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Od redakcji

Oddajemy do rąk czytelników kolejny numer Athenaeum. Political Science.

Chociaż jest to już numer 16 jeśli liczyć od momentu rozpoczęcia wydawania czasopisma, to dopiero drugi od chwili całkowitej przebudowy struktury redakcyjnej,
formy i zawartości. Redakcja usunęła dostrzeżone w poprzednim numerze błędy,
usprawniła niektóre elementy pracy wewnątrzredakcyjnej, ale wie też doskonale, że
nawet najlepsze dzieło zawsze zawiera w sobie chociażby drobne niedoskonałości. Za
wszystkie uwagi krytyczne przesyłane na adres e-mailowy redakcji będziemy niesłychanie wdzięczni.
Jednocześnie jesteśmy przekonani, że nowa formuła czasopisma zaczyna się sprawdzać. Ta wspólna inicjatywa 12 ośrodków politologicznych w kraju pozwoliła stworzyć
czasopismo o charakterze ogólnopolskim pozwalające prezentować nie tylko wyniki
najnowszych badań politologicznych z całego kraju, ale i przedstawiać bibliografię
wszystkich prac pracowników zatrudnionych w ośrodkach będących współudziałowcami zarówno rady programowej, jak i kolegium redakcyjnego. Jest to połączone
z troską o wysoki poziom merytoryczny każdego artykułu. Za każdą subdyscyplinę
odpowiada jeden z redaktorów, każdy artykuł jest recenzowany przez profesora – specjalistę z danego obszaru wiedzy. Ostateczną decyzję o kształcie numeru podejmuje
całe kolegium redakcyjne.
Inicjatywa ta ma charakter otwarty. W dalszym ciągu zapraszamy do współredagowania czasopisma wszystkie ośrodki politologiczne w kraju, szczególnie te, które
mają uprawnienia do nadawania stopni i tytułów naukowych lub prowadzą studia
magisterskie.
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Janusz Ruszkowski

Ponadnarodowość (Supranationalism)
jako kategoria w stosunkach
międzynarodowych

Wstęp

Semantycznie łaciński przedrostek „supra” w złożeniach powinien być

tłumaczony nie tylko jako „poza”1 ale także, a może przede wszystkim, jako „ponad”,
bowiem jest on znaczeniowo przeciwny do innego łacińskiego przedrostka „sub”
oznaczającego „pod”, „poniżej”. Zatem termin „ponadnarodowość” oznacza, że coś
odbywa się, znajduje się ponad narodami, często lecz nie zawsze, także ponad państwami2, lub ma znaczenie wspólne, ogólnoludzkie (jak np. wspólne idee, wartości
itd.).
Podzielanie wspólnych wartości może być więc istotną cechą układu ponadnarodowego. Feliks Gross dostrzegł, że w związku z akceptacją powszechnych wartości
tworzą się więzi o różnym zasięgu: lokalnym, regionalnym, narodowym i właśnie
ponadnarodowym, czyli ogólnoludzkim3. Dla socjologów wartości ponadnarodowe
mogą przybierać charakter ogólnoludzki, dla badaczy parających się studiami europejskimi i stosunkami międzynarodowymi przybierają one charakter ponadpaństwowy.
Jakie znaczenie pojęcie „ponadnarodowość” otrzymuje w stosunkach międzynarodowych?
Por. J. Galster, Supranacjonalny charakter wspólnot zachodnioeuropejskich w doktrynie prawnomiędzynarodowej, „Przegląd Stosunków Międzynarodowych”, 1985, nr 5.
2
Nie zawsze ponadnarodowość oznacza ponadpaństwowość, bowiem w państwach wielonarodowych
rozwiązanie jakiegoś problemu w sposób ponadnarodowy odbywa się w ramach jednego państwa.
3
F. Gross, O wartościach społecznych. Studia i szkice, Nowy Jork 1961, s. 172–174.
1
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Koncepcje ponadnarodowości

„Ponadnarodowość” w stosunkach międzynarodowych stanowi rozwiązanie

relatywnie nowe, które ponadto jest stosowane w dość ograniczonym zakresie.
Według J. H. H. Weilera, ponadnarodowość jest zadziwiająco uwikłana w system
wartości europejskiego, etniczno-narodowego liberalizmu rodem z dziewiętnastego
wieku, więc jako taka może stać się źródłem pocieszenia dla tych, których niepokoi
zanik wartości i cnót państwa-narodu. Istnieją dwie koncepcje realizacji ponadnarodowości poprzez Wspólnotę: koncepcja „jedności” czy „państwowości” wyznawana
przez tych, którzy popierali ideę Stanów Zjednoczonych Europy i łagodniejsza wizja
„wspólnoty”. Te dwa wątki (które oczywiście częściowo pokrywają się) nadal współistnieją. Ale – twierdzi Weiler – gdy przyglądam się naszej mapie historycznej
(w latach pięćdziesiątych odrzucenie Europejskiej Wspólnoty Obronnej oraz Europejskiej Wspólnoty Politycznej, sformułowanie idei ponadnarodowości – szczególnie
w Traktacie rzymskim i jej wcielania w życie), dochodzę do wniosku że już w latach
formowania się Wspólnoty Europejskiej zwyciężyła koncepcja „wspólnoty”4. Idea
ponadnarodowości wiąże się więc ściśle z koncepcją sieci (network) lub sieci w liczbie
mnogiej (networks), bowiem współpraca na tym poziomie wręcz warunkuje istnienie
sieci, czyli np. wspólnoty, a przecież wspólnota jest rodzajem sieci.
Na płaszczyźnie czysto międzypaństwowej ponadnarodowość zastępuje właśnie
poprzez wspólnotę liberalne założenia społeczności międzynarodowej. Według
koncepcji ponadnarodowej wspólnota nie jest czymś w rodzaju neutralnej areny, na
której państwa dążą do realizacji własnych interesów i maksymalizują swoje korzyści,
ale raczej tworzy pewien rodzaj interakcji, a nawet napięcia pomiędzy państwem
a wspólnotą państw. Idea wspólnoty ponadnarodowej nie eliminuje państw narodowych, ale tworzy system, który ma oswoić lub wręcz poskromić narodowy interes.
Oryginalnym rozwiązaniem stosowanym w ramach ponadnarodowości jest próba
kontroli na poziomie społecznym niekontrolowanych odruchów interesu narodowego,
pojawiających się na poziomie międzynarodowym. W konstrukcji ponadnarodowej
z jej swobodnym przepływem przepisów i reguł, które nie pozwalają na wykluczenie
wpływu innych kultur narodowych oraz z jej ścisłym ograniczeniem narodowości,
czy też obywatelstwa, opartych na dyskryminacji, narodowe różnice nie mogą opierać
się tak łatwo na sztucznych granicach ustanawianych przez państwa5. Wartościami
pielęgnowanymi przez ponadnarodowość będą więc m.in.: niedyskryminacja naro4
J. H. H. Weiler, Czy Europa potrzebuje konstytucji? Demos, telos i orzeczenie Niemiec w sprawie
traktatu z Maastricht, „Nowa Europa”, nr 1 (I), s. 97–98.
5
Por. J. H. H. Weiler, The State „über alles”. Demos, Telos and the German Maastricht Decision, EUI
Working Papers, RSC no. 95/19, European University Institute, Badia Fiesolana, San Domenico, s. 42.
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dów, swobodny transfer przepisów, przenikalność granic, panowanie nad niekontrolowanym wybuchem interesów narodowych itd.
Ponadnarodowa wspólnota jest projektem bardziej ambitnym niż „jedność” i także
bardziej radykalnym. Jest to projekt bardziej ambitny, bowiem redefiniuje pojęcie
granic pomiędzy państwami i pomiędzy narodem i państwem, a nawet w ramach
samego narodu. Jest to projekt bardziej radykalny, bowiem z jednej strony więcej
wymaga od aktorów tego typu wspólnoty, a z drugiej strony nakłada na nich więcej
ograniczeń.
Robert Schuman uznawał za „utopijne wszystkie historyczne (w tym średniowieczne) plany jedności Europy bazujące na różnych modelach teokracji lub federalizmu. Jedyną szansą według niego było podejście ponadnarodowe”6. To co uda się
skonstruować jako ponadnarodowe, będzie nowym, oryginalnym podejściem do
zanarchizowanego otoczenia międzynarodowego. „Dla Schumana przymiotnik
„supranational” był ekwiwalentem odkrycia naukowego. Nie można zatem dziwić się,
że podczas wielu rozmów, które odbyły się na długo przed ogłoszeniem deklaracji
z 9 maja 1950 r., stosował on naukowy termin ‘eksperyment’ w odniesieniu do tego
dedukcyjnego oraz pragmatycznego procesu organizującego Europę”7. Ponadto
Schuman mocno wierzył, że ponadnarodowość gwarantuje istnienie prawdziwej
demokracji, a zagrożeniem dla ponadnarodowości jest biurokracja.
Występując w 1950 r. przed francuskim Zgromadzeniem Narodowym Robert
Schuman pokusił się o zdefiniowanie „ponadnarodowości”. Otóż termin ten miał
według niego oznaczać „ponadnarodową władzę utworzoną ponad narodowymi
suwerennościami, która jest wspólna dla wszystkich państw uczestniczących i która
jest wyrazem partnerstwa oraz wzajemnej pomocy pomiędzy państwami. Taka władza
korzysta z częściowego połączenia ich narodowych suwerenności”8. W myśli
R. Schumana dostrzec można dwa komplementarne procesy. Najpierw dochodzi do
transferu pewnych elementów suwerenności narodowej na zinstytucjonalizowany
szczebel ponadnarodowy, po czym w kolejnej fazie następuje ich połączenie w jakiś
rodzaj skumulowanej suwerenności ponadnarodowej.
W 1955 r. zauroczony ideą ponadnarodowości Jean Monnet jako ówczesny przewodniczący Wysokiej Władzy EWWiS wskazał na istotę tego typu współpracy mię6
D. H. Price, Schuman or Monnet? The Real Architect of Europe. Robert Schuman Speeches and Texts
on the Origin, Purpose and Future of Europe, Brussels 2004, s. 14.
7
R. Schuman, Our European Duties, Speech in Strasbourg at the start of the First Session of the Council
of Europe, August 1949, [w:] D. H. Price, Schuman or Monnet? The Real Architect of Europe. Robert
Schuman Speeches and texts on the origin, purpose and future of Europe, Brussels 2004, s. 62. Schuman
mówił o ponadnarodowości jako o eksperymencie także w przemówieniu brukselskim pt. The German
Question (And the European Experiment), Brussels, 18 December 1949, [w:] ibidem, s. 63–64.
8
D. H. Price, Schuman or Monnet? The Real Architect of Europe, op.cit., s. 19.
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dzynarodowej posługując się następującym stwierdzeniem: „Zwykła współpraca
między rządami szybko okaże się niewystarczająca. Jest absolutnie konieczne, by
poszczególne państwa oddały część swoich kompetencji na rzecz europejskich instytucji federalnych, działających na podstawie mandatu wszystkich krajów członkowskich rozumianych jako całość”9. J. Monnet podkreślał w swoich wspomnieniach
istotę ponadnarodowego przełomu. Wierzył, że „narody europejskie muszą ustąpić
miejsca wyższej formie organizacji oraz nauczyć się żyć razem pod egidą wspólnego
prawa i wspólnych instytucji. Suwerenne narody znane z przeszłości nie mogą dłużej
rozwiązywać problemów teraźniejszości. Nie mogą zapewnić postępu lub kontroli
nad własną przyszłością. Wspólnota jest tylko etapem na drodze do zorganizowanego
świata przyszłości”10. Model konstruowany przez Monneta wyraźnie konkurował
z federalizmem w wydaniu amerykańskim ale jednocześnie nawiązywał do niego11
i może dlatego Monnet powołał do życia Komitet Akcji na rzecz Stanów Zjednoczonych Europy (Action Committee for the United States of Europe – ACUSE), znany także
jako Komitet Monneta12. Tak więc europejska władza usytuowana ponad narodem
była dla Roberta Schumana i Jeana Monneta rozwiązaniem problemów wynikających
z egoizmów państw narodowych.
Dla Mathiasa Koeniga-Archibugi ponadnarodowość może pojawić się w dwóch
alternatywnych kombinacjach, które są pochodną dwóch różnych analiz. Według
pierwszej analizy fuzzy-set („rozmyty, zbiór”) ponadnarodowość jest kombinacją
rządu regionalnego z politycznym dopasowaniem (zgodnością i harmonizacją).
Można to wyrazić równaniem:
regionalizm + polityka harmonizacji (dopasowania) = ponadnarodowość.
Według drugiej analizy tzw. regresywnej, ponadnarodowość jest kombinacją
regionalizmu (rządu regionalnego) z tożsamością europejską oraz mniejszymi, barCh. Williams, Charles de Gaulle. Ostatni wielki Francuz, Warszawa 1997, s. 357.
J. Monnet, Memoirs, New York 1978, s. 433–434.
11
Przykładowo J. Monnet posługiwał się porównaniem Parlamentu Europejskiego do amerykańskiego Kongresu.
12
Jan Kułakowski tak wypowiada się o Komitecie Monneta: „Po odejściu z Wysokiej Władzy
(EWWiS – przyp. J.R.), w 1953 r. (Monnet – przyp. J.R.) stworzył Komitet Monneta, w którym byli politycy i związkowcy, a nie było pracodawców, przynajmniej formalnie. Celem komitetu było budowanie
szerszego poparcia dla projektu integracji europejskiej. Członkami byli przedstawiciele partii socjalistycznych, chadeckich i liberalnych oraz niekomunistyczne związki zawodowe z krajów założycielskich
EWWiS. Komitet działał do 9 maja 1975 r. Spotkania na Bagateli. Polska. Europa. Świat. Z Janem Kułakowskim rozmawia Leszek Jesień, Warszawa 2004, s. 113. W 1975 r. ACUSE został rozwiązany przez
J. Monneta, który uzasadniał swoją decyzję faktem ukonstytuowania się w 1974 r. Rady Europejskiej,
najwyższego gremium politycznego Wspólnot Europejskich złożonego z szefów państw i rządów.
9
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dziej ograniczonymi możliwościami materialnymi13. Zatem istnieją dwie drogi do
ponadnarodowości: albo rząd regionalny zostanie zestawiony z harmonizacją
i zgodnością, co będzie wystarczające dla wystąpienia ponadnarodowości, lub też
będzie to zestawienie rządu regionalnego, silnej tożsamości europejskiej oraz skromniejszych możliwości materialnych14. Obie kombinacje przewidują udział rządu
regionalnego, więc jego znaczenie dla pojawienia się ponadnarodowości jest na tyle
duże, że bez takiego rządu ponadnarodowość według obu ujęć Koeniga-Archibugiego
nie może wystąpić.
Renata Suchocka używa dodatkowo terminu „społeczność ponadnarodowa jako
struktura, w zasięgu której znajdują się wspólnoty narodowe i państwa, przy czym
istnieją sfery zastrzeżone dla odmienności tychże wspólnot oraz sfery działań, celów
i wartości o charakterze ponadnarodowym. Nie jest to sytuacja (…), gdzie byty
państwowo-narodowe pozostają zupełnie samodzielne w stosunku do wyodrębniających się całości. Jest to raczej sytuacja, w której różne poziomy rzeczywistości
społecznej i struktury odpowiadające tym poziomom rezerwują pewnien zakres
wspólnych celów, zadań, norm, wzorów kultury, dążeń i działań dla struktur wyższego
rzędu, co znajduje odbicie w społecznej świadomości, a równocześnie te struktury
niższego rzędu współkształtują »zakres wspólnoty« poprzez wpływy oddolne”15.
Integracja ponadnarodowa oparta na wielu aktorach (także niepaństwowych) posiada
zatem więcej dynamiki w odróżnieniu od współpracy międzyrządowej, która jest
bardziej państwo-centryczna (state-centred), a co za tym idzie bardziej statyczna.
R. Trzaskowski przytacza twierdzenie W. Sandholtza i I. Zysmana, według których
„inicjatywa organów ponadnarodowych jest niezbywalnym warunkiem integracji,
ponieważ przekształca ona określone przesłanki strukturalne we wspólny europejski
interes”16. Jak widać w procesie integracji inicjatywa powinna wystąpić z dwóch stron,
tak z poziomu państwowego, jak i z poziomu ponadnarodowego.
Christian Joerges wyróżnia dwa typy ponadnarodowości: ortodoksyjną (ortodoxe
Supranationalismus) oraz deliberatywną (deliberativer Supranationalismus). Pierwszy
typ wykorzystujący siłę lepszych argumentów cechuje się hierarchiczną koncepcją
supremacji, która w szczególności widoczna jest na przykładzie prawa wspólnotowego.
Odmiana ortodoksyjna jest mało podatna na wypracowanie modus vivendi, raczej

M. Koenig-Archibugi, Explaining Government Preferences for Institutional Change in EU Foreign
and Security Policy, „International Organization”, vol. 58, Issue 1, January 2004, s. 153.
14
Lepsze możliwości materialne nie skłaniają do podejmowania ponadnarodowych prób.
15
R. Suchocka, Integracja europejska w polskiej perspektywie, Poznań 1998, s. 20–21.
16
R. Trzaskowski, Dynamika reformy systemu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, Natolin,
Warszawa 2005, s. 34.
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stara się go narzucić. Drugi typ ponadnarodowości deliberatywnej oparty jest o porozumienie i współpracę i od nich pozostaje zależny. Skoro kompetencje do działania
UE i jej zasoby usytuowane są na różnych, relatywnie autonomicznych płaszczyznach
(regionalnej, narodowej, ponadnarodowej), to uporanie się z funkcjonalnie złożonymi
problemami jest coraz bardziej zależne od porozumienia się i współpracy pomiędzy
aktorami (także transnarodowymi) występującymi na tych poziomach. Należy zatem
w toku negocjacji wypracować takie reguły i zasady, które składając się na porozumienie pozwolą rozwiązać problemy17. Deliberatywna ponadnarodowość jest więc
syntezą międzyrządowego działania i ponadnarodowo podejmowanych decyzji.
J. H. H. Weiler określa taką ponadnarodowość (supranationalism) infranarodowością
(infranationalism)18.
Ponadnarodowość19 (supranationalism lub supranationality) to zatem z jednej
strony poziom (szczebel) współpracy międzynarodowej, a z drugiej strony model
konstrukcji instytucjonalnej występujący w studiach europejskich lub mówiąc szerzej
w stosunkach międzynarodowych, a także metoda współpracy a właściwie integracji
polegająca w dużym uproszczeniu na usytuowaniu interakcji międzynarodowych na
poziomie ponadnarodowym.

Mechanika kreacji ponadnarodowości

Współpraca ponadnarodowa jest wyższym stadium współpracy międzyna-

rodowej, która z kolei w układzie usytuowanym poza hierarchiczną ponadnarodowością bazuje przecież w sposób niekwestionowany na kontaktach międzyrządowych.
Spróbujmy zatem określić moment, w którym współpraca międzyrządowa zaczyna
nabierać charakteru ponadnarodowego i wychodzić poza ramy rutynowych ustaleń
poczynionych pomiędzy suwerennymi państwami. Mechanika powstawania współpracy ponadnarodowej składa się z kilku dających się zidentyfikować faz.

Ch. Joerges, Zur Legitimität der Europäisierung des Privatrechts. Überlegungen zu einem RechtFertigungs-Recht für das Mehrebenensystem der EU, EUI Working Papers, no. 2003/2, San Domenico,
Badia Fiesolana 2003, s. 38. Joerges w swojej typologii posłużył się deliberatywnym podejściem do wielopoziomowego systemu zarządzania w UE zastosowanemu przez Jürgena Neyera [w:] Discourse and
Order in the EU, A Deliberative Approach to Multi-Level Governance, „Journal of Common Market Studies”, 2003, no. 41.
18
Ch. Joerges, Good Governance im Europäischen Binnenmarkt: über die Spannungen zwischen
rechtswissenschaftlichen Integrationskonzepten und deren Aufhebung, EUI Working Papers, RSC no.
2001/29, San Domenico, Badia Fiesolana 2001, s. 24.
19
Spotykamy też określenia: ponadpaństwowość, czy też supranacjonalność.
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Utworzenie instytucji międzynarodowych

Znamienną cechą tradycyjnej współpracy międzyrządowej (międzypaństwo-

wej) jest jej horyzontalna struktura, która lokuje państwa na „jednej linii” jako
aktorów suwerennych i równych sobie. Państwa mogą na przykład porozumiewać
się ze sobą poprzez negocjacje lub działania, prowadząc je na poziomie międzyrządowym i uznając rezultaty takich negocjacji (nazwijmy je bezpośrednimi). W sytuacji, gdy negocjacje w imieniu państw prowadzą eksperci lub są wykorzystywane do
tego „komitety mędrców”, ewentualnie inne międzynarodowe ciała kolegialne
(instytucje) pod kontrolą i z udziałem przedstawicieli rządów i nie występują one
jako gremia struktury hierarchicznej służące za pas transmisyjny dla delegowania
suwerennych uprawnień państw, wówczas państwom w strukturze horyzontalnej
przychodzi łatwiej zaakceptować wyniki takich negocjacji. Tego typu instytucje mają
charakter międzyrządowy i przez cały czas znajdują się pod kontrolą rządów państw
uczestniczących. Tym samym wyniki negocjacji bezpośrednich są bardziej akce
ptowane w horyzontalnej (międzyrządowej) strukturze państw, które jedynie
wyręczają się instytucjami lub ekspertami, ale cały czas mają kontrolę nad przebiegiem negocjacji i nie wyrażały zgody na powierzenie uprawnień narodowych.
Instytucje takie działają pod presją konsensusu, ale czynnik unitarny, czyli państwo,
jest wciąż obecny.
Państwa tworzą więc instytucje międzynarodowe, aby łatwiej osiągać własne
interesy. Tak więc można stwierdzić, że instytucje mają pomagać współpracować
i osiągać narodowe cele egoistycznie umotywowanym aktorom.
Delegowanie uprawnień narodowych

Instytucje międzynarodowe prowadzące negocjacje i działania w imieniu

państw uczestniczących (nazwijmy te działania pośrednimi) mogą w wyniku
delegowania otrzymać od tych państw uprawnienia i pewne narodowe funkcje, które
pozwalają działać tym instytucjom bez udziału państw uczestniczących. Dzięki temu,
że państwa wyraziły dobrowolną zgodę na takie rozwiązanie, jest im łatwiej
zaakceptować wyniki podjętych przez instytucje działań lub negocjacji. Instytucje,
które funkcjonują w układzie hierarchicznym bez udziału przedstawicieli rządów
państw uczestniczących, ale ponad nimi oraz na które państwa uczestniczące
scedowały określone narodowe kompetencje otrzymują charakter instytucji ponadnarodowych.
„Akceptuję – mówił R. Schuman – zasadę dobrowolnego zrzeczenia się praw
suwerennych nie dla jej własnych wartości, ani jako celu samego w sobie, ale raczej
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jako konieczność. Jest to podstawa, która oznacza przezwyciężanie za naszą zgodą
narodowych egoizmów, antagonizmów i ksenofobii, które w końcu nas zabijają”20.
Zatem wraz z pojawieniem się ciał kolegialnych o charakterze ponadpaństwowym
(ponadnarodowym) uczestniczących (wyręczających państwa) w prowadzonych
negocjacjach lub działaniach mamy do czynienia z zalążkowym układem wertykalnym, w którym zamiast państw i ich rządów występują inne czynniki kolegialne
(mniej lub bardziej zinstytucjonalizowane). Wyniki działań lub negocjacji prowadzonych przez instytucje ponadnarodowe (supranacjonalne), mogą być zaakceptowane
w strukturze wertykalnej (hierarchicznej) posiadającej cechy ponadnarodowe,
bowiem występuje w niej pierwotna zgoda państw na takie rozwiązanie.
W efekcie wraz z pojawieniem się instytucji ponadnarodowych działających
w imieniu państw lub rządów poprzez powierzenie (delegowanie) uprawnień państwowych (narodowych) układ horyzontalny (międzyrządowy) zmienia się w układ
wertykalny ponadnarodowy. Instytucje ponadnarodowe przejmują inicjatywę, działają bowiem w tym przypadku pod naciskiem potrzeby kompromisu a przecież muszą
podjąć decyzję w sytuacji, gdy czynnik unitarny (państwo) jest nieobecny.
W sytuacji występowania instytucji ponadnarodowych, które wyręczają rządy
państw w prowadzeniu negocjacji lub w wykonywaniu działań na arenie międzynarodowej, niezbędnym elementem legitymizującym te czynności jest wspomniane już
delegowanie (powierzenie) przez państwa uczestniczące pewnych uprawnień narodowych na rzecz tego typu instytucji. Uprawnienia takie pozwolą gremiom ponadnarodowym wyręczać państwa w podejmowaniu działań. Aby państwa mogły
zdecydować się na powierzenie niektórych swoich kompetencji organizacjom międzynarodowym i jednocześnie pozostawać w zgodzie ze swoim prawem wewnętrznym
zmuszone są niejednokrotnie przeprowadzić określone zmiany w swoich konstytucjach narodowych (np. Irlandia, Polska – por. art. 90 ust. 1. Konstytucji RP, RFN,
Francja itd.). Władysław Czapliński zauważył w ramach integracji wewnątrzwspólnotowej, że „przekazanie kompetencji na rzecz Wspólnoty spowodowało (…)
powstanie całego korpusu prawa, które wiąże Wspólnotę, państwa członkowskie i
jednostki”21.
Jak wynika z powyższego, delegowanie uprawnień narodowych na instytucje
ponadnarodowe nie jest sankcjonowane jedynie fakultatywną zgodą państw, ale jest
zabiegiem, który wymaga także odpowiedniej sankcji konstytucyjnej na poziomie
państw narodowych.
20
R. Schuman, Statement on the Supranational High Authority, [w:] D. H. Price, Schuman or Monnet?
The Real Architect of Europe, op.cit., s. 109.
21
W. Czapliński, Członkostwo w Unii Europejskiej a suwerenność państwowa, [w:] Konstytucja dla
rozszerzonej Europy, red. E. Popławska, Warszawa 2000, s. 126.
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Emancypacja uprawnień powierzonych

Kompetencje powierzone przez państwa instytucjom ponadnarodowym mogą

być przez pewien czas wykonywane wspólnie, tj. zarówno przez państwa jak i przez
instytucje, co sprawia, że kraje uczestniczące zachowują wpływ i kontrolę nad realizacją scedowanych uprawnień. Jednak w kreacji ponadnarodowości istotny jest
jeszcze jeden moment, który należy wskazać. Otóż z chwilą, gdy pewna sfera działania instytucji międzynarodowej (np. w oparciu o kompetencje powierzone) wymyka
się spod kontroli państw członkowskich (lub pojawiają się nowe obszary nieobjęte
taką kontrolą), wówczas instytucja międzynarodowa może ponad tymi państwami
samodzielnie rozwijać lub zmieniać swoje kompetencje w tym obszarze, który
wyemancypował się spod kontroli państw członkowskich. Emancypacja uprawnień
spod kontroli państw może dotyczyć najpierw kompetencji powierzonych wykonywanych początkowo wspólnie przez państwa oraz instytucje międzynarodowe, które
jednak z czasem mogą się stać kompetencjami wyłącznymi pozostającymi tylko
w domenie instytucji, ale także w kolejnym etapie emancypacji może dojść do samodzielnego tworzenia kompetencji wyłącznych przez instytucję międzynarodową. Tym
samym samodzielna aktywność instytucji już de facto ponadnarodowej jeszcze bardziej wzrasta.
Tymczasem A. Etzioni stosuje pojęcie „internacjonalizacja władzy”22, które można
odnieść do procesu przejmowania kontroli przez instytucje międzynarodowe
w określonym systemie współpracy państw. Zachodzi tutaj więc umiędzynarodowienie władzy, czyli wyniesienie jej ze szczebla narodowego na szczebel ponadnarodowy
za dobrowolną zgodą państw narodowych. Do owych technokratycznych procesów
należy dodać występowanie ponadnarodowych wartości w obszarze demokracji,
sprawiedliwości i nauce, które przenikają przez granice i są uznawane przez wszystkich
członków tego typu współpracy. Każde państwo wnosi swoje własne rozwiązania do
opartej na zgodzie ponadnarodowej wspólnoty celów i wartości. Esencjonalną składową ponadnarodowości jest więc przykładowo technokratyczna metoda głosowania
większościowego, ale także umiejętność porozumienia się sąsiadujących narodów
w ten sam sposób jak czynią to ludzie w ich własnych krajach. W efekcie wszystkie
narody i wszyscy obywatele mają równe prawa i obowiązki23. Nie można zatem się
dziwić, że kraje Beneluksu traktowały ponadnarodowość jako obronę przed dominacją dużych państw członkowskich Wspólnot Europejskich.

22

s. 49.
23

A. Etzioni, Political Unification. A Comparative Study of Leaders and Forces, New York 1965,
D. H. Price, Schuman or Monnet? The Real Architect of Europe, op.cit., s. 23.
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Zatem proces ponadnarodowości zaczyna się od delegowania (powierzenia) przez
państwa uczestniczące pewnych kompetencji na rzecz instytucji międzynarodowej, która
działając samodzielnie (bez udziału przedstawicieli państwa) nabywa charakteru instytucji ponadnarodowej i z czasem także może operować kompetencjami wyłącznymi.
Przykładem takiej emancypacji jest polityka pieniężna w ramach Unii Europejskiej,
która pierwotnie leżała w gestii państw narodowych, po czym wraz z wprowadzeniem
wspólnej waluty euro oraz powstaniem obszaru euro i Europejskiego Banku Centralnego, stała się wspólnotową kompetencją wyłączną (tylko w odniesieniu do wspomnianego obszaru euro). Innym przykładem emancypacji od fakultatywnych ustaleń
traktatowych państw uczestniczących jest prawo wspólnotowe, które w toku orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zaczęło przybierać kształt autonomicznego porządku prawnego. Prawo wspólnotowe posiada więc charakter ponadnarodowy i stara się reagować na wszystko to co można nazwać pozaterytorialnymi
efektami integracji.
Zatem mechanika powstawania ponadnarodowego układu integracyjnego mogłaby
w uproszczeniu wyglądać tak jak w schemacie nr 1.
Schemat nr 1. Powstanie układu ponadnarodowego
PAŃSTWA UCZESTNICZĄCE

UTWORZENIE INSTYTUCJI
MIĘDZYNARODOWYCH

DELEGOWANIE UPRAWNIEŃ NARODOWYCH

EMANCYPACJA UPRAWNIEŃ POWIERZONYCH

INSTYTUCJE PONADNARODOWE WYKONUJĄCE
KOMPETENCJE WYŁĄCZNE

Skoro ponadnarodowość jest alternatywną dla państwa narodowego i co najważniejsze świadomie i dobrowolnie kreowaną przez państwa narodowe, to znaczy, że
oferuje ona lepsze, a zatem skuteczniejsze, instrumenty realizacji preferencji państwa
niż te, które tradycyjnie znajdują się w gestii państw narodowych. Koszt tego typu
zwiększenia skuteczności polegający na scedowaniu pewnych funkcji państwa na
poziom ponadnarodowy jest rekompensowany przez fakt rozbudowy nowych możliwości i pojawienia się nowego instrumentarium jakie w zamian otrzymują kraje ze
strony poziomu ponadnarodowego.
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Wczesne zastosowanie ponadnarodowości w Europie

„Ponadnarodowość” obok takich pojęć jak „integracja” oraz „unia” miała być

panaceum na wszelkie choroby Europy końca lat czterdziestych, choć wówczas triada
tych terminów wydawała się jeszcze dość abstrakcyjna. Europejczycy wiążą duże
nadzieje z ponadnarodowością licząc, że jest ona przyszłościowym i altruistycznym
(solidarnościowym) instrumentem służącym do rozwiązania wielu dotąd nierozwiązywalnych problemów. W tym zakresie Europa różni się od USA, gdzie liczy się
racjonalna siła suwerennego państwa, jego interes, prestiż oraz egoizm. Gdyby w taki
sposób postrzegać różnice w rozwoju pomiędzy Europą i USA, to można na zasadzie
dużego uproszczenia skwitować je jako różnice pomiędzy europejskim altruizmem
i amerykańskim egoizmem. Altruizm dopuszcza pewne ograniczenia, egoizm ich nie
toleruje. Stąd ograniczenia związane z integracją europejską, z jej ponadnarodowymi
inklinacjami są dobrowolnie akceptowane przez kraje uczestniczące bowiem w zamian
oczekują, że nawet jeżeli pojawią się sprzeczności, to łatwiej je rozwiązać wspólnie
i zapobiec ich przeistoczeniu się w konflikty. Z kolei ograniczenia związane z regulacjami międzynarodowymi nie są akceptowane i przyjmowane przez USA, bowiem
Amerykanie wkalkulowali konflikty w swoje zabiegi zmierzające do realizacji państwowych interesów. Ponadnarodowość jest terminem odnoszącym się bardziej do „wspólnoty” niż do „jedności”, afirmującym wartości państwa liberalnego i sprzyjającym
utrzymaniu tych wartości, bowiem ich nie narusza ani nie niweluje.
Ponadnarodowość była pierwszym na świecie politycznym eksperymentem ucieleśnionym we Wspólnotach Europejskich i zarazem była czymś bardziej skomplikowanym i zaawansowanym niż znany już federalizm.
Ponadnarodową Europę – a nie federalną na wzór USA – Schuman zaprojektował
w swojej deklaracji24 z 9 maja 1950 r. oraz w późniejszych przemówieniach. Choć tak
naprawdę już w maju 1949 r. w przemówieniu do ministrów spraw zagranicznych
zebranych w Londynie stwierdził, że powstająca właśnie jako pierwsza w Europie po
drugiej wojnie światowej organizacja zwana Radą Europy (Council of Europe) powinna
mieć na celu wykreowanie w przyszłości ponadnarodowej Unii Europejskiej. Zatem
dokładnie rok przed swoją słynną deklaracją, Schuman użył przymiotnika „ponadnarodowy” (supranational).
Do 1951 r. „ponadnarodowość” nie była znana w prawie międzynarodowym, po
czym jej założenia znalazły się w Traktacie o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty
Węgla i Stali (tzw. paryskim) z 18 kwietnia 1951 r. Podczas uroczystości składania
podpisów pod tym traktatem ministrowie spraw zagranicznych sześciu państw sygByło dziewięć maszynowych wersji Deklaracji. Schuman często zmieniał dokument i konsultował
go ze swoimi doradcami.
24
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natariuszy wygłosili wspólne oświadczenie „O otwartej i ponadnarodowej Europie”
(Statement on an Open, Supranational Europe). W dokumencie czytamy m.in.:
„Poprzez podpisanie tego Traktatu (…) sygnatariusze dają dowód swojej determinacji do utworzenia pierwszej ponadnarodowej instytucji, dzięki której kładą prawdziwy
fundament dla zorganizowanej Europy. Taka Europa jest otwarta dla wszystkich
narodów, które są wolne w podejmowaniu decyzji. Pokładamy głęboką nadzieję, że
inne kraje przyłączą się do nas i do naszych wspólnych wysiłków”25.
Za pierwszą na świecie niezależną instytucję ponadnarodową można uznać
Wysoką Władzę (High Authority) w ramach EWWiS, która miała kompetencje
wykonawcze realizowane w ramach pierwszej w historii organizacji o charakterze
ponadnarodowym jaką była Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Zatem Wysoka
Władza była odpowiednikiem Komisji w późniejszych dwóch Wspólnotach: Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (EWG) i Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej (EWEA). Według R. Schumana Wysoka Władza EWWiS nie była zwykłym
komitetem lub zarządem składającym się z dyrektorów. Była raczej instytucją autonomiczną i w konsekwencji posiadała własną odpowiedzialność. Miała sprawować
swoją władzę poprzez niczym nie skrępowane uznanie potrzeb i możliwości (…)
wykonując przede wszystkim funkcje ekonomiczne, a nie polityczne. Wysoka Władza
nie była też zwykłą kombinacją lub połączeniem władz narodowych, ale raczej sama
w sobie tworzyła władzę ponadnarodową26. Takie podejście jest zgodne z schumanowską koncepcją kumulowania się niektórych funkcji narodowych na poziomie
ponadnarodowym, na którym znalazły się po uprzednim dobrowolnym ich transferze (powierzeniu) przez państwa partycypujące, zatem w następstwie ich suwerennej
decyzji podjętej w sposób demokratyczny, bowiem oddolny.
Integracja europejska jest zatem także polityczną supranacjonalizacją pewnych
suwerennych kompetencji rozumianą w jej współczesnej formie jako prawo do
wyłączności. Jeżeli instytucje wspólnotowe otrzymują określone uprawnienia, to
trudno mówić o prawie do całkowitej wyłączności i pełnej kontroli nad tymi uprawnieniami ze strony państw narodowych. Skutecznym instrumentem poznania
mechaniki działania integracji ponadnarodowej jest za stosowana w ramach Unii
Europejskiej metoda wspólnotowa.
Integracja ponadnarodowa wydaje się być najwyższym poziomem współpracy
gospodarczej, politycznej i społecznej wspartym silnymi instytucjami ponadnarodowymi, na rzecz których scedowana została część narodowych funkcji państw człon25
Statement on an Open, Supranational Europe Made by All Ministers at the Signing of the Treaty of
Paris, 18 April 1951, [w:] D. H. Price…, op.cit., s. 129.
26
R. Schuman, Statement on the Supranational High Authority, [w:] D. H. Price, Schuman or Monnet?
The Real Architect of Europe, op.cit., s. 108 i 113.
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kowskich. Taka integracja wywołuje z jednej strony określone napięcia stanowiące
wyzwanie dla demokracji w państwach członkowskich, jak choćby pomiędzy procesem integracji a polityczną suwerennością tych państw, ale z drugiej strony wykazuje
na poziomie ponadnarodowym pewne atrybuty państwotwórcze: wspólna waluta,
obywatelstwo, wspólne polityki sektorowe (handlowa, pieniężna, itd.), rynek
wewnętrzny bez granic.
Integracja europejska tworzy określone ramy także dla procesu konstytucjonalizacji na poziomie narodowym. Wystarczy zauważyć, że posiadający cechy instytucji
ponadnarodowej Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który nadzoruje przestrzeganie prawa wspólnotowego, jednocześnie panuje nad narodowym poziomem
legislacyjnym. Elementy nadzoru i kontroli m.in. nad przestrzeganiem prawa wspólnotowego przez państwa członkowskie, będące nie tylko w gestii ETS ale także
Komisji Europejskiej, mają charakter wybitnie ponadnarodowy. Tego typu impulsy
w kierunku konstytucjonalizacji w literaturze poświęconej stosunkom międzynarodowym określa się jako uwewnętrznienie polityki międzynarodowej, które uruchamia
transformacje traktatów pomiędzy państwami w system prawny wiążący te państwa.
Ponadnarodowe prawo wspólnotowe ustanawia triangularne stosunki pomiędzy
obywatelami UE, państwami członkowskimi i samą Unią, która wzmacnia jednostki
i wymusza podejmowanie decyzji oraz wykorzystywanie odpowiednich środków
przez państwa członkowskie. W dalszej kolejności tworzy to warunki do instytucjonalizacji dynamiki integracyjnej, która ustanawia źródła siły, władzy i zdolności do
działania na poziomie ponadnarodowym. Widać tutaj wyraźnie, że dynamika układu
ponadnarodowego działa w dwie strony nie tylko państwa dostosowują swoje prawodawstwo (np. konstytucje) do wymogów akultatywnego transferu narodowych
kompetencji, ale także owe wytransferowane kompetencje w procesie emancypacji
stając się kompetencjami wyłącznymi (wspólnotowymi) oddziałują ze szczebla
ponadnarodowego na prawodawstwo państw członkowskich.
Z powyższego wynika, że na tle innych form integracyjnych zarówno w Europie
jak i poza tym kontynentem Unia Europejska jest najbardziej zaawansowanym
i rozwiniętym stadium integracji ponadnarodowej z atrybutami federalnymi. Z kolei
„ponadnarodowość” jako kategoria zasila siatkę pojęć używanych w stosunkach
międzynarodowych, wnosząc, do nich całkowicie nową jakość.
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Summary

This paper investigates the variations in concepts of the supranationalism in the inter-

national relations and the mechanism of its constructing. Author distinguished a few levels
in the process of creation of supranationalism in the international conduct. The first – states
are creating of international institutions. Second – delegation of national functions on the
level of international institutions. Third – Emancipating of the delegated functions on the
supranational institutionalised level. Fourth – Supranational institutions are using of exclusive
functions.
Supranationalism constitutes the high level of international and de facto intergovernmental cooperation because this concept implies the acceleration of an ongoing proces of real
integration in Europe. It is the concept very new and relatively rarely used in the international
system.
Author concludes with a review of some empirical developments of supranational cooperation in the European Communities. In this connection it is necessary to situate the
supranationalism as a new experiment in the European Union, and especially in their institutional Framework. This Location helps recognise the role and first of all influential role of
supranationalism in the context of interinstitutional relations and relations between states and
supranational institutions in the EU.
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Rola i znaczenie kultury w polityce
zagranicznej państwa

W dzisiejszej, skomplikowanej i wielowymiarowej rzeczywistości międzyna-

rodowej klasyczne formy dyplomacji okazują się coraz częściej niewystarczające dla
skutecznej realizacji celów zewnątrzpaństwowych. Dlatego też współczesne państwa
sięgają po inne, „pozapolityczne” środki polityki zagranicznej, a jednym z nich jest
szeroko pojęta kultura i dyplomacja kulturalna. W literaturze przedmiotu podkreśla
się, że kultura stosunkowo niedawno została uznana za istotny komponent polityki
zagranicznej państw, a same pojęcia „dyplomacja kulturalna” i „zagraniczna polityka
kulturalna” liczą sobie zaledwie kilkadziesiąt lat1. Wiele państw zdążyło się już jednak
przekonać, jak wiele korzyści może przynieść odpowiednia promocja własnej kultury
i jej wykorzystanie w polityce zewnętrznej. Klasycznym tego przykładem jest Francja,
która dzięki dobrze zorganizowanej dyplomacji kulturalnej od dziesięcioleci wyznacza trendy w światowej modzie, literaturze i sztuce oraz utrzymuje wpływy kulturalne,
polityczne i gospodarcze w swych byłych koloniach za pośrednictwem Międzynarodowej Organizacji Frankofonii, której głównym celem jest promowanie francuskiego
języka i kultury. Obecnie niezwykle aktywną politykę kulturalną prowadzą również
Stany Zjednoczone, które uczyniły zeń bardzo skuteczny środek umacniania swej
polityki mocarstwowej. I choć ekspansja kulturalna Stanów Zjednoczonych spotyka
się z falą sprzeciwów i budzi wiele kontrowersji, to niewątpliwym sukcesem Amerykanów pozostaje fakt, iż symbole ich kultury masowej są dziś znane i rozpoznawane
na całym świecie, niosąc ze sobą odpowiedni przekaz propagujący specyficzny styl
myślenia i życia.

1

Cz. Lewandowski, Międzynarodowe stosunki kulturalne, Wrocław 2001, s. 7–8.
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Wykorzystanie kultury w polityce zagranicznej poszerza możliwości działania
państwa na arenie światowej i umożliwia mu odniesienie wielu dodatkowych korzyści. Obecny Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Ujazdowski
stwierdził, iż „dorobek kulturalny jest kartą wizytową państwa”2, gdyż pozwala narodom zaistnieć i zaprezentować się od jak najlepszej strony a dobrze wypromowana
kultura wzbudza zainteresowanie i sympatię, staje się drogą do lepszego poznania
i zrozumienia. Z tych właśnie powodów międzynarodowa współpraca i wymiana
kulturalna pozostaje dziś przedmiotem zainteresowania i poparcia ze strony najważniejszych organizacji międzynarodowych o charakterze uniwersalnym (ONZ,
UNESCO) i regionalnym (Rada Europy, OBWE, UE). Uznanie większości państw dla
korzyści płynących z rozwijania kontaktów w dziedzinie nauki i kultury znalazło swój
wyraz między innymi w Międzynarodowym Pakcie Spraw Gospodarczych, Społecznych
i Kulturalnych z 1966 r. oraz w Akcie Końcowym KBWE z 1975 r., gdzie podkreślono,
iż wymiana kulturalna sprzyja umacnianiu światowego pokoju i zrozumienia między
narodami. Z bardziej pragmatycznego punktu widzenia warto zauważyć, że kultura
jest także bardzo wdzięcznym narzędziem w bezpośrednich kontaktach międzyludzkich – pozwala obcować z tym co piękne, przyjemne dla oka i ucha, co wprowadza
w dobry nastrój i nastawia nas pozytywnie. Również w kontaktach o charakterze
politycznym i dyplomatycznym, kultura spełnia szczególną rolę: łagodzi konflikty
i napięcia, przełamuje nieufność, a umiejętnie wykorzystana buduje dobrą atmosferę
rozmów na szczeblu międzypaństwowym. Trzeba pamiętać, że politycy i dyplomaci
chcą zazwyczaj uchodzić za ludzi światowych, obytych ze światem kultury i sztuki,
dlatego zaproszenie na koncert, wystawę czy do muzeum może okazać się bardzo
skuteczną drogą do skruszenia pierwszych lodów, czy przełamania impasu w rozmowach na tematy polityczne i gospodarcze.
Trzeba przy tym zauważyć, że choć w przypadku takich państw, jak Francja, Wielka
Brytania, Włochy, czy Stany Zjednoczone kultura i dyplomacja kulturalna okazały
się niezwykle ważnym i skutecznym środkiem ich polityki zagranicznej, rządy wielu
krajów zdają się do tej pory marginalizować rolę i znaczenie kultury w ich stosunkach
zewnętrznych. Również w Polsce ta sfera polityki zagranicznej była zazwyczaj zaniedbywana przez powojenne, komunistyczne władze i dopiero w ciągu ostatnich lat
dyplomacja kulturalna stała się przedmiotem żywszej dyskusji wśród polskich polityków i dyplomatów3. Zwiększone wysiłki polskich władz w obszarze promowania
2

http//www.dziennik.com/www/dziennik/kult/archiwum/07-12-05/pp.12-30.01.html.
Konieczność wzmocnienia i ożywienia polskiej dyplomacji kulturalnej podkreśla między innymi
w swych deklaracjach programowych zwycięska partia ostatnich wyborów parlamentarnych Prawo
i Sprawiedliwość. Patrz: Prawo i Sprawiedliwość. Pakt dla kultury. http://www.pis.org.pl/dokumenty/
pakt_dla_kultury.htm.
3
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naszego dorobku kulturalnego za granicą są dziś przede wszystkim wynikiem starań
Polski o członkostwo w strukturach europejskich oraz wpisują się w próbę przywrócenia Polsce wysokiej pozycji w polityce światowej. Problem polega jednak na tym,
iż większości polityków brakuje wiedzy, doświadczenia, a często też świadomości tego,
jak ogromną rolę może odgrywać kultura w kontaktach zewnętrznych. Brak też
w Polsce podstaw teoretycznych i naukowych w tej dziedzinie, gdyż problematyka ta
pozostaje jak do tej pory przedmiotem zainteresowania dość wąskiej grupy naukowców4. Celem niniejszego artykułu jest więc próba syntetycznego pokazania, czym jest
dyplomacja kulturalna, jakimi posługuje się narzędziami i jaką rolę odgrywa dziś
kultura w całokształcie polityki zagranicznej państwa.

1. Dyplomacja kulturalna – nowy fenomen w polityce
zagranicznej

Podkreśla się, że choć wykorzystanie czynnika kulturowego w polityce zewnętrz-

nej nie jest wynalazkiem naszego wieku i występowało także w czasach, kiedy termin
„dyplomacja kulturalna” nie był jeszcze znany, to kulturalna polityka zagraniczna
państwa, w dzisiejszym zorganizowanym kształcie i wyodrębnionym charakterze
narodziła się dopiero po II Wojnie Światowej5. Niektórzy autorzy twierdzą jednak, że
jej początków należy upatrywać już w drugiej połowie XIX w. kiedy to w następstwie
rozwoju środków masowego przekazu oraz powstania państwa narodowego, kultura
stała się ważnym elementem wizerunku państwa i jego polityki zagranicznej6. Anthony
Haigh wskazuje przy tym na trzyetapowy proces kształtowania się dyplomacji kulturalnej jako odrębnej sfery zewnętrznej działalności państwa7:
W pierwszym etapie, państwa zaczęły wykorzystywać kulturę w swej polityce
zagranicznej z pobudek czysto egoistycznych. Promocja własnego dorobku kulturalnego, ekspansja wartości kulturalnych, czy nawet budowanie pewnych sympatii
między kulturami, miały służyć wówczas celom politycznym, handlowym, lub też
podbojom terytorialnym i kulturalnym. Działania takie miały zazwyczaj charakter

4
W Polsce tematyką dyplomacji kulturalnej zajmowali lub zajmują się do tej pory przede wszystkim:
prof. Grażyna Michałowska, prof. K. Krzysztofek, prof. Franciszek Gołembski.
5
Cz. Lewandowski, op.cit., s. 8.
6
K. Krzysztofek, Komunikowanie międzynarodowe. Informacja, kultura, środki masowego przekazu,
stosunki międzynarodowe, Warszawa 1989, s. 60.
7
A. Haigh, Co to jest dyplomacja kulturalna?, [w:] Lewandowski, op.cit., s. 96.
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jednostronny, ograniczony podmiotowo i przedmiotowo i ze względu na brak wzajemności oddziaływań określane są dziś jako „propaganda kulturalna”, lub „dyplomacja kulturalna starego typu”. Należy przy tym pokreślić, że pierwszym państwem,
które w drugiej połowie XIX w. świadomie zaczęło wykorzystywać kulturę w swej
polityce zagranicznej była Francja. Rozbudowana i zakrojona na szeroką skalę dyplomacja kulturalna stała się w rękach Francuzów istotnym narzędziem ich polityki
mocarstwowej oraz gwarancją utrzymania zdobyczy kolonialnych. Za przykładem
Francji poszły szybko inne mocarstwa: Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, nieco
później Stany Zjednoczone.
Przejście do kolejnego etapu międzypaństwowych stosunków kulturalnych nastąpiło wraz z chwilą, gdy państwa zdały sobie sprawę, że aby móc kontynuować swoją
propagandę na terenie innego kraju, muszą uznać prawo tegoż kraju do takich samych
działań, a aby móc te działania w jakiś sposób kontrolować, potrzebne jest ustanowienie wzajemnej współpracy i określenie pewnych reguł wymiany w dziedzinie
kultury. Państwa zaczęły więc zawierać między sobą dwustronne umowy kulturalne
i powoływać na ich mocy tzw. komisje mieszane precyzujące warunki wymiany
i stojące na straży ich przestrzegania. Choć jak twierdzi A. Haigh podstawowe motywy
i techniki propagandy kulturalnej pozostały takie same jak poprzednio, to ustanowienie współpracy, mającej na celu uzyskanie obustronnych korzyści doprowadziło
państwa do nowego sposobu myślenia, uwzględniającego potrzeby i interesy innych
stron w zakresie polityki kulturalnej.
Naturalną konsekwencją rozwoju sieci stosunków dwustronnych było ustanowienie i instytucjonalizacja stosunków wielostronnych w skali regionalnej i globalnej.
Pierwsze formy takiej współpracy powstały po II wojnie światowej na kontynencie
europejskim (np. Konferencja Sojuszniczych Ministerstw Edukacji Narodowej
(CAME), Rada Współpracy Kulturalnej przy Radzie Europy, czy Nordycka Komisja
Kulturalna). Najważniejszą tego typu instytucją w skali światowej stała się Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) utworzona w 1946 r. w Paryżu. W ostatnim etapie mamy więc do czynienia z rozbudowaną
siecią zarówno dwu- jak i wielostronnych form międzypaństwowych stosunków
w dziedzinie kultury. Można również dziś odnaleźć elementy charakterystyczne dla
dyplomacji kulturalnej starego typu (tzw. propagandy kulturalnej), co wynika stąd,
iż zewnętrzna polityka kulturalna państwa nadal ma służyć przede wszystkim jego
politycznym interesom i racji stanu. Różnica polega na tym, że obecnie, ze względu
na formalnoprawną równość wszystkich państw na arenie międzynarodowej, ich
działania zewnętrzne w tej sferze muszą przybierać bardziej cywilizowaną formę
i uwzględniać w większym stopniu prawa i interesy partnera, a narastające w wyniku
dalszego rozwoju środków masowego przekazu i ery globalizacji problemy związane
z przepływem dóbr kultury ponad granicami państw i ochroną dziedzictwa kulturo-
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wego wymuszają wielostronną współpracę państw podejmowaną w skali regionalnej
lub globalnej.
Analizując istotę pojęć „zagraniczna polityka kulturalna” i „dyplomacja kulturalna”,
należy zauważyć, że wśród autorów zajmujących się tą tematyką istnieją dwa zasadnicze sposoby ich ujmowania: pierwszy polega na utożsamianiu ze sobą obu tych
pojęć i używaniu ich zamiennie dla określenia zewnętrznych działań państwa
w sferze kulturalnej, drugie natomiast wskazuje na ich znaczeniową odrębność. I tak
na przykład Anthony Haigh traktuje oba określenia zamiennie odnosząc je do „poczynań rządów w sferze międzynarodowych stosunków kulturalnych, które tradycyjnie
pozostawały domeną inicjatywy prywatnej”8. Autor podkreśla tu jedynie, że dyplomacji kulturalnej nie należy utożsamiać z międzynarodowymi stosunkami kulturalnymi,
gdyż o ile ta pierwsza pozostaje wyłączną domeną państw, tak te drugie odnoszą się
także do stosunków kulturalnych między uczestnikami niepaństwowymi i do inicjatyw prywatnych w tym zakresie. Podobne podejście reprezentuje K. Krzysztofek,
twierdząc, że „dyplomacja kulturalna od swego zarania zasadzała się na jednostronności oddziaływania państw, wprzęgając kulturę w służbę ich polityki zagranicznej,
czyniąc z niej instrument uzupełniający trzy inne narzędzia funkcji zewnętrznej
państw: klasyczną dyplomację, siłę militarną i potencjał ekonomiczny”9. Autor traktuje przy tym zagraniczną politykę kulturalną (utożsamianą z dyplomacją kulturalną)
jako wyodrębnioną sferę międzynarodowych stosunków kulturalnych i zasadza ją na
styku dwóch innych ich płaszczyzn:
– niezależnych od porozumień: międzypaństwowych stosunków o żywiołowym
charakterze,
– zinstytucjonalizowanej współpracy i wymiany w ramach dwu- i wielostronnych
porozumień międzypaństwowych (tu umieszcza też działalność organizacji
międzynarodowych w dziedzinie kultury).
Odmienne podejście reprezentuje natomiast Grażyna Michałowska twierdząc, że
pojęcia te należy traktować odrębnie, gdyż określają one dwa różne, choć ściśle ze
sobą związane zjawiska. Autorka wskazuje, że „tak jak dyplomacja jest środkiem
realizacji polityki zagranicznej, tak dyplomacja kulturalna stanowić może jedynie
fragment całości zagranicznej polityki kulturalnej, służąc jej większej skuteczności
i racjonalizacji”10. Dyplomacja kulturalna spełnia więc tutaj funkcję służebną wobec
zagranicznej polityki kulturalnej, ma wobec niej instrumentalny charakter i może być
8

Ibidem, s. 95.
K. Krzysztofek, Formy i kierunki dyplomacji kulturalnej Zachodu, „Sprawy Międzynarodowe” 1980,
nr 7–8, s. 159.
10
G. Michałowska, Zmienność i instytucjonalizacja międzynarodowych stosunków kulturalnych,
Warszawa 1991, s. 95.
9
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traktowana jako środek lub pewna taktyka działania w ramach tej polityki. To rozróżnienie pojęć wydaje się być bardziej właściwe, gdyż można wskazać na takie
działania państw, które służąc celom zagranicznej polityki kulturalnej, pozostają jej
częścią, natomiast nie mają dyplomatycznego charakteru, czego przykładem może
być ukryta propaganda kulturalna na terenie innego kraju, czy narzucanie innym
państwom własnych wartości i treści kulturalnych (m.in. na tym polegała polityka
kulturalna ZSRR wobec państw obozu socjalistycznego w okresie stalinowskim).
Należy jednak pamiętać, że w praktyce polityka zagraniczna i dyplomacja są ze sobą
ściśle powiązane (dyplomacja nie może być prowadzona w oderwaniu od głównych
założeń polityki zagranicznej) i w tak ścisłym związku należy je zawsze analizować.
Trzeba również podkreślić, że choć dyplomacja kulturalna stanowi dziś wyodrębnioną sferę zewnętrznej aktywności państwa, to służy ona zazwyczaj realizacji interesów ogólnopolitycznych11. Sfera polityczna i kulturalna powiązane są najczęściej
w taki sposób, iż ogólne cele polityki zagranicznej państwa determinują cele jego
polityki kulturalnej, a stosunki kulturalne między dwoma państwami pozostają
zazwyczaj funkcją ich stosunków politycznych i ekonomicznych. Stąd też – jak
zauważa A. Haigh – rządy traktują często współpracę kulturalną „nie jako wartość
samą w sobie, tylko jako metodę wspierania jakiegoś politycznego celu”12. Takie
podejście zawęża jednak rolę kultury w polityce zagranicznej, gdyż dla wielu państw
– zwłaszcza tych o słabszym potencjale politycznym, gospodarczym, czy militarnym
– umiejętnie promowana kultura może okazać się skuteczną drogą do zaistnienia na
arenie międzynarodowej.

2. Dyplomacja kulturalna
a międzynarodowe stosunki kulturalne

Zewnętrzna działalność państw w dziedzinie kultury wpisuje się w kontekst

szerszego procesu oddziaływań, jakim są międzynarodowe stosunki kulturalne. Sama
dyplomacja kulturalna, stanowi jedną z najważniejszych płaszczyzn tej sfery stosunków zewnętrznych, dlatego też trudno byłoby zrozumieć jej istotę bez wyjaśnienia
czym są dziś międzynarodowe stosunki kulturalne.
Międzynarodowe stosunki kulturalne można zdefiniować jako ten typ oddziaływań,
których przedmiotem są dobra i wartości kulturalne, natomiast ich uczestnikami
pozostają zarówno państwa, wielkie i małe grupy społeczne, organizacje i instytucje
11

Współczesne międzynarodowe stosunki kulturalne – dyskusja, „Sprawy Międzynarodowe” 1977,
nr 4, s. 148–149.
12
A. Haigh, op.cit., w przypisie 7, s. 101.
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(rządowe i pozarządowe), jak i jednostki. Zróżnicowane cele oraz odmienny sposób
zorganizowania i oddziaływania tych uczestników pozwalają na wyodrębnienie dwóch
niezależnych wymiarów międzynarodowych stosunków kulturalnych13:
1. W pierwszym wymiarze ujmuje się je w aspekcie stosunków międzypaństwowych. Podstawowymi uczestnikami są tutaj państwa i wielkie grupy społeczne
i właśnie ich cele i interesy determinują stan kulturalnych oddziaływań międzynarodowych. Dzięki aktywności rządów międzynarodowe stosunki kulturalne
stają się obszarem zinstytucjonalizowanym i uregulowanym prawnie poprzez
funkcjonowanie dwu- i wielostronnych umów kulturalnych lub też innych
porozumień zawierających postanowienia w tym zakresie, a także niepisanych
(jednakże przestrzeganych i egzekwowanych przez państwa) reguł dotyczących
wymiany i współpracy kulturalnej.
2. Drugi wymiar odnosi się do sfery bardziej żywiołowych i spontanicznych stosunków międzykulturowych, których uczestnikami pozostają małe grupy
społeczne, instytucje i organizacje pozarządowe oraz poszczególne jednostki.
Dyplomacja kulturalna i zagraniczna polityka kulturalna mieszczą się oczywiście
w pierwszym wymiarze zinstytucjonalizowanych stosunków międzypaństwowych.
Trzeba jednak podkreślić, że w praktyce oba te wymiary przenikają i warunkują się
wzajemnie, dlatego analiza dyplomacji kulturalnej konkretnego państwa byłaby
niepełna, gdyby nie brała pod uwagę sfery żywiołowych kontaktów i oddziaływań
kulturalnych zachodzących bez jego udziału.
Państwa prowadzące zagraniczną politykę kulturalną muszą brać pod uwagę
również fakt, iż kultura jako zjawisko społeczne rządzi się własnymi prawami i oddziałuje na stosunki międzynarodowe w bardzo specyficzny sposób.
Po pierwsze, kultura pozostaje tym czynnikiem, który silnie oddziałuje na świadomość społeczną, wpływając na sferę ludzkich uczuć i emocji. Jest to warunek konieczny
jej funkcjonowania: aby zaistnieć, dana treść kulturowa musi stać się elementem
społecznej świadomości, a więc musi nastąpić proces społecznej percepcji danych
treści kulturowych, ich akceptacja, adaptacja, ewentualnie odrzucenie14. Dla uczestników międzynarodowych stosunków kulturalnych oznacza to konieczność stosowania wobec innych uczestników takich środków, które zagwarantują dostrzeżenie
i odpowiednią (tzn. zgodną z wolą nadawcy) percepcję konkretnych wartości kulturalnych. Takim środkiem może być m.in. reklama, czy propaganda kulturalna. Trzeba
przy tym zauważyć, że kultura pozostaje bardzo wdzięcznym nośnikiem treści ideologicznych i propagandowych, co w okresie zimnowojennej rywalizacji starały się
13
14

s. 39.

K. Krzysztofek, op.cit., w przypisie 9, s. 158.
F. Gołembski, Rola kultury w procesie kształtowaniu współpracy międzynarodowej, Warszawa 1984,
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wykorzystać przeciw sobie zarówno państwa zachodnie, jak i komunistyczne. To
właśnie w obawie przed napływem niebezpiecznych z ideologicznego punktu widzenia treści kulturowych, Związek Radziecki starał się ograniczać kontakty swych
obywateli z kulturą Zachodu, a nawet z kulturą polską, która mimo prób sowietyzacji
nadal czerpała wzorce z chrześcijańskiej tradycji zachodniej.
Po drugie, cechą charakterystyczną pozostaje dwojaki sposób rozprzestrzeniania
się treści kulturowych we współczesnym świecie15. Istnieje dziś bowiem przepływ
zgodny z formalnymi porozumieniami międzypaństwowymi, poddany kontroli
i polityce państw uczestniczących w międzynarodowych stosunkach kulturalnych,
ale obok niego obserwuje się również swobodny przepływ treści kulturowych, niezależny od istniejącej sieci stosunków międzypaństwowych. Ten ostatni związany jest
przede wszystkim z istnieniem masowych form komunikowania, które coraz skuteczniej umożliwiają omijanie granic państwowych, czy innych barier politycznych
w procesie wymiany dóbr i wartości kulturowych. Ta dwoistość przepływu treści
kulturowych pozwala dziś dokonać podziału międzynarodowych stosunków kulturalnych na:
1) Stosunki międzypaństwowe, gdzie głównymi uczestnikami i regulatorami są
państwa i organizacje rządowe, a przepływ dóbr i wartości kulturalnych regulowany jest najczęściej poprzez oficjalne umowy międzypaństwowe (dwu- lub
wielostronne).
2) Stosunki pozapaństwowe, których uczestnikami pozostają duże i małe grupy
społeczne, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, ruchy, czy wreszcie
poszczególne jednostki. Charakteryzują się one dużo większą żywiołowością
i spontanicznością, niż stosunki międzypaństwowe, a niektórzy autorzy określają je jako „komunikowanie międzykulturowe”, lub też „komunikowanie
międzynarodowe”16.
Z powyższą cechą czynnika kulturowego w stosunkach międzynarodowych związana jest kolejna, a mianowicie fakt, iż we współczesnym świecie państwo nie posiada
monopolu i całkowitej kontroli w sferze kultury, a co za tym idzie: także regulacji
międzynarodowych stosunków kulturalnych. Dyfuzyjność kultury, czyli jej naturalna
zdolność do rozprzestrzeniania się i adaptowania, sprawia że jej treści stosunkowo
łatwo i niejako samorzutnie omijają granice państwowe. Temu zjawisku sprzyjają
obecne trendy światowe: globalizacja, rozwój coraz to doskonalszych środków masowego przekazu, które pozwalają na niezwykle szybki i trudno poddający się kontroli
przepływ informacji. Oczywiście teoretycznie można wyobrazić sobie sytuację,
15

s. 45.
16

Idem, Współpraca kulturalna w procesie budowy europejskiego ładu pokojowego, Warszawa 1978,
G. Michałowska, op.cit., w przypisie 10, s. 144.
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w której państwo całkowicie reguluje sferę kontaktów kulturalnych swoich obywateli,
m.in. poprzez szczelne zamknięcie swoich granic, całkowite ograniczenie kontaktów
z obywatelami innych państw, restrykcyjną cenzurę, kontrolę mediów (w tym internetu), lub cenzurowanie zamieszczanych w nich treści (przykład Chin) itp. W praktyce
jednak jest to niezwykle trudne i prowadzi do całkowitej izolacji państwa na arenie
międzynarodowej, uniemożliwia wymianę handlową i utrudnia wszelką współpracę
z innymi państwami17. Franciszek Gołembski wskazuje przy tym, iż granice kontroli
państwowej nad sferą stosunków kulturalnych wyznaczają z jednej strony „ogólne
uwarunkowania występujące na arenie międzynarodowej”, z drugiej zaś uwarunkowania wewnętrzne, dotyczące sfery politycznej, ideologicznej, gospodarczej i społecznej18. Można więc zauważyć, że choć istnieją państwa prowadzące bardziej scentralizowaną politykę kulturalną, silnie ingerującą w życie kulturalne swych obywateli oraz
próbujące ograniczać kontakty z innymi kulturami, to w porównaniu do sfery politycznej czy ekonomicznej wpływ państwa w tym zakresie pozostaje ograniczony.
Z drugiej strony należy pamiętać, że pomimo wielości podmiotów kształtujących
stosunki, państwa jako jedyne, w pełni suwerenne podmioty nadal pozostają najważniejszymi graczami na arenie światowej19. Dlatego to głównie interesy państw decydują
dziś również o formach, płaszczyznach i warunkach współpracy i rywalizacji kulturalnej.
Czwartą cechą czynnika kulturowego w stosunkach międzynarodowych, którą
muszą uwzględniać współczesne rządy jest fakt, iż dobra kulturalne dość trudno
poddają się metodom kwantyfikacji, co utrudnia dokonanie bilansu wymiany kulturalnej między państwami20. W stosunkach gospodarczych można np. dokonać
obiektywnego bilansu wymiany handlowej, a w sferze militarnej – bilansu redukcji
zbrojeń, natomiast w przypadku stosunków kulturalnych mamy do czynienia z sytuacją, gdzie w różnych kręgach kulturowych wartość przypisywana danemu dobru
kulturalnemu może być skrajnie odmienna. Państwa nie mogą więc tu stosować
prostych zamienników typu: książka za książkę, czy obraz za obraz, gdyż jak zauważa
Franciszek Gołembski „formalne transakcyjne podejście do wymiany dóbr kulturalnych nie może stać się właściwą podstawą dla współpracy kulturalnej”21. Państwa

17
Świadczy o tym m.in. fiasko polityki kulturalnej władz komunistycznych w ZSRR i w innych krajach bloku radzieckiego, którym mimo usilnych starań nie udało się zapobiec napływowi nowinek
i trendów kulturalnych płynących z Zachodu.
18
F. Gołembski, op.cit., w przypisie 14, s. 48.
19
T. Łoś-Nowak, Stosunki międzynarodowe. Teorie – Systemy – Uczestnicy, Wrocław 2000, s. 44
i 182.
20
F. Gołembski, op.cit., w przypisie 14, s. 58.
21
Ibidem, s. 58.
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powinny wykazać się więc dużą dozą taktu i dobrej woli, by nie doprowadzić swojego
partnera do subiektywnego poczucia nierówności we wzajemnej wymianie i współpracy kulturalnej.
Brak mierników zjawisk kulturalnych implikuje kolejną cechę, jaką jest względnie
zrównoważona pozycja państw pod względem ich potencjału kulturalnego. O ile
państwa posiadają zróżnicowany potencjał polityczny, ekonomiczny, czy militarny,
a przez to zróżnicowane możliwości wpływu na stosunki międzynarodowe i ich
uczestników; tak w przypadku stosunków kulturalnych „każde z nich posiada swój
własny, oryginalny, nie poddający się statystycznym bilansom, a przez to nie dający
się z niczym porównać dorobek kulturalny”22. Nie oznacza to oczywiście, że mamy
do czynienia ze zrównoważoną pozycją państw w międzynarodowych stosunkach
kulturalnych. Aby móc bowiem skutecznie promować własną kulturę i oddziaływać
przez nią na innych uczestników stosunków kulturalnych, państwo powinno posiadać
odpowiednie zasoby finansowe, techniczne i ludzkie oraz stosowne doświadczenie
w tym zakresie. Stawia to oczywiście na uprzywilejowanej pozycji kraje wysoko
rozwinięte, dysponujące wysokim potencjałem politycznym, ekonomicznym, czy
militarnym i prowadzi do zjawiska asymetrii wymiany kulturalnej oraz mocarstwowości kulturalnej w ramach międzynarodowych stosunków kulturalnych. Najbardziej
widocznym przykładem „mocarstwa kulturalnego” pozostają dziś Stany Zjednoczone,
których zakres oddziaływań kulturalnych pozostaje bez wątpienia najszerszy i najbardziej widoczny w porównaniu z innymi państwami. Amerykanie budują przy tym
swe wpływy przede wszystkim za pomocą kultury masowej, której symbolem stały
się rozpoznawalne we wszystkich zakątkach globu postacie z kreskówek Walta
Disney’a, twórczość Andy’ ego Warhola, czy sylwetki amerykańskich gwiazd muzyki
pop i filmu. Już w latach 60. XX w. Ithuel de Sola Pool zauważył, że „Na całym świecie ludzie zaczynają uczestniczyć we wspólnej kulturze, proces ten często nazywamy
amerykanizacją świata, ponieważ tak wiele cech tej kultury – począwszy od samochodów i lodówek, a skończywszy na filmach i komiksach – ma charakter typowo
amerykański”23. Amerykańska kultura masowa jest dziś przy tym nie tylko towarem
eksportowym, ale również narzędziem, dzięki któremu Stany Zjednoczone zaznaczają
dziś swą obecność na całym świecie i skutecznie oddziałują w skali globalnej. Dlatego
też należy uznać za Zbigniewem Brzezińskim, iż atrakcyjność kulturowa USA jest
jednym z czterech czynników (obok czynnika militarnego, ekonomicznego i technologicznego) decydujących o światowej potędze tego państwa24.
22

G. Michałowska, op.cit., w przypisie 10, s 191.
Cyt. za: J. Iwanek, Polityka kulturalna i propaganda zagraniczna Stanów Zjednoczonych w Ameryce
Łacińskiej, Katowice 1984, s. 72.
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Z. Brzeziński, Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa 1998, s. 28.
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Po szóste wreszcie, należy pamiętać, że kultura w stosunkach zewnętrznych ujawnia swój dialektyczny charakter: z jednej strony może być ona czynnikiem stabilizacji
i pokoju, łagodzącym stan napięcia między państwami (nawet w sytuacji ich ograniczonych kontaktów politycznych i gospodarczych), z drugiej zaś strony, kultura
wprzęgnięta w służbę ideologii nacjonalistycznych i szowinistycznych, próbujących
udowodnić wyższość jednej kultury nad drugą, może stać się czynnikiem pobudzającym wzrost napięcia międzynarodowego oraz podstawą do budowania negatywnych
stereotypów i wrogości między narodami25. W tym kontekście ogromnego znaczenia
nabiera zagraniczna polityka kulturalna najważniejszych uczestników międzynarodowych stosunków kulturalnych, jakimi są państwa. Bowiem realizując na arenie
międzynarodowej swoje cele i interesy, państwa mogą wykorzystywać zarówno
pozytywny, jak i negatywny charakter czynnika kulturalnego, kształtując tym samym
określony stan stosunków międzynarodowych.
Przedstawione powyżej cechy czynnika kulturowego w stosunkach międzynarodowych decydują w dużej mierze o tym, iż dyplomacja kulturalna posiada dziś swoją
specyfikę i stanowi wyodrębnioną sferę zewnętrznej działalności państwa wraz
z właściwym sobie zakresem podmiotowym i przedmiotowym oraz metodami
i środkami działania.

3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy
dyplomacji kulturalnej

Głównymi podmiotami zagranicznej polityki kulturalnej są państwa i narody

reprezentowane przez suwerenne rządy. Choć jak już wcześniej wspomniałam, kultura
jest tą dziedziną, która stosunkowo łatwo wymyka się kontroli instytucji państwowych,
to państwa nadal dysponują najbardziej odpowiednimi środkami i kompetencjami
aby skutecznie realizować interes narodu przy wykorzystaniu kultury. Trzeba jednak
zauważyć, że o ile państwo może zostać wyłącznym autorem zewnętrznej polityki
gospodarczej, czy polityki bezpieczeństwa, tak nie jest ono nigdy bezpośrednim
twórcą dzieł i dóbr kultury26. Państwo może oczywiście opracować główne założenia
i kierunki zagranicznej polityki kulturalnej, może kontrolować w pewnym stopniu
przepływ treści kulturowych, ale nie może ono efektywnie działać bez współpracy
i choćby częściowego poparcia ze strony artystów, pisarzy, krytyków i instytucji
o charakterze kulturalnym. Dlatego do podmiotów zagranicznej polityki kulturalnej
25

J. Zając, Środki i metody polityki zagranicznej państwa, [w:] R. Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki
zagranicznej państwa, Toruń 2004, s. 92–93.
26
F. Gołembski, Kultura, a stosunki międzynarodowe, „Sprawy Międzynarodowe” 1980, nr 4, s. 14.
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należałoby zaliczyć także te jednostki i grupy, które kulturę tworzą, decydują o jej
charakterze i kształcie i jednocześnie angażują się w proces jej promocji i prezentowania poza granicami kraju. Bez udziału tych podmiotów, państwo byłoby osamotnione i bezradne i nie mogłoby skutecznie prowadzić polityki kulturalnej na
zewnątrz.
Warto przy tym podkreślić, iż wybitni przedstawiciele świata kultury dzięki swej
międzynarodowej sławie i autorytetowi potrafią bardzo skutecznie realizować cele
polityczne swego kraju na arenie międzynarodowej, wcielając się w rolę nieformalnych
przedstawicieli dyplomatycznych. Znakomitym tego przykładem było polityczne
zaangażowanie polskich artystów i pisarzy w sprawę odrodzenia państwa polskiego
(Adam Mickiewicz, Ignacy Paderewski, Fryderyk Chopin), czy też działalność środowisk kulturalnych skupionych wokół Instytutu Jerzego Giedroycia i Radia Wolna
Europa po II wojnie światowej. Międzynarodowa aktywność wybitnych postaci
polskiej kultury okazywała się przy tym często dużo bardziej skuteczna niż zabiegi
wytrawnych polityków i zawodowych dyplomatów, gdyż ich talent i sława budziły
sympatię i zainteresowanie szerokich kręgów politycznych i społecznych za granicą.
Jak zauważył Istvan Kovac – były Konsul Generalny Węgier w Krakowie – „Pomimo
brawurowych wyczynów, Józef Piłsudski na przełomie XIX i XX w. był tylko mało
znanym działaczem, podczas gdy pianistę Ignacego Paderewskiego znał cały świat,
podobnie jak noblistę Henryka Sienkiewicza”27.
Istotnym wyróżnikiem dyplomacji kulturalnej pozostaje również jej zakres przedmiotowy. Należy jednak zauważyć, że istnieje pewien problem z dokonaniem jednej,
zamkniętej klasyfikacji dóbr i wartości będących przedmiotem wymiany kulturalnej
oraz przedmiotem współpracy bądź rywalizacji w tej dziedzinie. Bierze się to stąd, że
niejednoznaczny pozostaje zakres samego pojęcia ‘kultura’, które może być traktowane
w sposób szeroki (ujmujący ją jako całokształt ludzkiej działalności, zaliczający doń
zarówno wytwory jak i instytucje stworzone przez człowieka) lub wąski (sprowadzający kulturę do działalności artystycznej i intelektualnej danej społeczności)28. To
sprawia, że zakres polityki kulturalnej różnych państw pozostaje odmienny, co przekłada się też na odmienny zakres ich polityki zewnętrznej w tej sferze. Implikuje to
sytuację w której państwo A przyjmuje inny zakres przedmiotowy swojej zagranicznej polityki kulturalnej w stosunkach z państwem B, a inny z państwem C lub D. Takie
zróżnicowanie staje się w pełni widoczne, gdy spojrzymy na charakter i treść dwustronnych umów o współpracy kulturalnej. W jednych przedmiotem wymiany
pozostają dobra i wartości kultury, umieszczane często obok wymiany naukowej

27
28

http://free.art.pl./akcent-pismo/pliki/nr1-2.04/kovacs.html.
F. Gołembski, op.cit., w przypisie 14, s. 9.
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i współpracy w dziedzinie oświaty (np. Umowa podpisana w Kairze dnia 28 września
2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki
Egiptu o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji29), a w innych obok tych dziedzin
wymienia się współpracę z zakresu ochrony zdrowia, sportu, współpracy technicznej
czy problematyki społecznej. Należy jednak zauważyć, że współpraca państw
w dziedzinie nauki i techniki, ze względu na specyfikę i ogromne znaczenie tych
czynników we współczesnych stosunkach międzynarodowych, stanowi dziś zazwyczaj
osobny obszar ich polityki zagranicznej. Stąd też zakres przedmiotowy wymieniany
w umowach o współpracy kulturalnej państw nie zawsze może być utożsamiany
z przedmiotem ich zagranicznej polityki kulturalnej.
Ciekawą propozycją w tej sytuacji pozostaje próba systematyzacji zakresu przedmiotowego zagranicznej polityki kulturalnej państwa wskazana przez Grażynę
Michałowską, gdzie autorka wyróżnia30:
1) Uniwersalny przedmiot zagranicznej polityki kulturalnej, charakterystyczny dla
działań wszystkich państw. Michałowska wylicza tu wartości i dobra: najwyżej
cenione w dorobku danego państwa; potwierdzające kulturową specyfikę
i tożsamość, a jednocześnie posiadające wymiar ogólnoludzki w swych humanistycznych treściach; oraz dobra nierentowne lub takie, których ze względu na
społeczny ładunek emocjonalny nie można traktować jak towar. W tym zakresie mieszczą się wszelkie wytwory sztuki artystycznej w dziedzinie plastyki,
architektury, muzyki, teatru, literatury itp.
2) Przedmiot charakterystyczny dla byłych państw obozu socjalistycznego. Autorka
wyodrębnia go ze względu na specyfikę ustrojową tych krajów i ich celów
politycznych, twierdząc, że ich scentralizowana współpraca kulturalna z zagranicą obejmowała także te dziedziny, które w innych warunkach ustrojowych
(demokratycznych) pozostawały skomercjalizowane i stanowiły przedmiot
wymiany pozapaństwowej.
3) Przedmiot specyficzny dla pojedynczych państw, wynikający z ich sposobu
pojmowania kultury i indywidualnej polityki kulturalnej. Dla jednych państw
tym specyficznym, ważnym elementem polityki kulturalnej będzie styl życia
(USA), dla innych kultura polityczna (Wielka Brytania).
Widzimy więc, że zagraniczna polityka kulturalna państwa, posiada swój własny
zakres podmiotowy i przedmiotowy. I choć w przypadku różnych państw zakres ten
pozostaje bardzo zróżnicowany i niesprecyzowany, to pozwala on wyodrębnić dyplomację kulturalną od innego typu działań na arenie międzynarodowej. Warto też

29
30

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2004/0248.htm.
G. Michałowska, op.cit., w przypisie 10, s. 248.
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zauważyć, że dyplomacja kulturalna różni się swym zakresem od międzynarodowych
stosunków kulturalnych, w ramach których mieszczą się żywiołowe i przypadkowe
procesy dyfuzji kulturowej, czy pewne obszary współpracy komercyjnej, które nie
podlegają regulacji państwa.

4. Metody i środki dyplomacji kulturalnej

Jeśli chodzi o środki, jakimi państwa posługują się przy realizacji celów zagra-

nicznej polityki kulturalnej, to tu także trudno o ich jednoznaczną klasyfikację.
Grażyna Michałowska zwraca uwagę, że nie można podzielić ich według klasycznych
kryteriów, gdyż mamy tu do czynienia z przenikaniem się rozmaitych elementów:
politycznych, ekonomicznych, społecznych, psychologicznych itp.31 Wymienia ona
jednak cztery podstawowe środki (istniejące obok typowo politycznych i ekonomicznych), którymi posługują się uczestnicy międzynarodowych stosunków kulturalnych,
a zwłaszcza państwa. Są to:
1) Komunikowanie – rozumiane jako transmisja, dóbr i wartości kultury. Komunikowanie jest środkiem charakterystycznym przede wszystkim dla żywiołowych, bezpośrednich stosunków międzyludzkich, które dokonują się ponad
granicami państwa. Rządy mogą wykorzystywać ten środek pełniąc funkcję
organizacyjnego przekaźnika potrzeb i interesów społecznych32.
2) Informacja i reklama – ich wspólną cechą jest świadomy, celowy i ukierunkowany przepływ konkretnych informacji o kulturze danego kraju. Różnica polega
na tym, iż informacja kulturalna to proste przekazywanie ścisłych danych,
natomiast reklama zawiera treści bardziej zsubiektywizowane, nastawione na
budowanie pozytywnego wizerunku kultury danego państwa.
3) Propaganda kulturalna – jej wyróżnikiem jest wyraźne perswazyjny charakter
oraz wykorzystanie technik manipulowania odbiorcą. Państwa posługują się tu
kulturą w celu wywarcia korzystnego dla siebie wpływu na społeczeństwa i elity
rządzące innych państw.
4) Edukacja – służy ona państwu jako środek zagranicznej polityki kulturalnej
wówczas gdy utrzymuje ono swoje własne placówki kulturalno-oświatowe za
granicą (szkoły, instytuty, biblioteki) oraz gdy wspiera działalność instytucji
społecznych w tym zakresie.

31
32

Ibidem, s. 202.
Ibidem, s. 205.
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Analiza umów kulturalnych zawieranych między państwami pozwala na bardziej
szczegółowe wyodrębnienie środków służących realizacji zagranicznej polityki kulturalnej. Do najczęściej stosowanych zaliczyć można:
– Prezentację własnego dorobku kulturalnego na terenie innych państw bądź
wspieranie inicjatyw społecznych w tym zakresie.
– Wspieranie wymiany artystów i zespołów artystycznych.
– Wspieranie wymiany i współpracy prasowej, radiowej i telewizyjnej.
– Tworzenie bądź wspieranie przez państwo własnych instytucji kulturalnych na
terenie innych państw.
– Propagowanie i nauczanie własnego języka w innych krajach (najbardziej rozwiniętą działalność w tej dziedzinie prowadzi obecnie Francja poprzez sieć
instytucji Alliance Francaise, której głównym celem jest rozpowszechnianie
języka francuskiego na całym świecie33).
– Udział w międzynarodowych przedsięwzięciach kulturalnych (wystawy, festiwale, koncerty, odczyty, konferencje).
– Organizowanie lub wspieranie przez państwo dwu- i wielostronnej współpracy
instytucji o charakterze kulturalnym
– Wydawanie własnych czasopism i publikacji poza granicami kraju.
– Organizowanie i wspieranie wymiany młodzieżowej.
Same umowy kulturalne, będące formalnoprawnym wyrazem zagranicznej polityki
kulturalnej państw, pozostają dziś bardzo ważnym narzędziem zagranicznej polityki
kulturalnej. Mogą być to umowy o charakterze stricte kulturalnym, nobilitujące
kulturę do rangi oddzielnej sfery stosunków międzynarodowych, regulujące ją
w sposób precyzyjny (np. Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Albanii
o Współpracy Kulturalnej i Naukowej z 04. 05. 1993 r., Dz. U. z 1993 r., Nr 88, poz.
404, 405, Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Federalnej Niemiec
o Współpracy Kulturalnej z 14. 07. 1997, Dz. U. z 1999 r. Nr 39, poz. 379 i poz. 380 )
oraz umowy o bardziej ogólnym charakterze, umieszczające współpracę kulturalną
obok politycznej, humanitarnej, czy militarnej (np. Układy o przyjaźni i współpracy
zawierane przez ZSRR z jego państwami satelickimi).
Umowy bilateralne pierwszego typu zawierane są najczęściej przez ministerstwa
spraw zagranicznych (z upoważnienia rządów), które też pozostają zazwyczaj
koordynatorami w zakresie kulturalnych kontaktów z zagranicą innych zainteresowanych resortów34. Porozumienia takie obejmują najczęściej dwa rodzaje aktów
normatywnych:
33

A. Kwilecki, M. Boral, Międzynarodowe stosunki kulturalne, „Sprawy Międzynarodowe” 1973,
nr 5, s. 11.
34
G. Michałowska, Międzynarodowe stosunki kulturalne, Warszawa 1985, s. 33.
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1) Akty ramowe – wytyczające ogólne zasady i zasadnicze kierunki współpracy
kulturalnej. Stanowią one wyraz politycznej deklaracji państw w zakresie
dwustronnych stosunków kulturalnych.
2) Plany okresowe lub programy działania – będące swoistymi aktami wykonawczymi do aktów ramowych. Są to bardziej szczegółowe programy i plany
obejmujące określony okres (np. roczny lub dwuletni), precyzujące warunki
wymiany, określające limity osobowe i ilościowe, regulujące kwestie finansowe
i organizacyjne itp.
Umowy kulturalne mogą zawierać delegację dla umów niższego rzędu zawieranych
przez inne resorty lub instytucje wyspecjalizowane w danej dziedzinie z obszaru
kultury (np. instytucje radiowe, telewizyjne, związki literatów, plastyków, uczelnie
itp.), które mają zapewnić stałą i kontrolowaną przez państwo współpracę w konkretnym obszarze kultury. Delegacje takie występowały szczególnie często w przypadku
umów zawieranych przez państwa byłego obozu socjalistycznego, które prowadząc
wysoce scentralizowaną politykę kulturalną mogły regulować w ten sposób działalność wszelkich instytucji kulturalnych. W państwach o zdecentralizowanej polityce
kulturalnej takie delegacje nie są najczęściej konieczne dla zaistnienia współpracy
tego typu instytucji. Zakres spraw regulowanych umową kulturalną może być bardziej
lub mniej szczegółowy i pozostawiać instytucjom, artystom i twórcom mniejszą lub
większą swobodę działania, co oczywiście związane jest ściśle z charakterem
wewnętrznej polityki kulturalnej tychże państw i ich możliwościami kontrolnymi
w obszarze życia społecznego.
Fakt zawarcia między dwoma państwami umowy kulturalnej może być traktowany
jako wyraz wysokiej rangi, jaką państwa te nadają kulturze w swojej polityce zagranicznej. Biorąc pod uwagę fakt, że założenia zagranicznej polityki kulturalnej państwa
uważane są za pochodną ogólnych założeń jego polityki zagranicznej, zawarcie takiej
umowy może z jednej strony stanowić świadectwo istnienia co najmniej poprawnych
stosunków wzajemnych i chęci ich podtrzymania, z drugiej zaś strony może ona
stwarzać dodatkowy bodziec dla rozwijania i intensyfikacji współpracy. W tym
znaczeniu bilateralna umowa kulturalna nie tylko sankcjonuje istniejący stan stosunków między dwoma państwami, ale stanowi także pozytywny czynnik, służący rozwojowi kontaktów międzynarodowych i budowie wzajemnej sympatii i zaufania35.
Nie można jednak wyciągnąć z tego prostych wniosków, że brak umowy kulturalnej
oznacza automatycznie brak stosunków i współpracy kulturalnej między państwami,
bowiem zwraca się uwagę na fakt, iż geograficzne sąsiedztwo, wspólne doświadczenia

35

B. Płaza, Kultura zbliża narody. O współpracy i wymianie kulturalnej Polski z zagranicą w latach
1945–1976, Warszawa 1978, s. 92–94.

Rola i znaczenie kultury w polityce zagranicznej państwa

39

historyczne, czy podobieństwo podstawowych wartości kulturalnych sprzyjają rozwojowi takich kontaktów, bez względu na istnienie formalnej umowy, a nawet przy
równoczesnym stanie napięcia w stosunkach politycznych. Możliwa jest też sytuacja,
w której mimo istnienia takiej umowy współpraca kulturalna praktycznie nie istnieje,
lub jej zakres pozostaje bardzo ograniczony, gdyż np. stan stosunków międzypaństwowych uległ od czasu jej podpisania dezaktualizacji i pogorszeniu, lub odległość
geograficzna, czy kulturowa nie sprzyjają w praktyce realizacji umowy. Faktem
pozostaje jednak, że w momencie, w którym państwa decydują się na zawarcie takiej
umowy, musi istnieć przekonanie, że będzie ona służyć ich interesom i wzajemnej
współpracy, także na gruncie stosunków politycznych, czy ekonomicznych36.
Dla skuteczniejszej realizacji celów dyplomacji kulturalnej państwa powołują
w ramach administracji państwowej oddzielne organy i instytucje odpowiedzialne za
jej planowanie, koordynowanie i realizację. Wyspecjalizowane komórki zajmujące się
zagraniczną polityką kulturalną powstają zazwyczaj w ramach struktury organizacyjnej resortu spraw zagranicznych oraz resortu kultury. Również i pod tym względem
najdłuższą tradycję posiada Francja, która jako pierwsza w 1911 r. utworzyła w ramach
swojego Ministerstwa Spraw Zagranicznych odrębne biuro ds. kulturalnych37. Ministerstwa spraw zagranicznych, jako organy powołane do czuwania nad całością
polityki zagranicznej państwa, pełnią zazwyczaj funkcję głównego realizatora zagranicznej polityki kulturalnej i koordynują działalność wszystkich instytucji zaangażowanych w promowanie kultury za granicą. Niektóre państwa tworzą jednak osobne,
odpowiedzialne bezpośrednio przed rządem instytucje zajmujące się całością zagranicznej polityki kulturalnej38. W Polsce tego typu organem był przez pewien czas
Komitet Współpracy Kulturalnej z Zagranicą utworzony w 1950 r. jako centralna
instytucja zajmująca się utrzymywaniem i rozwijaniem współpracy kulturalnej z innymi państwami39. Ponieważ jednak w obliczu rozrastających się kontaktów kulturalnych PRL Komitet nie był w stanie sprostać powierzonym mu zadaniom40 w 1956 r.
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Ibidem, s. 57.
E. J. Pałyga, Kultura jako istotny komponent polityki zagranicznej, [w:] J. Liszka, J. Przewłocki
(red.), Kultura jako nośnik treści ideologicznych w stosunkach międzynarodowych, Katowice 1983, s. 13.
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Przykładem tego jest Japonia, która w 1972 r. powołała działająca do dziś Fundację Japońską, odpowiedzialną za promowanie jej kultury i języka na całym świecie patrz: K. Krzysztofek, op.cit., w przypisie 9, s. 166 i 167.
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Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o powołaniu Komitetu Współpracy Kulturalnej z Zagranicą, Dz. U.
1950, nr 36, poz. 324.
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uległ on likwidacji a jego kompetencje i zadania przejęło w znacznej mierze MSZ
i inne zainteresowane resorty i instytucje41.
Obecnie w Polsce sprawami związanymi z promowaniem polskiej kultury za granicą zajmują się dwa resorty: Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kompetencje Ministra Spraw Zagranicznych
w tym zakresie reguluje Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji
rządowej, która mówi, iż minister odpowiedzialny jest między innymi za wspieranie
polskich instytucji kulturalnych i oświatowych za granicą i promocję Rzeczypospolitej Polskiej i języka polskiego za granicą42. Warto zauważyć, że w ramach struktury
polskiego MSZ brakuje dziś jednej, wyspecjalizowanej komórki, odpowiedzialnej za
całość współpracy i wymiany kulturalnej z zagranicą, a sprawami z tego zakresu
zajmuje się kilka departamentów (głównie Departament Promocji, odpowiedzialny
ogólnie za promocję Polski za granicą oraz departamenty terytorialne koncentrujące
się na stosunkach z konkretnymi grupami państw43). Bardziej sprecyzowane zadania
w tym zakresie posiada natomiast resort kultury, a dokładnie istniejący w jego ramach
Departament Współpracy Międzynarodowej odpowiedzialny między innymi za44:
– koordynowanie całokształtu zadań wynikających ze współpracy międzynarodowej w obszarze kultury,
– podejmowanie i wspieranie działań na rzecz promocji kultury polskiej za granicą,
– realizację postanowień dotyczących współpracy i wymiany kulturalnej z zagranicą zawartych w umowach międzynarodowych,
– współpracę z organizacjami międzynarodowymi i organizacjami rządowymi
o charakterze społeczno-kulturalnym,
– koordynowanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury z organami
władzy państwowej, resortami i instytucjami,
– współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury oraz z placówkami
dyplomatycznymi w zakresie prezentacji kultury polskiej.
Dyplomację kulturalną państwa wspierają także instytucje i placówki znajdujące
się poza granicami kraju. Są to przede wszystkim ambasady45, attachaty kulturalne

41
Ustawa z dnia 15 listopada r. o zmianie organizacji współpracy kulturalnej z zagranicą, Dz. U. 1956,
nr.54, poz. 245.
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http://www.msz.gov.pl/Zadania,i,obowiazki,Ministra,Spraw,Zagranicznych,1153.html.
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http://www.msz.gov.pl/Struktura,MSZ,1196.html.
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http://www.mkidn.gov.pl/website/index.jsp?catId=109.
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Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 18. 04. 1961 r. wskazuje w artykule 3, iż
jedną z podstawowych funkcji misji dyplomatycznych jest rozwijanie między państwem wysyłającym
i przyjmującym stosunków gospodarczych, kulturalnych i naukowych.
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i prasowe tworzone przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, instytuty, biblioteki,
zagraniczne oddziały agencji prasowych itp. W polskim systemie służby zagranicznej
szczególną rolę odgrywają obecnie Instytuty Polskie, odpowiadające za promowanie
polskiej kultury, sztuki i języka za granicą oraz za wspieranie współpracy kulturalnej
między Polską a państwem przyjmującym46.
Trzeba przy tym zauważyć, że w dziedzinie promowania kultury za granicą bardzo
aktywne pozostają zazwyczaj również pozapaństwowe stowarzyszenia i instytucje
o charakterze społeczno-kulturalnym, a także organizacje związkowe ludzi kultury
i sztuki (np. Związek Literatów Polskich, Związek Polskich Artystów Plastyków). Ich
rola i zakres działania w kształtowaniu zagranicznych stosunków kulturalnych zależą
w dużej mierze od stopnia scentralizowania polityki kulturalnej i polityki zagranicznej państwa.
Jak już wcześniej wspomniałam, w państwach, w których istnieje dość daleko
posunięta centralizacja władzy (np. byłe kraje obozu socjalistycznego), organy władzy
państwowej (lub tylko jeden z nich) przejmują odpowiedzialność za całokształt
wymiany kulturalnej z zagranicą, począwszy od jej planowania, po koordynację
i realizację. Państwa powołują wówczas najczęściej jeden, centralny ośrodek sterowania zagraniczną polityką kulturalną, a pozostałe instytucje i organy pełnią jedynie
funkcje realizatorów decyzji podjętych na szczeblu centralnym47. Organizacje społeczne zostają poddane w takim systemie kontroli państwa, które pozostawia niewiele
miejsca na ich samodzielną inicjatywę i aktywność.
W zdecentralizowanych systemach demokratycznych państwa pozostawiają organizacjom społecznym dużą swobodę i to zazwyczaj one stają się głównymi inicjatorami
i bezpośrednimi uczestnikami współpracy i zagranicznej wymiany kulturalnej.
Instytucje państwowe pełnią tu zazwyczaj funkcję mecenasa kultury i sztuki i poprzez
swoje zasoby organizacyjne i finansowe wspierają działalność kulturalną poza granicami kraju. Oczywiście nie oznacza to, iż postawa instytucji państwowych w takich
systemach pozostaje bierna. Rządy nadal wyznaczają tu główne kierunki zagranicznej
polityki kulturalnej (nierzadko podporządkowując je celom politycznym) oraz koordynują działalność innych instytucji w tym zakresie, ale robią to w porozumieniu
z instytucjami kulturalnymi i przy zachowaniu zasad partnerskiej współpracy.
Państwa posługując się kulturą w swej polityce zagranicznej mogą wybierać różne
metody działania. Klasyczny podział metod polityki zagranicznej wyróżnia te
46

http://www.msz.gov.pl/Struktura,MSZ,1196.html.
System taki dominował do 1989 r. w Polsce Ludowej, przy czym istniały tu tak naprawdę dwa
centralne ośrodki sterowania zagraniczną polityka kulturalną: w sferze formalnej był nim rząd PRL,
a dokładnie – wyspecjalizowane organy w ramach resortów, a w sferze nieformalnej – kierownictwo
PZPR, bez akceptacji którego rząd nie mógł podjąć w praktyce żadnej ważniejszej decyzji.
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o charakterze pozytywnym i negatywnym48. Sama dyplomacja kulturalna jest zazwyczaj traktowana jako jedna z pozytywnych metod realizacji interesów państwowych
na zewnątrz. Trzeba jednak pamiętać, że rządy wykorzystują kulturę w stosunkach
międzynarodowych również w sposób negatywny, czego przykładem może być ukryta
propaganda kulturalna skierowana do społeczeństw innych państw, czy też agresywna
ekspansja kulturalna. Za metodę negatywną należy też uznać celowe ograniczanie
kontaktów kulturalnych między różnymi narodami oraz tworzenie i rozpowszechnianie negatywnych mitów i stereotypów innych kultur.
Podsumowując dotychczasowe rozważania należy stwierdzić, że w przypadku
znacznej liczby państw kultura stanowi dziś istotny komponent ich polityki zagranicznej. Zgodnie z przysłowiem mówiącym, iż „kultura łagodzi obyczaje” państwa
wykorzystują ją do umacniania swojego pozytywnego wizerunku na arenie międzynarodowej oraz budowania dobrej atmosfery i zaufania w kontaktach z innymi krajami. Zagraniczna polityka kulturalna spełnia dziś dwojakiego rodzaju funkcje:
Z jednej strony umożliwia ona prezentowanie i promowanie dorobku kulturalnego
państw na zewnątrz, z drugiej zaś strony może ona służyć realizacji państwowych
celów i interesów o charakterze politycznym, czy ekonomicznym na arenie międzynarodowej. Szerokie możliwości, jakie niesie ze sobą kultura w polityce zagranicznej
zostały podkreślone m.in. w dokumencie programowym Zagraniczna polityka kulturalna Polski i jej priorytety na lata 2001–2003, w którym czytamy, iż „Bezpośrednim
celem zagranicznej polityki kulturalnej jest prezentacja kultury polskiej za granicą,
reagowanie na potrzeby i oczekiwania jej odbiorców, wzbudzanie ich zainteresowania
oraz ułatwianie dostępu do polskiego dziedzictwa kulturalnego. Celem pośrednim
jest obiektywizacja wizerunku Polski za granicą w coraz szerszych kręgach odbiorców,
a zwłaszcza miejscach istotnych dla interesów polskiej polityki zagranicznej”49.
Słuszne wydaje się dziś przekonanie, że umiejętnie prowadzona dyplomacja kulturalna może w sposób wysoce efektywny wspomóc działania dyplomacji w jej klasycznym rozumieniu. Co więcej, jak zauważył Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Kazimierz Ujazdowski, kultura może okazać się pomocna tam, gdzie
zawodzą inne środki polityki zagranicznej państwa, a niekiedy wręcz toruje ona drogę
innym formom współpracy międzynarodowej50. Należy tu przypomnieć, że taką
właśnie rolę odgrywała polska kultura w okresie PRL-u, zwłaszcza po 1956 r. kiedy
to ożywione kontakty kulturalne stanowiły jedną z niewielu form współpracy i kontaktów z Zachodem, a międzynarodowe uznanie dla osiągnięć tak znanych postaci,
jak Andrzej Wajda, Jerzy Kawalerowicz, Marek Hłasko, Krzysztof Penderecki, Witold
48
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T. Łoś-Nowak, op.cit., w przypisie 18, s. 203.
http//www.kprm.gov.pl./1973-9142.htm.
http://www.teatry.art.pl/!inne/finanse/progj.htm.
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Lutosławski, czy Tadeusz Kantor zjednywały Polakom sympatię i budziły zainteresowanie sprawami kraju znajdującego się w radzieckiej strefie wpływów.
Jak już wspomniałam we wstępie, zainteresowanie polskich polityków wykorzystaniem dyplomacji kulturalnej w ostatnich latach wyraźnie wzrasta. Wyrazem tego było
powołanie przez rząd Jerzego Buzka Instytutu im. Adama Mickiewicza w 2000 r., jako
instytucji, której celem jest popularyzowanie polskiej kultury na świecie i rozwijanie
współpracy kulturalnej z innymi krajami51. Trzeba jednak zauważyć, że choć Polska
posiada już pewne tradycje w promowaniu swej kultury na zewnątrz, pozostaje na
tym polu jeszcze wiele do zrobienia. Nie ulega dziś bowiem wątpliwości, iż nasza
pozycja w świecie będzie w dużym stopniu zależała również od tego, co mamy do
zaoferowania w dziedzinie kultury i jak potrafimy się pod tym względem zaprezentować.

Summary

The success of cultural diplomacy of such countries like France or United States show us

that culture can present an unusually effective but often underestimated instrument of the
foreign policy. The purpose of this article is to present how significant role culture can play in
the foreign policy and how remarkable opportunities can gives.
In the first part of this article the author explains such notions like “cultural diplomacy”
and “cultural foreign policy” treating them as individual areas of the external activity of a state.
In the second part of the article the author indicates features of the cultural factor in international relations that decide about specificity, methods and instruments of cultural diplomacy.
Father the author tries to single out the object and the subject of the cultural foreign policy
and describes the methods, instruments and institutions which are used by modern states
promoting their culture abroad.
In the summary the author emphases that taking advantages of culture in the foreign
policy gives a great deal of possibilities and o lot of profits in the world area. Cultural diplomacy
serves two basic roles:
1. Enables promotion and presentation of national culture outside.
2. Can be a forceful instrument to realize political and economic aims and interests of
a modern states.
The author also underlines that culture is a very rewarding instrument in interpersonal
relations, therefore it can turn out to be helpful when the classical methods and instruments
of diplomacy fail.
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http://www.iam.pl/pl/html/.
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Proces Boloński. Ku Europejskiemu
Obszarowi Szkolnictwa Wyższego

Sytuacja polityczna w Europie po II wojnie światowej nie sprzyjała realizacji

idei współpracy państw i narodów w skali ogólnoeuropejskiej. Podział na dwa wrogie
bloki militarno-polityczne i atmosfera zimnej wojny przynosiły szkodliwe zjawiska
podkreślania, a nawet wyolbrzymiania różnic dzielących oba obozy. Mająca złą sławę
„żelazna kurtyna” przez blisko pół wieku blokowała współpracę i bliższe kontakty
środowisk naukowych kontynentu.
Jednakże w demokratycznym świecie Europy Zachodniej, niemal nazajutrz po
wojnie, podjęto szereg kroków prowadzących do stopniowego wypracowywania zasad
i mechanizmów współpracy w wielu dziedzinach. Środowiska naukowe i akademickie
odegrały tu nieocenioną rolę. Placówki naukowe i uczelnie tych krajów, otwarte na
współpracę i wymianę osobową, stanowiły swoistą forpocztę przyszłych rozległych
kontaktów wielu instytucji, organizacji, przedsiębiorstw i obywateli różnych państw.
Schyłek XX wieku przyniósł nieznane wcześniej formy współpracy międzynarodowej oraz nowe możliwości kontaktów i systematycznego współdziałania wielu
organizacji i instytucji oraz obywateli państw europejskich w różnych dziedzinach.
W tym ciągu zdarzeń niezwykle ważną, choć nie zawsze odpowiednio akcentowaną
rolę odgrywać zaczęło szkolnictwo wyższe, zwłaszcza zaś uniwersytety. Ich aktywność
międzynarodowa była od dawna imponująca, a osiągnięcia i wkład do procesu zbliżania społeczeństw europejskich niezwykle znaczący.
Świadomość potrzeby włączenia środowisk uczelnianych do procesów europejskich
istniała od dawna. Nawet w okresie tzw. zimnej wojny istniały pewne kontakty między
placówkami naukowymi z państw przeciwstawnych obozów, działały zachodnie
fundusze stypendialne, dokonywała się (bardzo ograniczona) wymiana osobowa itp.
Upadek bloku wschodniego zmienił w tym względzie sytuację w zasadniczy sposób.
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W państwach Europy Zachodniej dążenia do rozszerzania kontaktów międzynarodowych w zakresie nauki i edukacji wynikały głównie z postępującej integracji
ekonomicznej i politycznej. W poszukiwaniu źródeł i czynników prowspólnotowych
musiały być zauważone i odpowiednio zdyskontowane mające wielowiekowe tradycje
autentyczne więzi środowisk uniwersyteckich Europy.
W tych warunkach zaczęły pojawiać się konkretne inicjatywy nieraz symbolicznych
przedsięwzięć mających podkreślać nie tylko wspólnotę dotychczasowych dziejów,
ale także wskazywać potrzebę i możliwości współpracy w obecnych warunkach. Część
z nich była wyrazem intencji tworzenia nowych mechanizmów i zasad poszerzającej
się w ramach Wspólnot Europejskich współpracy ich państw członkowskich. Wśród
społeczności akademickich podzielonej jeszcze Europy ciągle obecna jednak była
myśl o potrzebie współpracy mającej swoje źródła w dokonaniach Renesansu i doby
Oświecenia. Z oczywistych powodów idea ta nie mogła być oficjalnie artykułowana
przez środowiska akademickie europejskich państw socjalistycznych.
W 1988 r. nadarzyła się znakomita sposobność zamanifestowania Europie i światu
idei oraz wartości przyświecających europejskim środowiskom akademickim. W tym
roku przypadała dziewięćsetna rocznica stworzenia w Bolonii (Włochy) ośrodka,
który dał początek najstarszemu w Europie uniwersytetowi. W dniu 18 września
1988 r. rektorzy uczelni europejskich, zgromadzeni na uroczystościach rocznicowych
w Bolonii, przyjęli dokument o znamiennym tytule: Magna Charta Universitatum
(w tłumaczeniach na język polski określany jako Wielka Karta Uniwersytetów Europejskich)1. Uchwalenie tego dokumentu było w najnowszych dziejach europejskiego
szkolnictwa wyższego aktem przełomowym. Zapoczątkowana została nowa faza
współpracy środowisk i instytucji akademickich państw europejskich.
Myśl o potrzebie stworzenia europejskiej przestrzeni akademickiej zyskała silne
wsparcie ze strony organów Wspólnot Europejskich oraz Rady Europy i wielu organizacji międzynarodowych. Obecność rektorów uczelni z państw bloku wschodniego
na uroczystościach rocznicowych uniwersytetu bolońskiego i ich podpisy pod Wielką
Kartą miały symboliczny wymiar i wymowę. Świat jeszcze nie do końca wierzył, iż
mijała epoka pojałtańskiego podziału Europy, a tymczasem przedstawiciele świata
nauki i ośrodków akademickich zgodnie wskazali nie tylko na wspólnotę dziejów
i tradycji, ale przede wszystkim powiedzieli o naturalnej potrzebie jedności Europejczyków będącej warunkiem pomyślnej przyszłości. W kształtowaniu tej jedności

1
W gronie sygnatariuszy Wielkiej Karty, wśród polskich uczelni znalazł się Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Wzmianka o tym znajduje się, między innymi, we Wstępie do Statutu UMK z dnia
14 grudnia 2004 r. Tekst Wielkiej Karty (w języku francuskim) zob. www.bologna-bergen2005.no (Main
Documents).
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znaczącą rolę przypisano uniwersytetom jako depozytariuszom tradycji europejskiego
humanizmu.
Załamanie się i ostateczny upadek porządku społeczno-politycznego i ekonomicznego tzw. realnego socjalizmu otwierał szanse zasadniczej transformacji ustrojowej
w tej części Europy. Wśród ogromu zadań, jakie stanęły przed demokratycznie wyłanianymi władzami tych państw, do grupy zadań pierwszoplanowych należała istotna
przebudowa systemów edukacyjnych, a w tym przede wszystkim oświaty i szkolnictwa
wyższego2.
Wezwanie do „powrotu do Europy” stało się jednym ze sztandarowych haseł nie
tylko polskiej transformacji. W tych warunkach rodził się klimat sprzyjający inicjatywom włączania się do ruchów i przedsięwzięć organizacyjnych służących budowaniu europejskiej przestrzeni edukacyjnej i akademickiej.
Bolońska Magna Charta Universitatum była ważnym impulsem dla ogólnoeuropejskiego ruchu środowisk akademickich, które stworzyły w ten sposób prototypową
postać przyszłej systematycznej i zinstytucjonalizowanej w pewnym stopniu współpracy. Na bazie Wielkiej Karty dokonało się swoiste stowarzyszenie uniwersytetów
europejskich, co było dobrym punktem wyjścia dla procesów wzajemnego poznawania się i zbliżania całych narodowych systemów szkolnictwa wyższego. W efekcie
proces integracji europejskiej zyskiwał nowe istotne płaszczyzny współdziałania
zainteresowanych państw i poszczególnych środowisk.
Podejmowanie konkretnych działań w tym zakresie było ważne także z powodu
mającego swoje źródło w regulacjach zawartych w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską (przed Maastricht – EWG). Otóż można stwierdzić, iż proces integracji dokonujący się w ramach Wspólnot Europejskich przebiegał ciągle jakby poza
obszarem szkolnictwa wyższego. Postanowienia przywołanego Traktatu nie włączały
bowiem krajowych systemów edukacji do katalogu aktywnych podmiotów przedsięwzięć integracyjnych. Wprawdzie jego art. 149 deklaruje, iż „Wspólnota przyczynia
się do rozwoju względnie wysokiego poziomu edukacji przez to, że wspiera współpracę
między Państwami Członkowskimi”, to jednakże ma się to odbywać „przy ścisłym
respektowaniu odpowiedzialności Państw Członkowskich za treści nauczania, organizację systemów edukacyjnych oraz różnorodność ich kultur i języków”.
Szybko jednak okazało się, że regulacje te nie są odpowiednie dla rozszerzania
i zacieśniania współpracy w ramach Wspólnoty. Zróżnicowane systemy szkolnictwa
wyższego, a zwłaszcza różnorodność nadawanych absolwentom tytułów kwalifika2
W Polsce już w pierwszej fazie transformacji przyjęto nowe regulacje prawne dotyczące szkolnictwa
wyższego oraz oświaty . Zob. Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65,
poz. 385) oraz Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity, Dz. U. z 1996 r. Nr
67, poz. 329).
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cyjnych prowadziła do piętrzenia się przeszkód i zahamowań, na przykład w sferze
zatrudniania osób, które legitymowały się dyplomami ukończenia studiów wyższych
w innym kraju. W celu eliminowania tych barier przyjęte zostały stosowne dyrektywy
Rady Wspólnot wdrażające zasady uznawania dyplomów (świadectw) dla celów
zawodowych.
W tej sytuacji pojawiły się koncepcje wskazujące konieczność doprowadzenia w
niezbędnym zakresie do kompatybilności, a więc zbliżenia i pewnej harmonizacji
narodowych struktur szkolnictwa wyższego, co mogłoby sprzyjać włączaniu ich do
europejskiego procesu integracji. Pod auspicjami Rady Europy oraz UNESCO, w dniu
11 kwietnia 1997 r., w Lizbonie, została zawarta Konwencja o uznawaniu kwalifikacji
związanych z uzyskaniem wyższego wykształcenia w regionie europejskim3.
Celem zasadniczym Konwencji było ułatwienie procedur uznawania kwalifikacji
związanych z wyższym wykształceniem poprzez stworzenie przejrzystego systemu
pozwalającego na pełny opis uzyskanych kwalifikacji (art. IX. 1). Uczestnicy Konwencji uznali, iż potrzebny jest wspólny dla wszystkich zainteresowanych uczelni dokument zawierający informacje dotyczące wymagań programowych uczelni, przebiegu
studiów, w tym wykaz przedmiotów, zdobytych kompetencji zawodowych i możliwości dalszego kształcenia (art. IX. 3). Tak powstał Suplement do Dyplomu (Diploma
Supplement), którego projekt opracowali eksperci Komisji Europejskiej, Rady Europy
i UNESCO/CEPES.
Należy jednak podkreślić, iż Konwencja Lizbońska nie może być traktowana jako
bezpośrednia podstawa prawna uznawania zagranicznych dokumentów dotyczących
wykształcenia. Zawiera ona zbiór wytycznych w sprawie postępowania przy ocenie
nabytych za granicą kwalifikacji. W art. III.1.1 Konwencji stwierdzono: „Posiadacze
kwalifikacji uzyskanych w jednej ze stron będą mieć dostateczny dostęp, na własną
prośbę skierowaną do właściwego organu, do uzyskania oceny swoich kwalifikacji”.
Potrzeba uznawania dyplomów (świadectw) może zachodzić generalnie w dwóch
przypadkach: uznawania dla celów akademickich oraz uznawania dla celów zawodowych. W pierwszym przypadku posiadaczowi dyplomu zależy na przykład na kontynuowaniu nauki w innym państwie. Ten przypadek podlega kompetencjom właściwych organów każdego państwa. Nie ma w tym zakresie regulacji prawa
wspólnotowego. Powszechnie stosowana jest też praktyka zawierania umów bilateralnych pomiędzy państwami regulujących uznawalność dyplomów (świadectw) dla

3
Polska ratyfikowała tę Konwencję w dniu 17 grudnia 2003 r. Jej postanowienia weszły w życie
w dniu 1 maja 2004 r. Tekst Konwencji : http://www.menis.gov.pl/proces_bolonski/p_prawne/k_lizbonsks.php (2005-11-06), tłum. z j. angielskiego.
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celów akademickich4. W drugim zaś przypadku – chodzi o wykonywanie w innym
państwie wyuczonego zawodu, potwierdzonego posiadanym dyplomem.
Postanowienia Konwencji Lizbońskiej nie dotyczą uznawalności wykształcenia pod
kątem prawa do wykonywania zawodu. Nie takie zresztą intencje przyświecały jej
pomysłodawcom i sygnatariuszom. W państwach Unii Europejskiej w tym zakresie
obowiązują od pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych, co już wyżej sygnalizowano,
odpowiednie dyrektywy. Tzw. dyrektywy systemu ogólnego określają zasady uznawania dyplomów wymaganych do wykonywania zawodów regulowanych5. Ponadto tzw.
dyrektywy sektorowe, dotyczące siedmiu zawodów (lekarz, pielęgniarka, położna,
aptekarz, lekarz stomatolog, lekarz weterynarii, architekt) są podstawą wzajemnego
automatycznego uznawania dyplomów. W pozostałych zawodach kwalifikacje uznaje
pracodawca6.
Konwencja Lizbońska była próbą rozwiązania problemów uznawalności wykształcenia dla całego obszaru Europy. Dotychczas podpisało ją ponad czterdzieści państw,
a większość z nich dokonała już jej ratyfikacji. Zakres i charakter postanowień tego
dokumentu nie zadowalał zwolenników koncepcji ustanowienia w Europie, na bazie
narodowych systemów edukacyjnych, takich zasad i mechanizmów współpracy, które
umożliwiałyby osiąganie porównywalnych kwalifikacji intelektualnych i zawodowych
i dzięki temu głównie pozwalałyby każdemu studentowi zdobywać wiedzę w kilku,
także zagranicznych uczelniach.
Do tego były jednakże potrzebne decyzje dotykające niezwykle delikatnej materii
suwerenności państwowej i wyłączności kompetencji każdego z państw w zakresie
stanowienia prawa wewnętrznego. Tymczasem poczynione dotąd ustalenia i uzgodnione dokumenty mówiły o potrzebie poszanowania różnorodności systemów edukacyjnych oraz instytucjonalnej autonomii uczelni (tak w Konwencji Lizbońskiej).
Inne dokumenty (między innymi organów Wspólnot Europejskich) unikały nawet
aluzji do idei zbliżania (upodobniania i ujednolicania) struktur akademickich
i programów nauczania, wykluczając jakąkolwiek harmonizację prawną i instytucjo4

Polska zawarła umowy o ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym z Austrią (1995 r.), RFN (1998 r.),
Litwą i Słowacją (2005 r.).
5
Zob. Ogólny system uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dokumenty, Warszawa 2001; także: Dostosowanie polskiego prawa w zakresie uznawania kwalifikacji
zawodowych w zawodach regulowanych, Wyd. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa
2002.
6
Zob. też: Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz.
954, z późn. zm.) oraz : Ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności
(Dz. U. Nr 71, poz. 655).
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nalną. Świadomość tych ograniczeń, w obliczu dynamiki procesów integracyjnych
państw Wspólnoty Europejskiej, spowodowała, że ministrowie czterech państw
Wspólnoty (Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch) odpowiedzialni za sprawy
szkolnictwa wyższego, w dniu 25 maja 1998 r., podpisali w Paryżu (na Sorbonie)
dokument nazywany Deklaracją Sorbońską7.
Był to pierwszy tego typu i tej rangi dokument nawiązujący wprost do idei harmonizowania struktury systemów szkolnictwa wyższego. W intencjach jego autorów,
miało to służyć podnoszeniu poziomu mobilności studentów i ułatwianiu zatrudniania absolwentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej na terenie państw sygnatariuszy
Deklaracji. Takie możliwości i perspektywy daje otwarty obszar Europy. Autorzy
Deklaracji apelowali przy tym, by zachęcać studentów do spędzenia przynajmniej
jednego semestru na uniwersytecie w innym kraju niż ich własny. Podobnie większa
niż dotychczas część kadry naukowo-dydaktycznej powinna pracować za granicą
w krajach europejskich. Postęp w harmonizowaniu struktury stopni i tytułów naukowych i zawodowych oraz cykli nauczania może być osiągany poprzez wykorzystanie
istniejących doświadczeń, wspólne dyplomy, inicjatywy pilotażowe i dialog wszystkich
zainteresowanych, podkreślono w Deklaracji.
Tak rozpoczynały się starania o stworzenie europejskiego obszaru wyższej edukacji (European area higher education), gdzie tożsamość narodowa i wspólne interesy
mogą oddziaływać na siebie i wzajemnie wzmacniać się dla dobra Europy, jej studentów i ogółu obywateli. Towarzyszyło temu zdecydowanie wyartykułowane przekonanie, że nowej, jednoczącej się Europy nie tworzą jedynie euro, banki i gospodarka.
W przekonaniu sygnatariuszy Deklaracji Sorbońskiej fundamentem procesu europejskiego jest wiedza.
Apel zawarty w Deklaracji Sorbońskiej spotkał się z przychylnością i poparciem
organów Unii Europejskiej. Komisja Europejska już w poprzednich latach podejmowała szereg kroków wspierających mobilność studentów i wykładowców. Pozytywnie
zareagowały liczne organizacje międzynarodowe działające w środowiskach akademickich. Tak powstawał swoisty front działań wielu podmiotów na rzecz kształtowania nowoczesnego, atrakcyjnego, także dla reszty świata, europejskiego systemu
szkolnictwa wyższego. Była to odpowiedź na wyzwania, w obliczu których stanęła
Europa. W rozwiązywaniu nowych zadań nie mogło zabraknąć społeczności akademickich, które zawsze były awangardą postępowych przemian.
W takich okolicznościach, prawie jedenaście lat po podpisaniu Wielkiej Karty
Uniwersytetów, także w Bolonii, posiadającej najstarszy bodajże (1088 r.?) uniwersy-

7

Zob. Joint Declaration on harmonization of the architecture of the European higher education system.
Paris, the Sorbonne, May 25 1998: www.bologna-bergen2005.no (Main Documents).
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tet w Europie, w dniu 19 czerwca 1999 r. przyjęta została Wspólna Deklaracja
Europejskich Ministrów Edukacji8. Wielokierunkowe działania, do podejmowania
których zobowiązali się sygnatariusze Deklaracji zaczęto określać mianem Procesu
Bolońskiego.
Przyjęcie tego dokumentu stało się cezurą oznaczającą początek nowego etapu
w procesie świadomego kształtowania europejskiej przestrzeni akademickiej. Integracja europejska zyskała nowy wymiar, a przyjęte formy i środki działania oparte na
zasadzie, którą można by nazwać „miękką instytucjonalizacją”, mają umożliwiać
praktyczne urzeczywistnianie idei „Europy Wiedzy”.
Głównym celem Procesu Bolońskiego jest utworzenie do 2010 r. Europejskiego
Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Nie oznacza to jednakże sprowadzenia współpracy
i zakresu proponowanych zmian do pewnej homogenizacji krajowych systemów
szkolnictwa wyższego państw uczestniczących w Procesie ani zawężania jego perspektywy do Starego Kontynentu. Stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa
Wyższego (EOSzW) nie oznacza powołania jakiejkolwiek międzynarodowej struktury
(podmiotu) czy kreowania specyficznej enklawy na terytorium Europy. Pojęcie to
oddaje tylko przestrzenny (terytorialny) wymiar systematycznej, opartej na stosownych porozumieniach, współpracy międzyrządowej, oczywiście przy bezpośrednim
i ścisłym udziale środowisk akademickich oraz innych gremiów krajowych i międzynarodowych.
Uzyskanie kompatybilności i porównywalności systemów szkolnictwa wyższego
to tylko środek do zwiększania atrakcyjności skonsolidowanego europejskiego obszaru
szkolnictwa wyższego, jego konkurencyjności i promowania w skali światowej.
W żadnej mierze ruch ten nie ma prowadzić do pełnej unifikacji, ujednolicenia
modelu czy, inaczej, standaryzacji narodowych systemów szkolnictwa. Celem jest ich
„harmonizacja”, określana też jako „konwergencja”. Chodzi więc w tym procesie
o wypracowywanie zasad współdziałania rządów, resortów odpowiedzialnych za
szkolnictwo wyższe i wreszcie samych uczelni. Zasadą wyjściową jest jednak uwzględnianie różnorodności krajowych systemów szkolnictwa i autonomii uniwersytetów.
Osiągnięcie tych celów wymaga ścisłej i skoordynowanej współpracy odpowiednich
władz państwowych oraz europejskich instytucji szkolnictwa wyższego w zakresie
zapewnienia wysokiej jakości kształcenia (przy stosowaniu porównywalnych kryteriów i metodologii). Współdziałanie to, mające wymiar europejski, musi się konkretyzować w postaci współpracy międzyinstytucjonalnej, opracowywania i promocji
8
Zob. The European Higher Education Area – The Bologna Declaration of 19 June 1999 : Joint Declaration of the European Ministers of Education; www.bologna-bergen2005.no (Main Documents). Tekst
Deklaracji w języku polskim (tłumaczenie nieoficjalne – tekst zweryfikowany): www.menis.gov.pl/proces_bolonski/p_prawne/deklaracja.php. Deklarację podpisali ministrowie 29 państw, w tym Polski.
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programów dotyczących mobilności studentów, nauczycieli akademickich, naukowców oraz personelu administracyjnego.
Niezmiernie ważną rolę odgrywa wdrażanie zintegrowanych programów nauczania, szkolenia i badań. Sygnatariusze Deklaracji Bolońskiej zobowiązali się do
współpracy międzyrządowej, razem z pozarządowymi organizacjami europejskimi
kompetentnymi w zakresie szkolnictwa wyższego. Podpisy pod nią złożyli przedstawiciele wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej i czternastu innych
państw (łącznie 29 państw). Liczba uczestników Procesu Bolońskiego stopniowo
powiększała się. Obecnie (2006 r.) w procesie tym uczestniczy 45 państw europejskich
i spoza Europy. Nadal w Procesie nie uczestniczy Białoruś.
Procesy integracji europejskiej i wielostronne działania struktur Unii Europejskiej
stały się katalizatorem dynamizującym Proces Boloński. Jego treść i zasięg geograficzny stanowią (komplementarne) uzupełnienie i wzbogacenie procesu europejskiego,
a także znaczące rozszerzenie akademickiej przestrzeni społecznej poza granice Unii
Europejskiej. Zaawansowane już wówczas (1999 r.) negocjacje akcesyjne z dziesięcioma postsocjalistycznymi krajami, aspirującymi do członkostwa w Unii, stwarzały
dodatkowo klimat sprzyjający temu, by w ramach Procesu Bolońskiego, w sprawach
kultury, nauki i szkolnictwa wyższego pójść dalej, poza granice i dotychczasowe
inicjatywy Wspólnot Europejskich oraz Rady Europy.
Deklaracja Bolońska jest dobitnym dowodem potwierdzającym ten tok i kierunek
myślenia. Już w jej pierwszym akapicie znajdujemy odniesienie się do procesu integracji europejskiej, osiągnięć Unii Europejskiej i dalszych pomyślnych perspektyw
w tym zakresie. Jednocześnie jednakże zauważa się: „Tymczasem w szerokich kręgach
akademickich, politycznych oraz w opinii publicznej pogłębia się świadomość
potrzeby stworzenia bardziej kompletnej i poszerzonej Europy, przede wszystkim
poprzez wzmocnienie jej wymiaru intelektualnego, kulturalnego, społecznego,
naukowego i technologicznego”.
Celem Procesu Bolońskiego jest więc dopełnienie procesu europejskiego nowymi
inicjatywami i działaniami wykraczającymi poza dominujące w Unii Europejskiej
rozwiązania odnoszące się głównie do płaszczyzny politycznej i ekonomicznej.
Dopatrywać się w tym można próby wyjścia poza schemat trzech filarów, w obrębie
których przebiega integracja krajów członkowskich UE9.
Nie oznacza to oczywiście, by problemy, które podnieśli sygnatariusze Deklaracji
Bolońskiej, umykały z pola widzenia przywódców Unii Europejskiej oraz jej organów
9
Przy okazji warto przypomnieć, że w 2002 r. grupa polskich intelektualistów, autorów i sygnatariuszy apelu przedstawionego przez Polską Radę Ruchu Europejskiego, wystąpiła z inicjatywą stworzenia
czwartego filaru UE, proponując objęcie nim, w ramach wspólnej polityki, między innymi edukacji
i kultury.
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i szeregu instytucji. Warto w tym miejscu podkreślić, że to właśnie Komisja Europejska, popierana przez środowiska akademickie, inspirowała podjęcie działań, które –
w ramach Procesu Bolońskiego zaowocowały inicjatywami na rzecz utworzenia
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.
Nie było więc i nie ma podstaw dopatrywania się w inicjatywach Procesu Bolońskiego prób separowania się i dystansowania wobec polityki Unii Europejskiej. Są one
bowiem, od samego początku tego ruchu, próbą wyartykułowania stanowiska
i wspólnej – europejskiej właśnie – reakcji na zjawiska i problemy występujące
w sferze szkolnictwa wyższego, a szerzej to ujmując, kultury i świadomości społecznej
we wszystkich państwach europejskich.
Deklaracja Bolońska jednoznacznie wskazuje na konieczność aktywizowania
nowych sił i odpowiednich mechanizmów strukturalnych zapewniających pokój,
rozwój demokracji oraz warunki „rozwoju społecznego i ludzkiego”. Niezastąpionym
czynnikiem tak rozumianego postępu i wzbogacania jego wymiaru kulturowego jest
dziś „Europa Wiedzy” (Europe of Knowledge). Idea ta definiuje wartości, na których
ufundowana jest tożsamość europejska i świadomość przynależności do wspólnej
przestrzeni społecznej i kulturowej. Stąd obywatele Europy czerpią zdolność podejmowania wyzwań, jakie niesie nowe tysiąclecie. Edukacja odgrywa w tym zakresie
rolę szczególnego rodzaju nośnika tych wartości i idei wspólnotowych oraz ich
interioryzacji w skali narodowej i europejskiej. To zaś sprzyja rozwojowi i umacnianiu
stabilnych, pokojowych i demokratycznych społeczeństw.
Realizacja celów Procesu Bolońskiego pozostaje w oczywistym i bardzo ścisłym
związku z zasadami funkcjonowania Unii Europejskiej, a zwłaszcza swobodami
w zakresie przepływu ludzi (pracowników), towarów, usług i kapitału. Już Deklaracja
Sorbońska mówiła o doniosłości działań na rzecz stworzenia europejskiego obszaru
szkolnictwa wyższego w kontekście właśnie mobilności (mobility) studentów i możliwości ich zatrudniania (employability) oraz generalnie poruszania się obywateli
państw europejskich na terenie kontynentu.
Deklaracja Bolońska wymienia problemy mobilności członków społeczności
akademickich krajów europejskich wśród sześciu szczegółowo opisanych zadań,
uważanych za najistotniejsze dla urzeczywistnienia idei EOSzW oraz promowania
europejskiego systemu szkolnictwa wyższego na skalę światową.
Cel ten ma być realizowany poprzez (1) „pokonanie przeszkód na drodze do
swobodnego przemieszczania się, ze szczególnym uwzględnieniem:
– w odniesieniu do studentów – możliwości podejmowania studiów i szkoleń oraz
związanych z tym świadczeń;
– w odniesieniu do nauczycieli, naukowców oraz personelu administracyjnego –
uznawania i waloryzacji okresów badań, nauczania i szkolenia spędzonych
w kontekście europejskim, bez uszczerbku ich ustawowych praw”.
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Sprawa mobilności studentów podnoszona jest również w kontekście (2) systemu
punktów kredytowych, takiego jak ECTS, który ma być odpowiednim środkiem
umożliwiania jak największej mobilności studentów10. Sygnatariusze Deklaracji
zobowiązali się do opracowania i promowania programów przemieszczania się studentów między krajami i uczelniami, co ma być swego rodzaju wizytówką europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego.
Prawo odbywania studiów w uczelniach różnych krajów ma oczywiście sens tylko
wówczas, (3) gdy programy nauczania na poszczególnych kierunkach oraz zasady
i metody oceny stopnia opanowania wiedzy będą w określonym stopniu podobne. To
niezbędne warunki uznawania osiągnięć studentów w zakresie opanowywania wiedzy
programowej i umożliwiania kontynuacji studiów w kolejnych, także zagranicznych
uczelniach. Ustalenie systemu punktów kredytowych umożliwiających przenoszenie
i uznawanie zaliczeń poszczególnych przedmiotów dla potrzeb wymiany międzynarodowej studentów wymaga stworzenia krajowych i uczelnianych systemów punktowych, koherentnych z systemem europejskim.
Do istotnych postanowień Deklaracji Bolońskiej należy postulat wprowadzenia
w państwach uczestniczących w procesie tworzenia EOSzW systemu (4) „łatwo
czytelnych i porównywalnych stopni” (easily readable and comparable degrees). To
ważny warunek uznawania w państwach Obszaru dyplomów i stopni (tytułów)
zdobytych w uczelniach krajowych, bez konieczności ich nostryfikowania. Pomocne
w tym zakresie ma być wdrożenie Suplementu do Dyplomu (Diploma Supplement)
zawierającego informacje pozwalające określić poziom i charakter wykształcenia
uzyskanego przez posiadacza dyplomu (absolwenta studiów wyższych), a w tym
charakterystykę zrealizowanego programu nauczania i rejestr jego indywidualnych
osiągnięć.
Uznawanie wykształcenia (dyplomu) zdobytego w innym kraju oznacza niejako
automatycznie uznanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu, do którego
przygotowuje dany kierunek i poziom studiów. To zaś umożliwia zatrudnianie obywateli Europy i podnosi międzynarodową konkurencyjność europejskiego systemu
szkolnictwa wyższego. Postanowienia te były jednocześnie obiecującą próbą nadania
unijnej (UE) idei wolnego przepływu ludzi nowego, specyficznego wymiaru i konkretnych treści odnoszących się do studentów i kadr uczelnianych. Szkolnictwo
10

Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System) powstał na przełomie
lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku jako mechanizm i katalog zasad uznawania
oraz przenoszenia zaliczonych zajęć. System ten powstał dla potrzeb międzynarodowej wymiany studentów w ramach programu Erasmus powołanego przez Wspólnotę Europejską. Szerzej na ten temat:
T. Saryusz-Wolski, System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem
studiów, Warszawa 2004.
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wyższe otrzymało tym samym sygnał o otwierających się nowych, w wymiarze międzynarodowym, możliwościach działania w zakresie programów, trybu i metod
nauczania. Stanowiło to ważny bodziec zdynamizowania krajowych systemów szkolnictwa wyższego jak i intensyfikowania współpracy z partnerami zagranicznymi.
Deklaracja nadawała tym przedsięwzięciom jakby ideowe ramy i motywację oraz –
dzięki zaangażowaniu rządów – podstawy prawne i organizacyjne. Ogół podejmowanych działań powodował w wymierny sposób międzynarodową atrakcyjność
i konkurencyjność EOSzW, co jest ważnym celem wskazywanym w Deklaracji.
Założenia i cele Procesu Bolońskiego, choć nie naznaczone tendencją do unifikowania w ramach EOSzW odmiennych dotąd narodowych systemów szkolnictwa
wyższego, zawierają jednakże postulat wprowadzania względnie jednolitych schematów organizacyjnych i proceduralnych dotyczących przebiegu studiów. Jednym
z posunięć tego typu służącym osiąganiu celów EOSzW jest (5) wprowadzenie modelu
studiów dwustopniowych obejmujących dwa główne cykle kształcenia: niższy (undergraduate) i wyższy (graduate)11.
Postanowiono przy tym, iż podjęcie studiów w ramach cyklu drugiego możliwe
jest po pomyślnym ukończeniu studiów cyklu pierwszego, trwającego minimum trzy
lata. Jednocześnie ustalono, iż stopień uzyskany po pierwszym cyklu będzie traktowany na europejskim rynku pracy jako potwierdzenie odpowiedniego poziomu
kwalifikacji. Drugi etap natomiast powinien prowadzić do nadania absolwentowi
stopnia (tytułu) „master” i/lub „doctorate degree”, jak to ma miejsce w wielu państwach
Europy. Wkrótce jednak okazało się, że część uczelni optuje na rzecz pozostawienia
zintegrowanych (jednolitych) studiów prowadzących bezpośrednio do uzyskania
stopnia (tytułu) i dyplomu odpowiadającego ukończeniu studiów drugiego stopnia.
Ma to miejsce np. w odniesieniu do studiów prawniczych i medycznych.
Ważnym filarem EOSzW jest (6) działanie na rzecz zapewnienia wysokiej jakości
kształcenia. Jest to rzeczywiście chyba najistotniejszy cel współpracy, gdyż chodzi tu
o zapewnienie możliwie najwyższego poziomu wiedzy i umiejętności absolwentów.
Dlatego ta dziedzina współpracy należy do pakietu działań priorytetowych, co nieustannie podkreślane jest w trakcie kolejnych spotkań międzynarodowych gremiów
i w dokumentach dotyczących tej problematyki. Podjęto w tym zakresie szereg
postanowień i zobowiązań mających stymulować postęp w nauczaniu. Jednym z takich
kroków było wprowadzenie systemu akredytacji (lub podobnych procedur). Współpraca międzynarodowa i udział ekspertów zagranicznych w działaniach prowadzących
do zapewnienia jakości kształcenia również ma sprzyjać realizacji przyjętych celów.
11
Deklaracja Sorbońska mówiła o pierwszym cyklu (first cycle degree) zapewniającym odpowiedni
poziom kwalifikacji oraz o graduate cycle z rozróżnieniem (shorter) master’s degree oraz (longer) doctor’s
degree.
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Realizacja celów wskazanych w Deklaracji Bolońskiej wymaga sprawnej koordynacji polityki edukacyjnej oraz aktywnej współpracy międzyrządowej przy znaczącym
udziale kompetentnych europejskich organizacji pozarządowych. Dlatego sygnatariusze Deklaracji ustanowili stały mechanizm i formy współpracy, wsparcia i nadzoru.
Temu mają między innymi służyć cykliczne spotkania ministrów właściwych do
spraw szkolnictwa wyższego w państwach uczestniczących w Procesie oraz inne formy
współdziałania, uzgadniania stanowisk i wymiany informacji. Na rok 2001 wyznaczono termin ponownego spotkania celem przeprowadzenia oceny realizacji przyjętych zobowiązań oraz wskazania dalszych działań.
Zgodnie z ustaleniami, w dniach 18–19 maja 2001 r., w Pradze, odbyła się pierwsza
Konferencja Ministrów Edukacji krajów sygnatariuszy Deklaracji Bolońskiej12. Okres
dwóch lat, jaki upłynął od podpisania Deklaracji był pierwszym etapem realizacji
nakreślonych w niej zadań. Zgromadzeni w Pradze ministrowie i eksperci dokonali
pewnego rodzaju przeglądu stanu dokonań uczestników Procesu Bolońskiego, wskazując na potrzebę konsekwentnego wdrażania przyjętych postanowień i inicjatyw
takich, jak na przykład Plan działań na rzecz mobilności przyjęty przez Radę Europejską w Nicei w 2000 r.
Przedstawiony na Konferencji raport „Kontynuacja procesu bolońskiego” potwierdzał, iż cele wyznaczone przez Deklarację Bolońską są powszechnie akceptowane
przez większość państw sygnatariuszy, a także przez (autonomiczne) uniwersytety
i inne instytucje szkolnictwa wyższego. Z satysfakcją podkreślano, iż wskazania
bolońskie stały się w widoczny sposób podstawą wyznaczania kierunków rozwoju
szkolnictwa wyższego, a szereg europejskich stowarzyszeń i instytucji wystąpiło
z inicjatywami mającymi na celu rozszerzenie zasięgu procesu bolońskiego. Ze
szczególnym naciskiem ministrowie podkreślili zaangażowanie Komisji Europejskiej
w konstruktywne wspieranie tego procesu. W Komunikacie końcowym wskazano
jako nowe kierunki działania :
– promocję kształcenia przez całe życie (inaczej – kształcenia ustawicznego);
– wzmocnienie współpracy z instytucjami szkolnictwa wyższego oraz zwiększenie
zaangażowania studentów na rzecz realizacji zadań Procesu;
– stałe podnoszenie, dokumentowanie i promowanie atrakcyjności Europejskiego
Obszaru Szkolnictwa Wyższego poza Europą.
W Komunikacie wskazano też na potrzebę powołania struktury zajmującej się
organizowaniem i ogólnym kierowaniem zaplanowanymi działaniami. Zaproponowano powołanie grupy kontynuującej prace (follow-up group) oraz grupy przygoto-

12

Zob. Komunikat (w jęz. polskim) ze spotkania w Pradze: „Ku europejskiemu obszarowi szkolnictwa wyższego”, www.menis.gov.pl/proces_bolonski/p_prawne/km_praha.php.
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wawczej do kolejnego spotkania Ministrów (preparatory group). W ich skład weszli
przedstawiciele państw sygnatariuszy, nowych członków i Komisji Europejskiej;
przewidziano również miejsca dla przedstawicieli państw spoza Unii Europejskiej.
Jako organy konsultacyjne podczas dalszych prac wskazano Europejskie Stowarzyszenie Uniwersyteckie (EUA), Europejskie Stowarzyszenie Instytucji Szkolnictwa
Wyższego (EURASHE) oraz Krajowe Związki Studentów Europy (ESIB) a także Radę
Europy.
Zgromadzeni w Pradze Ministrowie zalecili grupie kontynuującej prace organizowanie seminariów poświęconych problemom współpracy w zakresie akredytacji
i gwarancji jakości, uznawalności i stosowania systemu punktów kredytowych, rozwoju
wspólnych stopni, znoszenia barier hamujących mobilność, kształcenia ustawicznego,
zaangażowania studentów i rozszerzania procesu bolońskiego. W wyniku tych postanowień przeprowadzono szereg tego rodzaju seminariów, na których wymieniano się
doświadczeniami i poszukiwano możliwości coraz pełniejszej realizacji zadań wynikających z programu tworzenia europejskiej przestrzeni akademickiej.
W dniach 18–19 września 2003 r., w Berlinie, odbyła się kolejna (druga) Konferencja Ministrów Edukacji krajów sygnatariuszy Deklaracji Bolońskiej. Na Konferencję
przybyli przedstawiciele 33 krajów obecnych na Konferencji Praskiej oraz 7 nowych
krajów deklarujących gotowość włączenia się do Procesu Bolońskiego13. Przyjęty na
zakończenie spotkania Komunikat Końcowy jest dość obszerny, jak na tego rodzaju
dokument. Jego treść i stylistyka nadają mu zdecydowanie programowy charakter14.
Komunikat zawiera podsumowanie dotychczasowych działań i osiągnięć uczestników Procesu Bolońskiego. Jest jednak oczywiste, że faktyczna realizacja postanowień
to zadanie złożone, wymagające pokonywania licznych niekiedy barier natury organizacyjnej, ekonomicznej oraz mentalnej. Dlatego uczestnicy Konferencji Berlińskiej
traktują jako ciągle aktualne i zobowiązujące podjęte wcześniej ustalenia, które
dotyczyły:
– zapewnienia (wysokiej) jakości szkolnictwa wyższego,
– dwustopniowości studiów,
– promocji mobilności studentów, kadry akademickiej i administracyjnej
uczelni,
13
Byli to przedstawiciele Albanii, Andory, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki
Macedonii, Serbii i Czarnogóry, Rosji i Watykanu. Odtąd w Procesie Bolońskim uczestniczyło 40
krajów.
14
„Realising the European Higher Education Area”. Communique of the Conference of Ministers responsible for Higher Education in Berlin on 19 September 2003. Zob. www.bologna-berlin2003.de. Treść
Komunikatu Konferencji Berlińskiej w języku polskim, zob. Realizacja europejskiego obszaru szkolnictwa
wyższego. Materiały związane z procesem bolońskim, oprac. i wydanie Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu, Warszawa 2003, s. 20–30.
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– stosowania systemu punktów kredytowych (ECTS),
– przyjęcia systemu zrozumiałych i porównywalnych stopni,
– aktywnego udziału instytucji szkolnictwa wyższego oraz partnerskiego uczestnictwa studentów w Procesie,
– promocji wymiaru europejskiego w nauczaniu oraz atrakcyjności szkolnictwa
europejskiego,
– angażowania się szkolnictwa wyższego w proces kształcenia przez całe życie.
W toku dyskusji podkreślano coraz poważniejszy postęp w realizacji założeń
Deklaracji Bolońskiej. Mocno akcentowano też potrzebę przyspieszenia działań w tym
zakresie. Jako szczególnie ważne zadanie na najbliższe dwa lata (do 2005 r.) uznano:
stymulowanie i monitorowanie rozwoju jakości szkolnictwa wyższego, wprowadzenie
dwustopniowego cyklu studiów oraz wdrożenie zasady uznawalności dyplomów
i okresów studiów.
Konferencja Berlińska wniosła ponadto do katalogu zadań nowe wskazania, które
w poważnym stopniu rozszerzały przedmiotowy zakres Procesu Bolońskiego. Ministrowie podjęli, pomijany właściwie dotąd problem związku badań naukowych
i dydaktyki szkoły wyższej. W tym kontekście wyartykułowano postulat rozszerzenia
dwustopniowego systemu studiów o stopień trzeci, którym będą studia doktoranckie.
Kształcenie na poziomie doktorskim ma wpłynąć na intensyfikację zadań wyższych
uczelni w zakresie badań naukowych, a tym samym służyć podnoszeniu poziomu
nauczania. Europejskie szkolnictwo wyższe zyska w ten sposób wyrazistą cechę
wyróżniającą, podnosząc zarazem swoją atrakcyjność wobec innych partnerów
społecznych i szkolnictwa wyższego spoza kontynentu.
Refleksja nad koniecznością umacniania związku kształcenia i badań naukowych
zrodziła się w wyniku analizy rozwoju sytuacji w zakresie zaangażowania europejskich
i pozaeuropejskich ośrodków naukowych nie tylko w rozwój technologiczny, ale także
w rozwiązywanie problemów społecznych. Cele Procesu Bolońskiego nie sprowadzały
się bowiem do rozwiązywania problemów nauczania, toteż ministrowie zwrócili się
do europejskich instytucji szkolnictwa wyższego o zwiększenie, poprzez podejmowanie stosownych badań, ich roli w rozwoju technologicznym, społecznym i kulturowym oraz w zakresie potrzeb społecznych.
Nie sposób, mówiąc o ustaleniach Konferencji Berlińskiej, nie zauważyć jak mocno
zaakcentowany został wymiar społeczny dokonujących się i projektowanych zmian
europejskiego szkolnictwa wyższego. Przede wszystkim wybija się tu stwierdzenie
uznające szkolnictwo wyższe jako dobro publiczne i przedmiot publicznej odpowiedzialności. Dążenie do zwiększania jego konkurencyjności niesie bowiem groźbę
ograniczania jego otwartości i dostępności dla szerokich kręgów młodzieży. Dotyczy
to głównie młodych ludzi ze środowisk o niższym statusie materialnym i socjalnym.
Odnosząc się do tej swoistej pułapki programu podnoszenia poziomu wyższych
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uczelni, ministrowie stwierdzili, że „Konieczność zwiększenia konkurencyjności musi
być równoważona obiektywną poprawą cech społecznych Europejskiego Obszaru
Szkolnictwa Wyższego, zmierzającą do wzmocnienia spójności społecznej i zmniejszenia nierówności tak społecznych, jak z uwagi na płeć, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim”.
Wdrażanie postanowień zawartych Komunikacie końcowym oraz ogólne kierowanie Procesem Bolońskim i przygotowanie następnego spotkania ministrów powierzono zespołowi zajmującemu się kontynuowaniem prac (Follow-up Group). W tym
zakresie dokonano pewnych zmian. W skład Grupy wchodzą przedstawiciele państw
uczestników Procesu Bolońskiego i Komisji Europejskiej oraz Rady Europy, EUA,
EURASHE, ESIB i UNESCO/CEPES jako członkowie konsultanci. Grupa zbiera się
co najmniej dwa razy w roku. Grupa przygotowuje również sprawozdanie przed
następnym spotkaniem ministrów. Pomiędzy spotkaniami Grupy nad przebiegiem
prac czuwa Rada (Board). Przewodniczy jej przedstawiciel kraju pełniącego aktualnie
prezydencję w Unii Europejskiej a wiceprzewodniczącym zostaje reprezentant kraju,
w którym odbędzie się następna konferencja ministrów. Ponadto w skład Rady
wchodzą jako członkowie przedstawiciele kraju poprzedniej i następnej prezydencji
w UE, przedstawiciele trzech krajów uczestników Procesu, wybrani na okres jednego
roku, przez Follow-up Group w drodze głosowania, Komisja Europejska oraz jako
członkowie konsultanci Rada Europy, EUA, EURASHE i ESIB. Prace Follow-up Group
i Rady wspiera Sekretariat powołany przez państwo, które będzie gościć następną
Konferencję Ministrów. Sekretariat pełni praktycznie rolę punktu kontaktowo-informacyjnego.
Zgodnie z ustaleniami Komunikatu Berlińskiego, w dniach 19–20 maja 2005 r.
w Bergen (Norwegia) odbyła się trzecia już Konferencja z udziałem 45 ministrów do
spraw szkolnictwa wyższego15. Wypadała ona na półmetku ustalonego w Deklaracji
Bolońskiej dziesięcioletniego okresu, w którym podjęto się stworzyć Europejski
Obszar Szkolnictwa Wyższego. Raport Grupy Follow-up przynosił informacje o zaangażowaniu uczestników Procesu w realizację założonych celów, wsparciu programu
ze strony nowych partnerów (między innymi koła biznesu) i znaczącym wzroście
pomocy (finansowej i logistycznej) ze strony Komisji Europejskiej. Zawarte w nim
zostały też informacje dotyczące pojawiających się trudności wdrożeniowych i pewnych barier, zwłaszcza na poziomie krajowym.
Komunikat końcowy Konferencji zawiera pozytywną ocenę stopnia wdrażania
założeń bolońskich. Podkreślono przy tym, iż ważną rzeczą jest, aby postęp ten był

15

W Bergen do grona państw uczestniczących w Procesie Bolońskim dołączyły: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia oraz Ukraina. Odtąd ruch boloński liczy 45 państw uczestniczących.
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konsekwentnie osiągany we wszystkich uczestniczących państwach. Ta uwaga wyraźnie sugeruje, iż nie we wszystkich krajach zakładane zmiany następują w oczekiwanym
tempie i zakresie. Ministrowie zalecają w tym względzie zwiększenie wymiany wiedzy
specjalistycznej między uczestnikami Procesu, co ma pomóc w podnoszeniu zdolności do realizacji przyjętych zadań.
Wyrazom satysfakcji z powodzenia uzyskanego we wdrażaniu dwustopniowego
systemu studiów (w większości państw kształci się w nim więcej niż połowa studentów) towarzyszyła jednak krytyczna refleksja dotycząca przeszkód związanych
z dostępem młodzieży do poszczególnych cyklów. Chodziło zapewne o tzw. drożność
między oboma cyklami i zasady dostępności do studiów drugiego poziomu. Otwarcie
powiedziano też o pewnej pułapce dwuszczeblowości studiów wyższych objawiającej
się między innymi preferowaniem przez pracodawców osób posiadających ukończone
studia drugiego stopnia. Ministrowie wskazali na potrzebę nasilenia dialogu społecznego w celu ułatwienia zatrudniania absolwentów studiów licencjackich, włączając
w to zatrudnianie na odpowiednich stanowiskach w służbie cywilnej.
Pełniejszej realizacji zadań Procesu służyć ma przyjęcie tzw. Ramowej struktury
kwalifikacji dla EOSzW, obejmujące wszystkie trzy cykle kształcenia zawierające opisy
każdego cyklu przedstawiające efekty kształcenia i umiejętności absolwentów, a także
zakresy punktów kredytowych dwóch pierwszych cyklów16. Postanowiono też, iż do
2010 r. opracowane zostaną narodowe ramowe struktury kwalifikacji, zgodnie z założeniami struktury Ramowej. Prace w tym zakresie rozpoczną się do 2007 r.
Podnoszenie poziomu szkolnictwa wyższego to ważny, strategiczny cel Procesu
Bolońskiego. Komunikat z Bergen wskazuje na znaczny deficyt praktyki wobec
założeń Deklaracji Bolońskiej. Wciąż pozostaje w tym zakresie wiele do zrobienia,
zwłaszcza w kwestii zaangażowania studentów i intensyfikacji współpracy międzynarodowej. Ministrowie zaaprobowali dokument proponowany przez ENQA (Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym)
określający standardy oraz wskazówki zapewnienia jakości w EOSzW17. Raport ten
prezentuje również wyniki analizy możliwych sposobów zapewnienia odpowiedniego
systemu badania krajowych aplikacji mechanizmów i zasad zapewnienia jakości i/lub
akredytacji agencji (organów), formułując propozycję przeglądu tych przedsięwzięć

16

Zob. Ramowa struktura kwalifikacji Europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego. Ministerstwo
Nauki, Techniki i Innowacji Danii, Luty 2005, wyd. polskie (MEN). Materiały z Konferencji europejskich
ministrów do spraw szkolnictwa wyższego, Bergen, 19–20 maja 2005 r., Warszawa 2005.
17
Zob. Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze
Szkolnictwa Wyższego, wyd. polskie (MEN). Materiały z Konferencji europejskich ministrów do spraw
szkolnictwa wyższego, Bergen, 19–20 maja 2005 r., Warszawa 2005.
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według reguły peer review. Służyć ma temu również stworzenie europejskiego rejestru
agencji zapewnienia jakości oraz utworzenie Europejskiego Komitetu do spraw
Rejestru jako organu czuwającego nad dopuszczeniem agencji do rejestru i powołanie
Europejskiego Forum Konsultacyjnego na rzecz Zapewnienia Jakości Szkolnictwa
Wyższego.
Uznawanie dyplomów i okresów studiów jest przedmiotem szczególnego zainteresowania rozmaitych gremiów na forum międzynarodowym oraz instytucji, organów
i obywateli poszczególnych państw. Do otwarcia konferencji Bergen już 35 państw
z 45 uczestniczących w Procesie Bolońskim ratyfikowało Konwencję Lizbońską
o Uznawalności. To poważny sukces wspólnych kampanii wielu instytucji i autorytetów zaangażowanych w tę sprawę. Na obecnym etapie, podkreślono, należy propagować przedsięwzięcia na rzecz uznawania wspólnych dyplomów wydawanych w dwóch
lub większej liczbie państw EOSzW. Pod kątem uznawania należy również spojrzeć
na rozwijające się projekty kształcenia ustawicznego oraz uznawania wcześniejszej
nauki, w tym kształcenia nieformalnego i incydentalnego.
Uczestnicy Konferencji wskazali stojące przed ruchem bolońskim wyzwania
i priorytety, wśród których zasadnicze znaczenie ma zespolenie kształcenia i badań
naukowych. W pełni potwierdzono postulaty poprzedniej (berlińskiej) Konferencji,
zalecając synergiczną współpracę szkolnictwa wyższego z innymi sektorami badań
w poszczególnych państwach oraz pomiędzy EOSzW a Europejską Przestrzenią
Badawczą. Ważną rolę w realizacji tego zadania spełnia uzgodnienie kwalifikacji
poziomu doktoranckiego z kompleksową ramową strukturą kwalifikacji dla EOSzW.
Ministrowie sugerują, aby trzeci cykl kształcenia (studia doktoranckie) trwał 3–4 lata
(w pełnym wymiarze godzin) a programy doktoranckie promowały kształcenie
interdyscyplinarne oraz rozwój umiejętności, które będą zbieżne z potrzebami poszerzonego rynku pracy.
W Komunikacie znalazło się również potwierdzenie postulatu szerokiego społecznego dostępu do szkolnictwa wyższego, co ma umacniać wymiar społeczny Procesu
Bolońskiego. Podkreślono, że głównie na rządach poszczególnych państw ciąży
obowiązek zapewnienia studentom odpowiednich warunków umożliwiających
ukończenie studiów poprzez usuwanie trudności związanych z ich warunkami
społecznymi i ekonomicznymi. Dotyczy to zwłaszcza grup o niższym statusie społecznym.
Mobilność studentów oraz kadry uczelnianej, będąca jednym z kluczowych celów
Procesu Bolońskiego, w dalszym ciągu wymaga starań na rzecz likwidacji występujących przeszkód. Konieczne są w tym zakresie ułatwienia w uzyskiwaniu wiz i pozwoleń na pracę a także skuteczniejsze propagowanie udziału w programach mobilności, które powinny z założenia zapewniać uznanie okresów studiów odbytych w ich
ramach za granicą.
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EOSzW musi być otwarty i być atrakcyjny dla innych części świata stając się źródłem inspiracji dla zrównoważonej wymiany studentów i kadry uczelnianej oraz
międzynarodowej współpracy instytucji szkolnictwa wyższego. Ma to również
ogromne znaczenie dla międzykulturowego zrozumienia i szacunku. Należy więc
określić regiony partnerskie i dążyć do zintensyfikowania z nimi wymiany idei i doświadczeń. Grupa Follow-up została zobowiązana do rozwinięcia i uzgodnienia
strategii w zakresie owego zewnętrznego wymiaru Procesu Bolońskiego.
Inwentaryzacja działań do 2007 r. zakłada skoncentrowanie się na następujących
problemach:
– wprowadzenie proponowanych standardów i wskazówek w zakresie zapewnienia
jakości (raport ENQA),
– wdrożenie narodowych ramowych struktur kwalifikacji,
– przyznawanie i uznawanie wspólnych dyplomów (w tym doktorskich),
– tworzenie możliwości dla elastycznych ścieżek kształcenia, w tym procedur
uznawania wcześniejszej nauki.
Grupie wdrożeniowej powierzono przygotowanie odpowiednich raportów na
następną Konferencję, którą zaplanowano na 2007 r. w Londynie. Do tego roku
w dużej mierze powinien zakończyć się proces realizacji zadań w zakresie systemu
studiów, zapewnienia jakości oraz uznawania dyplomów i okresów studiów. Ważnym przedmiotem oceny postępu prac ma być wymiar społeczny Procesu Bolońskiego.
W niezbyt odległej perspektywie czasowej jawi się rok 2010, przyjęty jako data
graniczna realizacji celów Procesu Bolońskiego. Ministrowie zgromadzeni w Bergen
potwierdzili doniosłość projektu, jakim jest powołanie EOSzW oraz jego znaczenie
dla procesu budowy społeczeństwa opartego na wiedzy. Rola szkolnictwa wyższego
ma w tym względzie kluczowe znaczenie i to dlatego zasada publicznej odpowiedzialności za szkolnictwo wyższe musi być punktem wyjścia debaty społecznej i decyzji
władz odpowiedzialnych za tę dziedzinę życia społecznego. Problem jest najwyższej
rangi, gdyż szkolnictwo wyższe, choć znalazło się na rozdrożu wyboru pomiędzy
działalnością badawczą, edukacją i innowacyjnością, jest ono także kluczem do
konkurencyjności Europy. Realizacja celów określonych w Deklaracji Bolońskiej
wymaga intensywnych działań instytucji szkolnictwa wyższego, zachowujących
autonomię niezbędną do wprowadzenia uzgodnionych reform, a jednocześnie zapewnienia im odpowiednich funduszów.
Lapidarną konkluzją dotyczącą charakteru, struktury i celów EOSzW jest zawarte
w Komunikacie końcowym Konferencji stwierdzenie: „EOSzW jest oparty na trzech
cyklach, przy czym funkcja każdego z poziomów polega na przygotowaniu studenta
dla rynku pracy, dalszego budowania kompetencji i aktywnej postawy obywatelskiej.
Kompleksowe ramowe struktury kwalifikacji oraz uzgodniony zbiór europejskich
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standardów i wskazówek dla zapewnienia jakości oraz uznawania stopni i okresów
studiów także stanowią kluczowe cechy charakteryzujące strukturę EOSzW”.
Realizacja celów Procesu Bolońskiego zmusza również do podjęcia próby spojrzenia poza rok 2010. Zmieniająca się nieustannie sytuacja w Europie i świecie niesie
nowe wyzwania a także konieczność nowego podejścia do zadań, które dotąd realizują
państwa uczestniczące w tworzeniu EOSzW. W tych warunkach należy również
poszukiwać nowych partnerów i włączać ich do realizacji idei bolońskiej18. Próg 2010
roku nie zamyka horyzontu czasowego wizji szkolnictwa wyższego Europy po tej
dacie. Autorzy Komunikatu z Bergen mówią o tym jednoznacznie: „musimy rozważyć odpowiednie rozwiązania niezbędne do wsparcia kontynuacji rozwoju po roku
2010”.
Zgodnie z wypracowanym trybem kontynuacji prac w okresie między konferencjami ministrów, w dniach 12–13 października 2005 r. w Manchesterze odbyło się
posiedzenie Grupy Follow-up. Odpowiednio do zaleceń Komunikatu Konferencji
Ministrów w Bergen opracowano plan pracy na lata 2005–2007. Ustalono w nim
powołanie sześciu międzynarodowych grup roboczych, prowadzenie przez organizacje międzynarodowe czterech specjalistycznych projektów, kalendarz siedmiu
oficjalnych seminariów Procesu Bolońskiego oraz prowadzenie tematycznych dyskusji w Grupie19.
W uwagach podsumowujących posiedzenie Grupy podkreślono postępującą
strukturalizację Procesu Bolońskiego i znaczenie seminariów jako formy inicjowania
nowych tematów. Stwierdzono też, że problemy budzące pewne kontrowersje (np.
ramowe struktury kwalifikacji, rejestr agencji akredytacyjnych i inne), zgodnie
z Komunikatem z Bergen, będą przedmiotem dalszych prac. Potwierdzono też, że
zarysowała się rozbieżność między stanowiskiem Komisji Europejskiej a znaczną
częścią uczestników ruchu bolońskiego w kwestii ramowej struktury kwalifikacji,
Komisja bowiem zamierza (jednostronnie) rozszerzyć ustalenia przyjmowane w Unii
Europejskiej na wszystkie kraje uczestniczące w Procesie. Oponenci tego stanowiska
Komisji opowiadają się za rozwiązaniami wypracowanymi autonomicznie w ramach
Procesu Bolońskiego.
Kolejną konferencję ministrów zaplanowano na 2009 r., a gotowość jej organizacji,
podczas obrad w Bergen, zgłosiły Belgia, Holandia i Chorwacja. Następne spotkanie
18

Do Grupy Follow-up włączono jako nowych członków konsultantów: Paneuropejską Organizację
Edukacja Międzynarodowa (EI), Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości Kształcenia (ENQA) oraz
Europejski Związek Konfederacji Przemysłu i Pracodawców (UNICE).
19
Zob. Sprawozdanie z posiedzenia grupy kontynuującej prace w ramach wdrażania Deklaracji Bolońskiej Manchester 12–13 październik 2005 r., Dokumentacja Departamentu Szkolnictwa Wyższego MEiN,
pismo datowane: Warszawa 21.10.2005.
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Grupy Follow-up przewidziano na 6–7 kwietnia 2006 r. w Wiedniu. Pojawiła się
również inicjatywa, aby w 2010 r. zorganizować specjalną konferencję poświęconą
ocenie przebiegu i stopnia realizacji celów wytyczonych w 1999 r. w Bolonii. Konferencja ta miałaby się odbyć we Francji, co stanowi wyraźne nawiązanie do Deklaracji
Sorbońskiej.
Najistotniejsze z punktu widzenia realizacji celów Procesu Bolońskiego jest wdrażanie uzgodnionych przedsięwzięć i wspólnych decyzji. W efekcie, mimo istniejących
oraz pojawiających się nowych przeszkód i trudności, Europa przybliży się znacząco
do obrazu regionu posiadającego najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarkę
świata, opartą na wiedzy, z większą ilością lepszych miejsc pracy i większą spójnością
społeczną, a jej systemy edukacji i kształcenia stawać się będą „światową jakością
odniesienia”, jak na szczycie w Barcelonie, w marcu 2002 r., stwierdzili szefowie państw
i rządów Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Komplementarne i wzajemnie
wspierające się działania struktur europejskich, a zwłaszcza organów Unii Europejskiej, oraz tak licznego grona uczestników Procesu Bolońskiego stanowią niezwykle
ważny syndrom europejskiej jedności jako dynamicznego procesu historycznego.
Polska jest aktywnym uczestnikiem Procesu Bolońskiego. Nasz kraj był inicjatorem
szeregu przedsięwzięć oraz koncepcji przedstawianych w różnych gremiach tego
ruchu. Cele wskazane w Deklaracji Bolońskiej są całkowicie zbieżne z polskimi tradycjami szkolnictwa wyższego i współczesnymi wartościami akademickimi. Przemiany transformacyjne i towarzyszące im otwarcie Polski na europejską aksjologię
oraz humanistyczne wartości uniwersalne umożliwiły naszym instytucjom akademickim, a w szczególności polskim uniwersytetom, czynną obecność na forum międzynarodowym, w tym włączenie się do Procesu Bolońskiego.
Dokonujące się od początku lat dziewięćdziesiątych poprzedniego wieku zmiany
w szkolnictwie wyższym naszego kraju, co do zasady, przebiegają w duchu Procesu
Bolońskiego. Najnowszym i dobitnym tego przykładem są regulacje prawne zawarte
w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.
1365). Przyjęte w ustawie rozwiązania są w pełni kompatybilne z zasadami i ustaleniami ruchu bolońskiego. Ocena ta dotyczy nie tylko ustanowienia trzech poziomów
studiów (licencjackie/inżynierskie, uzupełniające magisterskie i doktoranckie).
Działalność legislacyjna i organizacyjna w innych dziedzinach (między innymi
w zakresie uznawania kwalifikacji i dyplomów czy funkcjonowania mechanizmu
akredytacji) sytuuje Polskę w grupie krajów najbardziej zaangażowanych we wdrażaniu idei bolońskich. Polska wnosi w ten sposób istotny wkład do realizacji idei, które
legły u podstaw Deklaracji Bolońskiej.
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Summary

Phenomena occurring in the European higher education system for the last tens of years

have been inseparably linked with social, political and economic changes on our continent.
They are in particular clearly combined with aspirations for building Europe as a space of
peace and international co-operation. An input of work academic centres have made in the
after-war reconstruction of Europe illustrates meaningfully their significance as a contributory
factor to social progress based on truth, knowledge and skills.
A new situation was created across the continent and in the world after the Eastern bloc
collapsed and the former states of the so-called real socialism embarked on transformation of
their political systems. The idea of European integration acquired a dimension that has been
unimaginable so far because these states manifested their absolute attachment to European
values as well as acceptance of civilisation and cultural order built on such a foundation.
Almost all academic centres in the former Soviet bloc got involved in the international
academic movement that was emerging out of the ideas expressed in the Bologna Magna Charta
Universitatum, which was adopted at the oldest European University in Italian Bologna (1988).
The Lisbon Convention on recognising university qualifications in the European region (1997)
and the Sorbonne Declaration (1998) spoke for the evolvement of the concept of creating
a strategic pan-European project of the unity of higher education. The Joint Declaration of the
European Ministers of Education signed on 19 June 1999 by ministers of 29 countries, immediately called the Bologna Declaration, opened a new, important stage of co-operation and
development, which has been defined as the Bologna Process since then. This document provides for the construction of the European Higher Education Area by 2010 as a systematic space
based on common discussions and decisions about the co-operation of governments, academic
centres, international and national institutions involved in science and education.
The system of comparable professional and scientific degrees (titles) provides for easier
employability in the European common market. The agreed changes in national models of
education aimed at reaching the three-level structure of studies, and an increased emphasis
placed on research assignments in the Universities, are to promote the improvement of the
study quality. The promotion of students’ and University staff ’s mobility is not only for providing them with an opportunity for freedom of travelling in the European territory but it is also
for extending the knowledge of the world, bringing people together and collecting new
experiences in the environment of different cultures. All this conditions shaping of the new
uniting Europe that is built under the Europe of Knowledge watchword pinpointing its
accurate sense and nature.
Poland has been actively involved in the Bologna Process since the late 1980’s. The changes
occurring now in higher education are fully compatible with the principles of the Bologna
movement and with what has been mutually agreed by its participants. Polish academic
institutions and their respective authorities face a series of problems that should be gradually
eliminated to ensure that the Bologna Process means more opportunities for improving
knowledge, learning about the world and realising personal aspirations to all Polish students
and scholars. And last but not least, it is important for Polish universities to become centres
to which students and lecturers from all over the European Area will be willing to come.
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Charakter chińskiej odrębności

Na specyfikę chińskiej odrębności – a właściwie wręcz wyjątkowości – ekono-

micznej składają się istotne czynniki. Po części nagromadzone przez kilkutysięczną
ewolucję historyczną, z licznymi jej przyspieszeniami, zwolnieniami i cofnięciami.
Obok zwrotnych oddziaływań, wynikających z wewnętrznych przemian politycznych
i społecznych, na zaawansowanie i obecny kształt gospodarki Chin wpłynęły także
niezwykle silnie okoliczności zewnętrzne. Polegające przede wszystkim na wielkich
reformach ustrojowych, wytwarzających grunt dla zmienionej aktywności ludzi,
torujących drogę przemianom ekonomicznym i aktywności mas ludzkich, wtłoczonych w ramy nowych szans życiowych. Reformach, dokonywanych nawet w bardzo
odległych regionach.
Zasadniczy systemowy przeskok Europy od siedemnastego i osiemnastego wieku
a Japonii od stulecia dziewiętnastego spowodował w relatywnie krótkim czasie przeobrażenia techniczne i technologiczne, które oznaczały dla Chin wyraźną stagnację – w sensie światowych porównań rozwojowych. Stagnację wynikającą z konserwatyzmu ustrojowego oraz z dotkliwej izolacji symbolizowanej przez Wielki Mur.
W odróżnieniu od europejskiej ekspansywności, prowadzącej m.in. do podbojów
Ameryki, Afryki i części Azji. Od europejskiej agresywności, która dotarła wreszcie
do Chin, z wszystkimi z tego wynikającymi konsekwencjami gospodarczymi.
W sferze ekonomicznej występuje w Chinach coraz pełniejsze, choć głównie
w sferach inteligenckich, koncepcyjnych zrozumienie mechanizmów i prawidłowości
w wymiarach wynikających przede wszystkim z poprawnej analizy procesów obserwowanych w świecie zewnętrznym. Z uznaniem dla węzłowych dokonań gospodarki
północnoamerykańskiej, zachodnioeuropejskiej i japońskiej. Ale też z przekonaniem,
że dosłowne, mechaniczne naśladowanie całości ustrojowej odmiennych państw
i regionów byłoby logicznym nieporozumieniem.
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Z kolei poszukiwanie własnych dróg rozwojowych, łączących gospodarkę rynkową
z selektywnym współdziałaniem odrębnego systemu państwowej polityki ogólnej
i gospodarczej, instytucji i środków publicznych, jest o tyle trudniejsze, że nie ma do
dyspozycji sprawdzonych gdziekolwiek i kiedykolwiek dotąd wzorów kompleksowych.
W efekcie kreatywne w tym sensie państwo i jego elity muszą liczyć się z możliwymi
błędami, zahamowaniami, a nawet przejściowymi bądź trwalszymi kryzysami natury
gospodarczej (np. z racji skłonności niektórych sił do przegrzania koniunktury)
i społeczno-politycznej (np. z powodu idealistycznej skłonności innych sił do naśladowania zachodnich rozwiązań demokratycznych, bez względu na ich wciąż ograniczoną doskonałość i mało wyobrażalną natychmiastową przenoszalność do Chin lub
innych krajów Azji)1.
W efekcie zaistniała też nowa terminologia, operująca takimi pojęciami jak „demokracja kolektywistyczna” lub po prostu „chińska”, obok „autorytaryzmu oświeconego”.
I nowe działania, polegające m.in. na podkreślaniu konieczności bardzo stopniowych
reform pozaekonomicznych, na torowaniu drogi gospodarce ułatwieniami politycznymi,
a także na przeciwstawianiu kultury kolektywnej kulturze indywidualistycznej.

Historyczne przesłanki charakteru współczesnej
dynamiki chińskiej

Konieczność kolejnych głębokich przemian ustrojowych w sferze polityki

i gospodarki zapewne istniała w Chinach od dawna, biorąc pod uwagę wyjątkową
dojrzałość jej elit intelektualnych, innowacyjnych i kulturalnych nawet już przed
tysiącami lat. Obejmowała ona jednak tylko wąskie warstwy społeczne, w dodatku
podzielone, rozproszone między księstwami i królestwami o ograniczonych kontaktach zewnętrznych. Dopiero późniejsze procesy scaleniowe zaczęły wytwarzać
warunki dla przemian, które w dwudziestym stuleciu zaowocowały potężnymi
ruchami o wymiarach rewolucyjnych. Aczkolwiek relatywnie – jak na skalę chińskiego
organizmu – mało krwawymi, najpewniej w związku z dosyć zakorzenionymi przekonaniami filozoficznymi, zwłaszcza dążnością do możliwie polubownego rozstrzygania sporów. Przynajmniej nie w sensie zjawisk werbalnych, lecz faktów materialnych,
połączonych z przeważającym solidarnościowym stosunkiem do współrodaków.
Kolejne wielkie transformacje systemowe, poczynając od utworzenia państwa
republikańskiego (1912–1949), przez rewolucję maoistowską z jej odmiennymi
fazami, do kreatywnego procesu zainicjowanego w 1977 roku, zmierzały wprawdzie
O niektórych aspektach tego tematu piszą: G. Cook, G. Murray, China’s Third Revolution: Tensions
In Transition towards a Postcommunist China, London 2001.
1
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do podobnego celu generalnego, lecz różniły się od siebie silnie co do zasad i mechanizmów działania.
Wspólne cele dwudziestowiecznych poszukiwań rozwojowych, to odbudowa
chińskiej potęgi międzynarodowej zarówno w sferze politycznej, jak też militarnej,
ekonomicznej i kulturowej. W praktyce natomiast dopiero od czasów Denga problematyka gospodarcza, jako czynnika decydującego o pozycji państwa we współczesnym
świecie, została zdecydowanie wysunięta jako konkretne zadanie priorytetowe.
W rozsądnym, choć mocno opóźnionym przekonaniu, że postęp naukowy, techniczny,
technologiczny czy edukacyjny musi mieć solidne podstawy w postaci wielkiego
i nowoczesnego produktu krajowego. Powiązanego z zagranicznymi podmiotami
ekonomicznymi na zasadzie racjonalnego partnerstwa, nie prowadzącego jednak do
jednostronnych uzależnień od mocarstw azjatyckich i europejskich, a zwłaszcza od
Stanów Zjednoczonych.
Aż do ery dynamicznego rozwoju zachodniej (europejskiej i północnoamerykańskiej) gospodarki w dziewiętnastym wieku, Chiny z racji swojej wielkości demograficznej stanowiły w skali globu podmiot czołowy. Nie odbiegający pod względem
zaawansowania wytwórczego od średniej światowej. Według szacunków – oczywiście
bardzo odległych od obecnej dokładności statystycznej – udział Chin wynosił w 1982
roku około 36% ludności planety, podczas gdy udział w światowym produkcie około
32%. W efekcie chiński dochód per capita niewiele odbiegał od średniej ogólnoświatowej, sięgając około 90 jej procent, zaś Chiny zajmowały wręcz pierwszą pozycję
wśród globalnych absolutnych potentatów ekonomicznych. Z tym, że odnosiło się to
tylko do wielkości produktu krajowego, wytwarzanego po prostu przez rekordową
ilość pracowników. Oczywiście w sposób na dzisiejsze czasy prymitywny, tylko
wycinkowo wykorzystujący zmodernizowane narzędzia produkcji. Ponieważ jednak
prawie całość ówczesnej gospodarki powszechnej funkcjonowała według zbliżonych
metod i narzędzi, a enklawy wyprzedzające zaawansowanie światowe sąsiadowały
często nawet z większym jeszcze niż w Chinach prymitywizmem wytwórczym,
pozycja ilościowa gospodarki Państwa Środka mogła wydawać się imponująca.
Z czego zresztą mało wynikało dla przewag zewnętrznych.
Dlatego, że chińska skłonność do eksploracji planety była zbyt mało ekspansywna,
ograniczała się w zasadzie do części Azji, nie przynosząc korzyści ekonomicznych
porównywalnych z osiągnięciami państw europejskich, które po kolejnych podbojach
zamorskich dotarły również do samych Chin, nie okupując ich wprawdzie w sensie
terytorialnym (poza paroma specyficznymi enklawami), lecz zręcznie eksploatując
gospodarczo. Przy większym naturalnym przyroście ludności świata, udział Chin
w tym zakresie spadł do 25% w 1913 roku u zarania fazy republikańskiej. Co jednak
ważniejsze, w tym samym, blisko stuletnim, okresie zmian udział Chin w globalnym
produkcie zmalał do około 9%, a dochód na głowę mieszkańca – do około 37%
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średniej światowej2. Tak radykalne względne skurczenie chińskiego potencjału ekonomicznego ujawniło w całej pełni przestarzałość systemu polityczno-gospodarczego
i wynikające z tego zagrożenia dla całej egzystencji zapóźnionego rozwojowo mocarstwa.
W wieku dwudziestym, a więc już w ramach republikańskiego i komunistycznego
ustroju, udział Chin w ludności świata przez jakiś czas nadal malał (do 21,8% w 1952
roku, po wydarzeniach wojennych), by wzrosnąć do 22,4% w 1978 roku, a następnie
obniżyć się, z racji rozpoczętej w tym czasie polityki ograniczania urodzeń, do 21,3%
w 1995 roku, i nadal do chwili obecnej. A także w przewidywalnej przyszłości (według
prognoz ONZ z 1280 mln w 2000 roku do 1476 mln w 2005 roku, przy wzroście
ludzkości z 6057 mln do 7937 mln osób, w tym samym czasie3. Co oznacza dalszy
spadek udziału chińskiej populacji z 21,1% do 18,6%, Natomiast udział gospodarki
chińskiej w produkcie ogólnoświatowym jeszcze wciąż malał, szybciej do 1952 r.
(5,2%), wolniej później, aż do 1978 r. (5,0%), kiedy to rozpoczęła przynosić szybkie
wyniki nowa polityka gospodarcza (już 10,9% udziału w 1995 r.). Dochód na jednego
mieszkańca Chin w porównaniu z globalną przeciętną zmalał w okresie 1913-1952
do 23,7%, a potem do 22,3% w 1978 r.4 Od tego jednak punktu zwrotnego powiększał
się (już 51,1% w 1995 r.), zarówno ze względu na wyższą dynamikę wzrostu w porównaniu z krajami rozwiniętymi, jak też malejące wskaźniki dochodowe w nisko
zaawansowanych gospodarkach o znacznym przyroście ludności.
Dalszy dotychczasowy rozwój gospodarki Chin cechuje się kolejnymi, pomimo
rocznych wahań, rekordowymi efektami, mierzonymi wzrostem PKB, który wyniósł
9,6% w 1996 r.; 8,8% w 1997 r.; 7,8% w 1998 r.; 7,1% w 1999 r.; 8,0% w 2000 r.; 7,5%
w 2001 r.; 8,0% w 2002 r.; 9,1% w 2003 r.; 9,0% w 2004 r.5 W sumie okres 1978–2004
uznać trzeba za najwyższy światowy, w skali porównywalnej, rezultat dynamiki
ekonomicznej, długotrwałością przewyższający już nawet mutatis mutandis osiągnięcia gospodarki japońskiej w jej słynnej fazie lat 1950–19726.
Dążąc do oszacowania jakości dokonywanych przemian ekonomicznych, wziąć
trzeba oczywiście pod uwagę zespół okoliczności wewnętrznych i zewnętrznych,
odbiegający pod niektórymi istotnymi względami od sytuacji sprzed kilkudziesięciu
i nawet kilkunastu lat. Niski punkt wyjściowy gospodarki chińskiej sprzyjał oczywiście,
w warunkach śmiałej i generalnie skutecznej polityki gospodarczej, przyspieszeniom
o rzadko – jeżeli w ogóle – spotykanych wymiarach. Zarazem jednak nie mógł dopro2
3
4
5
6

A. Maddison, Chinese Economic Performance in the Long Run, Paris 1998.
United Nations, World Population Ageing 1950–2050, New York 2002.
A. Maddison, op.cit.
Dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego.
Por. M. Dobroczyński, Światowa ekspansja gospodarki japońskiej, Warszawa 1975.
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wadzić do narodowych przekształceń obejmujących wszystkie zasadnicze elementy
chińskiej zbiorowości.Pomimo już dokonanych przesunięć modernizacyjnych, struktura zatrudnienia w Chinach nadal zachowuje cechy przestarzałości, przede wszystkim
z racji dominanty pracowników rolnictwa (ok. 44% w 2002 r.) oraz sfery usług przeważająco prostych, tradycyjnych – takich jak handel, gastronomia, administracja,
naprawy sprzętu itd. (ok. 37%). Przemysł skupiał w tym okresie zaledwie nieco ponad
11% ogółu pracujących, budownictwo – powyżej 5%, transport i łączność – ok. 3%.
Wprawdzie od paru dziesięcioleci inwestycje w nowoczesnych gałęziach przemysłowych przyciągają w kraju szczególne wysiłki polityczne, jednakże spuścizna dawnych
czasów, a także maoistowskich presji na rozwój rzemieślniczego wytwarzania produktów, takich nawet jak żelazo i stal, z trudnością jest odrabiane bądź modyfikowane.
Przy wysokim wzroście PKB, wskaźniki chińskiego rozwoju przemysłowego
przewyższają tempo ogólnego postępu ekonomicznego. Co jest zrozumiałe, uwzględniając relatywne – ilościowe i jakościowe – zacofanie gospodarki w danym zakresie.
Wprawdzie można teoretycznie zakładać, że w okresie narastającego znaczenia usług
innowacyjnych możliwe byłoby przejście do ery postindustrialnej z pominięciem
wielu branż przemysłowych. W warunkach kolosalnych chińskich zasobów ludzkich
tak bardzo wybiegające w przyszłość wydajnościowe rozwiązanie strukturalne
mogłoby jednak spowodować wielkie i trwałe bezrobocie, oznaczając zarazem
poważne niewykorzystanie międzynarodowego konkurencyjnego atutu taniej pracy.
Stąd m.in. polityka rozbudowy w wysokich rozmiarach tych dziedzin przemysłu,
które rokują przede wszystkim realne szansę eksportowe oraz tych, które sprzyjają
rosnącemu popytowi olbrzymiego rynku wewnętrznego na dobra konsumpcyjne.
Dla ilustracji tej prawidłowości warto podać, że w ostatnich latach, pomimo niektórych rocznych odchyleń od reguły, powyżej średniej stopy rozwoju przemysłowego – w poszczególnych konkretnych przypadkach nawet bardzo znacznie, kilkakrotnie – zwiększała się roczna produkcja wybranych pozycji. A więc: obwodów
zamkniętych, pojazdów (zwłaszcza samochodów osobowych), mikrokomputerów,
telefonów komórkowych, generatorów energetycznych, sprzętu klimatyzacyjnego,
cukru. W nieco mniejszej mierze, blisko dwukrotnie: telewizorów kolorowych,
włókien chemicznych, traktorów, stali, węgla, lodówek. Zbieżnie, w przybliżeniu ze
średnią ogólnoprzemysłową: przędzy, odzieży, elektryczności, drewna, kwasu siarkowego, metali kolorowych, etylenu, nawozów sztucznych. Okresowo spadło natomiast
wytwarzanie aparatów faksowych, tablic rozdzielczych, papierosów, optycznego
sprzętu telekomunikacyjnego, ale także drewna i paliw7.
Powyższy zestaw ważniejszych przykładów silnego i średniego wzrostu, bądź stabilizacji czy nawet ograniczeń w zakresie działów produkcji przemysłowej ujawnia
7

Por. China. Facts and Figures, różne lata.
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wewnętrznie niejednorodną specyfikę wyjątkowo wielkiego podmiotu ekonomicznego. Zmuszonego do poszukiwania wszelkich możliwych rezerw postępu dla celów
jednoczesnych. Zwłaszcza dla eksportu jako istotnego warunku przejmowania nowoczesnych technologii oraz wypełniania znacznych luk w zakresie krajowego zaopatrzenia w surowce, paliwa i półfabrykaty oraz dla wytwórczości dóbr konsumpcyjnych
na potrzeby rosnącego rynku wewnętrznego i unikania zagrożeń inflacyjnych wraz
z towarzyszącym im niezadowoleniem społecznym.
W pełni doceniając rangę zróżnicowanej modernizacji technologicznej i stałego
(w praktyce dotychczasowej na ogół rocznie kilkuprocentowego) zwiększania wydajności pracy, Chiny przez długi jeszcze czas nie będą mogły rezygnować z tak nierzadko
pracochłonnych działów produkcji przemysłowej bądź rzemieślniczej jak włókiennictwo, odzieżownictwo, obuwnictwo, przetwórczość żywnościowa, zabawkarstwo,
meblarstwo czy wielu innych. Gdyż na tych płaszczyznach – pomimo narastającej
konkurencji ze strony części państw Południa, ciągle na ogół wykazują przewagi
kosztowe w porównaniu ze światem zewnętrznym. Pomijając już skądinąd ważny
aspekt jakości, nabyty przez wieki tradycji wytwórczych. Kraje mniejsze – by wspomnieć niedawny głośny casus Finlandii – są w stanie osiągnąć na jednym nawet, paru
lub kilku odcinkach przemysłowe przewagi specjalizacyjne, pozwalające im z pełnym
powodzeniem konkurować jako całość na arenie międzynarodowej. Ale gospodarki
bardzo wielkie muszą iść na otwarte spotkanie ze światem zewnętrznym na znacznie
szerszym froncie. I na płaszczyźnie eksportu, i importu. I towarów i kapitałów.
Zwłaszcza, że postęp ekonomiczno-społeczny w warunkach przyspieszonej globalizacji wciąż jeszcze nie jest wyzbyty sporych nawet wahań koniunkturalnych,
a w rosnącej mierze przynosi zmiany i w technologiach wytwarzania, i w popycie na
wciąż nowe dobra i usługi. Te ostatnie zmiany po części mają charakter innowacyjny,
ale po części też są wynikiem przekształceń mody, a więc estetycznych, formalnych,
powierzchownych, nie naruszających zasadniczej, praktycznej istoty produktu. Wiele
przypadków wzrostu bądź spadku zapotrzebowania na dotychczasową podaż poszczególnych krajów, korporacji lub mniejszych firm wiąże się ponadto z marketingową
agresywności nowopowstających „tygrysów”. Nawet wysoce doświadczone rynkowo
gospodarki nie mogą przeto podejmować nadmiernego ryzyka ograniczonego, zbyt
wąskiego wyspecjalizowania. Stąd właśnie chińskie okresowe ożywienia w zakresie
tak mocno od siebie odmiennych towarów jak mikrokomputery, samochody i cukier.
Czy roczne spadki wytwarzania w zakresie podobnie różnych pozycji, takich np. jak
faksy, drewno, niektóre paliwa.
Można wprawdzie zakładać, że wielki rynek przeciętnie ubogich konsumentów
mógłby wchłonąć – po pewnej zmianie asortymentu – część eksportowanych uprzednio produktów. Wymagałoby to jednak odpowiednio większego niż preliminowany
wzrostu płac bądź innych dochodów, obok obniżek cen. A na to gospodarki Chin na
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razie nie stać bez wycofania się z ambitnych programów maksymalnie szybkiego
zbliżenia do poziomów zaawansowania największych światowych partnerów i rywali
ekonomicznych.
Tym bardziej, że napięta dynamika wzrostu gospodarczego zawsze – w przypadku
Chin również zagraża niebezpieczeństwami powstającymi na gruncie niektórych
strategicznych niedoborów strukturalnych. Deficyty ważniejszych artykułów żywnościowych, energii, stali, ropy naftowej i gazu ziemnego, metali kolorowych
mogłyby – w sytuacji licznych rozpoczętych inwestycji i procesów produkcyjnych
wywołać trudności o łańcuchowych koniunkturalnych, bądź także społecznych,
konsekwencjach. Stąd konieczność kojarzenia w chińskiej polityce gospodarczej
wysokich aspiracji rozwojowych z ostrożnością wobec przewidywalnych zjawisk
ujemnych. Czego przykładem było hamujące koniunkturę podniesienie w październiku 2004 r. bankowych stóp procentowych, zbyt niskich przy napędzanej szybkim
wzrostem inflacji, która sięgnęła już 5%. Administracyjne próby ograniczania inwestycji okazały się zbyt słabe, w rezultacie czego zniesiono wówczas także zakaz podnoszenia przez banki komercyjne oprocentowania kredytów powyżej 70% w stosunku
do podstawowej stopy procentowej banku centralnego.
Szybki rozwój przemysłowy, jego pomyślna restrukturyzacja modernizacyjna
i znaczne sukcesy eksportowe nie oznaczają ponadto bezproblemowego procesu
chińskiej transformacji systemowej. W szczególności państwo wciąż jeszcze bierze na
siebie znaczny ciężar kompleksowej odpowiedzialności za żywotność tych gałęzi
przemysłu, które stanowić muszą komplementarny warunek funkcjonowania całości
narodowego aparatu ekonomicznego.
Nie powinno w efekcie dziwić, że nadal blisko jedna trzecia przemysłu chińskiego
pozostaje własnością państwową, i korzysta z dopłat państwowych. Częściowo z racji
bardziej zbiurokratyzowanego i zapewne skorumpowanego mechanizmu zarządzania.
Ale częściowo też dlatego, że niektóre dziedziny przemysłu o strategicznym znaczeniu
są podtrzymywane w imię szerszych interesów gospodarczych. Nawiasem mówiąc,
zjawisko to występuje nawet w krajach nieporównanie wyżej od Chin zaawansowanych, na mniejszą jedynie skalę.
Państwowa rola interwencyjna w chińskim rozwoju ekonomicznym ma szczególną
rangę w sferze inwestycyjnego pokonywania historycznych opóźnień. Odnosi się to
w pierwszej kolejności do budowy i kształtowania infrastruktury. Stąd wielkie nakłady
na wydobywanie węgla (głośne w świecie katastrofy kopalniane ujawniają zacofanie
znacznego odsetka branży), wytwarzanie energii elektrycznej (m.in. budowa największej w świecie, po brazylijsko-paragwajskiej, elektrowni wodnej) i konstruowanie
odnośnej sieci przekazu. Obok rozbudowy kolejowej i drogowej sieci transportowej
o zróżnicowanych parametrach, od najprostszych do najwyższych w świecie. Duże
nakłady inwestycyjne ponoszone są ponadto na potrzeby morskiego i śródlądowego
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transportu wodnego, a także lotniczego. Jeszcze wyraźniej rysują się efekty przyspieszonego – w znacznej mierze publicznego – postępu telekomunikacyjnego, informatycznego, pocztowego i komputeryzacyjnego, w dążeniu do maksymalnie nowoczesnych standardów (łącznie z e-handlem) tych szczególnie dzisiaj niezbędnych dziedzin
gospodarki.
Zestawiając rangę państwa – publicznych inwestycji, publicznego dofinansowania
przedsiębiorstw, czy innych licznych form pomocy dla podmiotów mikroekonomicznych – w przypadku Chin oraz państw wysoko rozwiniętych, pod priorytetową rozwagę
należałoby m.in. wziąć kilka zasadniczych okoliczności. Po pierwsze, nawis historii,
która ukształtowała w Chinach wiele niezwykle wartościowych cech psychospołecznych, ale zarazem pozostawiła nawet po pomyślnym ćwierćwieczu minionego wieku
wciąż ogromne per saldo zacofanie gospodarczo-społeczne w większości dziedzin
i regionów. Po drugie, wytyczone cele rozwojowe, zmierzające do efektów mających
przywrócić państwu i narodowi utracone pozycje światowe. Po trzecie, konieczność
przejściowego stosowania metod i środków, zapewniających gospodarce przejściowo
większą efektywność kompleksową w przekonaniu, że już niezbyt oddalona przyszłość
pozwoli na elastyczne przekształcenia i nowe przystosowania. Zwłaszcza w relacjach
między publicznym oddziaływaniem na gospodarowanie a prywatną przedsiębiorczością przemysłową. Oczekiwać mianowicie należałoby stopniowej dalszej prywatyzacji przemysłu oraz generalnie deregulacji w celu zwiększenia oddolnej aktywności
i innowacyjności, krępowanej zbyt licznymi postanowieniami prawa. Z tym, że cały
problem polega – tak w Chinach, jak i we wszystkich prawie krajach – na zdolności
do ustalenia, w którym punkcie należy już rezygnować z kolejnych postaci interwencjonizmu państwowego, a na jakich odcinkach je podtrzymywać, bądź nawet przejściowo wzmacniać w obliczu niekorzystnych zjawisk. Wbrew schematycznym lub
tendencyjnym doktrynom, programom i presjom politycznym. Produkcja przemysłu
przetwórczego Chin wzrosła w okresie 1952–1977 około jedenastokrotnie. Natomiast
w latach 1978–2002, a więc już w nowych ramach systemowych blisko dwudziestopięciokrotnie, poczynając od znacznie przecież wyższej bazy wyjściowej. Aczkolwiek
wielkości te można traktować jako przybliżone, stanowią one niewątpliwie na miarę
międzynarodową ewenement dynamizmu gospodarczego. Dzięki zmienionemu
mechanizmowi zarządzania oraz wielkim inwestycjom poszerzającym produkcję
przemysłową oraz modernizującą doszło też (dane na razie dostępne tylko za lata
niedawne) do skokowego postępu w wydajności pracy na jednego zatrudnionego, od
1995 r. do 2001 r. blisko trzykrotnie.
W relacji odnośnie do chińskiej populacji dynamika przemysłowa prowadziła do
zwiększonych, relatywnie wysokich już, niekiedy rozmiarów produkcji per capita. Dla
przykładu: odzieży z 11,5 m w 1978 r. do 25,2 m w 2002 r., papieru i tektury, odpowiednio, z 4,6 kg do 29,7 kg, przędzy z 2,5 kg do 6 kg, węgla z 0,65 t do 1,1 t, ropy
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naftowej z 109 kg do 130 kg, elektryczności z 268 kwh do 1292 kwh, stali z 33 kg do
142 kg, a cementu z 68 kg do 520 kg . Przy znacznym eksporcie niektórych z powyższych pozycji towarowych (odzież, papier), a podobnie dużym imporcie (ropa naftowa,
stal) – innych. Świadcząc bezpośrednio lub pośrednio zarówno o wzroście konsumpcji, jak też zwłaszcza potencjału wywozowego i inwestycji.
W przypadku chińskim czynnik ludnościowy musi być prawie każdorazowo
szczególnie brany pod uwagę jako aspekt analizy ekonomicznej i polityki gospodarczej. Zwłaszcza przy podziale dochodu narodowego na cele inwestycyjne, konsumpcyjne, socjalne, obronne. Uwzględniając zarówno potrzeby bieżące, jak i co szczególnie ważne długofalowe, pozwalające na osiągnięcie odległych celów w określonej
harmonii z sytuacją aktualną. Chińska tożsamość narodowa stanowi jednak w tych
okolicznościach jakość modyfikującą, ułatwiającą przyspieszoną rozbudowę przemysłu kosztem umiarkowanego przyrostu spożycia. Właśnie dlatego, że mimo rynkowych
cech systemu, zreformowanego po plenum KPCh z grudnia 1978 r., opiniotwórcza
rola rządzących elit kształtuje względnie skutecznie społeczną atmosferę poparcia dla
idei odrodzenia międzynarodowej rangi Chin.
Jeszcze przed dziesięciu laty ponad 300 tysięcy małych i średnich firm – obok
grupki większych pozostawało własnością państwową8. Od tego czasu doszło jednak
do znacznego przyspieszenia prywatyzacji, zwłaszcza wśród przedsiębiorstw przemysłowych. A zachowane jednostki państwowe w zasadzie też muszą kierować się
parametrami rynkowo-konkurencyjnymi. Co nie zawsze wprawdzie sprawdza się
w praktyce, powoli jednak zmierza w pożądanym kierunku efektywnościowym.
Bardziej otwartą i wciąż elastycznie traktowaną sprawą pozostają natomiast relacje
pomiędzy unowocześnieniem, wydajnością i strukturą rolnictwa a generalnym
imperatywem globalnej pozycji chińskiej gospodarki narodowej i potęgi państwa.

Likwidacja zacofania a śmiałość nowoczesności

W ujęciu syntezującym, gospodarka chińska stanowi pozytywne przeważające

połączenie licznych elementów opóźnienia rozwojowego i stagnacji z jeszcze liczniejszymi czynnikami mniej lub bardziej dynamicznego wzrostu oraz nowoczesnej
restrukturyzacji. Tego rodzaju kontrasty historyczne, splot anachronizmów z wybiegającą w przyszłość realizacją odważnych wizji twórczych występuje zresztą w zróżnicowanym wprawdzie stopniu, również w większości krajów świata. Z tym, że model
chiński odznacza się wyraźną, bezprecedensową specyfiką. Polegającą na zaawansowanej swobodzie rynkowej – pełnej, żywiołowej swobody nie ma i nie może być
8
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nigdzie na świecie – w swoistej symbiozie z autorytarnymi regułami politycznymi,
demokrację akceptującymi jedynie jako odległy cel perspektywiczny.
Bez względu na różne oceny danej sytuacji w opiniach społeczeństw świata zachodniego, bądź południowego, bądź „pośredniego”’, np. rosyjskiego, chińskie sukcesy
ekonomiczne przyciągają wszędzie uwagę jako dowód szans, wynikających z realistycznego traktowania narodowego potencjału. W szczególności odkładania tych
reform, które uważa się za przedwczesne, nieodpowiadające osiągniętemu stopniowi
społecznej dojrzałości polityczno-cywilizacyjnej.
Drastyczną słabością Chin w procesie historii – i to nawet niezbyt odległej – był
niedobór żywności, wielokrotnie prowadzący do katastrofalnych następstw, z masową
śmiertelnością włącznie. Stąd zrozumiałe było to, że przechodząc do nowej polityki
ekonomicznej władze partyjno-państwowe uznawały za konieczne dokonanie takich
reform w rolnictwie, by możliwie szybko zapewnić krajowi względną samowystarczalnośćżywnościową. Ówczesny (tj. do 1979 r.) ustrój rolnictwa, oparty na fatalnych
wzorach rosyjskich, doprowadzał do skrajności, hamujących rozwój, nawet na większą niż radziecka skalę (komuny ludowe, dostawy obowiązkowe, zakazy wolnego
handlu, wynagrodzenia oderwane od efektywności pracy).
Zreformowane zasady gospodarowania na wsi, która skupiała blisko połowę ludności Chin, w stosunkowo szybkim czasie przyniosły rezultaty na poważną skalę.
Pomimo słabego nasycenia rolnictwa nowoczesnymi narzędziami pracy, nawozami
sztucznymi czy środkami ochrony roślin, sam wzrost zainteresowania chłopów
zwiększeniem dochodów, wymiana rynkowa, powstawanie indywidualnych działek
przyzagrodowych oraz gospodarka rodzinna spowodował wiele zasadniczych przejawów radykalnej poprawy. Ziemia wprawdzie nadal pozostawała własnością państwa,
lecz okresy jej dzierżawy sięgały nawet kilkudziesięciu lat, z możliwością podnajmów11.
A w następstwie dojść musiało, w ślad za powiększonymi dochodami i na wsi,
i w mieście, do przekształceń strukturalnych. Polegających początkowo głównie na
kolosalnym zwiększeniu plonów niektórych rodzajów zbóż, a następnie – na wyższym
szczeblu dochodowości produkcji mięsa, nabiału i ryb. Obok znacznie wzmożonego
zapotrzebowania rolników na wyroby przemysłowe i usługi.
Tak zmasowany front uderzenia na wyjątkowo – gdyż egzystencjalnie – groźny
element zacofania gospodarki narodowej przyczynił się również do multiplikacji
działań na płaszczyznach, tradycyjnie związanych z jakością żywnościową i odpowiednią renomą międzynarodową. Doszło mianowicie do odbudowy produkcji
rolniczej i przetwórczej, przeznaczonej dla krajowych i zagranicznych odbiorców
o wyższych wymaganiach. A więc owoców, rzadkich w świecie warzyw, produktów
morza, orzechów, przypraw, napojów itd., mających nie tylko znaczenie czysto ekonomiczne, lecz także, w przetworzonej formie, kreujących zewnętrzne zainteresowanie i szacunek dla kultury chińskiej.
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Poczynając od przełomu końca lat siedemdziesiątych, chińska produkcja rolnicza
rośnie właściwie stale, zapewniając krajowi generalną samowystarczalność żywnościową. Przy relatywnie niewielkich wahaniach, związanych ze zmiennymi warunkami
klimatycznymi. Roczna produkcja zbóż zbliża się powoli do 500 mln ton, zbiorów
oleistych – przekroczyła 30 mln ton, a bawełny – 5 mln ton cukru (buraczanego
i trzcinowego) – 10 mln ton, owoców – 7 mln ton. Raczej szybko zwiększają się plony
herbaty i tytoniu. Z tym, że obszary upraw zbóż i bawełny wykazują skłonność do
ograniczania, podczas gdy produktów oleistych, roślin cukrowych, a zwłaszcza
warzyw i owoców – do ewidentnego wzrostu9. Postęp w zakresie mechanizacji
i chemizacji rolnictwa znajduje odzwierciedlenie we względnym spadku zatrudnienia
w przeliczeniu na hektar upraw (w połowie lat osiemdziesiątych 0,33 umownego
pracownika, w początkach nowego stulecia 0,28). W tym samym okresie potencjał
maszyn rolniczych, mierzony w kilowatach, wzrósł z ok. 2 do ok. 4 na hektar, zużycie
energii elektrycznej z ok. 500 kwh do ok. 2000 kwh na hektar, a nawozów sztucznych
z ok. 200 kg/ha do ok. 400 kg/ha. Na jednego pracownika, w efekcie ogółu zmian,
wielkość plonów zwiększyła się z ok. 1200 kg do ok. 1400 kg zbóż, bawełny z ok. 13 kg
do ok. 16 kg, produktów oleistych z ok. 50 kg do ok. 90 kg, a produktów wywodzących
się z wody – z ok. 30 kg do ponad 130 kg. Jednocześnie oznaczało to, że wydajność
zbóż z hektara wzrastała w danym okresie z ok. 3500 kg do ok. 4300 kg, bawełny – z ok.
800 kg do ok. 1100 kg, a wytworów oleistych – z ok. 1300 kg do blisko 2000 kg10.
W sumie można postęp osiągnięty w rolnictwie Chin określić jako zdecydowanie
duży, zapobiegający powtórzeniu się znanych z przeszłości dramatycznych klęsk
głodowych. I w zasadzie pozwalający już na wyżywienie wszechstronniejsze, bliższe
normom przyjętym w krajach wysoko rozwiniętych. Tym bardziej, że silna eksportowa
ekspansja Chin i napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich ułatwia uzupełnianie zasobów żywnościowych niezbędnym przywozem.
Ma to oczywiście zrozumiałe znaczenie socjalne i humanitarne, zgodne z oficjalnie
głoszonymi zasadami ideologicznymi. Zarazem jednak trzeba podkreślić, że, w porównaniu z większością branż przemysłu i usług, rolnictwo chińskie wciąż cechuje
się opóźnieniem rozwojowym i znacznym pozostawaniem w ramach odziedziczonych
z przeszłości metod, narzędzi i struktur. Eliminacja których jest zapewne – w gospodarce o tak silnej dynamice jak chińska – kwestią czasu. Bynajmniej jednak nie bliskiego, a w dodatku wymagającego wysiłków i nakładów, opóźniających postęp
w zakresie dziedzin o najważniejszych dla przyspieszonej międzynarodowej konkurencji parametrach. W jakimś więc sensie utrudniających osiąganie ambitnych celów,
9
Por. S. Rączkowski (red.), Economic Transition in China and the Eastern European Countries,
Warszawa 1997.
10
Dane: China Facts and Figures 2003, op.cit.
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umożliwiających utrzymywanie społeczeństwa w ryzach, sprzyjających rekordowym
osiągnięciom ekonomicznym.
Nowoczesny postęp rolniczy, zwłaszcza w specyficznych – generalnie odległych od
optymalnych – chińskich warunkach klimatycznych i glebowych wymaga ponadto
działań, znacznie wykraczających poza samą mechanizację, chemizację czy udoskonalenia agrobiologiczne.
Do szczególnie newralgicznych aspektów racjonalizacji chińskiego rolnictwa
należyskomplikowane i kosztowne zmodernizowanie gospodarki wodnej. Ważnej
zwłaszcza, jak wiadomo, dla uprawy ryżu, podstawowego energetycznego elementu
krajowego wyżywienia. Pomijając już ogromne potrzeby przemysłu i zaopatrzenia
ludności. A także sprawę wyjątkowo dużych zagrożeń powodziowych.
Kolosalne znaczenie w gospodarce Chin ma rybołówstwo, zarówno śródlądowe,
jak i morskie. Jego połowy zbliżają się do poziomu 50 mln ton rocznie, pomijając
eksploatację innych zasobów morza – małży, krewetek, krabów, ośmiornic, homarów,
pereł itd. W porównaniu z produkcją mięsa jest to proporcja nieprzeciętnie wysoka,
sięgająca przeszło dwóch trzecich tej ostatniej wielkości. Z tym, że możliwości
powiększania plonów morza i wód śródlądowych mają – w zestawieniu z hodowlą
bydła czy trzody chlewnej – swoje limity ochronne. Bądź wymagają – na wzór niektórych innych krajów – częściowego przestawienia się na kosztowniejszą i bardziej
uciążliwą skuteczną hodowlę wybranych rodzajów zasobów. Z drugiej jednak strony
bierze się pod uwagę zdrowotny aspekt odnośnego spożycia, mający np. w Japonii
ewidentny wpływ na rekordową długowieczność populacji. Obok korzyści z eksportu,
w szeregu wypadków cenowo bardzo atrakcyjnych.
Uznanie w 1978 r., po hunwejbinowskiej „rewolucji kulturalnej” (1966–1968)
i kryzysie rozwojowym lat 1970–1976, w którym na części odcinków produkcji rolnej
doszło do zastoju bądź nawet spadku wielkości plonów, reformujące się państwo
uznało ożywienie agrarne za priorytetowe zadanie. W jakiejś mierze zostało to
podyktowane nastrojami społecznymi i politycznymi kalkulacjami, efekty odejścia
od systemu „komun ludowych” miały jednak materialnie obiektywnie rozmiary. Przez
jakiś jeszcze czas podtrzymując malejącą, lecz wciąż wysoką rangę rolnictwa – mimo
jego prymitywizmu – w strukturze dochodu narodowego (w 1970 r. sięgała ona 30%,
w 1978 r. prawie tyle samo, przy zatrudnieniu ok. 80% krajowej siły roboczej).
Wzmożone wysiłki w kierunku unowocześnienia gospodarki wodnej oraz wypełnienia wciąż odczuwalnych w tym zakresie niedoborów miały i mają w Chinach tym
większe znaczenie, że około połowy krajowych upraw roślinnych jest z konieczności
nawadnianych sztucznie, co stanowi światowy rekord rolniczego uzależnienia.
A obszar ten ostatnio szybko wzrasta. Na przykład w jednym tylko 2002 r. zagospodarowano dla celów rolniczych ponad 900 tys. ha nieużytków wraz z niezbędnym
systemem irygacyjnym. Ponadto, w tym samym roku, system ten zaprowadzono na
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innych 1,4 mln hektarach uprawnych. A na przeszło 4 mln ha wyniszczonych przez
erozję zastosowano program odzyskiwania gruntów. W kontekście tych gigantycznych
prac warto podać, że aż ok. 80% uprawnych terenów rolnych przeznacza się w Chinach
na wytworzenie żywności (reszta – to surowce i inne pozycje).
Odrębnym, wciąż jeszcze częściowo tylko rozwiązanym problemem wodnym, są
wielkie chińskie niebezpieczeństwa powodzi w niektórych dekadach prawie corocznych. Ciągle zagrażające niektórym regionom. Stąd, obok wznoszenia zapór bardziej
nawet dla pokrycia potrzeb energii elektrycznej, zachodzi stała konieczność budowy
wałów i innych umocnień zarówno wzdłuż wielkich, najważniejszych w kraju rzek,
jak też mniejszych czy wręcz małych, lecz od niepamiętnych czasów przynoszących
szkody lokalne. Z tych powodów, przykładowo, w tymże wyżej wspomnianym roku
doszło do umocnienia brzegów dwóch największych rzek (Jangcy i Huang-ho) oraz
ich dorzeczy o łącznej długości blisko 5 tys. km.
Klimat Chin, których powierzchnię aż w ok. 33% stanowią góry oraz w ok. 36%
wyżyny, a rosnące obszary pustynne przekroczyły już 1,5 km2, tylko w ograniczonym
stopniu można uznać za sprzyjający gospodarce rolnej. Wielkim obszarom znacznej
suchości i kontynentalizmu towarzyszy przy tym m.in. słabe zalesienie, do niedawna
przekraczające niewiele ponad 10% powierzchni kraju. Dopiero w ostatnich latach
to ostatnie zjawisko stało się przedmiotem intensywnych starań korekcyjnych,
w przekonaniu, że podstawowe potrzeby żywnościowe zostały względnie poprawnie
jak na kraj średnio ekonomicznie zaawansowany – zaspokojone. Pierwsze efekty
masowych zalesień zasługują już na uwagę. W 2002 r. wielkość terenów zalesionych,
dla przykładu, objęła 7,47 mln ha, wzrastając aż o 51% (w całości zalesień na ich
programowy przyrost przypadło 5,4 mln ha). Zmiany te – w przypadku konsekwentnej ich kontynuacji – z pewnością znajdą z czasem pozytywne odzwierciedlenie
w klimacie i stosunkach wodnych przynajmniej części regionów kraju.
Pomimo spektakularnego nawet postępu, gospodarka wsi chińskiej, powoli zresztą
dążąca do restrukturyzacji w kierunku mieszanego modelu rolniczo-przetwórczousługowego, wciąż pozostaje najsłabszym, najbardziej zacofanym elementem ogólnopaństwowej całości ekonomicznej. A zarazem wciąż zachowuje wysoką, w zestawieniu z gospodarkami wyżej od chińskiej rozwiniętymi, ekonomiczno-społeczną
i strategiczną rangę narodową. Co zapewne ulegnie istotnym przekształceniom
dopiero po dalszych chińskich osiągnięciach w sferze nowoczesnego przemysłu oraz
kompleksu usługowego.
Konsekwentna – względnie – realizacja chińskiego modelu gospodarki rynkowej
musi oznaczać powstrzymywanie się państwa od nadmiernej ingerencji w krajowe
procesy rozwoju ekonomicznego. W zasadzie tylko kilka działów gospodarki, w tym
newralgiczny sektor produkcji rolnej oraz przetwórstwa rolniczego, korzysta w nowych
warunkach z publicznej pomocy inwestycyjnej, technologicznej, koncepcyjnej. Tym
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bardziej, że przynależność do Światowej Organizacji Handlu dodatkowo nakłada na
kraj konieczność liczenia się zprzyjętymi zobowiązaniami formalnoprawnymi.
Teoretycy i stratedzy Chin coraz lepiej zresztą orientują się, że przesadne – zwłaszcza
rozproszone bezpośrednie oddziaływanie państwa na gospodarkę generalnie rzadko
przynosi oczekiwane wysokie efekty. Doświadczenia okresu maoistowskiego są tego
przekonywującym dowodem, pomijając już bardziej odległe niepowodzenia biurokracji carskiej lub republikańskiej. Stąd aktualna koncentracja wysiłków na wybranych
dziedzinach o najwyższej aktualnej oraz perspektywicznej randze narodowej.
Odnosi się to obok rolnictwa głównie do tworzenia infrastruktury, jako podstawowego warunku nowoczesnego rozwoju. Transport, telekomunikacja i energetyka
wysuwają się w tym zakresie na pierwszy plan, ułatwiając odpowiednią rozbudowę
i rozmieszczenie przemysłu, zarówno krajowego, jak i zagranicznego. Polityka Chin
wychodzi tutaj z racjonalnego przekonania, że inwestorzy prywatni, na ogół ani nie
dysponują odpowiednimi środkami, ani nie byliby zainteresowani w lokowaniu
kapitałów w powoli amortyzujące się przedsięwzięcia.
W sferze inwestycji Chiny biorą również pod uwagę – obok celów ściśle bądź przeważające ekonomicznych – niektóre socjalne aspekty narodowego wzrostu. M.in. odnosi
się to do silnego dochodowego zróżnicowania regionalnego, ze szczególnym zapóźnieniem obszarów południowo-zachodnich. Stąd np. jeszcze w latach dziewięćdziesiątych
zróżnicowano programy likwidowania stref nędzy w Chinach Południowo-Zachodnich
oraz w łańcuchu gór Quinling-Dabashan, z pomocą państwa oraz międzynarodowych
instytucji finansowych. Co nie zmienia tego – wynikającego z reguł uwolnionego rynku
– faktu, że ogół inwestycji w Chinach zachodnich rośnie wolniej niż w Chinach wschodnich i centralnych, a więc na terenach wyżej uprzemysłowionych, dysponujących
poprawniejszą infrastrukturą. Zjawisko skądinąd znane z praktyki innych gospodarek
narodowych, zarówno rozwiniętych, jak średnio lub słabo zaawansowanych.
Obecny dziesiąty Pięcioletni Plan Narodowego i Społecznego Rozwoju (2001–2005)
przewiduje realizowanie kilku sztandarowych transportowych projektów inwestycyjnych: linii kolejowej Quinghai-Tybet, trzech linii przesyłowych sieci przekazu elektryczności zachód-wschód, gazociągu z Ujguru do Szanghaju. A także projektu
skierowania przepływów wody w relacji południa na północ, odczuwającą jej dotkliwy
brak. Obok tego buduje się – przy udziale kapitałów prywatnych, raczej wyraźniej
mniejszościowych – zagęszczoną sieć kolei jednotorowych, dwutorowych i zelektryfikowanych (przybywa parę tysięcy kilometrów rocznie) oraz dróg (od 30 do 50 tys.
km rocznie, w tym ekspresowych – przeciętnie po kilka tysięcy km na rok). W jeszcze
szybszym tempie wzrastają zdolności przeładunkowe chińskich portów11.

11

China – Facts and Figures 2003, op.cit.
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Jeszcze w okresie poprzedniego pięciolecia planu rozwoju dokonano wielkiego
postępu w rozbudowie systemu transportu. Obok licznych nowych dróg i szos
powstały strategiczne krajowe magistrale kolejowe, między regionami Shanxi a Hubei
i Junagxi a Yunnan. Zakończono też prace nad linią kolejową przez pustynie południowego Xingjiangu. Co więcej, wyrażono zgodę na włączenie prywatnej przedsiębiorczości do konstrukcji i eksploatowania szeregu dalszych linii kolejowych12, co
uznać należy za istotne dalsze posunięcie doktrynalne w kierunku zwiększania rangi
sektora niepublicznego.
Silne polityczne akcentowanie rozwoju chińskiego transportu towarowego i osobowego jest całkowicie zrozumiałe, biorąc pod uwagę wielkie rozmiary terytorium państwowego (trzeciego pod względem przestrzennej skali w świecie, po Rosji i Kanadzie),
ale też ekonomiczną doniosłość przewozów jako kreatywnego czynnika wewnątrzkrajowego i międzynarodowego podziału pracy. Przy czym chodzi w przypadku Chin nie
tylko o bardziej niż dotąd harmonijne uzupełnianie niedoborów zaopatrzeniowych
w poszczególnych częściach kraju, lecz także o integracyjne – profesjonalne i kulturowe
– stosunki pomiędzy mieszkańcami oddalonych od siebie obszarów. Niezbędne dla
wzmocnienia narastającego poczucia jedności politycznej różnych grup społecznych,
w niezbyt jeszcze dawnej przeszłości wyraźnie izolowanych od regionów oddalonych.
Podobną rolę odgrywa – i to nawet w szybszym tempie – intensywna rozbudowa
ogólnopaństwowej struktury telekomunikacyjnej. Wielkie ostatnio światowe osiągnięcia techniczne w tym zakresie spowodowały możliwość bezprecedensowo łatwej
łączności pomiędzy mieszkańcami całych Chin z pomocą tak już obecnie rozpowszechnionych środków jak telefon sieciowy i komórkowy, internet, faks czy e-mail,
pomijając już skomputeryzowaną łączność pocztową. Zakłada się, że w bliskiej
przyszłości każda rodzina miejska uzyska możliwość dostępu do własnego telefonu
(telefonów). Tym bardziej, że ogromna krajowa produkcja sprzętu telekomunikacyjnego charakteryzuje się niskimi kosztami wytwarzania, decydującymi o atrakcyjnej
rynkowej cenie odnośnych artykułów.
Natomiast następny, równie ważny, element kluczowej infrastruktury narodowej – energetyka wymaga wprawdzie częściowo importowego zaopatrzenia paliwowego, jednakże jest systematycznie rozbudowywana na bazie krajowych surowców.
A także odnawialnych źródeł energii elektrycznej, głównie dzięki podejmowanym
gigantycznymprojektom wykorzystywania rzecznych zasobów wodnych. Sieć linii
przesyłowych i rozdzielczych zwiększa się w poszczególnych okresach planów pięcioletnich kilkakrotnie, podobnie jak krajowa produkcja generatorów wielkiej i średniej
mocy oraz transformatorów o parametrach napięcia 110 000 i więcej volt. Nie stanowi
przeto na ogół bariery – pomijając przejściowe sytuacje na niektórych terenach dla
12

B. Kikolski, Plany rozwoju gospodarczego Chin, „Azja – Pacyfik”, t. I (1998).
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dalszych rekordowych inwestycji przemysłowych oraz elektryfikacji i mechanizacji
rolnictwa. Chociaż obserwowane ostatnio kroki zmierzające do uniknięcia koniunkturalnego przegrzania ujawniają narastanie nowych zagrożeń rozwojowych.

Czynnik ludzki w modernizacji kraju

Czynnik ludzki, czyli, inaczej formułując, zdolność człowieka do kształtowania

rezultatów ekonomicznych, per saldo tworzy wciąż niezbadany do końca aspekt
wiedzy o światowej cywilizacji materialnej. Właściwie w każdym regionie zróżnicowanych osiągnięć i klęsk w ramach porównań globalnych. Tym bardziej w chińskim
obszarze multikulturowym, połączonym ze swoistą, na pozór skromną i cierpliwą,
arogancją mocarstwową.
Chiny już przed kilku tysięcy laty imponowały w ówczesnym, znacznie oczywiście
mniejszym od dzisiejszego, świecie fenomenalnymi osiągnięciami intelektualnowyobrażeniewymi. Twórczymi, kulturalnymi, realistycznymi. Efekty owej rzeczywistości, zapewne przedwczesnej jak na objętość planety Ziemia, są znane. Nie doprowadziły wprawdzie w Chinach ani do klęski, okresowo absolutnej, jak w przypadku
polskich rozbiorów czy utraty ormiańskiego bądź żydowskiego powiązania z suwerennym prawem do obszaru. Ale spowodowały – poprzez przejściowe wydarzenia
historyczne – procesy i sytuacji, obserwowane ze zrozumiałym niepokojem przez
wszystkie najważniejsze podmioty współczesnego świata.
I to wszystko – nawet w uproszczeniu syntetyzującym – determinuje w zaskakująco
wysokim stopniu m.in. obecną ekonomiczną dojrzałość chińskiego społeczeństwa.
Osiągającego blisko dziesięcioprocentowe roczne przyrosty materialnej wydolności.
Ze strony zachodnioeuropejskiej dojrzałości politycznej obecny stan chińskiej
atmosfery ekonomiczno-politycznej musi ewidentnie wywoływać znaki zapytania
i wątpliwości. Co wynika zarówno ze skomplikowanej tożsamości chińskiego charakteru społecznego, a więc i ekonomicznego, jak też z zachodniej (w masowym przekroju) ignorancji co do spraw odległych od ich uwarunkowań.
Aktualny chiński system państwowo-społeczno-ekonomiczno-kulturowy tworzy
jakość, właściwie nieporównywalną z jakimikolwiek innymi obszarami globałności.
Połączenie relatywnie niskich dochodów z niezwykle silnym przywiązaniem do
narodowej dumy i wielkości nie występuje już na szerszą skalę ani w Europie, ani tym
bardziej w świecie dominant białego zamorskiego osadnictwa. Zjawiska podobne liczą
się oczywiście w części mniejszych krajów. Które jednakże nie oddziały wuj ą poważniej na zmiany globalne.
Zrozumienie bądź wyczucie tych skomplikowanych chińskich związków, uzależnień, odrębności itd. nie jest przedmiotem łatwej percepcji milionowych rzesz
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ludzkich. W jakiś sposób jednak może docierać do elit, które zdają sobie sprawę
z szans, jakie nowe międzynarodowe warunki powiązań światowych stwarzają krajom,
dysponującym poważnymi już pokładami kulturowy. Odłożonymi jednak w czasie.
Chińska specyfika w tym kontekście polega właściwie na umiejętności politycznego wykorzystania dla potrzeb rozwojowych – ekonomicznych, kulturowych,
międzynarodowych nagromadzonego potencjału mocarstwowego. Dysponującego
wieloma cechami dyplomatyczno-intelektualnej zręczności, a zarazem, dzięki
poczuciu zbiorowej siły na skalę nawet globalną, wyzbytą kompleksów i trwałych
ustępstw. Tak charakterystycznych dla prawie wszystkich mniejszych państw i ich
politycznych elit.
Zapewne w dużym stopniu odnośnie do tej szczególnej sytuacji narodowej, polityka
chińska zdecydowała się – po ujemnych doświadczeniach własnej i zagranicznej
przeszłości – na bezprecedensową kombinację dwóch odmiennych, dotąd zintegrowanych w podstawowych wymiarach, systemów. Licząc na przeważającą aprobatę ze
strony społeczności silnie przywiązanej do interesu ogólnego. Wspólnego.
Dylematem w tym kontekście pozostaje oczywiście pewność przekonania co do
pojęcia wspólności, wspólnoty państwowej, jako czynnika nadrzędnego. W warunkach wyraźnego zacofania kompleksowej dojrzałości setek milionów chińskich
współobywateli, decyzje muszą należeć do elit, poczuwających się do uczciwej odpowiedzialności za resztę. Na tym jednak szczeblu utrzymywać się będą również
w Chinach intelektualne różnice koncepcji, pomijając nawet sprawę ludzkiego egoizmu, partykularyzmu, a więc interesu osobistego bądź grupowego.
Czy więcej środków na przyspieszanie wzrostu polityczno-gospodarczego, czy na
bieżące zaspokajanie masowych humanitarnych potrzeb, czy na obronę w obliczu
zewnętrznych presji imperialnych? I czy samodzielnie, w warunkach swojej światowej
potęgi demograficznej, czy we współpracy zewnętrznej. A jeżeli ostatnie, to z kim?
Od dłuższego już czasu dominuje w Chinach odejście od skrajności. Limitowana
pomoc dla warstw i regionów słabszych, podtrzymywanie potrzeb armii, ale zarazem
starania o to, żeby wysoka dynamika rozwojowa nie została zahamowana na rzecz
mniejszych bieżących potrzeb. Może pozornie małych, lecz w chińskiej sumie mogących spowodować wyraźny odwrót od imponującego narodowego postępu. Na całym
świecie traktowanego z zainteresowaniem, ale zarazem ze skomplikowanymi, po
części zawistnymi, odczuciami i obawami. Występującymi, skądinąd, zawsze tam,
gdzie pojawia się coś radykalnie nowego, bezprecedensowego. Mogącego przynieść
np. gospodarce światowej nowe powszechne impulsy. Ale mogącego też wywołać
zawirowania czy kataklizmy, których nikt nie jest w stanie przewidzieć.
Na razie warto odnotować, że uzgodniona w jakimś sensie na wysokim krajowym
szczeblu chińska polityka kompleksowego rozwoju i względnego wyrównywania
społecznych szans, stale, raczej systematycznie, poświęca niezbędny odsetek uwagi
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warunkom bytowym analfabetycznym do niedawna warstwom ludności oraz regionom zacofanym.
Jedno i drugie ma zresztą długofalowy wpływ na rozwój całości chińskiej gospodarki narodowej i państwa. Problem tkwi przeto nie w samej zasadzie możliwie
wszechstronnego, kompleksowego wzrostu, lecz w proporcjach strategii podzielonej
na lata i dekady lat.
Wiele dostępnych danych przemawia za tym, że układy regionalne stanowią
w Chinach większe zjawisko dywersyfikacyjne niż kontrasty dochodowe w granicach
poszczególnych obszarów. Gdyż w tych ostatnich strukturach przyjmuje się, po pierwsze, za zrozumiałe, że płace specjalistów czy urzędników wyższych kategorii muszą być
odpowiednio znaczniejsze. Natomiast w przekroju terytorialnym trudniej zakładać, że
gospodarowanie bądź administrowanie na terenach zachodniochińskich ma w trwały
sposób skazywać je na wyniki gorsze. Zwłaszcza w narastających informatycznych
warunkach możliwości szybkich porównań i zestawień. Które – jak m.in. w Europie –
prowokują do ruchów migracyjnych, w stronę lepszych dochodowe obszarów.
W Chinach wciąż jednak na razie stanowi to margines struktur demograficznych, nawet
jeżeli przyjąć, że corocznie około dwudziestu milionów Chińczyków przenosi się ze wsi
do miast lub z terenów zachodnich do wschodnich. Ale tylko na razie.
Przeciętne dochody wytwarzane przez jednego pracownika na terenach wybrzeża
wschodniego są zapewne co najmniej dziesięciokrotnie wyższe niż w strefach zachodniego zapóźnienia. A rozpiętości powiększają się pomimo całego zespołu instrumentów polityki gospodarczej, uruchamianych w celu stworzenia pomyślniej szych
bodźców rozwojowych na zachodnich obszarach. A więc m.in. tam, gdzie zasoby
górnicze pozostają, wciąż niedostatecznie wykorzystywane.
Jak skądinąd w znanym przypadku Włoch, zorganizowane wysiłki administracji
państwowej nawet w odległych od demokratyzmu warunkach autorytarnego, lecz
otwartego, mocarstwa przynoszą tylko ograniczone rezultaty. Albowiem rynkowe
prawidłowości lokalizacyjne powodują, że zarówno krajowa przedsiębiorczość, jak
i zagraniczne kapitały inwestycyjne wykazują kalkulowaną skłonność do działań na
gruntach szybciej opłacalnych, mniej ryzykownych, a w każdym razie bardziej przewidywalnych.
Co nie zmienia niektórych szczególnych następstw polityki regionalnej, opartej na
wykorzystywaniu znacznie tańszej siły pracowniczej oraz niektórych warunków naturalnych, mineralnych bądź rolniczych. Pod warunkiem dodatkowych udogodnień
wynikających z roli państwa. Zwłaszcza tak relatywnie silnego jak w przypadku Chin.
Podejmowane przez chińską administrację publiczną środki zmierzające do
wyrównań regionalnych wychodzą z dosyć jednoczesnych, merytorycznie zbliżonych
założeń. Łączących w sobie – jak to zresztą prawie zawsze bywa – elementy ekonomiczne, polityczne i społeczne.
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Czynnik polityczny wynika z konieczności dalszej integracji kraju, złożonego
z ciągle jeszcze słabo ze sobą spojonych części gospodarczych, etnicznych i kulturowych,
a więc wykazujących tendencje zmian w kierunku akcentowania swoich odmienności.
Znanych nawet na tak zwartych politycznie terenach jak np. brytyjski, francuski bądź
hiszpański. Ponadto Chiny muszą liczyć się z niektórymi globalnymi procesami przekształceń międzynarodowych, polegającymi na zmniejszaniu rangi odległości przestrzennych. Na konieczności uwzględniania m.in. tego, że chińskie kontakty z Rosją
oraz z Unią Europejską nie mogą per saldo zawierać dzielących je terenów wyzbytych
liczących się jakości ekonomicznych czy kulturowych. Wymagających przeto pewnych
preferencji rozwojowych dla potrzeb strategicznej przyszłości.
I dlatego nawet dla tak odległego celu przemyślana polityka chińska – zresztą
podobnie jak rosyjska, indyjska, wietnamska itd. musi orientować się w stronę przewidywań, gwarantujących nawet odległe w czasie sukcesy. Po części sygnalizowane
przez sytuację, jakiej nie mogą napotkać ani angielskie, ani francuskie, ani hiszpańskie
niepokoje etniczne. Ale wyciągające wnioski nawet z bardzo odległych przestrzennie
procesów etnicznie i ekonomicznie decentralizacyjnych. To znaczy – zmierzających,
słusznie lub niesłusznie, do zwiększenia rangi instytucji regionalnych, w szerokim
tego pojęcia znaczeniu. Etnicznym, gospodarczym, społecznym.
Chińskie organy decyzyjne wyczuwają tego typu potrzeby zmian. Efektem tego są
od dłuższego już czasu działania, wytwarzające materialną i kulturową infrastrukturę
korzystną dla regionalnie słabszej, tj. zachodniej i północno wschodniej części kraju.
A także skłaniające nowoczesne elementy kapitałowego rozwoju do przemieszczeń – w stronę możliwości wykorzystania zachodnich zasobów naturalnych Chin
oraz ogromnie tam taniej siły pracowniczej. Obejmującej również północy wschód
państwa.
Mądrość obecnego wielkiego mocarstwa chińskiego polega przede wszystkim na
unikaniu wielkiej międzynarodowej awantury. Nagromadzona w ciągu elitarnego
kształtowania politycznego rozsądku, skłania chińską politykę ogólną i gospodarczą
do akceptacji maksymalnie racjonalnej – w realnych współcześnie warunkach – sytuacji. Akceptacji, nie rezygnujących ze znacznie dalej idących wymagań i oczekiwań
przyszłościowych.
Pod tym kątem należałoby, bez skrajnych ujęć bieżących, rozpatrywać również
chińską politykę ekonomiczną. Podporządkowaną ideologicznym, narodowym,
wymiarom długoterminowej strategii przyszłościowej, bez tandetnego, czy zarozumiałego, lekceważenia aktualnych potrzeb i wymagań tzw. mas ludowych. Rozumiejących rangę chińskiej tożsamości, lecz zarazem nie rezygnującej z coraz liczniejszych
potrzeb krótkookresowych.
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Summary

China market is different from all other markets. Factors that determined this specific

position are various, from political and social transformation to some external circumstances.
Significant changes of political system created an environment for social activity.
Contemporary China successfully avoid any international conflicts – this is the wisdom of
this country. China has a relevant position in world politics which is determined also by its
strong economic strength. Author analysis these economic indicators but he emphasizes
historical, political and social conditions.
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Struktura systemu politycznego

W granicach państwa, w zamieszkującym tam społeczeństwie działa wiele

różnych, współzależnych systemów – system polityczny jest jednym z nich. Odwołując się do definicji encyklopedycznej samo pojęcie system oznacza „uporządkowany
wewnętrznie układ elementów mający określoną strukturę (całość)”, a także jest to
„zespół zasad organizacyjnych, norm i reguł obowiązujących w danej dziedzinie”1.
Mianem systemu politycznego, będącego jedną z podstawowych kategorii politologicznych, określa się najczęściej przestrzeń, w ramach której toczy się całość życia
politycznego państwa. Odnosi się to pojęcie w szczególności do problemu władzy
i „obejmuje całokształt mechanizmów funkcjonujących w jej obszarze”2. Badacze,
mimo wielu różnic w definiowaniu systemu politycznego3, godzą się, że w jego skład
wchodzą zachowania jednostek ludzkich, będących elementami pierwotnymi o nieograniczonej mocy prawnej i kreacyjnej, oraz partie polityczne, grupy interesu i organy
władzy – jako elementy wtórne. Partie polityczne i grupy interesu są, między innymi,
pośrednikami w relacjach między społeczeństwem i formułowanymi przez nie żądaniami oraz poparciami, a władzą. Władzą pojmowaną w sposób szeroki, a więc mającą
struktury centralne, regionalne i lokalne oraz organy ustawodawcze, wykonawcze
i sądownicze, co ma usprawnić podejmowanie decyzji w imieniu narodu. W skład
systemu politycznego wchodzą też normy prawne i pozaprawne, które regulują
Encyklopedia popularna PWN, Warszawa 1998, t. 9, s. 188, pod hasłem: „system”.
A. Antoszewski, System polityczny jako kategoria analizy politologicznej, [w:] Studia z teorii polityki,
A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), t. 1, Wrocław 1999, s. 73.
3
Zróżnicowanie to spowodowane jest niejednakowym podejściem do problemu systemu politycznego i preferowaniem któregoś z podsystemów.
1
2
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wszelkie działania zachodzące w jego obrębie, jak i w przypadku kontaktów zewnętrznych4.
Badania nad systemami politycznymi wymagają uwzględnienia przynajmniej
czterech płaszczyzn – instytucjonalnej, komunikacyjnej, funkcjonalnej i normatywnej – które w praktyce politycznej zachodzą na siebie. Podejście instytucjonalne polega
na prezentacji instytucji wchodzących w skład systemu politycznego, a więc organów
władzy, partii politycznych i grup interesu. Podejście komunikacyjne polega na
skupieniu się na związkach i obiegu informacji między nimi. Z kolei podejście funkcjonalne wymaga uwzględnienia wszelkich działań zachodzących w obrębie całego
systemu politycznego, do których uczestnicy są motywowani impulsami płynącymi
z jego otoczenia, przetwarzanymi następnie w decyzje polityczne. Zaś rozważania
prowadzone na płaszczyźnie normatywnej główną uwagę koncentrują na normach
prawnych i pozaprawnych regulujących stosunki społeczno-polityczne.
System polityczny spełnia szereg bardzo ważnych funkcji, w szczególności powinien
kierować procesami politycznymi zgodnie z przyjętymi regułami i normami (funkcja
regulacyjna); maksymalnie łagodzić sporne interesy różnych grup społecznych
i rozwiązywać konflikty powstałe między nimi (funkcja mediacyjna); doskonalić
sprawność instytucji politycznych, tym samym zwiększać skuteczność, szansę przetrwania i jednocześnie poszerzać swój zasięg działania (funkcja adaptacyjna) oraz
wprowadzać do otoczenia nowe reguły i coraz skuteczniejsze formy aktywności
(funkcja innowacyjna)5. W rozumieniu współczesnej cywilizacji euroamerykańskiej
system polityczny działa skutecznie jeśli spełnia przynajmniej trzy podstawowe
wymogi: jeśli jest zdolny funkcjonować bez uciekania się do metod przemocy; jeśli
stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju społeczeństwa i państwa oraz jeśli jest
zdolny zagwarantować bezpieczeństwo zewnętrzne jego mieszkańcom. Wszystkie
„powyższe kryteria muszą być spełnione, aby system polityczny był określany mianem
efektywnego”6. W utrzymaniu skuteczności i sprawności systemu pomocne jest
występowanie legitymizowanej władzy7, to znaczy legalnej, powołanej zgodnie
z prawem, mogącej liczyć na akceptację jakiejś części społeczeństwa8.
Zob. J. Kowalski, Państwo a system polityczny, [w:] Z zagadnień teorii polityki, K. Opałek (red.),
Warszawa 1978, s. 49-50.
5
Zob. K. A. Wojtaszczyk, Współczesne systemy polityczne, Warszawa 2000, s. 6–7.
6
P. Deszczyński, K. Gołata, Demokratyczne systemy i doktryny polityczne, Poznań 2003, s. 15.
7
Władza legitymizowana, to władza posiadająca legitymację do rządzenia: „(…) legitymizacja jest
procesem ciągłego i systematycznego potwierdzania słuszności wybranego systemu społeczno-politycznego, procesem stałego umacniania »więzi władzy z ludem«” (M. Żyromski, Zasady legitymizacji porządku społeczno-politycznego, „Przegląd Politologiczny” 2003, nr 2, s. 70).
8
O ile legitymizacja oznacza legalność, prawne uzasadnienie i formę akceptacji władzy, to delegitymizacja „polega na różnie motywowanym, fragmentarycznym bądź całkowitym, okresowym bądź
4
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Termin system polityczny w ostatnich dziesięcioleciach zrobił prawdziwą karierę
i na stałe zadomowił się w naukach politycznych. Wyparł (wypiera) jednocześnie
używane uprzednio w tym kontekście, mniej precyzyjne, określenia takie, jak na
przykład państwo, naród, ustrój państwowy, rząd, struktura polityczna, organizacja
polityczna społeczeństwa9.
W codziennych zmaganiach politycznych najistotniejszą rolę odgrywają organy
władzy, partie polityczne, grupy nacisku oraz normy wyznaczające ramy i obszary tej
aktywności.

Organy władzy

Kształt organów władzy i relacje zachodzące między nimi przesądzają o typie

systemu politycznego. Chodzi w tym opracowaniu o organy władzy państwowej
i samorządu terytorialnego.
Działalność organów państwowych stanowi o skuteczności bądź nieskuteczności
polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa. Ich aktywność polityczna opiera się na
konstytucji i aktach prawnych z niej wynikających oraz – w niektórych państwach –
na zwyczajach i konwenansach, które zyskały w drodze ewolucji systemu politycznego
wymiar normy prawnej. W kontekście organów państwowych wymienić trzeba głowę
państwa, parlament, rząd i jego przedstawicieli w terenie oraz sądy. W państwach
demokratycznych grupuje się je w trzy sektory i dzieli na władzę ustawodawczą,
wykonawczą i sądowniczą, które wykonują odrębne zadania państwa i jednocześnie
hamują się wzajemnie, by żadna z nich nie uzyskała trwałej przewagi.
Parlamenty stanowią władzę ustawodawczą, ale – w zależności od państwa – różnią
się od siebie pod wieloma względami. Między innymi strukturą – a więc ich organizacją wewnętrzną, liczbą mandatów i długością kadencji – co jest zresztą jednym
z trudniejszych dylematów demokracji10. Parlamenty mogą więc być jednoizbowe,
czyli unikameralne, bądź dwuizbowe, to znaczy bikameralne. Wpływ na ten zasadniczy podział ma najczęściej tradycja, forma państwa, jego wielkość, ale też aktualne
potrzeby. Zarówno parlamenty jednoizbowe, jak i dwuizbowe mają grono swych
trwałym wycofaniu akceptacji różnych kręgów społeczeństwa dla systemu politycznego oraz podmiotów
władzy. W rezultacie mamy do czynienia ze słabnięciem i traceniem poparcia politycznego, jego zróżnicowaną w sensie zakresu i zasięgu stopniową bądź gwałtowną erozją” (L. Sobkowiak, Delegitymizacja
polityczna, [w:] Studia z teorii polityki, A. Czajkowski, L. Sobkowiak (red.), t. 3, Wrocław 2000, s. 114).
9
Zob. Z. Blok, Teoria polityki. Studia, Poznań 1999, s. 81; M. Chmaj, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie
do teorii polityki, Lublin 2001, s. 180; M. Gulczyński, Panorama systemów politycznych świata, Warszawa
2004, s. 37.
10
Zob. Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997, s. 119.
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zwolenników i przeciwników11. Dyskusje i spory w tym zakresie prowadzone były od
dawna i trwają nadal12. W parlamentach zasiada też różna liczba deputowanych.
Uwagę tę odnieść trzeba zarówno do izb pierwszych, jak i drugich. Nadto w państwach, które wprowadziły bikameralizm w izbie pierwszej zasiada większa liczba
członków niż w drugiej. Zróżnicowana jest też długość kadencji. W przypadku izb
pierwszych waha się od 2 do 5 lat, ale najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest
przyjęcie 4-letniego okresu sprawowania mandatu. W przypadku zastosowania rozwiązań bikameralnych czas trwania kadencji obu izb może być równy, często jednak
tak nie jest i kadencja izby drugiej jest dłuższa niż pierwszej. Często też wybór jej
członków odbywa się na zasadzie rotacji, to znaczy że w trakcie kadencji (co 2 lub
3 lata) wymienia się naprzemiennie trzecią część składu izby. W niektórych państwach
złożonych izby drugie w ogóle nie są organem kadencyjnym, bo zmiana składu
delegacji dokonywana jest zwykle po wyborach parlamentarnych w częściach składowych federacji, które nie odbywają się przecież jednocześnie. Jednoizbowe parlamenty w całości i izby pierwsze w warunkach dwuizbowości muszą pochodzić
z wyborów powszechnych, bezpośrednich, równych i tajnych. Taki jest podstawowy
wyznacznik demokracji i warunek zaliczenia jakiegoś państwa do tej kategorii. Ta
reguła nie odnosi się już do izb drugich, można bowiem wskazać na wielorakie
sposoby ich formowania. Mogą więc – tak jak izby pierwsze – pochodzić z wyborów
powszechnych i bezpośrednich; ale mogą być też efektem wyborów pośrednich; ich
członkowie mogą być delegowani przez jednostki terytorialne państwa; wreszcie mogą
się znaleźć w tej izbie na podstawie mianowania. Legitymizacja izb drugich w niektórych państwach jest więc demokratyczna, w innych natomiast dostrzec można deficyt
demokracji w tym zakresie. Ale też trzeba pamiętać, że ten inny sposób wyboru izb
drugich zastosowano po to, żeby odzwierciedlić „wielość płaszczyzn życia wspólnoty”13. O ile w państwach złożonych dwuizbowość wydaje się oczywista, bo izby
drugie reprezentują przede wszystkim interesy części składowych federacji, to
w przypadku państw unitarnych funkcjonowanie takich parlamentów jest często
kwestionowane. Trzeba jednak wspomnieć, że izby drugie powstawały, by stanowione
prawo było doskonalsze, również jako swego rodzaju przeciwwaga wobec izb pierwszych, jako „lek” na ich dominację i tym samym stabilizację całego systemu politycznego. Warto też zauważyć, że inny (w wielu przypadkach) sposób tworzenia izb
drugich może ograniczać (weryfikować) wszechwładzę większości w izbach pierwZob. J. Szymanek, Kształtowanie składu drugich izb parlamentu (w europejskich państwach unitarnych), Warszawa 2004, s. 7–21.
12
Np. w Polsce odżywają przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi, jak dotąd brak było u polityków woli do rzeczywistych zmian w tym zakresie.
13
J. Szymanek, Kształtowanie składu…, op.cit., s. 13.
11
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szych. Niejednakowe są też kompetencje parlamentów, które wypełniają – przede
wszystkim – funkcję ustawodawczą, kontrolną i kreacyjną. Wszelkie ograniczenia
w tym zakresie działać muszą na ich niekorzyść. Kompetencje i aktywność dopełniają
obraz parlamentów i rzutują na ich pozycję w systemach konstytucyjnych organów
poszczególnych państw.
Głowa państwa i rząd tworzą egzekutywę, czyli władzę wykonawczą, która zajmuje
się całokształtem spraw związanych z polityką wewnętrzną i zagraniczną państwa.
Nie wszędzie jednak pozycja ustrojowa głowy państwa i rządu przedstawia się jednakowo.
Jednym z elementów, który ma wpływ na rolę głowy państwa w systemie politycznym jest sposób elekcji. Głową państwa może być dziedziczący tron monarcha lub
prezydent, wybrany przez naród, bądź przez parlament, bądź specjalny konstytucyjny
organ. Kadencja prezydentów trwa zwykle od 4 do 7 lat, zwykle z możliwością jednej
reelekcji. Głowy państw uczestniczą, choć w nierównomiernym stopniu, w procesie
stanowienia prawa. Mogą mieć inicjatywę ustawodawczą, prawo weta w stosunku do
uchwalonych w parlamencie ustaw, a także uprawnienie do wydawania dekretów
z mocą ustaw. Mogą mieć możliwość rozwiązania parlamentu, korzystają też z uprawnień kreacyjnych. Kwestie te przedstawiają się w zróżnicowany sposób i mają inny
wymiar oraz zasięg w zależności od realizowanego systemu politycznego. W republikach prezydenckich rola głów państw jest dominująca, w republikach parlamentarnych i w nowoczesnych monarchiach – reprezentacyjna i symboliczna, pozbawiona
większego wpływu na rządzenie. Głowa państwa czuwa tutaj nad przestrzeganiem
konstytucji, jest gwarantem suwerenności, niepodzielności terytorialnej i bezpieczeństwa państwa. Należy jednak pamiętać, że ten typ systemu politycznego nie wymaga
wcale od głowy państwa aktywnego udziału w codziennych zmaganiach politycznych
związanych z rządzeniem. Jest to domena drugiego członu władzy wykonawczej –
rządu. Stojący na czele republik prezydenci, z reguły, nie ponoszą odpowiedzialności
politycznej ani przed narodem, ani przed parlamentem. Ponoszą natomiast odpowiedzialność prawną, za naruszenie konstytucji. Ogólnie rzecz ujmując ich przywództwo
polityczne determinowane jest zarówno składnikami konstytucyjnymi (normy konstytucyjne, praktyka konstytucyjna), jak i pozakonstytucyjnymi (behawioralnymi),
a więc stylem sprawowania władzy, osobowością, umiejętnościami oraz kontekstem
sytuacyjnym14.
Rząd (gabinet), drugi człon egzekutywy, kieruje całą administracją i składa się
z premiera i ministrów zarządzających resortami, często też z ministrów bez teki.

Zob. S. Gebethner, Parlamentarne i prezydenckie systemy rządów (porównawcza analiza politologiczna), „Państwo i Prawo” 1994, nr 7–8, s. 27–28.
14
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W terenie zadania rządu wykonują jego przedstawiciele15. Oprócz kierowania ogromnym aparatem państwowym, rządy w poszczególnych państwach mają podobne
zadania do spełnienia, wykonują więc ustawy, w tym budżetową, mogą też – w zależności od systemu politycznego – tworzyć w pewnej części prawo i za pomocą inicjatywy ustawodawczej wpływać na jego kształt. Dbają o bezpieczeństwo państwa
i prowadzą w jego imieniu politykę zagraniczną. W systemach parlamentarnych za
uprawianie polityki członkowie rządu odpowiadają przed parlamentami, w systemach
prezydenckich przed prezydentami, a w mieszanych przed parlamentami i prezydentami. Członkowie rządu ponoszą też odpowiedzialność prawną.
Kolejnymi organami państwowymi wchodzącymi w skład systemu politycznego
są sądy oraz inne instytucje wymiaru sprawiedliwości, które tworzą władzę sądowniczą. Wprawdzie mniej widoczną, ale mającą ogromne znaczenie dla zabezpieczenia
całego systemu rządów. Jest ona niezwykle ważnym czynnikiem stabilności państwa
i w zasadzie przesądza o efektywności lub nieefektywności realizowanego systemu
politycznego. W demokratycznych państwach sądy muszą być niezależne, a sędziowie
niezawiśli, co oznacza, że podlegać mogą tylko ustawom. Najczęściej na szczycie
trzeciego sektora władzy usytuowany jest sąd najwyższy, jako ostateczna instancja
w sprawach cywilnych i karnych. Oprócz ochrony bezpieczeństwa publicznego i walki
z przestępczością, sądy kontrolują też decyzje administracyjne i badają konstytucyjność prawa. Tradycja europejska ukształtowała odrębne instytucje (sądy, trybunały),
które się tą problematyką zajmują. W demokracjach powoływany jest też bardzo
ważny organ, o którym w tym miejscu można wspomnieć, stojący na straży praw
człowieka i obywatela. Mowa tu o – wywodzącej się z tradycji skandynawskiej – instytucji ombudsmana.
Państwo demokratyczne nie może istnieć bez samorządu terytorialnego, będącego
formą decentralizacji administracji i zapewnienia udziału obywateli w rządzeniu
danym terenem16. Ludność w jednostkach terytorialnych państwa władzę sprawuje
bezpośrednio oraz za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych samorządu. Ich rolą jest przede wszystkim stanowienie przepisów prawa miejscowego oraz
wykonywanie zadań własnych (zaspokajanie lokalnych potrzeb wspólnoty) i zleconych
(z zakresu administracji rządowej).

15
16

Np. w Polsce wojewodowie.
W Polsce jest to gmina, powiat i województwo.
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Partie polityczne – funkcje i kryteria klasyfikowania

Partie polityczne i systemy partyjne są kluczowymi elementami systemów

politycznych. W państwach demokratycznych bądź wprost konstytucje, bądź ustawy
zwykłe gwarantują wolność tworzenia, swobodę działania i równość partii politycznych17. Gwarantują zatem pluralizm polityczny, który jest jedną z podstawowych
zasad demokracji i daje obywatelom możliwość zarówno udziału, jak i wpływu na
toczące się życie polityczne. Definiowanie partii politycznej jest zależne od założeń
badawczych związanych z uwypukleniem którejś z jej funkcji. Zatem w literaturze
politologicznej, socjologicznej i prawniczej można znaleźć wiele definicji partii, ale
większość autorów, odnosząc się do realiów państwa demokratycznego18, zgadza się
co do kilku kwestii. Mianowicie, że partia to dobrowolna organizacja polityczna, że
jej celem jest zdobycie lub utrzymanie władzy w oparciu o prezentowany program
i w drodze wolnych wyborów, że sprawując władzę powinna ona stosować metody
demokratyczne oraz kierować się w swych działaniach interesem państwa i narodu.
Partie polityczne chcąc to wszystko osiągnąć wykorzystują zasoby organizacyjne
i materialne oraz wzory, procedury, metody i techniki dostępne w przestrzeni politycznej, w której działają.
Partie polityczne, będąc newralgiczną częścią systemu politycznego, wypełniają
szereg zadań. Wiążą się one ze społeczeństwem i z władzą, ale także z problematyką
wewnątrzorganizacyjną. Już takie założenie pozwala wyróżnić trzy podstawowe
funkcje partii politycznych: społeczno-mobilizacyjną, państwowo-publiczną oraz
organizacyjną. Pierwsza obejmuje różnorodne kontakty partii ze społeczeństwem
i w ten sposób umożliwia i podtrzymuje relacje na linii obywatel – władza. Partia jest
więc tu pośrednikiem, ogniwem łączącym i ułatwiającym komunikowanie między
społeczeństwem a państwem. Wypełniając tę funkcję partia może przyjąć formę
ogniwa partycypacyjnego, klientelistycznego i wyborczego lub uwzględnić w swej
strategii formę mieszaną19. We współczesnych demokracjach, szczególnie skonsoli-

Takie gwarancje zawiera też Polska ustawa zasadnicza z 1997 r. „Rzeczpospolita Polska zapewnia
wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności
i równości obywateli polskich w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształt polityki państwa”
(Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Kraków 1997, s. 6, art. 11). Wcześniej,
po latach niedemokratycznych praktyk ustrojowych, podobną regulację zawarto w ustawie z 1990 r.
(zob. Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o partiach politycznych – Dz. U. 1990, nr 54, poz. 312).
18
Pamiętać jednak trzeba, że partie polityczne występują i odgrywają ważną rolę również w systemach
niedemokratycznych, czyli autorytarnych i totalitarnych, ale ich dążenia są tam inne i zmierzają do
przejęcia kontroli nad społeczeństwem i państwem.
19
A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2001, s. 61.
17
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dowanych, partie polityczne aktywizują struktury społeczeństwa głównie w czasie
kampanii wyborczych, a więc na czoło wysuwa się tu ich rola jako ogniwa wyborczego. Powiązanie partii ze strukturą społeczeństwa zachodzi dzięki elektoratowi.
Dzięki niemu partia może oddziaływać na opinię publiczną, wyznaczać jej zachowania, mobilizować wyborców i w konsekwencji uzyskać mandat do sprawowania
władzy. Druga z wymienionych funkcji partii politycznych, państwowo-publiczna,
po prostu oznacza udział w zarządzaniu państwem. Zdobyte w wyniku wyborów
mandaty zapewniają partii wpływ na proces ustawodawczy, a w reżimach parlamentarnych stają się też przepustką do udziału w formowaniu (samodzielnie lub w koalicji) rządu i mogą zapewnić wpływ na decyzje wykonawcze państwa. Osoby zajmujące stanowiska w rządzie rekrutują się tu z jednej partii, jeśli zdobyła ona absolutną
większość mandatów w parlamencie, lub z kilku partii tworzących koalicję. Są to
najczęściej liderzy i członkowie ich kierownictw. Partie polityczne odpowiadają nie
tylko za przygotowanie i desygnowanie elit politycznych na stanowiska, ale także
kontrolują poczynania swych przedstawicieli w aparacie państwowym i zachowują
prawo do ich odwołania. Wchodząc do rządu formułują kierunki i cele polityki
państwa i biorą za nią odpowiedzialność. By partia była zdolna do wypełniania
funkcji społeczno-mobilizacyjnej i państwowo-publicznej musi też realizować funkcję organizacyjną. Znajduje to wyraz w dbałości i ciągłych zabiegach elit partyjnych
o ustabilizowanie i utrwalenie struktur wewnętrznych. Tego typu aktywność pozwala
partii przetrwać i jednocześnie umożliwia penetrację zmiennych układów społecznych. Warunkiem stałego potwierdzania obecności partii w życiu politycznym
państwa jest też strategia działania, która pozwala reagować na potrzeby elektoratu
i grup społecznych.
Chcąc sklasyfikować partie polityczne nieuniknione jest zastosowanie pewnych
kryteriów, np. programowego, ideologicznego czy organizacyjnego.
We współczesnych demokracjach liberalnych różnice programowe pozwalają
podzielić partie na prawicowe i lewicowe, jako kategorie przeciwstawne na tradycyjnej osi rywalizacji politycznej, oraz reprezentujące demokratyczne centrum. Podział
na te trzy główne orientacje polityczne jest jednak nieostry. W przestrzeni politycznej
państw znajdujemy bowiem też partie nieco oddalone od centrum, tzn. centroprawicowe i centrolewicowe, ale i znacznie oddalone od centrum, a więc skrajną prawicę
i skrajną lewicę. Rozróżnienie prawica-lewica wywodzi się z 1789 roku, tj. z czasów
pierwszego francuskiego Zgromadzenia Narodowego, w którym prawą stronę zajęli
zwolennicy monarchii, czyli tradycyjnego porządku, a lewą rewolucyjnie nastawieni
republikanie, żądający równości oraz rozszerzenia wolności. Jest ono aktualne jak
najbardziej również dzisiaj, bo – w zasadzie – rywalizacja polityczna przebiega między
tymi blokami. „Obecność osi prawica-lewica wynika z konieczności wprowadzenia
do szeroko otwartego, a nawet anarchicznego, rynku opinii zasad porządku i klasy-
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fikacji”20. Zarówno prawica, jak i lewica podnoszą szereg modelowych kwestii programowych. Partie prawicowe opowiadają się zatem za wolnym rynkiem w gospodarce, obniżeniem podatków, tradycją narodową, podkreślają rolę rodziny
i konieczność jej ochrony. W swych programach silnie artykułują potrzebę ładu
i porządku publicznego oraz ochrony rodzimych struktur gospodarczych. Utrzymują
poprawne stosunki z Kościołem i popierają go, natomiast niechętnie odnoszą się do
mniejszości narodowych, imigrantów i polityki socjalnej państwa. Partie lewicowe
optują zaś za rozszerzeniem roli państwa w gospodarce, dążą do zwiększenia wydatków na służbę zdrowia i edukację oraz do wyrównania dochodów obywateli. Państwo,
ich zdaniem, winno tworzyć skuteczne programy opieki socjalnej. Ta „rodzina partii”
silnie akcentuje kwestie współpracy międzynarodowej oraz rozdziału Kościoła
od państwa. Zróżnicowanie wewnętrzne ugrupowań prawicowych i lewicowych
powoduje pewne odstępstwa od tych wzorców i częściowe zacieranie tradycyjnych
podziałów programowych. Poglądy pośrednie z czasem zaczęto określać mianem
centrowych.
Kryterium organizacyjne pozwoliło badaczom przeprowadzić różne klasyfikacje
partii politycznych. Na czoło wysuwa się tu podział partii na kadrowe, masowe
i wyborcze. Partie kadrowe, które zapoczątkowały w XIX wieku rozwój nowoczesnych
partii politycznych, tworzone były w warunkach ograniczenia powszechności prawa
wyborczego. Cechą wyróżniającą tych elitarnych ugrupowań był brak formalnych
struktur. Partie kadrowe miały charakter lokalny i ogniskowały swą aktywność wokół
miejscowego lidera21, m.in. organizując mu kampanię wyborczą. „Ówczesne partie
kadrowe odzwierciedlały konflikt między arystokracją i właścicielami ziemskimi
a dynamicznie rozwijającą się burżuazją i nowymi grupami zawodowymi. Konserwatywne partie kadrowe, reprezentujące ziemiaństwo i arystokrację, i ich liberalne
odpowiedniki reprezentujące burżuazję i grupy zawodowe, dominowały w polityce
państw europejskich do początków XX wieku”22. W parlamencie działały frakcje tego
typu partii, jednak bez możliwości wpływu na struktury lokalne. Zwiększająca się
rola polityki w życiu społeczeństw i państw sprawiła, że partie kadrowe nie mogły
zaspokoić aspiracji wszystkich polityków i dużych grup społecznych będących poza
układami władzy i doprowadziła do powstania partii masowych. Ich wzmożony
rozwój, po okresie konkurowania z partiami kadrowymi, wiąże się z kolei z upowszechnieniem praw wyborczych i tym samym istotnym przełomem w kształtowaniu
się społeczeństwa obywatelskiego. Zupełnie nowe grupy społeczne otrzymały prawne
P. Braud, Rozkosze demokracji, Warszawa 1995, s. 70.
Zob. R. Herbut, Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wrocław 2002, s. 82–84.
22
Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Lublin 2003, s. 29.
20
21
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możliwości udziału w życiu politycznym i partycypacji w procesie decyzyjnym.
Partię masową cechuje duża liczba członków i sympatyków oraz rozwinięta, wielopoziomowa struktura organizacyjna. Silne centrum ma największy wpływ na podejmowane decyzje i kierunki działalności całej partii. W swej deklaracji programowej
tego typu partie odwołują się przede wszystkim do wielkich grup społecznych, choć
znane są też przykłady mobilizowania szerszego spektrum obywateli. Kolejną fazą
ewolucji partii politycznych było powstanie po II wojnie światowej partii wyborczych.
Wynikało to z kierunków rozwoju społeczeństw oraz było wyrazem dostosowania się
partii masowych do nowych politycznych warunków i potrzeb. Rozwój nauki, techniki, oświaty oraz wzrost stopy życiowej i socjalnego bezpieczeństwa doprowadził do
zmian w strukturze społeczeństw i sprawił, że odwoływanie się i reprezentowanie
konkretnej grupy (klasy), np. robotników, przestawało przynosić zakładane korzyści
polityczne. W warunkach stabilizacji i powodzenia reform partie wyborcze okazały
się bardziej przydatne. Partie tego typu nie trzymają się już kurczowo ideologii,
szukają kompromisów i swe programy adresują do całych społeczeństw, do masowego
wyborcy, „chcą złapać każdego”. Drogę do władzy otworzyć ma też wykreowany przez
ekspertów wizerunek partii i jej lidera. W partiach wyborczych masowe członkostwo
i sami członkowie schodzą na plan dalszy. Partie wyborcze swej działalności nie
finansują już tylko z ich składek, liczą bardziej na państwowe dotacje, które mogą
otrzymać po spełnieniu określonych prawem wymogów. „Partie wyborcze stają się
więc przede wszystkim formą zorganizowania wyborców, a nie członków (…)”23.
Można powiedzieć, że superpartiami wyborczymi są tzw. partie-kartele24. Powstanie
tego typu ugrupowań możliwe jest w systemach wielopartyjnych. Określone partie
współpracują ze sobą, a ich głównym celem jest utrzymanie władzy w państwie.
Kryterium organizacyjne pozwoliło przeprowadzić też inne typologie. Np. biorąc
pod uwagę charakter członkostwa można mówić o partiach bezpośrednich, które
zrzeszają indywidualne osoby, i partiach pośrednich, które grupują członków zbiorowych25. Wielkość partii jest podstawą podziału na partie duże i małe. Struktura
socjalna pozwala wymienić partie klasowe, odwołujące się do konkretnych klas
społecznych, i partie ludowe, które szukają poparcia w całym społeczeństwie. Sposób
wewnętrznej regulacji może być podstawą podziału na partie o silnej artykulacji,
w których normy zachowań i sposoby podejmowania decyzji wskazuje statut, i partie
o słabej artykulacji, pozbawione takiego dokumentu, bazujące w swym funkcjonoR. Herbut, Teoria i praktyka…, op.cit., s. 90.
Zob. E. Nalewajko, Protopartie i protosystemy? Szkic do obrazu polskiej wielopartyjności, Warszawa
1997, s. 216–219.
25
Zob. M. Sobolewski, Partie i systemy partyjne świata kapitalistycznego, Warszawa 1977,
s. 266–280.
23
24
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waniu na doświadczeniach i zwyczajach politycznych26. Biorąc natomiast pod uwagę
sposób podejmowania decyzji wyróżnić można partie scentralizowane, w których
główną postacią jest lider wywierający wpływ na całokształt działań, i partie oparte
na zasadzie wewnętrznej demokracji, które umożliwiają instancjom terenowym udział
w wyznaczaniu kierunków partyjnej polityki i pozostawiają im znaczną autonomię27.
Uwzględniając zaś sposób postrzegania i stosunek partii politycznych do obowiązujących w państwie zasad ustrojowych wyrażonych w konstytucji możemy mówić
o partiach systemowych (prosystemowych) i antysystemowych28. Te pierwsze akceptują zastany porządek prawno-polityczny, drugie stale podważają i dążą do obalenia
i zmiany tego porządku. „Za typ pośredni (uzupełniający) pomiędzy partiami antysystemowymi i partiami systemowymi uważa się niekiedy partie antyestablishmentowe, czyli koncentrujące się głównie na kontestowaniu legitymacji do rządzenia
aktualnych elit”29.
Kryterium następne, ideologiczne, jest podstawą dalszego klasyfikowania partii
politycznych. Biorąc pod uwagę dotychczasowe badania nad „rodzinami ideologicznymi” partii i bogaty dorobek naukowy w tym zakresie można zaproponować
następujący podział: partie komunistyczne, socjalistyczne, agrarne, chadeckie, liberalne, konserwatywne, neofaszystowskie oraz ekologiczne i regionalne.
Występujące w określonej przestrzeni politycznej partie, wchodząc w różnorodne
związki, rywalizując ze sobą o głosy wyborców i tym samym wywierając wpływ na
politykę państwa, tworzą system partyjny. Definiując system partyjny w literaturze
politologicznej często podkreśla się też, że partie polityczne muszą działać legalnie30.
W państwach demokratycznych, gdzie realizowana jest zasada pluralizmu politycznego, muszą działać co najmniej dwa tego typu ugrupowania31. Liczba relewantnych – a więc istotnych, znaczących – partii politycznych i powiązania między nimi
najbardziej rzutują na typ systemu partyjnego. Biorąc to pod uwagę, jak również
bogaty dorobek w zakresie badań nad systemami partyjnymi32, można w tym opracowaniu posłużyć się typologią, którą zaproponował J. Blondel. Wyróżnił on cztery
Zob. Współczesne partie i systemy…, op.cit., s. 32–33.
Zob. B. Banaszak, A. Preisner, Wprowadzenie do prawa konstytucyjnego, Wrocław 1992,
s. 149–151.
28
Zob. A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne…, op.cit., s. 88–89.
29
Współczesne partie i systemy…, op.cit., s. 35.
30
Zob. ibidem, s. 110–111.
31
W państwie demokratycznym jednopartyjność jest niedopuszczalna, wyklucza bowiem rywalizację
polityczną.
32
Problematyką systemów partyjnych zajmowali się m. in.: R. Katz, P. Mair, J. La Palombara, G. Sartori, G. Smith, M. Weiner, M. Wheaton. Także polscy badacze, np.: A. Antoszewski, R. Herbut, M. Sobolewski, J. Wiatr, K. A. Wojtaszczyk.
26

27
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systemy: dwupartyjny, dwuipółpartyjny, wielopartyjny oparty na dominacji jednej
partii oraz wielopartyjny bez partii dominującej33. Powyższa typologia dość dobrze
odzwierciedla ramy rywalizacji partyjnej w państwach demokratycznych współ
czesnego świata. W systemie dwupartyjnym dominują dwie duże partie polityczne
i tylko one są zdolne wygrywać wybory i zarządzać państwem. Mechanizm tego
systemu jest restrykcyjny dla partii małych i takiej możliwości im nie stwarza. Jedna
z dużych partii, która przegrała wybory tworzy silną opozycję. W systemie dwuipółpartyjnym też występują dwie duże partie polityczne, ale żadna z nich nie uzyskuje
bezwzględnej większości w parlamencie, a tym samym nie jest w stanie samodzielnie
rządzić. Konieczna jest wówczas koalicja z partią trzecią – małą, znacznie słabszą, ale
w związku z tym charakteryzującą się znacznym poziomem relewancji. System wielopartyjny oparty na dominacji jednej partii występuje tam, gdzie pośród wielu
partii jedna zdobywa najwięcej mandatów parlamentarnych. Nawet jeśli nie jest to
większość bezwzględna, to ona „rozdaje karty”, czyli jest partią niezbędną przy
tworzeniu większościowej koalicji. Natomiast system wielopartyjny bez partii dominującej charakteryzuje się tym, że w wyborach żadna z większych partii politycznych
nie uzyskuje wyraźnej przewagi, ich wyniki są zbliżone. W związku z tym możliwe
są różne koalicje większościowe, które utworzą gabinet.
Na typ systemu partyjnego wpływa – jak twierdził już w początkach lat 50. XX
wieku francuski politolog Maurice Duverger – rodzaj stosowanego systemu wyborczego. Dodać trzeba, że nie tylko, także struktura systemu społecznego i charakter
gospodarowania oraz tradycja i dorobek kulturowy społeczeństw.

Grupy interesu

Niezwykle istotnym elementem systemu politycznego, prócz organów pań-

stwowych i organów samorządu terytorialnego oraz partii politycznych, są grupy
interesu (grupy nacisku), będące kolejnym ogniwem pośredniczącym pomiędzy
obywatelami a władzą. „W demokracjach lobbying34 jest zinstytucjonalizowany: oficjalni reprezentanci kół interesów są zapraszani do prac komisji, zespołów, grup
roboczych powoływanych przez władze”35. Ta instytucja i praktyka polityczna ukształtowała się, podobnie jak wiele innych procedur, w Wielkiej Brytanii i jest trwałym
Zob. Leksykon politologii, A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Wrocław 1997, s. 414, pod hasłem:
„system partyjny”. G. Sartori zaprezentował aż siedem możliwych postaci jakie może przyjąć system
partyjny. Jego zdaniem może to być system jednopartyjny, partii hegemonicznej, partii dominującej,
dwupartyjny, umiarkowanego pluralizmu, ekstremalnego pluralizmu i zatomizowany.
34
W spolszczonej formie lobbing.
35
I. Kienzler, Leksykon Unii Europejskiej, Warszawa 2003, s. 155, pod hasłem: „lobbying”.
33
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dorobkiem tamtejszego parlamentaryzmu. Lobby – to przedsionek, kuluary, w których
dochodziło do nieformalnych spotkań deputowanych do Izby Gmin z osobami
zabiegającymi o przyjęcie rozstrzygnięć ustawodawczych korzystnych dla reprezentowanych grup36. Współcześnie lobbing, oraz stosowane metody, wykracza poza
pierwotne funkcje i oddziałuje również na inne instytucje. Jest to jednym z powodów,
który utrudnia definiowanie tego pojęcia37. Jest to jednocześnie sfera działań nader
subtelna, bo łącząca się z urabianiem parlamentarzystów, ministrów, urzędników
i stosowaniem wobec nich nacisku38. Szczególnie w demokracjach nieskonsolidowanych lobbing często jest źle pojmowany i przeradza się w korupcję, a Polska jest tu
najbliższym i najlepszym tego przykładem. Dlatego działalność grup interesu, by
spełniała swą rolę i kreatywnie wpływała na system rządów, powinna – podobnie jak
działalność partii politycznych – być uregulowana prawnie39.
Mechanizm wywierania wpływu na władzę jest niezbędnym elementem współczesnej demokracji, sprzyja bowiem aktywizowaniu obywateli i tym samym braniu
przez nich współodpowiedzialności za państwo. Choć – w przeciwieństwie do partii
politycznych – lobbying nie oznacza zmierzania do zdobycia władzy i bezpośredniego
udziału w podejmowaniu decyzji, to umożliwia osobom pośredniczącym w procesie
komunikacji pomiędzy obywatelem a władzą prowadzenie dialogu, dostarczenie
wiedzy specjalistycznej i prezentowanie argumentów danej zbiorowości. Grupy
nacisku można podzielić na formalne (są to instytucjonalne grupy interesu40 oraz
stowarzyszenia41 mające strukturę organizacyjną i program) i nieformalne (powoływane do realizacji jakiegoś jednego zadania). Biorą one z reguły w obronę interesy
36
Słownik Cousice Oxford Dictionary definiuje lobby jako „szeroki hall dla publiczności, szczególnie
dla tych którzy pragną rozmawiać z parlamentarzystami”.
37
Zob. W. J. Wołpiuk, Lobbing. Próba ustalenia treści pojęcia i funkcji prawnopublicznych, „Przegląd
Sejmowy” 2004, nr 4. s. 12 i n.
38
Jak chce brytyjski politolog David Robertson jest to „wywieranie nacisku, prezentowanie argumentów lub innych bodźców w celu nakłonienia politycznych decydentów do sprzyjania stanowisku
(danej grupy)” (D. Robertson, A Dictionary of Modem Politics: PoliticalTerms and References in Current
Use, Londyn 1985, s. 190).
39
Zob. M. Jarosz, Władza. Przywileje. Korupcja, Warszawa 2004, s. 240–241.
40
„Do instytucjonalnych grup interesu zaliczamy np. kościół, armię, administrację publiczną, podmioty posiadające wysoce zbiurokratyzowaną organizację, których pierwotnym celem nie jest promowanie własnych partykularnych interesów. Jednak gdy zajdzie taka potrzeba, uruchamiają będące w ich
dyspozycji zasoby, by wywrzeć wpływ na treść decyzji państwowych i administracyjnych” (R. Herbut,
Interes polityczny jako kategoria politologiczna, [w:] Studia z teorii polityki, A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak
(red.), t. 1, Wrocław 1999, s. 57).
41
„(…) to organizacje interesu, których pierwotnym i zasadniczym celem jest organizowanie i reprezentowanie interesów określonych segmentów społeczeństwa, np. związki zawodowe, organizacje
pracodawców, organizacje tzw. wolnych zawodów, stowarzyszenia kombatantów, organizacje mniejszości
etnicznych czy wyznaniowych itp.” (ibidem, s. 58).
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środowisk zawodowych, ale nie tylko, często także mniejszości narodowych i różnych
grup społeczeństwa obywatelskiego. Ich wpływ na władzę może też przebiegać
w wyniku zastosowania metod bezpośrednich, takich jak na przykład manifestacje
i pikiety. W tym przypadku zbliża to grupy nacisku do nowych ruchów społecznych.
Nie wszystkie grupy nacisku, tak jak i nie wszystkie partie polityczne, zajmują
jednakową pozycję w systemie politycznym. Ich znaczenie i skuteczność działania
determinowana jest przede wszystkim wielkością organizacji lub grupy nieformalnej
wywierającej nacisk na władzę, zapleczem ekspertów gotowych do udzielania różnych
porad, zdolnością mobilizowania ludzi wokół lansowanego celu, różnymi powiązaniami – często znajomościami – liderów grup interesu z przedstawicielami władz, no
i oczywiście środkami jakie można przeznaczyć na docieranie i wywieranie wpływu
na decydentów. „Wielkie funkcjonalne grupy interesu (np. związki zawodowe, organizacje pracodawców) znalazły się w samym centrum procesu decyzyjnego, mając do
spełnienia wiele funkcji, zarówno jeśli chodzi o tworzenie polityki państwa, jak
i wprowadzenie jej w życie”42. Znane są przypadki, że grupy interesu – wraz ze wzrostem aspiracji – stawały się bazą i przekształcały się w partie polityczne, zyskując w ten
sposób przepustkę do rządzenia. Dobrym przykładem są tu partie ekologiczne,
których powstanie w wielu państwach poprzedzone było dążeniami obywateli do
realizacji wspólnych celów w ramach grup interesu.
O ile poglądy odnośnie roli partii politycznych w demokracjach są stabilne – a niektórzy wręcz twierdzą, że jest to najistotniejszy element systemu politycznego – to
postrzeganie grup nacisku nie jest już jednoznaczne. Prócz zwolenników, podkreślających ich ożywczy wpływ na system polityczny, są też zdecydowani krytycy tego
pośredniczącego między społeczeństwem a władzą ogniwa. Wskazują oni na, jakby
leżący w naturze lobbingu, deprawacyjny charakter, związany choćby z wręczaniem
politykom różnych – często kosztownych – „prezentów” mających wzmocnić nacisk.
Warto jednak przy tym pamiętać, że partie polityczne i grupy interesu uzupełniają
się, realizują często zadania wzajemnie zależne. „(…) wielowątkowość zagadnień,
które podejmuje współczesna polityka sprawia, że próby ich rozwiązania wymagają
zaangażowania wielu aktorów, w tym również grup interesu. Tego wymaga nie tylko
sam proces formułowania decyzji, ale również procedury wprowadzania ich w życie.
Wykorzystywane są wówczas te strategie grup interesu, które nie są dostępne partiom
politycznym”43.

Ibidem, s. 54.
Zorganizowane grupy interesu i ich wpływ na decyzje polityczne, [w:] System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej, H. Lisicka (red.), Wrocław 2001, s. 97.
42
43
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Regulacje prawne i pozaprawne

Chodzi tutaj zarówno o wynikające z prawa naturalnego normy prawa pozy-

tywnego, obowiązujące wszystkich mieszkańców na jakimś terytorium44, jak i o normy
pozaprawne. Powyższe regulacje stanowią podstawę ładu i porządku w państwie i są
nieodłącznym elementem systemu politycznego.
Normy prawne są stanowione przez upoważniony do tego organ władzy państwowej i wyznaczają reguły postępowania. Ich zgodność z prawem naturalnym sprzyja
harmonii i rozwojowi i jest charakterystyczna dla demokracji, odstępstwa w tym
zakresie są powszechnie wykorzystywane w systemach niedemokratycznych i na
pewnym etapie ich ewolucji rodzą niepokoje, nieposłuszeństwo i w konsekwencji
erozję systemu. W demokracjach alternacja władzy nie stanowi powodu do zmiany
porządku prawnego, który jest uniwersalnym narzędziem i środkiem sprawowania
władzy, niezależnym od poglądów politycznych zwycięskiej partii (koalicji). „Jeżeli
rządzący zostali wyłonieni zgodnie z normami prawa i jednocześnie sprawując władzę
respektują te normy, to zasługują na akceptację rządzonych”45. Stosowane w państwie
demokratycznym prawo spełnia szereg funkcji, między innymi – społeczną, stabilizacyjną, dynamizującą, ochronną, organizacyjną, wychowawczą i represyjną46.
Normy pozaprawne to wewnętrzne regulacje podmiotów biorących udział w życiu
politycznym – a więc na przykład statuty, regulaminy i zarządzenia partii politycznych
i grup nacisku. Do tej kategorii trzeba zaliczyć także, mające charakter bardziej
osobisty i emocjonalny, normy moralne i obyczajowe, wynikające z tradycji oraz
dorobku kulturowego społeczeństw i państw. Tutaj też mieszczą się normy religijne,
które nie pozostają bez wpływu na obowiązujące w państwach normy prawne.
Prawo oraz moralność, obyczaje i religia dopełniają się, tworzą całość i stanowią
o efektywności realizowanego w danym państwie systemu politycznego.
*
* *
Jak starano się pokazać, system polityczny ma złożoną strukturę stanowiącą
w przestrzeni społecznej państwa wyodrębnioną, wewnętrznie zintegrowaną całość.
Jednocześnie system polityczny nie działa w izolacji, nie jest zawieszony w próżni,
a więc jest otwarty na impulsy płynące z jego otoczenia. Jak podkreśla Andrzej
44
Można tutaj wskazać liczne przykłady, np. twórcy konstytucji III RP zapisali, że „Przyrodzona
i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela”. Dodali nadto,
że jest ona „nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych” (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., art. 30, s. 8).
45
L. Sobkowiak, Legitymizacja polityczna, [w:] Studia z teorii polityki, A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak
(red.), t. 2, Wrocław 1998, s. 152.
46
Szerzej o funkcjach prawa zob. A. Redelbach, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 1999, s. 120–122.
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Antoszewski, „jednym z centralnych założeń analizy systemowej jest to, że system
polityczny jest zdolny do rozwoju przez ciągłe interakcje ze swym otoczeniem”47, na
które składa się sfera wewnętrzna i zewnętrzna. Tę pierwszą sferę stanowią inne
systemy działające w granicach państwa, między innymi system ekonomiczny, kulturowy, ekologiczny, wychowawczy, prawny itp., a także struktura socjalna społeczeństwa. Drugą sferę tworzy środowisko międzynarodowe oraz charakter stosunków
z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi. Otoczenie, jak już wspomniano, przekazuje do systemu politycznego różne informacje, postulaty, petycje,
żądania, wyrazy niezadowolenia lub poparcia. System polityczny reaguje na te impulsy
płynące z obu sfer otoczenia określonymi decyzjami. Otoczenie zasila więc system
polityczny, ale podejmowane przez ośrodki władzy decyzje oddziałują na otoczenie
i mogą zmienić jego stan. „Występowanie tych dwustronnych powiązań pozwala
systemowi politycznemu przystosować się do zmieniających się warunków w jego
otoczeniu. Oddziaływanie systemu politycznego na jego otoczenie wymaga pogodzenia wymogów centralnego kierowania z dążeniami do autonomii innych systemów
stanowiących owo otoczenie systemu politycznego. Elementy tego otoczenia są niespójne, pełne konfliktów i sprzeczności, przenikają się wzajemnie. Taka sytuacja
zmusza system polityczny do nieustannego poszukiwania nowych rozwiązań, prowadzących do jego integrowania z otoczeniem i do zapobiegania niebezpieczeństwu
destabilizacji”48.
W całościowych badaniach systemu politycznego ważne są więc interakcje zarówno
w samym systemie, jak też odnoszące się do kontaktów z jego otoczeniem. Podejmowane badania mogą też koncentrować się na częściach systemu politycznego, a więc
na przykład na organach władzy, partiach politycznych, grupach interesu, systemach
i zachowaniach wyborczych, konkretnej decyzji politycznej49. W ostatnim okresie
właśnie taki kierunek przez badaczy jest doceniany, co związane jest z „renesansem
podejścia instytucjonalnego, które dostrzega decydujący wpływ instytucji politycznych na zachowania indywidualne i zbiorowe”50. Zwracają też uwagę podejmowane
często analizy porównawcze całych systemów politycznych, bądź ich składników.
Jednocześnie z tymi tendencjami nastąpiło przesunięcie punktu ciężkości z rozważań
„czym powinna być demokracja i jakie ma realizować wartości”, w kierunku prezentacji tego „czym demokracja jest i co warunkuje jej stabilność”51.
47
A. Antoszewski, System polityczny jako kategoria analizy politologicznej, [w:] Studia z teorii polityki,
A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), t. 1, Wrocław 1999, s. 77.
48
K. A. Wojtaszczyk, Współczesne systemy…, op.cit., s. 7–8.
49
Zob. A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004, s. 119–120.
50
A. Antoszewski, System polityczny jako kategoria analizy politologicznej, [w:] Studia z teorii polityki,
t. 1, s. 85.
51
Ibidem, s. 84–85.
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Klasyfikowanie systemów politycznych niekiedy sprawia kłopot, tym bardziej, iż
nieprawdziwy jest pogląd, że „świat staje się zbiorowością demokratycznych państw”52.
Największy pojawia się, kiedy trzeba wskazać cechy różnych systemów i odróżnić je
od siebie. Trudności tych unikniemy, bądź zminimalizujemy je, kiedy zastosujemy
przejrzyste kryteria. Zatem, aby określić system polityczny jakiegoś państwa trzeba
spojrzeć nań z różnych perspektyw.
Przede wszystkim, w celu dokonania podstawowego podziału, trzeba wziąć pod
uwagę relacje i metody stosowane przez władze państwowe w kontaktach ze społeczeństwem, a więc kryterium reżimu53 politycznego54. Pozwala ono wyróżnić system
demokratyczny oraz dwa systemy niedemokratyczne – totalitarny i autorytarny. Ten
tradycyjny podział jest jednak nieostry. Zarówno demokracje, jak i formy antydemokratyczne nie są sobie równe. Dlatego też, w ramach tego kryterium, należy dokonać
dalszych podziałów. W odniesieniu do systemów demokratycznych oddzielić trzeba
demokracje skonsolidowane (pełne) od nieskonsolidowanych (niepełnych)55. Zdaniem Seymura M. Lipseta, „dwie cechy społeczeństwa mają zasadniczy wpływ na
problem stabilnej demokracji: rozwój gospodarczy oraz legitymizacja, czyli stopień,
w jakim instytucje jako takie są cenione, uważane za prawidłowe i właściwe”56. Trafnie wskazane właściwości są jednak – zdaniem wielu autorów – jeszcze niewystarczające by demokrację określić mianem pełnej, liberalnej. Podobny podział należy
zastosować w przypadku autorytaryzmu. Formy łagodniejsze nazwiemy autorytaryzmem nieskonsolidowanym, natomiast rozwinięte – autorytaryzmem skonsolidowanym. Według Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta, pomiędzy demokracją
nieskonsolidowaną a autorytaryzmem nieskonsolidowanym rozciąga się „szara strefa”
polityczna, przebywające tam państwa przesuwają się w jedną bądź w drugą stronę.
Wziąwszy natomiast pod uwagę inne kryterium, którego istotą są relacje zachodzące pomiędzy naczelnymi organami władzy – głową państwa, parlamentem i rządem – możemy dokonać dalszej, bardziej szczegółowej typologii i podzielić systemy
polityczne na: parlamentarno-gabinetowe, gabinetowo-parlamentarne, prezydenckie,
A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne…, op.cit., s. 12.
Słowo reżim w naukach politycznych odnoszone jest w jednakowym stopniu do wszystkich typów
systemu politycznego (reżim demokratyczny, reżim autorytarny itp.) i nie stanowi elementu ich
wartościowania.
54
W naukach politycznych reżim polityczny traktowany jest „jako zespół faktycznie realizowanych,
formalnych i nieformalnych norm regulujących stosunki między państwowymi i niepaństwowymi
podmiotami polityki (na podkreślenie zasługują tu słowa »faktycznie realizowanych«)” (A. Antoszewski,
Współczesne teorie demokracji, [w:] Studia z teorii polityki, A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), t. 2,
Wrocław 1998, s. 15).
55
Zob. M. Burton, R. Gunther, J. Higley, Elity a rozwój demokracji, [w:] Elity, demokracja, wybory,
wybór i oprac. J. Szczupaczyński, Warszawa 1993, s. 27–30.
56
S. M. Lipset, Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, Warszawa 1998, s. 49.
52
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półprezydenckie (mieszane) i parlamentarno-komitetowe (rządów Zgromadzenia,
rządów Konwentu). Warto w tym miejscu zauważyć, że w obrębie parlamentaryzmu
mieszczą się różnorodne, a nawet skrajne postaci systemu politycznego. Zarówno
bowiem system półprezydencki, z przewagą władzy wykonawczej, jak i system parlamentarno-komitetowy, z dominacją władzy ustawodawczej, zaliczyć trzeba do tej
kategorii.
Charakter i sposób obsadzania jednoosobowego organu jakim jest głowa państwa
daje podstawę do podziału państw na monarchie i republiki.
Biorąc zaś pod uwagę porządek terytorialno-administracyjny, czyli relacje między
władzami centralnymi a częściami składowymi poszczególnych państw, dzieli się je
na unitarne (wewnętrznie jednolite) i złożone (wewnętrznie niejednolite). Istotą tego
podziału jest w zasadzie zakres samodzielności politycznej jednostek kraju, co wynikać może między innymi z tradycji, struktury narodowościowej społeczeństwa,
położenia geograficznego oraz bieżących potrzeb.

Summary

The entire political activity of a country resolves around the idea of o political system.
It is based on several elements: human individuals (prime elements), political parties, mutual
interest groups and authority units (secondary elements). Political parties and lobbies perform
the role of a mediator in the process of communication between society and establishment.
Various relations within the political system are regulated by legal and common laws.
Key words: political system, group, rule, society, law, democracy.
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Funkcjonalno-strukturalna
interpretacja ewolucji partii
politycznych

Wstęp

Badacz decydujący się na podjęcie trudu analizy ewolucji znaczenia oraz miej-

sca współczesnych partii politycznych w złożonym środowisku społeczno- politycznym musi być świadomy bogactwa literatury oraz licznych wysiłków podejmowanych
przez nauki społeczne w celu zrozumienia funkcjonowania partii w korelacji z jej
środowiskiem. Rodzi się zatem pytanie, czy z naukowego punktu widzenia istotne
będzie kolejne opracowanie traktujące o partiach politycznych. Czy lata badań nie
wyczerpały naszego zainteresowania tym tematem, a same partie, silnie zakorzenione
w ustabilizowanych systemach politycznych, nie wydają się już mało interesującym
polem odkrywczym dla badaczy. Partia polityczna traktowana musi być jednak przez
nas jako żywy organizm reagujący na bodźce zewnętrzne oraz wewnętrzne, zmieniającą się sytuację społeczno-polityczną, której sama jest uczestnikiem i bardzo często
także kreatorem. Pragnąc zrozumieć zachowania poszczególnych aktorów sceny
politycznej należałoby traktować partię w jej złożonym środowisku wraz ze wszystkimi determinantami. Takie badanie niesie jednak ze sobą pewne niebezpieczeństwo
dyfuzji treści oraz rozmycia się istoty mechanizmu funkcjonowania partii politycznej.
Warto zatem pamiętać, że każda pogłębiona analiza dotycząca partii politycznych
wymagać będzie od autora poszukiwania pewnych uproszczeń i schematów umożliwiających uchwycenie dynamiki zmiany oraz ewolucji znaczenia partii politycznej
we współczesnym świecie. Pragnę zaproponować spojrzenie na współczesną partię
polityczną w ustabilizowanych systemach, którą traktować będę jako dobrowolną
organizację uczestniczącą w procesie wyborczym, przez co daje wyraz dążeniu do
zdobycia lub utrzymania władzy państwowej, podejmując jednocześnie działania na
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rzecz utworzenia zbiorowej tożsamości. Owe dążenie do zapewnienia tożsamości
rozumiane powinno być jako chęć stworzenia i utrzymania symbolicznej integracji
(symbolic integration)1 pomiędzy wyborcami a partią polityczną.
W niniejszej pracy pragnę podjąć się niezwykle trudnego zadania spojrzenia na
partię polityczną w jej koherentnych trzech sferach aktywności politycznej, ukazując
ewolucyjną zmianę w procesie rozwoju współczesnych systemów partyjnych. Celem
będzie ukazanie partii politycznej w ustabilizowanych systemach demokratycznych.
Świadomie nie podejmuję się w tej pracy trudu interpretacji wszystkich systemów ani
zrozumienia zachowań partii w demokracjach nieskonsolidowanych. Owe ograniczenie podyktowane jest przede wszystkim wielością aspektów oraz płaszczyzn, które
powinniśmy włączyć do analizy pragnąc uchwycić zasady panujących tam mechanizmów.
Moim celem pozostaje zatem próba odpowiedzi na pytanie o miejsce partii
w współczesnych ustabilizowanych demokracjach. Czy uległy zmianie funkcje, jakie
pełni a może nastąpił kryzys tej instytucji? W jakim stopniu partie nadal potrzebują
elektoratu? Jaki pozostaje związek pomiędzy wyborcami a apelem partii? Przyjmuję
jako punkt wyjścia hipotezę R. Katza i P. Maira2, iż następuje odrywanie się partii
politycznych od społeczeństwa obywatelskiego. Starać się będę wykazać, iż fundamentalna rola partii, jaką jest dążenie do zdobycia i utrzymania władzy w drodze
rywalizacyjnych wyborów, we współczesnych systemach demokratycznych nie uległa
zmianie.

1. Partia polityczna w korelacji trzech subsystemów
organizacji wobec złożonego otoczenia politycznego

Partie polityczne swoją działalnością obejmują złożone środowisko polityczne.
Egzystowanie w nim wywołuje sprzężenie zwrotne i wymusza określone zachowania.
Aby móc lepiej zrozumieć wzajemne więzi oraz korelację pomiędzy ugrupowaniem
politycznym a jego otoczeniem, posłużę się analizą zaproponowaną przez R. Katza
i P. Maira3, którzy patrzą na model partii jako organizacji aktywnej na wielu płaszczyznach życia politycznego. Dokonują oni charakteryzacji wewnętrznego zorganizowania będącego odbiciem zewnętrznego zaangażowania partii oraz sposobu

L. Diamond, R. Gunther, Political Parties and Democracy, London 2001, s. 72–73.
S. B. Wolinetz, Political Parties, Brookfield 1995, s. 16.
3
R. S. Katz, P. Mair, The Evolution of the Party Organization In Europe: The Three Faces of Party Organization, 1993, vol. 14, s. 593– 617.
1
2
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powiązania jej z otoczeniem. Uwzględniając te determinanty wyodrębnili w strukturze partii politycznej trzy subsystemy lub „twarze” (faces of the organization):
– partia jako organizacja wypełniająca funkcje państwowo-publiczne (party in
public office), działająca przede wszystkim w parlamencie i uczestnicząca
w przetargach politycznych,
– partia jako organizacja członkowska (party on the ground), opierająca się na
związkach partii z jej członkami,
– partia jako struktura biurokratyczna (party on central office), gdzie analiza
skupia się przede wszystkim na wewnętrznym powiązaniu oraz organizacji
struktur partii, a także znaczeniu kierownictwa ugrupowania w procesie decyzyjnym.
Swoją analizę partii politycznych chciałabym oprzeć o podział zaproponowany
przez R. Katza i P. Maira, rozpatrując go w ujęciu funkcjonalnym. Świadoma jednak
jestem, iż partia polityczna istnieje w zmieniającym się środowisku, a więc także sama
ulega dynamicznym przekształceniom. W celu pełnego zrozumienia tematu niezwykle istotne pozostawać będzie zatem spojrzenie poprzez pryzmat analizy systemowej.
Pragnę uchwycić ewolucyjny rozwój, wyraźnie łącząc partie polityczne z ich otoczeniem, w którym funkcjonują oraz wskazać na wzajemne powiązania pomiędzy subsystemami i poziomem ich autonomii w procesie ewolucyjnych zmian. Posłużę się
w tym celu takimi modelowymi pojęciami, jak partia kadrowa, masowa, wyborcza
czy kartelu4, analizując ich rozwój w trzech subsystemach organizacji. Partie kadrowe
typowe były dla przełomu XIX i XX wieku, charakteryzowały się luźnymi więziami
wewnątrz-organizacyjnymi. Wraz z upowszechnieniem prawa wyborczego wykreowany został nowy model partii masowej, skierowanej do jasno zdefiniowanego segmentu społeczeństwa. Jednak wzrost edukacji oraz stopniowe zacieranie się różnic
klasowych we współczesnych społeczeństwach spowodowały określone zmiany
w sposobie funkcjonowania partii politycznych, co O. Kirchheimer zdefiniował jako
partie nowego typu, nazwane partiami wyborczymi lub catch-all party5, gdzie zindywidualizowany apel wyboczy został skierowany do całego społeczeństwa. Kolejną
zmianą zasugerowaną przez R. Katza i P. Maira6 jest partia typu kartel, gdzie dokonuje
się wyraźne przesunięcie zainteresowania partii z elektoratu na instytucje państwowe.
Aby móc w pełni zrozumieć wielopłaszczyznowość partii politycznej musimy być
świadomi, iż podział zaproponowany przez R. Katza i P. Maira jest pewnym modelowym schematem i owe trzy subsystemy powinny stanowić całość, gdyż nie da się
4
5
6

K. Sobolewska-Miślik, Partie i systemy partyjne na świecie, Warszawa 2004, s. 28–37.
J. La Palombra, M. Weiner, Political Parties and Political Development, Princeton 1966, s. 148–192.
R. Katz, P. Mair, Changing Model of Party Organization and Party Democracy, 1995, vol. 1, s. 5–28.
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przeprowadzić łatwo linii demarkacyjnej pomiędzy istnieniem partii w przetargach
parlamentarnych, arenie wyborczej, pomijając całkowitym milczeniem jej wewnętrzną
organizację.
1.1. Partia jako organizacja członkowska (party on the ground)

Swoją analizę pragnę rozpocząć od spojrzenia na partię polityczną u jej podstaw

(on the ground). Kryteriami jakimi się posłużę w tej części pracy będzie przede
wszystkim kryterium członkostwa oraz zmiana apelu wyborczego. Postaram się
wykazać tendencje ostatnich lat oraz transformację zachowania politycznego społeczeństw. Z politologicznego punktu widzenia jednak istotą pozostanie odpowiedź,
jakie czynniki wpłynęły na owe zmiany.
W tym celu rozpocznę swoje rozważania od przybliżenia podstawowych osi
podziałów socjopolitycznych7 zaobserwowanych we współczesnych systemach politycznych. Przede wszystkim skupię się na wpływie rewolucji narodowej i przemysłowej na charakter obserwowanych podziałów (cleavages)8. Pierwszym z nich jest
proces powstawania państwa narodowego, który przyczynił się do uwypuklenia takich
konfliktów w społeczeństwie jak: centrum – peryferie (center – perifhery), gdzie doszło
do zderzenia pomiędzy dążeniami związanymi z budowaniem państwa a oporem sił
peryferyjnych tj. etnicznych, językowych czy religijnych. Istotnym w procesie kształtowania się partii politycznych okazał się konflikt pomiędzy centralizującym, standaryzującym się państwem narodowym a historycznie ugruntowanymi wpływami
Kościoła (church – state). Rewolucja przemysłowa natomiast przyczyniła się do
ujawnienia konfliktu pomiędzy interesami klasy ziemskiej a powstającej klasy przemysłowej (land – industry), jak również między pracodawcami a pracownikami
(capitalists – workers). Te cztery główne konflikty społeczne zostały przejęte oraz
zinstytucjonalizowane w konflikt polityczny przez partie w krajach Europy na przełomie XIX i XX wieku.
Partie typu kadrowego swój apel kierowały do ograniczonej grupy odbiorców, która
posiadała prawo wyborcze (cenzus majątkowy), a więc były reprezentantami tylko
wąskiej elity ekonomicznej. Charakteryzowały się zatem nieformalnymi i interpersonalnymi kontaktami wewnątrz organizacji. To, co wydaje się istotne, to fakt, że nie
tworzyły one silnego powiązania pomiędzy ugrupowaniem a członkami. Dominowało
indywidualne członkostwo oparte o wpływy poszczególnych osób. W tym modelu
możemy zaobserwować, iż doszło do połączenia ze sobą dwóch subsystemów, a więc
7
8

J. Szczupaczyński, Elity, demokracja, wybory, Warszawa 1993, s. 104.
L. Karvonen, S. Kuhnle, Party system and Voter Alignments Revisited, New York 2002, s. 6.

Funkcjonalno-strukturalna interpretacja ewolucji partii politycznych

109

partii członkowskiej (party on the ground) z partią wypełniającą funkcje publiczne
(party in public office), gdyż, jak zauważył R. Herbut,9 elity spełniały jednocześnie
funkcję członków i sympatyków. Partie masowe natomiast były odpowiedzią na
pojawiające się konflikty socjopolityczne oraz stanowiły ich odbicie w przetargach
politycznych. Wniosły zupełnie nowe więzi pomiędzy społeczeństwem a ugrupowaniem politycznym. Powszechne prawo wyborcze oraz nowopowstała grupa społeczna,
jaką byli robotnicy, po rewolucji przemysłowej, przyczyniła się do ugruntowania
nowego typu partii politycznej wraz z inną formą apelu wyborczego. Skierowany był
do jasno określonej grupy społecznej, celem wykreowania tożsamości wyborczej oraz
związania wyborcy z partią. Masowe członkostwo pozwalało na instytucjonalne
przetrwanie poprzez dopływ pieniędzy ze składek. Partia jednocześnie wypełniała
funkcje, które do tej pory były realizowane w bardzo ograniczonym wymiarze, a więc
przede wszystkim funkcję mobilizacyjną, ale także integracyjną oraz edukacyjną.
Powiązanie to nie miało tylko wymiaru organizacyjnego, ale przede wszystkim ideologiczny, przyczyniając się do zamykania segmentów we współczesnych systemach
politycznych. Te silne związki wyborca – partia były podyktowane dążeniem do osiągnięcia określonych dóbr politycznych takich jak: bezpieczeństwo ekonomiczne, wzrost
edukacji, czy prawa pracownicze. Naturalną zatem wydaje się konsekwencją, iż gdy
partiom udało się osiągnąć cele, a jednocześnie gdy „stare podziały socjopolityczne”
zostały zinstytucjonalizowane, zarówno społeczeństwo, jak i ugrupowania poszukiwały
nowego sposobu wzmocnienia więzi z elektoratem. Nie wydaje się zamierzone ze
strony samych partii dążenie do erozji podziałów; to raczej wyborca poszukiwał takiej
partii, która odpowie na jego zapotrzebowania. Lata sześćdziesiąte XX wieku w Europie Zachodniej to przede wszystkim pewne istotne zmiany w samych społeczeństwach.
Wzrost wykształcenia oraz klasy średniej spowodował pęknięcie w wykreowanych
przez partie masowe segmentach społecznych. Okazało się także, że dotychczasowy
apel wyborczy jest już niewystarczający, gdyż pojawiają się nowe kwestie społeczne,
które poszukują swojej drogi do przekształcenia w przetargi polityczne. S. M. Lipset
wymienia przede wszystkim takie kwestie jak ochrona środowiska, użycie broni atomowej, równe prawa dla kobiet i mniejszości czy jakość edukacji10. Są one konsekwencją trzeciej rewolucji, którą autor nazwał Rewolucją Post-Industrialną (Post-Industrial
Revolution). Na zmiany w samym społeczeństwie wpłynął także dynamiczny rozwój
nowych technologii, w tym przede wszystkim mass mediów, które były nośnikiem
informacji, a dla partii stały się łatwym instrumentem porozumiewania się nie tylko
z własnym elektoratem, ale także i członkami. Dzięki temu doszło do znacznego
osłabienia powiązania partii z wyborcami. Znaczenie funkcji integracyjnej oraz mobi9
10

R. Herbut, Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznej, Wrocław 2002, s. 83.
L. Karvonen, S. Kuhnle, Party system and Voter Alignments Revisited, op.cit., s. 7.
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lizacyjnej zostało zmniejszone, podobnie jak uległa zmianie rola członkowstwa. Ten
typ partii nazwany został partią wyborczą (catch all party), oddając kwintesencję jej
funkcjonowania. Apel wyborczy został skierowany do całego społeczeństwa (narodowego elektoratu), zatem partia przestała dążyć do segmentaryzacji poszczególnych
grup, ale poszukiwała takich kwestii społecznych, które byłyby ważne dla szerszego
grona odbiorców. Poprzez finansowanie z budżetu państwa rola masowego członkowstwa została ograniczona, choć warto zaznaczyć, iż nadal pozostawała istotnym elementem podczas rekrutacji elit, zwłaszcza ekspertów dysponujących profesjonalną
wiedzą. Ostatnim typem partii proponowanym przez R. Katza i P. Maira jest partia
kartel, która stanowi w moim odczuciu, pogłębienie pewnych tendencji w wymiarze
subsytemu party on the ground, zauważonych przez O. Kirchheimer w modelu partii
wyborczej. Autorzy wskazują na daleko posuniętą autonomizację członkowstwa,
profesjonalizację apelu wyborczego, który przyjmuje zindywidualizowany charakter.
Partia staje się znów ugrupowaniem wąskiej elity, wspieranej przez grupy interesu
o niewielkich powiązaniach na linii partia – wyborca, ale także partia – członkowie.
Podsumowując, warto zdefiniować główne tendencje, jakie w procesie ewolucyjnych zmian udało się zaobserwować. Partia jako organizacja członkowska zdecydowanie przeszła znaczący rozwój.
Po pierwsze, powinniśmy uświadomić sobie, iż w wymiarze członkostwa, nie
sposób nie zgodzić się z R. Katzem i P. Mairem, że dokonuje się ponownego zindywidualizowania oraz autonomizowania członkostwa, dążąc do pogłębienia więzi
pomiędzy partią a jednostką, a nie partią a grupą, jak miało to miejsce w partiach
typu masowego (zobacz Wykres I).
Dla partii istotniejsza staje się „jakość członków” (profesjonalne wykształcenie,
powiązanie z grupami nacisku) niż ilość członków partii. W przypadku ugrupowań
masowych członkowstwo było jednym z najważniejszych elementów instytucjonalnego przetrwania, natomiast partie typu wyborczego i kartelu funkcjonują dzięki
dotacjom z państwa, a więc akcenty zostają przeniesione do innych subsystemów.
Po drugie, warto również zaobserwować przesunięcie znaczenia poszczególnych
funkcji społecznych. Nie oznacza to oczywiście ich całkowitej likwidacji czy rezygnacji, ale wydaje mi się istotne podkreślić, iż funkcje takie jak mobilizacji, integracji,
które odgrywały tak znaczącą rolę w przypadku partii masowych, w odniesieniu do
partii wyborczej zmieniły swój wydźwięk i nie są przez nie tak akcentowane. W mojej
opinii to w dużej mierze zasługa zmian we współczesnych społeczeństwach, które nie
poszukują w partiach politycznych elementu tożsamościowego w takim wymiarze jak
dawniej, ale skupiają się na kwestiach problemowych. Same partie natomiast podejmują się redefinicji „symbolicznej integracji” ze społeczeństwem, wprowadzając nowe
elementy mające na celu stworzenie więzi z grupami, które do tej pory pozostawały
poza obszarem ich zainteresowania.
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Wykres I
POZIOM CZŁONKOSTWA W PARTIACH POLITYCZNYCH

masowe członkostwo

ograniczone członkostwo

zatomizowane
członkostwo
indywidualne członkostwo

partia
kadrowa

partia
masowa

partia
wyborcza

partia
kartelu

Opracowanie własne na podstawie A. Antoszewski, R. Herbut Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza
porównawcza, Wrocław 1997, s. 84–93; K. Sobolewska-Myślik, Partie i systemy partyjne na świecie,
Warszawa 2004, s. 28–37.

Po trzecie, zmianie uległa również forma i treść apelu wyborczego. Zaobserwować
możemy przejście od klientelistycznego powiązania między partią a wyborcą
w przypadku partii kadrowej, poprzez silnie ideologiczny apel skierowany do jasno
zdefiniowanej grupy społecznej, aż po odwoływanie się do elektoratu narodowego,
wykorzystując w tym celu liczne opinie oraz nastroje wyborców używając profesjonalnych środków oraz wiedzy specjalistów z zakresu marketingu politycznego.
Ewolucyjna analiza pozycji partii politycznej w subsytemie nazwanym przez
R. Katza i P. Maira on the ground wskazuje na silne związki dynamiki zmian we
współczesnych społeczeństwach, na kształt i rozwój ugrupowań. Nie sposób się nie
zgodzić z twierdzeniem, iż partia polityczna będąca wyrazicielem dążeń swoich
wyborców, musi reagować na zmiany zachodzące w jej elektoracie. Rodzi się jednak
pytanie, czy zwiększająca się profesjonalizacja oraz ograniczone członkowstwo
w partiach, jest wyrazem oddalenia się ugrupowań politycznych od wyborcy, czy tylko
kolejnym krokiem w ewolucyjnym rozwoju. Pragnąc zrozumieć zachowanie ugrupowań wobec własnych członków, wyborców oraz wypełnianych funkcji, należy przede
wszystkim zbadać współczesny elektorat z jego zindywidualizowanymi potrzebami
oraz preferencjami. Odnosi się czasem wrażenie, iż barwność współczesnych społeczeństw stanowi nowe wyzwanie, jak i pewne zagrożenie dla partii politycznych. Otóż
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prosta segmentacja oraz podział na zwolenników i przeciwników została zamazana,
a współczesny wyborca oddając głos kieruje się wieloma czynnikami i nie zawsze
można je wyjaśnić tylko poprzez paradygmat racjonalnego zachowania.
1.2. Partia jako struktura biurokratyczna (party in central office)

Spojrzenie na partię z perspektywy jej wewnętrznego zorganizowania wydaje

się niezwykle interesujące, gdyż pozwala na obserwację zachowania partii, jako
instytucji zarówno w kontakcie z jej wyborcami, innymi ugrupowaniami, jak i powiązaniami wewnątrzorganizacyjnymi. Ten element analizy, w moim odczuciu, jest
bardzo ważny, gdyż daje pewne zrozumienie dla zachowania partii politycznej w jej
środowisku społeczno-politycznym. W celu przybliżenia struktury biurokratycznej
w procesie ewolucyjnych zmian posłużę się kryterium strukturalno-organizacyjnym
oraz analizy pozycji kierownictwa partii jako wyraziciela aspiracji ugrupowań wobec
sytemu społeczno-politycznego. Postaram się wykazać, iż partie polityczne przechodziły stopniową instytucjonalizację, a kształt ich organizacji rozwinął się w wyniku
wzajemnego uczenia, dostosowywania oraz rutynizacji zachowań. Niezwykle istotną
rolę w tym procesie odgrywały więzi z pozostałymi subsystemami oraz charakter
systemu partyjnego. Celem jest zaakcentowanie znaczenia partii jako instytucji,
a interesującym mnie aspektem pozostanie wskazanie na korelacje pomiędzy zmianą
wewnętrznej organizacji a ewolucją funkcji, jaką partia poprzez swoją organizację
wykonuje.
Partie typu kadrowego nie posiadały rozbudowanej struktury organizacyjnej, a rolę
party in central office spełniały kluby parlamentarne, które bardzo często pozostawały
jedynym widocznym ogniwem partii w systemie. Podstawową formą organizacji były
komitety (caucus)11, choć swoim zasięgiem najczęściej obejmowały znaczne terytorium, to aktywność komitetu miała charakter sezonowy i związana była w dużej
mierze z cyklami wyborczymi. Zdecentralizowane struktury, luźne powiązania
wewnętrzne oraz brak jasno określonego centrum decyzyjnego, które opierało się na
personalnych przetargach, powodowało, iż komitety cieszyły się duża autonomią
i swobodą działania. Całkowitą zmianę możemy zaobserwować w koncepcji partii
masowej, gdzie silna organizacja umożliwiała przetrwanie w systemie, a rozbudowana
struktura dawała szanse na penetrację elektoratu. Podstawową jednostką terytorialną
partii masowej są filie (branch), pełniące przede wszystkim funkcje mobilizacyjne
oraz informacyjne. Dawały partii także możliwość utrzymania kontaktu z członkami
i wyborcami. Należy podkreślić w tym modelu znaczne angażowanie się ugrupowa11

K. Sobolewska-Myślik, Partie i systemy partyjne na świecie, op.cit., s. 29.
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nia w życie swoich członków poprzez organizację czasu wolnego, jednocześnie dążąc
do zamknięcia grupy społecznej jaką reprezentowała. W celu realizacji takiego zadania w ugrupowaniach typu masowego przesunęły się zdecydowanie akcenty z party
in public office na party in central office, o czym szerzej pisać będę w następnej części
mojej pracy. Warto jednak w tym miejscu podkreślić, że organizacja partii stała się
wartością samą w sobie, a dobrze zorganizowana struktura wewnętrzna o silnych
powiązaniach terytorialnych dawała szansę na wzmacnianie związków z elektoratem
oraz powiększanie zysków w wyborach parlamentarnych. Znaczenie biurokracji
partyjnej z modelem kariery wewnątrzorganizacyjnej przyczyniło się do ugruntowania roli partii jako instytucji zapewniającej swoim członkom nie tylko tożsamość
polityczną, ale także pewien styl życia. Brak szerokiego dostępu do mediów oraz
niewielka ich ilość ograniczała możliwość dotarcia do alternatywnych źródeł informacji. Dawało to szansę, poprzez partyjne czasopisma oraz biuletyny, na kształtowanie opinii publicznej własnego elektoratu. Jednocześnie rozbudowana horyzontalnie
struktura partii przyczyniała się do penetracji środowiska społeczno-politycznego.
Model partii wyborczej jest pewnym etapem pośrednim pomiędzy wizją partii kartelu,
gdzie struktury organizacyjne właściwie nie odgrywają większego znaczenia, gdyż
decyzje podejmowane są w wąskim gronie specjalistów a modelem partii masowej,
dla której organizacja stanowiła kluczowe znaczenia w procesie artykulacji interesów
społecznych. Model partii typu catch-all był reakcją na kilka istotnych zmian, jakie
zaszły w państwach Europy Zachodniej, przede wszystkim stworzenie silnej klasy
średniej oraz z punktu widzenia struktury wewnętrznej partii, dynamiczny rozwój
licznych mediów o szerokim dostępie do obywatela. Taki stan rzeczy zmusił partie do
poszukiwania nowych rozwiązań, które zmodyfikowałyby tak dotychczasową organizację, że umożliwi jej osiągnięcie celu, jakim jest wygranie wyborów. Partie wyborcze
nie potrzebowały już rozbudowanej instytucji wewnętrznej z silnymi więziami. Istotą
stała się szybka rekcja na pojawiające się konflikty i umiejętne włączanie w przetargi
polityczne. Biurokracja nie musiała już spełniać dotychczasowych funkcji, takich jak
integracja czy edukacja społeczna; kontakt bezpośredni na spotkaniach partyjnych
zastąpiony został informacją w mediach. Komunikat przekazywany przez elity partii
trafiał nie tylko do członków, ale także do elektoratu. Istotnego znaczenia zatem nabrały
związki pomiędzy kierownictwem partii, którą stanowiła wąska elita o profesjonalnym
przygotowaniu a partią w parlamencie oraz członkami. Sama struktura biurokratyczna
została w znaczący sposób odchudzona a etatowi pracownicy partii w coraz większym
stopniu spełniali funkcje administracyjne dla partii w parlamencie. Partie kartelu, wg
R. Katza i P. Maira12 nie utrzymują rozbudowanych struktur biurokratycznych, ani
szerokiego członkowstwa. Dzięki dotacjom państwowym wyeliminowany został
12

S. B. Wolinetz, Political Parties, op.cit., s. 17–26.
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podstawowy problem związany z dopływem funduszy do partii. Same ugrupowania
zainteresowane są bardziej utrzymaniem się w subsystemie, jakim jest party in public
office, niż tworzeniem organizacji. Cały wysiłek administracyjno-biurokratyczny
skupia się zatem na kolonizacji biurokracji publicznej, gdyż dzięki temu istnieje możliwość nie tylko funkcjonowania, ale także dostępu do mediów i przekazu komunikatu
politycznego do wyborców oraz członków.
Pisząc o subsytemie party in central office nie sposób pominąć najistotniejszego
elementu zaproponowanego przez R. Katza i P. Maira13 w swojej analizie. Patrzą oni
na strukturalne powiązania pomiędzy wewnętrzną organizacją w partii w pryzmacie
relacji, jakie zachodzą na linii kierownictwa partii a pozostałymi subsystemami, a więc
party on the ground i party in public office. Tego typu analiza pozwala badającym
zrozumieć istotne przesunięcie, jakie nastąpiło w rozwoju partii oraz jej wewnętrznych
zależności.
W partiach typu kadrowego kierownictwo partii utożsamiane było w głównej
mierze z partią w parlamencie, a więc decyzje podejmowane na poziomie areny
parlamentarnej miały swoje bezpośrednie przełożenie na relacje w kierownictwie
partii. Sytuacja zupełnie inaczej wyglądała w partii masowej, gdzie dzięki silnie rozbudowanej strukturze, kolegialnym charakterze podejmowania decyzji oraz co wydaje
się równie istotne uzależnieniu finansowym, kierownictwo partii z jednej strony
w dużym stopniu było powiązane z członkami i podlegało ich kontroli poprzez
weryfikację zachowania oraz skuteczność w przekładaniu konfliktów społecznych na
polityczne. Z drugiej strony, w tego typu modelu warto zaobserwować ogromny
wpływ jaki centrum partii, mogło wywierać na swoich przedstawicieli w parlamencie,
choćby poprzez groźbę niepoparcia danego kandydata w następnych wyborach oraz
odmowy finansowania jego kampanii. Niezwykle doniosła zmiana jaka nastąpiła
w sposobie finansowania partii politycznych14 przyczyniła się także do weryfikacji
powiązania kierownictwa partii politycznej z jej przedstawicielami w parlamencie.
Otóż w nowych warunkach dokonało się znaczące przesunięcie akcentów władczych
z centrum partii na korzyść przedstawicieli parlamentarnych, gdyż od ich uczestnictwa zależała wielkość dotacji przyznawanych z budżetu państwa. Oczywiście
pamiętać musimy, iż poszczególne systemy partyjne wypracowały sobie bardzo różne
sposoby przyznawania dotacji. Efekt tej zmiany wydaje się jeden dla wszystkich
systemów, a mianowicie rozluźnienie zależności pomiędzy partią rozumianą jako
organizacja a przedstawicielami w parlamencie. W konsekwencji ma to przyczynić
się do związania partii politycznej z systemem państwowym bardziej niż z elektora-

13
14

R. S. Katz, P. Mair, The Evolution of the Party Organization In Europe, op.cit., s. 598–601.
R. Herbut, Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, op.cit, s. 100–105.
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tem15. Partia natomiast staje się zaledwie wsparciem administracyjno-biurokratycznym dla organizacji działającej na arenie parlamentarnej.
Partia polityczna jako organizacja podlega podobnym mechanizmom, jak inne
instytucje. Fundamentalny cel, jakim jest przetrwanie partii w jej środowisku, nie
uległ zmianie, pomimo stosowania różnych strategii czy eksponowania innych funkcji. Wydaje się uzasadnione twierdzić, że partia polityczna będzie tak długo funkcjonować w systemie społeczno-politycznym, jak długo będzie umiała stosując różne
mechanizmy przetrwać jako organizacja. Zaobserwowana zmiana polegająca na
zmniejszeniu się roli partii w subsystemie party in central office nie powinna mylnie
kojarzyć się nam z likwidacją partii, czy jej powolną deformację w agendę państwową,
jak chcą to widzieć R. Katz i P. Mair. Ugrupowania polityczne, pozostając elastyczne
wobec licznych zmian, muszą reagować na sprzężenie zwrotne ze strony otaczającego
systemu. O ile partie masowe swoją organizacją odpowiadały na zapotrzebowanie
społeczne oraz techniczne możliwości kreacji apelu wyborczego, to już partie wyborcze mogły ograniczyć struktury na rzecz profesjonalizacji komunikatu politycznego.
Struktury partyjne nie dają członkom w takim samym stopniu tożsamości wyborczej
ani nie stanowią jedynego źródła informacyjnego. Jednocześnie rodzi się uzasadnione
pytanie, czy współczesny wyborca lub członek partii potrzebuje takich funkcji?
Zmiana ta, w moim odczuciu, podyktowana była tylko efektem dostosowania się
ugrupowań do nowych warunków.
Kolejnym interesujący mnie aspekt to stopień rozbudowania terytorialnego partii
politycznej. Nie wydaje mi się słuszne twierdzenie, jakoby ugrupowania w całości
zlikwidowały swoje oddziały terenowe na rzecz silnego skupienia wokół partii parlamentarnej. W wyniku dyfuzji władzy, o czym pisać będę w dalszej części opracowania,
dla partii politycznych pojawiają się nowe przestrzenie penetracji, ale przede wszystkim możliwości sprawowania urzędów publicznych. Arena parlamentarna staje się
we współczesnej Europie zaledwie jedną z wielu alternatywnych dróg dla artykulacji
interesów oraz realizacji głównego celu, jakim jest zdobycie i utrzymanie władzy.
1.3. Partia jako organizacja
wypełniająca funkcję państwowo-publiczne (party in public office)

Kwintesencją istnienia partii politycznych jest ich udział w przetargach wład-

czych oraz uczestnictwo w procesie decyzyjnym w przestrzeni parlamentarnej. Partie
w wyniku cyklicznych wyborów dostając mandat zaufania od społeczeństwa, mają
15

S. B. Wolinetz, Political Parties, op.cit., s. 23.
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możliwość przetworzenia apelu wyborczego w program polityczny rządu. Prowadząc
rozważania nad partią polityczną, nie sposób pominąć tego subsystemu nazwanego
przez K. Katza i P. Maira party in public office. Autorzy pisząc o ugrupowaniach politycznych starali się dostrzec jej silne związki w korelacji z innymi partiami, a także
układzie administracyjno-państwowym. Pragnąc dogłębnie przeanalizować pozycję
partii w parlamencie, niezbędne byłoby posłużenie się empirycznymi przykładami
oraz rozważeniem konkretnych wariantów układów międzypartyjnych w parlamencie.
Zdając sobie sprawę, iż celem tej pracy jest próba spojrzenia na pewne zmiany funkcjonalno-strukturalne partii, ograniczę się do uproszczonego modelu ewolucyjnego
akcentując przeobrażenia ugrupowań politycznych. Aby uchwycić ową dynamikę
zmiany, jaka niewątpliwie nastąpiła także we współczesnych parlamentach oraz wzajemnych relacjach pomiędzy partiami, posłużę się kryterium genetycznym partii
zaproponowanym przez M. Duvergera16 oraz nawiążę do stopnia polaryzacji areny
parlamentarnej, wskazując na jego znaczenie w relacjach pomiędzy partiami. Pragnę
także wskazać, iż jest to jedyny subsystem, gdzie zmiany funkcjonalne nie uległy tak
głębokim przeobrażeniom, a istotą dla partii nadal pozostaje spełnienie takich funkcji
jak rekrutacja elit oraz rządzenie i formowanie celów polityki państwa17.
Kryterium genetyczne wydaje się ciekawym podziałem pokazującym rodowód
partii. M. Duverger18 wprowadził rozróżnienie na partie wewnętrznie oraz zewnętrznie tworzone. Dokonał on podziału na partie, które powstały w wyniku interakcji w
przestrzeni parlamentarnej (tzw. partie parlamentarne) oraz na ugrupowania, dla
których pierwszą sferą działalności nie był parlament. Były one formowane oddolnie,
poprzez różnego rodzaju grupy społeczne czy stowarzyszenia, pragnące przeniesienia
konfliktów społecznych do przestrzeni politycznej. Niewątpliwie podział genetyczny
daje pewien poziom zrozumienia w kontekście analizy partii kadrowej i masowej,
gdyż pozwala spojrzeć na te dwa modele w korelacji z subsystemem party in public
office.
Partie kadrowe zazwyczaj silnie związane były z parlamentem, jako instytucją, która
stanowiła nie tylko centrum działalności, ale także pozostawała jedyną przestrzenią,
w której partia tego typu mogła realnie zaistnieć i realizować swoje cele. Partie masowe
były odpowiedzią na potrzebę poszerzenia wachlarza usług państwa oraz zdobycia
praw wyborczych przez grupy, które do tej pory były wykluczone z procesu artykulacji interesów społecznych. Partie typu masowego, które znalazły się w parlamentach
w sposób zdecydowany zmieniły jego oblicze, jak i sposób jego powiązania z innymi,
16
A. Antoszewski, R. Herbut, Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, Wrocław
1997, s. 75.
17
A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2004, s. 74–80.
18
A. Antoszewski, R. Herbut, Demokracje…, op.cit., s. 75–78.
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przede wszystkim jednak z party on the ground. Doprowadziły do jasnego podziału
programowego oraz polaryzacji areny parlamentarnej. Przetargi polityczne zdominowane zostały przez kwestie ideologiczne, jednocześnie wskazując na dążenie do
długoterminowych zmian. Podział parlamentarny wzmocniony został poprzez segmentację społeczeństwa oraz zamykanie się poszczególnych ugrupowań w procesie
transformacji konfliktów społecznych. Godne podkreślenia pozostają także silne
i wieloaspektowe związki łączące przedstawicieli partii w parlamencie z członkami
pozostającymi poza układem parlamentarnym poprzez ośrodki kierownicze partii.
Owe związki nadawały szczególnego znaczenia frakcjom parlamentarnym jako
wyrazicielom opinii i interesów swoich wyborców19. Wraz z realizacją podstawowych
postulatów socjalnych oraz procesem uczenia się i wzajemnych relacji pomiędzy
partiami, zaobserwować mogliśmy powolne zamykanie się areny parlamentarnej dla
nowych partii oraz instytucjonalizację konfliktów politycznych. Więzi pomiędzy
poszczególnymi subsystemami ulegały erozji, a subsystem party in public office stawał
się w coraz większym stopniu autonomicznym elementem całości o osłabionym
sprzężeniu zwrotnym. Ugrupowania typu wyborczego to ustabilizowane organizacje
z doświadczeniem parlamentarnym, które dokonały niezbędnych modyfikacji dla
sprawnego rządzenia. Podkreśla się, iż partie catch-all swój apel nie tylko kierują do
elektoratu, ale także do wnętrza subsystemu, wskazując na wspólnotę problemową.
Celem zatem stało się bardziej dążenie do ujednolicania tematów dyskusji oraz
wprowadzanie poprawek do istniejących już rozwiązań danych kwestii,20 niż proponowanie alternatywnych programów. Proces erozji podziałów socjopolitycznych
oznaczał zanik materialnych przesłanek do klasycznej polaryzacji sceny parlamentarnej. Nie przyczynił się jednak do zniknięcia partii, które powstały w procesie
artykulacji interesów grupowych, raczej zaobserwować mogliśmy uwolnienie się
systemu od rywalizacji grupowej21 nadając procesowi decyzyjnemu wiele autonomicznych cech. R. Katz i P. Mair22 poszli o krok dalej wskazując, iż partie tak bardzo
się zbliżyły do siebie w subsystemie party in public office, że bliższe są im związki
pomiędzy poszczególnymi parlamentarzystami niż z członkami pozostającymi poza
parlamentem z własnego ugrupowania. Proces stopniowego oddalania od społeczeństwa obywatelskiego wzmocniony został dodatkowo przez system dotacji państwowych, dokonując zamazania granicy pomiędzy wygranymi a przegranymi ugrupowaniami w wyborach. W partii kartelu istotą stało się nie zwycięstwo, ale uczestnictwo
na arenie parlamentarnej, a zawód polityka zbliżył się w swojej formie do urzędnika
19
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państwowego, który co kilka lat przechodzi weryfikację swojej działalności i skuteczności w realizowaniu zadań publiczno-państwowych.
Choć zaobserwowane zmiany w kontekście ewolucji funkcji partii w tym subsystemie wydają się najmniejsze, to jednak warto przeanalizować podejście ugrupowań
politycznych do takich kwestii jak rekrutacja elit czy formowanie polityki państwa.
Niezaprzeczalnie parlament stanowi forum, dzięki któremu politycy poznają swoje
możliwości, uczą się oraz obserwując swoich kolegów, dokonują wyboru liderów
partyjnych. Proces rekrutacji elity w wyniku ewolucyjnego rozwoju instytucji partii
zmienił także swoje oblicze. Partie typu masowego akcentowały przywiązanie do
partii oraz dawały szansę kariery poprzez poszczególne szczeble hierarchicznej
struktury. Sytuacja uległa zmianie wraz z ewolucją wizerunku partii kreowaną poprzez
niezależne środki masowego przekazu. Brak możliwości całkowitej kontroli komunikatu wymusił profesjonalizację zachowań, a więc stworzył nową kategorię elity
modyfikując jej zobowiązania wobec nie tylko członków własnej partii, ale także
wyborców.
Partie tworzące rząd odpowiedzialne są za politykę państwa, a więc z jednej strony
dążą do zapewnienia systemowi elity zdolnej do rządzenia, a z drugiej strony biorą
na siebie odpowiedzialność za podejmowane decyzje administracyjno-państwowe.
Dążenie do zdobycia i utrzymania władzy państwowej jest kwintesencją istnienia
i funkcjonowania partii politycznych w systemie społeczno-politycznym. Przekroczenie progu wyborczego traktowane może być jako nobilitacja23 oraz zgoda obywateli na uczestnictwo w procesie decyzyjnym. Wymusza to na ugrupowaniach nie tylko
klaryfikację haseł wyborczych w postaci programu politycznego, ale także poszukiwania partnerów w celu rozwiązania konkretnych problemów. Silne parlamentarnie
partie polityczne oczywiście mogą decydować się na stosowanie strategii maksymalizacji zysków, dążąc do stworzenia jednopartyjnego rządu. Jeżeli jednak w układzie
parlamentarnym żadne z ugrupowań nie dysponuje wystarczającą siłą, konieczna
będzie weryfikacja oferty programowej celem zaproponowania takich rozwiązań,
które byłyby do zaakceptowania dla ewentualnych koalicjantów. Ma to szczególne
znaczenie w przypadkach rozdrobnionych systemów partyjnych, gdzie potrzeba
znalezienia stabilnego partnera jest gwarantem realizacji założeń programowych.
Wypełnianie funkcji rządzenia rozpatrywać powinniśmy jednak na kilku płaszczyznach, gdyż subsystem party in public office to nie tylko proces tworzenia rządu i jego
stabilności, ale także szczególne związki w układzie administracyjno-państwowym.
Proces decentralizacji państwa przyczynił się do dyfuzji władzy na kilka szczebli,
a więc rozproszeniu uległ także proces decyzyjny. Miejscem przetargów politycznych
nie jest już tylko parlament, ale także organy i ciała regionalne oraz lokalne. Taka
23
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zmiana wymuszona została przede wszystkim ogromnym bogactwem interesów
społecznych oraz wciąż poszerzającymi się kwestiami problemowymi absorbującymi
dane społeczności. Pragnąc usprawnić proces dystrybucji organicznych dóbr oraz
dostosować go jak najlepiej do zmieniającej się sytuacji społeczno-politycznej, ugrupowania polityczne zainteresowane są uczestnictwem w przetargach regionalnych
oraz lokalnych. Samorząd terytorialny stał się także doskonałym miejscem rekrutacji
elit politycznych oraz weryfikacji umiejętności poszczególnych polityków. Ugrupowania polityczne z coraz większym zaangażowaniem uczestniczą w wyborach
regionalnych i lokalnych, traktując je nie tylko jako sondaż przed wyborami do
parlamentu krajowego, ale doceniają realne możliwości uczestnictwa w przetargach
politycznych i dystrybucji władzy.
Analizując aspekt przesunięcia w procesie odpowiedzialności za politykę państwa
nie sposób z perspektywy europejskiej zapomnieć o stopniowym pogłębianiu się więzi
poprzez instytucje Unii Europejskiej. Parlament Europejski stał się kolejnym wyzwaniem dla partii politycznych. Nowa arena styku dla różnych ugrupowań, polityków
oraz frakcji daje jednocześnie partiom politycznym perspektywy oraz szansę uczenia
się poprzez sieciowy układ powiązań ponadnarodowych. Niewątpliwie wymusza na
ugrupowaniach poszukiwanie nowych rozwiązań oraz zachowań politycznych
odmiennych od znanych w przestrzeni krajowej. Choć nie ulega wątpliwości, iż
zarówno dla ugrupowań politycznych, jak i elektoratu, wybory do Parlamentu Europejskiego są wyborami drugiej kategorii, to stopniowe zwiększanie uprawnień tego
organu daje podstawy sądzić, iż poszczególni politycy jak i całe partie polityczne będą
traktować ten organ nie tylko jako arenę wymiany poglądów, ale także jako kolejną
przestrzeń dystrybucji władzy. Wątpliwe wydaje się, aby Parlament Europejski mógł
na chwilę obecną stanowić alternatywę wobec parlamentów krajowych. Uważam
raczej, że należy zwrócić uwagę na fakt poszerzenia zainteresowania partii politycznych o nowy obszar, jakim pozostaje przestrzeń Unii Europejskiej.
Podsumowując, pragnę zaznaczyć, iż fundamentalna rola partii, jaką jest dla mnie
dążenie do zdobycia i utrzymania władzy w drodze rywalizacyjnych wyborów, dla
współczesnych ugrupowań politycznych nie uległa zmianie. Party in public office to
subsystem, gdzie partie dostają szansę realizacji swoich programów, dzięki zaufaniu
wyborców. Jednocześnie uczestnictwo w tej przestrzeni, jak podkreślają R. Katz
i P. Mair24 dostarcza ugrupowaniom najważniejszych źródeł dla wzmocnienia swojej
pozycji w pozostałych subsystemach poprzez legitymizację społeczną, uczestnictwo
w procesie podejmowania decyzji, a także zdobycie doświadczenia i informacji. Wizja
kartelu partii politycznej wydaje się być ograniczana poprzez dyfuzję władzy oraz
pojawianie się nowych przestrzeni penetracji społecznej dla partii politycznych oraz
24
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realnych możliwości wpływania na proces decyzyjny w wymiarze regionalnym, czy
lokalnym a także, choć nadal w bardzo ograniczonym wymiarze (procedura współdecydowania czy kooperacji), w przestrzeni europejskiej.

2. Funkcjonalno-strukturalna zmiana
pozycji partii politycznej

Pragnąc dokonać analizy pozycji współczesnej partii politycznej wobec złożo-

nego środowiska społeczno-politycznego powinniśmy przede wszystkim pamiętać
o wieloaspektowości oraz licznych czynnikach, które wpływają na kształt i miejsce
ugrupowań. Partie polityczne nie pozostają obojętne na bodźce pochodzące ze
wszystkich trzech subsystemów. W wyniku rozwoju zarówno partii, jak i społeczeństw
oraz wzajemnych więzi zmianie uległa także pozycja ugrupowań politycznych wobec
wyborców, członków, ale także innych partii politycznych. Owe ewolucyjne przesunięcia zaobserwowane w modelowym ujęciu partii politycznych nie należy rozpatrywać przez pryzmat kryzysu partii politycznym w ogóle. Wydaje się uzasadnione
podkreślić liczne przeniesienia akcentów, jakie występują oraz wskazywać na kierunki
zmian. Jestem jednak przekonana, ze choć więzi w przestrzeni party on the ground
uległy rozluźnieniu a współczesne partie nie muszą w takim stopniu zabiegać
o poparcie własnych członków, to jednak nadal poddają się regularnej weryfikacji
przez społeczeństwo, przez co są z nim silnie związane i uzależnione od decyzji
elektoratu. Postawioną tezę R. Katza i P. Maira o oddalaniu się partii od społeczeństwa
obywatelskiego należy potraktować jako pewną wizję współczesnej rzeczywistości
społeczno-politycznej, w której kartel partii politycznych biurokratycznie zarządza
państwem bez lub przy nie wielkim zainteresowaniu społeczeństwa. Nawet jeśli
przyjmiemy taki sposób postrzegania pozycji współczesnej partii politycznej, rodzi
się kilka uzasadnionych wątpliwości oraz przestrzeni godnych dalszych pogłębionych
analiz.
Pierwsza moja wątpliwość związana jest z przesunięciem, jakie obserwować
możemy pomiędzy stopniem powiązania partii politycznej a wyborcami. Podkreśla
się zerwanie więzi przez ugrupowania z elektoratem, ale czy nie należałoby spojrzeć
na ten problem z perspektywy współczesnego wyborcy? Istotą byłoby również określenie, w jakim subsystemie owe pękniecie następuje i jaki ma wpływ na fundamentalne cele partii politycznej. Niewątpliwie profil współczesnego wyborcy znaczenie
różni się od profilu wyborcy sprzed kilkunastu lat25, zmianie uległy przede wszystkim
jego aspiracje oraz zadania, jakie stawia przed partią. Niezwykle wartościowe w tej
25
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przestrzeni są studia pogłębiające naszą wiedzę na temat zachowań oraz charakterystyka współczesnego wyborcy, wybiegająca poza paradygmat racjonalnego zachowania. Na stare podziały socjopolityczne nakładają się nowe, tworząc inną jakość.
Nieuzasadnione wydaje się twierdzenie o całkowitym zaniku klasycznych podziałów
zwłaszcza w oparciu o dystrybucję ograniczonych dóbr materialnych, ale pojawiające
się nowe problemy angażują ugrupowania, redefiniując ich pozycję w systemie oraz
wyznaczając przestrzenie rywalizacji politycznej. Widoczne w subsystemach party on
the ground i party in central office rozluźnienie więzi na linii wyborca – partia, nie
powinno być interpretowane jako pęknięcie czy zerwanie kontaktu. Zmiana ta
podyktowana jest dopasowywaniem się wyborcy oraz partii do istniejącej rzeczywistości społeczno-politycznej. Fundamentalny cel, jakim jest dla partii zdobycie władzy
w drodze rywalizacyjnych wyborów nie uległ deformacji, a jedynie środki jakim się
posługuje w przekazywaniu komunikatu politycznego dostosowywane są do zapotrzebowania społecznego.
Drugą przestrzenią analizy partii politycznej godną obserwacji oraz pogłębionych
studiów jest jej struktura oraz ewolucja biurokratycznych rozwiązań stosowanych
w poszczególnych etapach rozwoju partii politycznych. Wizja R. Katza oraz P. Maira,
jakoby ugrupowania polityczne miały w całości zostać wchłonięte przez instytucję
państwowe, a w przyszłości przekształcić się w jej agendy, stanowić może nie tylko
niebezpieczeństwo likwidacji istoty partii politycznej, ale także wydaje się na chwilę
obecną mało realna w wyniku braku alternatywy wobec innych instytucji, które
spełniałyby rolę partii politycznych w systemie społeczno-politycznym26. Nie wydaje
się także uzasadnione twierdzenie, iż biurokratyczna struktura ugrupowań politycznych zostanie zlikwidowana całkowicie, a jedynym jej odbiciem pozostanie ugrupowanie w parlamencie. W wyniku poszerzających się przestrzeni penetracji nie tylko
o terytoria regionalne oraz lokalne, ale także instytucje ponadnarodowe, przed partiami politycznymi stwarzane są nowe szanse oraz poziomy uczestnictwa w procesie
decyzyjnym. Wymusza to jednocześnie profesjonalne przygotowanie oraz znajomość
problemów danych społeczności.
Kolejnym interesującym mnie aspektem w modelowym ujęciu partii politycznej
pozostaje znaczenie zmiany funkcji, jakie partia polityczna wypełnia w poszczególnych subsystemach. Nasuwa się pytanie czy partie świadomie rezygnują z poszczególnych funkcji tj. edukacja czy mobilizacja, a może ich apel staje się mniej widoczny
w bogatym wachlarzu innych komunikatów przekazywanych z różnych źródeł.
Niewątpliwie informacje płynące od partii do wyborców, jak i sprzężenie zwrotne,
zostało z jednej strony wzmocnione przez szybki przekaz widomości przez mass
media, jak i zdeformowany w postaci bogactwa informacji oraz trudnej hierarchiza26
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cji dostarczanych komunikatów. Nie tylko wyborcy, ale także partie polityczne,
dokonują pewnej selekcji oraz uproszczenia zdobywanej w ten sposób wiedzy. Ograniczając niektóre funkcje, akcentują inne wskazując jednocześnie nowy profil partii
politycznej jako instytucji skupionej na rozwiązywaniu problemów w subsystemie
party in public office. R. Katz i P. Mair rozpatrując ewolucją drogę partii w kierunku
kartelu starają się udowodnić, iż ugrupowania polityczne zamykają się w przestrzeni
administracyjno-biurokratycznej, a sami parlamentarzyści stają się urzędnikami
wypełniającymi funkcję rządzenia. Należałoby zastanowić się, czyż właśnie owa
możliwość sprawowania władzy oraz odpowiadanie za politykę państwa, nie jest
jedyną funkcją wyróżniającą partie polityczne od innych instytucji, działających
w rozbudowanym systemie społeczno-politycznym. Partie polityczne akcentują zatem
swoją rolę w złożonej rzeczywistości, podkreślając fundamentalne znaczenia ich
istnienia, jednocześnie rezygnując z tych przestrzeni aktywności, które wypełniane
są przez inne instytucje.
Niezwykle interesującym polem badawczym w analizie partii politycznej pozostaje
jej miejsce w subsystemie party in public office, które stanowić będzie w moim odczuciu, podstawowe znaczenie w ewolucyjnym ujęciu partii politycznej oraz kwintesencję w próbie odpowiedzenia na pytanie o poziom powiązania partii politycznych
a społeczeństwa obywatelskiego. Krytycy partii politycznych wskazują na jej oddalanie się od społeczeństwa, brak silnych związków z wyborcą, zapominając jednocześnie, iż ugrupowania polityczne funkcjonują jednocześnie w kilku przestrzeniach
interpretacyjnych. Nie sposób wysuwać wniosków dotyczących całości, pomijając
jeden z subsystemów. Uczestnictwo w procesie decyzyjnym wymaga od partii politycznych profesjonalnego przygotowania oraz wieloaspektowej wiedzy dotyczącej
złożonej rzeczywistości społeczno-politycznej. Dzięki rozbudowanemu wachlarzowi
usług, jakie państwo rozpoczęło świadczyć na rzecz swoich obywateli, zasięg zainteresowania partii politycznych także uległ poszerzeniu oraz pogłębieniu. Owa profesjonalizacja podyktowana była zatem potrzebną sprawnego zarządzenia i odpowiedzialności za politykę państwową, a tym samym wypełnieniu zadania powierzonego
partiom przez wyborców w rywalizacyjnych wyborach.
Wydaje się istotne podkreślenia, iż choć zmianie uległy funkcje oraz stopień
powiązania z elektoratem, czy wewnętrzna organizacja partii politycznych, to jednak
instytucje te funkcjonują dzięki zaufaniu społecznemu wyrażanemu podczas wyborów. Oderwanie ugrupowań politycznych od elektoratu i całkowite zwrócenie się
w kierunku instytucji publicznych oznaczałoby deformacje partii politycznych oraz
zaprzeczenie jej fundamentalnej funkcji, jaką jest dążenie do zdobycia i utrzymania
władzy w drodze rywalizacyjnych wyborów. W moim odczuciu partie polityczne
poprzez weryfikację funkcji oraz zmianę wewnętrznej organizacji, starają się dopasować do zmian we współczesnych społeczeństwach, akcentując znaczenie tych
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funkcji, dzięki którym mogą zapewnić sobie nie tylko organizacyjne przetrwanie, ale
także uczestnictwo w przetargach władczych.

Podsumowanie

Bogactwo doświadczeń oraz empirycznych przykładów dotyczących partii

politycznych oraz jej związków z otoczeniem społecznym, zmusza badającego tę
tematykę do ciągłego poszukiwania oraz spojrzenia na ugrupowania polityczne jako
żywe organizmy, które reagują na zmiany zachodzące w złożonej rzeczywistości
społeczno-politycznej. Krytycy partii politycznych w owych zmianach upatrują źródło
upadku ugrupowań politycznych oraz zerwanie więzi ze społeczeństwem. Wydaje się
jednak, że choć zmianie uległa forma a także treść komunikatu oraz powiązanie
pomiędzy partiami politycznymi a elektoratem, to jednak są one nierozerwalnie
związane ze sobą poprzez rywalizacyjne wybory, dokonujące selekcji wśród partii
politycznych. Kwintesencją działalności ugrupowań politycznych jest ich obecność
w przetargach politycznych. Współczesny proces decyzyjny w wyniku dyfuzji władzy
uległ rozproszeniu na nowe ośrodki, co stanowi ogromne wyzwanie dla partii politycznych. Taki stan rzeczy przyczynia się do stworzenia nowych form penetracji
elektoratu oraz poszerza wachlarza alternatywnych dróg rekrutacji elit politycznych.
Zatem pragnąc wskazać miejsce współczesnych ugrupowań w systemie społecznopolitycznym musimy podkreślić, iż z jednej strony partie polityczne dokonały znaczącej weryfikacji własnych zasobów w postaci członkostwa, jakości komunikatu
politycznego oraz ilości wypełnianych funkcji wobec elektoratu. Z drugiej jednak
strony, w wyniku decentralizacji władzy zainteresowane są pogłębieniem przestrzennej penetracji, dającą im szansę na uczestnictwo w procesie decyzyjnym na różnych
poziomach terytorialnego zorganizowania państwa.
Zaproponowane przeze mnie modelowe spojrzenie na partie polityczne w ustabilizowanych demokracjach stanowić musi pewne ograniczenie niedające odpowiedzi
na liczne pytania związane ze skomplikowanym układem systemów społeczno-politycznych. Owe jednak ograniczenie podyktowane zostało próbą wskazania na pewne
generalne zmiany zaobserwowane w współczesnych partiach politycznych. Nie ulega
wątpliwości, iż dla pełnego zrozumienia mechanizmów oraz pozycji danych partii
w systemie należałoby przeanalizować skonkretyzowane przykłady systemów partyjnych w oparciu o korelacje pomiędzy partiami a społeczeństwem. Praca ta jednak
stanowić powinna pewien drogowskaz modelowych zmian, które zachodziły na
przestrzeni ostatnich stu lat. Stanowią one odbicie ewolucji nie tylko partii politycznej jako instytucji, ale także współczesnych społeczeństw oraz rozwoju demokracji.
Niezwykle istotne jest uświadomienie sobie, iż każdy system polityczny wraz z własną
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kulturą polityczną może realizować zaledwie fragmenty tych cech oraz ewolucyjnych
zmian. Partia polityczna traktowana powinna być zatem jako fenomen sytuacyjny, na
którego transformację wpływają liczne czynniki będące odzwierciedleniem interakcji
w subsystemach, jak i pomiędzy nimi.

Summary

This article explores the development and the main changes of the party organization in

contemporary Europe. In my research I make an attempt to answer the question of how European parties are changing and what is the main outcome of that change. The article presents
a short analysis of various models of parties that can be located in terms of relationship between
citizens, voters, party’s partisans and the state. Models of party’s evolution in Europe are helpful in understanding the premises of contemporary inter- party changes. The main hypothesis
taken under consideration is Katz and Mair’s conclusion that the parties become agents of the
state and employ the resources of the state to ensure their own survival. Providing the general
idea of the parties evolution and the dependency between different elements of the system,
I introduced an analysis dividing the political reality into three coherent subsystems, called
after Katz and Mair the party’s faces in which each of the indicates different patterns of involvement in the functionalistic and structural changes in party organization.
The first part of the article quaintly entitled the party on the ground focuses on the influence
of the political and social cleavages, party organization and the electoral strategies used in
order to encapsulate the society. The main question is what had happened in the European
societies that the linkage between the party and the citizens had to change so dramatically and
what are the key interdependencies between party organization and the society?
The second part is a vision of the party in central office and it gives information about
historical evolution in the party organization and its influence on the elites’ position in the
party system. Therefore, this crucial part of the article shows how the organization inside is
needed to be changed to fulfill their function in the system.
The last part of the article- the party in public office shows connections and evolution in
the relation between party and the state. Thanks to historical perspective there are more
evident links between main function fulfilled by the parties and the increasing position of the
state in resolving every day problems. The core question is whether it is possible that parties
will be incorporated into state and politicians will tread their functions more professionally.
Furthermore, according to Katz and Mair’s hypothesis election will be changed into “confirmation of trust” more then real choice of voters.
Using the holistic analyze I would like to show the dynamics of party evolution. Different
models of the party give us the vision of encapsulated parties in the system in general and the
main influence on different elements in particular. This research illuminates that parties are
strongly connected with the society and the state. Furthermore, there is no tangible evidence
which could approve that Katz and Mair’s hypothesis is true. Parties are still interested in
penetration of the subsystems. The association with the voters is one of the crucial parts in
political strategy to protect their own survival.
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Pojęcie cyberprzestrzeni w analizie
politologicznej: Paradygmat wpływu
nowego typu przestrzeni społecznej na
demokratyczny system polityczny

Termin cyberprzestrzeń został użyty po raz pierwszy przez pisarza Williama
Gibsona w 1982 roku, w mało znanej opowieści zatytułowanej Burning Chrome,
a następnie został ponownie wykorzystany przez tego samego autora w noweli Neuromancer z 1984 roku1. Zaistniał więc z jednej strony na dziesięć lat przed wynalezieniem systemu stron www przez sir Timothy Berners’a-Lee, a z drugiej strony ponad
dwadzieścia lat po rozpoczęciu wdrażania sieci ARPANET2.
Pojęciu cyberprzestrzeń nadano we współczesnych definicjach dwa podstawowe
sensy3. Po pierwsze, jest pojmowana jako dodatkowy, wirtualny wymiar przestrzeni,
tworzony przez zasoby zgromadzone w dziesiątkach milionów komputerów światowej

W. Gibson opisał świat, w którym dla zwiększenia możliwości ludzkiego organizmu są stosowane
cybernetyczne rozszerzenia (tzw. cyberdecks), umożliwiające wymianę informacji ze światową siecią
komputerową. Według autora, cyberprzestrzeń jest to „mimowolnie doświadczana halucynacja, niewyobrażalna złożoność, graficzny obraz danych komputerowych”. D. Saco, Cybering democracy, University
of Minnesota Press, Minneapolis–London 2002, s. 102.
2
ARPANET jest uważana za protoplastę Internetu. Sieć została stworzona przez agencję ARPA
(Advanced Research Projects Agency, przemianowaną następnie na DARPA – dodano przedrostek Defense), utworzoną przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki w odpowiedzi na wystrzelenie przez Rosjan
„Sputnika”. ARPANET połączyła początkowo cztery jednostki komputerowe zlokalizowane w różnych
częściach kraju. Przeznaczenie sieci na początku jej istnienia miało wymiar ściśle militarny, celem było
zapewnienie funkcjonowania kanałów komunikacyjnych w przypadku wybuchu na terenie Stanów
Zjednoczonych bomby atomowej. Zob. szerzej L. Simon, Netpolicy.com, The Woodrow Wilson Center
Press, Washington–Baltimore 2000, s. 12–19.
3
Z. Płoski, Słownik encyklopedyczny – Informatyka, Wydawnictwo Europa, Wrocław 1999, s. 39.
1
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sieci Internet4, zwłaszcza przez informacje zawarte na stronach www. Po drugie,
oznacza świat iluzji kreowany przez specjalne oprogramowanie i osprzęt. Według
pierwszej definicji cyberprzestrzenią jest Internet jako całość. Do takiego, uproszczonego pojmowania cyberprzestrzeni przyczyniły się przede wszystkim media.
W przedmiotowym sensie wkraczamy w cyberprzestrzeń za każdym razem, gdy
podłączamy się do Internetu, nawet wówczas, kiedy sprawdzamy pocztę elektroniczną.
W tym znaczeniu pojęcie cyberprzestrzeń zaczęło być używane w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. W tej dekadzie Internet zaistniał dla szerokiego grona odbiorców, dzięki ekspansji World Wide Web i poczty elektronicznej. Zgodnie z drugą
definicją cyberprzestrzeń jest pojmowana jako świat iluzji, stworzony w technologii
wirtualnej rzeczywistości.
Przedmiotowe sposoby definiowania pojęcia implikują dwa podstawowe pytania
poznawcze. Po pierwsze – czy cyberprzestrzeń jest dodatkowym wymiarem przestrzeni fizycznej? Po drugie – czy to zjawisko ogranicza się do światowej sieci Internet?
Naszym zdaniem na obydwa pytania należy odpowiedzieć negatywnie. Odpowiedź
na pierwsze pytanie, dotyczące wzajemnych relacji przestrzeni fizycznej i cyberprzestrzeni, zostanie poddana analizie w kolejnej części wywodu. Natomiast negatywna
odpowiedź na drugie pytanie wynika z podstawowej przesłanki – pojęcia „Internet”
oraz „cyberprzestrzeń” nie są tożsame zakresowo. Oprócz Internetu funkcjonuje
kilkanaście innych sieci, jak chociażby amerykańska Govnet. Są to sieci wykluczone
z obiegu publicznego i zastrzeżone dla określonej grupy użytkowników 5.
W literaturze przedmiotu są obecne różne definicje cyberprzestrzeni, co jest spowodowane przez odmienne konteksty, w jakich autorzy starają się postrzegać przedmiotowe pojęcie. Według Urs Gattiker, cyberprzestrzeń jest „silnym, wpływowym
narzędziem, kolektywną technologią kreującą interaktywne, wirtualne środowiska
komputerowe”6. W tej definicji nacisk został położony na wskazanie cech cyberprzestrzeni, takich jak kolektywność i interaktywność, które umożliwiają określenie

4
Federal Networking Council definiuje Internet jako „globalny system informacyjny, 1) składający
się z komputerów wyposażonych w logicznie przypisane, unikatowe w skali globalnej adresy umożliwiające ich identyfikację i lokalizację, oparte na protokole IP (Internet Protocol), który 2) umożliwia komunikację i łączenie komputerów za pomocą protokołu TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet
Protocol) oraz 3) umożliwia i jednocześnie zapewnia dostęp do państwowych oraz prywatnych usług
bazujących na przedstawionej powyżej komunikacji i strukturze systemu”. L. D. Simon, op.cit., s. 21.
5
Oprócz Govnet w Stanach Zjednoczonych istnieją także inne sieci, jak choćby sieć państwowa
funkcjonująca w ramach Departamantu Skarbu, który rozwinął bezpieczną sieć wewnętrzną, łączącą
około 120 000 użytkowników z 4500 miejsc, znajdujących się w różnych częściach kraju.
6
U. Gattiker, The Internet as a diverse community, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, London
2001, s. 12.

Pojęcie cyberprzestrzeni w analizie politologicznej: Paradygmat wpływu…

127

różnic dzielących cyberprzestrzeń i media, a w szczególności odróżnienie jej od
telewizji i radia.
Dla Barry’ego Collin’a synonimem pojęcia cyberprzestrzeń jest „świat wirtualny,
a więc symboliczne, uproszczone, binarne i metaforyczne przedstawienie informacji,
które dokonuje się dzięki programom komputerowym i przepływowi danych”7.
W przypadku tej definicji jednak trudno zgodzić się z utożsamianiem pojęć świat
wirtualny i cyberprzestrzeń. Wirtualna rzeczywistość jest techniką polegającą na
wywoływaniu iluzji rzeczywistości poprzez stymulację zmysłów człowieka za pomocą
odpowiednich urządzeń sprzęgniętych z komputerem8. Termin wirtualny odnosi się
do symulacji procesu lub urządzenia, natomiast symulację można określić jako
proces modelowania i przedstawiania pewnego działania, środowiska lub systemu za
pomocą komputera. Podobnie problem ten ujął Michael Benedikt. Uznał, że cyberprzestrzeń jest to „wirtualna9 lub inaczej sztuczna rzeczywistość, utrzymywana
i dostępna poprzez systemy komputerowe”10. Cechą wspólną tych dwóch definicji jest
utożsamianie omawianego pojęcia z rzeczywistością wirtualną. Obydwaj autorzy
dokonali bardzo istotnego założenia teoretycznego. Przyjęli, że wynalezienie cyberprzestrzeni wprowadziło niejako automatycznie dychotomiczny podział rzeczywistości na „prawdziwą” oraz „sztuczną”, lub inaczej – według terminów stosowanych
w ujęciach B. Collina i M. Benedikta – rzeczywistą oraz wirtualną.
Biorąc pod uwagę wiedzę z zakresu politologii, zauważamy, że od strony poznawczej nie jest prawomocny podział na zjawiska i procesy „wirtualne” oraz „rzeczywiste”
lub na politykę realizowaną w świecie rzeczywistym oraz politykę wykonywaną
rzeczywistości wirtualnej. Uważamy, że zjawiska i procesy społeczne zachodzące
w przestrzeni fizycznej i cyberprzestrzeni są równoprawne. Dlatego też należy stwierdzić, że o ile podejście prezentowane przez B. Collina i M. Benedikta było usprawiedliwione na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, o tyle w chwili obecnej
jest nie tylko nieadekwatne, lecz w skrajnych przypadkach takie rozumienie terminu
może stanowić zagrożenie dla użytkowników cyberprzestrzeni.
Formułując powyższe twierdzenie kierowaliśmy się przeświadczeniem, że
w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku cyberprzestrzeń była
Strona internetowa Centrum Badań nad Przestępstwami Komputerowymi, http://www.crime-research.org/, B. Collin, The future of cyberterrorism. Where the physical and virtual worlds converge, Dokumenty XI Międzynarodowego Sympozjum Spraw Kryminalnych.
8
O wirtualnej rzeczywistości pisał m.in. Stanisław Lem, określając ją mianem fantomologii. Zob.
S. Lem, Summa Technologiae, Wydawnistwo Literackie, Kraków 1974, s. 256.
9
Z technicznego punktu widzenia termin wirtualny oznacza cyfrową reprezentację (odzwierciedlenie) czegoś innego, z domniemaniem, że chodzi o proces lub zjawisko należące do świata fizycznego.
10
M. Benedikt, Cyberspace: Some Proposals, [w:] idem, Cyberspace: First Steps, [b.m.w.] 1991,
s. 122.
7
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nowym zjawiskiem w sferze politycznej, ekonomicznej oraz prawnej. Można powiedzieć, przypominała swą postacią „stan natury”, w którym nie obowiązywały żadne
normy i wartości. Nie odgrywała też ważnej roli w procesie nadawania cech polityczności obiektom istniejącym w rzeczywistości społecznej. Jednak stopniowo już pod
koniec XX wieku, państwa (niezależnie od typu reżimu politycznego) oraz podmioty
mające wpływ na rozwój cyberprzestrzeni zaczęły zawłaszczać tę przestrzeń11. Wprowadzenie norm prawnych „ucywilizowało” stan natury, ujmując go w ramy obowiązujących kodyfikacji państwowych. Na użytkowników nałożono więc odpowiedzialność za działania dokonywane w cyberprzestrzeni. Zmiany tego typu spowodowały,
że osoby fizyczne i prawne są narażone na sankcje państwowe, jeśli nie posiadają
polityczno-ekonomiczno-prawnej świadomości w kwestii własnych skutków, generowanych w cyberprzestrzeni przez swoje działania12.
Przyjęliśmy podobny styl myślenia do zaprezentowanego przez Jeremy’ego Cramptona, który uznał, iż należy unikać traktowania cyberprzestrzeni jako oddzielnego
bytu czy sfery rzeczywistości. Autor ten słusznie podkreślił, że istnieje tendencja do
traktowania cyberprzestrzeni według dwóch schematów myślowych. Zgodnie
z pierwszym określa się cyberprzestrzeń jako oddzielną, w pewnym sensie uprzywilejowaną sferę, odrębną w stosunku do realnego (odczuwanego zmysłami i wymiernego) świata. Uprzywilejowanie to jest jedynie zabiegiem teoretycznym, w tym sensie,
że polega na wyróżnieniu cyberprzestrzeni tylko i wyłącznie dla celów analitycznych.
Według drugiego stereotypu, cyberprzetrzeń jest tworem wirtualnym, niewymiernym,
niematerialnym oraz sztucznym. Podejście to jest przeciwstawne do pierwszego
i powoduje, że w rozważaniach wokół zjawiska cyberprzestrzeni traktuje się tę ostat-

Na wpływ oraz rozwój cyberprzestrzeni miały i nadal mają zarówno państwa, jak i inne podmioty
(głównie organizacje pozarządowe i prywatne korporacje). Do organizacji odpowiedzialnych za nadzór
nad siecią globalną oraz za jej rozwój należy zaliczyć: The Internet Society, (dalej: ISOC), The Internet
Engineering Task Force, (dalej: IETF), The Internet Architecture Board (dalej: IAB), The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (dalej: ICANN). ISOC jest grupą ekspercką, zrzeszającą około
6 000 specjalistów z przeszło 150 rozmaitych organizacji zajmujących się Internetem i jego standaryzacją.
IETF jest odpowiedzialna za techniczny rozwój Internetu, infrastruktury sieciowej i bezpieczeństwo.
IAB zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem protokołami i procedurami używanymi w Internecie.
ICANN (stworzona stosunkowo niedawno, gdyż w 1999 roku, część funkcji została jej przekazana przez
rząd Stanów Zjednoczonych) jest odpowiedzialna m. in. za przyznawanie i zarządzanie nazwami domen,
w tym domenami najwyższego poziomu. ICANN jest organizacją międzynarodową o charakterze niezarobkowym. Strona oficjalna ICANN, http://www.icann.org/; zob. L. D. Simon, op.cit., s. 22.
12
Jako przykład można wskazać fakt wydania wyroku przez duński sąd w Odense, który skazał na
60 dni więzienia w zawieszeniu, 18-letniego mężczyznę – autora pogróżek wysłanych jako e-mail do
premiera. Wysłał e-mail 17 III 2006 roku do biura premiera Andersa Fogha Rasmussena. Groził w nim,
że przywódca Danii „straci życie w ciągu dziewięciu dni”. Strona oficjalna PAP, http://www.pap.pl/,
„Oficjalny serwis internetowy PAP z 28 III 2006 roku”.
11
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nią jako podmiot podporządkowany w stosunku do pozostałych13. Na podstawie
takiego schematu myślowego można dojść do wniosku, że zjawiska i procesy polityczne zachodzące w cyberprzestrzeni mają charakter drugorzędny w stosunku do
tych „istniejących realnie”. Przyjęcie takiej przesłanki powoduje, że cały tok myślenia
może być błędny i w rezultacie wysuwane na tej podstawie wnioski będą fałszywe.
Jednak zauważmy, że w określonym sensie możemy mówić o zależności cyberprzestrzeni od przestrzeni fizycznej. Ta zależność ma charakter genetyczny, bowiem
funkcjonowanie cyberprzestrzeni jest uwarunkowane istnieniem określonych elementów infrastruktury, czyli pewnych składników przestrzeni fizycznej. Do nich
należy zaliczyć wszelkiego typu urządzenia obsługujące (komputery, routery, karty
sieciowe i pozostałe elementy infrastruktury technicznej), a także dane komputerowe.
O ile te genetyczne zależności mają wpływ na odbiór cyberprzestrzeni jako wytworu
czy zjawiska sztucznego lub wirtualnego, o tyle nie wywierają wpływu na ważkość,
charakter lub znaczenie zjawisk i procesów społecznych w niej zachodzących. Normy
prawne posiadają równą moc w obu typach przestrzeni.
W świetle powyższych rozważań możemy przyjąć, że cyberprzestrzeń jest komputerowo generowaną przestrzenią o charakterze niefizycznym, w której mogą zachodzić
procesy i zjawiska społeczne. Tak zdefiniowane pojęcie obejmuje w sensie technicznym
wszelkiego typu urządzenia komputerowe, podłączone bezpośrednio bądź pośrednio
do sieci globalnej Internet. Zaliczymy do nich jednostki komputerowe stacjonarne,
urządzenia przenośne, laptopy, palmtopy, telefony komórkowe oraz inne jednostki
zdolne do nawiązywania i utrzymywania połączeń z siecią Internet. Sieć globalną
traktujemy jako jeden z elementów infrastruktury fizycznej cyberprzestrzeni, która
jest, jak wynika z definicji, nową przestrzenią społeczną. Z dużym uproszczeniem
możemy stwierdzić, że Internet jest „infrastrukturą cyberprzestrzeni”. W rozumowaniu należy więc posługiwać się dwoma podstawowymi pojęciami: Internet oraz
cyberprzestrzeń. Jeśli odnosimy się do sieci globalnej, ujmując ją jako infrastrukturę
w sensie technicznym, to użyjemy określenia Internet. Natomiast mając na uwadze
zachodzące procesy oraz zjawiska społeczne, używamy pojęcia cyberprzestrzeń.
W proponowanej definicji cyberprzestrzeni kładzie się nacisk na jej niefizyczny
charakter. Oznacza to, że nie posiada ona wymiarów fizycznych. Przedmiotowa uwaga
jest istotna, ponieważ potoczne pojęcie przestrzeni jest ściśle związane z geometrią
Euklidesa oraz fizyką Isaaca Newtona14. Zgodnie z ich koncepcjami, przestrzeń
fizyczna posiada przynajmniej trzy wymiary – szerokość, długość i wysokość. Do tego

13

s. 11.
14

J. Crampton, The political mapping of cyberspace, Edinburgh University Press, Edinburgh 2003,
D. Saco, op.cit., s. 3.
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Albert Einstein dodał oczywiście dodatkowy czwarty wymiar w postaci czasu15.
Odnosząc do cyberprzestrzeni rozumowanie w kategoriach wymiarów fizycznych,
należy zauważyć, że ona ich nie posiada. Jednak dzięki silnym związkom z przestrzenią fizyczną, części tej ostatniej funkcjonują w cyberprzestrzeni jako elementy
zapożyczone i jednocześnie symulowane16.
Formułując taką definicję cyberprzestrzeni podkreślamy, że pomimo swego niefizycznego charakteru jest ona nową przestrzenią społeczną17. Nie jest zaś technologią,
narzędziem, ani sztuczną lub wirtualną rzeczywistością, ale nową przestrzenią społeczną, która jest na tyle odczuwana i realna, na ile prawdziwe i realne są zachodzące
w niej procesy i zjawiska społeczne oraz związane z nimi normy prawne. Tak rozumiana cyberprzestrzeń rozszerza się nieustannie od momentu swego powstania18.
Granice tej przestrzeni określa z jednej strony prawo państwowe i międzynarodowe,
z drugiej zaś – postęp technologiczny.
Część procesów i zjawisk politycznych zachodzi współcześnie w cyberprzestrzeni
bądź równocześnie w cyberprzestrzeni i przestrzeni fizycznej19. Dla wyjaśnienia
skomplikowanego charakteru relacji między obu typami przestrzeni jest przydatna
teoria przestrzeni cybernetycznej, która została przyjęta przez nas dla klarowności
rozważań20. Teoria przestrzeni cybernetycznej została wywiedziona z założeń klasycznej cybernetyki, dlatego też jest konieczna ich skrótowa analiza.

M. Kaku, Hiperprzestrzeń, wszechświaty równoległe, pętle czasu i dziesiąty wymiar, Wydawnictwo
Prószyński, Warszawa 1995, s. 29.
16
Przykładem mogą być społeczności internetowe, które odnoszą swe funkcjonowanie do elementów
przestrzeni fizycznej. Powstają wirtualne państwa, miasta, społeczności lokalne.
17
D. Saco rozumie przestrzeń społeczną jako produkt odczuwanych, zrozumianych i przeżytych
doświadczeń. D. Saco, op.cit., s. 23.
18
W sensie ilościowym granice wyznacza liczba użytkowników podłączonych i korzystających z sieci
globalnej. Na dzień 31 XII 2005 roku było to 1.018.057389 osób, przy ogólnej liczbie mieszkańców świata
6.499.697060, co stanowi 15,7 proc. ogółu populacji. Strona internetowa „Internet World Statistics”,
http://www.internetworldstats.com/. W sensie jakościowym można mówić o całości infrastruktury
technicznej, a ogólnie – stopniu rozwoju technologicznego.
19
Współczesne partie polityczne część swych funkcji (dotyczy to w szczególności funkcji wyborczej,
mobilizacji i rekrutacji oraz finansowania partii) wykonują zarówno w sposób tradycyjny (spotkania
wyborcze, czy też prowadzenie siedzib), jak i za pośrednictwem np. portali internetowych. W podobny
sposób funkcjonuje także władza państwowa (głównie egzekutywa i legislatywa).
20
Strona internetowa „The Journal of Computer-Mediated Communication”, http://jcmc.indiana.
edu/, A. Mitra, From cyber space to cybernetic space: Rethinking the relationship between real and virtual
spaces, „The Journal of Computer-Mediated Communication”, 2001 nr 7.
15
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Schemat nr 1: Przestrzeń cybernetyczna według Anandy Mitry

Przestrzeń fizyczna

przestrzeń cybernetyczna

cyberprzestrzeń

Źródło: Strona internetowa „The Journal of Computer-Mediated Communication”, http://jcmc.indiana.
edu/, A. Mitra, From cyber space to cybernetic space: Rethinking the relationship between real and virtual
spaces, „The Journal of Computer-Mediated Communication”, 2001 nr 7.

1. Istnieje system, który posiada określoną strukturę, składającą się z poszczególnych elementów. W tym przypadku systemem jest przestrzeń cybernetyczna składająca się z dwóch podsystemów – przestrzeni fizycznej i cyberprzestrzeni.
2. Pomiędzy elementami systemu mogą występować dwojakiego rodzaju oddziaływania, określone jako sprzężenia proste lub złożone. Sprzężenia proste polegają na
jednostronnym oddziaływaniu jednego elementu na drugi, złożone zaś mają charakter oddziaływań wzajemnych.
3. Stosunek do siebie poszczególnych elementów tworzących system może mieć
charakter równoprawny bądź dominujący. W przypadku stosunku nierównoprawnego
występuje element sterujący (organizator) oraz element sterowany21.
Zgodnie z powyższym schematem, przestrzeń cybernetyczną należy rozpatrywać
jako system, który posiada komponenty przestrzeni fizycznej i niefizycznej, czyli
cyberprzestrzeni. W ramach tego systemu żaden element nie jest uprzywilejowany,
więc występuje między nimi stosunek równoprawny. Obydwa podsystemy nawzajem
się kształtują i są ze sobą powiązane poprzez wzajemne interakcje. Miejsce, w którym
dochodzi do interakcji obydwu typów przestrzeni określane jest mianem przestrzeni
cybernetycznej. Przestrzeń cybernetyczna jest więc nową syntetyczną przestrzenią,
zaś zrozumienie zasad jej działania wymaga zawsze równoczesnego rozpatrywania
obydwu jej elementów.
Na temat założeń klasycznej cybernetyki społecznej zob. szerzej J. Kossecki, Cybernetyka społeczna,
PWN, Warszawa 1981, s. 9–11.
21
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Jako praktyczny przykład tego typu zależności można podać prawybory prezydenckie, zorganizowane i przeprowadzone przez Partię Demokratyczną w stanie Arizona
w 2000 roku22. To właśnie w nich wykorzystano oba typy przestrzeni w celu ułatwienia obywatelom dokonywania aktu wyborczego. Jako teoretyczny przykład ilustrujący
powyższą koncepcję można podać zastosowanie programów znanych pod pojęciem
„koń trojański”23. Po wprowadzeniu tego programu do komputera, ingeruje on
w przechowywane dane. Podjęta czynność została zapoczątkowana w cyberprzestrzeni. Rozpatrując to działanie w kontekście przestrzeni cybernetycznej, zakładamy,
że mogło ono spowodować także zmiany w przestrzeni fizycznej. Przykład ten zyska
na wyrazistości, jeśli przyjmiemy, że wspomniane dane komputerowe dotyczyły planu
zagospodarowania przestrzennego, przechowywanych w jednostce komputerowej
w gminie.
Na podstawie koncepcji A. Mitry możemy wysunąć cztery wnioski, wyjątkowo
istotne dla rozwoju wiedzy politologicznej, przede wszystkim o systemach politycznych. Po pierwsze – ekspansja Internetu spowodowała w ramach systemu politycznego
istotną zmianę, polegającą na zaistnieniu dodatkowych przestrzeni społecznych:
cyberprzestrzeni i przestrzeni cybernetycznej. Po drugie – część elementów systemu
politycznego funkcjonuje w przestrzeni cybernetycznej, a więc występuje w obydwu
przestrzeniach równolegle. Po trzecie – część elementów systemu politycznego
funkcjonuje tylko i wyłącznie w tradycyjnej przestrzeni fizycznej. Po czwarte – część
elementów systemu funkcjonuje tylko i wyłącznie w cyberprzestrzeni. Przedstawione
przez nas wnioski zostały zilustrowane w schemacie nr 2.

Wyborcy mieli możliwość głosowania zdalnego za pośrednictwem Internetu oraz tradycyjnego
głosowania w lokalach wyborczych (czyli w cyberprzestrzeni i przestrzeni fizycznej jednocześnie). Można
dodać, że o ile w roku 2000 warunkiem udziału w zdalnym głosowaniu było zarejestrowanie się danej
osoby jako wyborcy demokratycznego, o tyle współcześnie funkcjonujący system EZvoter ma charakter
ogólny i niezależny od samookreślania własnych poglądów politycznych. Wyborca otrzymuje pocztą
tradycyjną numer PIN, z którego może korzystać w trakcie prawyborów politycznych w ramach stanu.
Zob. szerzej Strona oficjalna stanu Arizona, http://servicearizona.com/; Strona oficjalna Partii Demokratycznej w stanie Arizona, http://www.azdem.org/; Strona rejestracyjna dla wyborców w stanie Arizona,
http://az.gov/webapp/evoter/.
23
„Koń trojański” jest to program, który po zainstalowaniu na komputerze wykonuje operacje
szkodliwe dla użytkownika, co odbywa się najczęściej bez jego wiedzy. Programy tego typu wykorzystują
najczęściej błędy i luki w systemach operacyjnych oraz instalują w systemie tak zwane „tylne drzwi”,
które umożliwiają osobom trzecim przejmowanie kontroli nad daną jednostką komputerową.
22
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Schemat nr 2: System polityczny w kontekście trzech typów przestrzeni
przestrzeń cybernetyczna

cyberprzestrzeń

przestrzeń fizyczna

system polityczny funkcjonuje
obecnie w trzech płaszczyznach:
• w przestrzeni fizycznej
• w przestrzeni cybernetycznej
• w cybperprzestrzeni

Źródło: opracowanie autora

Biorąc pod uwagę te wnioski, za ważny w aspekcie teoretycznym i praktycznym
uznajemy wpływ cyberprzestrzeni na kształt współczesnej demokracji oraz jej pojmowanie. Nasuwają się dwa spostrzeżenia generalne: 1) przedmiotowy wpływ jest
bezdyskusyjny; 2) wpływ cyberprzestrzeni na ewolucję demokratycznego systemu
politycznego, niezależnie od charakteru reżimu politycznego, jest trudny do określenia. Naszym zdaniem, aby zbadać zmiany jakościowe zachodzące w systemie politycznym (czyli jego ewolucję) zachodzące pod wpływem cyberprzestrzeni należy
przyjąć klarowny próg klasyfikacyjny w postaci procentowego kryterium ilościowego.
Zakładamy zatem, że cyberprzestrzeń wpływa w sposób jakościowy na system polityczny, gdy stopień penetracji internetowej w danym państwie przekracza 50 proc.
ogółu obywateli.
W tabeli zostały zestawione państwa, w których na dzień 31 XII 2005 roku penetracja Internetu (stosunek liczby osób korzystających z Internetu do ogólnej liczby
obywateli) przekroczyła 50 proc. Na granicy progu 50 proc. penetracji znalazły się:
Izrael – 45%, Republika Czeska – 47,0%, Monako – 48,1%, Słowenia – 48,5%, Belgia
– 48,7%, Włochy – 48,8%. Założenie procentowe na poziomie 50 eliminuje z analizy
Polskę, w której poziom penetracji internetowej wynosi około 28 procent24. PozostaStrona internetowa „Internet world statistics”, http://www.internetworldstats.com/. Jeśli chodzi
o Polskę, to pod względem wagi, jaką państwo przypisuje nowym technologiom zajmujemy 98 miejsce
24
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Tabela nr 1: Państwa spenetrowane przez Internet
Rejon Europy (Unia Europejska i inne państwa europejskie)
Nazwa państwa

Liczba obywateli

Liczba obywateli
z dostępem do Internetu

Procent penetracji

Estonia

1 339 157

670 000

50.0 %

Irlandia

4 065 631

2 060 000

50.7 %

35 276

20 000

56.7 %

Liechtenstein
Austria

8 188 806

4 650 000

56.8 %

10 501 051

6 090 000

58.0 %

459 393

270 800

58.9 %

82 515 988

48 722 055

59.0 %

5 260 970

3 286 000

62.5 %

Wielka Brytania

60 139 274

37 800 000

62.9 %

Holandia

16 386 216

10 806 328

65.9 %

Szwajcaria

7 488 533

4 944 438

66.0 %

Norwegia

4 632 911

3 140 000

67.8 %

Dania

5 425 373

3 762 500

69.4 %

Szwecja

9 076 757

6 800 000

74.9 %

Islandia

297 072

225 600

75.9 %

Malta

385 308

301 000

78.1 %

Portugalia
Luksemburg
RFN
Finlandia

Rejon Azji
Tajwan

22 896 488

13 800 000

60.3 %

Korea Południowa

50 633 265

33 900 000

67.0 %

128 389 000

86 050 000

67.2 %

Singapur

3 601 745

2 421 000

67.2 %

Hong Kong

7 054 867

4 878 713

69.2 %

Japonia

Rejon Ameryki Północnej
Kanada
Stany Zjednoczone Ameryki

32 251 238

21 900 000

67.9 %

299 093 237

203 824 428

68.1 %

Rejon Ameryki Środkowej
Barbados

26 6731

150 000

56.2 %

Rejon Australii i Oceanii
Australia
Nowa Zelandia

20 750 052

14 189 544

68.4 %

4 195 729

3 200 000

76.3 %

Źródło: Strona internetowa „Internet world statistics”, http://www.internetworldstats.com/.
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wienie poza głównym nurtem rozważań państw niespełniających tego wymogu nie
oznacza, iż cyberprzestrzeń nie wpływa na systemy polityczne w nich istniejące.
Jednak świadomie zakładamy, że dążenie do stworzenia modelu teoretycznego (paradygmatu analizy), który umożliwi prześledzenie rzeczywistego wpływu cyberprzestrzeni na demokratyczne systemy polityczne, wymaga uproszczeń. Naszym zdaniem,
taki paradygmat teoretyczny powinien odnosić się do grupy państw reprezentatywnych. Możemy go uzyskać nakładając na siebie dwa kryteria – spenetrowania życia
społecznego przez Internet oraz stabilności systemu demokratycznego25.
Tabela nr 2: Państwa demokratyczne spenetrowane przez Internet
Europa

Ameryka
Północna

Australia
i Oceania

Azja

Dania

Malta

Kanada

Australia

Japonia

Belgia

Monako

Stany Zjednoczone Ameryki

Nowa Zelandia

Korea
Południowa

Austria

Norwegia

Estonia

Portugalia

Finlandia

Republika Czeska

Francja

RFN

Holandia

San Marino

Irlandia

Słowacja

Islandia

Słowenia

Lichtenstein

Szwajcaria

Luksemburg

Szwecja

Ameryka
Środkowa
Barbados

Tajwan

Źródło: opracowanie autora

Tabela jest wykazem państw, które możemy uznać z jednej strony za demokratyczne, z ustabilizowanym systemem politycznym, a z drugiej za poddane penetracji
internetowej. Zgodnie z przedstawionym przez nas paradygmatem, w demokratycznym systemie politycznym zachodzą zmiany o charakterze jakościowym, między
innymi strukturę systemu politycznego współtworzą elementy, które dotychczas nie
na 115 państw w rankingu Światowego Forum Gospodarczego. Źródło: b.a., Ludzie i wydarzenia, „Polityka” 2006, nr 16, s. 18.
25
Państwa o stabilnych ustrojach demokratycznych zostały wyróżnione w oparciu o listę państw
uznanych za gwarantujące wolność (stabilne demokracje) przez Freedom House w 1999 roku. A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, Wydawnictwo „Arche”, Gdańsk 2001,
s. 48.
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istniały, co stanowi novum genetycznie związane z powstaniem cyberprzestrzeni.
Nowe elementy pojawiły się zarówno w strukturze państwa, jak i poza nią, wespół
przyczyniając się do ewolucji systemu politycznego. Charakterystycznym przykładem
są naszym zdaniem centra ochrony infrastruktury kluczowej istniejące w ramach
państwa26. Centra takie funkcjonują obecnie w chociażby w Stanach Zjednoczonych,
Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Japonii, Australii i Niemczech. Powstały także pozapaństwowe elementy w strukturze systemu politycznego, a dowodem na to są funkcjonujące w cyberprzestrzeni związki, stowarzyszenia oraz społeczności obywateli27.
Podsumowując należy postawić trzy wnioski. Pierwszy – definicję pojęcia cyberprzestrzeń można wykorzystać w politologicznej analizie zmian zachodzących we
współczesnej demokracji. Drugi – istnieje grupa państw demokratycznych, wobec
której jest zasadne prowadzenie badań empirycznych typu politologicznego nad
oddziaływaniem cyberprzestrzeni na system polityczny. Trzeci – państwa należące
do tej grupy mogą służyć jako baza danych niezbędnych dla weryfikacji hipotez
w badaniach dedukcyjnych nad wpływem cyberprzestrzeni na system polityczny.

Summary

The expansion of the Internet results in creation of new social spaces: the cyber- and the

cybernetic space. Nowadays, a part of the political system structure functions in the above
mentioned spaces. The paradigm proposed by author intends to explain how the cyberspace
impacts democratic political system of the state. According to the proposed in the article
definition, cyberspace is a computer-generated, non-physical social space, in which social
processes and phenomenon can occure. In author‘s view, cyberspace should not be defined
as a technology, specific tool, or artificial (virtual) reality, but as a social space, which is as real
as the above mentioned phenomenon and as real as processes and related with them rules of
law are. In author’s opinion, social procceses and phenomenon existing in the cyberspace, are
equal with those which take place in the physical space. He argues that law enforcement related
to the activities in cyber- and physical spaces has the same potential (strength) in both
spaces.

26
Centra funkcjonują jako agendy rządowe koordynujące pracę poszczególnych ministerstw, ich
celem jest stworzenie skutecznej ochrony państwa przed zagrożeniami ze strony cyberprzestrzeni.
27
W Australii powstawanie tego typu wspólnot jest wspierane przez rząd federalny. Zob. szerzej
Strona internetowa „Community” [stanowiąca platformę dla wspólnot i związków obywateli australijskich], http://www.community.gov.au/. Przedmiotowa strona jest ogólnokrajową platformą zainicjowaną
i administrowaną przez Australian Federal Department of Families, Community Services and Indigenous
Affairs (FaCSIA).
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According to the presented paradigm, cyberspace has an impact on the political system of
a democratic state. This influence causes changes in the quality of the running system. New
components are created in the system’s structure, both in the government and beyond-government fields. The key system institutions change their functioning as they start their presence
in new social spaces. All this means, that the political system evolves under the impact of the
cyberspace.
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Problematyka kompleksowego
zarządzania jakością w administracji
rządowej szczebla regionalnego

W wyniku przekształceń ustrojowych w 1989 r. nastąpiła rozbudowa apa-

ratu administracji publicznej poprzez utworzenie jednostek samorządu gminnego
w 1990 r. a następnie jednostek samorządu powiatowego i samorządu województwa
w 1998 r. Pomimo ograniczenia kompetencji stanowiących administracji rządowej,
pozostała ona jednak zasadniczym elementem sprawowania nadzoru i kontroli nad
organami samorządowymi. Specjalizacja uprawnień wiązała się wprawdzie ze zmniejszeniem liczby pracowników organów administracji rządowej, ale równocześnie
zapoczątkowała tendencję do wykreowania wizerunku urzędnika państwowego jako
profesjonalisty, działającego na rzecz szeroko rozumianego dobra interesantów.
Realizacji tego założenia miało służyć utworzenie korpusu służby cywilnej w 1996 r.
oraz modyfikacja zasad funkcjonowania tej instytucji w 1998 r.1 a także opracowanie
Kodeksu Etyki Służby Cywilnej2. Od początku lat dziewięćdziesiątych zostały również
podjęte działania ukierunkowane na wdrożenie w poszczególnych jednostkach
administracji rządowej systemów zarządzania jakością, których celem było zapewnienie standardów organizacyjnych (przede wszystkim w zakresie obsługi interesantów) na poziomie analogicznym do istniejących w państwach zachodnioeuropejskich.
Pomimo istotnego znaczenia inicjatyw oddolnych dla podniesienia jakości funkcjonowania niektórych jednostek rządowego aparatu administracji, brak ich koordynacji doprowadził do znacznego zróżnicowania stopnia zaspokajania rzeczywistych
1
Zob. szerzej: ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 89, poz. 402 ze zm.) oraz
ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 ze zm.).
2
Zob. szerzej: zarządzenie Nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. w sprawie
ustanowienia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej (M.P. Nr 46, poz. 683).
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potrzeb i oczekiwań interesantów. Istnienie takiej sytuacji spowodowało zatem
konieczność opracowania kompleksowego systemu zarządzania jakością w administracji publicznej, który opierając się na powszechnie stosowanych wzorcach, odpowiadałby również potrzebom wdrażających ten system instytucji oraz ich klientów.
W dniu 31 grudnia 2000 r., na podstawie delegacji ustawowej3, zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów4 określające ogólne zasady realizacji
zadania rządowego pn. Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW), którego
elementem było podwyższenie efektywności i skuteczności działania jednostek
administracji szczebla lokalnego i regionalnego5. Ze względu na fakt ukierunkowania
Programu na podniesienie poziomu rozwoju obszarów wiejskich, koordynatorem
działań związanych z wdrożeniem założeń programowych został Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Natomiast poszczególne zadania miały być realizowane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej, Ministrem Finansów bądź Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu. Program został sfinansowany ze środków pochodzących z rezerwy
budżetu państwa, wskazanych w ustawie budżetowej na 2000 r.6 oraz w rozporządzeniach wykonawczych Rady Ministrów7. Drugim źródłem finansowania PAOW stała
się „pożyczka udzielona Rzeczpospolitej Polskiej przez Międzynarodowy Bank
Odbudowy i Rozwoju na mocy umowy kredytowej nr 7013-0 POL z dnia 25 lipca
2000 r.”8.
W strukturze Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich został wyodrębniony
tzw. Komponent B-3 „Budowanie Potencjału Instytucjonalnego Administracji Lokalnej i Regionalnej”, którego wdrożenie miało doprowadzić do poprawy jakości usług
świadczonych przez jednostki administracji publicznej, ustanowienia standardów
etyki w ich działaniach, stymulowania przez nie rozwoju ekonomiczno-społecznego
3
Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, art. 13 ust. 1 (Dz.U.
Nr 48, poz. 550 ze zm.).
4
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Programu
wsparcia na lata 2001–2003 (Dz.U. Nr 122, poz. 1326 ze zm.).
5
Ibidem.
6
Zob. szerzej: ustawa budżetowa na 2000 r. z dnia 21 stycznia 2000 r., art. 21 ust. 1 pkt 6 (Dz.U. Nr 7,
poz. 85).
7
Zob. szerzej: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie wydatków budżetu
państwa, które w 2000 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, zał. nr 1 pkt 18 (Dz.U. Nr 111, poz.
1179 ze zm.); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2001 r. w sprawie blokowania
niektórych wydatków w budżecie państwa na 2001 r., zał. nr 2 pkt 1 (Dz.U. Nr 125, poz. 1373 ze zm.);
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które
w 2002 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, zał. nr 1 pkt 4 (Dz.U. Nr 211, poz. 1796 ze zm.).
8
Pismo podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji J. Płoskonki do
wojewodów DWM/4511/24/11/01/KK z dnia 29 czerwca 2001 r., zał. nr 1 (niepubl.).
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oraz umiejętnego wykorzystywania funduszy unijnych. Elementami składowymi
Komponentu B-3 były wyznaczenie zespołu doradczego przy Ministrze Spraw
Wewnętrznych i Administracji, złożonego z niezależnych konsultantów - specjalistów
w dziedzinie zarządzania jakością9, przygotowanie i wdrożenie Programu Szkoleniowego (uświadamiającego i popularyzującego cele PAOW) oraz realizacja Programu
Rozwoju Instytucjonalnego (PRI), stanowiącego główną część Komponentu B-3. Jako
podstawowy cel PRI określono przetestowanie metodologii analizy instytucjonalnej
oraz wdrażania planu rozwoju instytucjonalnego10, a w rezultacie doskonalenie
procesów zarządzania i funkcjonowania struktur organizacyjnych, podniesienie
kwalifikacji pracowników oraz poprawa przepływu informacji wewnętrznej i komunikacji z klientami, organizacjami społecznymi i przedsiębiorcami. Cel ten miał być
realizowany w dziewięciu obszarach zarządzania, obejmując swoim zakresem następujące płaszczyzny:
1) w obszarze zarządzania strategicznego i finansowego: podział pracy, strategię
rozwoju, zasady dostarczania usług publicznych, sektorowe plany operacyjne,
wieloletnie planowanie finansowe i inwestycyjne, budżet zadaniowy11,
2) w obszarze organizacji i funkcjonowania jednostki: struktury organizacyjne,
procedury administracyjne, komunikację wewnętrzną12,
3) w obszarze zarządzania kadrami: opisy stanowisk pracy, zakresy wymagań dla
stanowisk pracy, rekrutację i selekcję, systemy ocen pracowniczych, analizę
potrzeb szkoleniowych, systemy kierowania na szkolenia, procedurę awansowania13,
4) w obszarze usług publicznych, w tym komunalnych: zakresy usług świadczonych
przez samorząd terytorialny, standardy świadczenia usług, procedurę ocen
kosztów jednostkowych usług, procedurę doskonalenia efektywności i organizacji usług, zapewnienie konkurencji w organizacji usług publicznych14,
5) w obszarze partycypacji społecznej i stymulowania rozwoju społecznego:
konsultowanie i publikowanie budżetu, konsultacje społeczne w istotnych
sprawach, system dwustronnej komunikacji, system wspierania inicjatyw
społecznych15,

Tzw. Grupa Referencyjna.
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, O programie…, http://www.msap.ae.krakow.pl/program.html.
11
M. Zawicki, S. Mazur (red.), Analiza instytucjonalna urzędu gminy, Kraków 2004, s. 15–17.
12
Ibidem, s. 31–33.
13
Ibidem, s. 43–44.
14
Ibidem, s. 55–57.
15
Ibidem, s. 69–70.
9

10
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6) w obszarze stymulowania rozwoju gospodarczego: promocję jednostki, system
wspierania przedsiębiorców lokalnych i rolników, obsługę inwestorów zewnętrznych, aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu16,
7) w obszarze umiejętności zarządzania projektami: wiedzę o dostępnych programach zewnętrznych, praktyczną umiejętność przygotowania projektów, praktyczną umiejętność zarządzania projektami17,
8) w obszarze współpracy i wymiany informacji, wspólne dokumenty strategiczne,
wspólne projekty18,
9) w obszarze etyki i zapobiegania zjawisku korupcji: system przeciwdziałania
pojawianiu się oraz reagowania na sytuacje konfliktu interesów i praktyk
korupcyjnych19.
Ponieważ wdrożenie Programu Rozwoju Instytucjonalnego miało obejmować
przede wszystkim samorząd terytorialny, niezbędna okazała się modyfikacja założeń
programowych w stosunku do tych jednostek administracji rządowej, które wyraziły
wolę uczestniczenia w PRI20. Stosowne zmiany zostały określone w formie dyrektywy
zawartej w piśmie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2001 r., skierowanego do wojewodów oraz podległych
im jednostek administracji zespolonej w poszczególnych województwach. Na podstawie dyrektywy powyższe obszary funkcjonowania PRI uległy przekształceniu
w następującym zakresie:
1) w obszarze zarządzania strategicznego i finansowego:
a) sprecyzowano pojęcie podziału pracy jako podział zadań między wojewodą
a wicewojewodami, dyrektorem generalnym urzędu i dyrektorami wydziałów, wojewodą a kierownikami wojewódzkich zespolonych służb, inspekcji
i straży21 oraz wojewodą a organami administracji niezespolonej22,
Ibidem, s. 81–82.
S. Mazur (red.), Zarządzanie projektem, Kraków 2004, s. 13.
18
M. Zawicki, S. Mazur (red.), op.cit., s. 91.
19
Ibidem, s. 95. Zob. szerzej: J. Bober, A. Władyka, M. Zawicki (red.), Katalog narzędzi rozwoju instytucjonalnego, Kraków 2004; Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Tematyka projektu, http://
www.msap.ae.krakow.pl/tematyka.html.
20
Oprócz 30 samorządowych jednostek pilotażowych, tj. urzędów gmin z powiatu gryfińskiego,
łomżyńskiego i myślenickiego, starostw powiatowych w Gryfinie, Łomży i Myślenicach oraz urzędów
marszałkowskich w Białymstoku, Krakowie i Szczecinie, do udziału w Programie Rozwoju Instytucjonalnego zakwalifikowały się również 3 jednostki administracji rządowej, tj. Małopolski Urząd Wojewódzki, Podlaski Urząd Wojewódzki oraz Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.
21
Zob. szerzej: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie, art. 27–38
(Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 ze zm.).
22
Organami wojewódzkiej administracji niezespolonej są: dowódcy okręgów wojskowych, szefowie
wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komendanci uzupełnień, dyrektorzy izb skarbowych,
16
17
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b) sektorowe plany operacyjne zostały określone jako plany zapewniające
realizację celów strategicznych rządu na terenie województwa oraz realizację zadań publicznych administracji rządowej w województwie,
2) w obszarze organizacji i funkcjonowania jednostki:
a) sprecyzowano pojęcie struktur organizacyjnych jako struktur urzędu wojewódzkiego, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz
jednostek organizacyjnych, stanowiących aparat pomocniczy wojewódzkich
zespolonych służb, inspekcji i straży,
b) termin „komunikacja wewnętrzna” został zdefiniowany jako metody komunikacji wewnątrz urzędu wojewódzkiego, między urzędami wojewódzkimi
a wojewódzkimi zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami, między
urzędem wojewódzkim a jednostkami organizacyjnymi, podporządkowanymi lub nadzorowanymi przez wojewodę (w tym przedsiębiorstwami
państwowymi),
3) w obszarze zarządzania kadrami uwzględniono system służby cywilnej oraz
jednostki poza urzędem wojewódzkim – podległe urzędowi wojewódzkiemu
(zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze), nadzorowane przez wojewodę
(przedsiębiorstwa państwowe) i jednostki organizacyjne stanowiące aparat
pomocniczy kierowników wojewódzkich zespolonych służb, inspekcji i straży,
4) do obszaru usług publicznych zostały włączone:
a) zadania publiczne wojewody jako organu administracji publicznej, w tym
zakresy realizacji zadań publicznych z podziałem na poszczególne sfery
zadań (bezpieczeństwo i porządek publiczny, nadzór nad samorządem
terytorialnym, kontrola wykorzystania majątku państwowego, działalność
rejestracyjno-kontrolna), a także standardy realizacji oraz system doskonalenia efektywności wykonywania tych zadań,
b) zadania wojewody jako zwierzchnika organów administracji zespolonej oraz
przedstawiciela rządu wobec administracji niezespolonej, w tym zakresy
najważniejszych zadań, standardy realizacji oraz system doskonalenia
efektywności wykonywania tych zadań,
naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej, dyrektorzy okręgowych
urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych, dyrektorzy okręgowych urzędów miar
i naczelnicy obwodowych urzędów miar, dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych i naczelnicy
obwodowych urzędów probierczych, dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej, dyrektorzy
izb celnych i naczelnicy urzędów celnych, dyrektorzy urzędów morskich, dyrektorzy urzędów statystycznych, dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej, komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci
placówek i dywizjonów Straży Granicznej, okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego, państwowi
inspektorzy sanitarni, powiatowi oraz graniczni lekarze weterynarii, za: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.
o administracji…, op.cit., załącznik.
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5) wykreślono obszary partycypacji społecznej i stymulowania rozwoju społecznego oraz stymulowania rozwoju gospodarczego, jako należące do wyłącznych
kompetencji jednostek samorządu terytorialnego (w zakresie przewidzianym
przez PRI),
6) w obszarze umiejętności zarządzania projektami:
a) skonkretyzowano wiedzę o dostępnych programach zewnętrznych w odniesieniu do zasad funkcjonowania i wymogów obowiązujących w dostępnych
programach wspierających realizację zadań publicznych na terenie województwa (samorządowych i rządowych), finansowanych ze źródeł unijnych
i krajowych,
b) zawężono praktyczne umiejętności przygotowania i zarządzania projektami
do stosowania procedur nadzoru nad projektami realizowanymi przez
jednostki zewnętrzne, w tym w ramach ich kontaktów z rządem (monitorowanie, ocena i sprawozdawczość),
7) obszar współpracy między jednostkami samorządu został zastąpiony obszarem
współpracy i komunikacji z jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami społeczeństwa obywatelskiego, który objął następujące elementy:
a) system dwustronnej komunikacji między administracją rządową a jednostkami samorządu terytorialnego i samorządu branżowego oraz instytucjami
społeczeństwa obywatelskiego,
b) system konsultacji w istotnych sprawach, z wykorzystaniem instrumentów
prawnych,
c) system wspierania instytucji społeczeństwa obywatelskiego,
8) obszar etyki i zapobieganiu zjawiskom korupcji poszerzono o system kształtowania postaw etycznych23.
W połowie 2001 r. została zatem ukształtowana ostateczna formuła Programu
Rozwoju Instytucjonalnego, uwzględniająca różne uwarunkowania prawne i odmienne
zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej,
które miały uczestniczyć w realizacji założeń programowych. Formuła ta uwzględniła
wnioski i zastrzeżenia zgłoszone przez podmioty zainteresowane udziałem w Programie wobec pierwotnej koncepcji rządowej, opierającej się na założeniu wdrożenia
jednolitego systemu zarządzania jakością we wszystkich jednostkach pilotażowych.
Osiągnięty kompromis wymuszał wprawdzie zróżnicowanie zasad funkcjonowania
PRI w samorządzie terytorialnym i administracji rządowej, ale równocześnie stanowił
podstawowy warunek powodzenia realizacji Programu.

23

Pismo podsekretarza stanu…, op.cit., zał. nr 1 (niepubl.).
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Program Rozwoju Instytucjonalnego jako system zarządzania jakością opierający
się na ogólnych założeniach międzynarodowej normy ISO 9001:200024 miał doprowadzić do zastąpienia tradycyjnego modelu biurokracji tzw. nowym zarządzaniem
publicznym, którego podstawy wywodzą się z teorii ekonomii oraz z doświadczeń
w zakresie zarządzania w sektorze prywatnym. Celem takiego działania jest doprowadzenie do przyjęcia przez jednostki administracji publicznej zasady zorientowania
na osiąganie rezultatów, polegającej na elastycznej polityce kadrowej, wprowadzeniu
systemu wynagradzania urzędników opartego o kryteria efektywności pracy, precyzyjnym określeniu celów i zadań instytucji publicznych oraz wypracowaniu mierników
służących ocenie ich realizacji. Do nurtu nowego zarządzania publicznego należy
również zaliczyć postulaty decentralizacji władzy, deregulacji monopoli, wycofania
się władzy publicznej z bezpośredniego świadczenia usług publicznych oraz stosowanie alternatywnych mechanizmów ich świadczenia, jak również tworzenia quasirynków usług publicznych25. Podejście to preferuje także przejmowanie od biurokracji kontroli i przekazywanie jej społecznościom lokalnym oraz integrowanie działań
wszystkich sektorów (publicznego, prywatnego i organizacji społecznych) celem
budowania mechanizmów zarządzania uczestniczącego26, tj. zakładającego zwiększony
udział społeczności lokalnych i regionalnych.
Pomimo podobieństw teoretycznych założeń normy ISO 9001:2000 oraz Programu
Rozwoju Instytucjonalnego, należy jednak podkreślić, że PRI od początku był kształtowany jako formuła ukierunkowana na potrzeby jednostek administracji publicznej.
Wprawdzie zasadniczym celem obu systemów jest osiągnięcie satysfakcji klienta
(interesanta) jako efektu końcowego określonego procesu (działania), jednakże
specyfika środowiska, w którym nastąpiło wdrożenie Programu, narzuciła poważne
modyfikacje w zakresie terminologii oraz podejścia procesowego. Należy bowiem
podkreślić, że w przeciwieństwie do zarządzania jakością w realiach rynkowych, które
praktycznie nie istniało przed 1989 r., w administracji publicznej funkcjonował
przejrzysty i hierarchicznie logiczny system norm, zbudowany na podstawie Kodeksu

Norma PN-EN ISO 9001:2000 dotyczy kształtowania systemu zarządzania jakością (Quality Management System, QMS) stosowanego przez organizację w celu spełnienia oczekiwań klientów oraz wymogów stosowanych przepisów. Norma ta wymusza przyjęcie tzw. podejścia procesowego do zarządzania
jakością i wskazuje, że każde działanie lub operacja, w których można wyróżnić dane wejściowe, a które
mogą zostać przekształcone w dane wyjściowe, należy traktować jako „proces” podlegający zdefiniowaniu. Zob. szerzej: International Organization for Standardization, ISO in brief, http://www.iso.org/iso/
en/aboutiso/isoinbrief/isoinbr ief.html.
25
S. Mazur (red.), Rozwój Instytucjonalny, Kraków 2004, s. 13–14.
26
D. Osborne, T. Gaebler, Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Poznań 1994, s. 22.
24
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postępowania administracyjnego27 i aktów wykonawczych. Funkcjonujący w ramach
tego systemu aparat pojęciowy miał i nadal ma swoje uzasadnienie zarówno formalnoprawne, jak również historyczne, pozostając głęboko zakorzeniony w świadomości
społecznej, a w szczególności w środowisku urzędniczym. Zrozumiały jest zatem opór
przedstawicieli tego środowiska przed utożsamianiem postanowienia lub decyzji
administracyjnej z pojęciem „produktu”, określania mianem „usługodawców” organów administracji publicznej, czy też terminem „dostawy” zawiadomienia o wyznaczeniu rozprawy administracyjnej, nawet wówczas gdy wskazana terminologia ma
charakter przejściowy i wynika z potrzeby dostosowania ekonomicznego aparatu
pojęciowego do potrzeb administracyjnych. Nie ulega również wątpliwości, że koncepcja urzędu administracji publicznej jako jednostki realizującej przede wszystkim
potrzeby interesantów (w myśl zasady „klient nasz pan”) pojawiła się stosunkowo
niedawno i pozostaje kwestią dyskusyjną na ile jest traktowana przez urzędników
jako rzeczywista wytyczna ich działania. Ponadto, w odróżnieniu od podmiotów
gospodarczych jednostki administracji publicznej mają zdecydowanie większy komfort działania, wynikający przede wszystkim z faktu posiadania wyłącznej właściwości miejscowej. Interesant „chcąc, nie chcąc” musi udać się do danego urzędu w celu
załatwienia określonej sprawy, ponieważ nie istnieje jakakolwiek inna instytucja, która
świadczyłaby usługi o tym samym charakterze, na tym sam obszarze. W tym stanie
rzeczy niezadowolenie interesanta z poziomu obsługi ma zupełnie inne znaczenie
i objawia się konsekwencjami, które wprawdzie skutkują w sferze relacji wewnętrznych, nie rzutując na sam fakt funkcjonowania danej jednostki. Brak satysfakcji
interesanta może się zatem wyrazić poprzez skorzystanie ze środków odwoławczych
(np. odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienie, żądania wznowienia postępowania, złożenia skargi do sądu administracyjnego) oraz w tzw. postępowaniu
skargowym. Obie te formy regulują jednak przepisy rangi ustawowej28, które nie mogą
być modyfikowane z poziomu działania jednostek administracji lokalnej i regionalnej.
Z kolei bieżąca ocena prawidłowości funkcjonowania poszczególnych komórek
aparatu administracyjnego (w strukturach organizacyjnych poszczególnych urzędów
i w ramach podległości wynikającej z hierarchicznego podporządkowania organów
administracji publicznej) najczęściej ma charakter wewnętrzny i opiera się o kryteria
uznaniowe, tj. niewymagające uzasadnienia na podstawie konkretnych norm systemu
zarządzania jakością (np. okresowe oceny pracownicze, ocena pracy kierowników
Zob. szerzej: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
28
Zob. szerzej: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks…, op.cit.; ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.); ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).
27
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jednostek wojewódzkiej administracji zespolonej przez wojewodę itp.). Dostosowanie
zasad funkcjonowania jednostek regionalnej administracji rządowej do wymogów
Programu Rozwoju Instytucjonalnego zostało zatem ograniczone jedynie do zmiany
nieformalnych relacji między urzędnikiem a interesantem, poprzez uświadomienie
urzędnikom roli interesanta jako podstawowego klienta urzędu, wprowadzenie
usprawnień o charakterze technicznym (podwyższenie jakości urządzeń i narzędzi
służących obsłudze interesantów) i osobistym (poprzez „cieplejsze” traktowanie
interesantów). Natomiast metody kształtowania formalnych relacji aparatu administracji publicznej z interesantami, pozostające poza sferą oddziaływania jednostek
administracji regionalnej, nie uległy w zasadzie żadnej modyfikacji.
Jedną z najistotniejszych różnic występujących między systemem zarządzania
jakością opartym na normie ISO 9001:2000 oraz Programem Rozwoju Instytucjonalnego jest kwestia kompleksowości ich wdrażania. Pierwszy z powyższych systemów
opiera się bowiem na zasadach właściwych dla realiów rynkowych, w których podmioty gospodarcze zmuszone są do szybkiego reagowania na zachodzące zmiany
zewnętrzne oraz całkowitego i bezwzględnego zaangażowania wszystkich swoich
pracowników w działania na rzecz zwiększenia swojej wydajności i konkurencyjności.
Wdrożenie normy ISO 9001:2000 wymaga zatem objęcia jej oddziaływaniem całej
struktury podmiotu wdrażającego, lub wyodrębnionych komórek tego podmiotu
posiadających dużą autonomię organizacyjną i finansową (np. oddział przedsiębiorstwa znajdujący się poza granicami kraju macierzystego). Natomiast w odniesieniu
do procesu wdrażania PRI w jednostkach administracji rządowej została przyjęta
koncepcja częściowej realizacji podmiotowej (poprzez objęcie Programem jedynie
części komórek organizacyjnych jednostki pilotażowej) i przedmiotowej (polegającej
na wdrożeniu jedynie niektórych założeń programowych29), w zależności od indywidualnych potrzeb jednostki wdrażającej. Na wybór takiej metody zasadniczy wpływ
miały doświadczenia wcześniejszego okresu, w którym nie istniały systemy zarządzania jakością odpowiadające w całości zapotrzebowaniom aparatu administracji rządowej. Istotna wydawała się również możliwość stopniowego przekonania kadry
kierowniczej i pracowników jednostek pilotażowych do zasadności realizacji założeń
programowych. Nie bez znaczenia pozostawał również fakt, iż celowość całkowitej
realizacji PRI zamierzano ocenić na podstawie pierwszych reakcji użytkowników
zewnętrznych, tj. interesantów jednostek wdrażających. W konsekwencji, każdy
podmiot uczestniczący w Programie mógł dowolnie określić swoje potrzeby w dzie29
Np. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie pomimo zapoznania kadry
kierowniczej i wybranej grupy pracowników z całokształtem założeń Programu Rozwoju Instytucjonalnego, proces wdrożeniowy objął tylko zarządzanie procesami (stanowiące część bazową PRI) oraz politykę kadrową.
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dzinie zarządzania jakością i pod tym kątem obrać indywidualny tok realizacji
założeń programowych. Należy jednak podkreślić, że metoda częściowego wdrażania
Programu Rozwoju Instytucjonalnego doprowadziła de facto do osłabienia jego
oddziaływania jako kompleksowego systemu zarządzania jakością. Skoncentrowanie
wysiłków zmierzających do uporządkowania procesów decyzyjnych i metod zarządzania jedynie w zakresie wybranych obszarów działania spowodowało, że wprowadzenie założeń programowych w życie nie miało poważniejszego znaczenia dla
funkcjonowania danej jednostki administracji rządowej, zarówno w relacjach
wewnętrznych jak również w kontaktach z interesantami. Fakt ten potwierdziły
badania satysfakcji klientów (interesantów) przeprowadzone w okresie od czerwca
do sierpnia 2003 r. przez pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (jednej z trzech jednostek administracji rządowej uczestniczących
w PRI). Z badań tych wynika bowiem, że w opinii respondentów poziom obsługi
interesantów nie uległ poważniejszym zmianom w stosunku do stanu istniejącego
przed rozpoczęciem wdrażania Programu we wskazanym Urzędzie30. Również
wewnątrz jednostek wdrażających stwierdzono niską świadomość części kadry kierowniczej i pracowników nieuczestniczących bezpośrednio w realizacji założeń
programowych odnośnie do celów i zasadności uczestniczenia w Programie Rozwoju
Instytucjonalnego. Nie ulega zatem wątpliwości, że przyjęta koncepcja wdrożeniowa
okazała się najpoważniejszą wadą PRI, która rzutowała na niewielką skuteczność
całego Programu w jednostkach administracji rządowej szczebla terenowego
(w przeciwieństwie do jednostek samorządu terytorialnego, które przyjęły zasadę
kompleksowego wdrażania PRI31).
W dniach 23–24 stycznia 2004 r. w Wysowej k./Gorlic odbyła się konferencja
podsumowująca realizację Programu Rozwoju Instytucjonalnego, podczas której
zostały zaprezentowane metody wdrażania założeń programowych oraz efekty osiągnięte przez poszczególne jednostki pilotażowe32. Już sam program konferencji33
wskazywał wyraźnie na fakt większego zaangażowania w realizację PRI jednostek
30
Zob. szerzej: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie (Biuro Dyrektora Generalnego),
Wyniki badań satysfakcji klientów ZUW przeprowadzone w dniach od 5 czerwca 2003 r. do dnia
12 sierpnia 2003 r. (niepubl.).
31
Zob. szerzej: M. Zawicki, S. Mazur, J. Bober (red.), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym.
Najlepsze praktyki, Kraków 2004, s. 29–250.
32
Zob. szerzej: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pilotażowy Program Rozwoju
Instytucjonalnego (PRI). Opis działań zrealizowanych w ramach Komponentu B3 Programu Aktywizacji
Obszarów Wiejskich, PAOW, w latach 2001–2004, http://www.mswia.gov.pl/index_wai.php?dzial=110&id
=254.
33
Zob. szerzej: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Program Konferencji Podsumowującej
Program Rozwoju Instytucjonalnego, http://www.msap.ae.krakow.pl/programw.doc.
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samorządu gminnego, powiatowego i województw, dla których możliwość wprowadzenia w swoich urzędach koncepcji programowej, stanowiła uzupełnienie funkcjonujących systemów zarządzania jakością bądź dogodną formułę do sprawdzenia
potencjalnej przydatności takiego systemu. „Przedstawiciele samorządów (…) zgodnie potwierdzili słuszność swoich decyzji o przystąpieniu do PRI, przytaczając szereg
przykładów ze swoich urzędów potwierdzających usprawnienie funkcjonowania
i poprawę jakości świadczonych usług”34. Natomiast reprezentanci urzędów wojewódzkich ograniczyli się jedynie do określenia zakresu przeprowadzonych prac
wdrożeniowych wskazując, iż specyfika działalności administracji rządowej (jako
organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego) wyklucza możliwość
przyjęcia pełnej formuły Programu. Podkreślili również, że uczestnictwo jednostek
administracji rządowej (nie będących bezpośrednimi beneficjentami Programu
Aktywności Obszarów Wiejskich) w realizacji PRI wynika wyłącznie z faktu sprawowania przez wojewodów czynności nadzorczych nad organami samorządu terytorialnego. Tym samym proces wdrażania procedur określonych Programem Rozwoju
Instytucjonalnego w administracji rządowej powinien być, w pierwszej kolejności,
oceniany przez pryzmat sprawności działań organizacyjnych (przede wszystkim
w zakresie nadzoru), a dopiero potem – w aspekcie ewentualnych korzyści społecznych. Uczestnicy konferencji wyrazili również wolę kontynuowania PRI jako „długofalowego procesu podnoszenia jakości działań urzędów w kontaktach z miesz
kańcami i podmiotami instytucjonalnymi”35. Jednakże pomimo przyjęcia tego
zobowiązania, po zakończeniu konferencji w Wysowej we wszystkich jednostkach
pilotażowych administracji rządowej zarzucono prace nad rozszerzeniem zakresu
Programu, ograniczając się jedynie do monitorowania tych dziedzin, które zostały
objęte założeniami programowymi w latach 2001–200336.
Program Rozwoju Instytucjonalnego stanowił pierwszą (i jak dotychczas jedyną)
próbę kompleksowego wyposażenia polskiego aparatu administracji publicznej
w system zarządzania jakością opierający się na nowoczesnych rozwiązaniach
określonych przepisami normy ISO 9001:2000, przyjęty w większości krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz innych wysokorozwiniętych państw świata37. StyMałopolska Szkoła Administracji Publicznej, Konferencja Podsumowująca Program Rozwoju
Instytucjonalnego, http://www.msap.ae.krakow.pl/wydarzenia.html.
35
Ibidem.
36
Zob. szerzej: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie (Biuro Dyrektora Generalnego),
raport Zastępcy Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego dla Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie stanu realizacji Programu
Rozwoju Instytucjonalnego w jednostkach pilotażowych administracji rządowej (niepubl.).
37
W realizacji Programu Rozwoju Instytucjonalnego uczestniczyli m.in. eksperci z Canadian Urban
Institute w Toronto, Bradley Dunbar Associates Ltd. w Brukseli oraz National Association of Local
34
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mulowane wymogami programowymi innowacje organizacyjne wprowadzone
w samorządowych jednostkach pilotażowych przyczyniły się do poprawy jakości
obsługi interesantów, zwiększenia stopnia identyfikacji pracowników z urzędem,
usprawnienia przepływu informacji wewnętrznej, ograniczenia uznaniowości
w polityce kadrowej itd. Natomiast ograniczone możliwości administracji rządowej
w zakresie modyfikowania swojej struktury organizacyjnej oraz przyjęta przez nie
koncepcja częściowego wdrożenia założeń programowych sprawiły, że jednostki tej
administracji nie odniosły z tytułu uczestniczenia w PRI żadnych wymiernych
korzyści. W kontekście omawianego zagadnienia znaczenie Programu Rozwoju
Instytucjonalnego polega więc jedynie na określeniu możliwości aparatu administracji rządowej szczebla terenowego w zakresie przyjęcia systemu zarządzania jakością,
zbudowanego na bazie norm typu ISO 900038. Niewątpliwie konsekwentne wdrożenie
takiego systemu mogłoby zapewnić prawidłowe współdziałanie organów administracji publicznej, w ramach wspólnego celu, tj. zaspokajania potrzeb interesantów.
„Rozpowszechnienie opracowanej metody we wszystkich jednostkach administracji
(…) na terenie kraju”39 mogłoby zatem doprowadzić do ujednolicenia wewnętrznych
procedur stosowanych przez organy administracji rządowej i samorządowej, tj.
zaistnienia PRI jako kompleksowego systemu zarządzania jakością dostosowanego
do potrzeb administracji publicznej. Ponadto sposób funkcjonowania aparatu administracyjnego w Polsce zbliżyłby się do zasad obowiązujących w państwach zachodnioeuropejskich, wpływając na podniesienie jakości obsługi interesanta, podwyższenie standardów etycznych w środowisku urzędniczym oraz poprawę wizerunku
urzędnika publicznego (a zwłaszcza urzędnika państwowego) w społeczeństwie.
Korzyści płynące z oparcia na jednolitych zasadach zarządzania jakością w całej
administracji publicznej wydają się stanowić wystarczające uzasadnienie do podjęcia
wysiłku organizacyjnego i finansowego w celu realizacji tego zamierzenia przez rząd
polski oraz poszczególne jednostki administracji rządowej i samorządowej. Należy
zatem oczekiwać, że dotychczasowe działania podjęte w ramach Programu Rozwoju
Instytucjonalnego przez jednostki administracji rządowej zostaną ostatecznie uwieńczone wdrożeniem w tych jednostkach (a także w samorządzie terytorialnym)
kompleksowego systemu zarządzania jakością.

Authorities in Denmark w Kopenhadze. Zob. szerzej: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej,
Organizacja projektu – struktura konsorcjum, http:// www.msap.ae.krakow.pl/organizacja.html.
38
Zob. szerzej: International Organization for Standardization, ISO…, op.cit., http://www.iso.org/
iso/en /aboutis o/isoinbrief/isoinbrief.html.
39
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Konferencja…, op.cit., http://www.msap.ae.krakow.
pl/wydarzenia.html.
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Summary

Despite of the great changes of administration system at the beginning of 1990’s organs

of the government administration at regional level still exists as the main instruments of
control and surveillance. At the same time there were made efforts for creating the effigy of
civil servant as the professional working for wide social interests. To achieve this idea the Civil
Service Corp was called into being in 1996 and modified in 1998 and also the Civil Service
Ethic Code was lied down in 2002. Simultaneously there were initiated works for introducing
different quality management systems into separate offices of the government administration.
Definitely the assumption of the composite quality management system both for self-government and government administration was presented in ordinance of Prime Minister of 31st of
December 2000. On the base of the ordinance there was created Institutional Development
Program as the formula of improving the relationships between the citizens and administration, standardisation of ethic behaviours in administration, stimulating of social and economic
development by self-government and government services, knowingly using of European
Union funds. The main aim of the Program was to change the traditional model of bureaucracy
by modern system based on the international quality managing norm ISO 9001:2000 but also
regarding peculiar needs of public administration organs.
The process of initiation of the Institutional Development Program in piloting offices finally
finished in January 2004. Although the results were passable in self-government administration nevertheless there were no reasons for satisfactory in case of the government administration at regional level. The main causes of that fact were fragmentary realisation of the Program,
indisposition towards the changes and lack of conviction about success of the Program by
most of the officials, and relatively small interest of managing staff. In consequence after the
finishing of initiating the Program all the piloting offices of the government administration
left off the ideas of widening the range of the Program and reduced their activity only to
monitoring initiated components.
While the Institutional Development Program was not completely successful after all it
conduced to raise the standard of the quality of client service, increased the identification of
the civil servants with the offices, improved the internal communication and introduced clear
principles in personnel policy. The Program stayed also important because of creating possibility to appreciate the preparing of government administration at regional level to adopt
the quality management system based on international norm ISO 2001:9000.
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Podziały socjopolityczne w Izraelu –
próba systematyzacji

W artykule spróbuję dokonać klasyfikacji podziałów socjopolitycznych

w Izraelu. Kategoria ta wydaje się mieć fundamentalne znaczenie w procesie determinowania zachowań wyborczych oraz dynamiki zmian systemów partyjnych.
Pojęcie to, choć obecne w literaturze z zakresu nauk politycznych mniej więcej od lat
70. – kiedy to ukazało się klasyczne dzieło S. Lipseta i S. Rokkana1 – na gruncie
polskim nie doczekało się jednak pełnego wyjaśnienia. Poza tym, stosunkowo ,,luźna”
interpretacja przez badaczy kategorii podziałów socjopolitycznych powoduje, iż
w naukach politycznych nie ma zgodności co do sposobu jej konceptualizowania.
Biorąc pod uwagę wspomniane ograniczenia, w pierwszej części artykułu, przyjmę
dosyć rygorystyczną definicję podziałów socjopolitycznych, by za jej pomocą ,,przetestować” – w drugiej części pracy – konflikty występujące w Izraelu. W ten sposób
możliwym stanie się określenie, czy konflikty społeczno-polityczne obecne w Izraelu
„mieszczą się” w zasięgu tak definiowanych podziałów socjopolitycznych, czy też
plasują się poza tą kategorią.

1
Chodzi oczywiście o pozycję: S. M. Lipset, S. Rokkan, Party System and Voter Alignments. CrossNational Perspectives, New York 1967. Część wstępnego rozdziału powyższej pracy znajduje się w: Władza
i społeczeństwo, J. Szczupaczyński (wybór i opracowanie), Warszawa 1995, s. 89–121.
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1. Ustalenia metodologiczne –
podział socjopolityczny a konflikt polityczny

Pierwsza kwestia, zajmująca badacza w tym obszarze problemowym, to wybór

terminu, określającego podział socjopolityczny (cleavage) i oddający istotę zawartego
w nim przesłania. R. Markowski, pisząc na łamach „Studiów Politycznych”, optuje za
stosowaniem terminu ,,rozłam” socjopolityczy, a nie ,,podział” czy ,,konflikt” socjopolityczny2. Autor argumentuje swoją tezę w sposób semantyczny, techniczno-gradacyjny oraz merytoryczny3. Doceniając, acz nie zagłębiając się w zawiłości dociekań
R. Markowskiego, przyjąłem – co pewnie spostrzegł już uważny czytelnik – iż będę
używał zarówno określeń ,,rozdział”, ,,podział” oraz ,,konflikt” socjopolityczny,
mówiąc o zjawisku zwanym cleavage. Wynika to z faktu, iż badacze izraelskich podziałów socjopolitycznych, przy opisie takich konfliktów, stosują zarówno termin ,,cleavage” (rozłam, szczelina), jak i ,,division” (podział). Czynią tak R. Y. Hazan4,
S. Smooha5, jak i R. Andersen i M. Yaish6. W świetle ich ustaleń wydaje się, iż istota
tej kategorii tkwi nie w pierwszej części terminu, a w drugiej, mianowicie w wyrażeniu ,,socjopolityczne”. Podziały, rozdziały czy konflikty „przecinają” zarówno podłoże
społeczne, jak i wymiar polityczny. Mamy wtedy do czynienia z podziałem społecznym lub polityczny. Jednakże, to co odróżnia podział socjopolityczny od konfliktu
społecznego czy politycznego, to specyfika i doniosłość tej pierwszej kategorii.
Autor, zwolennik rygorystycznego podejścia do interesującej nas kategorii, przez
podział socjopolityczny będzie rozumiał ,,stabilny układ polaryzacji wspólnoty
politycznej, w ramach którego określone grupy społeczne udzielają poparcia konkretnym kierunkom polityki oraz partiom politycznym jako reprezentacji tych opcji
(podkreślenie – K.Ch.)”7. Tak zdefiniowany podział socjopolityczny – zaproponowany
przez R. Herbuta – implikuje trójpoziomowe pojmowanie kategorii. Oto (a) pojawiają
się określone grupy społeczne, które można wyodrębnić za pomocą zmiennych

2
R. Markowski, Rozłamy socjopolityczne: O zamyśle klasyków, o tym, jak ich rozumiano, poprawiano
i testowano, ,,Studia Polityczne” 2000, nr 10, s. 7–40.
3
Ibidem, s. 7–9.
4
Zob. R. Y. Hazan, Religion and Politics in Israel: The Rise and Fall of the Consociational Model,
[w:] Parties, Elections and Cleavages: Israel in Comparative and Theoretical Perspective, R. Y. Hazan,
M. Maor (red.), London-Portland 2000, s. 110–111.
5
Zob. S. Smooha, Class, Ethnic and National Cleavages and Democracy in Israel, [w:] Israeli Democracy under Stress, E. Sprinzak, L. Diamond (red.), Boulder 1993, s. 309.
6
Zob. R. Andersen, M. Yaish, Social Cleavages, Electoral Reform and Party Choice: Israel’s ‘Natural’
Experiment, ,,Electoral Studies” 2003, vol. 22, s. 404–406.
7
R. Herbut, Podziały socjopolityczne, [w:] Studia z teorii polityki, tom I, A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak
(red.), Wrocław 1998, s. 107.
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socjodemograficznych (np. ze względu na religię, zawód, przynależność etniczną czy
język). Poziom ten określamy mianem bazy empirycznej lub po prostu podziału
społecznego8. Tak wyróżniony segment społeczny, powinien posiadać (b) świadomość
tożsamości grupowej, czyli system wartości i odczuć, stanowiący o utrwaleniu przekonania o odrębności grupy od innych. Na bazie charakterystycznych czy dominujących w grupie stanowisk, preferencji i oczekiwań, budowane są z kolei interesy
grupowe, których realizacja może się odbyć tylko na forum politycznym. Czynniki
te zaliczyć należy do poziomu normatywnego. Ostatnim aspektem podziału socjopolitycznego jest (c) poziom organizacyjny (lub organizacyjno-behawioralny), czyli
ujawnienie się partii politycznej jako reprezentacji interesów określonej grupy. Partia
polityczna jawi się wtedy jako swoiste ,,ogniwo pośredniczące” pomiędzy środowiskiem społecznym (grupą), a areną polityczną9. Przy czym, stopień powiązań segmentów społecznych z organizacjami partyjnymi powinien być intensywny, znaczny
i stabilny.
Tak pojmowane podziały socjopolityczne determinują kierunek rywalizacji politycznej oraz wpływają na decyzje wyborcze, gdyż trwałe rozdziały kreują identyfikacje grupowe. Wszystkie zróżnicowania społeczno-polityczne, które nie spełniają
wspomnianych trzech warunków czy aspektów kategorii podziału socjopolitycznego,
określać należy mianem konfliktów społecznych (przy redukcji w dół podziału
socjopolitycznego) lub podziałów politycznych (przy redukcji w górę).

2. Podziały socjopolityczne w Izraelu –
sugestie badawcze

G. Mahler, pisząc o rodzajach partii politycznych w Izraelu, wskazuje pięć kate-

gorii (wymiarów) ideologicznych, funkcjonujących w życiu politycznym Izraela:
(1) prywatna przedsiębiorczość vs. socjalizm;
(2) ,,aktywistyczna” polityka arabska vs. powściągliwość;
(3) życie regulowane przez Torę vs. laicyzacja;
(4) orientacja proradziecka vs. orientacja prozachodnia;
(5) syjonizm vs. brak cech syjonizmu10.
Oczywiście, podziały, które wymienia G. Mahler, należą do konfliktów politycznych
(partyjnych) i część z nich, jak profil proradziecki – prozachodni czy kwestie syjoniK. Sobolewska-Myślik, Partie i systemy partyjne w świecie, Warszawa 2004, s. 116.
Zob. więcej R. Herbut, Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wrocław 2002,
s. 17–23.
10
G. S. Mahler, Kneset. Parlament w systemie politycznym Izraela, Warszawa 1996, s. 31.
8
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zmu, już intuicyjnie wydają się zdezaktualizowane. Jednak może to być ważna
wskazówka co do kierunku badań nad podziałami socjopolitycznymi w Izraelu. Jest
to istotne w świetle ustaleń kanadyjskiego politologa T. Goodlanda, opartych na
danych sprzed 50-ciu laty11. Autor opisuje antagonizmy polityczne z początkowej fazy
konsolidacji państwa oraz społeczeństwa, a jak zaznaczałem wyżej, ciągłość rozłamów
socjopolitycznych jest niebagatelną cechą tej kategorii. Co więcej, część z wymienionych konfliktów, może stanowić ,,ukryte” lub ,,nieodsłonięte” podziały socjopolityczne, jedynie zredukowane w górę, tj. do poziomu politycznego. Ewentualna ,,górna”
sfera podziałów socjopolitycznych stanowi zatem ważną przesłankę do dalszej analizy,
szczególnie, jeśli pochodzi sprzed pół wieku.
Na początku lat 90. socjolog S. Smooha stwierdził z kolei, iż Izrael przeszywają
następujące podziały socjopolityczne: klasowy, etniczny, narodowy oraz religijny12.
Przez podział klasowy, S. Smooha rozumiał tradycyjny (zachodnioeuropejski) konflikt
pomiędzy pracobiorcami a pracodawcami; przez etniczny – antagonizmy między
Żydami aszkenazyjskimi a sefardyjskimi; przez narodowy, rozdział biegnący wzdłuż
linii Arabowie-Żydzi, zaś podział religijny to spór o zasięg judaizmu w państwie.
Niecałą dekadę później, politolog R. Y. Hazan odnalazł w Izraelu cztery podziały
socjopolityczne, z których dwa pokrywają całe społeczeństwo, a kolejne dwa obejmują
swoim zasięgiem tylko większość żydowską13. Dwa pierwsze podziały socjopolityczne,
to konflikt socjoekonomiczny i Arabowie-Żydzi, zaś pozostałe, to rozdział świeccy
- religijni Żydzi oraz aszkenazyjsko-sefardyjski podział etniczny.
Od czasu wojny sześciodniowej w 1967 roku, coraz wyraźniej rysował się w Izraelu
nowy podział ideologiczny, którego istotą stał się stosunek do ziem zajętych przez
Żydów podczas walk14. Oto na przeciw siebie stanęli zwolennicy oddania terenów
nabytych w wojnie, w zamian za pokój z Palestyńczykami (lewica) oraz stronnicy
utrzymania i zasiedlania nowych ziem (prawica)15. Konflikt ten stopniowo zaczął
przekształcać się w rozdział – określony przez M. Shamira i A. Ariana – mianem
podziału pomiędzy ,,gołębiami” (dove), a ,,jastrzębiami” (hawk), gdzie te pierwsze

11
Mahler bazował na pracy T. Goodlanda, A Mathematical Presentation of Israel`s Political Parties,
,,British Journal of Sociology” 1957, vol. 8.
12
S. Smooha, Class, Ethnic and National Cleavage…, op.cit., s. 309.
13
R. Y. Hazan, Religion and Politics…, op.cit., s. 110–111.
14
Chodzi o ziemie Zachodniego Brzegu Jordanu, Strefy Gazy i części Jerozolimy. Zob. H. Majcher,
Synaj, 5 czerwca 1967. Zarzewię konfliktu na Bliskim Wschodzie, Warszawa 1999; D. Bensimon, E. Errera,
Żydzi i Arabowie. Historia współczesnego Izraela, Warszawa 2000, s. 168–174.
15
Por. R. Y. Hazan, Religion and Politics…, op.cit., s. 125.
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utożsamiano z konsensualnym stanowiskiem w kwestiach palestyńskich, zaś drugie
z twardą linią wobec Arabów16.
Nie zastanawiając się w tym miejscu nad rozumieniem terminu podział socjopolityczny, przez wymienionych wyżej autorów, zestawmy w kompleksowy sposób
sugestie badaczy. Linie podziałów socjopolitycznych w Izraelu, przebiegają więc
następująco:
• Podział aksjologiczny, czyli religijni – świeccy;
• Podział etniczny, w skład którego wchodzą konflikty: Arabowie – Żydzi oraz
aszkenazyjczycy – sefardyjczycy;
• Podział klasowy, czyli pracodawcy – pracobiorcy;
• Podział nacjonalistyczo-terytorialny17, czyli ,,gołębie” – ,,jastrzębie”.
Załóżmy zatem, na potrzeby pracy, iż wspomniane cztery (a w zasadzie pięć)
konflikty, należą do podziałów socjopolitycznych. Spróbujmy więc zweryfikować tę
hipotezę, w oparciu o schemat podziałów socjopolitycznych, zaproponowany we
wstępie.

3. Ocena relewancji
podziałów socjopolitycznych w Izraelu
3.1. Podział aksjologiczny

Konflikt religijny przecinał zarówno poziom polityczny (partie syjonistyczne

oraz religijne), jaki i rozrzucone społeczeństwo żydowskie, na długo przed utworzeniem państwa Izrael. Szczególna więź judaizmu z narodowością żydowską18 oraz
religijno-mistyczny trend w historii Hebrajczyków, utrwalały i pogłębiały religijną
świadomość Żydów19. Okres przedpaństwowy, określany w literaturze mianem Yishuv20, wygenerował nie tylko świeckie, socjalistyczne partie syjonistyczne (jak Mapai)
16
Zob. M. Shamir, A. Arian, Collective Identity and Electoral Competition in Israel, ,,American Political Science Review” 1999, vol. 93, no. 2, s. 271 i nn. Por. też A. Naor, Hawk`s Beaks, Dove`s Feathers: Likud
Prime Ministers Between Ideology and Reality, ,,Israel Studies” 2005, vol. 10, no. 3.
17
Określenie zapożyczone od A. Lijpharta, P. J. Bowmana i R. Y. Hazana. Autorzy, konflikt ten nazywają także kwestiami ,,polityki zagranicznej” (foreign policy). Zob. A. Lijphart, P. J. Bowman,
R. Y. Hazan, Party System and Issue Dimension: Israel and Thirty-Five Other Old and New Democracies
Compared, [w:] Parties, Elections and Cleavages: Israel in Comparative and Theoretical Perspective,
R. Y. Hazan, M. Maor (red.), London-Portland 2000, s. 43.
18
Por. W. Tyloch, Judaizm, Warszawa 1987.
19
Zob. J. Zineman, Historia syjonizmu, Kopenhaga 1979/80, s. 13–17.
20
Zob. np. E. Don-Yehiya, Conflict Management of Religious Issues: The Israeli Case in a Comparative
Perspective, [w:] Parties, Elections and Cleavages: Israel in Comparative and Theoretical Perspective,
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dążące do utworzenia Izraela, ale i ich religijne odpowiedniki oraz ortodoksyjne
ugrupowania antysyjonistyczne. ,,Nieliczni rabini i ortodoksyjni działacze syjonistyczni – jak podaje kronikarz syjonizmu J. Zineman – starali się pozyskać dla syjonizmu masy tradycyjno-religijne, które stanowiły większość żydostwa wschodnioeuropejskiego. Z wysiłków tych powstała (w 1904 roku) odrębna organizacja
religijnych syjonistów pod nazwą Mizrachi”21. Jednakże i to nie zatrzymało fanatycznego ataku ortodoksji żydowskiej na ruch syjonistyczny, skupiający się głównie na
aspekcie ideowo-społecznym. Rzecz dotyczyła sprzeciwu ruchów ortodoksyjnych
wobec próby utworzenia Izraela przez osoby świeckie (nie Mesjasza). ,,Zrodzone
w bólach” państwo Izrael zastało zatem wyraźny społeczno-polityczny podział aksjologiczny. Przy czym, konflikt ten, wdrożony w ramy państwowości, przybrał nieco
inną postać. Mianowicie, nabrał wymiaru sporu o wpływ i znaczenie judaizmu
w państwie.
Na poziomie społecznym, zarysowały się dwa segmenty: religijny oraz świecki.
Wśród religijnej społeczności można wyodrębnić z kolei dwie wyraźne podgrupy:
nieliczną, acz całkowicie nieprzewidywalną mniejszość, która nie uznaje nawet istnienia państwa i całkowicie się od niego izoluje (jak np. organizacja Naturei Karta22)
oraz pragmatyczną większość, która uczestniczy w życiu politycznym Izraela, mając
na celu umocnienie religijnego charakteru państwa23. Z drugiej strony, stanęły osoby
antyreligijne, świeckie czy też takie, dla których religia jest kwestią indywidualną.
Tabela 1, przedstawia stopień zaangażowania religijnego Żydów w Izraelu, przy czym,
należy się tutaj kilka słów wyjaśnienia. Wydaje się mianowicie, iż trzon obu zwaśnionych grup, stanowią dwie górne i dwie dolne kategorie, przedstawione w Tabeli 1.
Mamy więc z jednej strony ultra-ortodoksyjnych i religijnych Żydów, których odsetek
w społeczeństwie nie przekracza 15%, a z drugiej strony, nieco liczniejszą, grupę osób
antyreligijnych i świeckich (ok. 35%). Pozostałe kategorie, zdają się balansować
między skrajnymi grupami konfliktu lub nie uczestniczą w podziale.

R. Y. Hazan, M. Maor (red.), London-Portland 2000, s. 99; Y. Peled, Ethnic Democracy and the Legal
Construction of Citizenship: Arab Citizens of the Jewish State, ,,American Political Science Review” 1992,
vol. 86, no. 2, s. 434.
21
J. Zineman, Historia…, op.cit., s. 179.
22
Zob. A. Grupińska, Rebe Hirsz albo Naturei Karta, ,,Midrasz” 1999, nr 5, s. 13–14.
23
R. Ben-Haim (red.), Fact About Israel, Jerusalem 2003, s. 114–115.
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Tabela 1. Stopień religijnego zaangażowania Żydów w Izraelu
Ultra-ortodoksi (haredi)

3,9%

Religijni (dati)

11,0%

Tradycjonaliści (masorti)

26,8%

Świeccy choć przestrzegający pewnych
tradycji (hiloni hamekayem masoret)

23,4%

Świeccy (hiloni)

30,3 %

Antyreligijni

4,4%

Źródło: O. Kamil, Rabbi Ovadia Yosef and his ,,culture war” in Israel, ,,Middle East Review of International
Affairs” 2000, vol. 4, no. 4, s. 23.

Wartości i przekonania obu zwaśnionych grup diametralnie się różnią. Grupa
ortodoksyjna reprezentuje orientację głoszącą wyjątkowość żydowską, dla której
współczesne państwo to pierwszy krok w kierunku nadejścia Mesjasza i zbawienia
Ziemi Izraela, i dlatego zasięg judaizmu powinien obejmować jak największą (jeśli
nie całą) przestrzeń społeczno-polityczną. Dla grupy religijnej, społeczność Izraela
to Żydzi, żyjący w historycznych granicach24 i rządzący się tradycyjnymi prawami.
Z kolei grupa świecka, reprezentuje racjonalistyczny profil, zorientowany na uniwersalne wartości. Segment ten, przejawia tendencję do traktowania wpływów religii
w państwie, jako zagrożenie dla wolności i wartości demokratycznych25. Zwolennicy
zasady świeckości państwa postrzegają judaizm, jedynie jako element dziedzictwa
kulturowego, zaś nowoczesne państwo jako mechanizm, który powinien w sposób
krytyczny i selektywny podchodzić do norm i wartości religijnych. Za istotę społeczności państwa uznają oni Izraelczyków, mieszkańców świeckiego kraju, którzy tworzą
społeczeństwo obywatelskie na wzór demokracji zachodniej. A. Ravitsky sugeruje, iż
oba izraelskie bieguny: radykalni ultraortodoksi oraz radykalni świeccy, choć dążą
do zawłaszczenia centrum przestrzeni publicznej, łączy pewien wspólny mianownik.
Otóż, obie mocno spolaryzowane opcje pragną jasnego wyboru: w tę lub w tamtą
stronę, tylko normalizacja lub tylko wyjątkowość, albo przeszłość albo przyszłość26.
Dominujące interesy obu zantagonizowanych grup reprezentują na forum publicznym powiązane odpowiednio – religijne oraz świeckie partie polityczne. Grupę
24
Na temat granic Ziemi Izraela, wyznaczonych na podstawie rozmaitych ustępów Biblii, zob.
K. Gebert, Mandat Niebios, ,,Midrasz” 1999, nr 5, s. 14–15. W tym znaczeniu, religijny profil podziału
aksjologicznego, staje się także częścią nacjonalistyczno-terytorialnego konfliktu (,,jastrzębie”).
25
Wpływ religii na Państwo Izrael przedstawia B. Neuberger, Religion and State in Europe and Israel,
[w:] Parties, Elections and Cleavages: Israel in Comparative and Theoretical Perspective, R. Y. Hazan,
M. Maor (red.), London-Portland 2000, s. 77–82.
26
A. Ravitsky, Wojna kultur? Izraelczycy religijni i świeccy, ,,Midrasz” 1997, nr 1, s. 10–11.
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religijną, zawłaszczyły aż trzy ugrupowania: Mafdal (Narodowa Partia Religijna
dawniej Mizrachi); United Torah Judaism (Zjednoczenie Tory) oraz Shas (Sefardyjscy
Strażnicy Tory). Grupę świecką reprezentuje zaś lewicowy Meretz (Energia) a zwłaszcza antyklerykalna partia Shinui (Zmiana). Obecność ugrupowań religijnych, od
samego początku krystalizacji systemu partyjnego, sugeruje, iż konflikt ten ciągnie
się od 1948 roku. W ostatniej dekadzie, procentowe poparcie dla bloku partii religijnych wahało się w przedziale od 13% głosów wyborczych (1992) do 20% (lata 1996
i 1999), co w zasadzie odpowiada procentowej wielkości popierającej ją grupy. Podobnym poparciem cieszyły się także partie antyklerykalne, przy czym wysoki wynik
wyborczy ugrupowania Shinui (12% poparcia) w elekcji 2003 roku może świadczyć
o intensyfikacji podziału aksjologicznego. Należy także zauważyć, iż aksjologiczny
podział socjopolityczny – silnie zawłaszczony przez religijne partie polityczne
o wysoce ideologicznym profilu – jest dodatkowo wzmacniany i uwypuklany przez
ugrupowania które go reprezentują.
3.2. Podział etniczny

Socjopolityczny podział etniczny rozbija się na dwa konflikty, różniące się

głównie stopniem zaangażowania uczestniczących w nich podmiotów. Mamy więc
izraelski podział pomiędzy Arabami a Żydami oraz wewnątrzżydowski konflikt
między aszkenazyjczykami i sefardyjczykami.
3.2.1. Arabsko-żydowski podział etniczny
Pomimo wspólnego, semickiego rdzenia, ludność arabską od żydowskiej dzieli
prawie wszystko: religia, język, kultura, obyczaje a nawet stosunek do państwa Izrael.
Przedpaństwowy konflikt, pomiędzy arabskimi a żydowskimi mieszkańcami brytyjskich terenów mandatowych27, wdrożony w ramy państwowości, nabrał doniosłości
socjopolitycznej.
Obecnie w Izraelu żyje ponad milion osób pochodzenia arabskiego28. Jest to grupa
nieżydowska, określana mianem ,,izraelskich Arabów” albo ,,palestyńskich Izraelczyków”. Segment ten, to głównie muzułmanie, cywilizacyjno-społecznie różniący się
od Żydów. Poza tym, arabscy obywatele Izraela, to przede wszystkim najniższa warstwa w społeczeństwie zdominowanym przez klasę średnią, politycznie marginalna
grupa w silnie zcentralizowanym państwie i arabskojęzyczna mniejszość wśród
Por. A. Chojnowski, J. Tomaszewski, Izrael, Warszawa 2001, s. 16–20 oraz 38–42.
E. Avraham, Press, Politics and the Coverage of Minorities in Divided Societies: The Case of Arab
Citizens in Israel, ,,Press/Politics” 2003, vol. 8, no. 4, s. 8.
27

28
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hebrajskojęzycznej większości29. Obie grupy funkcjonują w specyficznej separacji,
podkreślanej dodatkowo konfliktem palestyńsko-izraelskim.
Kulturalno-polityczna hegemonia większości żydowskiej, wygenerowała odmienne
interesy spolaryzowanych grup. Segment arabski charakteryzuje się tendencjami do
popierania Autonomii Palestyńskiej i państw arabskich, opowiada się za pełniejszą
instytucjonalną autonomią, w tym objęciem kontroli nad arabskim systemem edukacyjnym czy wdrożeniem wszystkich praw cechujących mniejszości narodowe30.
W skrajnych wersjach, w grupie izraelskich Arabów ujawniają się skłonności do
negacji żydowskiego charakteru państwa Izrael31. Większość żydowska reprezentuje
z kolei przeciwstawne przekonania.
Na poziomie organizacyjnym, segment palestyńskich Izraelczyków reprezentują
głównie arabskie partie polityczne, przy czym, część tego elektoratu, popiera także
lewicowe partie żydowskie (Meretz i Partię Pracy). Wśród arabskich ugrupowań,
prym wiodą United Arab List (Zjednoczona Lista Arabska), oraz radykalnie lewicowy
Hadash (Demokratyczny Front na Rzecz Pokoju i Równości).
Symptomatyczne jest to, iż podział socjopolityczny pomiędzy Arabami a Żydami,
intensywny w swym empirycznym fundamencie, na forum publicznym doznaje
znacznej redukcji. Uwarunkowań powyższej kompresji należy szukać w izolacji
parlamentarnej ugrupowań arabskich oraz ich słabości politycznej, wynikającej
z rozproszenia głosów wyborczych mniejszości palestyńskiej. Etniczny konflikt
arabsko-żydowski należy więc zaliczyć do podziału socjopolitycznego o relatywnie
niskim natężeniu politycznym (niska relewancja).
3.2.2. Aszkenazyjsko-sefardyjski podział etniczny
W. Rotschild, pisząc w kontekście różnorodności żydowskiej, wyróżnił pięć podstawowych nurtów32. Pierwszy to aszkenazyjczycy, sukcesorzy dawnej tradycji Żydów
wschodnio oraz północnoeuropejskich, posługujących się językiem jidysz. Drugi nurt
to sefardyjczycy, spadkobiercy kultury Żydów regionu Morza Śródziemnego, mieszkających w krajach katolickich i muzułmańskich. Ich tradycyjny język to ladino. Trzeci
nurt to Ejdot Mizrachi (tzw. wschodni), sukcesorzy tradycji Żydów ,,babilońskich”,
porozumiewających się językiem judeo-arabskim. Czwarty nurt to Izraelczycy, Żydzi
R. Ben-Haim (red.), Fact About…, op.cit., s. 121.
S. Smooha, Class, Ethnic and National Cleavages…, op.cit., s. 332. Por. też B. Rubin, Israel, The
Palestinian Authority and the Arab States, ,,Middle East Review Of International Affairs” 1997, vol. 1,
no. 4.
31
R. Ben-Haim (red.), Fact About…, op.cit., s. 123. Por. też E. Rozenman, Israeli Arabs and the Future
of the Jewish State, ,,The Middle East Quarterly” 1999, vol. VI, no. 3.
32
W. Rotschild, Nowe sposoby podejmowania różnorodności żydowskiej, ,,Midrasz”, Nr 5 (1999),
s. 35–37.
29

30
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mający świadomość współczesnej roli państwa jako tworu transcendentnego, stojącego ponad wieloma dawnymi wartościami, nawet, jeśli istnieją spory co do tego,
jakie są te wartości i w jaki sposób Izrael ma je przekraczać. Naturalnym językiem
Izraelczyków jest hebrajski. Ostatni nurt to Ejdot Maraw (tzw. zachodni), spadkobiercy
intelektualnej, religijnej i politycznej tradycji Zachodu, pochodzący ze społeczeństw
protestanckich lub postchrześcijańskich. Ich wrodzonym językiem jest angielski.
Jednakże, na potrzeby bieżącej analizy, wystarczy nam dychotomiczny, nieco
uproszczony, podział na aszkenazyjczyków (Ashkenazim) i sefardyjczyków (Sefardim)33. W tym znaczeniu, przez grupę Żydów aszkenazyjskich, będziemy rozumieli
potomków żydowskich mieszkańców Europy północno-zachodniej, którzy następnie
rozprzestrzenili się na wschód kontynentu (od hebr. Ashkenaz – Niemcy). Sefardyjczycy zaś identyfikować będą Żydów zamieszkujących niegdyś obszar morza śródziemnego (przybyłych z Hiszpanii; od hebr. Sefarad – Hiszpania), jak i potomków
Żydów pochodzących z islamskich krajów azjatyckich czy afrykańskich34. Różnice
pomiędzy grupami, sprowadzają się do odmiennego postrzegania prawodawstwa oraz
nabożeństw religijnych35, organizacji wspólnoty czy życia kulturalnego36. Ponadto,
Żydzi ,,wschodni” odrzucają np. teorię ewolucji; wartości demokratyczne postrzegają
jako obce duchowi judaizmu czy też odmawiają kobietom równych praw w życiu
religijnym, publicznym tudzież gospodarczym37. Grupa aszkenazyjska – która
w dużym stopniu uległa wpływom Zachodu – przyjmuje z kolei powyższe wartości.
J. J. Levy wraz z Y. Cohenem, powiadają, iż ,,opozycja pomiędzy tymi dwoma
zespołami wartości zyskała wymiar socjopolityczny, wynikły ze spotkania aszkenazyjczyków i sefardyjczyków w Państwie Izrael i zrodzonych z niego konfliktów” 38.
Żydzi aszkenazyjscy – de facto ,,twórcy” nowożytnego Izraela – sprowadzili, za sprawą
wielkich akcji imigracyjnych, masy sefardyjskie, które już w chwili przyjazdu narażone
były na trwały szok kulturowy, związany z niemal wyłączna obecnością aszkenazyjczyków w gremiach kierowniczych. ,,Dominacja ta, pojmowana jako podkreślanie

33
W literaturze sefardyjczyków określa się także mianem Mizrachim (wschodnich). Zob. np.
M. Shalev, Y. Peleg, O. Yiftachel, The Political Impact of Inequality: Social Cleavages and Voting in the
1999 Election, ,,The Pinchas Sapir Center for Development – Tel Aviv University” 2000, Working Paper,
no. 2, s. 2.
34
S. Smooha podaje, iż Żydzi sefardyjscy czy też orientalni, generują się z Bliskiego Wschodu, Północnej Afryki, Jemenu, Etiopii, Bałkanów, Iranu, Iraku oraz muzułmańskich krajów dawnego Związku
Radzieckiego. Zob. S. Smooha, Jewish Ethnicity In Israel, [w:] Whither Israel? The Domestic Challenges,
K. Kyle, J. Peters (red.), London 1993, s. 161.
35
Stąd podwójna instytucja izraelskiego wielkiego rabinatu – aszkenazyjskiego i sefardyjskiego.
36
J. J. Levy, Y. Cohen, Żydzi sefardyjscy, Warszawa 2005, s. 10–11.
37
W. Rotschild, Nowe sposoby…, op.cit., s. 36.
38
J. J. Levy, Y. Cohen, Żydzi…, op.cit., s. 11.
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odmienności – w domyśle kulturowej wyższości aszkenazyjczyków – była przez
sefardyjczyków wielokrotnie kontestowana”39.
W początkowym etapie formowania się systemu partyjnego Izraela, ,,upośledzoną”
grupę ,,wschodnią” próbowała reprezentować Lista Sefardyjska, która jednak szybko
zniknęła z areny parlamentarnej. Do lat 70., segment sefardyjski – choć stanowiący
już prawie połowę izraelskiej populacji – nie posiadał swojej reprezentacji parlamentarnej, a frustracje i alienacje okazywał poprzez antyrządowe demonstracje, których
ukoronowaniem był ruch ,,Czarnych Panter”40. Jednakże, pod koniec lat 70., społeczności ,,wschodnie” skonsolidowały swe siły, udzielając poparcia opozycyjnej partii
Likud – promującej interesy marginalizowanej grupy. V. Bogdanor zauważył, iż
w latach 70., blisko 70% sefardyjczyków głosowało na Likud i ugrupowania religijne,
a 60% Żydów europejskich popierało Partię Pracy41. Głosy grupy sefardyczyków,
przyczyniły się do objęcia władzy przez partię Likud, co zaowocowało ewolucją
rywalizacji politycznej w kierunku systemu dwublokowego. Dopiero więc w latach
80., aszkenazyjsko-sefardyjski konflikt społeczny osiągnął doniosłość socjopolityczną,
co wyraziło się w powstaniu sefardyjskiego ugrupowania Shas. Partia ta określiła się
jako główna (obok Likudu) reprezentacja – w większości religijnych i nacjonalistycznych – Żydów sefardyjskich, a wciąż umacniając swą pozycje w Knessecie (od 3%
poparcia w 1984 do 13% w 1999 roku), stała się jedną z czołowych sił parlamentarnych42.
Należy także zauważyć, iż od czasu ujawnienia się podziału socjopolitycznego
pomiędzy aszkenazyjczykami, a sefardyjczykami w latach 80., konflikt ten wszedł
w fazę stopniowego wyciszania, głównie za sprawą państwowych akcji absorpcyjnych,
skierowanych do sefardyjskiego segmentu. Współcześnie szacuje się, iż od 40 do 60%
sefardyjczyków zalicza się do izraelskiej klasy średniej43. Z tym że, jak podaje
R. Y. Hazan, ,,Prawie uciszony – w latach 90. – etniczny podział socjopolityczny,
wybuchł w 1999 roku”44. Za sprawą napływu mas rosyjskich Żydów do Izraela, podział
ten przybrał postać konfliktu pomiędzy rosyjskimi imigrantami a (religijnymi)
sefardyjczykami. W wyniku przeniesienia kwestii problemowych na forum publiczne,
doszło do starcia pomiędzy partią reprezentującą rosyjskich Żydów – Yisrael B`Aliyah
Ibidem, s. 102.
Zob. więcej S. Smooha, Black Panthers: The Ethnic Dilemma, ,,Society” 1972, vol. 9, no. 7,
s. 31–36.
41
V. Bogdanor, Arabowie i Żydzi w Palestynie. Dylematy syjonizmu, ,,Konfrontacje” 1990, nr 12, s. 74.
42
Por. E. Kopelowitz, Religious Politics and Israel`s Ethnic Democracy, ,,Israel Studies” 2001, vol. 6,
no. 3, s. 174–176.
43
J. Allouche, The Oriental Communities in Israel, 1948–2003. The Social & Cultural Creation of an
Ethnic Political Group, Geneva 2003, s. 11.
44
R. Y. Hazan, Religion and Politics…, op.cit., s. 130.
39
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(Izrael z Emigracją), a sefardyjskim Shasem (co było szczególnie widoczne w kampanii wyborczej w 1999 roku)45. Jednakże, wraz z postępem integracji imigrantów
rosyjskich i zmian jakościowych w tej grupie, podział ten stopniowo ulegał erozji, by
w roku 2003 utracić doniosłość socjopolityczną, czego wyrazem był zanik głównej,
politycznej reprezentacji Żydów rosyjskich – Yisrael B’Alíbí 46.
3.3. Podział klasowy

S. Smooha jako jeden z pierwszych izraelskich socjologów stwierdził, iż świado-

mość klasowa w Izraelu nigdy nie została w pełni rozwinięta47. Wynika to z kilku
powodów.
Po pierwsze, wątpliwości budzi istnienie izraelskich formacji klasowych. W badaniach opinii publicznej z 1988 roku, 70% izraelskiego społeczeństwa określiła się jako
,,klasa średnia”48. Główną grupę robotniczą w Izraelu stanowią zaś tymczasowi
arabscy pracownicy z Zachodniego Brzegu Jordanu oraz Strefy Gazy, których liczbę
szacuje się na ponad 100 tysięcy. Jednakże, nie są to obywatele państwa Izrael i dlatego
nie będę ich uwzględniał w analizie. Wydaje się także, iż nierówności ekonomiczne
w Izraelu są niewielkie, a mobilne zdolność na rynku pracy – znaczące. Poza tym,
generalnie polityka ,,państwa bezpieczeństwa” (welfare policy) odniosła sukces
w Izraelu49, co spowodowało wzrost zamożności społeczeństwa, poziomu wykształcenia oraz stylu życia. Wg statystyk, PKB per capita w Izraelu wyniósł 18.100 $ (2000
rok), co oznaczało 22. miejsce w świecie50.
Po drugie, nawet jeśli uda się wyróżnić grupę robotników (pracobiorców) z jednej
strony, i przeciwstawną im opcję z drugiej strony (pracodawców), to wydaje się, iż
tożsamość klasowa oraz wartości wynikające z przynależności do powyższych grup
są – jak sugerował S. Smooha – nikłe (por. poniżej).
Po trzecie, skoro nie rozwinęły się w pełni odczucia i wartości klasowe, trudno
mówić o poziomie organizacyjnym (ewentualnych) ekonomicznie spolaryzowanych
grup. Socjalistyczne prądy żydowskich partii politycznych szybko się zakończyły.
Zob. J. Boyars, Transitory Immigrant Parties: Evolving Political Leanings in Israel’s Russian Community Since 1992, ,,Sound Politics” 2005, vol. XI, no. 2, s. 12–13; D. Peretz, G. Doron, Sectarian Politics
and the Peace Process: The 1999 Israel Elections, ,,The Middle East Journal” 2000, vol. 54, no. 2,
s. 267–270.
46
J. Boyars, Transitory Immigrant Parties…, op.cit., s. 14–15.
47
S. Smooha, Class, Ethnic and National Cleavages…, op.cit., s. 309–316.
48
Ibidem, s. 314.
49
Ibidem, s. 314.
50
R. Ben-Haim (red.), Fact About…, op.cit., s. 179.
45
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Dominacja robotniczych idei w ofertach partyjnych, widoczna była zaledwie w latach
30. XX wieku, kiedy to żydowsko-syjonistyczne partie lewicowe, skupiały się na
działaniach zamierzających do utworzenia państwa Izrael, połączonych z promowaniem walki klas i budowaniem silnych związków zawodowych w Palestynie (Histadrut). Po 1948 roku, największa lewicowa partia – Mapai (poprzedniczka Partii
Pracy), pod przywództwem D. Ben-Guriona, przeszła ewolucje w kierunku ugrupowania o nastawieniu socjaldemokratycznym, promującego konsens w społeczeństwie,
oraz wręcz uwypuklającego idee narodowościowe. W latach 70., główne ugrupowanie
mające reprezentować robotników, porzuciło – jak podaje S. Smooha – najniższą
klasę, reprezentując średnie i wyższe warstwy51.
Niejasność konfliktu socjoekonomicznego, a szczególnie wątpliwości w kwestiach
normatywno-organizacyjnych, świadczą, iż izraelski, klasowy podział socjopolityczny
nigdy się w pełni nie ujawnił. Rozmycie programowe lewicowych oraz prawicowych
partii politycznych, w kwestiach ekonomicznych, osłabiało również powiązania
pomiędzy grupami a partiami. Pomimo tego, iż niektóre badania – np. R. Andersena
i M. Yaish52 czy M. Shaleva, Y. Pelega oraz O. Yiftachaela53 – dowodzą, iż w Izraelu
istnieje ,,klasowe głosowanie” objawiające się między innymi w wyborczym poparciu
,,gołębi” przez warstwy wyższe i ,,jastrzębi” przez niższe, to autor skłania się raczej do
sugestii, iż klasowa świadomość tak oddawanych głosów jest nikła, zaś czynnikiem
determinującym zachowanie wyborcze były partyjne oferty związane ze stosunkiem
do kwestii palestyńskiej (por. podział nacjonalistyczno-terytorialny) a nie reprezentowaniem przez partie określonej klasy.
Sugestię tę zadają się potwierdzać M. Shamir i A. Arian, twierdząc, iż ekonomiczny
podział w Izraelu charakteryzował się słabością, a jego wymiar nie zdołał odróżnić
wyborców prawicy od lewicy54. Poza tym, nakładanie się na siebie podziałów socjopolitycznych, osłabiało ujawnienie się w Izraelu konfliktu klasowego. Zatem, zróżnicowania ekonomiczne w Izraelu, nie wytworzyły trwałego układu polaryzacji,
w którym odrębne grupy społeczne, świadome swojej tożsamości, faworyzowałyby
własne opcje polityczne, postrzegane jako ich reprezentacja. Dlatego też przyjmuję,
iż klasowy konflikt nie zaistniał w Izraelu w takiej formie, która pozwalałaby go
traktować jako podział socjopolityczny, jak sygnalizowałem we wstępie.

51
52
53
54

S. Smooha, Class, Ethnic and National Cleavages…, op.cit., s. 315.
Zob. R. Andersen, M. Yaish, Social Cleavages…, op.cit., s. 399–423.
Zob. M. Shalev, Y. Peleg, O. Yiftachel, The Political Impact…, op.cit., s. 50–54.
M. Shamir, A. Arian, Collective Identity…, op.cit., s. 270.
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3.4. Podział nacjonalistyczno-terytorialny

Trudność pojawia się także przy próbie wyjaśnienia konfliktu pomiędzy ,,gołę-

biami” a ,,jastrzębiami”. Podstawowy dylemat podziału nacjonalistyczno-terytorialnego, to brak jaskrawości i spójności bazy empirycznej. Zmienne socjodemograficzne
na niewiele się w tym wypadku zdają, gdyż społeczny fundament konfliktu ujawnia
się w różnorodnych grupach społecznych. Ponadto, znaczna płynność w strukturach
obu segmentów nie pomaga w identyfikacji empirycznej.
Jest to więc pewna swoista, społeczna hybryda – konglomerat osób pochodzących
z różnych grup, których łączą jedynie tożsame stanowiska w kwestiach terenów
zajętych przez Izrael w wojnie sześciodniowej. Z jednej strony, mamy więc opcję
nastawioną konsensualnie, zorientowaną na hasło ,,ziemia za pokój”, oznaczającą
przekazanie Zachodniego Brzegu Jordanu oraz Strefy Gazy stronie palestyńskiej,
w zamian za gwarancje pokojowe (,,gołębie”). Z drugiej zaś strony, występuje profil
mało elastyczny, charakteryzujący się tendencją do popierania ekspansji na terenach
zajętych (,,jastrzębie”). Po stronie ,,jastrzębi” eksponowane są także motywy religijne,
co czyni ten konflikt niejako częścią lub odnogą podziału aksjologicznego. Trend ten
szczególnie zauważalny był przy wysiedlaniu Żydów z obszaru Gazy55.
Poziom organizacyjny podziału nacjonalistyczno-terytoralnego reprezentują
ugrupowania prawicowe oraz lewicowe. Głównym rzecznikiem opcji konsensualnej
jest Partia Pracy oraz Meretz, zaś antagonistyczny profil reprezentuje Likud (Zjednoczenie), nacjonalistyczna partia HaIhud HaLeumi (Unia Narodowa) oraz ugrupowania religijne (szczególnie Mafdal).
Heterogeniczność grup społecznych, na których opiera się podział nacjonalistyczno-terytorialny, oraz jego przejściowy charakter – bez stabilnych form polaryzacji – skłania do sugestii, iż konflikt ten nie posiadł statusu socjopolitycznego,
a charakteryzuje jedynie silny podział polityczny. Jednakże, identyfikacja czy też
pokrywanie się sporu pomiędzy ,,jastrzębiami” i ,,gołębiami” z podziałem aksjologicznym oraz wynikające z tego natężenie, czynią ten konflikt niezwykle istotnym
predykatorem zachowań wyborczych.

4. Konkluzje

Autor przychylając się do teorii socjologicznych (political sociology theory),
skłania się ku interpretacji partii politycznych głównie poprzez pryzmat powiązania
ich z podziałami socjopolitycznymi w rywalizacji wyborczo-politycznej. W tym
55

Por. Israel`s Disengagement Plan. Renewing the Peace Process, Jerusalem 2005.
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znaczeniu, ewolucja i intensyfikacja konfliktów socjopolitycznych, determinuje
dynamikę zmian zachodzących w obrębie ugrupowań politycznych czy systemie
partyjnym. Spróbuję zatem, podsumować analizę podziałów socjopolitycznych
w Izraelu, w oparciu o powyższą perspektywę genetyczną.
Po pierwsze, dwublokowy schemat rywalizacji politycznej, obowiązujący w izraelskim systemie partyjnym56, determinowany jest podziałami socjopolitycznymi.
Zawłaszczenie grupy sefardyjskiej przez blok partii prawicowych, na przełomie lat
70. i 80., zakończyło hegemonię bloku lewicowego w inicjowaniu gabinetów rządowych. Od tamtej pory, reguły gry politycznej, nabrały cech układu bipolarnego. Blok
lewicowy, którego trzon stanowi Partia Pracy, generowany jest aksjologicznymi (grupa
świecka) oraz etnicznymi (aszkenazyjczycy oraz Arabowie) podziałami socjopolitycznymi. Blok prawicowy – z Likudem na czele – reprezentuje z kolei głównie segmenty
religijne oraz sefardyjskie.
Po drugie, kluczem do zrozumienia dynamiki systemu partyjnego Izraela jest
aksjologiczny podział socjopolityczny, wyraźnie dominujący w państwie57. Konflikt
ten – najintensywniejszy w swym oddziaływaniu – nakładając się na podział nacjonalistyczno-terytorialny, umacnia proces polaryzacji sceny politycznej. Ujawniony
w ten sposób i spotęgowany konflikt pomiędzy religijnymi ,,jastrzębiami” z jednej
strony, oraz świeckim ,,gołębiami” z drugiej, swym dychotomicznym natężeniem
sprzyja i utrwala kształt blokowej rywalizacji. W wyborach 1996, 90% religijnych
Żydów głosowało na ,,ultra jastrzębia” B. Netaniahu, szefa partii Likud58. Natomiast,
religijna partia Mafdal, stała się wręcz rzecznikiem polityki ekspansji, na terenach
zajętych w wojnie sześciodniowej59. Gdy dodamy do tego stwierdzenie V. Bogdanora,
iż Izraelczycy pochodzenia europejskiego (aszkenazyjczycy), niezależnie od stopnia
wykształcenia, są znacznie bardziej skłonni do ,,przyjaźni z Arabami” niż Żydzi
sefardyjscy60, otrzymamy empiryczną bazę, na której osadzony jest dwublokowy
system rywalizacji politycznej.
Po trzecie, wymiar ekonomiczny, nie zdołał ujawnić się w formie podziału socjopolitycznego, i w związku z tym, nie warunkował ewolucji systemu partyjnego.
Po czwarte, pojawianie się czy zanik partii politycznych wiąże się z rozwojem
tudzież erozją podziałów socjopolitycznych. Wzrost siły a następnie upadek partii
56
Zob. na ten temat: A. Arian, M. Shamir, Candidates, Parties and Blocs: Israel in the 1990s, ,,Party
Politics” 2001, vol. 7, no. 6, s. 689–707; E. Ottolenghi, Choosing a Prime Minister: Executive-Legislative
Relations in Israel in 1990s, ,,The Journal of Legislative Studies” 2004, vol. 10, no. 2/3, s. 264–265.
57
J. Allouche, The Oriental Communities…, op.cit., s. 11.
58
R. Y. Hazan, Religion and Politics…, op.cit., s. 127.
59
Por. E. Sprinzak, Extreme Politics in Israel, ,,The Jerusalem Quarterly” 1977, no. 5; E. Kopelowitz,
Religious Politics…, op.cit., s. 179–182.
60
V. Bogdanor, Arabowie i Żydzi…, op.cit., s. 74.
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rosyjskich Żydów w latach 90. był lustrzanym odbiciem procesu intensyfikacji oraz
wyciszania społecznego konfliktu pomiędzy imigrantami z dawnego Związku Radzieckiego a sefardyjczykami. Przy czym, wydaje się także, iż na zasadzie sprzężenia
zwrotnego partie polityczne nie tyle kreują nowe konflikty, co dokonują gradacji
istniejących podziałów socjopolitycznych. Innymi słowy, izraelskie partie polityczne,
jako inwencyjni aktorzy sceny politycznej, stosują mechanizm desygnacji, preferencji
oraz nasilania sprzyjających im konfliktów socjopolitycznych. Powyższa strategia
widoczna jest szczególnie w zachowaniach izraelskich partii religijnych.
Po piąte, odmienna konceptualizacja podziałów socjopolitycznych determinuje
wyniki badań. Autor założył, iż rozdział socjopolityczny, to sytuacja, w której trzy
poziomy podziałów nakładają się na siebie i wzajemnie wzmacniają. Wynik takich
ustaleń metodologicznych, pozwolił na wyróżnienie trzech podziałów socjopolitycznych w Izraelu: skumulowanego konfliktu aksjologiczno-terytorialnego (religijne
,,jastrzębie” vs. świeckie ,,gołębie”); oraz dwóch podziałów etnicznych (Arabowie
vs. Żydzi oraz aszkenazyjczycy vs. sefardyjczycy). Różnice w opisach podziałów
socjopolitycznych w Izraelu, zauważalne np. w pracach S. Smoohy czy R. Y. Hazana,
wynikają właśnie z odmiennego sposobu konceptualizacji tej kategorii.
Po szóste – acz nie najmniej ważne – skomplikowana i wielowymiarowa natura
izraelskiej przestrzeni politycznej, wynikająca ze specyfiki podziałów socjopolitycznych, w znaczny sposób odbiega od zachodnioeuropejskich form konfliktów socjopolitycznych i życia politycznego na tym kontynencie. Okazuje się, iż model zachodnich podziałów socjopolitycznych, wskazany m.in. w pracy S. Lipseta i S. Rokkana,
nie zaistniał w Izraelu, pomimo pewnych europejskich korzeni ludności żydowskiej.
Specyfika blisko-wschodnia, a konkretniej, konglomerat społeczeństwa izraelskiego,
wytworzył charakterystyczne dla tej części świata podziały socjopolityczne. Warto
zatem spojrzeć na proces krystalizacji podziałów socjopolitycznych, nie tylko przez
pryzmat podejścia europocentrycznego.

Summary

In this article I try to conduct classification of cleavages in Israel. Cleavages are important

element in process of electoral behavior and decide about change of party system.
In the first part of the article, I determine differences between cleavage and political and
social divisions. Then, in further part of article, the proposed definition of cleavage will be
used to examine, whether the social and political conflicts in Israel make up composition with
assumed by me definition of cleavage.
In the second part of article, I present suggestions of other researchers over occurrence of
cleavages in Israel. Using researches of G. S. Mahler, S. Smooha, R. Y. Hazan and M. Shamir
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& A. Arian, I assume that in Israel following cleavages appear: religious, ethnic, class and
nationalist - territorial. Further part of the article is devoted to verify this hypothesis.
In this part, using earlier proposed definition, I test respective cleavages in Israel. Religious
cleavage is very strong and dominates in Israel’s policy. Ethnic cleavages consist of two parts:
Arab - Jewish cleavage and Ashkenazi - Sephardi cleavage. Both of them appear in Israel.
Whereas, class cleavage differs from my definition of cleavage. Lack of class consciousness in
Israel causes that I do not classify this division into cleavage. Nationalist - territorial cleavage,
defined also as a conflict between ,,dove” and ,,hawk”, because of lack of social basis, also
differs from proposed definition of cleavage. However, connection of the religious cleavage
with the nationalist – territorial division causes that it’s an important element of electoral
behavior.
The last part of the article includes conclusions. I affirm that there are three cleavages in
Israel: (accumulated) religious-territorial and two ethnic: Arab-Jewish and Ashkenazi-Sephardi. Cleavages in Israel influence on electoral behaviors and the party system. Ethnic
cleavage caused that political rivalry in Israel has a bipolar shape. It also influenced on change
of the party system in Israel. However, religious cleavage is the most important cleavage. This
cleavage, connected with conflict between ,,hawk” and ,,dove”, affects polarization of the
political scene in Israel and explains voters’ behavior in supporting political parties in Israel.
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Hiszpania wobec problemu
decentralizacji władzy – istota sporów
i reakcje prasowe

Generał Francisco Franco Bahamonde wyobrażał sobie Hiszpanię silną,
zjednoczoną, scentralizowaną, zarządzaną twardą ręką z Madrytu. Taką wizję realizował przez kilkadziesiąt lat, od 1939 r., kiedy ostatecznie nacionales pokonali
w wojnie domowej republicanos, aż do swojej śmierci w listopadzie 1975 roku. Starał
się tłumić w zarodku wszelkie ruchy opozycyjne, zwłaszcza te, które mogły podważać
unitarny reżim i wzmacniać ruchy regionalistyczne. Największym jednak oponentem
generała Franco była sama historia Hiszpanii – kraju, gdzie nigdy nie było mowy
o jednorodności.
O powstaniu narodu hiszpańskiego można mówić od chwili, gdy wskutek małżeństwa Izabeli Kastylijskiej i Ferdynanda Aragońskiego połączone zostały dwa iberyjskie
królestwa – Kastylii i Aragonii. Małżeństwo to, zawarte w 1469 roku, miało niebagatelne znaczenie dla rozkładu sił na Półwyspie Iberyjskim: „Kwestią zasadniczą było
to, kto zostanie mężem przyszłej królowej Kastylii. Wybór każdego z dwóch pretendentów decydował o przyszłości Półwyspu Iberyjskiego. Alfons – król Portugalii – był
wdowcem znacznie starszym od Izabeli, małżeństwo z nim oznaczało połączenie
Kastylii i Portugalii. Wybór młodszego o rok od Izabeli następcy tronu Aragonii – Ferdynanda, prowadził do połączenia Kastylii z tym królestwem. Część Hiszpanii
(rozumianej jako cały półwysep) miała pozostać poza zjednoczoną Hiszpanią”1.
Portugalia zatem – pomimo że w tamtym czasie była królestwem silniejszym niż
Aragonia – pozostała poza zjednoczonym królestwem iberyjskim. Można założyć, że
gdyby Izabela Kastylijska wyszła ostatecznie za Alfonsa – króla Portugalii (co byłoby
chyba bardziej zgodne z racją stanu), dziś kraj ten stanowiłby część Hiszpanii, zaś
1

T. Miłkowski, P. Machcewicz, Historia Hiszpanii, Wrocław 1998, s. 116.
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Aragonia – być może razem z Katalonią – byłaby oddzielnym państwem. Są to, rzecz
jasna, tylko dywagacje, niemniej jednak uzasadnione wydają się przypuszczenia
historyków, że w decyzji Izabeli większą rolę odegrały sprawy emocjonalne niż kalkulacje polityczne, zwłaszcza, że małżeństwo zostało zawarte w Valladolid niemal
tajnie2.
Królowie Katoliccy (tak nazwano Izabelę i Ferdynanda) postanowili w pierwszej
kolejności wzmocnić władzę królewską, czyniąc nowe iberyjskie państwo monarchią
autorytarną. Przedsięwzięta reforma administracyjna miała prowadzić do dalszej
centralizacji władzy, bez względu na historycznie uzasadnione różnorodności
w poszczególnych dzielnicach kraju. Kontrolę na szczeblu lokalnym mieli od tej pory
pełnić corregidores – reprezentanci władzy centralnej, którzy odebrali znaczną część
kompetencji władzom municypalnym. Jednym z istotnych narzędzi wsparcia Monarchii miała też być Święta Inkwizycja, działająca już wcześniej w Aragonii. Miała ona
zwalczać przede wszystkim dysydentów politycznych i wszelkie mniejszości religijne – Żydów, muzułmanów, później protestantów – by zagwarantować nowemu
królestwu także jedność religijną3.
W roku 1492 ostatecznie Królowie Katoliccy pokonali Muzułmanów (zdobywając
Granadę) oraz wypędzili z kraju Żydów. Jedność religijna od tej pory miała stać się
faktem. W tym samym roku żeglarz, znany w Polsce jako Krzysztof Kolumb, wsparty
finansowo przez hiszpańskich monarchów, odkrył wybrzeża nowego kontynentu
(choć poszukiwał nowej drogi do Indii), nazwanego później Ameryką. Od tej pory
rozpoczęła się era wielkich odkryć geograficznych i kolonizacji Nowego Świata4.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że genueńczyk Kolumb płynął pod
banderą hiszpańską, choć wcześniej o wsparcie swojego projektu zabiegał (bez skutku)
u króla Portugalii – kraju, który w owym czasie miał największe sukcesy na morzu,
choć jeszcze nie dotarł do Ameryki. Gdyby zatem Izabela Kastylijska wyszła wcześniej
za króla Portugalii, być może nie doszłoby do zawarcia w 1494 roku Traktatu z Tordesillas, który dzielił wpływy dwóch iberyjskich potęg morskich na część portugalską
(mniej więcej dzisiejsza Brazylia) i część hiszpańską (Hispanoameryka). Tym samym
potencjalne królestwo kastylijsko-portugalskie kolonizowałoby całe terytorium
Ameryki z wyjątkiem obszarów północnych, gdzie po złoto i inne „skarby” przybywali
głównie Brytyjczycy, ale też inne narody europejskie. Bez wątpienia, nowe terytoria

Ibidem, s. 116–117.
F. Bajo Alvarez, J. Gil Pecharromán, Historia de España, Madrid 1998, s. 84.
4
Zob. więcej na ten temat w: F. Morales Padrón, Historia de España 14. América Hispana hasta la
creación de las nuevas naciones, Madrid 1986.
2
3
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hiszpańskie wymagały nowych rozwiązań administracyjnych, co dla Królów Katolickich stanowiło nie lada wyzwanie5.
Hiszpania stała się w wieku XVI największą potęgą europejską o światowym zasięgu
ze względu na wielkie obszary kolonialne w Ameryce. Cesarz Karol V oraz jego syn
Filip II rządzili Hiszpanią od 1519 do końca XVI wieku, budując prawdziwe imperium
światowe. Warto wspomnieć, że Filipowi II udało się zjednoczyć pod swoim panowaniem cały Półwysep Iberyjski – w roku 1581 został uznany przez portugalskie
Kortezy królem Portugalii. Wiek XVII jednak przyniósł kolejne kryzysy, w tym także
oderwanie się Portugalii oraz działania secesjonistyczne w innych dzielnicach monarchii: „Dramatyczny stan państwa hiszpańskiego (podobny do sytuacji Polski 15 lat
później – powstanie kozackie, najazd szwedzki) zrodził plany secesji Andaluzji. Książę
Medina Sidonia (brat nowej królowej Portugalii) zawiązał spisek mający na celu
utworzenie niezależnego królestwa (1641). Z tych planów nic nie wyszło, jednak
Medina Sidonia (podobnie jak Radziwiłłowie) zdołał wyjść cało z tej opresji ze
względu na rozległe wpływy, którymi nie dysponował drugi ze spiskowców, markiz
Ayamonte (został stracony). Za podobny pomysł secesji Aragonii (1648) jego autor
– książę Híjar – zapłacił dożywotnim więzieniem”6.
W Hiszpanii generała Franco7 za spiskowanie secesjonistyczne można było zapłacić w podobny sposób. Nawiązując do idei monarchistycznych, generał-dyktator
chciał rządzić krajem w sposób scentralizowany, tłumiąc w zarodku wszelkie ruchy
regionalistyczne. To właśnie w epoce frankizmu powstała ETA. Generał Franco
zażyczył sobie, by jego następcą został Juan Carlos I jako król Hiszpanii. I tak się stało,
tyle tylko, że oznaczało to drogę ku demokratyzacji, a nie rządy w stylu Królów
Katolickich, które generałowi Franco były jednak bliższe. Choć reżim frankistowski
słabł już w końcowej fazie, to jednak dopiero śmierć Franco i koronowanie Juana
Carlosa de Borbona stanowiły symboliczną cezurę frankizmu i początek budowy
nowoczesnego państwa, które – jakby na przekór nowoczesności – ponownie stało
się monarchią.
W Hiszpanii rozgorzały dyskusje nad nowym ustrojem kraju. Podstawowe pytanie
brzmiało: Czy Hiszpania powinna pozostać krajem unitarnym czy przyjąć model
federalny? Zwolennicy frankizmu, kojarzeni z hiszpańską prawicą, opowiadali się za
unitaryzmem, zaś wrogowie frankizmu, kojarzeni z hiszpańską lewicą – za federalizmem. Kompromisem miała być nowa konstytucja, ustanowiona w 1978 roku,
Zob. ibidem, rozdział IV, s. 127–204.
T. Miłkowski, P. Machcewicz, op.cit., s. 177.
7
Pomijam losy Hiszpanii od połowy wieku XVII do epoki frankizmu, by nie oddalać się zbytnio od
tematu tego artykułu; Hiszpania utraciła w tym czasie kolonie amerykańskie, a jej terytorium przybrało
dzisiejsze kształty.
5
6
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podpisana przez króla Juana Carlosa I 27 grudnia tegoż roku i utrzymująca moc
prawną do dziś. Już w preambule do tej ustawy zasadniczej pojawiło się pierwsze
odniesienie do kwestii różnorodności kulturowo-etnicznej w Hiszpanii: „Naród
hiszpański, chcąc stanowić sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo oraz promować
dobro wszystkich, którzy go tworzą, wykorzystując swoją suwerenność, proklamuje
swoją wolę:
• Z agwarantowania demokratycznego współżycia w Konstytucji i ustawach,
zgodnie ze sprawiedliwym porządkiem ekonomicznym i społecznym.
• Konsolidowania Państwa prawa, które zapewni prymat prawa jako wyrazu woli
powszechnej.
• Chronienia wszystkich Hiszpanów i ludów Hiszpanii w zgodzie z prawami
człowieka, ich kultur i tradycji, języków i instytucji.
• Promowania postępu kulturalnego i ekonomicznego, żeby zapewnić wszystkim
godną jakość życia.
• Ustanowienia zaawansowanego społeczeństwa demokratycznego.
• Współpracy w umacnianiu pokojowych relacji i skutecznej kooperacji pomiędzy
ludami na Ziemi”8.
Ochrona „ludów Hiszpanii” oraz „ich kultur i tradycji, języków i instytucji” sugeruje zwrot w kierunku decentralizacji, choć nie jest jeszcze jej gwarantem. Warto
zauważyć, że Hiszpanie są określani w tejże preambule do konstytucji słowem la
Nación (z dużej litery!), zaś poszczególne narody, wchodzące w skład owej la Nación
española, określane są już mianem pueblos (z małej litery!), co można tłumaczyć jako
„narody”, ale też jako „ludy” czy „plemiona”. Poszczególne więc „ludy Hiszpanii”
tworzą „Naród hiszpański”. Są to jednak tylko kwestie symboliczne, ważniejsze są
konkretne rozwiązania administracyjne zawarte w ustawie zasadniczej. Zwłaszcza, że
już w pierwszym jej artykule ów „Naród hiszpański” został określony – niekonsekwentnie – jako pueblo español. Artykuł 2. mówi o nierozwiązywalnej jedności narodu
hiszpańskiego, ale jednocześnie gwarantuje prawa do autonomii „narodowościom”
(zostało użyte pojęcie nacionalidades) i regionom. Artykuł 3. z kolei uznaje język
kastylijski (el castellano, czyli ten, który powszechnie nazywa się „hiszpańskim”) za
oficjalny język państwowy, który wszyscy mają obowiązek znać i prawo go używać,
ale jednocześnie uznaje inne języki hiszpańskie jako oficjalne w poszczególnych
regionach kraju9. Do dziś status taki uzyskały języki baskijski (euskera – w Kraju
Basków), kataloński (w Katalonii) i galicyjski (w Galicji).
8
Constitución Española, Madrid 1978, Preámbulo. Tłumaczenie moje; tam, gdzie w tekście hiszpańskim zostało użyte pojęcie „nación”, używam pojęcia „naród”, zaś „pueblo” tłumaczę – dla odróżnienia – jako „lud”, choć „pueblo” także często tłumaczone jest jako „naród”, ale też np. „plemię”.
9
Ibidem, zob. Título preliminar.
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W tym samym artykule 3., właśnie w punkcie mówiącym o językach, po raz
pierwszy pojawiła się także nowa nazwa regionów, czyli Comunidades Autónomas
(Wspólnoty Autonomiczne). Pojawia się ona także w artykule 4., gdy mowa jest
o możliwości ustanowienia przez Wspólnoty Autonomiczne własnych flag (i oznaczeń), które mogą być wywieszane wraz z flagą hiszpańską na budynkach publicznych
w trakcie oficjalnych uroczystości. W artykułach 3. i 4. mowa jest także o estatutos
(statutach), które miały stać się regionalnymi „konstytucjami”. W nich właśnie miały
zostać uregulowane m.in. kwestie dotyczące języków kooficjalnych oraz własnych flag
i oznaczeń. Jako pierwsze swoich statutów dopracowały się Kraj Basków i Katalonia
(grudzień 1978 r.), Galicja (kwiecień 1981 r.) oraz Andaluzja (grudzień 1981 r.). W
roku 1983 już wszystkie Comunidades Autónomas miały swoje Statuty Autonomii,
zaś w roku 1995 dopracowały się ich także afrykańskie enklawy hiszpańskie Ceuta
i Melilla.
Cały „Título VIII”10, zawierający trzy „Rozdziały”, dotyczy organizacji terytorialnej
państwa. Artykuł 137. mówi o podziale kraju na miasta (municipios), prowincje
(provincias) oraz Wspólnoty Autonomiczne, którym poświęcony został cały „Rozdział
Trzeci”, czyli artykuły 143–157. Pierwsze dwa z nich mówią o prawie do samostanowienia i o sposobie tworzenia Wspólnot, które w momencie wejścia w życie ustawy
zasadniczej jeszcze przecież nie istniały. W artykule 145. nie dopuszcza się jakichkolwiek federacji pomiędzy różnymi Wspólnotami, choć umożliwia się pewne formy
współpracy. Artykuły 146. i 147. regulują kwestię Statutów (pisanych już z dużej
litery) – wymienione zostało między innymi, co powinny one zawierać w swoich
tekstach, a więc: a) nazwę wspólnoty, która najlepiej koresponduje z jej tożsamością
historyczną, b) granice jej terytorium, c) nazwę, organizację i siedzibę własnych
instytucji autonomicznych, d) kompetencje powzięte w ramach przyjętych w Konstytucji i podstawy do przeniesienia tychże kompetencji11.
Artykuł 148. wymienia już kompetencje Wspólnot Autonomicznych, zaś artykuł
149. wyłączne kompetencje Państwa (el Estado). Ostatni punkt tego artykułu wyjaśnia,
że te kompetencje, których Konstytucja nie przyznaje bezpośrednio Państwu, mogą
być przejęte przez poszczególne Wspólnoty Autonomiczne, co zostać ma zapisane
w odpowiednich Statutach. Jeśli zabraknie takich zapisów, wówczas – zgodnie z artykułem 149. – Państwo jest decydentem w sytuacjach konfliktowych. Artykuł 148.
mówi też, w ostatnim punkcie, że po pięciu latach Wspólnoty Autonomiczne będą
mogły rozszerzać zakres kompetencji, ale w ramach ustanowionych w artykule 149.

10
Cała konstytucja hiszpańska podzielona jest na dziesięć „Títulos” („Tytułów”), składających się
z „Capítulos” („Rozdziałów”), które z kolej dzielą się na „Artículos” („Artykuły”).
11
Constitución Española, Madrid 1978, artículo 147.
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Ale już artykuł 151. podaje, że nie będzie konieczne oczekiwanie pięcioletnie na
zmianę Statutu, jeśli spełnione zostaną odpowiednie warunki12.
Kolejne artykuły regulują kwestię organów samorządowych Wspólnot Autonomicznych (art. 152), kontroli ze strony Trybunału Konstytucyjnego, Rządu, jurysdykcji księgowo-administracyjnej i hiszpańskiego odpowiednika Izby Obrachunkowej
(art. 153), Delegata Rządu – o niewielkich zresztą kompetencjach (art. 154) oraz
sytuacji niespełniania przez Wspólnoty Autonomiczne zobowiązań konstytucyjnych
i innych (art. 155). Ostatnie trzy artykuły trzeciego rozdziału w „Título VIII” poświęcone są kwestiom ekonomicznym. Artykuł 156. mówi o finansowej autonomii
Wspólnot, ale w zgodzie z zasadami koordynacji ze Skarbem Państwa i „solidarności
z wszystkimi Hiszpanami”. W artykule 157. wymienione są źródła finansowania
Wspólnot, a więc głównie przychody z podatków (własnych i scedowanych przez
Państwo), ale także środki z państwowego funduszu wyrównawczego (Fondo de
Compensación Interterritorial), o którym mowa w artykule 158.
Konstytucja Hiszpanii z 1978 roku reguluje więc kwestię organizacji terytorialnej,
ale nie nadaje państwu modelu federalnego. Poczyniła znaczący krok ku decentralizacji władzy, ale nie dała odpowiedzi na naczelne pytanie: unitaryzm czy federalizm?
Hiszpania nie jest bowiem ani unitarna, ani federalna. Uznać ją można raczej za
„państwo regionalne”13. Konstytucja Hiszpanii nadal wzbudza emocje, pomimo że
przez ponad 25 lat stanowiła pewien kompromis między zwolennikami unitarnej
monarchii, a apologetami modelu republiki federalnej. Właśnie w 25-lecie (hucznie
zresztą celebrowane w Madrycie) hiszpańskiej ustawy zasadniczej nadarzyła się
okazja do komentarzy. Najważniejszy hiszpański dziennik ekonomiczny – cieszący
się największym odsetkiem czytelników z wyższym wykształceniem spośród wszystkich dzienników hiszpańskich – wydawany na „łososiowym” papierze „Expansión”14
dołączył specjalny, trzydziestostronicowy dodatek poświęcony 25-leciu hiszpańskiej
konstytucji. Znalazło się w nim wiele artykułów, opinii i komentarzy, napisanych
przez ważne postaci hiszpańskiego życia politycznego i naukowego, w tym specjalistów w dziedzinie ekonomii czy prawa. Publicystyka zawarta w tym suplemencie
(opublikowanym dokładnie w 25. rocznicę zatwierdzenia tekstu Konstytucji przez
naród hiszpański w referendum, a więc 6 XII 2003 r.) doskonale odzwierciedla istotę
hiszpańskich sporów ustrojowych, a raczej jest doskonałą ich próbką.

Zob. Constitución Española, Madrid 1978, artículo 151.
Tak określa Hiszpanię, podobnie jak Włochy, T. G. Grosse w: Polityka regionalna Unii Europejskiej.
Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski, Warszawa 2004, s. 65.
14
Zob. R. Sajna, Współczesny system medialny Hiszpanii, „Studia Medioznawcze”, nr 4/2003,
s. 40–52.
12
13
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Jako pierwszy głos zabrał redaktor naczelny „Expansión”, Iñaki Garay. Asekuracyjnie nie rozstrzygał on, czy lepszy jest model kraju scentralizowanego (unitarnego)
czy federalnego, ale dostrzegł problem: „(…) Historia tego kraju ukonstytuowała
niegdyś różne Hiszpanie skonfliktowane ze sobą, które musiały razem żyć. Hiszpania
północna i południowa, centralna i peryferyjna, tradycjonalistyczna i nowoczesna,
wiejska i miejska, katolicka i agnostyczna, monarchiczna i republikańska…”15. Redaktor uznał dalej konstytucję z 1978 roku za ugodową, nazwał ją „Konstytucją konsensusu”. Zdystansował się jednak od sporu o model państwa, nie chcąc zapewne zrażać
do swojego pisma przeciwników jednej z opcji. Bo też zadaniem dziennika ekonomicznego nie jest politykowanie, ale wspieranie – poprzez rzetelne informowanie
i poradnictwo – gospodarki wolnorynkowej.
Pierwszym gościem (bo Garay jest przecież gospodarzem) na łamach tego jubileuszowego, ważnego suplementu był ówczesny premier Hiszpanii, José María Aznar,
lider prawicowej partii Partido Popular. W swoim artykule pod tytułem „Szeroki
i zyskowny horyzont” wychwalał konstytucję, podkreślał „długi etap normalności
instytucjonalnej i demokratycznej”. Wspominał też o tym, że Hiszpania jest ósmą
gospodarką światową oraz jednym z najbardziej zdecentralizowanych państw świata16.
I napisał to przywódca partii, która kojarzona jest właśnie z postfrankistowskim
centralizmem. Z kontekstu wynika, że owa decentralizacja ma być zjawiskiem pozytywnym, bo w całym tekście premier Hiszpanii wymieniał same walory swojego kraju.
Jeżeli można doszukiwać się tu sporu między centralistami a federalistami, to należałoby mieć na uwadze fakt, że przeciwnicy Aznara wcale nie uważają aktualnego
stopnia decentralizacji za optymalny. Były premier, zaś, tak właśnie uważa.
W kolejnym tekście publicysta Carlos Sánchez dywaguje, obok innych aspektów,
na temat hiszpańskiego federalizmu i jego odzwierciedlenia w konstytucji. Pisze
o „dwuznaczności tekstu konstytucyjnego” i o tym, że „Konstytucja jest federalizująca,
ale szczególnie zadbano, by nie mówić o Hiszpanii federalnej”. Przypomina, że
w konstytucji z 1812 roku zapisano, że „terytorium hiszpańskie tworzą” i tu wymienione były wszystkie hiszpańskie regiony. W aktualnej konstytucji zaś używa się
nowego pojęcia, czyli Comunidad Autónoma, jako części składowej hiszpańskiej
monarchii17. Mowa więc o „federalizującej konstytucji”, ale nie federalnym państwie.
Ta dwuznaczność ma być – zdaniem Sancheza – przyczyną konfliktów między rządem
centralnym i owymi Comunidades Autónomas.
Konstytucjonalista J. Pedro Pérez Llorca z kolei wypowiedział się krytycznie wobec
wszelkich prób rozbudzania nacjonalizmów w regionach. „Nie mieliśmy dość planu
15
16
17

I. Garay, El encuentro de todas las Españas, „Expansión”, 06.12.2003.
J. M. Aznar, Un amplio y provechoso horizonte, „Expansión”, 06.12.2003.
C. Sánchez, La amable herencia de un texto deliberadamente ambiguo, „Expansión”, 06.12.2003.
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Ibarretxe i zobaczyliśmy jak wyrastała w ostatnich wyborach katalońskich demagogia
niezależnościowa” – pisał18. Plan Ibarretxe to projekt nowego Statutu Autonomii dla
Kraju Basków, odrzucanego przez większość polityków hiszpańskich, a zmierzającego
do prawie całkowitego uniezależnienia się tego regionu od Hiszpanii19. Pérez-Llorca
reprezentuje więc centralistyczną część hiszpańskiego establishmentu, ale także tę
większość Hiszpanów (i Basków!), którzy we wspomnianym projekcie dopatrują się
baskijskiej donkiszoterii.
Mniej krytycznie, a bardziej wizjonersko, postrzega problem inny konstytucjonalista, adwokat Miquel Roca i Junyent. Pamiętając o tym, że pisze dla dziennika ekonomicznego, zauważył, że „świat ekonomiczny, społeczny i biznesowy ma więcej
powodów niż tylko wystarczająco, by świętować 25. rocznicę Konstytucji z 1978 roku”.
Ale nie zapomniał też o hiszpańskim dylemacie ustrojowym, twierdząc, że „reforma
Senatu pozwoliłaby udoskonalić Państwo Autonomii poprzez autentyczną Izbę
reprezentacji terytorialnej”20. Senat miałby być właśnie reprezentacją poszczególnych
regionów, której – jak podkreślał Roca i Junyent – w Hiszpanii brakuje.
Cytowany konstytucjonalista ma pochodzenie katalońskie, na co wskazuje nazwisko, dlatego zapewne dostrzega pewne uszczerbki w zapisie konstytucyjnym. Jordi
Pujol, wieloletni prezydent Katalonii, zaś, pisał na łamach „Expansión” jasno i dobitnie: „To nie to, co ustalaliśmy”. Taki był właśnie tytuł jego eseju, w którym uznaje
konstytucję za „dobrą i owocną”, ale z jego punktu widzenia – osobistego i partii CiU
– również „niewystarczającą”. W tekście legendarny polityk kataloński wyjaśnia swoje
zastrzeżenia i nawołuje do skonstruowania nowego Statutu Autonomii dla Katalonii.
O ile w przypadku projektu baskijskiego chodziło o mało realną wizję, o tyle projekt
kataloński ma po prostu – jak pisał Pujol – „rozwinąć dychotomię narodowościregiony, którą podkreśla artykuł 2. Konstytucji”21.
W całości kwestii regionalizmów i nacjonalizmów poświęcony był tekst-raport ze
spotkania zorganizowanego przez redakcję „Expansión”, w której uczestniczyli Miguel
Boyer (były minister gospodarki i skarbu) oraz Amadeo Petibó (były prezes hiszpańskiego Trybunału Ochrony Konkurencji). Oto niektóre, cytowane w tekście, wypowiedzi ekspertów:22
„W granicach konstytucyjnych, Kraj Basków posiada dzisiaj największą autonomię, jaką można sobie wyobrazić”. (Boyer)
J. P. Pérez-Llorca, Celebrar?, „Expansión”, 06.12.2003.
Szerzej o „planie Ibarretxe” w dalszej części artykułu.
20
M. Roca i Junyent, Desde la satisfacción, „Expansión”, 06.12.2003.
21
J. Pujol, No es lo que habíamos convenido, „Expansión”, 06.12.2003.
22
E. S. Mazo, El éxito del Estado de las Autonomías ha dejado a los nacionalistas sin bandera, „Expansión”, 06.12.2003.
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„Nie dokończono jeszcze procesu decentralizacji modelu Państwa hiszpańskiego”.
(Petibó)
„Hiszpania ma dzisiaj 17 różnych praw, państwowe i autonomiczne, podczas gdy
w UE stawia się na harmonizację prawa”. (Boyer)
„Hiszpania jest jednym z modeli najbardziej zdecentralizowanych w Europie
i taką ją uznaje większość organizmów międzynarodowych”. (Petibó)
„Główne partie katalońskie, nacjonalistyczne lub też o odcieniu nacjonalistycznym, w przeciwieństwie do baskijskich, są umiarkowane, a nie radykalne”.
(Boyer)
„Kto miałby wspaniałomyślną ideę, by zmienić Konstytucję, powinien powiedzieć, jaki byłby koszt tej wspaniałomyślności”. (Petibó)
Eksperci dywagowali, ale nie rozstrzygali, jaki model byłby najkorzystniejszy dla
Hiszpanii. Dowodem na to jest ostatnia z cytowanych wyżej wypowiedzi. Zwrócono
jednak uwagę na istotny aspekt decentralizacji. Ważny przede wszystkim z ekonomicznego punktu widzenia. Chodzi o kraj, który ma siedemnaście (bo siedemnaście
jest w Hiszpanii regionów – Wspólnot Autonomicznych) różnych systemów prawnych
dotyczących handlu. Problem ten przeanalizowano też w oddzielnym tekście, zatytułowanym „Jeden kraj i siedemnaście praw”. Zwrócono uwagę na różnorodność
legislacyjną w poszczególnych regionach oraz, między innymi, na tworzenie tak
zwanych barier wejścia między regionami23. Okazuje się zatem, że z punktu widzenia
ekonomicznego decentralizacja może jednak być szkodliwa. Przynajmniej dla niektórych uczestników rynku, zwłaszcza w sygnalizowanym już kontekście harmonizacji prawa unijnego.
Decentralizacja także stwarza problemy prawnikom, czego emanacją ma być
wzmożona praca Trybunału Konstytucyjnego. Analizując konstytucję, musiał – co
można było przeczytać w tekście „Państwo jeszcze nie kompletnie zdecentralizowane”
– wielokrotnie rozstrzygać między racjami rządu centralnego i rządów autonomicznych24. To jeszcze jedno potwierdzenie wspomnianej tezy o dwuznaczności konstytucji. Stąd też tytuł artykułu, sugerujący potrzebę dalszych prac w celu utworzenia
stabilnego modelu państwa. Bo Hiszpania ciągle tkwi w dylemacie o podłożu historycznym. Jedni wspominają wielkie mocarstwo, jakim była niegdyś monarchia
hiszpańska, a inni podkreślają tysiącletnie tradycje swojego „uciemiężonego” przez
Hiszpanów narodu. Jedni chcą silnej, możliwie mocno scentralizowanej Hiszpanii,
a inni możliwie niezależnej Katalonii, Kraju Basków czy Galicji.
Zbyt dużej jednak autonomii oczekiwał Juan José Ibarretxe, lider rządzącej w Kraju
Basków partii PNV (Nacjonalistyczna Partia Baskijska). We wspomnianym wyżej
23
24

J. Romera, Y. Durán, Un país y diecisiete leyes, „Expansión”, 06.12.2003.
E. S. Mazo, Un Estado decentralizado todavía incompleto, „Expansión”, 06.12.2003.
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projekcie nowego Statutu Autonomii Kraju Basków, zwanym „proyecto Ibarretxe”,
proponował „luźny związek” Kraju Basków (nazwanego Comunidad de Euskadi lub
Euskadi) z Hiszpanią. Początkowo kraj ten miałby obejmować obszar trzech prowincji baskijskich dzisiejszej Baskijskiej Wspólnoty Autonomicznej, ale z biegiem czasu
przewiduje ewentualne włączenie innych rdzennych terytoriów baskijskich (jeśli taką
wolę wykazaliby w referendum mieszkańcy poszczególnych prowincji)25. Każda
jednak zmiana Statutu Autonomii wymaga nie tylko zgody regionalnego parlamentu,
ale także Kortezów, a więc parlamentu krajowego. Aktualny premier Hiszpanii, José
Rodríguez Zapatero (z lewicowej partii PSOE, przychylnej notabene procesowi
decentralizacji) rozwiał jednak wszelkie wątpliwości. „Luźnego związku” Kraju
Basków z Hiszpanią – bez względu na to, jak go sobie wyobrażał Ibarretxe – nie
będzie. Zarówno PSOE, jak i PP, a więc dwie największe partie hiszpańskie, odrzuciły
w głosowaniu ten projekt i nic nie zapowiada zmiany kursu w najbliższych latach, co
krytycznie skomentował dziennik „Gara” (po baskijsku „Jesteśmy”), wspierający
baskijskich nacjonalistów. Jego zdaniem, „hiszpańska większość demograficzna”
narzuca swoją wolę „większości baskijskiej”26. Projekt nowego Statutu Autonomii
Kraju Basków uzyskał bowiem większość w Parlamencie Baskijskim, w którym
zasiadają wybrani w wolnych wyborach przedstawiciele narodu baskijskiego.
Nurty separatystyczne wygaszone zostały w Katalonii, choć nadal ten region-kraj
uznaje się jako kraj, który mógłby istnieć samodzielnie, jednak do tożsamości Katalończyków wdarł się tragizm wiecznych przegranych. Nawet swoje święto narodowe
obchodzą nomen omen 11 września, w rocznicę zajęcia Katalonii przez Hiszpanię
w roku 1714, po kilku latach walki o niepodległość w okresie Wojny o Sukcesję
między Habsburgami i Burbonami. Jak wyjaśnia Manuel Castells, powołując się
między innymi na słowa byłego, wieloletniego prezydenta Katalonii, Jordiego Pujola,
Katalonia to „nation without state”, której tożsamość opiera się przede wszystkim na
specyficznej kulturze i języku27. Nie mają znaczenia czynniki religijne czy etniczne,
wszak imigranci z różnych stron świata stworzyli kulturowy amalgamat. Katalońskie
władze dbają jednak, by znajomość katalońskiego języka stanowiła o przynależności
do katalońskiej kultury. Dziś rzeczywiście standardem – głównie wśród osób
wykształconych i poszukujących dobrej pracy – jest w Katalonii posługiwanie się
zarówno językiem kastylijskim (hiszpańskim), jak i katalońskim, którego promowaniem zajmuje się głownie Institut Ramon Llull. Mniejsze znaczenie ma język galicyjski w Galicji, choć region też szczyci się własną kulturą, zapraszając rzesze pielgrzymów do Santiago de Compostela, zwłaszcza w dzień patrona Galicji (ale też całej
25
26
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Zob. http://www.nuevoestatutodeeuskadi.net/
Imposición de la mayoría demográfica (editorial), „Gara”, 02.02.2005.
M. Castells, The Power of Identity, Malden-Oxford-Carlton, 2004, s. 45–56.
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Hiszpanii), Świętego Jakuba, 25 lipca. Swoją tożsamość kulturową wyrażają także
Andaluzyjczycy, Aragończycy i inni. Nie we wszystkich jednak regionach Hiszpanii
poczucie regionalnej odrębności jest równie silne.
Regionalizmy, ukształtowane na przestrzeni lat począwszy od wystąpień w XIX
wieku na fali romantycznych idei wolności, inspirują regionalne władze do różnego
rodzaju roszczeń i działań, które nie tylko mają wzmacniać kulturową tożsamość, ale
także nadawać regionom prerogatywy o najbardziej pragmatycznym charakterze. Nie
tylko Katalonia i Kraj Basków, ale także inne Wspólnoty Autonomiczne, jak choćby
Andaluzja, domagają się własnej Agencji Podatkowej. Manuel Chaves, prezydent
Andaluzji, naraził się jednak na ośmieszenie. W poważnym dzienniku krajowym
„ABC”28, związanym programowo z centralistyczną partią PP, publicysta Jaime
Campmany, wykpił andaluzyjskie dążenia do fiskalnej autonomii: „Wysyłam to
zawiadomienie do Rządu Narodowego, zwłaszcza do ministra gospodarki, pana
Rodriga Raty, do ministra skarbu, pana Cristobala Montory, oraz do samego premiera,
pana Josego Marii Aznara. (…)
Chcę powiadomić Panów, że założyłem własną Agencję Podatkową. Przeprowadzę
referendum pośród wszystkich pełnoletnich członków mojej rodziny, żeby móc
zalegalizować wspomnianą agencję; a jeśli będzie to konieczne, ustanowię w tym celu
autonomiczną, autochtoniczną i niezależną narodowość.
Pobierać będę podatki własne oraz członków mojej rodziny, którzy będą chcieli
należeć do mojej narodowości, a przypuszczam, że wszyscy zechcą, przynajmniej
z pobudek ekonomicznych. (…)
Tutaj, w Hiszpanii, wszyscy chcą mieć Agencję Podatkową. Już nie tylko Baskowie
i Katalończycy. Także Chaves, odwołujący się ciągle do idei odrębnej narodowości.
I ma rację. Kiedy inne narodowości i wspólnoty były królestwami, Andaluzja była
emiratem, a potem niezależnym kalifatem. Niech mu dadzą Agencję Podatkową
andaluzyjską, dzięki czemu będzie mógł podnosić renty i zarazem podatki dla koni.
(…)”29.
Ten ironiczny komentarz doskonale odzwierciedla stosunek wrogów poszerzania
autonomii regionów do jego apologetów, odwołujących się do idei federalistycznych.
Od 1986 roku, kiedy to Hiszpania stała się członkiem Unii Europejskiej, pojawił się
kolejny szczebel władzy. Regiony hiszpańskie nie tylko musiały od tej pory koordynować swoje działania z rządem centralnym, ale także ściśle dostosowywać się do
zasad unijnych.
Zdaniem Carlosa Closy i Paula M. Heywooda, autorów książki Spain and the
European Union, dwa czynniki określają rolę i pozycję Wspólnot Autonomicznych
28
29

Zob. R. Sajna, Media hiszpańskie. Od „Gazety Madryckirj” do latynoskiej teleSUR, Toruń 2006, s. 44.
J. Campmany, Mi Agencia Tributaria, „ABC”, 18.12.2003.
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w ramach UE. Po pierwsze, w przeciwieństwie do Niemiec, Austrii czy Belgii, nie ma
w hiszpańskiej konstytucji jasnych zapisów, upoważniających regiony do prowadzenia
własnej polityki zagranicznej. Oznacza to, że członkowstwo w Unii Europejskiej musi
mieć negatywny wpływ na kompetencje Wspólnot Autonomicznych w takich obszarach, jak rolnictwo, rybołówstwo, polityka przemysłowa, środowisko, planowanie
regionalne, transport, polityka energetyczna, fiskalna i kulturalna, bo rząd centralny
ma wyłączne prawo do decydowania w sprawach dotyczących integracji europejskiej.
Po drugie, członkowstwo w UE wpłynęło na rozdział kompetencji we władzy na
różnych poziomach rządowych, co niekoniecznie musiało być wymierzone przeciwko
regionom30.
W rzeczywistości jednak, co przyznają również autorzy cytowanego wyżej opracowania, rola Wspólnot Autonomicznych wzrosła, choć dwuznaczność konstytucji
(„konstytucja federalizująca”) prowadzi często do sytuacji konfliktowych. Dochodzą
jednak przepisy UE, stąd na przykład w dziedzinie ochrony środowiska rząd centralny,
owszem, jest jedynym negocjatorem z UE, ale już implementacją programów zajmują
się poszczególne Wspólnoty. Hiszpania zmaga się zatem z czteroszczeblowym modelem zarządzania: Unia Europejska – kraj – region – miasto. Który z tych szczebli jest
dominującym, zależy przede wszystkim od tego, w jakiej fazie realizacji znajdują się
dane działania (tj. formułowania, regulacji czy implementacji) oraz od tego, w jakim
obszarze działania te są podejmowane31.
W wydanym przez rząd kataloński (Generalitat de Catalunya), oczywiście w języku
katalońskim, biuletynie Catalunya, país miŀlenari, país plural (Katalonia, kraj milenijny, kraj pluralistyczny) wymienione zostały cele rządu Katalonii, jakie zamierza
realizować we wspólnej Europie, a więc:
• kontynuacja procesu konsolidacji własnej tożsamości narodowej,
• zapewnienie sprawiedliwej polityki fiskalnej względem Hiszpanii,
• utrzymanie i podwyższenie stopy życiowej,
• rozwój edukacji i nauki,
• wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego (gł. NGO),
• zagwarantowanie uznawalności kultury katalońskiej i zwiększenie społecznej
używalności języka katalońskiego32.
Wymienione wyżej cele łączą ekonomiczny pragmatyzm z istotą językowej i kulturowej tożsamości Katalonii. Co ciekawe, wśród nacjonalistów katalońskich idea
integracji europejskiej jest przyjmowana z entuzjazmem. Nacjonalistyczny, wydawany
C. Closa, P. M. Heywood, Spain and the European Union, London-New York, 2004, s. 85.
Ibidem, s. 86.
32
Catalunya, país miŀlenari, país plural, Barcelona 1999, s. 18–19; biuletyn został wydany z okazji
święta narodowego Katalonii, przypadającego na dzień 11 września.
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całkowicie w języku katalońskim, dziennik „Avui” (po katalońsku „Dzisiaj”) szumnie
zapowiadał wprowadzenie euro. Wspólna waluta europejska miała stać się, od 2002
roku, jedynym oficjalnym środkiem płatniczym także w Katalonii. Nic zatem dziwnego, że już w październiku 2001 Antoni Gutiérrez Díaz pytał na łamach „Avui”
(w dziale publicystycznym Diàleg) czy „Jesteśmy Europą?”. Gutiérrez przekonywał
o wadze euro, jako jednym z elementów konkretyzujących integrację społeczności
europejskiej. Zaznaczył, że można śmiało wypowiadać banalny slogan, że „kiedy
jestem w Katalonii, jestem w Europie”. Skończył zaś swój esej optymistyczną zachętą:
„I nie tylko jesteśmy w Europie, ale jesteśmy Europą, czyli jesteśmy częścią społeczności, w której możemy być nawet bohaterami”33. W ostatni dzień roku, na pierwszej
kolumnie „Avui” pojawił się anons tekstu z działu ekonomicznego pt. „2002 minuty
do euro” (oraz wielkie zdjęcie banknotu euro), przypominający także, że wprowadzeniu wspólnej waluty europejskiej towarzyszyć będzie objęcie przez Hiszpanię przewodnictwa w Unii Europejskiej. W dziale publicystycznym Diàleg Joan Hortalà,
profesor ekonomii i prezes Giełdy Barcelońskiej, napisał esej o tym, że „Peseta odchodzi do historii”34. Zanik pesety ma dla Katalonii znaczenie o tyle istotne, że jest
zerwaniem jednego z więzów, jakie łączyły Madryt z Barceloną. Od roku 2002,
z „monetarnego” punktu widzenia, Barcelonę łączy tyle samo z Madrytem, co
z Berlinem, Atenami czy Helsinkami. Dlatego też euro musiało być przyjęte z entuzjazmem w Katalonii, jak i w innych regionach, gdzie tendencje regionalistyczne są
rozwinięte najsilniej.
Innym elementem implikującym przesunięcie więzów z Madrytem na więzy
europejskie, jest dla regionów hiszpańskich przynależność do Europejskiego Stowarzyszenia Regionów, do którego należą wszystkie Wspólnoty Autonomiczne. Poza
tym, współtworzą inne regionalne stowarzyszenia o różnym charakterze:
• „Cztery Motory Europy”, utworzone w 1988 roku przez Katalonię, BadenięWirtembergię, Rhône-Alps i Lombardię działają lobbując i współpracując
w takich dziedzinach, jak gospodarka, transfer technologii, nauka, kultura
i ochrona środowiska;
• „Euro-region Transpirenejski”, utworzony został w 1989 roku przez Katalonię
i dwa regiony francuskie (Languedoc-Roussillon i Midi-Pyrénées) w celu promocji rozwoju infrastruktury publicznej;
• „High-technology Route”, utworzony w 1990 roku, zrzesza osiem regionów
śródziemnomorskich (Katalonia i Wspólnota Walencka z Hiszpanii oraz po trzy

33
34

A. Gutiérrez Díaz, Som Europa?, „Avui”, 01.10.2001.
J. Hortalà, Peseta pasa a l’història, „Avui”, 31.12.2001.

Hiszpania wobec problemu decentralizacji władzy – istota sporów…

181

regiony z Francji i Włoch), których celem wspólnym jest stworzenie alternatywy
dla dominującej w dziedzinie technologii Północy;
• „Arco Atlántico” z kolei zrzesza peryferyjne regiony wybrzeża atlantyckiego,
w tym Kraj Basków, Asturię, Kantabrię i Galicję35.
Szczególnie aktywna w kontaktach z innymi regionami europejskimi jest Katalonia.
Pod koniec 2005 roku podążyła śladem Kraju Basków i opracowała nowy Statut
Autonomiczny Katalonii, poddając go pod obrady parlamentu. Trudno zgodzić się
z opiniami, że to największy kryzys w Hiszpanii od śmierci generała Franco, ale na
pewno wywołał kolejne spory. Oto komentarz publicysty dziennika „El País” – najbardziej prestiżowego i najpopularniejszego dziennika w Hiszpanii: „Premier Zapatero
musiał przyznać w parlamencie to, co dla wszystkich było oczywiste: statut Katalonii
jest sprzeczny z konstytucją Hiszpanii. Niemniej jednak nadal upiera się, że jak go się
trochę zmieni, żeby był zgodny z konstytucją, to będzie lepiej dla pluralizmu i demokracji w Hiszpanii. Nie wytłumaczył jednak, po co ta cała reforma autonomii, która
zdaniem opozycji oraz większości opinii publicznej wysadza w powietrze konstytucję
z 1978 roku oraz czyni z Katalonii niemal całkiem niepodległe państwo, chociaż bez
armii i polityki zagranicznej (…)”36.
Zanim ukształtował się dzisiejszy podział władzy w Hiszpanii – niezwykle skomplikowany – kraj ten przeszedł niełatwą drogę, żegnając się ze skrajnie scentralizowanym reżimem frankistowskim. Pierwszy etap tej drogi wyznaczyła konstytucja z 1978
roku, dająca początek transformacji ustrojowej. Jej efektem było między innymi
odrodzenie się regionalizmów i związane z tym dążenia do uzyskania jak największej
autonomii przez poszczególne regiony – Wspólnoty Autonomiczne. Należy pamiętać
także o ofiarach terrorystycznej organizacji separatystów baskijskich Euskadi Ta
Askatasuna (Euskadi i Wolność), czyli ETA. Choć powstała jeszcze w okresie frankizmu, to funkcjonuje do dziś, zabijając w imię ideałów opartych na mitach, nieprzystających do ideałów współczesnej Europy. Kolejny etap rozpoczął się wraz z wejściem
Hiszpanii do Unii Europejskiej. Oznaczało ono przesunięcie środka ciężkości z relacji Madryt-regiony na trójkąt regiony – Madryt – Bruksela. Daje to nowe możliwości
regionom, ale też wymaga jeszcze większej koordynacji działań w kraju i elastyczności w dobrze rozumianym interesie zarówno regionów, jaki i Hiszpanii oraz całej
Europy. Tymczasem ojczyzna Cervantesa ciągle tkwi w okowach sporu, którego
treścią jest kwestia decentralizacji i regionalizmów w Hiszpanii. Jego istotę obrazuje
tekst pióra publicysty Josepa Ramonedy, „Państwo narodów”, opublikowany w proeuropejskim dzienniku „El País” w lutym 2004 roku, kiedy powstał już nowy rząd
C. Closa, P. M. Heywood, op.cit., s. 92.
H. Tertsch, komentarz opublikowany został w „Gazecie Wyborczej”, 3 listopada 2005 r. obok artykułu M. Stasińskiego Bitwa o Katalonię.
35
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kataloński, a w kraju rządziło jeszcze Partido Popular (przeciwne dalszej decentralizacji) z premierem Aznarem. Artykuł podzielony został na pięć części, oznaczonych
kolejnymi cyframi. Oto jego najważniejsze fragmenty:
„1. (…) Autonomie przyczyniły się skutecznie do modernizacji kraju. Rozpowszechniła się nawet idea Hiszpanii pluralistycznej. (…) Kluczem do sukcesu
w postaci równowagi systemu miało być zrozumienie między Rządem centralnym i konserwatywnymi Rządami autonomicznymi. (…) Aznar nie był zdolny
do utrzymania tego ducha współpracy. (…)
2. Hiszpania pluralistyczna to nie to samo, co Hiszpania wielonarodowościowa,
o jaką zabiega się w Katalonii czy Kraju Basków. Hiszpania pluralistyczna
wychodzi z założenia, że jest tylko jedno demos – nie ważne, jak skomplikowane – i chodzi o to, żeby zoptymalizować jego zróżnicowanie poprzez decentralizację i formy samorządowe, ustalone globalnie. Hiszpania wielonarodowościowa, natomiast, wychodzi z założenia, że demos hiszpańskie to demos
utworzone z różnych narodów. I do tych narodów należy uzgodnienie, do
jakiego stopnia zdolne są rządzić się same. (…)
3. Chociaż Hiszpania pluralistyczna PSOE miałaby te same podstawy, co zjednoczona Hiszpania PP, to liberalizm autorytarny PP i liberalizm republikański
PSOE nie są tym samym. Hiszpania PP wywodzi się ze starej idei promienistego
kraju, który w Madrycie koncentruje władzę ekonomiczną i polityczną; który
ceduje kompetencje, ale nigdy nie puszcza lejców. (…)
4. Liberalizm autorytarny Aznara to forma uproszczenia politycznego. Wierna
reprodukcja starej doktryny przyjaciela i wroga. Albo się bierze udział w Aznarowej triadzie: sterowanie rynkiem, atlantyzm, patriotyzm konstytucjonalny,
albo nie ma się niczego poważnego do zaproponowania. Poza aznaryzmem jest
chaos polityków z szyldami i agitacją. To upraszczanie, skoncentrowane na
konflikcie w Kraju Basków – wszyscy przeciwko baskijskiemu nacjonalizmowi
– dało Aznarowi istotne korzyści, a wśród nich większość absolutną. (…)
5. (…) Rezultaty są już w zasięgu wzroku: projekty nowego trójpartyjnego rządu
katalońskiego, stawiające na odbudowę Kraju autonomicznego, wychodząc
z idei wielonarodowości, bez traumy, ale stanowczo, nie będą, przynajmniej na
razie, możliwe do realizacji. A dla PP otwiera się nowa perspektywa, by grać
nadal swoje skrzypce” 37.
Bez wątpienia, Hiszpania posunęła się daleko w procesie decentralizacji, choć nie
osiągnęła jeszcze statusu państwa federalnego. Być może nie przystaje on do monarchii, wszak jedyną monarchią federalną w Europie pozostaje Belgia. W tamtym kraju
jednak korona jest spoiwem łączącym dwa narody o podobnym potencjale, podczas
37

J. Ramoneda, El estado de las naciones, „El País”, 05.02.2004.
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gdy Hiszpania pozostaje krajem „promienistym” z królem obserwującym z samego
centrum ubiegające się o jak najdalej posuniętą autonomię regiony, rozsiane po
peryferiach Półwyspu Iberyjskiego.

Summary

The problem of decentralization of power and the development of regionalisms is common

in Spain – a country that never has been uniform in the cultural, linguistic, ethnical, political
or economical sense. This article describes the essence of conflicts between the partisans of
the centralized monarchy and the supporters of the decentralization and the most possible
autonomy of regions. There is presented thus some historical aspects of the problems: from
the beginnings of the Spanish nation and the big Iberian monarchy with centralized power of
the Catholic Kings till the general Franco regime. Then, the new era of the new constitution
is described too. In the Spanish constitution of 1978 is tackled the problem of decentralization
of power, but it has been not guaranteed the federal status of the country. However, the new
name of regions it has been established – the Comunidades Autónomas that have been entitled
to create their estatutos, i.e. regional “constitutions”.
This article not only presents one of the most important problems of the contemporary
Spain, but it focused too on the press reactions about it. Thus, one can read some cites of
articles published in the most important Spanish dailies: the economic prestige paper “Expansión” (“Expansion”), the famous left-linked “El País” (“The Country”) and the traditional,
conservative “ABC”. Moreover, there is presented too the regional perspective, because of some
opinions extracted from the catalan-language daily “Avui” (“Today”) and the daily “Gara” (“We
are” in euskera – the Basque language) that is edited in Basque Country and supports the
Basque separatism. The variety of opinions presented in different dailies reflects well the
essence of this Spanish “organic” problem.
In the last part of the article there is presented the same problem, but in a new perspective,
that is in relation with the European Union’s rules. Spain is a member of EU from 1986 and
from this date the relations between Madrid and Comunidades Autónomas changed. The new,
European level of power introduced new rules within Spanish system of government order.
The center of gravity passed from Madrid-CCAA relations to the triangular relations CCAAMadrid-Brussels. The Comunidades Autónomas have entered to some European organizations
that groups regions willing act for the same, common purposes on the continental or even
global level.
This article thus described the problem of the decentralization of power in Spain from the
different perspectives: the historical one, the regional one, the European one and other that
could be defined as “press one” and that reflects well the pluralism in the described question.
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1. Wstęp

Współczesne przemiany w gospodarce światowej są bezprecedensowym wyda-

rzeniem w nowożytnej historii świata. Transformacje ustrojowe w ostatnich latach1
objęły wiele państw oraz znaczną część ludności świata. Kapitalizm stał się systemem
wiodącym, po raz pierwszy, nie krępowany żadnymi hamulcami, rozwija się według
własnej logiki2. Gospodarka światowa z nastaniem nowego tysiąclecia weszła w fazę
szybkiego wzrostu gospodarczego. Zyski korporacji, wydajność pracy i produktywność kapitału rosną bardzo szybko. Mikroekonomicznemu, pozytywnemu wizerunkowi globalnej gospodarki nie towarzyszy spodziewany ład społeczny. Globalizacja
powoduje dynamiczny wzrost liczby ubogich na świecie3. Proces pauperyzacji społecznej w ostatnim ćwierćwieczu zaostrzył się jak nigdy dotąd4, co może w przyszłości zdestabilizować światową gospodarkę.

Za początek ogólnoświatowej transformacji można przyjąć reformy gospodarcze zainicjowane
w Chinach przez Deng Xiaopinga w 1978 r., po śmierci Mao Zedonga i odsunięciu od władzy tzw.
radykalistów. Reformy przeprowadzano tam ewolucyjnie. Stopniowo zwiększano przedsiębiorczość
wśród obywateli oraz powoli realizowano politykę „otwartych drzwi” względem zachodu – por. W. Maik,
Europa I. ABC Świat, Poznań 1999 oraz J. Staniszkis, Władza globalizacji, Warszawa 2003.
2
L. C. Thurow, Przyszłość kapitalizmu, Wrocław 1999.
3
World Development Indicators 2004, Bank Światowy, info z 23.04.2004; prognoza 2015: „Global
Economic Prospect 2002”, tabl. 1.8, wyd. Bank Światowy.
4
„Polska 2000 Plus” 2004, Komitetu Prognoz przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Biuletyn
nr 2.
1

188

Mirosław Geise

Polska należy do grupy państw, w których transformacje przeprowadzono według
schematu tzw. terapii szokowej5. Typ przekształceń był w dużym stopniu podyktowany stanem finansów państwa. Niestety koszty tych zmian rozłożyły się nierównomiernie, spychając wielu ludzi w ubóstwo lub na jego granice. W ciągu piętnastu lat
przekształceń nierówności społeczne w Polsce osiągnęły najwyższe rozmiary w Unii
Europejskiej6, powstały obszary o wyraźnych cechach regresu społecznego (cztery
regiony z sześciu o najwyższej skali ubóstwa w UE znajdują się na wschodniej ścianie
Polski).
Poprawa mierników aktywności gospodarczej w latach 2003–2004 skłoniła wielu
polityków oraz różne ośrodki opiniotwórcze do formułowania tezy, iż w Polsce w tym
okresie wystąpiły symptomy klasycznego ożywienia i rozkwitu gospodarczego.
W związku z powyższym należałoby oczekiwać poprawy poziomu życia dla większości obywateli.
Niestety, w porównaniu do prosperity z lat 1996–1998, podstawowe standardy
społeczne są obecnie na niższym poziomie. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę
na bardzo wysokie i trwałe bezrobocie oraz na znaczne rozpiętości dochodowe.
W 1998 r., pod koniec okresu prosperity, stopa bezrobocia wynosiła około 10%,
a rozpiętości dochodowe, w porównaniu do innych krajów Europy, były przeciętne.
Natomiast w latach 2003–2004, kiedy tempo wzrostu gospodarczego było również
wysokie, stopa bezrobocia oraz rozpiętości dochodowe okazały się najwyższe wśród
krajów poszerzonej Unii Europejskiej7.
W moim przekonaniu gospodarka polska ma dualny charakter, z jednej strony
występują zjawiska pozytywne kojarzone z okresem prosperity, a z drugiej widoczne
są symptomy regresu społecznego. Powyższy stan wynika z charakteru polityki
gospodarczej prowadzonej przez rządy RP oraz z nasilenia się procesów globalizacyjnych na świecie. W wielu krajach świata obserwuje się w ostatnich latach podobne
zjawiska, choć o odmiennej dynamice8. Artykuł ten ma na celu przedstawienie
i wyjaśnienie najważniejszych zjawisk makroekonomicznych, których splot ukształtował dualny wizerunek polskiej gospodarki.

5
6

s. 67.
7
8

J. Rodziewicz, Raport o stanie państwa polskiego, Warszawa 1999.
J. Ziemiecki, Rozpiętości dochodów w Polsce na tle innych krajów, „Gospodarka Narodowa” 2004,
Ibidem.
G. Soros, Kryzys światowego kapitalizmu, Warszawa 1999.
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2. Od optymizmu do pesymizmu

Sytuacja ekonomiczna w Polsce, mierzona wzrostem PKB, w latach 2003–2004

w stosunku do lat 2001–2002, wyraźnie się poprawiła. Tempo wzrostu gospodarczego
osiągnęło optymalną wielkość, średnio około 4,5% w stosunku rocznym. (tab.1)
Tab. 1. Tempo wzrostu PKB dla Polski w latach 1992–2004
Lata

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

(w %)

2,6

3,8

5,2

7,0

6,0

6,8

4,8

4,1

4,0

1

1,5

2003 2004
3,8

5,3

Źródło: http://www.stat.gov.pl/opracowania_zbiorcze/wskazniki/index.htm

Ten poprawny stan wyjaśnia się powszechnie bardzo dobrą sytuacją finansową
przedsiębiorstw. Wynik finansowy netto dla ogółu firm w 2004 roku wyniósł około
72 miliardów złotych i wzrósł prawie trzykrotnie (!) do 2003 r. 9 Przeciętny poziom
rentowności dla firm osiągnął w latach 2003–2004 najwyższy poziom w całym okresie transformacji. (tab. 2).
Tab. 2. Wskaźnik rentowności obrotu netto dla ogółu przedsiębiorstw
w Polsce w latach 1992–2004
Lata

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

(w %)

–1,5

–0,5

1,7

1,7

1,5

1,6

0,5

0,1

0,5

–0,2

–0,3

1,9

4,6

Źródło: http://www.stat.gov.pl/opracowania_zbiorcze/wskazniki/index.htm

Również krańcowa stopa zwrotu z inwestycji dla ogółu przedsiębiorstw odzyskała
w latach 2003-2004 tendencje wzrostową. (tab. 3), a wskaźnik oceniający płynność
finansową w przedsiębiorstwach wyraźnie się poprawił (tab. 4).
Tab. 3. Wskaźnik krańcowej stopy zwrotu z inwestycji dla ogółu
przedsiębiorstw w Polsce w latach 1997–2004
Lata

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

(w %)

0,32

0,19

0,14

0,15

0,11

0,11

0,19

0,28

Źródło: http://www.stat.gov.pl/opracowania_zbiorcze/wskazniki/index.htm

9

http://www.stat.gov.pl/opracowania_zbiorcze/wskazniki/finanseprzedsiebiorstw3.doc
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Tab. 4. Wskaźnik płynności III stopnia dla ogółu przedsiębiorstw w Polsce
w latach 1995–2004
Lata

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

(w %)

136,7

128,4

121,9

116,1

113,4

112,8

111,2

107,4

114

131,2

Źródło: http://www.stat.gov.pl/opracowania_zbiorcze/wskazniki/finanseprzedsiebiorstw3.doc

Stopa bezrobocia przestała wzrastać, a w ostatnim okresie nawet spadła. (tab. 5)
Po raz pierwszy od dziewięciu lat wzrosła liczba miejsc pracy w gospodarce (liczba
miejsc pracy w 2004 roku w stosunku do 2003 roku wzrosła prawie o osiemdziesiąt
tysięcy10).
Tab. 5. Stopa bezrobocia w Polsce w latach 2002–2005
Stopa bezrobocia

2002 r.

2003 r.

2004 r.

2005 r.

styczeń

20,1

20,6

20,6

19,4

luty

20,2

20,7

20,6

19,4

marzec

20,1

20,6

20,5

19,2

kwiecień

19,9

20,3

19,9

18,7

maj

19,2

19,8

19,5

18,2

czerwiec

19,4

19,7

19,4

18,0

lipiec

19,4

19,6

19,3

17,9

sierpień

19,5

19,5

19,1

17,7

wrzesień

19,5

19,4

18,9

17,6

październik

19,5

19,3

18,7

17,3

listopad

19,7

19,5

18,7

17,3

grudzień

20,0

20,0

19,0

17,0

Źródło: http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/praca_ludnosc/stopa_bezrobocia/index.htm

Do pozytywnych zjawisk makroekonomicznych należy zaliczyć również utrzymanie korzystnych zmian w handlu zagranicznym. Po kryzysie rosyjskim stosunek salda
obrotów towarowych handlu zagranicznego do produktu krajowego brutto osiągnął
wysoką, ujemną wartość. Od 2001 r. relacja ta systematycznie się poprawia (tab. 6).

10

http://www.stat.gov.pl/opracowania_zbiorcze/wskazniki/rynekpracy3.doc
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Tab. 6. Relacja salda obrotów towarowych handlu zagranicznego
do produktu krajowego brutto
Lata

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

(w%)

–4,9

–8,9

–11,5

–11,6

–12

–10,4

–7,6

–7,4

–6,9

–6

Źródło: http://www.stat.gov.pl/opracowania_zbiorcze/wskazniki/handelzagraniczny3.doc

Po raz pierwszy od początku transformacji Polska odzyskała dodatnie saldo
w handlu zagranicznym z niektórymi partnerami handlowymi. Szczególną uwagę
należy zwrócić na korzystny bilans w wymianie towarowej z Niemcami, naszym
głównym partnerem handlowym. Od 2002 roku saldo handlu zagranicznego z tym
państwem jest dodatnie i z roku na rok wzrasta11.
Nastroje wśród przedsiębiorców w latach 2003–2004 poprawiły się w stosunku
do lat 2001–200212 (na przykład ogólny klimat koniunktury w przemyśle w latach
2003–2004 osiągnął najwyższe wartości w całej historii gospodarczej III RP13).
W ocenie konsumentów sytuacja ekonomiczna w gospodarstwach domowych poprawiła się, wskaźnik wiarygodności konsumenckiej znajduje się w trendzie wzrostowym14.
Przedstawiony wyżej przebieg procesów makroekonomicznych w Polsce może
skłaniać do sformułowania tezy, iż gospodarka polska odzyskała stabilność ekonomiczną, a stworzone fundamenty są mocne i gwarantują trwały i wysoki wzrost
gospodarczy. Pogłębiona analiza powyższych zjawisk, z uwzględnieniem przyczyn
ich powstawania oraz interakcji zachodzących między nimi prowadzi do mniej
optymistycznych wniosków. W ocenach czynnikowych wzrostu gospodarczego
w Polsce należy zwrócić uwagę na problem długotrwałego kryzysu w inwestycjach
polskich przedsiębiorstw. Zarówno malejąca od sześciu lat stopa nakładów brutto na
środki trwałe w przedsiębiorstwach, jak ich niska dynamika, wskazują wyraźnie na
istotne przeszkody w utrzymaniu wysokiego wzrostu gospodarczego w przyszłych
okresach (rys.1).

11

htm.
12

htm.
13

htm.
14

http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/ceny_handel_uslugi/obroty_handl_zagr/2005/I-XI2005.
http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/prod_bud_inw/koniun_przem_bud_hand/2006/I/index.
http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/prod_bud_inw/koniun_przem_bud_hand/2006/I/index.
http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/prod_bud_inw/koniun_konsum/2006/KGD0106m.pdf.
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Rys. 1. Stopa nakładów brutto na środki trwale oraz dynamika inwestycji
w Polsce w latach 1995–2004.
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Źródło: http://www.stat.gov.pl/opracowania_zbiorcze/wskazniki/index.htm

Zastój w inwestycjach od końca lat 90. ubiegłego wieku wynika z charakteru
polityki pieniężnej lansowanej przez RPP. Bardzo wysokie realne stopy procentowe
kredytów wyjściowych na przełomie XX i XXI wieku15 „ustawiły” określone reguły
i kierunki transferów kapitałowych w Polsce. Banki komercyjne, będące najczęściej
w posiadaniu obcego kapitału, chętnie wykupywały obligacje rządowe i bony skarbowe, korzystając z wysokiego ich oprocentowania. Mechanizm finansowania rosnącego długu publicznego papierami skarbowymi spowodował proces zwijania inwestycji bezpośrednich w gospodarce16. Bankom coraz bardziej opłacało się, przy
rosnących realnych stopach procentowych, kredytować rząd niż przedsiębiorstwa.
Windowanie stóp procentowych na wysokich pułapach przyspieszało proces marginalizacji polityki kredytowej w strukturze działań aktywnych banków. Głównym
źródłem pozyskiwania dochodów stało się finansowanie rosnącego długu publicznego
państwa.

W Polsce w latach 1999–2002 realne stopy procentowe osiągnęły wysokie, dodatnie wartości. Tylko
w Rosji w latach 1998–1999 i w Rumunii w 1999 roku były one wyższe, kształtując się na poziomie około
20%–30%. Opracowano na podstawie: Rocznik Statystyki Międzynarodowej, GUS, Warszawa
1995–2003.
16
J. Staniszkis, Postkomunizm. Próba opisu, Gdańsk 2001.
15
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Przyjmując wysoki stopień zdekapitalizowania majątku w polskich firmach oraz
nie- innowacyjną17 jego strukturę należy uznać, iż trwały spadek stopy inwestycji
(udziału wydatków na środki trwałe do PKB) spychać będzie Polskę na peryferia
Europy. Sztywna polityka pieniężna utrzymywana w Polsce od kilku lat wypełnia
w pewnym stopniu rekomendacje tzw. konsensusu waszyngtońskiego18. Rosja i Argen
tyna19 to państwa, które wzorcowo dostosowywały swoja politykę gospodarczą do
zaleceń MFW. Skutki tych działań dla obywateli tych państw okazały się dramatyczne,
w jednym jak i drugim kraju doszło do głębokiego regresu społecznego, dochody
realne do dyspozycji dla wielu warstw społecznych obniżyły się o kilkadziesiąt procent20.
Przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce, poprawa sytuacji finansowej
w przedsiębiorstwach oraz korzystny klimatu dla inwestorów zostały osiągnięte dzięki
jednoczesnemu wystąpieniu następujących procesów:
1. deregulacji rynku pracy;
2. racjonalizacji kosztów w przedsiębiorstwach;
3. poprawie światowej koniunktury.
Ad. 1
Deregulacja rynku pracy w Polsce w ostatnich kilku latach została sprowadzona
do dwóch działań21: do dynamicznego wzrostu zatrudniania doraźnego w firmach
oraz do spadku zatrudnienia stałego. Od 1998 roku do drugiego kwartału 2005 roku
liczba miejsc pracy stałej spadła z 10.549 tys. do 7.737 tys. Natomiast liczba miejsc
pracy dorywczej w tym okresie wzrosła z 597 tys. do 2.649 tys. (rys. 2) Działanie
powyższe doprowadziły do wyraźnego zmniejszenia globalnych kosztów pracy
w przedsiębiorstwach.

J. Staniszkis, Władza globalizacji, op.cit.
W. Szymański, Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji,
Warszawa 2004.
19
U. Żuławska, Argentyna pierwszy kryzys gospodarczy XXI w., [w:] Polskie przemiany uwarunkowania
i spory, Warszawa 2002.
20
J. E. Stiglitz, Globalizacja, Warszawa 2005.
21
Deregulacja rynku pracy polega również na wykorzystaniu postępu naukowo-technicznego
w organizowaniu miejsc pracy, chodzi tutaj zwłaszcza o tworzenie miejsc pracy w domu tzw. telepraca.
Do tej pory tylko w USA udało się utworzyć około ośmiu milionów miejsc pracy w telepracy. Por.
E Kryńska, Dylematy polskiego rynku pracy, Warszawa, 2001, również idem, Stymulacja ruchliwości
pracowniczej. Metody i instrumenty, Raport IP i SS, Zeszyt nr 20, Warszawa 2001.
17

18
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Rys. 2 Praca stała i dorywcza w Polsce w latach 1998–2005
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Źródło: http://www.stat.gov.pl/opracowania_zbiorcze/wskazniki/index.htm

Deregulacja rynku pracy spowodowała spadek siły nabywczej pracobiorców. Zjawisko to potwierdza proces ograniczenia przyrostu dochodów gospodarstw domowych do dyspozycji. Dochody realne zmniejszyły swoja dynamikę wzrostu, a w 2004 r.
spadły w stosunku do 2003 r.
Obserwacja tempa zadłużania się gospodarstw domowych w sektorze bankowym
wskazuje jednoznacznie, iż wiele osób chcąc utrzymać dotychczasowy poziom konsumpcji zadłużyło się na rachunkach bieżących oraz w formie kredytów konsumenckich. (tab. 4)
Tab. 7. Tempo wzrostu należności od gospodarstw domowych
w systemie bankowym w latach 2002–2004.
Lata

2002

2003

2004

(w %)

8,5

13,6

23,2

Źródło: http://www.stat.gov.pl/opracowania_zbiorcze/wskazniki/index.htm
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Rys. 3. Dochody realne do dyspozycji w sektorze gospodarstw domowych
ogółem w latach 1996–2004
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Źródło: http://www.stat.gov.pl/opracowania_zbiorcze/wskazniki/index.htm

Tylko od 2002 do 2004 zadłużenie gospodarstw domowych w skonsolidowanym
systemie bankowym wzrosło z około 83 miliardów złotych do przeszło 115 miliardów
złotych22. Coraz niższemu przyrostowi dochodów realnych, a w 2004 r. ich spadkowi,
towarzyszyło coraz szybsze tempo wzrostu zadłużenia gospodarstw domowych
w sektorze bankowym.
Ad. 2
Czynnikiem przyspieszającym wzrost wolumenu zysku dla przedsiębiorstw
w gospodarce polskiej było zmniejszenie globalnych kosztów, które zostało osiągnięte
w okolicznościach rosnącej pozycji na rynku dużych korporacji. „Dostawy na czas”
oraz długie terminy płatności wobec dostawców (małych i średnich podmiotów)
stanowiły najskuteczniejsze narzędzia racjonalizacji kosztów operacyjnych w dużych
korporacjach23. Dzięki ich stosowaniu korporacje skutecznie przerzucały na mniejsze
podmioty wszelkie niedogodności związane z sezonowością sprzedaży i zmiennym
popytem. Długie terminy płatności dodatkowo ułatwiły korporacjom prowadzenie
http://www.stat.gov.pl/opracowania_zbiorcze/wskazniki/index.htm
W. Szymański, Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji,
Warszawa 2004.
22

23
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elastycznej polityki cenowej (marży), co również chroniło je w dużym stopniu od
spadku wolumenu zysku. Wymienione metody organizacji działalności operacyjnej
w korporacjach w znacznym stopniu „ustawiły” reguły gry dla wszystkich uczestników
rynku. Niestety sprzyjają one tylko największym podmiotom, chroniąc je przed
bankructwem w okresie kryzysu gospodarczego. W warunkach recesji z rynku będą
odpadały tylko małe i średnie przedsiębiorstwa24. Asymetryczność rynku przedsiębiorstw w Polsce widać wyraziście porównując sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw
handlowych i produkcyjnych według ich wielkości. W latach 2003–2004 pozytywne
oceny sytuacji ekonomicznej zgłaszały jedynie jednostki duże, zatrudniające powyżej
250 pracowników, pozostałe odnotowywały oceny negatywne25. Utrwalany od połowy
lat 90. dychotomiczny wizerunek gospodarki polskiej, z szybko rozwijającym się
sektorem dużych korporacji i niewydolnym sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, jest niekorzystny dla gospodarki jako całości. Same korporacje nie stworzą
trwałych fundamentów dla efektywnej gospodarki i nie rozwiążą problemów społecznych, nawet gdy ich sytuacja finansowa będzie wzorcowa. Do uzyskania optimum
społeczno-ekonomicznego potrzeba harmonijnego rozwoju wszystkich segmentów
(sektorów) gospodarki26.
Ad 3.
Poprawa kondycji finansowej w przedsiębiorstwach polskich była możliwa również
dzięki wejściu światowej gospodarki od początku XXI wieku w okres szybkiego
wzrostu. Rosnący popyt Chin na surowce pociągnął za sobą szybki wzrost cen m.in.
węgla, co znacznie zwiększyło efektywność naszego przemysłu wydobywczego. Pod
koniec 2004 r. efektywność polskiego górnictwa mierzona wskaźnikiem rentowności
obrotu brutto była najwyższa dla wszystkich działów gospodarki i wynosiła około
16%. W pozostałych działach gospodarki rentowność wahała się od około 2%
w budownictwie do około 10% w transporcie, łączności i gospodarce magazynowej.
W tym miejscu należy przypomnieć, że jeszcze pod koniec XX w. górnictwo należało
do najbardziej deficytowych działów gospodarki narodowej. Rentowność górnictwa
pod koniec 1999 r. wynosiła – 10%, co oznaczało, iż każda złotówka otrzymana ze
sprzedaży węgla generowała stratę w wysokości 10 gr. W pozostałych działach w tym
czasie odnotowywano dodatnie wartości dla tego wskaźnika, około 1%–3%27. Drugą
dziedziną w gospodarce, która wypracowywała najwyższe zyski był sektor bankowy.
Gigantyczne dochody tego sektora wynikały z charakteru polityki kredytowej oraz
24
25
26
27

Ibidem.
http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/ceny_handel_uslugi/index.htm.
Por. U. Beck, Społeczeństwo ryzyka, Warszawa 2002.
http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/finanse_pod_gosp/index.htm.
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z szybko rosnącego zadłużenia gospodarstw domowych. Stopy procentowe kredytów
konsumpcyjnych, w przeliczeniu na wielkości realne, są jednymi z najwyższych
w Europie28. Wzrost udziału wysokooprocentowanych kredytów konsumpcyjnych
w puli kredytów ogółem, przy bardzo niskich stopach procentowych dla depozytów,
przyczynił się do gwałtownego przyrostu masy zysku w bankach i w całej gospodarce.

3. Zakończenie

Podsumowując należy stwierdzić, iż wysoka efektywność dla ogółu przed-

siębiorstw nie jest efektem nasilenia pozytywnych procesów konwersji technologicznej i produktowej gospodarki. Malejąca stopa inwestycji oraz bardzo niska dynamika
przyrostu nakładów na aktywa trwałe wskazują na niewielką zdolność absorpcji przez
przedsiębiorstwa postępu naukowo-technicznego. Uzyskane efekty nominalne (znacząca masa zysku) wynikają z jednoczesnego wystąpienia opisanych w artykule zjawisk, które po pierwsze, niewiele wnoszą do pozytywnych zmian jakościowych
gospodarki, po drugie, w niektórych przypadkach stanowią wyraźne przeszkody
w dalszym bezkolizyjnym trwaniu społeczeństwa polskiego.
Najbardziej bolesny, ze społecznego punktu widzenia, wydaje się w Polsce trwały
wzrost udziału osób żyjących w ubóstwie lub w skrajnym ubóstwie (poniżej minimum
egzystencji) w liczbie osób ogółem.
Tab. 8 Mierniki ubóstwa: relatywna granica ubóstwa (Yt1) oraz minimum
egzystencji (Yt2) w latach 1993–2004
Lata

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Yt1

12

13,5

12,8

14

15,3

15,8

16,5

17,1

17

18,4

19,7

20,3

Yt2

—

6,4

—

4,3

5,4

5,6

6,9

8,1

9,5

11,1

11,7

11,8

Źródło: http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/warunki_zycia/index.htm

Powyższe zjawiska powodują szereg patologii społecznych, które mogą w przyszłości zagrozić spójności społecznej w Polsce. Perspektywy ograniczenia tych niepokojących zjawisk są mało obiecujące. Zarówno w przetwórstwie przemysłowym, handlu
oraz budownictwie przewiduje się w najbliższych miesiącach redukcje etatów. Skala

28

Ibidem.
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zwolnień wg prognoz będzie zróżnicowana, zależna od wielkości firm29. W tych
okolicznościach osoby pozostające bez pracy mogą w najbliższej przyszłości zasilić
rzesze ubogich. Rozmiary patologii rynku pracy w Polsce zwiększa niekorzystna
struktura populacji osób bezrobotnych. Liczba osób pozostających bez pracy dłużej
niż jeden rok od 1997 r. do końca 2004 r. wzrosła o prawie o 700 tys. osób, natomiast
odsetek bezrobotnych nie pobierających zasiłków w tym okresie wzrósł z 51% do
około 86%–87%30.
Procesy wykluczania społecznego są wzmacniane rosnącą polaryzacją dochodową
wśród pracowników najemnych. Najniższa możliwa rozpiętość dochodów w 2003
roku wyniosła dla grup decyli 13,2, a dla centyli około 8,731 w jednym i w drugim
przypadku jest ona najwyższa spośród wszystkich krajów UE, a tylko nieznacznie
niższa niż w USA32. W latach 2003–2004 dynamika wzrostu płac dla zarządów największych korporacji była bardzo wysoka. Tylko w I półroczu 2003 roku wynagrodzenia dyrektorów największych firm produkcyjnych wzrosły o 24%, natomiast
pensje innych pracowników pozostały praktycznie na tym samym poziomie33. Wśród
wszystkich spółek giełdowych w 2003 r. różnica między pensją szefa a szeregowego
pracownika zwiększyła się, średnie płace zarządów wzrosły o 3,4% w stosunku do
roku poprzedniego, a zarobki pozostałych zatrudnionych zmniejszyły się o 4,7%34.
Największe kominy płacowe w Polsce występują w sektorze paliwowym i bankowym35.
http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/ceny_handel_uslugi/index.htm
http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/praca_ludnosc/index.htm
31
J. Ziemiecki, Rozpiętości dochodów w Polsce na tle innych krajów, [w:] „Gospodarka Narodowa”
2004., s. 67.
32
Zdaniem wielu ośrodków opiniotwórczych w USA (Instytut Studiów Politycznych: Institute for
Policy Studies w Waszyngtonie oraz Organizacja pozarządowa: United for a Fair Economy w Bostonie)
horrendalne kominy płacowe w USA są światełkiem ostrzegawczym, symptomem, że coś bardzo złego
dzieje się w gospodarce amerykańskiej por. [w:] http://www.eurobankier.pl; źródło: „Gazeta Prawna”,
z dnia 2 grudnia 2004 r.
33
http://www.eurobankier.pl, źródło: IB/Puls Biznesu, z dnia 18 września 2003 r.
34
http://www.eurobankier.pl, źródło: Bankier.pl, z dnia 4 stycznia 2005 r.
35
Wśród dziesięciu najwyżej zarabiających menagerów w Polsce w 2004 r. aż sześciu to członkowie
zarządu przedsiębiorstwa PKN Orlen, z prezesem Z. Wróblem na czele, którego roczne wynagrodzenie
za 2004 r. wyniosło 13 milionów złotych. Również w sektorze bankowym wynagrodzenia dla kadry
menadżerskiej były kilkukrotnie wyższe niż w pozostałych działach gospodarki. Zgodnie z zestawieniem
ubiegłorocznych wynagrodzeń zarządów 14 największych banków w Polsce wiceprezesi banków zarabiali
przeciętnie 109 tys. zł miesięcznie. Jest to kwota trzy, cztery razy wyższa niż na podobnych stanowiskach
w innych działach gospodarki, a niemalże pięćdziesiąt razy większa od przeciętnego wynagrodzenia
w naszym kraju. Rekordowe zarobki zanotowano w Bankach: BPH oraz Millenium. Miesięczne płace
dla członków zarządów tych firm wahają się w przedziale od 400 tys. do 600 tys. złotych miesięcznie.
Por. Bankier.pl, z dnia 7.04.2005.
29
30
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W Polsce nastąpiło połączenie niebezpiecznych zjawisk, wysokiej stopy bezrobocia,
w tym strukturalnego, niskiej stopy zatrudnienia oraz wysokiej rozpiętości dochodowej. Między tym zjawiskami zachodzą sprzężenia zwrotne. Z jednej strony wysokie
bezrobocie i jego długotrwały charakter zwiększają różnice społeczne, a z drugiej,
rozpiętości dochodowe utrwalają niewielką skłonność do tworzenia nowych miejsc
pracy. W związku z powyższym wydaje się w pełni uzasadnione zalecanie służbom
publicznym aktywne działanie w obszarze walki z bezrobociem i ubóstwem. Brak
odpowiedniej polityki państwa może spotęgować negatywne zjawiska prowadząc do
głębokiej polaryzacji społecznej.
Kończąc należy stwierdzić, iż opisane w artykule zjawiska są wynikiem intensyfikacji procesów globalizacyjnych na świecie. Polska podąża ścieżką dostosowań globalizacyjnych zalecanych przez MFW. Deregulacja rynku pracy, polityka wysokich realnych
stóp procentowych oraz brak preferencji podatkowych dla rodzimego kapitału jednoznacznie świadczą o tym procesie. Rosnący dług publiczny oraz niebezpieczne trendy
demograficzne (starzenie się społeczeństwa, emigracja) spowodują w przyszłości
konieczność wprowadzenia bolesnych reform fiskalnych, które jeszcze bardziej utrudnią dojście do standardów społecznych, nawet w okresach ożywienia i rozkwitu
gospodarczego. W tych warunkach kluczowe dla przyszłości Polski wydaje się efektywne wykorzystanie funduszy unijnych. Zmarnowanie tych środków oznaczać będzie
zapaść cywilizacyjną oraz dołączenie Polski do grona tzw. republik „bananowych”.

Summary:

The article is devoted to the contemporary transformational phenomena in Poland,
in comparison to analogous worldwide phenomena. The intensification of globalization
processes and the lack of a proper reaction of the Polish government have caused the creation
of the dual structure in the Polish economic system. On one hand, there are the positive
phenomena which are associated with the periods of prosperity while, on the other hand,
there are also clear symptoms of social regression. The aim of this article is to present and
explain the most distinctive macroeconomic phenomena whose interaction have influenced
the creation of the dual nature of the Polish economy.
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Bariery dla przedsiębiorczości

Postępująca liberalizacja gospodarki i dostosowanie polskiego ustawodaw-

stwa, nie tylko gospodarczego, do wymogów Unii Europejskiej nie doprowadziły
niestety do usunięcia większości barier hamujących rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Nie trzeba szerzej uzasadniać jak ogromne znaczenie ma rozwój przedsiębiorczości dla sukcesu gospodarczego Polski i każdego innego kraju. Można też
z łatwością wskazać na te kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które w trakcie kilkunastoletniego okresu transformacji osiągnęły największe sukcesy dzięki rozwojowi
przedsiębiorczości, pobudzeniu tego procesu przez odpowiednią politykę gospodarczą i tworzenie odpowiednich warunków do wyzwolenia ludzkiej kreatywności. Jak
bowiem stwierdzono w opublikowanym w ubiegłym roku w naszym kraju raporcie
„przedsiębiorczość to przede wszystkim stan umysłu, proces tworzenia i rozwijania
aktywności gospodarczej poprzez podejmowanie ryzyka, bycie kreatywnym, innowacyjnym i zarządzanie w ramach nowej lub istniejącej organizacji”1.
Faktem jest, że specyficzną cechą współczesnej przedsiębiorczości jest skrócenie
średniego cyklu działania statystycznego przedsiębiorstwa. Nie zawsze nowe przedsiębiorstwo znika z rynku. Młode przedsiębiorstwo jest bowiem zorientowane na
korzystanie z najnowszych technologii i stosowanie zinformatyzowanych systemów
zarządzania, a nawet gdy ulega likwidacji, staje się elementem nowej struktury poprzez
„wchłonięcie” przez silniejszego partnera. Jest także pewną prawidłowością, że nowe
firmy najczęściej zakładają przedsiębiorcy w przedziale wiekowym 20–35 lat. Natomiast przyczyną obserwowanego obecnie osłabienia dynamiki rejestrowanych firm
1

Zob. Przedsiębiorczość w Polsce 2004, cyt. wg I. Dryll, Pogoda dla przedsiębiorczych, „Nowe Życie
Gospodarcze” 2004, nr 14, s. 4.
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w naszym kraju jest nie tylko wyczerpywanie się rezerw prywatyzacyjnych lecz
określona struktura wiekowa ludności, która powoduje m.in., że ludzie młodzi rozpoczynający aktywność zawodową raczej „szukają dla siebie miejsca” w strukturach
ustabilizowanych, zamiast inicjować nowe lub poszukują dla siebie pracy na rynku
UE. Główną przyczyną tego niepokojącego stanu rzeczy są istniejące liczne bariery,
które nie sprzyjają rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw.
W poniższych uwagach omówione zostaną ograniczenia hamujące przedsiębiorczość przy końcu lat 90. i na początku 2004 roku. Podstawą oceny licznych barier
tkwiących zarówno w otoczeniu jak i samym przedsiębiorstwie będą w tym pierwszym
okresie wyniki badań Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich
Przedsiębiorstw. Potwierdzają one występowanie licznych trudności, które pochodzą
z różnych źródeł. Za największe ograniczenia rozwoju przedsiębiorczości w latach
1998–1999 w małych i średnich przedsiębiorstwach uważano bariery:
− finansowe (95,5% wskazań),
− rynkowe (89% wskazań),
− prawne (85% wskazań),
− społeczne (83,5% wskazań),
− informacyjne (81% wskazań)2.
Faktem jest, że nowe technologie, nowoczesna technika wytwarzania, wprowadzanie nowych produktów wymagają nakładów finansowych. Dotyczy to małych
i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz o różnym
zasięgu działania. Brak środków finansowych wydaje się być poważną barierą w zarządzaniu przez przedsiębiorczość. Wiąże się to z bardzo wysokim oprocentowaniem
kredytów udzielanych przez banki komercyjne. Regularnie z kredytu korzysta jedynie
około 15% małych i średnich przedsiębiorstw. Do innych ograniczeń utrudniających
korzystanie z usług bankowych należą niska jakość obsługi, skomplikowane przepisy
i procedury bankowe oraz wysokie prowizje i opłaty bankowe3.
Innymi barierami w rozwoju omawianych przedsiębiorstw były w omawianym
okresie bariery innowacyjno-technologiczne, związane z przestarzałym parkiem
maszynowym i trudnością dostępu do nowych technologii, zarządzania – związane
głównie z szerokim zakresem obowiązków i niskim stopniem specjalizacji kadry
kierowniczej, oraz utrudnienia informacyjne – związane z technicznymi, finansowymi
i organizacyjnymi problemami dostępu do informacji.

2
Zob. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998–1999, Polska
Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000, s. 238.
3
Por. W. Prątkowski, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Przemiany i perspektywy
polityki gospodarczej, K. Piech (red.), Warszawa 2001, s. 146–147.
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Duże utrudnienia dla wielu małych i średnich firm stanowią bariery rynkowe
i prawne. Te pierwsze wynikają zapewne z obaw małych i średnich przedsiębiorstw
przed konkurencją ze strony dużych firm (polskich i zagranicznych), braku powiązań
i kooperacji zwłaszcza z dużymi przedsiębiorstwami, braku dostępu do rynków
zagranicznych oraz ograniczonego popytu. Natomiast bariery prawne małych
i średnich przedsiębiorstw są przede wszystkim związane z niejasnością i niestabilnością przepisów prawnych.
Należy zaznaczyć, że w 2004 roku zaszły pewne, korzystne zmiany w sferze legislacji oraz polityki rządu wobec przedsiębiorstw. Do tych najbardziej korzystnych
zmian można zaliczyć: obniżenie stawki CIT do 19 proc., dzięki czemu wprowadzany
w Polsce od początku 2004 roku podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) należy
do najniższych w Europie. Po dokonaniu znacznego uproszczenia rozliczeń w ostatnich latach zmniejszyły się też obowiązki w zakresie dokumentacji podatkowej. Stanowią one mniejszą obecnie barierę utrudniającą działalność gospodarczą. Druga
zmiana to uchwalenie przez Sejm 28 maja 2004 roku (i 2 lipca – po poprawkach
Senatu) ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nierozwiązany jednak pozostał problem ograniczonego dostępu do niezbędnych środków na finansowanie
działalności. Od dawna bowiem największym problemem w fazie wstępnej procesu
działalności gospodarczej jest pozyskanie źródeł finansowania. Mimo wielu teoretycznych możliwości - kredyty i pożyczki bankowe, leasing, faktoring, gwarancje
i poręczenia, fundusze inwestycyjne typu „venture capital” lub dostępne ostatnio
fundusze unijne, małe i średnie przedsiębiorstwa muszą często znajdować prywatne
źródła finansowania, ponieważ dostęp do kredytów bankowych okazuje się dla nich
za trudny.
Powody, dla których banki nie chcą udzielać tym podmiotom kredytów są różne,
zależnie od istniejących uwarunkowań. Można jednak wskazać trzy główne powody,
dla których małe i średnie przedsiębiorstwa są dla banków mało atrakcyjnymi klientami. Po pierwsze, wielu z nich brakuje aktywów niezbędnych do zabezpieczenia
pożyczek. Po drugie, często nie mogą udokumentować relatywnie długiej „historii”
firmy i jawią się bankom jako obcy. Po trzecie, ich właścicielom i menedżerom często
brak umiejętności by poprawnie wypełnić zawiły wniosek o kredyt czy przygotować
projekt biznes planu. Wreszcie, wiele takich przedsiębiorstw potrzebuje kredytów
krótkoterminowych na kapitał obrotowy, kredytów o niskich marżach zysku, na które
jeszcze trudniej zdobyć zabezpieczenie. Często nowe uruchamiane firmy nie mają
nawet minimalnego zabezpieczenia i tym samym nie mogą uzyskać potrzebnych im
na starcie pożyczek bankowych. Do niedawna działające w naszym kraju banki i instytucje koncentrowały się na obsłudze dużych podmiotów, a także na finansowaniu
deficytu skarbu państwa. Od kilku lat w wyniku zaostrzenia się konkurencji na rynku
usług finansowych banki zauważyły, że udzielanie kredytów małym i dużym firmom
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też może być korzystną lokatą kapitału. Doprowadziło to do zwiększenia aktywności
kredytowej banków, które jednak najchętniej udzielają pożyczek raczej większym niż
mniejszym firmom.
Należy jednak zaznaczyć, że w naszym kraju dominują jednak firmy najmniejsze,
zatrudniające do 9 osób, które w 2004 roku stanowiły w strukturze przedsiębiorstw
aż 95 proc. W rejestrze regon zarejestrowanych jest ponad 3,4 mln tego rodzaju
małych firm „mikroprzedsiębiorstw”, z tego działa blisko 1,7 mln. Mikroprzedsiębiorstwa zatrudniają 3,2 – 3,4 mln pracowników, tj. 20 proc. zatrudnionych w gospodarce,
pracują w nich przeciętnie po 2 osoby. Należy dodać, że oprócz dominujących mikroprzedsiębiorstw, 3,8 proc. stanowią firmy małe, zatrudniające od 10 do 49 osób, 0,8
proc. średnie (50-249 pracowników) i 0,2 proc. firmy duże (powyżej 250 pracowników)4. Pomimo faktu, że w 2004 roku 76 działających w Polsce instytucji posiadających
fundusze pożyczkowe udzieliło około 77 400 pożyczek o łącznej wartości 952,5 mln
złotych, to stosunkowo niewiele tych środków trafiło do małych i średnich firm.
W opinii wielu właścicieli i menedżerów małe i średnie firmy nadal mają ograniczony
dostęp do zewnętrznych źródeł zasilania finansowego. Natomiast w opinii banków
małe i średnie przedsiębiorstwo jest bardzo trudnym klientem o niskiej wiarygodności, niosącym za sobą wysokie ryzyko.
Jednak coraz więcej banków i instytucji finansowych zdaje sobie sprawę z tego, że
sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest jednym w najbardziej obiecujących
segmentów rynku. Pierwsze przekonały się o tym największe banki, które małym
i średnim przedsiębiorcom oferują swoje usługi w pakietach. Zmiany poszły w ostatnich paru latach w kierunku upraszczania trybu ubiegania się o kredyt, dostosowywania go do prowadzonej przez małe i średnie przedsiębiorstwa księgowości i ewidencji podatkowej. Banki i zresztą nie tylko banki zdają sobie także sprawę, że rozwój
sektora małych i średnich przedsiębiorstw w dużej mierze zależy od wielkości kapitału
rozwojowego, a więc od możliwości samofinansowania oraz od dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania. Nadal jednak zdolność tego sektora w naszym kraju,
a zwłaszcza przedsiębiorstw przemysłowych, do finansowania rozwoju, zarówno ze
źródeł wewnętrznych jak i zewnętrznych jest ograniczona. Bez zwiększenia tej zdolności, szanse poprawy konkurencyjności tego sektora, tak w kraju jak i za granicą
będą niewielkie.
Należy zaznaczyć, że w zależności od oceny sytuacji przedsiębiorstwa przez właścicieli-menedżerów podawane są różne bariery utrudniające ich rozwój. Potwierdzają
to wyniki badań Narodowego Banku Polskiego zawarte w tabeli 1.

4

Zob. I. Dryll, op.cit., s. 8. Por. Małe firmy oceniają sytuację gorzej, wywiad z M. Pietrewiczem,
„Rzeczpospolita” z dnia 10.02.2005.
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Tabela 1. Bariery rozwoju według klas oceny sytuacji przedsiębiorstwa
Ocena sytuacji

Najczęściej wymieniane bariery rozwoju

Bardzo dobra

Podatki (21,6 proc.), akcesja do UE (20,5 proc.)

Dosyć dobra

Podatki (18 proc.), akcesja do UE (13,8 proc.), kurs walutowy (13,3 proc.)

Słaba

Zatory płatnicze (18,1 proc.), popyt (17,2 proc.), kurs walutowy (17,2 proc.)

Zła

Płynność (21,4 proc.), popyt (16,7 proc.), konkurencja (16,7 proc.), kurs walutowy
(16,7 proc.), inflacja (16,7 proc.)

Bardzo zła

Popyt (23,1 proc.), recesja (15,4 proc.), trudno o kredyt (15,4 proc.), płynność
(15,4 proc.), akcesja do UE (15,4 proc.)

Źródło: NBP.

W bardzo dobrej i dosyć dobrej sytuacji firmy najczęściej wymienioną barierą
okazują się podatki, natomiast w sytuacji słabej i złej zatory płatnicze i płynność
finansowa, a także słaby popyt.
O ile do 2002 roku odzyskiwanie należności stanowiło problem numer jeden
polskiej przedsiębiorczości, to najnowsze badania potwierdzają, że w 2004 roku
czynnik ten uplasował się dopiero na piątej pozycji w rankingu barier prowadzenia
działalności. W ubiegłym roku głównym czynnikiem hamującym wzrost małych
i średnich przedsiębiorstw były zbyt wyśrubowane podatki oraz parapodatki, czyli
pozapłacowe (składkowe) koszty pracy (por. z zestawieniem nr 1).
Zestawienie 1. Wpływ różnych czynników na funkcjonowanie firmy
(od 1–2 jest sprzyjające, od 3–5 tworzy bariery)
Wysokość obciążeń składkowych kosztów pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,23
Wysokość podatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,13
Nieelastyczne prawo pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,84
Procedury administracyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,76
Konkurencja ze strony uprzywilejowanych firm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,72
Funkcjonowanie banków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,69
Konkurencja ze strony szarej strefy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,68
Występujące zatory płatnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,67
Obecny poziom stóp procentowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,58
Obecny poziom infrastruktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,48
Zła informacja o konsekwencjach wejścia do UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,46
Obecny popyt na produkty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,38
Obecny poziom kursów walutowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,36
Dostępność źródeł finansowania na dobrych warunkach 	��������������������������3,34
Obecny poziom inflacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,30
Brak wykwalifikowanych pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,24
Źródło: „Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw” 2004, nr 4, s. 6.
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Zwraca uwagę fakt, że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej nie spowodowało
większych trudności w funkcjonowaniu polskich małych i średnich firm. Okazało się,
że ocena ich konkurencyjności była lepsza na początku 2004 roku niż w poprzednim
roku. Polskim firmom udało się bowiem znacznie poprawić ceny, jakość oraz sposoby
promocji i dystrybucji.
Jak wyżej wspomniano od początku roku wprowadzono w Polsce 19 proc. podatek CIT, który jest jednym z najniższych w Europie. Nie oznacza to jednak, że od
razu zniknęły wszelkie obciążenia fiskalne. Nadal bowiem w polskim prawie
podatkowym występują różne „dziury”, które umożliwiają różną interpretację.
Ponadto polscy przedsiębiorcy wskazują nie tylko na określony w ustawie poziom
opodatkowania, lecz także na wysokie obciążenia o charakterze parapodatkowym
i socjalnym (składki ZUS, obowiązek tworzenia funduszu socjalnego), niemożność
zaliczania pracy własnej w koszty uzyskania przychodów przez właścicieli firm
prowadzonych w formie działalności gospodarczej osób fizycznych, nieregularną
aktualizację wyceny środków trwałych, nadmierną częstotliwość rozliczeń podatkowych, uciążliwe regulacje związane z podatkiem VAT i podatkiem akcyzowym
oraz zasadę odprowadzania podatku dochodowego przed faktycznym uzyskaniem
dochodów.
Dla dużych przedsiębiorstw realizujących równolegle znaczną liczbę rozliczeń,
ryzyko wynikające ze zwłoki czasowej między momentem powstania obowiązku
podatkowego a momentem faktycznej zapłaty faktur jest mniejsze niż w przypadku
małych i średnich przedsiębiorstw, zależnych często od kilku lub nawet pojedynczych
kontrahentów. Długie cykle spłaty nagminnie występujące w obrocie gospodarczym
powodują ogromne zagrożenie utraty płynności. Dopełnieniem problemu jest bardzo
słaba skuteczność sądowej egzekucji roszczeń.
Do wyżej omówionych barier hamujących rozwój małych i średnich firm w naszym
kraju należy dodać szybko rosnące koszty pracy. Jest pewnym paradoksem, że pracownicy zarabiają stosunkowo mało, natomiast ogólne koszty zatrudnienia są bardzo
wysokie. Skala pozapłacowych kosztów, różnego rodzaju narzutów, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a przede wszystkim
na ZUS jest tak duża (zwłaszcza, jeśli dodać opłacane święta, dni wolne itp.), że
pracodawcy na ogół nie stać na godziwe wynagrodzenie. Wprawdzie Polska nadal
charakteryzuje się relatywnie niskimi kosztami pracy w porównaniu z krajami UE,
to jednak wysoce niekorzystna jest struktura kosztów. Koszty płacowe (wynagrodzenia netto, podatek dochodowy, ubezpieczenia społeczne) stanowią około 70 proc.
kosztów związanych z zatrudnieniem, koszty pozapłacowe (składki na ZUS płacone
przez pracodawcę, składki na Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz socjalny
– od ubiegłego roku nieobowiązkowy, z wyjątkiem pracodawców sfery publicznej,
wydatki na kształcenie pracowników) ponad 30 proc.
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W ocenie ogromnej większości właścicieli firm małych i średnich właśnie koszty
pracy po wysokich podatkach stanowią największą barierę dla rozwoju tych firm.
Oprócz tych barier napotykanych w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej
należy dodać nasilającą się konkurencję oraz biurokratyzm i uciążliwe procedury
administracyjne. Przykładowo aż 20 proc. czasu poświęconego na prowadzenie
biznesu mali i średni przedsiębiorcy spędzają w przeróżnych urzędach. Ten czas jest
dwukrotnie dłuższy niż poświęcony „na myślenie”: analizowanie zmian zachodzących
w otoczeniu i trzykrotnie dłuższy od czasu poświęconego na spotkania branżowe
i konferencje naukowe. Natomiast najważniejszymi czynnikami zniechęcającymi do
założenia własnej firmy są: brak pieniędzy na rozpoczęcie działalności, zbyt duże
ryzyko, częste zmiany przepisów, niestabilny system podatkowy oraz brak dobrego
pomysłu na firmę. Istotną barierą jest tu także przebrnięcie przez wszystkie procedury
potrzebne do uruchomienia działalności gospodarczej. Dla porównania należy podać,
że w Polsce rejestracja firmy trwała w 2004 roku średnio 31 dni, istotnie krócej niż
np. w Niemczech (czterdzieści kilka dni), Czechach (ok. 90 dni) czy na Słowacji
(ponad 60 dni), a przede wszystkim w Hiszpanii (blisko 120 dni), lecz wielokrotnie
dłużej niż w Australii, Kanadzie, Danii czy USA (kilka dni). Wedle danych Banku
Światowego koszt rozpoczynania działalności w odniesieniu do dochodu narodowego
per capita jest w Polsce stosunkowo wysoki. Wyższym relatywnie kosztem zakładania
firmy charakteryzują się Węgry, Włochy czy Grecja.
O ile jednak mniej lub bardziej uciążliwe procedury administracyjne można
uprościć stosunkowo szybko – postulat tzw. jednego okienka został zawarty w ustawie
o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 roku – to znacznie trudniej jest doprowadzić do odczuwalnego zmniejszenia podatków i innych, omówionych wyżej
obciążeń parapodatkowych. Polityka państwa powinna więc w większym niż dotąd
stopniu sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości i niwelować największe ograniczenia
dla rozwoju firm małych i średnich, które w coraz większym stopniu decydują
o wzroście gospodarczym i poziomie dobrobytu ludności naszego kraju.
Trudno przewidzieć, jakie nastąpią zmiany w polityce wspierania rozwoju polskich
przedsiębiorstw, a także przedsiębiorstw zagranicznych działających w naszym kraju.
Wydaje się jednak, że zmiany takie muszą nastąpić w najbliższym czasie, jeśli Polska
chce nie tylko utrzymać swoją dotychczasową pozycję konkurencyjną, lecz także
doprowadzić do dalszego wzrostu konkurencyjności w skali makro- i mikroekonomicznej.
Znane są dosyć dobrze podstawowe elementy składowe polityki ukierunkowanej
na pobudzanie wzrostu konkurencyjności. Nie trzeba tu więc wyważać otwartych
drzwi. Do tych elementów omawianej polityki należą m. innymi: liberalny system
handlu zagranicznego i otwartość gospodarki oraz brak utrudnień dla importu
towarów i usług, silna orientacja proeksportowa i wspieranie eksportowej ekspansji
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małych i średnich firm, uproszczone procedury i regulacje prawne umożliwiające
podejmowanie działalności gospodarczej bez dodatkowych kosztów, związanych
z uzyskiwaniem pozwoleń i koncesji, równe warunki konkurencji pomiędzy firmami
krajowymi oraz działającymi w naszym kraju firmami zagranicznymi, aktywna
polityka rządu ukierunkowana na pozyskiwanie zagranicznych inwestycji, wspieranie
tworzenia grup dużych i małych przedsiębiorstw, zapewnienie odpowiedniego dostępu
do kapitału finansowego oraz odpowiedniej infrastruktury, a także stałe inwestowanie
w kapitał ludzki i rozwój różnych form kształcenia.

Summary

Liberalization of the Polish economy and the changes in the legislation did not remove

many barriers hindering the development of the small and medium-size enterprises. Those
enterprises have still difficult access to credits as well as are overburdened with various salary
and non-salary costs. Also the fiscal burdens and administrative procedures are viewed as the
serious barriers, which cannot be removed without the change of the state’s policy.
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1. Wstęp

Zauważalna nieco przyśpieszona, jak się wydaje, internacjonalizacja1, której

zostały poddane polskie małe przedsiębiorstwa, wywołała zwiększone zapotrzebowanie na poszukiwanie efektywnych źródeł stymulowania ich potencjału konkurencyjnego, którego nagromadzenie stanowi niemal niezbędny warunek dopuszczający
do uczestnictwa w rywalizacji na obszarze jednolitego rynku europejskiego. Przy
czym, co warto dodać, jego powstanie stanowi wyraz daleko zaawansowanej formy
integracji struktury rynku, która jednocześnie może uchodzić za wytwór ewolucji,
na drodze której można wyróżnić następujące etapy2:
• utworzenie strefy wolnego handlu,
• ustanowienie unii celnej,
• powołanie wspólnego rynku,
• zawiązanie unii gospodarczej i walutowej,
• unifikacja polityki monetarnej, fiskalnej i socjalnej.
Obserwowany w Europie proces ponadnarodowej integracji, przyczynił się
w znacznej mierze do ograniczenia barier granicznych, ułatwiając tym samym globalizacji drogę na podbój tego kontynentu. I choć integracja regionalna znacząco
Termin ten oznacza wychodzenie przedsiębiorstwa poza dotychczas obsługiwany rynek krajowy
na rynki zagraniczne. Por. N. Daszkiewicz, Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we
współczesnej polskiej gospodarce, Gdańsk 2003, s. 5.
2
P. Dominiak, J. Wasilczuk, N. Daszkiewicz, Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich, Gdańsk 2005, s. 8.
1
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przysłużyła się globalizacji, to jednak w znacznej mierze było to efektem ubocznym,
nie zaś celowym aktem tworzenia. Bo o ile integracja stanowiła w pełni świadome
i celowo wdrażane działanie państw, o tyle globalizacja w gruncie rzeczy była procesem w znacznej mierze spontanicznym, kierowanym jedynie oddolnie przez transnarodowe korporacje.
Jednak co ciekawe, pomimo że integracja otworzyła drzwi rynku europejskiego dla
globalizacji, to obecnie sama postrzegana jest za alternatywę wynikających z niej
zagrożeń i wyzwań3.
Pozostaje jeszcze na tym tle umiejscowić jednolity rynek europejski, który stanowi
daleko zaawansowaną formę integracji4.
W celu zwiększenia przejrzystości dokonanej systematyki podstawowych pojęć
związanych z przejawami działalności małych przedsiębiorstw, zostaną one przedstawione w formie schematu zamieszczonego na rysunku 1.
Rys. 1. Usytuowanie i struktura
jednolitego rynku europejskiego na tle relacji pojęciowych między
internacjonalizacją, globalizacją a integracją
INTERNACJONALIZACJA

Jednolity rynek europejski
małe przedsiębiorstwo
Rynek krajowy
i lokalny
INTEGRACJA
GLOBALIZACJA

Źródło: opracowanie własne.

Jak można łatwo zauważyć, centralnym punktem budowy powyższego schematu
zależności stały się między innymi małe przedsiębiorstwa. Umożliwiło to bowiem
przyjęcie, jakże istotnej dla niniejszego opracowania, perspektywy, z której prowadzona obserwacja pozwoliła dostrzec, że generowane w otoczeniu zmiany, będące
pochodną wskazanych procesów, przedsiębiorcy prowadzący je odczytują najczęściej
jako zagrożenia. Dlatego też, niezwykle ważne jest, zwłaszcza ze względu na koniecz3
4

W. Szymański, Globalizacja, wyzwania i zagrożenia, Warszawa 2002, s. 42.
P. Dominiak, J. Wasilczuk, N. Daszkiewicz, Małe…, op.cit., s. 6–9.
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ność ograniczenia odczuwalnego przez przedsiębiorców niepokoju, jak najdokładniejsze i najszybsze ich rozpoznanie, które z kolei może stanowić bazę do podjęcia
przez nich właściwych działań na rzecz dostosowania się do powstałych warunków.
Ponadto ich reakcja uzależnia zdolność polskiej gospodarki do sprostania zewnętrznej konkurencji.
Wyznaczane przez jednolity rynek europejski warunki powodują, że decyzja
o przystąpieniu do niej, w coraz mniejszym stopniu staje się wyrazem woli przedsiębiorcy a w znacznie większym podejmowana jest pod presją czynników otoczenia.
I choć, nie wydaje się by sytuacja ta mogła zagrozić bezpośrednio autonomii przedsiębiorcy, to jednak w sposób zdecydowany wskazuje na zwiększoną podatność jego
działań na uwarunkowania zewnętrzne. Bo oczywiście, nie można zabronić przedsiębiorcy kierowania swoim przedsiębiorstwem w sposób nastawiony na unikanie
konkurencji, ale niemal natychmiast skłania to do postawienia pytania o zasadność
takich decyzji. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa związane jest nieuchronnie z cyklicznością zmian zachodzących w otoczeniu, a tym samym powodujących, że ich
uniknięcie jest mało realne5. Warto przy tym dodać, że efektem owej zmienności jest
stale dokonująca się transformacja pozycji rynkowej zajmowanej przez dane przedsiębiorstwo. W tym kontekście można zauważyć, że jedyną naprawdę pewną rzeczą
są więc zmiany, które powinny wyzwalać we współczesnym człowieku i organizacjach
przez niego prowadzonych nie tylko samą umiejętność stałego obcowania z nimi, lecz
wzmocnioną zdolność ich wykorzystania na rzecz osiągnięcia sukcesu6.
Jednak to przedsiębiorcy ostatecznie zadecydują, czy podejmą nowe wyzwania
napływające z rynku, czy też wybierając inny kurs zgodzą się na powolną marginalizację swojej roli. I z pewnością z takimi działaniami należy się liczyć, tym bardziej,
że niektóre małe przedsiębiorstwa charakteryzują się ograniczoną czułością na
napływające do nich sygnały prorozwojowe7. Ponadto czynnikiem hamującym rozwój
a tym samym i aktywne włączenie się do gry rynkowej, może być obawa przedsiębiorców o utratę kontroli nad wzrastającą organizacją.
Niemniej, można przyjąć założenie, że większość przedsiębiorców zmierza
w kierunku rozwoju poprzez poprawę zajmowanej pozycji konkurencyjnej. Dlatego
też wsparcie dla realizacji tych zamierzeń wymaga emisji czytelnych sygnałów pro-

5
J. Ostaszewski, Z. Fedorowicz, T. Kierczyński, Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce,
Warszawa 2004, s. 101–102.
6
P. F. Drucker, Zarządzanie w czasach burzliwych, Warszawa 1995, s. 66.
7
Szerzej na temat podatności małych przedsiębiorstw na sygnały napływające z otoczenia zobacz w:
J. Karpacz, B. Nogalski, A. Wójcik-Karpacz, Rola umiejętności komunikacyjnych w budowie sukcesu
rynkowego małych przedsiębiorstw, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”,
Sopot 2005, nr 4, s. 323–330.
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rozwojowych z makrootoczenia regionalnego i państwowego8. Oczywistym powinno
być także, że zapewnienie skuteczności stosowanych instrumentów polityki stymulującej rozwój przedsiębiorczości, wymaga ich odpowiedniego zestrojenia. A zatem
zbudowania spójnego programu działania w regionie opartego na różnorodnych
instrumentach. To z kolei wymaga ich odpowiedniego zastosowania, by współgrały
one ze sobą kierując swoje działania wprost do przedsiębiorców.
Jednak pojawiający się problem nie kryje się jedynie w zaletach kompozycji oddziaływania instrumentów, ale i umiejętnościach jego przedstawienia we właściwym
miejscu i czasie. Oczekiwać zatem można, iż podejmowane przez samorządy działania zostaną skierowane w odpowiednim czasie precyzyjnie do określonych rodzajów
przedsiębiorstw.
Przy czym, za najodpowiedniejsze w obecnych warunkach należy rozumieć te
działania, które zostaną ustalone w wyniku prowadzonego dialogu przedsiębiorców
z samorządem, mogąc stanowić cenny fundament programu na rzecz rozwoju
regionu.
W jego ramach powinny zaś być zakodowane czynniki, które będą oddziaływać
na:
• rzecz systematycznego wyzwalania postaw przedsiębiorczych,
• kreowanie „ducha” walki konkurencyjnej wśród przedsiębiorców,
• wzmocnienie postaw przedsiębiorców w kierunku dynamizowania rozwoju ich
przedsiębiorstw.
Wskazane cele będą mogły więc zostać zrealizowane tylko wówczas, gdy zostaną
zastosowane odpowiednie instrumenty szczegółowe.

2. Identyfikacja czynników stymulujących
rozwój przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim

Celem niniejszego opracowania jest próba identyfikacji i oceny stosowanych

w regionie świętokrzyskim instrumentów stymulowania przedsiębiorczości wśród
osób prowadzących małe przedsiębiorstwa. Realizacja tego zamierzenia może przyczynić się także do wskazania ewentualnych kierunków zmian w zakresie ich stosowania.
Podstawą do realizacji tych zamierzeń będą wyniki badań, które zostały przeprowadzone wśród przedsiębiorców prowadzących małe przedsiębiorstwa w regionie

8

Por. N. Daszkiewicz, Internacjonalizacja…, op.cit., s. 6.
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świętokrzyskim. Badanie ankietowe9 zrealizowano w maju 2003 roku na próbie10 271
małych przedsiębiorstw, wylosowanych według schematu losowania warstwowego
proporcjonalnego i ponowione w maju i czerwcu 2005 roku na tej samej próbie
badawczej, przy czym w miejsce przedsiębiorstw, które nie udzieliły odpowiedzi, bądź
zostały zlikwidowane, wylosowano nowe.
Objęcie analizą właśnie tego obszaru problemowego wydaje się celowe, zwłaszcza,
gdy uchwycimy go w optyce nastawionej na zwiększenie efektywności oddziaływania
instrumentów stosowanych przez samorząd terytorialny na rozwój przedsiębiorczości. Tym bardziej, że realizacja właśnie tego zadania wkomponowana jest na stałe
w jego funkcję pełnioną na swoim obszarze11. Przy czym, nie można w żadnym
wypadku pominąć, że stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości obok funkcji gospodarczych, wydatnie kształtuje też zjawiska zachodzące na płaszczyźnie społecznej na
danym terenie.
Działalność samorządu terytorialnego stanowiąc ważny składnik makrootoczenia
małych przedsiębiorstw powinna pełnić funkcję emitenta bodźców zachęcających
przedsiębiorców do podejmowania określonych działań, które powinny skutkować
dwojako. Po pierwsze, rozwojem samych przedsiębiorstw, dla których, jak stwierdzono
to w naukach o przedsiębiorstwie, kluczową rolę odgrywa korzystne ukształtowanie
otoczenia, bez którego nawet najlepsze działania zarządcze czy marketingowe nie
mają szansy na uzyskanie korzystnej pozycji rynkowej12. Po drugie, oczekiwanym jest
by poprzez rozwój przedsiębiorczości uległ wzmocnieniu poziom gospodarczy
i społeczny regionu. W tym miejscu warto zauważyć, że możliwe są różne formy
uczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego w przedsięwzięciach gospodarczych. I tak, mogą one przyjąć pozycję nabywców dóbr i usług od przedsiębiorstw
9
Badanie ankietowe przeprowadzono w kilku etapach. Proces badania został zapoczątkowany przez
opracowanie wstępnej listy pytań, która następnie została przetestowana we wstępnym badaniu prowadzonym przez ankieterów w 14 małych przedsiębiorstwach. Wyniki uzyskanych badań stanowiły podstawę do korekty pytań zawartych w kwestionariuszu, prowadząc do powstania zasadniczego wykazu
pytań kwestionariusza ankiety. Zasadniczą fazę badań stanowiły pocztowe badania ankietowe.
10
Proces doboru próby badawczej składał się z pięciu etapów:
• zdefiniowania populacji,
• określenia operatu losowania,
• określenia jednostki losowania,
• wyboru metod doboru próby,
• określenia liczebności próby.
11
Za gospodarkę lokalną i regionalną można uznać działania na rzecz rozwoju danej jednostki terytorialnej. Za taką gospodarkę można uznać także działania społeczno-gospodarcze, które wykorzystują
lokalne i regionalne czynniki i ograniczenia rozwoju. Szerzej na ten temat: A. Potoczek, Stymulowanie
rozwoju lokalnego – perspektywa społeczna i organizacyjna, Toruń 2001, s. 3.
12
J. Ostaszewski, Z. Fedorowicz, T. Kierczyński, Teoretyczne…, op.cit., s. 102.
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działających na ich obszarze. Ponadto, jako władze publiczne kreować korzystne
warunki prowadzenia działalności tym organizacjom. I po trzecie, same prowadzić
działalność gospodarczą, przez co mogą wydatnie kształtować stosunki gospodarcze
w regionie13.
Analizę uzyskanych w oparciu o przeprowadzone badania wyników, można rozpocząć od określenia ukształtowania otoczenia regionalnego widzianego w optyce
samych przedsiębiorców. Przy czym, ważnym wydaje się nie tylko statyczny opis owej
rzeczywistości ale i jego dynamiczny wymiar mogący wskazać ewentualną ewolucję
tej sfery działania małych przedsiębiorstw. Zestawienie danych ukazujących opinie
badanych przedsiębiorców uzyskane w poszczególnych okresach badań przedstawia
tabela 1.
Tabela 1. Wpływ wybranych czynników makrootoczenia regionalnego
na działalność małych przedsiębiorstw

Wyszczególnienie

Respondenci w małych
przedsiębiorstwach
w 2003 roku

w 2005 roku

Popyt na rynku lokalnym i regionalnym

3,94

3,43

Wysokość obciążeń czynszowych, koszty mediów
i podatków lokalnych

3,26

3,36

Aktywność samorządu

1,36

1,92

Dostęp do informacji gospodarczej

2,27

2,30

Klimat do inwestowania w regionie

2,44

2,25

Polityka gospodarcza władz lokalnych i regionalnych

2,21

2,16

Brak wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy

2,40

2,21

Skala przyjętych wag: od 0 – brak wpływu do 5 – bardzo duży wpływ
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Spoglądając na dane zawarte w tabeli 1 można zaobserwować dominację dwóch
czynników warunkujących w opinii badanych przedsiębiorców działalność ich
przedsiębiorstw. Pierwszym z nich jest wysokość popytu na rynku lokalnym i regionalnym. Drugim zaś, instrumenty fiskalne stosowane przez władze samorządowe
w postaci czynszów, kosztów użytkowania mediów i oczywiście podatków lokalnych.
Warto przy tym zwrócić uwagę, że obie te wielkości łączy pewna cecha wspólna.
L. Jędrzejewski, Ramy działalności gospodarczej samorządu terytorialnego, w: J. Ostaszewski (red.),
Polski przedsiębiorca we współczesnym otoczeniu prawno-ekonomicznym, Warszawa 2004, s. 97.
13
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Zarówno bowiem popyt, jak i lokalna polityka finansowa są zwierciadlanym odbiciem
tych zjawisk w skali kraju. Jednak ta zależność nie powinna wpływać na zahamowanie aktywności samorządu, który może a nawet powinien kształtować warunki
gospodarowania w regionie poprzez pozostające w jego dyspozycji narzędzia14.
Ponadto warto zauważyć, że badani przedsiębiorcy zwrócili uwagę na aktywniejszą
działalność samorządów w regionie świętokrzyskim. Lecz owa aktywność nie zawsze,
na co wskazuje spadek wag innych czynników, jawi się dla nich w sposób oczekiwany.
Potwierdzeniem tego przypuszczenia może być zmniejszona ocena polityki gospodarczej tak lokalnej jak i regionalnej.
Jednak w sposób stosunkowo jednoznaczny można wskazać, że samorząd terytorialny w regionie świętokrzyskim wywiera znaczny wpływ na zachowania działających
na jego obszarze przedsiębiorców. I choć z pewnością to stwierdzenie nie nosi znamion
oryginalności, to jednak zachęca do uszczegółowienia rozpoznania tego problemu.
Bazując więc na umiarkowanej ocenie atrakcyjności klimatu do inwestowania przez
małe przedsiębiorstwa w regionie świętokrzyskim, warto spróbować ustalić jakie
działania powinny zostać podjęte w celu jego uatrakcyjnienia. Stąd też kolejne zestawienie tabelaryczne (tabela 2) będzie dotyczyło właśnie ustalonych w trakcie badań
czynników, które zdaniem przedsiębiorców mogą zachęcić ich do inwestowania
w regionie świętokrzyskim.
Tabela 2. Oczekiwane działania samorządu terytorialnego na rzecz wzrostu
atrakcyjności inwestycyjnej regionu świętokrzyskiego dla małych
przedsiębiorstw

Wyszczególnienie

Procent respondentów
w małych przedsiębiorstwach
w 2003 roku

w 2005 roku

Wypracować i upowszechnić koncepcje rozwoju lokalnego i regionalnego

21,73

35,63

Zwiększyć zaangażowanie w organizację imprez targowych

13,04

31,03

Stosować preferencyjne dla przedsiębiorców rozwiązania w podatkach
i opłatach lokalnych

47,82

51,72

14
Do takich z pewnością należą między innymi możliwości w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez samorządy oraz odpowiednie względem potrzeb kształtowanie stawek podatkowych na rzecz podmiotów działających na ich obszarze. Choć jednocześnie trzeba zauważyć, że
nie zawsze stosowane przez gminy ulgi w podatkach będą wywoływać pożądane zjawiska. Ich powstanie
warunkowane jest bowiem odpowiednio skomponowaną lokalną lub regionalną polityką podatkową,
której nie zastąpią jednorazowe, często przypadkowo podejmowane działania. J. Ostaszewski (red.),
Pobudzanie małej i średniej przedsiębiorczości, Warszawa 2003, s. 210.
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Wyszczególnienie

Procent respondentów
w małych przedsiębiorstwach
w 2003 roku

w 2005 roku

Ukształtować przyjazną przedsiębiorcom administrację lokalną i regionalną

14,49

33,33

Polepszyć informację o warunkach inwestowania w regionie (internet,
katalogi ofert)

21,73

20,69

Podnieść skuteczność promocji regionu w kraju
i zagranicą

31,88

28,74

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Wskazane w tabeli 2 rozwiązania, umożliwiły wyraźnie określenie priorytetowych
czynników mogących efektywnie stymulować aktywność inwestycyjną małych
przedsiębiorstw w regionie. Wśród nich zdecydowanie na czoło wysuwa się oczekiwanie preferencyjnej polityki finansowej, zastosowanej w obniżeniu ciężarów wynikających z podatków i opłat lokalnych15. Choć, można stwierdzić, że na tym polu
działania samorządu są mocno krępowane trudnościami finansowymi, które są
najczęściej pochodną zmniejszonej wydolności systemu finansów publicznych
w ostatnich latach, powiązanej ze zwiększającymi się, nakładanymi na samorządy
zadaniami. To w wielu wypadkach, owocuje niewielką w stosunku do pożądanej,
odczuwalnością stosowania tego rodzaju instrumentów.
Na kolejnym miejscu, jako czynnik determinujący poziom inwestowania w regionie przez małe przedsiębiorstwa, prowadzący je przedsiębiorcy wskazali wypracowanie i upowszechnienie koncepcji rozwoju lokalnego. Przy czym, co warto dodać
instrumenty wspierania rozwoju przedsiębiorczości w regionie mogą przybierać
różnorodne formy odpowiednio dostosowane do uwarunkowań wyznaczających jego
stan. Wśród nich można wskazać na inicjującą rolę w organizacji instytucji wspierających małe przedsiębiorstwa miedzy innymi poprzez ułatwienia w dostępie do
technologii a poprzez to przyczyniając się do podniesienia poziomu innowacji16. Taką
rolę w regionie świętokrzyskim odgrywa Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach17, którego głównym zadaniem jest pomoc w udostępnie-

15
Szerzej na temat instrumentów podatkowych gmin zobacz w: M. Brol, Stawki podatku od środków
transportowych jako narzędzie oddziaływania na lokalną gospodarkę, w: B. Filipiak, A. Szewczuk, Z. Zychowicz (red.), Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, „Zeszyty Naukowe” nr 401, Uniwersytet
Szczeciński, Szczecin 2005, s. 82–91.
16
L. Patrzałek, Samorząd województwa a rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, w: J. Ostaszewski,
Podstawowe determinanty rozwoju przedsiębiorczości w latach 2002–2003, Warszawa 2003, s. 312.
17
Szerzej na temat działalności Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii
w Kielcach zobacz w: www.it.kielce.pl.
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niu nowoczesnych technologii, co pozostaje w pełni kompatybilne z Regionalną
Strategią Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005–201318.
W tym względzie samorząd województwa świętokrzyskiego stara się wykorzystać
możliwość ukierunkowania oczekiwań rozwojowych naszego regionu w stronę
dostosowania jego do zasad planowania w tym względzie obowiązującego w Unii
Europejskiej. Dlatego też, przyjęto jednolity horyzont czasowy do 2020 roku, aby
aktualizowana strategia mogła być podstawowym dokumentem planowania strategicznego w regionie na dwie kolejne perspektywy finansowe.
W dokumencie tym założono między innymi cztery podstawowe priorytety działania w zakresie przyspieszenia rozwoju bazy ekonomicznej i wzrostu innowacyjności województwa. Są to:19
• tworzenie otoczenia przyjaznego dla powstawania i rozwoju nowoczesnego
biznesu, szczególnie sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz pozyskiwania kapitału pobudzającego rozwój gospodarczy,
• wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy,
• kształtowanie specjalizacji regionalnej w gospodarce, w stronę sprzedaży produkcji budowlano – montażowej, produkcji cementu, wapnia, wyrobów walcowanych na gorąco oraz upraw warzyw i owoców,
• kreowanie rozwoju i dywersyfikacji funkcji wyższego rzędu w Kielcach oraz
racjonalnego rozwoju miast i centrów gmin województwa.
Tym zakładanym priorytetom towarzyszą cele szczegółowe określone w projekcie
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013. Są to20:
• wzmocnienie bazy ekonomicznej województwa i możliwości innowacyjnych
gospodarki w regionie,
• podniesienie konkurencyjności i zdolności inwestycyjnych podmiotów gospodarczych działających w regionie,
• wzrost kwalifikacji zasobów ludzkich stosownie do potrzeb nowoczesnej gospodarki regionu,
• podniesienie jakości systemów infrastruktury technicznej i społecznej służące
poprawie konkurencyjności gospodarki i spójności przestrzennej regionu.
Włączenie małych przedsiębiorstw zarówno do prac nad strategią rozwoju regionu
można uznać za jeden z kluczowych warunków decydujących o powodzeniu realizacji jej założeń21.

18
19
20
21

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005–2013.
Projekt Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020.
Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.
L. Patrzałek, Samorząd…, op.cit., s. 310–311.
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Przy czym, skuteczne oddziaływanie władz regionalnych może odbywać się, na co
wskazuje przykład regionu świętokrzyskiego, przy współdziałaniu innych podmiotów
działających w regionie. W badanym regionie świętokrzyskim jedną z nich, pełniącą
jednocześnie funkcję regionalnej instytucji finansującej jest Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach22. To właśnie ona poprzez jej stowarzyszeniowy
charakter stanowiła reprezentację przedsiębiorców w regionie przy opracowaniu
strategii rozwoju regionu oraz prowadzi jej upowszechnienie wśród jej członków.
Nadto koniecznie trzeba zwrócić uwagę na ponad dwukrotny wzrost wskazań na
potrzebę transformacji administracji samorządowej w kierunku sprzyjającym przedsiębiorcom. Wciąż bowiem, traktuje ona przedsiębiorcę jako petenta a nie interesanta,
czy partnera. Bo oczywiście problem ten można sprowadzić tylko do poziomu gry
słownej, ale w gruncie rzeczy używane określenie wyznacza jakość ukształtowanych
relacji między partnerami, czyli samorządem i przedsiębiorcami. Przy czym, oczekiwanym przeobrażeniom nie pomogą nawet najlepsze systemy zapewnienia jakości,
wdrażane w urzędach, jeśli w parze nie pójdzie za nimi zmiana sposobu postrzegania
przedsiębiorców przez tworzących go urzędników. A to często może wymagać już
zmian w kulturze tych organizacji a często także w kulturze regionu. Jednocześnie
może nieco na marginesie warto dodać, że poprawne ukształtowanie tych międzyludzkich z natury relacji, może stanowić niezwykle efektywny zaczyn do inicjowania
i wykorzystywania związków opierających się na partnerstwie publiczno-prywatnym
w skali regionalnej i lokalnej.
Podkreślić też należy, że znaczenie właściwego ukształtowania klimatu inwestycyjnego w regionie wykracza swym oddziaływaniem znacznie poza zakres płaszczyzny
gospodarczej funkcjonowania i rozwoju regionu, aktywnie oddziałując na jego platformę społeczną. Jasnym bowiem jest, że zwiększenie poziomu inwestycji, także i tych
podejmowanych przez małe przedsiębiorstwa, może w zasadniczy sposób przyczynić
się do intensyfikacji absorpcji nadwyżek siły roboczej z rynku pracy. A zatem
w zwiększeniu dynamiki podejmowanych przez te przedsiębiorstwa inwestycji można
upatrywać możliwości zwiększenia nowo tworzonych miejsc pracy23. Przy czym,
rozbudzenie nastawienia inwestycyjnego w małych przedsiębiorstwach może korzystnie wpłynąć na ich konkurencyjność przejawiającą się umocnieniem lub poprawą
pozycji konkurencyjnej na rynku. To z kolei wydaje się niezwykle ważne w dobie
narastającej konkurencji w sektorze małych przedsiębiorstw.
Szerzej na temat roli Staropolskiej Izby Przemysłowo Handlowej w Kielcach w regionie świętokrzyskim zobacz w: www.siph.com.pl.
23
Choć oczywiście warunkiem powstania tej zależności jest założenie, że inwestycje dokonane przez
małe przedsiębiorstwa przełożą się bezpośrednio na ich wzrost mierzony nowymi miejscami pracy, co
niekoniecznie musi znaleźć potwierdzenie w rzeczywistości na poziomie powszechnie zauważalnym.
22
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Równie istotnym oczekiwanym przez przedsiębiorców w regionie świętokrzyskim
kierunkiem działania samorządu jest zaangażowanie w organizację imprez targowych.
W tym względzie kluczową rolę do odegrania mają niewątpliwie Targi Kielce, które
stanowią spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem miasta Kielce24.
Ponadto w myśl oficjalnych statystyk z roku na rok25 rośnie liczba wystawców, a tym
samym miastotwórcza ich rola. Przy czym warto dodać, że organizowane imprezy
targowe mają głównie charakter branżowy, nie zaś konsumpcyjny.
W tym miejscu warto zwrócić uwagę, jak na powyżej zarysowanym tle ukazuje się
atrakcyjność inwestycyjna regionu świętokrzyskiego dla inwestorów krajowych
i zagranicznych, widziana z optyki małych przedsiębiorców, co przedstawia zestawienie w tabeli 3.
Tabela 3. Czy rynek w regionie świętokrzyskim jest atrakcyjny
dla inwestorów krajowych i zagranicznych

Wyszczególnienie

Procent respondentów
w małych przedsiębiorstwach
w 2003 roku

w 2005 roku

Tak

24,64

22,99

Tak, ale po wejściu do Unii Europejskiej

17,39

—

Nie

11,59

28,74

Tak, ale tylko w niektórych sektorach

4,35

21,84

Trudno powiedzieć

42,03

28,84

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Zamieszczone w tabeli dane potwierdzają stwierdzoną wcześniej ograniczoną
atrakcyjność regionu świętokrzyskiego. Przy czym, zestawienie wyników badań
z dwóch lat umożliwia zwrócenie uwagi na zaznaczające się pewne prawidłowości.
I tak, spadła liczba przedsiębiorców wskazująca na atrakcyjność kompleksowo ujmowanego rynku przy jednoczesnym wzroście atrakcyjności poszczególnych sektorów.
Badani przedsiębiorcy wskazali, że do takich w ich przekonaniu można zaliczyć
sektory: metalurgiczny, przemysłu ceramicznego, budownictwa, turystyki oraz

24
W myśl doniesień prasowych z kwietnia i maja 2006 roku, Rada Miasta Kielc planuje zwiększenie
swego zaangażowania w to przedsięwzięcie z około 46% do 99% procent udziałów, poprzez ich odkupienie od Targów Poznańskich.
25
Targi Kielce powstały w 1992 roku.
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przemysłu spożywczego. Trzeba dodać, że jednocześnie w sektorach tych władze
samorządowe upatrują możliwość podniesienia konkurencyjności regionu26.
Ponadto zmniejszyła się także grupa przedsiębiorców niepotrafiąca ocenić wartości inwestycyjnej rynku regionu świętokrzyskiego.
Nieco odmiennym zagadnieniem od dotychczas poruszanych jest zdiagnozowanie
regionu świętokrzyskiego w kierunku wyzwalanych przez niego impulsów nakierowanych na emanacje i wzmocnienie postaw przedsiębiorczych. Można zatem postawić pytanie o to, czy działania władz regionalnych i lokalnych zmierzają w stronę
stymulowania i rozwoju nowo powstających i już istniejących przedsiębiorstw na
swoim terenie?
Tabela 4. Ocena działań władz regionalnych nakierowanych
na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości

Wyszczególnienie
Uruchomienie Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Respondenci w małych
przedsiębiorstwach
w 2003 roku

w 2005 roku

2,05

1,22

Funkcjonowanie Starachowickiego Inkubatora Przedsiębiorstw

1,88

1,22

Rozruch Ostrowieckiego Inkubatora Przedsiębiorczości

1,78

1,60

Założenia Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

2,44

1,52

Dotychczasowa realizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

2,10

1,48

Aktywne uczestnictwo na lokalnym i regionalnym rynku pracy

2,17

1,69

Zagospodarowanie terenów po zlikwidowanych przedsiębiorstwach

1,92

1,36

Funkcjonowanie Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

2,31

1,63

Utworzenie Funduszu Poręczeniowego w Końskich

1,49

1,32

Skala przyjętych wag: od 0 – brak wpływu do 5 – bardzo duży wpływ
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Zestawienie danych z tabeli wskazuje na niestety mało optymistyczną prawdę, którą
można ująć trawestując obiegowe powiedzenie, że nadzieje na poprawę były duże,
a wyszło jak zawsze. To mocne stwierdzenie z pewnością oddaje uzyskane w roku
2005 wyniki badań. Jednocześnie nasuwa się smutna konstatacja, że potwierdzona
nadanymi przez przedsiębiorców wagami, o słabnącej roli Świętokrzyskiego Centrum
Innowacji i Transferu Technologii, które w zamyśle miało być instytucją stymulującą
26

Por. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego 2007–2013, www.sejmik.kielce.pl.

220

Anna Wójcik-Karpacz, Jarosław Karpacz

rozwój właśnie ich przedsiębiorstw. Ponadto potwierdza się niestety też wcześniej
dokonana obserwacja o nienajlepszym oddźwięku realizacji założeń dotychczasowej
strategii rozwoju regionu świętokrzyskiego.
To nie tylko problem, lecz stan alarmu dla samorządu i innych instytucji wspierających przedsiębiorczość w regionie. Z pewnością trzeba dokonać zmian i to, jak się
wydaje, gruntownych w ukształtowaniu instrumentów polityki lokalnej oddziałujących na sektor małych przedsiębiorstw.

3. Zakończenie

Przeprowadzona analiza oparta głównie na wynikach przeprowadzonych

badań wśród małych przedsiębiorców działających w regionie świętokrzyskim,
umożliwiła jednocześnie wyznaczenie pożądanych kierunków i określenie mechanizmów, które mogą zostać wykorzystane przez samorządy lokalne i regionalne na rzecz
stymulowania rozwoju przedsiębiorczości na ich terenie.
I tak, zdecydowanie jak najszybciej powinny zostać opracowane i upublicznione
przez samorządy strategie i szczegółowe programy rozwoju regionalnego i lokalnego.
Stwarza to oczywiście pewne trudności mogące pojawić się zwłaszcza w sferze transmisji, a będące skutkiem ograniczonego uczestnictwa przedsiębiorców w organizacjach środowiskowych, które co warto dodać, przy zwiększeniu ich reprezentatywności mogłyby stanowić platformę do wzajemnych kontaktów. Lecz mimo
pojawiających się w tym względzie barier samorządy nie powinny zawężać swojego
oddziaływania do kilku (często niereprezentatywnych dla danego środowiska) organizacji i opublikowania tych dokumentów na stronach internetowych. Należałoby
więc postulować, by zostały podjęte starania w celu jak najszerszego rozpowszechnienia tych założeń w inny efektywny a czasem nawet może i efektowny sposób.
Powinny na poziomie samorządów zostać jednoznacznie wypracowane możliwości wspomagania finansowego małych przedsiębiorstw. Przy czym, uwarunkowania
finansowe uwidaczniane zazwyczaj jako pierwszoplanowy czynnik zaniechania tego
rodzaju działalności, często stanowią jedynie kurtynę maskującą niedostatek potrzebnych umiejętności i/lub chęci do zastosowania odpowiednich instrumentów. Jak
bowiem wskazuje obserwacja rzeczywistości, nawet w sytuacji „mniej zamożnych”
samorządów krótkookresowa rezygnacja z części uzyskiwanych dochodów przekłada
się dość szybko na ich zwielokrotnienie w przyszłości. Lecz do tego warunkiem
niezbędnym jest dobra wola samorządu.
Poszukując możliwości stymulowania przedsiębiorczości a przez to i rozwoju
lokalnego i regionalnego, powinny zostać wykorzystane narzędzia precyzyjnie dostosowane do danych warunków funkcjonowania małych przedsiębiorstw. Dzięki
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takiemu nastawieniu może wzrosnąć dostosowanie ich wpływu do potrzeb beneficjentów. A zatem indywidualizacja oddziaływania w miejsce powielania rozwiązań.
Przy czym warto dodać, że zastosowanie jakichkolwiek narzędzi powinno zostać
poprzedzone wnikliwą diagnozą stanu, która umożliwi identyfikację rzeczywistych
oczekiwań przedsiębiorców. Należy oczekiwać, że taki scenariusz wpłynie na poprawę
podatności na emitowane sygnały stymulujące. Choć oczywiście nie znaczy to, że
samorząd nie może wysyłać impulsów kreujących zależności społeczno-gospodarczych na swoim terenie.
Samorządy powinny obrać kierunek działania na nawiązywanie i zacieśnianie więzi
partnerskich z przedsiębiorstwami. Tylko w ramach partnerskich relacji można
wypracować, jakże dziś poszukiwany model umożliwiający intensyfikację konkurencyjności danego terenu jego oddziaływania.
Ponadto, co szczególnie trzeba podkreślić, pobudzanie przedsiębiorczości powinno
odbywać się nie tylko przy wykorzystaniu czynników ekonomicznych, ale także
poprzez odpowiednie zastosowanie determinantów tego procesu zlokalizowanych na
płaszczyźnie społecznej. Szczególnego znaczenia nabierają więc umiejętności nakierowane na kreowanie w społeczności terytorialnej pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy i przedsiębiorczości. Z pewnością wzbudzi to nie tylko wzrost poparcia
społecznego dla inicjatyw gospodarczych, ale i wpłynie na wyzwalanie nowych postaw
przedsiębiorczych zwłaszcza wśród młodzieży.
Wskazane zadania z pewnością nie są łatwe do zrealizowania a wiele z nich wymaga
długofalowych działań, które jednak powinny jak najszybciej zostać zainicjowane na
rzecz podniesienia poziomu konkurencyjnego naszych środowisk lokalnych w zintegrowanej Europie.

Summary

Present the study the state the test of qualification of directions and the mechanisms what

can be used on thing of development of enterprise in region. It conducted in aim of realization
these were based was the intentions the analysis on observation and the studies of literature
of problem and in some areas support about the empirical layer linking to diagnostic in course
of investigations of behaviors entrepreneur the and small enterprises from świętokrzyski
region.
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Międzynarodowa konferencja naukowa
„Czechy. Polska. Ukraina. Partie i systemy
partyjne. Stan i perspektywy”,
Międzyzdroje, 16–18 maja 2006 roku

Problematyka partii i systemów partyjnych jest jednym z głównych obszarów

badawczych politologów po 1989 roku. Badania prowadzone przez poszczególne
ośrodki w Polsce mają charakter rozproszony. Istnieje zatem potrzeba podjęcia dyskusji nad specyfiką systemu partyjnego III RP i państw sąsiadujących z Polską. Ta
przesłanka zadecydowała o zorganizowaniu przez Zakład Myśli Politycznej Instytutu
Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Koło Naukowe „Politolog”
międzynarodowej konferencji naukowej „Czechy. Polska. Ukraina. Partie i systemy
partyjne. Stan i perspektywy”. Konferencja odbyła się 16–18 maja 2006 r. w międzyzdrojskim hotelu „Slavia”, położonym nad brzegiem Bałtyku. Konferencja została
zorganizowana przez dra Krzysztofa Kowalczyka i dra Łukasza Tomczaka przy
współudziale studentów politologii: Małgorzaty Andryki, Marty Śliżewskiej, Marcina
Karczewskiego, Piotra Prokopa i Michała Siedziako.
Konferencję otworzył prof. dr hab. Janusz Ruszkowski dyrektor IPiE US, który
podkreślił, iż w przyszłości możemy liczyć się z powstaniem transnarodowych systemów partyjnych. Pierwszego dnia obrad wygłoszono dwa referaty, połączone z dyskusją. Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) zanalizował
systemy partyjne środkowo-wschodniej Europy. Dr David Šanc (Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilznie) omówił czeski system partyjny w kontekście wyborów 2006 roku,
zwracając uwagę na rolę Partii Zielonych jako piątego podmiotu parlamentarnego.
W trakcie dyskusji prof. dr hab. Marek Żmigrodzki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) stwierdził, iż istnieje potrzeba szukania nowych metod badawczych w odniesieniu do systemów partyjnych. Prof. dr hab. Tadeusz Godlewski
(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) uznał, iż należy opracować nową
typologię partii politycznych, odpowiadającą polskiej specyfice.
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Drugi dzień obrad rozpoczął się wykładami: prof. dra hab. Stefana Stępnia i mgr
Anety Waleszczak (UMCS) „System partyjny a wybory parlamentarne na Ukrainie”
oraz doc. Anatolia Romaniuka (Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie)
„Wybory parlamentarne na Ukrainie i perspektywy systemu partyjnego”.
Następnie obrady toczyły się w czterech zespołach roboczych. W grupie A – systemy
partyjne – referaty wygłosili: prof. dr hab. Edward Olszewski (UMCS) „Partie polityczne Czech, Polski i Ukrainy w strukturach międzynarodowych”, dr Wojciech Sokół
(UMCS) „Stabilizacja systemu partyjnego w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Analiza
porównawcza”, dr Marzena Cichosz (Uniwersytet Wrocławski) „Kształtowanie karier
dostępu do rynku wyborczego w Czechach i w Polsce”, dr Danuta Karnowska (UKW)
„Partie liberalne w Polsce i Czechach w warunkach transformacji. Próba porównania”,
dr Marek Czerwiński (Uniwersytet Szczeciński) „Partie komunistyczne we współczesnych Czechach, Polsce i Ukrainie. Studium porównawcze”, dr Łukasz Donaj
(Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych w Łodzi) „Wybory parlamentarne na
Ukrainie 2006 roku. Kontynuacja czy zaprzeczenie pomarańczowej rewolucji?”,
mgr Liana Hurska (UMCS) „Główne tendencje kształtowania się opozycji politycznej
na Ukrainie w latach 2000 – marzec 2006”.
W grupie B – polski system partyjny – zaprezentowali się: prof. dr hab. Katarzyna
Sobolewska-Myślik (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) „Teoretyczne klasyfikacje
partii politycznych a polska rzeczywistość partyjna”, prof. dr hab. Tadeusz Godlewski
(UKW) „Lewica w polskim systemie partyjnym”, prof. dr hab. Jerzy Sielski (US)
„Zmienne systemu partyjnego w Polsce”, mgr Bartłomiej H. Toszek (Samorządowe
Kolegium Odwoławcze w Szczecinie) „Prawne podstawy finansowania partii politycznych w Polsce – stan aktualny i propozycje zmian”, dr hab. Marek Jeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) „Partie kontrakulturacyjne w polskim
systemie partyjnym”.
W grupie C – polskie partie polityczne – referaty wygłosili: dr Łukasz Tomczak
(US) „Proces jednoczenia lewicy. Kwestie organizacyjne i programowe”, mgr Alina
Kaszkur (Szczecin) „Rola Partii Demokratycznej na polskiej scenie politycznej”,
dr Krzysztof Kowalczyk (US) „Partie polskiej prawicy parlamentarnej – stan i perspektywy”, dr Dariusz Skrzypiński (Uniwersytet Wrocławski) „Prawo i wymiar
sprawiedliwości w programach polskich partii politycznych”.
W grupie D – partie a wybory – wystąpili: prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) „Kierunki ewolucji polskiego
systemu wyborczego a interesy partii politycznych”, dr Robert Alberski (Uniwersytet
Wrocławski) „Polska lewica w świetle wyników wyborów parlamentarnych, samorządowych i europejskich w latach 2001-2005”, dr Lidia Pokrzycka (UMCS) „Wybory
parlamentarne w Polsce 2005 roku na łamach tygodników opiniotwórczych – analiza
porównawcza”, dr Wojciech Ziętara (UMCS) „Wybory parlamentarne i prezydenckie
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w Polsce 2005 roku w świetle współczesnych doktryn politycznych. Analiza i perspektywy”, mgr Krzysztof Karczewski (Szczecin) „Wizje Polski w programach wyborczych
polskich partii nacjonalistycznych”.
Uczestnicy konferencji zwrócili uwagę na potrzebę kontynuacji konferencji odnoszących się do problematyki partii i systemów partyjnych. Spotkania tego typu stanowią płaszczyznę wymiany poglądów między badaczami z różnych ośrodków
akademickich kraju i zagranicy. Zapewne w przyszłości warto by zorganizować
międzynarodową konferencję, dotyczącą systemów partyjnych wszystkich państwo
środkowo-wschodniej Europy.
Warto dodać, iż w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego
od kilku lat prowadzone są badania na temat polskich partii politycznych, ich efektem
są następujące publikacje: Ł. Tomczak, Polskie partie socjaldemokratyczne w latach
1990-1997, Szczecin 2003; Polskie partie i ugrupowania parlamentarne, red. K. Kowalczyk i J. Sielski, Toruń 2004; Partie i ugrupowania parlamentarne III RP, red. K. Kowalczyk i J. Sielski, Toruń 2006 [w druku].
Organizatorzy konferencji zamierzają wydać materiały pokonferencyjne w dwu
tomach, w Wydawnictwie Adam Marszałek.
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Między III a IV Rzeczpospolitą?
Sprawozdanie z konferencji
„Polacy wobec wyborów 2005”

Konferencja naukowa „Polacy wobec wyborów 2005” została zorganizowana

przez Instytut Nauk Politycznych Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Polskie
Towarzystwo Marketingu Politycznego, w daniach 15–16 marca 2006 roku. Celem
konferencji była analiza zachowań wyborczych Polaków w wyborach parlamentarnych
i prezydenckich z jesieni 2005 roku oraz skutki obu tych elekcji dla polskiego systemu
politycznego. Referaty, których było 21, koncentrowały się wokół czterech głównych
zagadnień: zachowań wyborczych społeczeństwa polskiego, marketingu wyborczego
w kampanii parlamentarnej i prezydenckiej, ilustrowanego przez niektórych prelegentów analizami lokalnych kampanii wyborczych, skutków wyborów 2005 roku dla
polskiej demokracji oraz porównaniu wyborów w Polsce do wyborów w krajach
ościennych. I choć program konferencji nie był ułożony według tych zagadnień, to
w tym sprawozdaniu celowym wydaje się pogrupowanie wystąpień uczestników
konferencji i omówienie ich właśnie według tego schematu.
Referat wprowadzający w problematykę konferencji wygłosił prof. Karol B. Janowski. Przedstawił on zachowania wyborcze Polaków w kontekście analizy historycznej
i teoriopolitycznej. W wystąpieniu skupił uwagę na przełomowych dla Polski wyborach z czerwca 1989 roku. W wyborach tych, mówił, wystąpiły przeciw sobie dwie
siły: „Solidarność” i Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (wraz z sojusznikami).
I pomimo, iż były to wybory koncesjonowane, gdzie PZPR miała z góry określoną
minimalną liczbę mandatów w Sejmie (65%), to, zdaniem profesora Janowskiego,
można było w tych wyborach dostrzec elementy charakterystyczne dla późniejszych
kampanii wyborczych, tj. użycie marketingu wyborczego oraz spór programowy
między konkurującymi blokami.
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Kolejni referenci poruszali się w obrębie analizy zachowań wyborczych społeczeństwa polskiego w wyborach 2005 roku. Skupili się oni na poszczególnych zagadnieniach związanych z postawą Polaków. Profesor Janusz Sztumski analizował „Poprawność polityczną i jej rolę w kształtowaniu się postaw i zachowań wyborczych
wyborców”. Argumentował, że poprawność polityczna w życiu publicznym wiąże się
z przezwyciężeniem braku tolerancji wobec mniejszości i z przezwyciężaniem dyskryminacji: rasowej, płciowej, religijnej oraz wobec mniejszości seksualnych, a tolerancja jest niezbędnym elementem rozwiniętego i coraz bardziej multikulturowego
społeczeństwa. Zdaniem profesora Sztumskiego trudno jest ocenić rolę poprawności
politycznej w wyborach Polaków w roku 2005, ale, na co zwrócił uwagę, w kampanii
wyborczej nie zawsze była ona przestrzegana. Wielu osobom, czy partiom politycznym
przyczepiano etykiety, których celem była dyskredytacja przeciwnika.
Problem rosnącej absencji wyborczej zwrócił uwagę profesora Kazimierza Kika,
który wskazywał na „Systemowe uwarunkowania absencji wyborczej w III RP”.
Zaliczył do nich: (1) niedokończoną transformację ustrojową zarówno w płaszczyźnie politycznej, społecznej jak i ekonomicznej, (2) zmiany w strukturze społecznej,
w tym głównie rosnący obszar biedy i marginalizacji społecznej, szacowany przez
niego na około 25% uprawnionych do głosowania, (3) słabość mechanizmów wyborczych, (4) narastający kryzys polityczny, przejawiający się m.in. w rosnącej liczbie
skandali politycznych i wreszcie (5) coraz mniejsze poparcie Polaków dla ustroju
demokratycznego. Profesor Jerzy Jaskiernia na tle wyborów 2005 roku podjął się
analizy tendencji odrzucania przez wyborców partii rządzących w Polsce. Alternacja
władzy między prawicą a lewicą miała miejsce w każdych kolejnych wyborach
począwszy od roku 1991 aż do ostatnich wyborów parlamentarnych w roku 2005.
Przyczyn utraty legitymacji przez kolejne ekipy rządzące profesor Jaskiernia upatruje
miedzy innymi w rozziewie między zapowiedziami wyborczymi i ich realizacją,
w zjawisku pauperyzacji części społeczeństwa, a także w braku dojrzałej alternatywności programowej między partiami politycznymi, w tym przede wszystkim w słabości programów politycznych i wyborczych partii. Partie te bowiem znacznie
częściej przedstawiają zbiór haseł wyborczych, a pomijają instrumentarium służące
rozwiązywaniu realnych problemów. Tendencja odrzucania partii rządzących po
każdych wyborach, zdaniem profesora Jaskierni, może być, choć z dużym trudem,
zatrzymana. Stanie się tak, gdy partie polityczne będą potrafiły stworzyć programy
polityczne, które będą: alternatywne względem siebie, całościowe, realistyczne,
wskazujące nie tylko na problemy, ale także na sposoby ich rozwiązania oraz
uwzględniające międzynarodowe regulacje, do przestrzegania których Polska jest
zobowiązana. Ostatnimi referatami, które można zaliczyć do tej grupy wystąpień
były referaty doktor Katarzyny Kalinowskiej, która zastanawiała się nad wpływem
różnych mediów katolickich na wybory Polaków w 2005 roku oraz magistra Macieja
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Krasuskiego, który przedstawiał słuchaczom ocenę preferencji wyborczych Polaków
z punktu widzenia postawy konserwatywnej.
Druga grupa referatów dotyczyła marketingu politycznego i wyborczego kampanii
2005 roku. Magister Agnieszka Sznajder zastanawiała się nad działaniami podejmowanymi przez komitety wyborcze w celu zwiększenia aktywności wyborczej kobiet
podczas wyborów parlamentarnych, magister Marek Bednarz mówił o mitologii
nowego początku jako podstawy podmiotowości politycznej, a magister Maria
Orłowska-Bednarz o samorządzie terytorialnym jako elemencie strategii wyborczej.
Dwa referaty poświęcone były analizie zastosowania marketingu wyborczego i prowadzeniu kampanii wyborczej w konkretnych sytuacjach. I tak magister Katarzyna
Wróbel przedstawiła referat pt. „Wybory 2005 w powiecie ostrowieckim”, a doktor
Katarzyna Łazorko w prezentacji „Działania marketingowe w trakcie kampanii
wyborczej” dokonała analizy kampanii wyborczej jednego z kandydatów do Sejmu
z okręgu częstochowskiego.
Wystąpienia profesora Stefana Rittla „Wybory i demokracja” oraz dr. Roberta
Wiszniowskiego „Polski rynek polityczny. Nowa jakość?” otwierają trzecią z wyodrębnionych grup referatów. Prelegenci tu występujący zastanawiali się nad skutkami
wyborów 2005 roku dla polskiej demokracji. Profesor Rittel zwrócił uwagę na niską
kompetencję polskich wyborców i na wykorzystywanie tego faktu przez partie polityczne w trakcie kampanii wyborczych. Postawił pytanie, czy my, jako wyborcy,
dojrzeliśmy do marketingu politycznego, czy po prostu dajemy się ogłupiać? Natomiast dr Wiszniowski zwrócił uwagę na „ekonomizację” polityki, na przedstawianie
jej jako areny sprzedaży przede wszystkim poszczególnych polityków, a nie rywalizacji programów politycznych poszczególnych partii. Doktor Witold Sokała zwrócił
uwagę na (nie)obecność polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w kampanii wyborczej
2005 roku. Tłumaczył to tym, iż oba te tematy dla klasy politycznej są tematami
niewygodnymi do poruszania w kampanii ze względu na zbytnią złożoność problematyki dla przeciętnego wyborcy oraz ze względu na międzynarodowe ograniczenia
w obu obszarach, które wynikają z podpisanych przez Polskę umów. Skutkiem takiego
działania jest to, iż kwestie te pozostawione są ekspertom, ale nie podlegają demokratycznej kontroli wyborców. Otwartym pozostawił pytanie, czy jest to dobre czy złe
dla rozwoju państwa i funkcjonowania demokracji.
Doktor Magdalena Bsoul, w wystąpieniu „Od woli ludu do woli wyborców” przedstawiała historię myśli politycznej w zakresie kształtowania się pojęcia suwerenności
ludu i zdobywania przez niego uprawnień wyborczych. Doktor Janina Kowalik
zastanawiała się natomiast nad rolą sondaży w demokratycznym państwie, które to
wielokrotnie były krytykowane podczas kampanii 2005 roku. Wreszcie doktor Łukasz
Tomczak i magister Rafał Graczkowski przedstawili problemy związane z kondycją
lewicy po ostatnich wyborach parlamentarnych i prezydenckich. Na koniec magister
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Rafał Miernik zrekonstruował obraz tego, co się wydarzyło na polskiej scenie politycznej od wyborów 2005 roku do końca lutego 2006.
Ostatnią grupą referatów były wystąpienia doktora Jacka Wojnickiego na temat
„Znaczenie wyborów 1990 roku dla rozpadu Federacji Jugosłowiańskiej” oraz wystąpienie profesora Romana Bäckera, który analizował mechanizmy wyborcze w Federacji Rosyjskiej oraz bardzo zróżnicowane (w zależności od regionu) zachowania
wyborcze rosyjskiego elektoratu. Podkreślił on, iż wybory w Rosji nie są metodą
alternacji władzy, tak jak ma to miejsce w każdej dojrzałej demokracji, ale są jedynie
artykulacją postaw obywateli, którzy w akcie wyborczym wyrażają stopień akceptacji
lub jej braku dla osób sprawujących aktualnie władzę.
Konferencja „Polacy wobec wyborów 2005” była udana. Wystąpienia prelegentów
analizowały wiele ważkich zjawisk związanych z wyborami 2005 roku i starały się,
z różnych punktów widzenia, spojrzeć na powyborczą rzeczywistość i perspektywy
rozwoju polskiej demokracji. Wadą konferencji było jedynie to, iż zbyt mało czasu
zostało przewidziane na dyskusje, co pozostawiło pewien niedosyt. Organizatorzy
przewidują publikację materiałów pokonferencyjnych, która powinna być gotowa
w przeciągu roku, czyli na czas kolejnej konferencji organizowanej przez Polskie
Towarzystwo Marketingu Politycznego i Instytut Nauk Politycznych Akademii Świętokrzyskiej. Temat przewodni kolejnej konferencji został zaproponowany przez
uczestników tegorocznego spotkania i jest nim marketing międzywyborczy.
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Janusz Mondry, Powrót geopolityki –
Ameryka, Europa i Azja u progu XXI
wieku, Wydawnictwo „Sprawy Polityczne”, Elbląg 2004, ss. 120.
Już Arystoteles tworząc model państwa,
badał zależności pomiędzy ludnością a terytorium przez nią zamieszkiwanym. Określając czynniki warunkujące funkcjonowanie
państwa, za determinujące uznał on środowisko naturalne i w odniesieniu do niego definiował pozostałe czynniki, które na to państwo się składały1. Ten arystotelesowski model
państwa doskonałego dał podstawy do rozwoju koncepcji geopolityki, która szczególnie
dziś, w dobie intensyfikacji procesów integracyjnych, powstawania bloków politycznogospodarczych i militarnych zyskuje na aktualności. Koncepcji tej poświęcono wiele publikacji, jedną z najnowszych jest książka Janusza Mondrego Powrót geopolityki – Ameryka,
Europa i Azja u progu XXI wieku.
Autor jest absolwentem orientalistyki Uniwersytetu Karola w Pradze, oraz Wydziału
Japonistyki Uniwersytetu Londyńskiego. Od
1968 roku przebywa w Londynie. Przez wiele
lat publikował na łamach paryskiej „Kultury”,

1

S. Otok, Geografia polityczna, Warszawa 2001.

oraz współpracował z Rozgłośnią Polskiego
Radia Wolna Europa. Jest autorem książek:
W objęciach geopolityki: Polska, Japonia,
Eurazja oraz Powrót geopolityki: Ameryka,
Europa i Azja u progu XXI wieku.
Recenzowana pozycja wydana została,
w 2004 roku i jest owocem regularnej współpracy autora z kwartalnikiem „Sprawy Polityczne”, na łamach którego od lat prezentuje
on swoje artykuły i analizy, dotyczące głównie tematyki bezpieczeństwa europejskiego
oraz Dalekiego Wschodu. Autor świadomy
następstw przełomowych zmian jakie zachodzą w globalnej geopolityce, dostrzega
potrzebę szerszej dyskusji co do kierunku rozwoju polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa uczestników stosunków międzynarodowych. I niewątpliwie Powrót geopolityki jest
przyczynkiem do podjęcia takiej dyskusji.
Książka składa się ze wstępu oraz dwóch
części tematycznie podzielonych na zagadnienia wiązane z kontynentem europejskim
oraz Dalekim Wschodem.
Część pierwszą zatytułowaną Europa:
nowa definicja bezpieczeństwa, otwiera rozdział Transatlantycki sojusz na rozdrożu, stanowiący wstęp do rozważań autora nad przyszłym charakterem stosunków między Europą
a Stanami Zjednoczonymi, głównie w kontekście wspólnej polityki obronnej. Zdaniem
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autora przemiany, zapoczątkowane w latach
90., a wraz z nimi postępująca integracja
Europy, z jej coraz większą strategiczną niezależnością, postawiły znak zapytania nad
dalszą, dotychczas niekwestionowaną obecnością USA na kontynencie europejskim, a co
za tym idzie - NATO. Zmieniły się zatem realia, zaistniała nowa Europa, potęga rozciągająca się na olbrzymiej przestrzeni geograficznej ze wspólną walutą, polityką zagraniczną
i obronną oraz produktem gospodarczym
znacznie przewyższającym amerykański.
Trudno się zatem dziwić, że potęga ta zaczyna
się buntować przeciw podrzędnej roli geostrategicznej, jaką dotychczas odgrywała.
Stąd też idea ESDP – Europejskiego Projektu
Strategiczno-Obronnego, który od razu uwidocznił różnice w podejściu do nowych struktur bezpieczeństwa europejskiego pomiędzy
Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską,
a także swoisty kryzys tożsamości NATO.
Konkludując, autor w oparciu o wyniki analiz międzynarodowych instytutów, sugeruje
iż w nowej koncepcji obronnej Europy jest
miejsce zarówno dla NATO jak i ESDP,
poprzedzone jednak nowym podziałem ról,
gwarantującym bezpieczeństwo nie tylko
europejskie, ale i globalne.
Rozdział II Bałkańskie dylematy NATO, to
kontynuacja tematu bezpieczeństwa. Autor
porusza w nim problem skomplikowanej
sytuacji politycznej Bałkanów, możliwości
rozwiązania zaistniałych tam konfliktów oraz
podaje w wątpliwość zasadność tak dużego
zaangażowania w nie NATO. Przedstawia
liczne głosy czołowych amerykańskich instytutów analitycznych, wprost krytykujących
bałkańską politykę Waszyngtonu. Ich lektura
wskazuje, iż NATO powinno stopniowo prze-

kazywać pałeczkę odpowiedzialności Europie, zamiast podejmować się nowych misji,
przynoszących coraz więcej strat. Zastanawiające zatem, co motywuje Waszyngton do
takich działań. Czy aby na pewno chodzi
tylko o stabilizację i zapewnienie bezpieczeństwa na strategicznie ważnych rubieżach
Europy? To pytanie autor pozostawia otwartym.
Europa i Rosja – poszukiwanie dróg współ
życia, to tytuł III rozdziału. Tym razem swoją
uwagę autor skupia na Rosji. Nowo zaistniała
sytuacja geopolityczna sprawia, że mamy
do czynienia nie tylko z nową Europą, ale
i z zupełnie nową Rosją, co wymaga znalezienia jak najlepszych form współżycia i współdziałania. Jednak jak dowodzą wnikliwe studia autora poświęcone temu zagadnieniu,
wątpliwa jest możliwość takiego scenariusza.
Rosja i Unia Europejska mają zupełnie inne
cele i wartości, Rosja widzi w UE partnera do
redukcji wpływów USA w Eurazji, natomiast
Unia za wszelką cenę pragnie upodobnić
Rosję do siebie, szukając w polityce rosyjskiej
przede wszystkim stałości. Faktem jednak
jest, że tylko włączenie Rosji do Europy może
zapewnić pokój na naszym kontynencie, dlatego też autor postuluje podjęcie między nimi
dialogu tak koniecznego w drodze do budowy
wspólnej architektury bezpieczeństwa.
Rozdział IV USA, Rosja a bezpieczeństwo
europejskie to rozważania autora nad następstwami epokowych przeobrażeń politycznych
dokonanych w ostatnim dziesięcioleciu. Rozpoczyna je weryfikacją kreślonych wówczas
scenariuszy w konfrontacji z obecną sytuacją
polityczną. Wszystko wskazuje na zwycięstwo opcji „zachodnioeuropejskiej”, prezentowanej przed laty przez londyński Królew-
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ski Instytut Stosunków Międzynarodowych
(Chatham House), zakładającej rozbudowę
niezależnej doktryny obronnej Unii Europejskiej, poprzedzonej stopniową erozją Sojuszu
Transatlantyckiego. Wydaje się, że koncepcja
ta jest coraz bliższa pełnej realizacji, mimo
podejmowania przez NATO licznych prób
ratowania się. Nawet nawiązanie współpracy
NATO–Rosja, niewiele jest w stanie zmienić,
zresztą sama Moskwa twierdzi, że nie widzi
dla siebie miejsca w bliższym sojuszu z NATO,
odgrywającego dla niej rolę jedynie pomocniczą – pewnego rodzaju pomostu w drodze
do strategicznego zbliżenia z Unią. I choć istnieje ogromna przepaść oddzielająca Rosję
od Unii, to dialog między nimi ma coraz
większe szanse, torując tym samym drogę do
ich strategicznej współpracy.
Rozdział Zbrojne ramię Europy, zamyka
pierwszą część książki. W całości poświęcony
został wspominanemu już przez autora –
Europejskiemu Projektowi Strategiczno
Obronnemu (ESDP), powstałemu z przekonania o konieczności nadania sensu europejskim aspiracjom w dziedzinie bezpieczeństwa. Narodziny nowej europejskiej mocarstwowości zakwestionowały dalsze militarne
uzależnienie od NATO/USA a „mini szczyt”
w Brukseli dał temu całkowity wyraz. Wypracowano na nim własną unijną strategię
obronną, która od razu stała się źródłem nieporozumień z NATO, oskarżającym ESDP
o to, że przekształca je w relikt przeszłości.
Wrogie unijnej inicjatywie, NATO nie jest
jednak w stanie przeszkodzić jej w realizacji
najważniejszego celu, jakim jest stworzenie
niezależnej siły militarnej. Siły zdolnej do
samodzielnego reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz zapewnienia trwałego bezpie-
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czeństwa. Jednakże, jak słusznie stwierdza
autor, istnieje jeden warunek, otóż nie będzie
to możliwe bez jedności wewnątrz samej
Unii.
Drugą część książki Daleki Wschód: rywa
lizacja czy koncert mocarstw, otwiera rozdział: Nowe perspektywy polityki japońskiej.
Autor przybliża w nim obraz współczesnej
Japonii, odważnie kroczącej drogą politycznych i gospodarczych reform zapoczątkowanych przez premiera Junichiro Koizumi.
Japończycy to specyficzny naród, który mimo
zakotwiczenia w politycznym konserwatyzmie, potrafi dostrzec i docenić potrzebę
dostosowania się do zmian zachodzących
w polityce globalnej. Japonia już dziś jest
liczącym się krajem, a podjęcie prób rewizji
obowiązującej konstytucji – znacznie ograniczającej jej potencjał militarny, wskazuje
na to, że będzie liczyła się jeszcze bardziej.
Autor pozostawia jednak bez odpowiedzi
pytanie, czyją sojuszniczką ona zostanie –
Stanów Zjednoczonych czy też rosnącej w siłę
Europy?
O tym jak duże znaczenie w stosunkach
międzynarodowych może odgrywać geopolityka, przekonuje nas lektura VII rozdziału,
zatytułowanego: Geopolityczne aspekty sto
sunków japońsko – rosyjskich. Autor posłużył
się w nim przykładem skomplikowanego charakteru wzajemnych relacji między Rosją
a Japonią. Kością niezgody między tymi państwami są cztery wysepki archipelagu kurylskiego, do własności których roszczenia wysuwa zarówno Rosja jak i Japonia. Zdawałoby
się, że to tylko małe wysepki, jednak ich strategiczne położenie przy wejściu na Pacyfik
zadecydowało, że do tej pory obydwa państwa nie zawarły układu pokojowego, mimo
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iż od zakończenia wojny minęło przeszło pół
wieku. Prowadzą natomiast zakrojone na szeroką skalę wspólne interesy, szczególnie na
polu współpracy gospodarczej, coraz częściej
jednak i tu dostrzegają potrzebę kompromisu
politycznego. Czy impas zostanie zażegnany
i dojdzie do poprawy wzajemnych stosunków? Trudno dziś przewidzieć.
Omawiając parametry geopolityki dalekowschodniej, nie sposób pominąć ważnego
kontekstu zagrożeń nuklearnych w tym regionie. Im zatem autor poświęca kolejny rozdział
swojej książki – Koreańskie wyzwanie. Korea
Północna stanowi niewątpliwie jeden z największych problemów tej części globu. Od
1953 roku formalnie pozostaje w stanie wojny
ze Stanami Zjednoczonymi, jednak to nie ona
blokuje zawarcie stosownej umowy, wprost
przeciwnie, wszystkimi siłami dąży do jej sfinalizowania. Korea Północna bowiem zdaje
sobie sprawę, że tylko taka umowa zmusi
Stany Zjednoczone do uznania jej suwerennej państwowości. Dążąc do realizacji tego
planu, zdolna jest posłużyć się wszelkimi
środkami, od gróźb i szantażów, aż po rezygnację z uczestnictwa w międzynarodowych
układach o nierozprzestrzenianiu broni
jądrowej (NTT) włącznie. Zatem toczenie
przez Koreę niebezpiecznej gry o uznanie,
stwarza realne zagrożenie nie tylko dla jej
najbliższych sąsiadów. Mimo podejmowanych przez Stany Zjednoczone, jak i innych
uczestników stosunków międzynarodowych,
prób rozwiązania tej trudnej sytuacji, autor
nie pozostawia wątpliwości, że tak naprawdę
trwały pokój może nastąpić tylko po pokojowym zjednoczeniu obu państw.
W ostatnim IX rozdziale Dalekowschodnie
echa Iraku, autor znów wraca do tematu kry-

zysu tożsamości NATO, tym razem jednak
w aspekcie jego dalszego osłabiania poprzez
zaangażowanie w Iraku. Powstające samodzielne europejskie struktury bezpieczeństwa
zmusiły Waszyngton do szukania sojuszników poza naszym kontynentem. Państwem
chętnym do wejścia w układy ze Stanami
Zjednoczonymi okazała się Japonia, która
chociaż stanowi potęgę w tym regionie, wciąż
ma poczucie politycznej izolacji. Jednak Japonia choć oficjalnie udzieliła wsparcia dla wojskowej interwencji USA w Iraku, to nie zaangażowała się w nią bezpośrednio. I jak przypuszcza sam autor, nic nie wskazuje, aby było
to następstwem jej pacyfistycznego nastawienia – przeczy temu chociażby fakt, gwałtownego wzrostu siły militarnej jaki nastąpił
w Japonii ostatnimi laty – a jest to raczej
konieczność zaangażowania w realizację
własnej strategii geopolitycznej wymierzonej
w największe źródło zagrożeń, czyli Koreę
Północną. I chyba tylko brak broni nuklearnej poskramia jej zapędy oraz wciąż uzależnia ją od USA. Zatem misja w Iraku zdaje się
być na rękę Japonii realizującej własne cele
geostrategiczne; bez zbytniego zaangażowania zyskała sojusznika – jakim są Stany Zjednoczone oraz pretekst do podjęcia dyskusji
nad zmianami w konstytucji. Autor prezentuje nam zatem obraz „Kraju Kwitnącej
Wiśni”, który małymi krokami zmierza do
ostatecznej realizacji swych mocarstwowych
ambicji, do stworzenia nowego militarnego
państwa, pewnego siebie i swojej siły. Niewiadomą pozostaje jednak, jaką Japonia przyjmie taktykę i w jakim podąży kierunku realizując swą geopolityczną strategię.
Książka Janusza Mondrego, to pozycja, po
którą na pewno warto sięgnąć, daje ona nowe
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spojrzenie na stosunki między państwami
nie tylko w wymiarze europejskim, ale i globalnym, pokazuje jak wielką rolę odgrywa
w nich geopolityka.
Autor rzeczowo i interesująco omawia pro
blemy współczesnego świata, ułatwiając ich
lepsze zrozumienie. Jest znawcą polityki międzynarodowej, a w szczególności tej bliskowschodniej. Dzięki lekturze jego książki
możemy zatem poznać bliżej ten region wraz
z jego państwami, zaczynającymi odgrywać
coraz większą rolę na arenie międzynarodowej a na temat których wciąż tak mało się
publikuje.
Wielką wartość recenzowanej książki stanowi fakt, iż autor dołożył wszelkich starań,
aby pozostać obiektywnym. Bardzo często
posługuje się więc wynikami badań i analiz
znaczących międzynarodowych instytutów,
rzadko mówiących jednym głosem, a wręcz
przeciwnie, przedstawiających całkowicie
różne stanowiska w podejściu do poszczególnych problemów oraz zupełnie odmienne
sposoby ich rozwiązania.
Książka ta nie daje nam prostych odpowiedzi na poruszane w niej tematy. Są one
bowiem zbyt złożone i jedynie można pokusić się o postawienie pewnych hipotez. Jak
pisze sam autor „W dłuższej perspektywie o
przyszłości sojuszu atlantyckiego zdecyduje
stopień sprzężenia wzajemnych interesów
Ameryki i Europy, szczególnie w relacji do
zmiennych układów geopolityki na posowieckiej przestrzeni Eurazji, w rejonach Kaukazu
i Azji Centralnej, w odniesieniu do Rosji, której polityczna przyszłość pozostaje wciąż
wielką niewiadomą. Dochodzą do tego
zmiany i nowe parametry geopolityki dalekowschodniej, na tle nowych, mocarstwo-

wych ambicji Japonii, w kontekście trwających zagrożeń nuklearnych wokół Korei. Pod
znakiem zapytania pozostaje również przyszły kierunek polityki Chin, niespokojnie
spoglądających na nową „wielką grę” strategicznego Południa, wokół Azji Centralnej”2.
Autor zatem tylko sygnalizuje pewne
zmiany zachodzących we współczesnej geopolityce, zachęcając tym samym do podjęcia
na ich temat szerszej dyskusji, szczególnie
w kontekście polskiej polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa.
Pozycja ta na pewno znajdzie szeroki krąg
odbiorców wśród osób zainteresowanych
tematyką międzynarodowych stosunków
politycznych oraz bezpieczeństwa, ale nie
tylko.
 Alina Kaszkur
Andrzej Sepkowski, Człowiek a przyszłość, Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2005, ss. 300.
Stosukowo niedawno ukazała się książka
Człowiek a przyszłość, której autorem jest
Andrzej Sepkowski. Została ona poświęcona
sposobom rozpoznawania „kształtów jutra”
rozumianego wieloaspektowo. Jest także
próbą zbliżenia wielu ekstrapolacji oraz antycypacji przybierających formy wizji, projektów i planów przyszłości, odzwierciedlonych
w literaturze światowej z zakresu szeroko
rozumianej humanistyki. Uwzględniona
została także w niemałym stopniu literatura
beletrystyczna.

J. Mondry, Powrót geopolityki – Ameryka, Europa
i Azja u progu XXI wieku, Elbląg 2004, s. 6.
2
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Pierwotny zamiar Autora sprowadzał się
do napisania książki mającej służyć przede
wszystkim studentom jako lektura pomocnicza do studiowania problematyki poruszanej
w ramach przedmiotu „Prognozowanie polityczne i symulacje międzynarodowe” na
takich kierunkach studiów jak: Stosunki międzynarodowe oraz Politologia. Tego rodzaju
zamiar zdeterminował w znacznym stopniu
zarówno formę, jak i treść opracowania kilkunastu wątków tematycznych realizowanych w ramach wyżej wymienionego przedmiotu.
Można jednak sądzić, że autentycznym
celem autora, niezależnie od uwzględnienia
zadań dydaktycznych, było pragnienie przekonania potencjalnych czytelników o konieczności uwzględnienia funkcji predyktywnej
odnoszonej do wielorakich spojrzeń na sferę
polityki. A. Sepkowski polemicznie odniósł
się do nader częstej tendencji, gdy naukę
o polityce ogranicza się tylko do odpowiadania na pytania: kto, co, gdzie, kiedy, jak jest,
a rzadziej dlaczego? Jednocześnie Autor krytykuje stosunek do narzędzi badawczych,
ograniczony do przyjmowania wyłącznie formuł scjentystycznych. Przyjął on założenie,
iż nie można zupełnie lekceważyć podejścia
także intuicjonistycznego.
Układ książki zdaje się być klarowny i – co
za tym idzie – czytelny, aczkolwiek nie dla
każdego, ponieważ znajdują się w niej liczne
odniesienia filozoficzne i teologiczne czy też
socjologiczne. Wiele kwestii A. Sepkowski
próbował przedstawić w sposób nowatorski
i oryginalny, poniekąd polemiczny w stosunku do dość powszechnych mniemań.
Świadczą o tym chociażby rozdziały dotyczące nadziei i „strachów zbiorowych”, czy też

wielorakich wykładni profetycznych o rozmaitych proweniencjach. Autor w swoich
rozważaniach posługuje się kategorią „historii nieświadomej”, która – jego zdaniem – jest
niemal nieznana w literaturze polskiej. Toteż
próbuje ją przedstawić oraz wyjaśnić, a więc
przybliżyć potencjalnemu czytelnikowi.
A. Sepkowski raczej nie usiłuje sugerować,
iż istnieją pewne, niezawodne sposoby przewidywania. Toteż nie jest mu obcy sceptycyzm, jeśli niekiedy sugeruje, że są one raczej
niemożliwe przy uwzględnieniu paradygmatu neopozytywistycznego. Stara się on czynić
starania w kwestii poszukiwania metod poznawania tzw. warunków początkowych dla
ujawnianych sądów o jutrze, a także przesłanek do wniosków o charakterze prospektywnym, które mogą uzyskać moc sprawczą
w aktywizowaniu działań pożytecznych dla
jutra. Autor odnajduje je w „nadziejach zbiorowych”, przybliżając czytelniom wybrane
aspekty filozofii nadziei, oraz starając się dowodzić, że tam właśnie można odnaleźć przyczyny determinant licznych zmian, których
wagi nie docenia współczesna nauka akademicka. Stąd też ujawniające się „nadzieje
i strachy zbiorowe” odgrywają – zdaniem Autora – wielką role kreatywną w kształtowaniu protoideologii i tym samym przesądzają
o zachowaniach i postawach mitycznych
„człowieka współczesnego”.
W książce Człowiek a przyszłość, jej Autor,
stara się uzasadnić konieczność kreatywnego
spojrzenia na niektóre aspekty „filozofii
czasu”, mimo iż tego rodzaju problematyka
może być uznana za znajdującą się wyraźnie
poza dyskursem politologicznym. Można
sądzić, że w podobny sposób podchodzi
A. Sepkowski do problematyki utopii, idei
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postępu i regresu, co dostrzec można w rozdziałach VI i VIII. Porusza w nich także kwestię profecji jako integralnych segmentów
wyobrażeń zbiorowych, łączących się najwyraźniej ze sferą szeroko rozumianej polityki.
Zapoznając się zatem z tego rodzaju stylem
rozważań, nie można odmówić Autorowi
oryginalności spojrzenia na wiele problemów
dotyczących wieloaspektowych relacji między nadziejami człowieka a mało rozpoznawalną przyszłością.
Wiele kwestii poruszonych w książce wydaje się być niemal nieznanymi w literaturze
polskiej, nie wykluczając także szeroko zaprezentowanej idei społeczeństwa globalnego. Autor przypomina, iż społeczeństwo
globalne można rozpatrywać jako „fale pomysłów”, które powracając po dziesięcioleciach, czy nawet po wiekach, jako nadzieje
na stworzenie jednorodnej społeczności
mondialnej zorganizowanej w państwo światowe. Niektóre z przedstawionych pomysłów
eksplanacyjno-interpretacyjnych można
uznać za próbę analizy zjawisk dopiero od
niedawna obecnych w nauce. A takimi są
z pewnością np. globalizacja czy też ponowoczesność. Spotykamy się w książce z próbą
wieloaspektowego wyjaśnienia, opartą o tendencję do preferowania tezy, iż nauka musi
wręcz wspomagać mniej czy bardziej udane
zabiegi w zakresie rozpoznawania i kreowania przyszłości. Nie chodziłoby tu tylko o wyjaśnienie mechanizmu samospełniających się
prognoz.
W książce prezentowane i wyjaśniane są
charakterystyczne trendy w zakresie globalizacji oraz ponowoczesności, które pojawiły
się na długo przed ukonstytuowaniem się
tych zjawisk. Najczęściej owe trendy nie były
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dostrzegane, ponieważ – zdaniem Autora –
nauka traktowała je co najmniej z nieufnością jako zbliżone do podejścia intuicyjnego.
Autor przypomina, że w XX wieku zaistniały
takie sytuacje, gdy różne niekorzystne trendy
przybierały mniej lub bardziej stabilne
kształty. Ale już wtedy było za późno, aby
można było zastosować odpowiednią prewencję, uniemożliwiającą zbliżającą się tragedię.
W założeniu autora książka ma przekonywać do uwzględniania danych nie tylko ilościowych, ale i jakościowych w zaprezentowanych analizach oraz wyjaśnieniach. Zdaniem
A. Sepkowskiego, bez uwzględniania tychże,
dochodzić będzie do tego, że ludzie będą zawsze zaskakiwani jakimiś nowościami, wydarzeniami niespodziewanymi o nieprzewidywalnych następstwach. Przykładem może
być to, co zdarzyło się w Europie ŚrodkowoWschodniej, doprowadzając do autolikwidacji Związku Radzieckiego w końcu 1991 roku
. Autor sugeruje, iż mimo preferowania rozlicznych przesłanek, to jednak wnioski oparte na powierzchownej analizie nadal nie
przekonują o okolicznościach upadku państwa rządzonego przez genseka Michaiła
Gorbaczowa. Związane jest to z tym, iż ujawniany bywa – co podkreśla A. Sepkowski –
przeważnie nadmiernie prezentystyczny stosunek do przyszłości.
Podejście Autora do poruszanej problematyki wynika z interdyscyplinarnego, a nawet
więcej, a więc multidyscyplinarnego oglądu
poruszanej problematyki. Świadczy o tym to,
iż w bibliografii omawianej tu książki odnotowane zostały prace nie tylko politologów,
ale socjologów, filozofów, psychologów, historyków, a nawet teologów. Dyskursywne spoj-
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rzenie na wiele z tych książek wynika z tego,
iż Autor przywołał różne niejednoznaczne
konstatacje, które mogą zaskakiwać potencjalnego czytelnika.
W związku z powyższym można sądzić,
iż książka A. Sepkowskiego stanowi nader
atrakcyjną propozycję wydawniczą. Mimo, iż
w swej wymowie jest ona w znacznym stopniu kontrowersyjna, to jednak zmusza do wysiłku intelektualnego, aby ją przeczytać. Okazuje się, że rozważania dotyczące nieprzewidywalnej przyszłości inspirują do przemyśleń
i refleksji nad kondycją człowieka w czasie
przeszłym i przyszłym.
 Eugeniusz Ponczek
Jakub Ferenc, Świat odwraca wzrok.
Czeczenia w świetle prawa i w oczach
świata, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 178.
Na przełomie 2005/2006 r. kwestia czeczeńska nie budzi już takiego zainteresowania, ani rezonansu, jak jeszcze stosunkowo
do niedawna. Na dzień dzisiejszy zagadnieniem, które odsunęło w cień wszystkie inne,
stała się kwestia użycia przez rząd rosyjski
„broni gazowej”, tj. odmowa eksportu tego
surowca na Ukrainę, której podyktowano
cenę zaporową jako karę za prozachodnią
politykę rządu W. Juszczenki. Obecnie to
zagadnienie weszło na czołówki gazet światowych, skutecznie odsuwając uwagę opinii
publicznej na świecie od kaukaskiej polityki
Rosji. W ostatnich dniach kwestia polityki
ściśle podporządkowanego rządowi rosyjskiemu potężnego koncernu naftowego
„Gazprom” stała się powodem do zakrojonej
na szeroką skalę debaty rządowej o proble-

mie tzw. dywersyfikacji dostaw surowców
energetycznych do Polski, w tym sprawy
„kontraktu norweskiego”.
Temat Czeczenii na przestrzeni ostatnich
lat pojawiał się w mediach światowych zazwyczaj w kontekście działań pacyfikacyjnych prowadzonych przez siły Federacji Rosyjskiej, a zwłaszcza wydarzeń związanych
z rajdami oddziałów partyzantów czeczeńskich do Inguszetii (czerwiec 2004 r.), Północnej Osetii (Biesłan we wrześniu 2004 r.),
czy Kabardyno – Bałkarii (Nalczik 2005 r.),
czy wyborami parlamentarnymi, które odbyły się w końcu listopada 2005 r. Konflikt czeczeński, jeśli nie liczyć pojawiających się niekiedy rzadkich doniesień prasowych, czy telewizyjnych staje się, z uwagi na brak szerszego zainteresowania, czy też obawy przed
reakcją Rosji, typową „zapomnianą wojną” –
tak jak wcześniej choćby wojna toczona na
sudańskim Południu. Również w zależności
od sympatii politycznych, media światowe
nazywają oddziały bojowników czeczeńskich
albo „separatystami”, albo „terrorystami”.
Poza pojedynczymi relacjami prasowymi,
polski czytelnik ma niewiele okazji dowiedzieć się dlaczego Rosja prowadzi w Czeczenii taką, czy inną politykę, jaka jest geneza
wspomnianego konfliktu na Kaukazie, jak
wygląda aktualna sytuacja w tej małej republice autonomicznej i jakie są opinie na ten
temat wśród ludzi odpowiedzialnych za
„wielką politykę” na świecie.
Polska literatura problemu wydana w osta
tnich kilkunastu latach jest stosunkowo niewielka. Popularnym ujęciem zagadnienia
i notabene jednym z pierwszych całościowo
je wówczas ujmującym była niewielka książeczka autorstwa Z. Czarnotty i Z. Moszu-
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mańskiego3. Od strony publicystycznej początkiem konfliktu czeczeńskiego zajął się
W. Jagielski4. Kolejne opracowania dotyczące
konfliktu czeczeńskiego były plonem badań
m.in. J. Cichockiego, M. Kuleby, P. Grochmalskiego, Z. Szmyda i J. Modrzejewskiej-Leśniewskiej5. Powyższe zagadnienie w mniej
obszerny sposób zostało także omówione
przez autorów zarysów stosunków międzynarodowych i konfliktów, które rozegrały się
bądź trwają od przełomu XX i XXI wieku –
J. Kukułkę, M. Kuczyńskiego i P. Kubiaka6.
Omawiana w niniejszej recenzji książka
została napisana przez Jakuba Ferenca, będącego wówczas doktorantem Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk,
a wcześniej absolwenta stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
3
Z. Czarnotta, Z. Moszumański, Czeczenia 94–95,
seria: Największe bitwy XX wieku, Warszawa 1995.
4
W. Jagielski, Dobre miejsce do umierania, Poznań
1994.
5
J. Cichocki, Konflikt rosyjsko-czeczeński. Dzieje
konfliktu. Wojna rosyjsko-czeczeńska 1994–1996
i obecna sytuacja w republice Czeczeńskiej – Iczkerii,
Warszawa 1997; M. Kuleba, Niezłomna Czeczenia,
Kraków 1997; P. Grochmalski, Czeczenia – rys prawdzi
wy, Wrocław 1999, idem, Rosja – Czeczenia. Dwie
ostatnie wojny imperialne XX wieku, w: Zbrojne kon
flikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku.
Analiza problemów i studia przypadków, praca zbiorowa pod red. W. Malendowskiego, Wrocław 2003,
s. 339–365; Z. Szmyd, Republika Czeczeńska w walce
o niepodległość, Warszawa 2000; Konflikt rosyjsko‑cze
czeński 1994–2000, [w:] Zarys dziejów Afryki i Azji.
Historia konfliktów 1869-2000, pod red. A. Bartnickiego, Warszawa 2000, s. 584–606.
6
M. Kuczyński, Krwawiąca Europa. Konflikty
zbrojne i punkty zapalne w latach 1990–2000, Warszawa
2001, s. 283–322; K. Kubiak, Wojny, konflikty zbrojne
i punkty zapalne na świecie, Warszawa 2005, s. 76–79.
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Większość wspomnianych wyżej publikacji omawia przede wszystkim militarny charakter wojen w Czeczenii, natomiast J. Ferenc,
jak sam pisze – stara się skupić na tym problemie w świetle prawa międzynarodowego
i krajowego a także poruszyć kwestię prawa
do samostanowienia mieszkańców republiki.
Inne zagadnienia to: ocena konfliktu w polityce mocarstw, koncepcje i plany zakończenia konfliktu, zasadność zarzutów o działalności terrorystycznej bojowników czeczeńskich a także, co jest tu jednym z najbardziej
istotnych problemów, próba podciągnięcia
przez Rosję po 11 września 2001 r. sytuacji
w Czeczenii pod wojnę z międzynarodowym
terroryzmem i działania przeciwko islamskiemu fundamentalizmowi (s. 7–8).
Autor podzielił książkę na sześć rozdziałów. Ostatni z nich to aneks zawierający dokumenty – porozumienie między Rosją a Czeczenią zawarte w Moskwie w maju 1997 r.,
konstytucja Czeczeńskiej Republiki Iczkerii
z marca 1992 r., ponadto konstytucja przyjęta w referendum w marcu 2003 r. Całość
opatrzona została krótkim wstępem, zakończeniem, bibliografią i indeksem nazwisk.
Rozdział pierwszy Czeczenia w atlasach ma
charakter typowo informacyjny i zawiera
podstawowe dane na temat Czeczenii – jej
ludności i składu etnicznego, ważniejszych
ośrodków miejskich (Groznyj, Szali Gudermes, Urus-Martan), stosunków wyznaniowych, kultury i literatury oraz gospodarki
(w tym zwłaszcza bogatych złóż ropy naftowej i jej przetwórstwa). Osobna część tego rozdziału to przede wszystkim przeszłość tego
małego, ale bardzo walecznego narodu. J. Ferenc prezentuje w przystępny sposób początki państwowości czeczeńskiej (czasy rządów
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imama Mansura w latach 1785–1791), podboju rosyjskiego Kaukazu (poczynając od Piotra Wielkiego), a zwłaszcza powstania kierowane przez imamów (Tajmijewa, GamzatMułłę, Kazi-beka i najsłynniejszego z nich –
Szamila) na przestrzeni XIX w. Już wówczas
rosyjski podbój Kaukazu i wojny z Szamilem,
jak wskazuje autor opracowania, były prowa
dzone w niesłychanie bezwzględny i okrutny
sposób – bardzo przypominając dzisiejsze
„zaczistki” i pacyfikacje.
Omawiając czasy rewolucji bolszewickiej
i wojny domowej, autor niestety poświęcił
temu okresowi niewiele miejsca, odsyłając
w tekście do książek S. Ciesielskiego - jednak
bez podania stosownego przypisu, który bardzo by się w tym miejscu przydał. Zabrakło
także, choćby krótkiego zasygnalizowania
procesu tworzenia granic republiki autonomicznej (od 1936 r. Czeczeńsko-Inguskiej
ASRR) i kwestii uwarunkowań przejęcia terytorium na północ od rzeki Terek, wcześniej
należącego do Kozaków Tereckich. Kwestia
poparcia władzy radzieckiej przez Czeczeńców znalazła się w zupełnie innym kontekście i w formie jednego krótkiego stwierdzenia faktu dopiero na s. 49.
W kilku ogólnych zdaniach J. Ferenc zajął
się czasami egzystencji mieszkańców republiki w stalinowskim ZSRR, w tym problemem
podejmowanych prób wystąpień przeciw władzy bolszewików. Dobrze się stało, że nieco
więcej miejsca autor poświęcił bardzo trudnemu i złożonemu okresowi lat 1942–1943,
gdy niektórzy przywódcy czeczeńscy – Hasan
Israil i Mairbek Szarif podjęli chęć współpracy z III Rzeszą przeciwko reżimowi Stalina. Ferenc słusznie podkreślił złożoność
orientacji politycznych wśród Czeczeńców,

którzy w przeważającej części podjęli walkę
z Niemcami. Nie uchroniło to jednak absolutnej większości mieszkańców republiki od
masowych deportacji przeprowadzonych
przez NKWD w 1944 roku, gdy ponad pół
miliona ludzi zesłano do Azji Środkowej i na
Syberię.
Dalsza część rozdziału to w sposób skrótowy przedstawienie procesu powrotu od
1956–1957 r. na ziemie przodków ocalałej
ludności i odbudowa struktur republikańskich a także geneza drogi do ogłoszenia niepodległości Czeczenii w latach 1990–1991.
Zamknięcie rozdziału pierwszego to zwięzłe
przedstawienie początku wojen z Rosją prowadzonych od 1994 r. do czasów współczesnych.
J. Ferenc próbuje także tłumaczyć podłoże
rajdu Szamila Basajewa i jego oddziału na
Dagestan podjętego w 1999 roku (wg niektórych publicystów jako swoiste uderzenie prewencyjne). Jego zdaniem, wojskowi rosyjscy
pałali żądzą odwetu za porażki wcześniej
zadane im w Czeczenii i nowy konflikt był
jedynie kwestią czasu (s. 20).
Sprawa ta wydaje się bardziej złożona. Na
pewno sprawie czeczeńskiej nie pomógł
udział jordańskiego najemnika Chattaba
i grupy wahhabitów pragnących przenieść
ideę dżihadu za Kaukaz. Miało to istotny
wpływ na ekscesy czeczeńskich „braci w wierze”, zamordowanie popularnego dagestańskiego muftiego Abu Saida Abubakarowa
i wprowadzanie siłą na opanowanych terytoriach szarijatu. To właśnie podobne przypadki wpłynęły na wzrost niechęci Dagestańczyków do czeczeńskich i arabskich mudżaheddinów, co doskonale wykorzystali Rosjanie dokonując niedługo potem inwazji zbun-
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towanej Czeczenii i likwidując jej niepodległość. Dalsze wątki prowadzonej przez bojowników czeczeńskich walki o niezależność
pojawiają się w kolejnych częściach książki.
Najbardziej istotną częścią książki J. Ferenca są rozdziały drugi i trzeci (s. 22–115).
Rozdział drugi omawia problem niepodległości Czeczenii w świetle prawa międzynarodowego a także jak sprawa ta ma się do prawodawstwa Federacji Rosyjskiej. Autor wskazuje tu m.in. na podstawę prawną – prawo
narodów do samostanowienia w świetle
Deklaracji ONZ z 14 grudnia 1960 r., a także
ósmą z dekalogu zasad KBWE z 1975 r. Dla
rządu federalnego argumentem, który jest
przez niego stosowany, jest interpretacja dalszej części wspomnianej deklaracji ONZ
z 1960, która w niektórych przypadkach
prawo do samostanowienia ogranicza, po to
by nie było ono w sposób dowolny stosowany
przy praktykach secesji poszczególnych terytoriów. Tu także daje znać o sobie swoisty
brak precyzji co do prawa do samostanowienia i prawa do secesji w doktrynie prawa międzynarodowego.
Słusznym stwierdzeniem Ferenca jest tu
powoływanie się na fakt podboju obszaru
Czeczenii przez Rosjan i wykorzystywanie
przez zdecydowaną większość tego narodu
wszystkich możliwych okazji, by wyjść spod
kontroli politycznej Kremla. W tej mierze
wskazuje na zacięty opór towarzyszący podbojowi ziem górali kaukaskich oraz brak
jakiegokolwiek referendum, które by potwierdziło wolę Czeczeńców do pozostawania
w składzie Rosji/ZSRR. W tej kwestii są
podzieleni sami Rosjanie. Powołuje się tu
m.in. na A. Sołżenicyna, który jako jeden
z niewielu Rosjan był za przyznaniem prawa
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Czeczeńcom do opuszczenia Federacji (s. 27)
oraz na byłego rzecznika praw człowieka –
Siergieja Kowaliowa. Dodatkowo autor wskazuje na fakt, iż z prawa do samostanowienia
skorzystała sama Rosja wychodząc z ZSRR.
J. Ferenc miejscami się dziwi, dlaczego
rząd Rosji w kwestii czeczeńskiej stosuje
podwójne standardy prawa międzynarodowego i bardziej stawia na argument siły, niż
siłę argumentów. Tu przecież daje znać o sobie praktyka polityczno-prawna stosowana
przez kraje i ludy cywilizacji Wschodu, które
uznają przede wszystkim prawo silniejszego.
Ponadto od zawsze rząd radziecki a potem
rosyjski podpisywał porozumienia międzynarodowe, po to by stworzyć pozory przestrzegania praworządności i mieć dobre
samopoczucie w ramach społeczności międzynarodowej. W rzeczywistości standardy
prawa międzynarodowego są podporządkowane ściśle interesowi władzy, która korzysta
z prawa, ale go nie myśli przestrzegać, gdy
jest to dla niej niewygodne.
Znacznie lepiej zrozumiał problem przemożnej chęci zachowania przez Rosjan swego
imperium w całości Ryszard Kapuściński,
który podał za przykład bardzo aktualny
wówczas problem Wysp Kurylskich i zatarg
o nie z Japonią: „W Europie Zachodniej dziwiono się, że stare i ubogie kobiety w Moskwie (pokazywano to w telewizji) wychodziły
z kolejki po chleb, rezygnowały z chleba i szły
ulicą, skandując hasło: Nie oddamy Wysp
Kurylskich! Ale dlaczego się dziwić? Wyspy
Kurylskie to część Imperium, a Imperium
zostało zbudowane kosztem wyżywienia
i przyodziewku tych kobiet, ich przeciekających butów i zimnych mieszkań, a najsmutniejsze – kosztem krwi i życia ich mężów

246

Recenzje

i synów. A teraz to oddawać? Nigdy. Prze
nigdy.
Między Rosjaninem i jego Imperium istnieje silna i żywa symbioza, losy mocarstwa
to coś, czym Rosjanin się prawdziwie przejmuje […] W czasie wędrówek po obszarach
Imperium zwróciło moją uwagę między
innymi to, że nawet w opuszczonych i zapadłych miasteczkach, nawet w pustych niemal
księgarniach z reguły była do kupienia wielka
mapa tego kraju, na której reszta świata znajdowała się jakby na drugim planie, na marginesie, w cieniu. Mapa ta jest dla Rosjan
rodzajem wizualnej rekompensaty, swoistą
emocjonalną sublimacją, a także przedmiotem nieskrywanej dumy. Służy ona także do
tłumaczenia i usprawiedliwiania wszelkich
niedostatków, błędów, biedy i marazmu”7.
Tak więc, gdyby zwrot „Wyspy Kurylskie”
zastąpić słowem „Czeczenia” – problem pozostałby ten sam…
W dalszej części rozdziału drugiego analizowana jest przez autora kwestia prawnej
wykładni referendum dotyczącego niepodległości Iczkerii zorganizowanego w 1991 r.
a także powszechnej woli ludności, by stać się
niezależnym od Rosji krajem. Tej woli nie
przeczą wyniki sterowanych przez Rosję kolejnych wyborów i referendów. Przytoczone są
także głosy zwolenników niepodległości, którzy mówili m.in., że „Czeczeńcy nie bili się dla
Dudajewa, ale walczyli o swoją ziemię, o spokojne, godne i wolne życie” (s. 36).
Kolejna kwestia podjęta we wspomnianym
rozdziale, to sprawa suwerenności Republiki
Czeczenii oraz efektywność władzy w czasach
R. Kapuściński, Imperium, Warszawa 2000,
s. 166–167.
7

rządów generała Dudajewa. Dobrze się stało,
że J. Ferenc scharakteryzował słabość organów państwa wobec rozpowszechnionego
bandytyzmu komendantów poszczególnych
oddziałów i ogromnych wpływów mafii, która
zdominowała wiele sfer życia w kraju (s. 39–
–41). Zjawisko to w bardzo istotnym stopniu
wpłynęło na negatywny wizerunek rządu czeczeńskiego, samych Czeczeńców i wiarygodności oraz stabilności ich państwa.
Autor krótko scharakteryzował także bardzo istotny problem obecności różnego
rodzaju radykałów muzułmańskich i różnych
„zawodowych rewolucjonistów”, a także
zastępowanie prawa zwyczajowego adat –
szarijatem. Nie przekonuje do końca teza
J. Ferenca o przymusie przyjęcia prawa koranicznego przez Dudajewa po to, „by wytrącić
argument z ręki islamistom”, a także „pokazowe egzekucje, które wg niego nie były pokazem zdziczenia, ale determinacji w walce
z przestępczością” (s. 41–42). Także dość dyskusyjny jest sąd jakoby „W Czeczenii nigdy
nie przyjąłby się (a jeśli tak, to na nieporównywalnie mniejszą skalę i bardzo krótki
okres) obecny mafijny, czy islamistyczny terror, gdyby nie chaos, anarchia, ruiny, nędza
i beznadzieja, w jakie wtłoczyły Czeczenię
dwa najazdy rosyjskie” (s. 44).
To przecież radykalny islam był spoiwem
różnych klanów i grup narodowościowych tak
w czasach wojen prowadzonych przez Szamila, jak i później a współcześnie czynił Czeczeńców wiarygodnymi członkami muzułmańskiej ummy w oczach zwłaszcza saudyjskich wahhabitów, czy Iranu. Wybór islamskiego fundamentalizmu jako ideologii państwowej pomagał także samemu prezydentowi, bo oczyszczał go z faktu długiej i wier-
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nej służby dla KPZR oraz był argumentem dla
udzielania sprawie Czeczenii pomocy finansowej nie tylko przez rządy państw muzułmańskich, ale także przez różnego rodzaju
ugrupowania nacjonalistyczne i religijne.
Trudno również powiedzieć, czy Dżoharowi Dudajewowi udałoby się poskromić, jak
chce Ferenc, „wszystkich niepokornych
komendantów i szybko zwalczyć elementy
mafijne i terrorystyczne, gdyby tylko mógł
swe rządy sprawować niezagrożony przez
Moskwę i nie będąc skazanym na jej ciągłe
prowokacje i intrygi” (s. 44). O tym, że pozbycie się wroga zewnętrznego nie zawsze prowadzi do stabilizacji i szybkiego wzmocnienia władzy centralnego rządu świadczy casus
Afganistanu po 1989 r. i wyjściu Armii
Radzieckiej. Do dziś różnego rodzaju klany
i armie prywatne poszczególnych chanów
i emirów, a także pokonani w 2001 r., ale nie
rozbici talibowie oraz pozostałości Al-Kaidy
sprawiają, że temu krajowi daleko jest do spokoju, a prezydent Karzaj kontroluje tak
naprawdę jedynie Kabul.
Nie do końca jest prawdą, że „w Czeczenii
nie dochodziło do poważniejszych prób przejęcia władzy w sposób niekonstytucyjny. Wyniki demokratycznych wyborów uznawali nawet tak ceniący sobie niezależność komendanci polowi jak Szamil Basajew. W parlamencie republiki udało się zgromadzić i pogodzić przedstawicieli kilkudziesięciu górskich klanów, zapobiegając tym samym ryzyku rozpadu kraju na oddzielne państewka”
(s. 47). W tym względzie można wspomnieć
o prawdziwej wojnie domowej jaką stoczyły
siły wierne prezydentowi Dudajewowi na
przestrzeni lutego – września 1994 r. z oddziałami opozycji (m.in. Rusłan Chasbułatow, Bi-
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słan Gantemirow, Umar Awturchanow) popieranej przez Moskwę. Jeszcze w 1992 r. na
przywódcę czeczeńskiego zorganizowano
kilka zamachów. Po śmierci Dudajewa (kwiecień 1996 r.) nowy prezydent - Asłan Maschadow musiał walczyć z komendantami różnych prywatnych sił zbrojnych, w tym z wahhabitami, a w lipcu 1998 cudem uszedł z życiem ze zorganizowanego na niego zamachu.
Natomiast poparcie Basajewa zdobył sobie
Maschadow desygnując go na początku stycznia 1998 r. na premiera. Jednak ten alians został przez owego polityka zerwany w lipcu
tego samego roku, gdy Basajew przeszedł do
obozu islamistów.
Ferenc podejmuje także sprawę nieuznawania Czeczenii jako podmiotu prawa międzynarodowego i widzi tu przede wszystkim
obawę przed siłą Rosji. Wskazuje jednak, że
niezależność Czeczenii uznała sama Federacja podpisując z nią umowę w Chasawjurcie.
Tu jednak widać, że pojmowanie przez Rosję
kwestii niezawisłości republiki jest dość swoiste. Umowa chasawjurcka odwlekała o pięć
lat dyskusję o przyszłości Czeczenii i jej statusu, ale nie zostało jednoznacznie stwierdzone, że jest, czy też będzie w pełni niepodległa. Wprawdzie nie poczyniono wzmianki,
że Czeczenia miałaby stanowić integralną
część Rosji, szybko jednak sami Rosjanie
postanowili w sensie prawnym zdezawuować
powyższy układ. Także podpisane w maju
1997 r. w Moskwie porozumienie przyznawało republice status strony w stosunkach
z Rosją – nie padło jednak stwierdzenie
o tym, że Rosja będzie przestrzegać niepodległości tego kraju, a sam układ moskiewski
jest pełen ogólników i pozwala na wiele interpretacji prawnych.
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Kolejna kwestia rozważana przez autora
w omawianym rozdziale to status Czeczenii
w świetle prawodawstwa radzieckiego, Rosji
i WNP. O ile wiadomo, że szumne deklaracje
bolszewików w 1917 roku, czy „wolnościowe”
zapisy kolejnych konstytucji ZSRR i ich późniejszych zmian czyniły jakąkolwiek autonomię czeczeńską zupełną fikcją, o tyle możliwości rzeczywistego samostanowienia utrudniał fakt statusu republiki autonomicznej
w ramach Rosyjskiej FSRR, a nie republiki
związkowej (s. 50). Nie dziwi też fakt sabotowania przez byłego prezydenta Jelcyna autentycznej autonomii czeczeńskiej i wydawania
przez niego tajnych dekretów „o środkach
przywrócenia porządku konstytucyjnego
i praworządności na obszarze Republiki Czeczeńskiej” z pominięciem drogi parlamen
tarnej. Prezydent był przecież od zawsze
„dobrym komunistą” i typowym produktem
„radzieckiej praworządności”, ponadto mieszkańcy Rosji nie są przyzwyczajeni do tego, by
dyskutować z władzą, czy ma ona do czegoś
prawo lub go nie ma. Co więcej, Jelcyn i tak
zapewnił sobie przychylną dla siebie wykładnię prawną, co było i jest nadal dowodem na
dyspozycyjność sądów rosyjskich.
Jakub Ferenc widzi w rozpoczęciu inwazji
Czeczenii podjętej w 1999 roku „zbrodnię
prawa międzynarodowego” w oparciu o naruszenie prawa do samostanowienia, czy Deklaracji ONZ w sprawie definicji agresji z 1974 r.
Ze swej strony dodać jednak należy, że dla
strony rosyjskiej dogodnym pretekstem i wykazaniem „prawomocności” powyższego kroku był rajd oddziału Basajewa i mudżaheddinów arabskich na Dagestan. Na „elastyczność” prawa rosyjskiego, zwłaszcza w kwestii
przestrzegania układów z Czeczeńcami, czy

rażące przykłady łamania praw człowieka
przez siły okupacyjne wskazuje także sam
autor (s. 57–59).
Kolejnym, bardzo obszernym, tak pod
względem objętościowym, jak i w ilości wątków jest rozdział trzeci Czeczenia w oczach
świata. Autor podzielił go na kilka wątków
tematycznych. Pierwszy z nich to sprawa Czeczenii przed 11 września 2001 r. na forum
międzynarodowym i w opinii mass mediów,
także polskich. Przedmiotem analizy są również głosy krytyczne wobec polityki rosyjskiej
w samej Rosji (tu zwłaszcza Siergiej Kowaliow).
Konstrukcja tego rozdziału wydaje się bardzo słuszna. J. Ferenc skupia się na początkowym poparciu, obecnym w poszczególnych
krajach świata (zwłaszcza z kręgu islamu), dla
walki Czeczeńców o wolność, a z czasem
także na ewolucji tego stanowiska – wraz
z rosnącym napływem informacji o destabilizacji wewnętrznej w Czeczenii, której mieszkańcy zaczęli być w potocznej opinii traktowani jako terroryści (tu powoływano się również na dość tajemnicze zamachy bombowe
w Moskwie), a nie bojownicy o wolność.
Warto wspomnieć, że pierwsza wojna czeczeńska to przypadki potępienia polityki
rosyjskiej i okrucieństw przez znaczące gremia międzynarodowe - Radę Europy i część
krajów NATO. Słuszną konkluzją autora jest
fakt, iż opinia międzynarodowa dostarczyła
jedynie werbalnego poparcia sprawy Czeczenii i biernie przyglądała się tragedii tego
narodu kaukaskiego.
W rozdziale trzecim bardzo istotny jest
wątek pogorszenia się położenia Czeczeńców
po 11 września 2001 i ich wizerunku na arenie międzynarodowej a także przyczyn tego
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stanu rzeczy. Tu przede wszystkim wskazuje
się na próby wiązania walki Rosji w Czeczenii i polityki Putina z „wielką wojną” przeciw
światowemu terroryzmowi. Na zachodzie ta
idea jest, jak wiadomo, istotnym elementem
polityki amerykańskich neokonserwatystów
i administracji George’a W. Busha. To właśnie dla owego „wielkiego planu” Bush i jego
stronnicy podjęli bardziej dla nich istotną
i potrzebną politykę „appeasementu” Rosji
i jej prezydenta, który stał się bardzo cenionym partnerem. Przy okazji zachodniego
poparcia dla rosyjskiej polityki ucierpiała
także sprawa czeczeńska. Prasa zachodnia
zaczęła również przyjmować za dobrą monetę
zapewnienia Rosji o powiązaniach czeczeńskich z Al-Kaidą i islamskim terroryzmem
(s. 65–67). Nastroje po upadku wież World
Trade Center przełożyły się na rosnącą niechęć wobec Czeczenii, tak w mediach, jak
i wśród czołowych polityków zachodnich. Ta
sytuacja również miała pewien wpływ na polską opinię publiczną.
Dobrze się stało, że J. Ferenc podjął próbę
ukazania polityki krajów muzułmańskich
w ich stosunkach z Czeczeńcami, zwłaszcza
przez pryzmat rozmiarów pomocy i jej charakteru. Słuszną konkluzją jest stwierdzenie
za niektórymi komendantami sił partyzanckich, że „Czeczeni nie mogą liczyć na pomoc
ze źródeł islamskich, bo te wspierają wahhabitów” (s. 73). Podobnie jak w Bośni i Hercegowinie pomoc radykalnych mudżaheddinów okazała się bronią obosieczną, z tym że
Bośnia utrzymała przy ich wsparciu niepodległość (choć za cenę zniszczenia wielokulturowości kraju), natomiast dla Czeczenii ich
obecność stała się przekleństwem i co także
jest istotne – wpłynęła wydatnie na wzrost
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nastrojów przychylnych fundamentalizmowi.
W końcowej części podrozdziału analizującej sytuację po 11 września podjęto wątek
czeczeński w charakterystyce działalności
różnorodnych organizacji praw człowieka
(np. Amnesty International, czy Human
Rights Watch) oraz reperkusji wizyty Putina
w Polsce w styczniu 2002 r. a także reakcjach
na 11 rocznicę ogłoszenia niepodległości
przez Iczkerię.
Ostatnia kwestia badana przez J. Ferenca
w rozdziale trzecim to geneza, przebieg i następstwa dla sprawy Czeczenii akcji komanda dowodzonego przez Mansura Barajewa na
moskiewskiej Dubrowce (23 października
2002). Ten problem przedstawiony został
przede wszystkim w oparciu o analizy i przegląd światowej prasy – tak rosyjskiej, jak
zachodniej i krajów arabskich. Istotny fragment to także obraz wspomnianego wyda
rzenia w polskiej prasie. Ta część to również
ocena działań Rosji prowadzonych głownie
z pozycji siły i faktu braku jakichkolwiek
możliwości porozumienia z takimi politykami jak Asłan Maschadow.
Uzupełnieniem tego wątku jest próba
odpowiedzi J. Ferenca na pytanie „Czy Czeczeni są terrorystami?”. W tym miejscu omawiane są przypadki powiązań z wahhabitami,
Al- Kaidą, czy afgańskimi talibami, ale także
ewentualna rola rosyjskich sił specjalnych
w zamachach bombowych przypisywanych
Czeczeńcom, czy przypadki eliminacji przez
nie niektórych polityków czeczeńskich (tu
m.in. przypadek Selimchana Jandarbijewa
zabitego w Katarze w lutym 2004 r.).
Zaletą omawianej książki jest także opis
wydarzeń i rosyjskiej polityki w republice
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w latach 2002–2004, w tym liczne przypadki akcji partyzantów czeczeńskich (także
poza granicami Czeczenii – np. Inguszetia
i Północna Osetia), kwestii rajdu na Biesłan
we wrześniu 2004 r., czy spektakularny, udany zamach na prorosyjskiego prezydenta
Ahmada Kadyrowa. Mimo nieukrywanych
sympatii dla sprawy czeczeńskiej, autor nie
traci, jak się wydaje, dużej dozy obiektywizmu, dokonując oceny wydarzeń w Biesłanie
i niechlubnej roli oddziału Barajewa.
Rozdział czwarty Czeczenia w przyszłości
to jeden z najkrótszych pod względem objętości fragmentów pracy (s. 116–124). Dla
J. Ferenca na dzień dzisiejszy polityka rosyjska nie tylko nie podejmuje kwestii nieza
leżności, ale nawet autonomia Czeczenii staje pod znakiem zapytania. Dla polityki światowej problem tej republiki kaukaskiej staje
się powoli coraz bardziej odległy, a działania
partyzantów ulegają coraz większej brutalizacji i radykalizacji, wyraźnie idąc w stronę
terroru, co sam autor ze smutkiem wskazuje
(s. 123). Jak stara się to wykazać autor, zresztą słusznie – Rosja i prezydent Putin nie chcą
jakichkolwiek rozwiązań politycznych dobrych dla Czeczeńców i nie mają pomysłu jak
straszliwie zniszczoną republikę odbudować.
Tu też mają miejsce przypadki defraudacji
ogromnych sum przeznaczonych na „rekonstrukcję” kraju a początek i ogromne rozmiary zjawiska to jeszcze rządy Jelcyna.
Istotnym uzupełnieniem jest rozdział piąty
zawierający krótkie biogramy poszczególnych
postaci konfliktu w Czeczenii (np. Dżochar
Dudajew, Szamil Basajew, Ahmad Zakajew,
Ahmad Kadyrow, Rusłan Gełajew i inni).
Bibliografia zamieszczona przez J. Ferenca
to dość obszerne zestawienie dokumentów

źródłowych, książek, artykułów prasowych
(zwłaszcza artykuły W. Jagielskiego z „Gazety
Wyborczej”) i krótkiej listy stosownych do
tematu adresów internetowych. Książki to
pozycje związane z samym konflikten czeczeńskim, ale również z zagadnieniami suwerenności i integralności terytorialnej w świetle
prawa międzynarodowego, czy z zagadnieniem teorii państwa. Dominują pozycje w języku polskim a także zestawienie prac rosyjskojęzycznych. Szkoda, że wśród wymienionych pozycji zabrakło bardzo dobrego studium autorstwa M. Kuczyńskiego wydanego
w 2001 r. dotyczącego konfliktów i terroryzmu w Europie w latach 1990–2000, gdzie
bardzo obszerny fragment stanowi kwestia
Czeczenii (ze wskazaniem na militarną stronę
problemu).
Dość aktualny obraz sytuacji to także
zasługa Wydawnictwa Adam Marszałek, które
stosunkowo szybko książkę wydało. Siłą
rzeczy, nie udało się już zamieścić wydarzeń
politycznych roku 2005, w tym zwłaszcza
kwestii wyborów parlamentarnych z listopada
tr. i działań administracji Ramzana Kadyrowa
(syna zabitego w zamachu Ahmada).
Książka J. Ferenca napisana jest w sposób
przystępny i poprawnym językiem. Stanowi
kolejny istotny przyczynek do poznania tego
zagadnienia. Praca ta jest przydatna zwłaszcza dla studentów historii, stosunków międzynarodowych i politologii. Wydaje się jednak, że konflikt czeczeński wciąż czeka na
nową, bardziej uaktualnioną pracę o charakterze monograficznym.
 Dariusz Wybranowski
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przewodniczącym Komisji Rozwoju Społecznego ONZ, przedstawicielem Polski na
Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, redaktorem naczelnym „Spraw
Międzynarodowych” oraz telewizyjnego programu „Świat i Polska”.

Renata Gabryszak – adiunkt w Katedrze Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej

Politechniki Koszalińskiej. W swojej pracy naukowej zajmuję się problematyką przedsiębiorczości. Jestem autorką kilkunastu artykułów z tego zakresu, opublikowanych
w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych m.in. w takich jak: ,,Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, „Przegląd Organizacji”, „Economic Issues in
Practice”.

Mirosław Geise – adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimie-

rza Wielkiego w Bydgoszczy. Członek Zespołu Redakcyjnego (od 2005 r.) czasopisma
naukowego pt. „Transformacje”, które jest pismem interdyscyplinarnym wydawa-
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nym przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego
w Warszawie.

Jarosław Karpacz – adiunkt w Instytucie Zarządzania Akademii Świętokrzyskiej
w Kielcach.

Alfred Lutrzykowski – prawnik i politolog. Absolwent Wydziału Prawa Uni-

wersytetu Łódzkiego (1968). Aplikacja i egzamin sędziowski w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi (1972). W latach 1968–1988 r. nauczyciel akademicki w Uniwersytecie
Łódzkim, Politechnice Łódzkiej i Akademii Medycznej w Łodzi (na stanowiskach
od asystenta, adiunkta i docenta). W okresie 1988–1990 docent w Akademii Nauk
Społecznych w Warszawie, 1990–1997 ponownie w Akademii Medycznej w Łodzi,
1997–2004 prof. nadzw. Akademii Świętokrzyskiej (Filia Piotrków Tryb.). Od 1 października 2004 r. prof. nadzw. UMK (Instytut Politologii).

Przemysław Maj – doktorant na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie. Pole

badawcze związane z prowadzonymi przez niego badaniami znajduje się na skrzyżowaniu politologii oraz informatyki. W szczególności interesuje go wpływ cyberprzestrzeni na system polityczny państwa oraz na stosunki międzynarodowe.

Janusz Ruszkowski – prof. dr hab., kierownik Zakładu Integracji Europejskiej

im. J. Monneta w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego,
specjalista w zakresie studiów europejskich oraz stosunków międzynarodowych. Wykładał na Uniwersytetach w Catanii (Włochy) oraz Ołomuńcu (Czechy). Stypendysta
uniwersytetów w Bonn, Freiburgu, Würzburgu, Greifswaldzie oraz Kijowie.

Radosław Sajna – urodzony w Bydgoszczy w 1976 r., ukończył studia dzienni-

karskie na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskał także licencjat z języka hiszpańskiego (również UW), obronił rozprawę doktorską na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, pracował jako dziennikarz i tłumacz,
aktualnie adiunkt w INP UKW w Bydgoszczy.

Magdalena Sirecka – absolwentka Instytutu Politologii Uniwersytetu Wroc-

ławskiego, słuchaczka II roku studiów doktoranckich. Autorka artykułu „Polsko
– radzieckie stosunki kulturalne w okresie przemian październikowych 1956 roku”.
Zajmuje się integracją europejską i stosunkami międzynarodowymi ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki międzynarodowych stosunków kulturalnych i dyplomacji kulturalnej Polski. Przygotowuje pracę doktorską na temat „Zagraniczna
polityka kulturalna Polski w latach 1956–1970”.
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Bartłomiej H. Toszek – prawnik, pracownik Samorządowego Kolegium Od-

woławczego w Szczecinie, finalizuje pracę doktorską na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2002–2004 koordynator Programu Rozwoju
Instytucjonalnego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Anna Wójcik-Karpacz – adiunkt w Instytucie Zarządzania Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Anna Wójt – jest absolwentką Instytutu Politologii na Wydziale Nauk Społecznych

Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2003 uczestniczyła w programie SokratesErasmus na Uniwersytecie San Antonio w Murci w Hiszpanii. Tytuł magistra uzyskała
w roku 2005 broniąc pracy pt: „Perspektywy rozwoju regionów w Unii Europejskiej.
Analiza porównawcza Región de Murcia i Dolnego Śląska”. Obecnie jest doktorantką
na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się problematyką związaną z rozwojem regionalnym, lokalną oraz regionalną demokracją oraz
wpływem regionalnych ugrupowań politycznych na systemy partyjne.

Waldemar Żebrowski – ur. w 1952 roku jest autorem 12 książek i kilkudziesię-

ciu artykułów naukowych. W 1979 roku ukończył studia polonistyczne w Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Olsztynie; w 1988 roku doktoryzował się na Uniwersytecie
Gdańskim z historii najnowszej Polski; w 2005 roku na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk o polityce. Jest zatrudniony w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz w Olsztyńskiej Szkole Wyższej
im. Józefa Rusieckiego na stanowisku jej prorektora.

