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Wstęp

Demokracja jako kategoria poznawcza (proces funkcjonowania, konsolidacji 
oraz instytucjonalizacji demokracji w krajach Europy Środkowo ‑Wschodniej) 
wciąż pozostaje przedmiotem zainteresowania bardzo wielu badaczy specjalizu‑
jących się w szeroko pojętej dziedzinie nauk o polityce. Niniejsza problematyka 
stała się inspiracją projektu naukowego realizowanego przez słuchaczy studium 
doktoranckiego w Zakładzie Systemów Politycznych Polski i Państw Europy 
Środkowej i Wschodniej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uni‑
wersytetu Śląskiego w Katowicach. Celem badawczym projektu była analiza 
procesu instytucjonalizacji demokracji, a także przedstawienie tego, co cechuje 
i wyróżnia demokratyzację w poszczególnych częściach Europy. Pojęcie insty‑
tucjonalizacji demokracji oraz problemy jej funkcjonowania zostały przedsta‑
wione w odniesieniu do przestrzeni Europy Środkowej i Wschodniej.

Demokratyzacja jest procesem, który zmierza do przekształcania rządów 
w ustrój demokratyczny. Proces instytucjonalizacji demokracji w Polsce 
oraz w krajach Europy Środkowej i Wschodniej został zapoczątkowany w latach 
1989—1990, a zachodził w ramach transformacji systemowej. Po 1989 roku 
kraje Europy Środkowej i Wschodniej zdecydowały się na porzucenie autory‑
tarnych reżimów i wstąpiły na drogę wiodącą ku demokracji. Demokratyzacja 
to proces o charakterze dynamicznym, którego celem jest przybliżanie struktur 
państwowych do demokratycznych wartości, procedur i norm. Podstawą każ‑
dej liberalnej demokracji (zwłaszcza młodej, konsolidującej się) powinno być 
odnajdywanie harmonii między bardzo różnymi wartościami, możliwe to jest 
tylko na kanwie postulowanej przez Michaela Walzera równości w demokracji. 
Grzegorz Kołodko zauważa, iż demokracja jest w stanie w pełni funkcjonować 
tylko na określonym poziomie rozwoju. Rozwój gospodarki społecznej w kra‑
jach Europy Środkowej i Wschodniej to konieczny wyznacznik rozwoju skon‑
solidowanej demokracji, gwarantującej bezpieczeństwo swoim obywatelom. 
Demokracje naśladowcze w krajach Europy Środkowej i Wschodniej importują 
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rozwiązania instytucjonalne krajów rozwiniętych, osadzając je na odmiennym 
gruncie społecznym, ekonomicznym, kulturowym. Rozwiązania te często 
okazują się mało przydatne w innym modelu społeczno ‑kulturowym niż obo‑
wiązujący w krajach Europy Środkowo ‑Wschodniej. Potraktowanie problemu 
wielopłaszczyznowo umożliwiło pełnowymiarowe ukazanie przedmiotu badań 
oraz pozwoliło na uzyskanie wiedzy na podstawie komparatystycznego ujęcia 
zagadnienia.

Książka została podzielona na dwie części. W pierwszej z nich przedsta‑
wiono analizę instrumentów demokracji bezpośredniej, skoncentrowano się na 
charakterystyce procesów konsultacji społecznych przypisanych jednostkom 
samorządu terytorialnego. Zwrócono uwagę na to, iż konsultacje społeczne po‑
winny odgrywać większą rolę w działalności samorządu terytorialnego w Pol‑
sce. Wzrost jakości funkcjonowania konsultacji społecznych powinien wpłynąć 
na to, iż w przyszłości stanowić one będą kluczowy instrument komunikacji 
społecznej między władzą a mieszkańcami. Szczególnie ważnym zagadnieniem 
związanym z podjętą problematyką jest funkcjonowanie sceny politycznej 
(systemu politycznego). W odniesieniu do tej kwestii przedstawiono analizę 
podstawowych cech współczesnej ideologii socjaldemokratycznej w Polsce. 
Została podjęta próba analizy najważniejszych problemów, z którymi borykała 
się lewica w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat, oraz wyzwań, przed którymi 
stoi współcześnie. Na tej płaszczyźnie badawczej odniesiono się również do 
funkcjonowania oraz roli i znaczenia think tanków w III RP. Think tanki są 
organizacjami, których głównym celem jest działalność badawcza, analityczna 
i doradcza w zakresie polityki wewnętrznej lub międzynarodowej. Po prze‑
mianie ustrojowej z 1989 roku na trwałe wpisały się w polityczny i społeczny 
krajobraz państw demokratycznych. Ciekawe uzupełnienie książki stanowi 
charakterystyka funkcjonowania samorządów lokalnych przedstawiona na 
przykładzie opisu funkcjonowania sołectwa jako jednostki pomocniczej gminy 
(miasta i gminy Siewierz).

W drugiej części książki w celu kompleksowego potraktowania tematyki 
badawczej procesu instytucjonalizacji demokracji dokonano analizy tego 
zagadnienia w ujęciu międzynarodowym. Przedstawione zostały nastepujące 
problemy badawcze: dynamika procesu demokratyzacji Węgier oraz próba 
określenia tego zjawiska w świetle teorii (analiza procesu demokratyzacji 
Węgier ukazana została na przykładzie przemian ustrojowych i politycznych 
na Węgrzech w latach 1989—2013), instytucjonalizacja demokracji lokalnej 
w Rosji (scharakteryzowano instytucje demokracji bezpośredniej oraz proces 
formowania się społeczeństwa obywatelskiego we współczesnej Rosji), problem 
statusu prawnego Kosowa i Metochii po uchwaleniu Rezolucji nr 1244 Rady 
Bezpieczeństwa ONZ z dnia 10 czerwca 1999 roku. Wiele miejsca poświę‑
cono również problemowi ewolucji instytucji prezydenta Ukrainy w latach 
1990—2010 (ewolucja ta została przedstawiona z uwzględnieniem jej podstaw 
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prawnych oraz procesów politycznych, które towarzyszyły kształtowaniu się 
systemu prezydenckiego).

Klaus von Beyme dowodził, że trudno dokładnie określić i sprecyzować 
początek i koniec procesu transformacji systemu demokratycznego. Instytu‑
cjonalizacja tego systemu w krajach Europy Środkowej i Wschodniej to proces 
trudny i złożony, a każda jego analiza może wnosić (tworzyć) nowe zjawiska, 
hipotezy, problemy badawcze, bez których nauka nie byłaby w stanie rozwijać 
się oraz rzetelnie analizować otaczającej nas rzeczywistości ani jej tłumaczyć.

Marek Tyrała
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