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RECENZJE

SZYMON OSOWSKI
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Recenzja ksi ki Anny M ynarskiej-Sobaczewskiej Autorytet pa stwa. Legitymiza-
cyjne znaczenie prawa w pa stwie transformacji ustrojowej

Streszczenie

Recenzowana ksi ka Anny M ynarskiej-Sobaczewskiej Autorytet pa stwa. Legitymizacyj-
ne znaczenie prawa w pa stwie transformacji ustrojowej dotyka wa nej kwestii, jak  jest 

legitymizacja dzia ania w adzy w demokracji. Autorka we wst pie, czterech rozdzia ach i zako -

czeniu podj a si  przedstawi  oraz przeanalizowa  od strony prawnej i politycznej wyzwania, 

jakie stan y (i s  aktualne) przed pa stwami, w których kszta tuje si  demokracja. Pierwszy 

rozdzia  autorka po wi ci a analizie koncepcji sprawowania w adzy oraz budowania jej autory-

tetu. W kolejnym rozdziale poruszy a wa n  kwest , jak  by a legitymizacja w adzy pa stwa 

komunistycznego. Nast pne dwa kolejne rozdzia y zosta y po wi cone legitymizacji w adzy 

w pa stwie transformacji ustrojowej oraz prawnym instrumentom rozliczania si  z przesz o ci .

Temu ostatniemu zagadnieniu po wi ci a sporo uwagi, uznaj c, i  prowadzenie tzw. lustracji jest 

najbardziej donios e spo ecznie i politycznie w pa stwach przechodz cych transformacj

ustrojow . Autorka nie odnosi si  jednak wyczerpuj co do czynników, które obecnie determinuj

autorytet w adzy. Dlatego te  rozwa enia wymaga przyjmowana dzi  koncepcja pa stwa, 

w której obywatele s  sta ym uczestnikiem procesów decyzyjnych, a omawiana ksi ka powinna 

si  sta  jednym z elementów dyskusji o autorytecie pa stwa, w szczególno ci na poziomie 

lokalnym i regionalnym. 

S owa kluczowe: legitymizacja, transformacja ustrojowa, w adze demokratyczne, partycypacja 
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Refleksja nad legitymizacj  w adzy, w szczególno ci w pa stwach, które dokona-

y w ostatnim dwudziestoleciu zmiany systemu politycznego i gospodarczego, jest na-

der po yteczna i pozwala na g bsze spojrzenie na zagadnienie, jakie przes anki sta y

przed now  w adz  (dzia aj c  cz sto we wspó pracy z cz onkami poprzedniego, auto-

rytarnego aparatu w adzy). Dotyczy to okresu, kiedy podejmowano decyzje zarówno  

o kszta cie nowego ustroju, jak i zwi zane z tworzeniem nowego systemu prawa. Anna 

M ynarska-Sobaczewska podj a si  przedstawienia oraz przeanalizowania zagadnie ,

które by y wyzwaniem od strony prawnoustrojowej i politycznej dla nowych demokra-

cji. Dotyczy y one (i dotycz  nadal) prawnych i aksjologicznych podstaw nowego 

ustroju, legitymizacji nowej w adzy w pa stwach, które przesz y transformacj  ustro-

jow . Owocem bada  autorki jest interesuj ca ksi ka Autorytet pa stwa. Legitymiza-
cyjne znaczenie prawa w pa stwie transformacji.

Prezentowana ksi ka zawiera wst p, cztery rozdzia y i zako czenie. We wst pie 

autorka przedstawia tez , i  „najistotniejsze mechanizmy czy narz dzia legitymizacyjne 

wywodz  si  w a nie ze rodowiska sprawowania w adzy i s  kreowane przez podmio-

ty w adzy, a [co wa niejsze – dop. S.O.] tworzenie instrumentów budowania przekona-

nia o prawowito ci w adzy jest immanentn  cech  ka dej struktury i ka dego podmiotu 

w adzy” (s. 9). Kolejne cz ci przygotowanej pracy zawieraj  analizy b d ce prób

odpowiedzi na pytanie, na ile przyj te regulacje prawne mog y wp yn  na prze wiad-

czenie o legitymizacji w adz w pa stwach transformacji ustrojowej. Przedstawione 

analizy odnosz  si  w zasadzie do aspektów politycznych legitymizacji w adzy, nawet 

je eli omówieniu podlegaj  rozwi zania prawne przyj te w wybranych pa stwach.

Powstaje zatem pytanie, jaki charakter ma przygotowana praca, czy jest to ksi ka

politologiczna, czy o prawie, a mo e na styku politologii i prawa. 

Pierwszy rozdzia W adza w pa stwie i jej legitymizacja traktuje o koncepcjach 

w adzy i problematyce jej autorytetu. Autorka, odwo uj c si  do koncepcji autorytetu 

w adzy, przyjmuje, i  jest on zwi zany z akceptacj  spo eczn , która wynika z ró nych 

przes anek i instrumentów legitymizacyjnych (natury aksjologicznej czy formalnej). Jej 

zdaniem, kluczowe jest z punktu widzenia poznawczego wskazanie, i  instrumenty 

legitymizacji w adzy musz  oddzia ywa  zarówno na pocz tku kszta towania w adzy,

jak i permanentnie w okresie jej sprawowania. Przy czym autorka przyjmuje jako punkt 

omówienia w adz  pojmowan  jako aparat sprawowania w adzy wraz z procedurami jej 

zdobywania. Za Robertem Dahlem wskazuje w tym rozdziale list proceduralnego 
minimum wspó czesnej demokracji (s. 75). Jej zdaniem wi e si  ona z demokratycz-

nym (akceptowalnym i zgodnym z okre lonymi regu ami) sprawowaniem w adzy. Zgo-

dzi  si  nale y, i  we wspó czesnym pa stwie akceptowalno  dzia ania w adzy nie 
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ko czy si  tylko na wyborach, a w zasadzie toczy si  ci g a dyskusja pomi dzy w adz

a obywatelami. Odno nie do tej tezy wskazane zosta y w omawianej pracy formy ko-

munikacji pomi dzy w adz  a obywatelami, przy czym sta y si  one dla autorki wy-

cznie podstaw  do analizy roli, jak  w legitymizowaniu w adzy odgrywa prawo. 

W rozdziale pierwszym autorka wskazuje tak e na koncepcj  i praktyk  obywatelskie-

go niepos usze stwa, którego wyst powanie wi e si  z kryzysem legitymacji w adzy

i wiadczy  mo e o kryzysie autorytetu pa stwa.

Autorka, odnosz c si  do proceduralnych form legitymizacji w adzy, pomija za-

gadnienie w czania si  obywateli w sprawowanie w adzy. W a nie wymieniane formy 

uczestnictwa obywateli zaczynaj  odgrywa  najwa niejsz  rol  w budowaniu autoryte-

tu pa stwa (s. 87). 

W drugim rozdziale – Legitymizacja w adzy pa stwa komunistycznego – autorka 

scharakteryzowa a pa stwa totalitarne i metody próby legitymizacji w adzy w tych 

pa stwach. Wskazuj c legitymizacj  w adzy w pa stwie poststalinowskim, odnios a si

do pochodzenia w adzy, która nie mia a zakorzenienia we wcze niejszym porz dku

prawnym. W tym zakresie przywo ane zosta y w pracy inne instrumenty legitymizacyj-

ne, którymi w adza stara a si  zast pi  fakt, i  nie pochodzi a z woli narodu. Wskazane 

zosta y dwa wa ne aspekty legitymizacyjne ówczesnych w adz, to jest ideologia i okre-

lenie suwerena. Pierwszy z nich, zdaniem autorki, mia  znaczenie iluzoryczne: dawa

mo liwo  komunikacji spo ecznej i porozumienia co do warto ci. Drugi natomiast 

polega  na okre laniu suwerena bez odnoszenia si  do narodu, na przyk ad w Konstytu-

cji PRL z 1952 roku by  to lud pracuj cy miast i wsi.
Autorka zwróci a uwag  na problem legitymizacji proceduralnej porz dku praw-

nego tych pa stw jako przejawu istnienia instytucji legitymizuj cych w adz , które  

w istocie mia y charakter fasadowy. Dlatego te , omawiaj c kryzys legitymizacji 

w pa stwie komunistycznym na przyk adzie Polski, wskaza a, i  sytuacja braku autory-

tetu wyst powa a przez ca y czas jego trwania (s. 121). Jak poda a za Wojciechem 

Lamentowiczem, kryzys legitymizacji w Polsce przebiega  w kilku fazach, a za najwa -

niejsze nale y uzna  wydarzenia, w których postulowany w tym systemie suweren 

wszed  w konflikt z aparatem w adzy. W drugim rozdziale autorka ksi ki nakre li a t o

do omówienia zmian, jakie zasz y pod koniec lat osiemdziesi tych XX wieku, i zasady 

legitymizacji nowej w adzy w kontek cie minionego okresu. W tpliwo ci wzbudza teza 

autorki, e brak autorytetu w adzy mia  charakter permanentny. Nie mo na bowiem 

zapomina  o wydarzeniach z 1956 roku, ani te  o realnych nadziejach, które wi zano

z tak zwan  w adz  ludow  na pocz tku lat siedemdziesi tych XX wieku.  
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Trzeci rozdzia  – Prawne instrumenty legitymizacji w adzy w pa stwie transfor-
macji ustrojowej – zosta  po wi cony analizie instrumentów legitymizacji procedural-

nej oraz problematyce uchwalania nowych konstytucji. W rozdziale tym autorka zasy-

gnalizowa a równie  drug  grup  normatywnych instrumentów legitymizuj cych, ma-

j cych na celu rozliczenie z przesz o ci . W zasadzie w ka dym punkcie rozdzia u

zajmuje si  omówieniem historycznej sytuacji w krajach postkomunistycznych w kon-

tek cie przyj tych instrumentów. Przy analizie problematyki powstawania nowych 

konstytucji wskazuje na ma  ró norodno  przyj tych w tych pa stwach rozwi za ,

które wzorowane by y na tre ciach konstytucji pa stw zachodnich. Innym wa nym 

aspektem jest zwrócenie uwagi na czas uchwalania nowych konstytucji, które w zale -

no ci od historii ewolucji pa stwowo ci (suwerennych) by y uchwalane szybko  

(na przyk ad w pa stwach by ej Jugos awii) czy po kilku latach od uzyskania niepod-

leg o ci (jak w Polsce). W przypadku Polski pó niejsze uchwalenie konstytucji pozwo-

li o na przyj cie mi dzy innymi rozwi za  u atwiaj cych akcesj  do Unii Europejskiej. 

Za znacz ce nale y uzna  zwrócenie uwagi na charakter referendów w sprawie przyj -

cia konstytucji, które nie odegra y znacz cej roli w ustalaniu wspólnych warto ci dla 

pa stwa i spo ecze stwa. W zasadzie, jak poda a autorka, istot  tych referendów by o

opowiedzenie si  na tak lub nie, a nie rzeczywista komunikacja i ustalenie wspólnych 

tre ci przez w adz  i obywateli (s. 181). 

W zakresie legitymizacji w adzy w okresie transformacji nale y zwróci  uwag

na poruszane przez autork  nast puj ce zagadnienia: dobro wspólne, suwerenno
pa stwa i narodu, koncepcja demokratycznego pa stwa prawa. Wywody zosta y po-

przedzone analiz  charakteru prawnego preambu y do Konstytucji RP, w której wska-

zuje si  w wielu wypadkach kontekst historyczny, odwo uje si  do warto ci, celów 

pa stwa. Dlatego w drugim rozdziale odnajdujemy instrumenty legitymizacji uznane za 

nieroz czne. Ich wnikliwe analizy przenikaj  si . Zwróci  nale y uwag  na omówion

klauzul  demokratycznego pa stwa prawa, która pojawia si  prawie we wszystkich 

omawianych konstytucjach i jej du y wp yw na system pa stwa. Przy czym autorka 

cytuje przeprowadzone przez CBOS badania, z których wynika, i  klauzula ta stanowi 

podstaw  do licznych roszcze  i zaczyna by  postrzegana jako danie politycznego,  

a nie prawnego ukszta towania sytemu pa stwa (s. 243). 

Ostatni rozdzia  – Retrospektywna formu a legitymizacji w pa stwach postkomu-
nistycznych – zosta  po wi cony prawnym instrumentom rozliczenia si  z przesz o ci

w tych pa stwach. Autorka przyjmuje, i  nadrz dnymi za o eniami legitymizacji  

w okresie transformacji s : czynienie sprawiedliwo ci, przywrócenie akceptowalnych 

norm, czynienie zado  krzywdom i przest pstwom. 
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Prawne odniesienie si  do przesz o ci dostrzegane jest zarówno w poszczegól-

nych krajach, jak i w skali mi dzynarodowej, i to w kontek cie rozliczenia dzia ania

systemów totalitarnych. W rozdziale tym autorka porusza zagadnienia ujawniania do-

kumentów s u b bezpiecze stwa, rozrachunku z represjami, rehabilitacji ofiar represji, 

przyznawania i pozbawiania uprawnie  kombatanckich i restytucji dóbr i rekompensaty 

za utracone mienie. 

Za najbardziej donios e spo ecznie i politycznie uzna a zjawisko tak zwanej lu-

stracji. W du ym zakresie rozdzia Ujawnianie dokumentów s u b bezpiecze stwa jako 
retrospektywny instrument legitymizacyjny dotyczy kszta towania si  dost pu do doku-

mentów i procedury lustracyjnej w Polsce. Szeroko omówione zosta o orzecznictwo 

Trybuna u Konstytucyjnego oraz inicjatywy legislacyjne, przy czym brakuje odpowie-

dzi na fundamentalne pytanie: Kto i w jakim zakresie powinien mie  dost p do informa-
cji gromadzonych przez Instytut Pami ci Narodowej? Autorka zwraca uwag  na obo-

wi zuj ce przepisy, stanowiska w tym zakresie, jednak nie odnosi si  do wskazywa-

nych w rozdziale pierwszym instrumentów legitymizacji, w ród nich prawa dost pu do 

informacji. Nale y uzna , e przy spo ecznym zainteresowaniu t  tematyk  dost p do 

informacji gromadzonych przez IPN powinien by  zapewniony ka demu z zastrze e-

niem odmowy dost pu do danych wra liwych. Aspekty nierzetelno ci lub fa szu doku-

mentów czy ich niekompletno  s  wtórne w stosunku do zagwarantowania mo liwo ci

zapoznania si  z dzia aniem systemu pa stwa komunistycznego, które sta o si  przed-

miotem analizy.  

W punkcie o rozrachunku z represjami re imu (s. 344) autorka, odnosz c si  do 

sytuacji w ró nych krajach, wskazuje na ma y procent wyroków uznaj cych konkretne 

osoby za winne, co prowadzi j  do konstatacji, e na przyk ad w Polsce przewa y o

w tym zakresie koncyliacyjne podej cie do rozliczenia z przesz o ci  (s. 371). Za pro-

blematyczne zosta o równie  uznane podej cie w adzy w Polsce do restytucji dóbr  

i rekompensaty za utracone mienie. Brak rozstrzygni cia systemowego tego problemu, 

przy jednoczesnym politycznym podkre laniu jego wagi, mo e powodowa  trudno ci

w budowie zaufania do w adzy.

Recenzowana praca przede wszystkim pozwala zapozna  si  czy te  odnie  si

do drugiej cz ci jej tytu u Legitymizacyjne znaczenie prawa w pa stwie transformacji 
ustrojowej.  Przyj cie przez autork , i  wskazywane w publikacji instrumenty komuni-

kacji w adzy z obywatelem nie maj  takiej donios o ci legitymizacyjnej, jak przeanali-

zowane rozwi zania prawne w rozdziale trzecim i czwartym, powoduje, moim zdaniem, 

e poza zakresem omawianej pracy pozosta y czynniki determinuj ce autorytet wspó -

czesnego pa stwa. Uwa am, e historyczne wskazanie legitymizacji jest tylko pierw-
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szym krokiem, a rozwa enia wymaga przyjmowana dzi  koncepcja pa stwa, w której to 

obywatele i ich wspólnoty s  cz ci  w adzy, zgodnie z postanowieniami wyra onymi 

w preambule do Konstytucji RP: „ustanawiamy Konstytucj  Rzeczpospolitej Polskiej 

jako prawa podstawowe dla pa stwa oparte na poszanowaniu wolno ci i sprawiedliwo-

ci, wspó dzia aniu w adz, dialogu spo ecznym oraz na zasadzie pomocniczo ci umac-

niaj cej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”. Nale y wskaza  równie  na donios o

artyku ów 1, 12 i 14 Konstytucji RP.  

Przyjmuj , e w kontek cie analizy legitymizacji w adzy konieczne jest omówie-

nie tworzenia i pierwszych lat funkcjonowania nie tylko w adzy pa stwa, ale i w adzy

samorz du terytorialnego. To w a nie na tym poziomie dochodzi o przede wszystkim 

do szczególnie autentycznych relacji w adza–obywatel, a ustawa o samorz dzie gmin-

nym z 1990 roku oraz inne ustawy samorz dowe z 1998 roku zmieni y system funkcjo-

nowania w adzy.

Recenzowana praca powinna sta  si  jednym z elementów dyskusji o autorytecie 

wspó cze nie funkcjonuj cego pa stwa, w tym dyskusji o wprowadzaniu praw wzmac-

niaj cych udzia  mieszka ców we w adzach jednostek samorz du terytorialnego oraz 

wzmacniaj cych pozycj  organizacji pozarz dowych. Nale y bowiem stale pami ta , e

w adza publiczna styka si  z obywatelem najcz ciej na poziomach lokalnych i regio-

nalnym.  

THE REVIEWED BOOK BY ANNA M YNARSKA-SOBACZEWSKA THE AUTHORITY 
OF THE STATE, LEGITIMISING PURPOSE OF LAW IN A STATE UNDERGOING 

POLITICAL TRANSFORMATION

Summary

The reviewed book by Anna M ynarska-Sobaczewska The authority of the State, legitimis-
ing purpose of law in a state undergoing political transformation touches upon an important issue 

that is the legitimisation of the actions of democratic authorities. In the introduction, the main 

four chapters and the conclusion, the author provides a presentation and analysis of the legal and 

political aspects of the challenges that emerging democracies faced and still face. The first chap-

ter is devoted to the analysis of the concept of governance and establishing authority. In the next 

chapter, the author raises an important issue that is the legitimacy of authority in a communist 

regime. The subsequent two chapters are devoted to the legitimacy of authority in a state under-

going political transformation and to legal instruments of settling the past. The author focused 



Recenzje 123

extensively on the latter, maintaining that the so-called lustration has most profound social and 

political effect in states that undergo political transformation. The author, however, does not 

provide a thorough analysis of the factors that establish the authority of the governments of today. 

Therefore, the up-to-date concept of the State whose citizens participate in decision-making on  

a regular basis needs to be considered. For this reason, the reviewed book should be one of the 

elements in the discourse on the authority of the state, in particular at the local and regional level. 

Translated by Marta Le nia ska 

Keywords: legitimacy, political transformation, democratic authorities, participation
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