel stanie się 
w najbliższych latach specjalny fundusz utworzony z zysków z eksploatacji bogatych złóż ropy naftowej 
odkrytych niedawno pod dnem Atlantyku. 
Pytanie 26.: Dilma Rousseff jest trzecią z rządu osobą na urzędzie prezydenta w Brazylii, prowadzącą w 
dziedzinie gospodarki politykę lewicową. Wyjaśnij, z jakich względów gospodarczo-społecznych i 
demograficznych niektóre kraje pozaeuropejskie, w przeciwieństwie do Europy, mają przed sobą 
długotrwałą perspektywę prowadzenia polityki tego typu. 
 



5. Prawica i lewica  

– we współczesnej Polsce 
 
Źródło p. Dane TNS OBOP nt. poglądów 
politycznych Polaków (2004 r.). 
 
Pytanie 27.: Zwróć uwagę na związki między 
stopniem zainteresowania polityką a 
zdolnością do określenia swych poglądów 
jako lewicowe lub prawicowe (ostatnie 
cztery wersy tabeli). Jaką zależność można tu 

sformułować?    



Źródło r. Raport CBOS Opinie o działalności partii politycznych, listopad 2011, BS/140/2011. 
 

Pytanie 28.: Na podstawie danych z dwu kolumn z lewej strony tabeli sformułuj zależność między 
stopniem krytycyzmu respondentów wobec partii w ogóle oraz faktem pozostawania „ich” partii w 
opozycji lub w koalicji rządowej. 



Źródło s.: Michał Protaziuk, Filip Połoska, INFOGRAFIKA. Partie 
startujące w wyborach 
(http://wybory.gazeta.pl/wyboryparlamentarne/1,118273,10362
685,_INFOGRAFIKA__Partie_startujace_w_wyborach.html) 
 
Pytanie 29.: Którą z par kryteriów podziału na prawicę i lewicę 
Bobbio czy Boskiego zastosowali autorzy grafiki z „Gazety 
Wyborczej” tuż przed wyborami parlamentarnymi 9.10.2011 r., 
aby przedstawić polską scenę polityczną? 
 
Pytanie 30.: Czy w świetle tego, co wiemy o polityce rządów SLD 
w Polsce w latach 2001-2005 autorzy umieścili symbol tej partii 
we właściwym miejscu? 
 
 
 
 



Źródło t.: pochodzenie – jak źródło s. 
 
Pytanie  31.: Wymień partie zwycięskie w wyborach 
parlamentarnych  w  1993, 1997, 2001 , 2005 i 2007 r. 
 
Pytanie 32.: Czym wyjaśnisz to, że autorzy 
konsekwentnie używają barwy czerwonej wobec 
zachodniej części Polski i niebieskiej wobec 
wschodniej.  



Źródło u.: Gracze i efemerydy. Z prof. Mirosławą Grabowską i prof. Tadeuszem Szawielem rozmawiał 
Marek Zając 11.10.2011 (http://tygodnik.onet.pl/1,69298,druk.html) 

Marek  Zając: Tyle że w polskim wydaniu – systemu opartego na dwóch dużych partiach – nie ma 
klasycznego podziału na lewicę i prawicę. Obie partie wyrastają z jednego, solidarnościowego pnia. 
Może nad Wisłą ugrupowanie deklarujące się od początku jako lewicowe – czyli SLD – na trwałe 
pozostanie sejmową kanapą, w najlepszym razie języczkiem u wagi, a o samodzielnych rządach będzie 
mogło jedynie marzyć?  
Mirosława Grabowska: Tego się nie da wykluczyć. Po demokratycznym przełomie PZPR udało się 
przetrwać w postaci SdRP, potem SLD. Lewica korzystała z trudów transformacji, poza tym miała 
zdolnych liderów, przede wszystkim Aleksandra Kwaśniewskiego. Jednak mimo tych atutów roztrwoniła 
czas i nie wypracowała spójnego programu. Ostatni wyrazisty projekt zaproponował Leszek Miller, 
których chciał budować Polskę proeuropejską, proatlantycką, wolnorynkową, ale z ludzką twarzą 
i stawiał na pokojowe współistnienie z Kościołem, co w 2001 r. dało mu ponad 40 proc. Głosów. 
Teraz jednak lewica nie reprezentuje ani warstw upośledzonych, wśród których nieźle odnalazła się 
partia Jarosława Kaczyńskiego, ani sił antyklerykalnych czy np. mniejszości seksualnych, w których lepszy 
o trzy długości okazał się Palikot. 
Trudno być jednocześnie starą lewicą, reprezentującą warstwy upośledzone, i nową lewicą, 
reprezentującą rozmaite „mniejszości obyczajowe”. W takim szpagacie nie da się długo wytrzymać. 
Z punktu widzenia słabszych społecznie troska o związki partnerskie trąci ekstrawagancją, a mniejszości 
seksualne nie dostrzegają lęków warstw upośledzonych. Z tego też powodu program Sojuszu tak łatwo 
można było obśmiać, sprowadzić do absurdu. Ironizowano np., że lewica planuje, aby darmowe 
przedszkola sfinansowali księża i prostytutki, bo SLD wspominało o zalegalizowaniu i opodatkowaniu 
prostytucji oraz o opodatkowaniu Kościoła i księży. 

Pytanie 33.:  Wyjaśnij różnicę programową między „starą” a „nową” lewicą na polskiej współczesnej 
scenie politycznej. Czy wobec zagrożenia takim „szpagatem”, jak opisany w tekście, znajdują się też 
partie lewicowe w krajach Europy Zachodniej? 



Tematy esejów: 

1. Prawica i lewica we współczesnej polityce. Przedstaw kryteria 
podziału na prawicę i lewicę. Przywołując przykłady ze scen 
politycznych trzech wybranych krajów Europy i Ameryki 
Północnej, scharakteryzuj przekonania współczesnych partii 
prawicowych i lewicowych. Odnieś się do tezy, iż we 
współczesnych demokracjach zachodnich dochodzi do 
zacierania się podziału na prawicę i lewicę.  

 

2. Prawica i lewica w Polsce współczesnej. Przedstaw kryteria 
podziału na prawicę i lewicę. Scharakteryzuj przekonania partii 
prawicowych, lewicowych i centrowych (po 2 z każdej kategorii) 
na polskiej scenie politycznej od 1989 r. Odnieś się do tezy, iż 
polska scena polityczna nie odzwierciedla podziałów typowych 
dla partii w państwach Europy Zachodniej.  


