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Mobilizacja społecznego poparcia dla populistycznych partii prawicowych stanowi już od 
końca lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku jeden z najważniejszych trendów w Europie 
Środkowej i Wschodniej. Odniosły one, w perspektywie ostatnich dziesięcioleci, znaczące suk
cesy w demokracjach zachodnich, jak również przyczyniły się do ukształtowania systemów par
tyjnych w państwach postkomunistycznych. Zdarzało się, iż brały udział w sprawowaniu 
władzy, choć najczęściej ich sukces był krótkotrwały.

W obliczu zachodzących procesów globalizacji i europeizacji, partie te dążą do zwrócenia 
debaty politycznej ku sferze narodowej, wpisując się w wielu państwach w środowiska kontestato- 
rów integracji europejskiej i stanowiąc tym samym wyzwanie zarówno dla systemów demokra
tycznych, jak i dla procesów integracyjnych. Obserwacje te prowadzą do rozważań poświęconych 
kwestiom relacji między zjawiskami prawicowego populizmu i eurosceptycyzmu.

Zarysowana powyżej problematyka stała się przedmiotem monografii doktor Aleksandry 
Moroskiej. Została w niej zaprezentowana na przykładzie dwóch ugrupowań: Listy Pima For
tuyna oraz Ligi Polskich Rodzin, obu zaliczanych do partii populistyczno-prawicowych, charak
teryzujących się eurosceptycyzmem, a ponadto osiągających sukcesy wyborcze w podobnym 
czasie, choć powstałych w państwach o odmiennych doświadczeniach w zakresie integracji eu
ropejskiej, jak i posiadających różniące się znacznie systemy polityczne.

Praca składa się z czterech części: teoretycznej, dwu poświęconych studiom przypadków 
LPF iLPR, a także z analizy porównawczej obu ugrupowań. Obejmuje dwanaście rozdziałów.

W części pierwszej usystematyzowana została wiedza na temat prawicowego populizmu 
i eurosceptycyzmu. Istotne stało się wypracowanie własnej siatki pojęciowej dla dalszych roz
ważań. (Uwagę zwracają przejęte z literatury anglojęzycznej terminy, np. political opportunity 
structure - POS, issue voting, EU voting, salience theory). W dwu pierwszych rozdziałach 
przedstawiono definicje i cechy charakterystyczne prawicowego populizmu i eurosceptycyzmu, 
jak również aktualny stan dyskusji na temat czynników je warunkujących. Autorka zapropono
wała nowe ujęcie podstawowych kategorii pojęciowych, a także metody ich badania. Rozdział 
trzeci poświęcony został problematyce zachowań wyborczych oraz strategiom partii politycz
nych z ostatnich dziesięcioleci, a także zaprezentowaniu teorii i badań, co z kolei stanowiło pod
stawę do wypracowania modelu analizy kwestii europejskiej jako elementu mobilizującego 
wyborców partii populistyczno-prawicowych.

Części II i III pracy koncentrują się wokół studiów przypadków. Każda z nich składa się 
z czterech rozdziałów, w których analizie poddany został prawicowy populizm i euroscepty
cyzm w Holandii i w Polsce. Zastosowanie w obu przypadkach tych samych płaszczyzn analizy 
umożliwiło dokonanie w kolejnej części porównania. Obie części charakteryzuje paralelny 
układ rozdziałów i podrozdziałów.

Rozdział czwarty i ósmy prezentują genezę poszczególnych partii. Analiza dotyczy przede 
wszystkim uwarunkowań politycznych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych. Przedstawio
ne zostały także doświadczenia poszczególnych państw związane z integracją europej ską, a tak
że ewolucja dyskursu europejskiego, a wraz z nim, eurosceptycyzmu, w obu państwach. 
Omówione zostały geneza i charakterystyka organizacyjna analizowanych ugrupowań, jak 
również ewolucja ich działalności w systemie partyjnym.

Rozdziały piąty i dziewiąty stanowią opis ideologiczno-programowego charakteru LPF 
i LPR. Cel stanowi zarówno weryfikacja ich przynależności do badanej rodziny partii, jak i wy
eksponowanie ich specyficznych cech. Poszczególne płaszczyzny analizy odpowiadają omó
wionym w poprzednich rozdziałach rodzajom uwarunkowań prawicowego populizmu. Są to 
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ponownie kwestie kulturowe, polityczne, ekonomiczne, a także związane z ekskluzją w wymia
rze horyzontalnym i wertykalnym.

Rozdział szósty i dziesiąty zawierają analizę postaw euro sceptycznych badanych partii. Do 
jej dokonania wykorzystany został model badania przedstawiony w części teoretycznej, w roz
dziale drugim. Cel stanowi w tym przypadku zidentyfikowanie istoty eurosceptycyzmu, okre
ślenie jego cech jakościowych oraz natężenia. Rozdziały te obrazują ponadto ewolucję postaw 
LPF i LPR oraz sposoby ich adaptacji do procesów integracyjnych: przechodzenie z pozycji 
„twardego” w kierunku „miękkiego” eurosceptycyzmu (szczególnie w okresie udziału w spra
wowaniu władzy) oraz dążenie do obrony wypracowanego w toku procesów integracyjnych sta
tus quo. Zaakcentowana zostaje przy tym rola liderów partyjnych i ideologów, których myśl 
stanowiła źródło późniejszych programów.

W rozdziale siódmym i jedenastym zastosowany został prezentowany w części teoretycznej 
model badania eurosceptycyzmu jako kwestii mobilizacyjnej. Istotąjest znalezienie odpowiedzi 
na pytanie, czy kwestia europejska stała się elementem mobilizującym elektorat LPF i LPR 
w poszczególnych wyborach, a także podjęcie próby wyjaśnienia uwarunkowań tego stanu rze
czy. Pod uwagę wzięto wybory z lat 2002 i 2003 w Holandii oraz 2001 i 2005 w Polsce. Analiza 
dotyczyła strony popytu i podaży na poziomie mikro oraz makro, tzn. strategii wyborczych ba
danych partii, preferencji wyborców tych partii, postaw opinii publicznej wobec integracji euro
pejskiej, funkcjonowania kwestii europejskiej w przestrzeni rywalizacji politycznej.

Część IV poświęcona została analizie porównawczej badanych partii. Autorka wskazała tak 
elementy wspólne, jak i różnice między partiami. Porównanie to pozwoliło na określenie podob
nych mechanizmów i czynników leżących u podstaw rozwoju LPF LPR, a także na zdefiniowa
nie wspólnego rdzenia ideologiczno-programowego, podobieństw i różnic w zakresie postaw 
eurosceptycznych, czy w dziedzinie partyjnych strategii wyborczych. Wszystko to służyć miało 
uwypukleniu ewentualnych wspólnych elementów, które czynią eurosceptycyzm kwestią mobi
lizacyjną dla elektoratów wspomnianych partii.

Omawiana publikacja, będąca zwieńczeniem badań prowadzonych w Polsce, Holandii 
i Niemczech (przy wsparciu ‘Nuffic’, DAAD i KAAD), stanowi niewątpliwie cenny wkład 
w dyskusję naukową, szczególnie z uwagi na rzetelność opracowania i bogactwo wykorzysta
nych źródeł (literatura naukowa, dokumenty, druki ulotne, biuletyny, materiały audiowizualne 
- w tym spoty wyborcze partii i zapisy debat, pochodzące z Pracowni Dokumentacji i Badań 
Życia Politycznego Instytutu Nauk Politycznych na Uniwersytecie Wrocławskim, Archiwum 
Partii Politycznych ISP PAN, Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, Nederlands 
Instituut voor Beeld en Geluid, a także ze zbiorów własnych). Wnikliwość analizy, drobiazgo- 
wość w przedstawianiu faktografii oraz refleksyjność czyniąją godną polecenia pozycją na ryn
ku wydawniczym.
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Europejskie innowacje. Teoria i praktyka, red. Jerzy Babiak, 
Tadeusz Baczko, Warszawa-Bruksela 2011, ss. 337.

Rozważania o wzroście gospodarczym i konkurencyjności niepodzielnie łączą się dziś z po
jęciem innowacyjności. Gdy jedenaście lat temu rozpoczęto realizację Strategii Lizbońskiej 
„innowacje”, „innowacyjność”, „innowacyjny”, itp. na stałe zagnieździły się w dyskursie euro
pejskim. Celem UE na początku XXI wieku było stanie się najbardziej konkurencyjną gospo
darką na świecie, gdzie w realizacji tego celu innowacje miały odegrać pierwszoplanową rolę. 


