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Prawica współcześnie

Prawica współcześnie wydaje się przeżywać renesans. Globalizacja i uniformizacja 
świata, powstanie społeczeństwa sieci, koncepcji infosfery i astropolityki nie zniwe-
lowało starych sporów o polityczne principia, ani też podstawowych dążeń człowie-
ka do władzy, panowania i siły. Podobnie jak kiedyś, również obecnie toczy się spór 
i walka pomiędzy prawicą i lewicą o władzę nad światem, o wartości, które mają być 
obecne w życiu społecznym, politycznym, państwowym. 

W Polsce po 1989 roku widoczne jest systematyczne osłabianie pozycji lewicy jako 
formacji politycznej i społecznej. W ostatnich latach obserwujemy też sytuację powsta-
wania nowych partii, określających się jako lewicowe i walkę o prymat pomiędzy „starą” 
i „nową” lewicą. Wynika to z zaszłości historycznych, nieprawidłowości funkcjonowa-
nia współczesnych lewicowych partii w Polsce, braku dobrych, właściwych liderów, jak 
również braków programowych. Polskie partie lewicowe albo przestały realnie liczyć się 
na politycznym rynku, albo przekształciły się praktycznie w partie centrowo-liberalne o 
lewicowo-komunistycznej zaszłości. Lewica jeszcze długo będzie się kojarzyć z okresem 
Polski Ludowej, który to – jak mało co – prawdziwej lewicowości zaszkodził. Natomiast 
polska prawica, po okresie rozdrobnienia programowego i organizacyjnego, powoli za-
czyna zwierać szeregi i przechodzić do politycznej ofensywy. 

W pierwszej części niniejszego tomu czytelnik znajdzie próby kategoryzacji pra-
wicowości. Problemy metodologiczne rozumienia terminu „prawica” podnosi prof. 
Jacek Bartyzel. Przedstawione zostały także stereotypy prawicowości, określono 
współczesną myśl prawicową, relacje polityczne i gospodarcze, zakres interwen-
cjonizmu państwowego, etatyzmu i wolnego rynku. Próbowano odpowiedzieć na 
pytanie: na czym polega gospodarcza, ekonomiczna myśl prawicowa, jak się ma do 
zagadnień polityczno-ustrojowych.

W dalszej części autorzy zajęli się prawicą w Polsce. Co obecnie jest wyznaczni-
kiem prawicowości, jaki jest jej stosunek do historii i tradycji, do gospodarki i wol-
nego rynku, wreszcie – do Europy i nowoczesności.
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Kolejny zespół zagadnień to problematyka prawicowej formacji w Europie, jak 
i poza nią – w krajach arabskich oraz wśród krymskich Tatarów. Geograficznie Krym 
należy do Europy, jednakże tatarska partia narodowa, jej prawe skrzydło opierała za-
łożenia programowe na wartościach kultury muzułmańskiej, która w swojej genezie 
europejska nie jest. Warto zwrócić również uwagę na problemy zderzenia muzułmań-
skiego fundamentalizmu i brytyjskiej prawicy, poruszane w jednym z artykułów.

Określenie się w stosunku do islamu, jego cywilizacji i relacji z Europą jest 
współcześnie jednym z wyróżników prawicowych formacji ideowo-politycznych 
w  Europie. O ile myśl lewicowa jest niejako „z góry” pozytywnie nastawiona do 
tych wartości, głosząc otwartość europejskiej tradycji i kultury, o tyle większość ru-
chów prawicowych wychodzi od negacji możliwości koegzystencji islamu i wartości 
kultury europejskiej. Są oczywiście wyjątki, jednakże refleksja Samuela Hunting-
tona znalazła w Europie podatny grunt wśród tradycjonalistów katolickich, w du-
żej mierze zawłaszczających prawicową refleksję polityczną wyłącznie do wąskiego 
spectrum swojego punktu widzenia rzeczywistości.

Ważnym elementem refleksji prawicowej jest widzenie pracy ludzkiej, położenia 
ludzi żyjących z pracy najemnej, co dotąd było wyłącznie domeną lewicy lub też za 
taką było uważane. Jednakże refleksja na temat pracy często spychała myśl prawi-
cową na drogę korporacjonizmu, a to prowadziło do populistycznego egalitaryzmu 
nacjonalistycznych dyktatur i w efekcie powstawała „lewicowa prawica”, to znaczy 
formacja uważana za prawicową, głosząca w gruncie rzeczy lewicowe poglądy na 
rzeczywistość społeczną i gospodarczą. W tego typu ideologiczną pułapkę wpadły 
również niektóre partie w Polsce, zarówno te historyczne jak i współczesne. 

Wreszcie kolejnym stałym elementem prawicowego programu politycznego, jak 
i prawicowej ideologii, jest stosunek do państwa, jego siły władczej. Inaczej może-
my to określić jako tendencje autorytarne lub wręcz totalitarne. O ile totalitaryzm 
zawsze w zasadzie stawał się egalitaryzmem i populizmem, nacjonalizmem i kor-
poracjonizmem, to autorytaryzm często łączył się z gospodarczą ideą całkowicie 
wolnego rynku, co prawicy dawało znamię liberalizmu i centryzmu. 

W dzisiejszych czasach możemy zauważyć zjawisko swoistej konwergencji dok-
tryn prawicowej i lewicowej, zwłaszcza w poglądach na gospodarkę, gdzie zaciera 
się różnica, a poszczególne partie stają się partiami władzy, nierespektującymi wła-
snych deklarowanych wartości ideowych, które są porzucane na rzecz tzw. politycz-
nego realizmu władzy.
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W rezultacie wyborcy stają się nieufni, wybory zaskakują wszystkich, scena po-
lityczna jest zmienna, nie zawsze przewidywalna. Daje to brak poczucia stabilizacji, 
co w efekcie może prowadzić do permanentnego kryzysu politycznego i gospodar-
czego. To dzieje się w Polsce. Kryzys przeżywa też zachodnioeuropejska parlamen-
tarna demokracja, stając się coraz bardziej „mediokracją”, a rozwój i przemiany 
form politycznych nie nadążają za transformacją „społeczeństwa sieci”. Jak więc 
powinna wyglądać współczesna, nowoczesna prawica? Jak ma być zorganizowana, 
jakie hasła głosić, w jakiej sytuacji daną partię polityczną możemy określić jako 
prawicową? Na te pytania próbowali dać odpowiedź autorzy publikowanych tu ar-
tykułów. Redaktorzy zdają sobie sprawę, że żaden z powyższych problemów ani nie 
został wyczerpany, ani należycie omówiony, jednakże mają nadzieję, że publikacja 
będzie kolejnym przyczynkiem do przyszłościowego, holistycznego spojrzenia na 
problem zarówno badawczy, jak i polityczny. 

W trakcie prac edytorskich redaktorzy otrzymali także kilka artykułów, które 
uznali za wartościowe i postanowili je włączyć do niniejszego tomu, zgodnie z li-
nią programową „Studiów Politologicznych”. Niniejszy tom dość długo przechodził, 
z różnych względów, okres redagowania, z tego powodu stan badań w nim zawarty 
odzwierciedla sytuację z roku 2009. 

Selim Chazbijewicz
Marcin Chełminiak

Tomasz Gajowniczek




